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RZEDZIWNĄ blatorlę wyłowił 
dla DiedzlelneJo ąklu ,.Ludzie 
i IC!arienia" nasz dob1'7 znajo-

1'1\1' (l zanleebaneco najnielłuauiej 
Pl'Oiramu ,.Bez apelacji'" l maraąnu 
.,Refieksje") Jeny Ambrozlevńez, 
Pnywołał spraw• reemill'anta J6ze.. 
fa Pleczonki, który od dwóch lat apo. 
ea7Wa na blłforajskim cmentarzu, ale 
Je10 ellleje nie przestały J11łrzy~ do 
cWł opinii miuteczka l QiedaleldeJ 
WJi Lipbsy. ZastawU lł4 paml~ u ro
c!zlny, kt6r11 porninlłł w testamencie, 
aapftuJ11e cifliko zapraeowa~ fortu
nę pailltwu, u ~k6w, ktlln.y 
zmarnowali ,.,o hof~ dotację na budo'" 11koły CwznlealOilej po partacku) 
ł olrodka zdrowia (na mian: wlęknefo 
lmnlllra) w rodzlnnyeb Llpluaeb. Nle 
a~~e ezuu, kr~e między Biłlo
rajem a walił, reporter znalazł dwoje 
luckł, kt6n.y rozumleli tteraneao o
krutnie, etareao człowieka. Dwoje 
wk6d Htek, a mołe tyalęcyl TJlko 
olll w Pleezonee włchleU wielkie ~er
e-, a nie worek dolarów. 

Moina podejnew~ (maf&EYJl ,,Re
fielcłje" zachowuje llllODlmowoU za 
pomoe11 tormułki ,,redałUje sesp6ł''l, 
że tent.e sam red. Ambroziewłez od
wled&ił zqrod11 nie łykcero od paru 
lat plenraeao w liNa r. posła -
rolDika. S~eao rolDika, dodajmy, 
dobreco ..-.. podkiWlJ117. Stan!8ława 
Muura Dawle4saly OlSfl tłumy dzlen:. 
nlkaft7, dziesllłtld petentów, ._atadów 
bl11kłeb ł daleldeb. Komentarz do 
diUa dzlsleJ~~nco opowieeztala aama 
kamera, reJeatruJ11ea opuaezellle, Dł
~ trY'IieraJiłt!4 • kałdeao qta kwit. 
1!4Cfłó )dedył JaepodantwL Wdowa 
~ da3e 10błe rad7, qlla~ nqle 

Krótka pamięć 
zabrakło, dzlellll!karzy Jut nie tu nie nagrodzie Nobla l Polakaeb, kt6ny J11 Bynld), którzy &afublll cdzieł sar• 
przyellłfa. Dzhrnle krótlc11 mamy pa- zdobyli, przytaezaj11e wiele nleznuyeb kazm l Ironię Franee'a, wobee ezer;o 
mi~ nlezalełlałe od wieku, w;ykształ- lub mało znanyeb aezee6ł6w Wilłłlt· przed.tawlenle brzmiało Dieeo zanadto 
ceni a oraz s~e~ebla drablny IIPoJeea- e)'eh · .t11 & llł IPr&Wił• doałownie. 
no-zawodowej. ,,PortNt" Juliette Greeo (z bardzo ,.Czarown11 noe" Sławomira Mroika 

W publlcyd)ocznym protramie W. dobn.e podłoionym 1łosem Ba.rbary Olllłdallśmy z Wroolawla w IJirawneJ 
Grecorowieza l A. Kubitlak& z Wro· Wn.eal61klej) włoeldeJ produkcji: ret. reżyserii K17atyn7 Skuszankl 1 do
cławla, zatytułowanym "Jak wyda~ . Carlo Tum, zdMcla Cbarclzo dobre!) brej lnterpretłleJI Ryszarda KotaA l 
45 miliardów d" mówUo atę o klerun- Etlenne Seeker, chyba rozez~U~QWał Ferdynanda Matyslka, dwu panów w 
kaeb lnwest01V&Dla w budownlet.wle wł~lblciell pl.eśtliarki. Otn.ymlllśmy średnim wieku, średnleeo stopula słuL 
mjeszkanlowyZD l przemysło1fYM, przy ·-etudlum twcrzy - ciekawej, Wl'IDOW• bow.,o, noeuJ11eyeb w średnim hote
czym ulellł proJramu było &ęite ltu- nej, tywej, ebwUami pi•kD•J (IV bu lu. Obaj byli tacy, jak trzeba l w 
Itrowanie ekonomłc:myeh 1D'y'Wodów lnferellejf dlh'urlil kosmetyCMJej), a I)OCZiłtkowej, ,.realistyczneJ" partU 
krótkimi filmaml l miJawkaml z na- ezekallłm7 ~ plaunid, który'* po. utukl l w finałowej, doprowadzoneJ 
szego terenu, a wad11 pewna monoto- sqpiono. • do ablurdu, kwestlonuj11eej latnienie 
llfa l wypowled.l'll, f UUJtraeji. Szk!MS& t~ ił t:t\ę staJo plOlentle dla obu panów uzalemlone od !eh punktu 
Przykładami (jakte- nlezr~nymiJ) W1&71łJdc:ti P71Cnyeb (r~o:te .R. Wllhel- widzenia. Przedstawienie popn:edzlło . 

