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DY A 
W NUMERZE SPECJALNYM „An

teny'', który ukazał się na przełomie 
czerwca i lipca br., ogłosiliśmy plebis
cyt mający wyłonić: najpopularniejszy 
polski serial (lub film) telewizyjny, naj
sympatyc:r.niejs:r.ego bohatera oraz ulu
bionego aktora lub aktorkę, występują
cych w serialu (w filmie) tv. Przypom
nijmy: numer specjalny ukazal się z 
okazji jubileuszu 20-lecia polskiego fil
mu tv. Okazja ta określiła także cha
rakter naszej sondy, zbyt może num
nie i na wyrost nazwanej plebiscytem. 

Z zaproszenia skorzystało bowiem tyl
ko 928 nabywców numeru specjalnego. 
(A 200-tysięczny nakład został roz
przedany w ciągu dwu dni). To nie 
przejęzyczenie, że mowa o nabywca::h. 
Postawiliśmy wszak warunek: przyJ
mujemy odpowiedzi tylko w formie wy
pełnionego kuponu. Odnotujmy, że nie 
było prób przemycenia głosów w innej 
p.Qstaci. Natomiast znalazł się uczestnik 
plebiscytu, Który nadesłał dwa kupony 
z dwoma wariantami odpowiedzi. Moż
na by to uznać za dowód rozrzewniają
cego niezdecydowania, gdyby nie dopi
sek: przysyłam dwa kupony, bo nie 
wiem, który wypełniony jest prawidło
wo. Cóż, my także nie wiemy, tyle 
tylko, ze nas to nie martwi. Uwzględ
niliśm y, oczywiście, tylko jeden, pierw
szy (kto pierwszy, ten lepszy - czy pra
widłowy?) kupon. 
Wyłączyć trzeba było 24 głosujących, 

dotyczy to tych przypadków, kiedy żad
na z trzech odpowiedzi nie uwzględnia
ła polskiego serialu (filmu) tv. Wśród 
tych 24 uczestników przeważali zwolen
nicy „AniołP.~w Charliego" i „Pogody 
dla bogaczy". Jeśli choć jedna z odpo
wiedzi była, jak to się mówi, na temat, 
zaliczaliśmy ją, wpisując na odpowied
nie konto - już to tytułu, już to bohate
ra czy aktora. Z kuponu więc, który zo
stał wypełniony następująco: 1. „Anioł
ki Charliego", 2. Kapitan Kloss, 3. Zbi
gniew Cybulski, uwzględnialiśmy tylko 
głos oddany na bohatera, uznając odpo
wiedzi 1. ! 3. (jak wiadomo, Zbignie\V 
Cybulski nie wystąpił w fadnym seria
lu ani filmie tv) za nieprawidłowe (a 
jednak!) ... 

Inne utrudnienie, z którym trzeba si• 
było uporać, wynikało z dość czi;stego 
utożsamiania lub wymiennego trakto
wania aktora i bohatera, dotyczy t-0 po· 
:zycji 2. i 3. Dwa warianty wymagają· 
ce korekty: 

a) 2. Stanisław MLkulskł, 3. Karol 
Strasburger; 

b) 2. por. Niwiński, 3. k!lpitan Kloss. 
W wariancie a) poz. 2. głos otrzymy

wał (zgodnie z pytaniem) nie aktor, ala 
bohater tj. kapitan Kloss. W warian
cie b) ~z. 2. odwrotnie - głos został za
liczony aktorowi. . 

Oczywiście, w tych przykładowych 
wariantach tylko jeóna z odpowiedzi 
jest podana nieprecyzyjnie. Zdarzało 
się, te dotyczyło to wypełnieni~ 1Jb.u 
rubryk. Cóż za szczę~cie, że nasi naJ· 
popularniejsi aktorzy i bohaterzy przy
~lsani są na ogół do jednej roli. Wyj • 
tek to Franciszek Pieczka, ale 1 tu moi 
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Zdjęcie ulubionego aktora (z autografem) otrz:ymuj": Anc!neJ Werbel • Jawo-
ra, Tadeusz Ja.wkuniec z Warszawy, Andrzej Krupa z Warszawy, Marian Troce
wicz z Warszawy, Małgorzata Kasprzak • Bełchatowa, Je Jakubiak z Warszawy 
Bożena. Kruk z Ołdrzychowic, Henryk Lewield a ław'ka, Jadwlp Kapica. 
a Piły, Władysław Jopek z Bielska-Białe). i 

Prosimy o uważne przeczytanie tekst aami ne10 ~w-Jt•J 1 kontakt • re-
dala:ją, co ułatwi nam wywilllanie ait aobow11lZ&nia. 

na było wybrnąć z kłopotu: jem kto• 
wymieniał Franciszka Pieczkę na poz. 
2, a wcześniej podawał w .poz. 1. „Blis
ko, coraz bliżej'', uznawaliśmy to za 
głos oddany na seniora rodu Pasterni
ków; jeśli zaś w poz. 1. figurowali 
.,Czterej pancerni i pies", należało wno
sić, że jest to głos dla Gustlika. Podob
nie jeszcze w przypadku postaci kreo
wanych przez Irenę Kwiatkowską od
niesienie stanowiły dwa seriale - „Woj
na domowa" i „Czterdziestolatek". 

