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dworcowe", to niety- cych się postaci opowiada swoją,
powy spektakl, bez głównego boha- zupełnie odrębną histońę. Nie
tera, bez tradycyjnie rozumianej przedstawiają się sobie nawzajem
akcji, :za to niosący wiele treści, z nazwiska czy imienia. Chociaż
anegdot i wnikliwych obserwacji otwierają się przed sobą, pozostają
typów ludzkich. Każda z pojawiają- jednak anonimowi. Przychodzą
i odchodzą, jak na dworcu, jak
w życiu. W ich opowieściach kryją
się pojedyncze ludzkie losy, a także jakaś C7.ąStka obrazu społeczeń
stwa, w którym ciągle żywa jest histońa. W spektaklu zobaczymy
m.in. Irenę Kownas, Adama Ferencego, Bronisława Pawlika, Jerzego Trelę i Zdzisława Wardejna.
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W kolejnym wydaniu
programu Wojciech Jagielski będzie gościł Mag·
dalenę Wójcik - aktorkę
maną z wielu seńali TVP i
Polsatu oraz Izabelę Troja·
nowską - także aktorkę,
grającą ostatnio rolę Moniki w seńalu "Klan". Gospodan studia jak :zawsze postara się :zaskoczyć panie
pytaniami i podda dziwnym sprawdzianom.
iDił piątek, 24.os,
godz. 21.35
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Benefis Anny Dymnej
Benefis znakomitej aktorki filmowej i teatralnej, Anny
Dymnej, zarejestrowany w Tuatrze STU w Krakowie.
Anna Dymna :zagrała po- strzu i Małgorzacie", kobieta
nad 160 ról. Popularność zdo- niemal z półświatka w przedbyła
jako Ania Pawlaczka stawieniu "Palec boży", oraz
w "Nie ma mocnych" i "Ko- dziennikarka zmagająca się
chaj albo rzuć". Do najbar- z chorobą alkoholową w fildziej manych filmowych po- mie "'fylko strach". Jest
staci należą także: Barbara makomitą aktorką, doskoRadziwiłłówna w seńalu i fil- nałą technicmie, obdanomie, Marysia ze "Znachora". ną ponadto niezwykłą osoboInne bardziej dojnałe role to wością, zdolną wyzwalać silLawinia w telewizyjnym ne emocje.
spektaklu "Żałoba przystoi ii'łgu!tl~!M piątek,
Elektrze", Małgorzata w "Mi- 24.os, godz. 22.00
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