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Gdybym był czorownicq
AllTO sobie
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iwt,tach, pomarz11ć : gd11b11m
bJlł czarowlłlcq...
żaanl! tam
Par11te CZI/ 1zcz,iUwe nume-r11
Toto-ło<ka.
Nawet ltenault z PKO
bi/ mnt.e nie 1ku.s!I. Sw• czarodziejwłaiclwoicl w11korz111talb11m tak,
1ak urocza Czarownica (ta m!ollsza) w
ostatnim odcinku pt. „Czarownica,
CZI/ tona" z zabawnej eeril /!lmowej
„C:r11rowntce"; k!ed11 program telew•Zlli"ll lłił podoba.I
J•J, J>Of'MfZO.ła.
łmleeznl• uet11ml - I na. ekranie pro"""" etc ut11chmlast zm i enił; •ł• I
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jej nie odpowiadał, więc znowu
kilku ruchów wcirgaml - i nledobr11
progrcim znika, ci pojawi.cl •14 now11.
.Swt.tna iabaWCl. Poż11t1czna.. Żdt'owa..
No HllZcicl• /llm bl/ł nadani/ w ni•itzt•I• pn•d poll&dniem, uzbrojonll
wiec w t•n pen14in11 w1i1nmlazek , 90 _
ko,,.te ltednmlem Pf'ZI/ telewi.Zorze.
Prz 11 programi. muz11c.ino-oaLatow 11 m
„Kwlat11, wloHnne
kwic.tli" jakoi
w11trz11malem bu paoruizania wargam" l.ucen,zacJa nt.cco 1ztuczna, jedna
pani m!alci „koclq" barw• 11101u tempo łlcibcr - au wld11wało .ie ala.b&ze
progra.m11. Pot•m - program z c11klu „W dar11m klnie" pt. „Kall a
•Pt'aW4 pollk11". Bn poruauuaia u1taint. „Wielka flra" - przeezła gładko,
ACZ z emocjami: tacireezclcr główna
w11grana. z.u ml b11lo t11lko Je 11 o poprz.ednlM: aie t11L1Go 1tracll 12 100 zł
de talkt nie powiedział mu nawet ""ku zdawk.ot011c:b ałów. No, ale to za
mał11 powód, żeb11 poruuoć uetaml.
zreutq na p. Serafłnowłcza trate ma
1po.abów - tu nawet w111oko kw.Ul ftkowaRa czarownica nic da rCMS 11 •
Ch11ba poglmna,t111Cuj4 te wargi na
programie Prz11b0t"ll - m11ślę aobte ze
llottkq ncid.z,la1q w Hrcu. I znowu za·
wód. Nie żeb11 ;akld cudo, ale ni•
itrk ta „Duzczowa 1ulta" od
popr2ednlch programów. Byly nawet
moment11 zabawn•, ca „ram11" - pom111łowe. Autor ocz11wilcle pod konlec nie w11trz11ma1 I Jednak muelal
zaip!'1DClć. Ale ja w11trz11malem: wa.r-
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HY'/!IA w plerwa:11 dziel\ h>lqt
111„ zrobi' 1•:!11tl<11 z w11nala _. 1,„

•roc:z•t crarownlc11 - pom!JilO..
tem amętme. „waowa po pi„koWtllku" Juhan<I Smuulc z ISłellle•
równq I Holoubkiem bcdz141 na ~o
Wl/d<lrHni•m.
Nł• bY,ICł wl/dllrHnlem. Sztuk<I mci
Dt'l/ll'ltlCl 114 konstrukcję I liló wnle ;eJ
,,oprcwa" (Autor - Guetaw Holoubek
1 D~alla - .l!:wa . Wtinlew1ka)
dCC1fdute o i•J w11rtoścl. Tcile też było
ta realtzcu:jl. B11ć może w Innej obsadzl4! (np.
Irena
Kwlatkotl.l'lka) .„tranna mteszczleci", czyli wdowa po

pullwwntk u,
która
„zagada ta na
imlerć" dwu Już le"arzy (a trzecł
umdltt!). ata!aby 114 zabawnq poeta-

elq centralnq t•J aatJ1r11oznet komedii.
ro 1mut~. te dla .l!:f.cllterówn11 n te
zttalsla 1!4 dotqd w :reettrze TV odpowlednla rol11, 11odna Jet wle!klego talentu I uwzg!4dnlaJqca spec11/lleę Jej
aktorstwa, która tu zagraia przeciw
poatact. Pnez nacun•k dla w 11konaweów ractekatam mocno wargi.

1lodufnll11 •I• dopiero Pf'ZI/ oglqda•lu t1owego pol1klego filmu TV „To
1ut twój M>WI/ 111n" wg •cenartmza

maClcłJ, nie na.cr,tnca NCJl1"• eb11-Jo.
wa.
_
No. ale doczekalem
Po ttl•łe
i~ ,14 drugi pro11ram z katolDłcJci•llO c11klu „<.:rorne na l>lał11m" s ....
c11 ,llrtem1kiej („a.uSor I ret111erta")
pt. „Szachownic• w parze", Mial C.
b11ć, zgodni • z :apowledzlq, „poll!Q
s1it>w". Tu waTgl poszły nare1zc'8 Ul
ruch. Nie1tet11 nic nie pomagalo. N•
0.tzolomienle widza
1pa.da.ła. lc1.whM&
n i e>koord11nowa.n11ch, nicz11m lti4 tt!•
ttumaczqc11cl1, n.czemu ni• 1łutąC11cla
pom11•tów, trlckow, ga.11ów - w &Gwrotnym tempie, 1tanowlqc11m Jećl/'"
n 11 walor te110 programu, któr11 ttl••

•le.