Sami napytaliśmy sobie tej biedy, nie 
biorąc pod uwagę, jak .powszechne jest 
traktowanie wymienne bohatera i akto
ra. My zaś rozbiliśmy tę jedność na dwa 
pytania. Trzeba powiedzieć, że wielu u
czestników plebiscytu skorzystało z tej 
możliwości jako swoistego manewru 
ekonomicznego, aby jak najskrzętniej 
zagospodarować swoje sympatie. Wca
le często glosowano konsekwentnie na 
tytuł serialu i bofiatera, ale jako akto
ra wybierano już kogoś z zupełnie in
nego dzieła. Latwo to sprawdzić, porów
nując zwłaszcza rozbieżności między 
zwycięskimi tytułami i porządkiem, w 
jaki się ułoż~ły nazwiska ulubionych 
aktorów. 

Ale to już rzecz do skomentowania -
po zapoznaniu się z wynikami. Podaje
my w każdej grupie tylko pierwszą 
dziesiątkę oraz ilość głosów zapewnia
jących określone miejsce. 

NAJPOPULARNIEJSZE SERIALE 

1. „Polskie drogi" - 217 
%. „Stawka większa niż tycie„ - 179 
3. „Czterej pancerni i pies" - 95 
ł. „Dom"-52 
5. „CztercJziestola.tek" - 31 
6. „Kariera. Nikodema Dyzmy" - %5 
7. „Wojna domowa" 

„Przygody Pana Micha.la" 
„Blisko, coraz bliżej" - Zl 

li. „Noce i dnie" - 20 
9. „Rodzina. Połanieckich" - IT 

10. „07 zgłoś się" - 16 
Na dalszych pozycjach uplasowały się 

kolejno: „Daleko od szosy" i „Najdłuższa 
wojna nowoczesnej Europy• (na równi), 
„Chłopi", „Czarne chmurł'"• .Janosik" 
or.a.z „Ja~ Serce". 

NAJSYMPATYCZNIEJSZY 
BOHATER ·r· 

1. Leon Kura& - 191' 
Z. Hans Kloss - 159 
3. por. Władysław Niwiński - 88 
ł. Ja.nek Kos - 58 
5. por. Borewicz 

inż. Karwowski 
Nikodem Dyz.ma 
Gustlik - 29 

8. Jan Serce - Z1 
7. Janosik - 19 
8. Michał Wołodyjowski - lll 
9. Leszek („Daleko od szosy„ - lT 
10. Magda Karwowska. - 13 
Dalsze miejsca. z kole· 

mil Nlcchcie, red. Mal, Teręsa Siko· 
rza.nka (.,Strachy"), Ma.rynia. Pola.niecka, 
sta.r,J Pasternik. 

ULUBIONY AKTOR - AKł\.1RKA 

1. Anna Dymna - 118 
2. Stanisław Mikulski -11!5 
3. Ka.rol Strasburger - 106 
ł. Piotr Fronczewski - 100 
5. Janusz Gajos - 56 
6. Kazimierz Kaczor - 53 
7. Franciszek Pieczka - ł8 
8. Roma<n Wilhelmi - 37 
9. Anna Nehrebecka. - 31 

10. Anna Seniuk - 2ł 

Tut za nimi zajęli miejsca: Beata 
Tyszkiewicz, Wiesław Golas, Iza.bela 
Trojanowska, Ja.n Englert, Irena 
Kwiatkowska i Daniel OtbrychskL 

* 
Tak się ostatnio utarło, że komenta

rze do wszelkich plebiscytów dopisują 
najchętniej ci, którzy ich nie ogłaszali 
(vide: losy ankiety „Polityki" na naj-
popularniejszą książkę 4ll-lecia oraz ko
mentarz R.M. Grońskiego w „Polityce" 
do radiowej listy przebojów 40-lecia. 
przytoczonej przez „Antenę"), zamierza. 
my więc ułatwić kontynuację tego no
wego zwyczaju*) i dlatego poprzestaje
mY na podaniu wyników oraz, oczywi· 
ście listę tych szczęśliwców, którzy wy
losowali nagrody. 

Ale i tu napytaliśmy sobie biedy. Na
grodą są zdjęcia zwycięzców plebiscytu 
z autografem. Nie wiemy jednak, kto 
chciałby dostać czyje zdjęcie. Dlatego 
prosimy wszystkich wylosowanych o 
podanie, na czyje zdjęcie i czyj auto
graf spośród dziesięciu ulubionych akto
rów oczekują. Prosimy o szybki kontakt 
listowny (na kopercie konieczny dopi
sek: „Konkurs-plebiscyt"), nasz adres: 
00-950 Warszawa, Al. Niepodległości 

. 77/85. 

WACLAW TKACZUK 

•) Lista „4-0 przebojów na 40-lecie", wy
_<lrukowana w „Antenie" nr 30 na str. 
15, została zaproponowana przez prog
ram I PR, co zaznaczyliśmy wyrafoie 
(czarno na białym) na stronie 1, anon
sując publikację, która miała zresztą 

charakter za.powied"Li cyklu audycji, co 
również zostało zaznaczone. Ryszard 
Marek Groński przywykł jednak wido
cznie czytać w tygodnikach tylko stro
nę przedostatnią - czyżby i gdziein
dziej, nie tylko w „Polityce" spodziewał 
się znależć w tych rejonach coś swoje
go? (Lub przynajmniej: coś dla siebie?). 

-Nie twierdzimy, że to niemożliwe. 
zapraszamy także na inne kol y. 

/ 


