
TELEWIZJA 
I 

„Oglądalam •Idy marcowe„ Wł!· 
dera. Gralł moł ulubtent aktorzy: 
Aleksandra Sląska, Gustaw Holou
bek, Adam Hanuszktewłct. Grali 
llwte n 

e e z po rat p rwuy og q
dala'11 Irenę Et,chlerównę we frag• 
mentach sztuk «Kochany kłamca• 
Kllty'ego ł •Matka Courage» 
Brechta. Byłam zachwycona je;I 
grą. Nłe mogę ;lednak ntc wtęc•:I 
powleddeć, pąntewa:t trudno oce
nić aktorkę podczas ;jednego spot• 
kania. Teraz mo11e t11cz11ć sobłe 
albo wy;lazdu do Warnawy, albo 
cale1 _s~tukł z Eichlerówną w T 

iiiil\ 

• 



• 
poziomki", „Matka 'Jo'inna od Aniołów'" 
.,,z soboty na nredzielę", „U schyłku dnia": 
„Czarownice z Salem", „Los człowieka", 
,,Miłość i gniew", „Czarny Orfeusz", „Miejsce 
na górze", czy filmy radzieckiego reżysera 

. Eisensteina. Z tej ostatniej pozycji wynika 
że wiele naFzych Czytelniczek należy d~ 
Dyskusyjnych Klubów Filmowych. Tam mo
gą uzyskać i rozszerzyć wiedzę z dziedziny 
histotji filmu i próbować swych możliwości 
w dyskusjach. 

RADIO 
,,Słowo honoru, że pomimo wielu w11sil

ków, nie mogłam prz11pomnieć sobie żadne
go słuchowiska. Może dlatego, że właściwie 
nie słucham radia. Nie mam zupełnie czasu 
a poza tym nie lubię słuchać i nie widzicĆ 
aktora. Lubię mieć «Wsz11stko na dłoni.„ 
;ednoczdnie sł11szeć i widzieć: ruch11, mi~ 
mikę. Według mnie to bardzo wiele zna
cz11". 

Takie stwierdzenia powtarzały się częściej. 
A co ~rzeczytaliśmy w <?dpowiedziach tych 

,,Sq pewne poz11cje w programie Polskiego 
Radia, których słucham zawsze z wielkim 
zainteres01.D(Jniem. M113'ę tu o doskonałvch 
koncertach poet11ckich. Zawiera;ą one cenne 
utwor11 poez;i klasvczne;, romant11czne;, 
a także poez;i współczesnej. Wartość ich 
podkreśla;q doskonali w11konawCt1, aktorzy 
znani i bardzo lubiani. 
Drugą, bardzo ciekawą pozt1cją -naszego 

·radia są audvcje w11dawnicze, w któr11ch 
słyszymy omówienia now11ch utworów, a na
stępnie 'ID'llilłtki z tvch książek. Pamiętam 
siczególnie ciekawą aud11c;ę tego twu w cza
sie ubiegl11ch wakacji gwiazdkow11ch. Byla 
wówczas mowa o powieici Gravesa «Zona 
pana MHtona11. Audycja. bt1ła prowadzona tak 
żywo i ciekawie, a UT11Wki z powieści od
tworzone tak ~obr7!,,. ż~ TU?-tl'chmiast rozpo-

i na omias c o os ona 11c a to-
6w w11stępując11ch przed mikrofonem, to 
darzył mi się raz moment kompletnego za-
słuchania i zapomnienia o wsz11stkim, a nie
zęsto się zdarza, bt1 słuchowisko mogło 
nq zawładnąć do tego stopnia. B11ło to 
ilka miesięc11 temu, tytuł słuchowiska 

brzmiał «Zloty sznur» (niestety nie pamię
tam autora, w każdym razie akcja toczy 
si~ w USA), a główną rolę matki grała Irena 

ętn e sluc m n e e nyc s 
dla dzieci, mimo, że' w11roslam już z wieku 
słuchacz11, dla któ,,,ch te aud11cje są prze
znaczone. Irena Kwiatkowska Danuta Man
cewicz, Przesmycka, Bogucki dajq często 
w aud11cjach dla dzieci i młodzież11 kon
cert11 9T11 aktorskiej. Jednt1m z najlepszvch 
słuchowisk z te; serii jest często zresztą 
powtarzan11 «Niebieski ptak11 - baśń wła
ściwie nie t11lko dla najmłodsz11ch. Bardzo 
ciekawe ze względu na tekst11, wt1konanie 
i montaż sq również o.ud11c;e «Otwarte; szkci
tulkb. 
Wielką 81/mpatią darzę «feUeton11 muz11cz

ne• Jerzego Waldorffa". 
llaDka Kaczmarek, Poznail 
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