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pracy pilota H·
I' V widzów to k ibice sport o- nitarnego. Cyklem takich sa
\\i, więc nie wyr zekam na mych - ciekawych na swój spdsupremację sµortu, wydawa ć by sób opowi eś ci o ludziach int~
s ię jednak mogło, że cala resz- r es u jąc ych był program Wszecht a programu składać się będz i e n icy Telewizyjnej o „Instytucie
z samych rodzynków. Nie zaw- Dobrej Roboty", założonym we
sze. W Innsbrucku odwilż, u W r o cł awiu przez prof. dra Ludnas mróz. W Innsbrucku bez wika Hirszfelda. Oczywiście, ję
medali i u nas Jo' samo. Go- 1 zyk naukowców nie zawsze jest
rzej: olimpiada . zwichro\\'a ł a do komunikatywny. a popularyzar e.szty program, czasu jest albo cj a tematu nazbyt często grozi
za mało, albo za wiele i tele- jego w ulgaryzacją, ale urodzowitlzowie mieli możność wspa- nych popularyzatorów nie maniale poznać urocze zakątki J my znów tak wielu, aby nimi
'\\arsza\vskich Łazienek . pokazy- obsadz i ć wszyst k ie wykłady tewane nam na plan<zacli w cza- , go n ajp o tęż n i e js zego uniwersysie rozlicznych orzerw. Gr~Pb i ę · le tu powszechnego, jakim jest
w koszyku. s7.Uka.i<1c rorlzynel{: Wszechn ica TV.
mal o ich, .dlat:-go cieszą. ~)ęc I I do takich spot kań z ciekac1ekawy, aru.~ 1 program \.\ 1.k- wymi l udźm i zaliczyć można z
to!a Ost:-ows!nego .z ,;yklu „Zte- rPką na sercu spotkanie z poetą,
111 1e. l u~l y, . oby~"r.a ,1; : z<JtY.~:Jło- Stanisławem
Grochowiakiem.
wany ··~· ycie wielku•J rze~i . . - i\"ieraz j u ż zwracaliśmy uwagę
· bofat? ilus~rowana 0 ptviesc. ~ na niezwy kłą ~omun i katywno~ć
ne1 prz)_.E:~_d P 0 .d:3\> .J ;a.ia _ słowa _ p~ety ck1ego w programie
K.em „Tra1'.'P z b1e„,~m
ai;-a telew1zyJ nym. W sukur przyny, opo\~·1es_c b<irn·na 1 dowc'.P- 1 chodzą
mu atrybuty s pięk1.1"· Takze I r;,iagazyn mło.tlzie- nej recyta cj i, atrakcje tła
ZO\"Y „Prot on . wg scenanusza muzyczne"O
i
plastyczne"O
0
J. ' Vaczkowa 1 J. Barszczew"' .
.
•
sk iego zaczyna nabierać rum iE'il - ~fst t o symb ioz~ sztuk, ':1';ypua,Jąca w_art o ści poetyckie. tym
ców żvcia a zawarta w n im
opowie"ść ~ naszych krajowyc h, raz~m wielka w tym . za~ługa
ciekawych ludziRch bezi mie n- , za rown? sa.me!§O poety, _Jak I Za·
nych, .często działaczach,
uzu- czyka ' '' N1winsł
.
. ~· ierro
" ' 1 oprawy
pełniona piękną wypov,;iedzią s ł'nograficzneJ Strumilly.
l\lariann Bran d ysa.
zasłu;;u .ie
Inn y typ poezji prezentował
na
uwagę.
<:;:[ekawi
Judzie 1 m .Józef Prutkowski w pół64 roku: . c·o:-n .o ni~h cz<" - qodzin nym program ie, w którym
ści Pj i głośnie.i w pr ograma c
poj a wiły s i ę \vszystkie gwiazdy
t elewizyjnych. Taka \\hiśnie o- aktor skiego firma mentu z Ireną
powieścią o ciekawy m cz ł owie- Eichlerówną. Fillerem i Boukok t.: był program z cyklu „Luclzie łows kim , Gogolewskim i Kęsto1
ztlarzenia".
zatytu ł owa n y wie.tern, Kobuszewskim, Michnl,,Pllot Makula". Trochę zała- kowskim i Pawlikiem. Sam zemany w toku narrnc.ii program. staw nazwisk mo ż e sugerować
złożony z d\\'U
intryguiących genre poet~· cki programu: rzereladi z mist r zo~tw szybowco- czywiści e była to liryka z
wych w Ar gentynie i z codzi en- , szczypt ą ironii, satyra z wdzię-
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klem poetyckiej pointy. Nic
dziwnego, że na jlepiej czuli się
tu artyści typu Michnikowskiego, czy Pawlika, że doskonale
brzmiały
aforyzmy Leca, że
świetne tło stanowiły plansze
Peyneta, że barwy dodawał
podkład
muzyczny Abratowsklego i Matuszkiewicza. I nic
dziwnego, że talent t ragiczny
Eichlerówny nie znalazł tu swego pola do popisu. Uznanie należy się natomiast pomy s łow ej
reżyserii Fillera. I odwadze realizatorów, dzi ę ki której kontrowersyjna liryka Prutkowskiego
znalazła tu swój nowy i niespodziewany wyraz.
DYBY iść tropem sukcesów, nie sposób nie wymienić ostatniej „Kobry",
najdziwniej szej z dotychczasowych „Kóbr". Słyszałem wiele
głosów protestu przeciw takim
jej metamorfozom i nierównie
więcej głosów aplauzu„ To sensacyjno-kryminalne widowisko
Roberta Cedrłc Scherłffa w reżyserii Bohdana Trukaua i interpretacji czołowych wykonawców Jana Swiderskiego i Hanny
Skarżanki było na swój sposób
sensacyjne, a niezbyt kryminalne: rzeczywiście, trup nie słał
się gęsto, strzały nie rozw alały
odbiorników; po z ostał humor,
zabawna pointa, doskonała gra.
Obłaskawione Kobry też bywają
dobre, a telewidz raz jeszcze
zyskał dowód, że opłaca się staranna reżyseria i obsada. Przygoda w Cuildford może stać 11ię
zresztą przestrogą dla wielu naszych fanatyków automobilizmu.
„Kwatery" Janusza Krasiń
skiego noszą na sobie wyraźne
piętno słuchowiska radiowego:
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są sztuką ba'rdzo
mera- - -.<}·
\
Ten dialog JMtara z r~~:·
?-wu <iO!Wódców party. 8J1c.ltjch •
Jednego z AL, a
rugiegd
zspraw
NSZ,
jest
de.k~logiem
Polaków ostatnie~ mie
sięcy wojny: zawęźlają 'ię ;;

