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Swięta w telewizji · ,\ ~ 
I 

Tylko malkontenci mosll nanekat 
na iwi11teczuy program naazęJ tele
wlzJi. Wszyscy Inni mo1li mleć pre
tensje, łe nie dała Im wytchn11ć. 

Nawet niterek prawie nie było. Tyl
ko Jedna - akty Klona komui 1ię 
pomyliły I częić „Stawki" po1zla nie 
po kolei (błąd naprawiono). 

W całości procram urozmaicony 
rótnorodny uplyn111 pod ha1lem „kał
Jemu wedlu& Illitu". • Wi&iilJny wieczór - „Putorałka", 
wd•ięczna widowisko tradycyjno-ludo
we, wedłu1 scenariusza Ewy Bonac
kieJ, któremu poświęclliimy 1poro 
miejsca w śwl11tecznym „Expreuie". 
Czytelnicy nie zawiedli 1ię chyba, 
jelili zaufali naszej zapowiedzi I obej-
zcll ten pro&ram. 

• Irena Eichlerówna przekazała na 
r>oprzu li1ty Fryderyka Chopina pa• 
1jo11uJa,c11 historię kilku lat tycia 
wielkieso kompozytora. .Jeso rozter
ki, niepokoje, cierpienia I sukceay. 
Eichlerówna interpretowała t• korea
~ondencję znakomicie. 

• W 1potkanlach • X Muz~ spot a 
się z nami osobiście Mieczysława 
Cwikliń1ka: 1potkanle nie zaponmia
ne. z Artystki\ rozmawiał red. Rado-
1niń1kł. 

• W teatrse TV zobaczyilłmy „noty• 
wocie", Jedni\ z najznakomitazych 
Fredrowskich komedii, w rety1eril Jac
ka Woszcserowicsa i • nim w roli 
ł.atki. Była to łwietna kreacja, praw
dziwie komediowa, kun1ztownie ••
grana. 

Jako partnerzy Woszczerowicza wy
stąpili: A. Seweryn - Birbandzki, K. 

-ltudzki - Twardosz, J. Kociniak -
' Filip, w. Kowalski - Orson • 

• Portret wybitnego rzetbiarza Włady-
sława Hasiora prz~clltawił nam arty
stę I jeso dzieło. Hasior mówił un1 
o 1obie. Dzieła - rzeźby pokazano 
w 1uge1tywneJ ekspozycji (scenariuu 
A. Micińskiej, realizajca G. Dubow
sklcco). 

• W rozrywce - dwa 
my. Przede w11ystkim 

do1konałe" - raeczywlłcle do1konałe.i 
Fedorowlcs przenedl um 1leble. Pary 
małteńslde nie sawlodły. A wśród 10-
listów - takte 1wiazdy: Irena Kwiat
kowska, Marian Załucki, WoJciecłl 
Mlynarakl ••• 

• 
. Kabaret „A Jak to llyło opowiem„ 
według 1cenariusza ~. Krukowskleso 
oparty był na sprytll'.ym pomyśle -
pretekście, który pozwom nam obeJ· 
rzeć „numery" przedwojennych wa~· 
szawskich kabaretów. Tym pretell• 
stem była parodia WielklPj Gry. P~ 
stawiono teleturniejowe pytanie: hf• 
storia kabaretów warszaw•kich. 

Oprócz młodych wystąpiły asy „1ta• 
rej gwardii": Strfanla Górska, Ludwik 
Sempoliński, Kazimiero: Kruko,_skl. 

• Poza wymienionymi tu pozycjami 
oglądaliśmy w święta w Teatrze Mlo
deso Widza „Małego księcia" wedłus 
F.xupery w retyserii J. :.'.jukle10; re• 
cltal B. Rylskiej, kolejny odcinek 
K1011a pt, „Hasło", telrturnlej „Zo• 
stanę maszynistą'', Piórkiem I Wę• 
slem - swlazdkowe; spotkanie • li: • 
Bryllem; „Sopot-68" - film TV oras 
dwa Interesujące reportaże: „Warna• 
wa wola Meksyk" I „Turniej turnie• 
jów". 

• Z poważnych pozycji na uwan „. 
sługiwała kantata okolicznościowa po
święcona &O-leciu Powstania Wlelko• 
polskleso. Muzykę skomponował r, 
Woźniak, teksty napiła! St. Hebanow• 
ski. Wystaplll soliści, chór I orkiestra 
Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcjll 
Z. Szostaka. (woy) 