z Wrocławia, m. fa. z ,,Hutmenu" po4- ą:1f nieco · Odstawał) wykonaweó-. Jto- nietypowe bardzo słowo w"'pne Kle
pierał nrój mlell~nlk .,Czwarta zmla- matologłezlieJO "Divertime1;1ta" Jare- mensa Kn:yżaeóraklefo, który: a) nie 
na" Andrzej Lnzczyńlkł. Procram mleeo PrzybOri 1 Jerzego Wasolftkle- usiłował naśladować Stefana TiaufUt
przyfotowany trzeci Kongresem Zwlaz. co. Ale to wałebulenie 9Iko na mar- ta - dotychczasowy l nie zacrożony 
ków Zawodow~ mlał być pośwlęeo- linnie teco Jedynećo w 't"1 prolfra- Ideał w zakresie · słów wstępnyeb; b) 
ny z.aaadnlenlu bumanlzaejł pracy, jak mu, na którym bawim7 Ił• i śmiejemy · Die piłował, nie truł, nie elędz.lł, a 
to wynikało 1 &apowiedzl prowadzą- od pocz'4tku do koflca, któ1'7 eytuJ.emy wl~: e) powinien jak najezęśeieJ by~ 
eego, Szkoda, nie z trełel. l wipomłllamy at do następnecą ,.o- eksploatowany przez nasz o6rodek TV. 

Dwa odelnkl pubUeystykl kultu- pusu". ' PrzedwczoraJsza premiera ,.Mlul~t-
ralnel wypadłJ bardzo interauJiłeo: Krótki, ~raz krótszy oddech ,,Bzkla- ea na Wił" Turgieniewa, retyserowa
,.Kr~ika kulturalna" z Poznanła l net niedzieli" ratuje ju:t drugi ru na przez Bohdana 'l'rukana, :Eaplsała 
felieton prof. Kazimierza Wyki z K:-~. )udwik Sempolińskl jako profHOr się jako koleJny sukces stołecznej see~ 
kowa. W pteMIJpym ,,żagral" sam te- WST. Z dwu świeżo upieezonyeb <U- n,- TV. Swietny przekład Pawła 
mat - wysta"ł'& nabytk6w l darów, plomantów, których poznaliśmy przy Hertza, znakomita rra aktorów weilł
jalde wzbogaelty n~ na!wi•Juze tej okazji, jednemu można wróiyć guęły nas w tę tureieniewowskll at. 
muzea w ellłf'( 22 lat powojennreh. kułerę w teatrze, eh~ parodłownie mosferę narutanla t kra7łowanla llłę 
Byto eo Olfllłc!•4 nawet w ezarno-bla- GUJtawa Holoubka zupeln_fe mu nie małych osobistych dramatów, burzll
łjoch barwach. lfa drut! program zło- wyało. Ale nazwisko Brzozowicz za- :yeb ustalony 1 po:tCU'Ilie niewzruuo
iyła m• erudycta. talant popularyza- \'*mł~jmy, bo je pewno niedłlllfo i DY blef eodzlann~. T~ prawda, ie 
ton.ld oraz mlltrzo~aka umłejętn~ llle raz usłyszymy. 1p01ób, w taki Turlfłentew rozwl11zuje 
p01łueiwania at, proat11, CZ7Jt4, ko- Z ~b ubległotygadniowyeb pre- konfiJkty swoich bohoter6w, tr11d 
munlkał,-wl\4 poluezyzl\4 (w TV Ił)-- mi er teatr6w TV łódzklł ,.Thala" Ana- myazk11. 'Je cz,- sposób, w jaki my 
1UD4 rzadko, na ulicy, w tramwajach tola France'a, c:hoć dobrzerran11, zepsuł rozałrzyJamy j' ~i6, jeat lepay? 
l lklepac:h nleobee114. zuzezut~~ tak troebę wspólny wysiłek adaptatora ewa. 
~,.m~"). Prof. 'Yl7k& mówił o Jaw B!lłilald) l ~ (TIMua lt MAJJmOWA; 
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