1tet11, mlal juzcze t•klt, Z t11m tek•
item b11lo Juzcze gorzej, nit z J>0"'11•
1łam l. .:a dużo b11w Art~1kleJ, ,,-.
tarki i rez11Hrkl", za m11ło - Artem•
11klej zna"omltej iplewcu:zkl op.,.etJco.
wej„,tira 1i<ończon11 na ctzt1lai - a ;u.
tro kto to wl•7" brzmi nlepokojqc•
potegna,n11 /lncl. Litości/
Trze.ba uczciwie
pr:11:nać, le &a
„1zcu:r1ownlcow•" tek•t11 nie b11ł11
12tq 11orue oc1 nadane110 w na.1tęp1t11m
dniu programu wloakl•go, z /iLmowe•
go cyl<lu teiewlz11Jne110 „Studio uno",
1'ylko, że to żuuna pocieeha.. • poza
tum w progt"aml• t11m w111t,pu;q /&fł•
tcut11czna 1loatr11 K•11,er.
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JEc;Y zciwlódł w11nalcizek CM•
rownlc11 (Cl mote po pro1tu ,.._
u7'UeJ,tnie poru1załem warfll•
ml) - probowalem nailudo~
ruch11 Czarodzieja. z Bagdadu z tłll4ane110 przed potudnl•m amu11ka•lcłe110 'uper-kicrn. Nie1tet11, nie pomogłb,
Ani prz11 oglqdanlu „Zbrodni prz11 ulicy LOt<TClne" Z Wrocłatala, am „ Wieczorze ze Szpakiem". K. Wolf.cld
(przekład I cda.ptocja na zabcaw•l/ftl
pom11•te opartej jedna.tkow•j fcr'll
Labiche'a) i K. Sku1zanka (ret11NrlaJ,
próbowali udowodnić, i• „w111tarczt1
naclanqć lda.wlu" teb11 przekowat etc
tż „Labiche
toni•· w dreazcz11k&c1&
zw11'deJ bredni",
po co7 l cz111ł4•
cUnięto wlaśclw11
klawln7 Tu'IOPlł
nacianqł I do dzti „Slomkow11 klllNlun" bawi c~pl• Jednakowo. Zamłut
11rymasów wyula z tego dobf'a zskwa. W każdllm razie nie próbował
nlcze110 przem11Clć, prócz dobre1 za•
b<IWI/. „s"ompromtt01.DGn11 Labłc:lt•
Wolickiego I Skuuankl t1I• jut M•
bawn11. I wazydk.o w apcktaklu, oo
lr11tuje 1wq pHudolnte!elctualnq słnoderlq, ni• prz11cllodzl od Labtcu·„
któr11 nie jest tet autor•m tsłc1t6w do
p!osenck.
Niewicie tri @brego matu pe.
wled :leć o wlosannllm programie IMb<Iretu „SrpaJc". znowu nie wt.1korz11Ctane motUwoicl wo'rn!no-eatradowe Sk11riankl, Janowaklej, R11lek!ej,
ł
ni.e znalaz a też Jea:cze swego st11!u

A'•

estradowego do1konała
prŻeclet w
dramacu Jedlewakll,
Pned
„Szpakiem"
u.trutł'"'"
plerwez11 odclnM z now•go łel•Ulłzyjnego ur!a,tu
filmowego
„IC!ułt
pro/nora Tutki" wg znan11ch OJl'Owla.d11ń J, Szaniawskiego. W roU pro/Horci w11dępuje Guetaw Holoubek.
W
J>ler10n11m odcinku
(ret. A.

Kondrcitluk) ni• udało 114 1tt00<l'll/Ć
kllm<Itu, ti/Ch urocz11ch opowl111tł'k.
się ud47 Pomek11Jm11. taa.
•tlfpne czter11 odcinki nadawane b4dc
co drugq . nledz!fi,, będzie wlec Okazta do obszernleJ12e110 omdtałenk& Cego cyHu .
Gdybym b11ł e1uownłc4... Na ....
mar~en. Jako recenznł I t&lc ,..._
• z'
c;d<Ić wn111tkle prc>§Tam11, ....
szej
!aw1z;1.

cai1 w ogóle

/. WUl1bki•J I J. Bal"Clnow-1cłego.
.Z:grabme zroblon11, domclPftl/, dobn•
ragra.n11 (Kr11ct11na Sl•l'ł kwk.:!, Ja"o
„przecllodzqca. dę" z11 mq~ .-t1ide1a1U
I Danuta szaflareką w roll pl' lifl' lqzutfłC•j
11ę
do kołeJn11ch
-1 I w _ __,__ _ _ _ _ _ _ _z_._ausT.AM'