~~ 1,~~:~\';1.p~li:~~.z~·~~~:
'ący. Była

to konfrontacja 'vu
rzeciwstawnych postaw, do,_
na skrótami, mocna i pn.
konująca; sylwetki przedsta\v
cieli obu przeciwstawnych obo'
zów potrafił autor przekazać
nad wyraz trafnie. Także spośród wszystkich pokrewnych tematycznie sztuk po raz pierwszy
ujrzeliśmy wyrazistl\, pełną ży
cia i prawdy wewnętrznej postać pozytywnego bohatera, jakim był Jantar.· Wyższość tego
człowieka nad otoczeniem nie
potrzebowała
deklaratY\vnych
uzasadnień.

Kameralność utworu wyszła
mu w telewizji na dobre: zresztą dwie główne role obsadzone były przez doskonałego
Ignacego Gogolewskiego i Emłla
Karewicza. Rolę tępego, niewiele rozumiejącego sierżanta świe
tnie odtworzył również Henryk
Bąk. Prolokutorzy sztuki nazwali ją rodowodem spraw naszego Dwudziestolecia: tę wartość „Kwater" starał slę wydobyć swoją reżyserią Jerzy Krassowskl

Tych 1ześć wymienionych
programów, to zaledwie niewielki procent działalności TV
w ubiegłym tygodniu. Ma się
na tę działalność złożyć w tym
roku aż 1535 godzin żywego sło
wa. Pojęcie nader względne:
mieliśmy wiele dowodów, że
słowo, nawet mówione, nie musi być wcale !ywe. Jak choćby
to, przekazywane nam z obrazem z Innsbrucka, zwłaszcza,
gdy Polacy nie zdobywają medali. Ciężki jest wówczu ży
wot sprawozdawcy.
LESZEK GOLI?llSKI

