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Nowe sluchowis~a I',~ Wieczór SylwesJrowy 
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Radio - na nadch'od~ące święta . . 

(Informaciri wlasn~) 
(C) W ok~1e ~!ltających się 

świąt Bożego Narodzenia I Noweg<; 
Roku Polskie Radio, podobnie jak 
i telewizja, przygotowało dla swych 
słuchaC'zy atrakcyjny program. Bllż
szych szczegółów na ten temat 
i.iuz1ellł nam dyrektor Biura Kl)or
dynacjl Programu Krajowego PR, 
p. Pietruszewski. 

Podstawowym założeniem progra
mu - nie tylko świątecznego -
Jest niekolidowanie w czasie z aLral<
cyJnym1 pozycJamJ telewtzjl 

I tak, w niedzielę, 24 grudnia PR 
zaprezentuje słuchowisko wg ano
nimowego tekstu z XVII w. „Dia
log na Swlelo Narodzenia" - pro
gram ł gcćz. 16.20. Drugim słucho
w1sklem w tym dńlu bedzle „Gwia
zda, gwiazdeczka" - oparte na te
kstach E. Brylla oraz ludowych pa· 
storalkach. Pierwsze kolędy nadane 
zostaną 23 bm. zaś naslepl')ego dnia 
o 18.30 w programie I i ~- 19 w pro
gramie Il. W pierwszy d;>.leń !lwią• 
- także dwukrotnie będziemy mo
gU słuchać" koled - o 9.30 (p. Il) 
I o 20 31 (p. I). Podobnie w drul(i 
dzień śwUlt - o 9.30 (p. n i 17.30 

Wiele ciekawych pozycJI przynie
sie prngram literacki. Najważniej
szą będzie początek plebiscytu „ Wy 
bieramy prem lere roku 1967" - po
cząwszy od Sylwestra w każdą 
niedzielę (p. I, godz. 16.20) I środe 
(p. n, godz. 19.30), przedstawione 
ostaną wszystkie premiery Teatru 
olsklego Radia, które prezentowa
e były co miesiąc w 1967 r. Jako 
lerwszą usłyszymy „Obietnice po-
anka" wg powieści R . Gary'ego z 
dział<'m Jrenv Eichlerówny (31 bm. 
. I, godz. 16.20). 

W okresie świąt usłyszymy także 
szereg n owych pozycji Teatru Pol
skiego Radia - I tak 25 bm. (p. I, 
godz 16) nadana zostanie „Zdrada" 
oparta na motywach Slenk1ewl
czowsklego „Putopu". Kolejną po
zycją opartą o polską literaturę 
będzie (26 bm. p. 1, &odz. 18.20) 
„Piekło skąpców" wg noweli Pru
sa „Nawrócony''. „Polak w Szko„ 
ej!" (31 bm. p. II, 19.15) - to słu
chowisko opracowane na podstawie 
dwu opowiadań St. Broszkiewicza. 

Szereg słuchowisk przygotowano 
dla najmłodszych - wymieńmy dla 
przykładu „Z kolędą I pastorałką" 
(24 bm. p. Il godz. 15) „Przyg ;dę 
w Wilanowie" (25 bm. p. II godz. 
15) czy dwuczęsclowe słuchowisko 
„Panienka z okienka" wg Deoty
my (31 bm. I 1 stycznia o 15 w 
p. Il). 

DIP mełomanow recital skrzypco
wy ::. ~'.! 1 !!! :: .r p . II godz. 20.27). 
Ponadto usłysz:vmy „Ideał - czyli 
Nowa Precjoza" - komedio-operę 
MoniU'.7.ki z tekstem O. Korwina-Mi- d 
lews..klego (26 bm. p. II, godz. 18) oraz t 
,żoltą '21atmycę albo kolędę na a 

Nowy Rok" - opere komiczną Gae
taniego, napisaną za czasów Stani-
sława Augusta. P 

Dla zwolenników lżejszej muzy -
zereg recitali czołowych piosenka· 

rek I piosenkarzy. Sława Przybyl- n 
ka śpiewać będzie 25 bm. (p. I o c 

godz. 14.05), dzień później wystąpi s 
Ewa D!!marczyk (p. I, 22.40), zaś w 
Nowy Rok śpiewać będą m . In. An- n 

a German (p, II, godz. 11.20) oraz r 
zesław Niemen (p. I, 21.15). c 
Z pozycl! rozryw.sowych na czoło 
yblja sle „Wieczór sylwestruwy" 

w p. I od godz. 21 usłyszymy 
m. In. „Szopkt: noworoczną", ora:z: 
„Epokowy Sylwester". Po północy 
- specjalne wydanie „Podwieczor
ku przy mikrofonie". Natomiast 
dla tych, którzy Sylwestra obcho· I 
dzić będą w domu - w programie ! 1 
li od 20.30 do 3 non-stop muzyka 
taneczna. 

Warto takte odnotować sportowy 
przegląd wydarzeń 1967 r. - „Prze
żyjmy to jeszcze raz" (26 bm. p. ł 
godz. 18). 

Tak więc z tego wyrywkowego 
zestawienia wynika, że nadchodzące 
święta powinny zadowolić wszyst
kich, nawet tych najbardziej wy
brednych słuchaczy Polskiego Ra
dia. (ES) 


