
tym profuor Tu&a (Gn.taw Bo
loubtk) wyJałnlał 1ena tajemn!
czeao rywnku, który pewnego 
dnia rejent mala-zł w miejskim 
parku. Rysunek przedstawiał ta
jemniczy pejzat, w środku któ
rego młodociany artysta umleśc!ł 
napis „lerce prezydenta miasta" 
I który w całości zatytułował 
„Paragwaj" (?). Profe!tOr Tutka 
podejmuje 1lę wytłumaczyć sena 
tego rysunku I opowiada zmyilo
n11 historyjkę o tym, co ulnspJ
rowało jego twórcę, by tak wid
nie pn:edstawlł ów Paragwaj. Ty
le fabuła, która zresztą nie jest 
watna. Ważny Jest filO'Zoflczny 

11• raazej ,,8how-up'', 110 r6w
n!eł a angielska znaczy „ołm!e
szać". Zawierał wprawdzie dużo 

r.l1\96w, min I pleń, ale wszystko 
o razem dowiodło tylko dosko
nałołcl prowadz11cej t1t całość 
Beaty Artemsk!eJ. 
żeby wszakże nie pos11dzono 

nu, te za krótko oglądamy tele· 
w!:r:ję (Im dłutej się ją ogl11d1 
tym - j&lt to zaznaczyliśmy na 
wst~ple - wydaje się lepsza), 
zauwatmy doskonałe przedstawie
nie w Teatrze Niedzielnym, .ru
hana Smuula „WDOWĘ PO 
PUŁKOWNIKU". Gwoli prawdzie 
dodajmy jednak, że przedstawle• 

ZA AWA JAKIEJ NIE BYŁO 
VV lutym tego roku Ołrodek 

Badania Op1n11 Publicznej 
t Studiów Programowych 
Komitetu do Spraw Radia 

l Telewizji (a jakte, jest ta-
ka Instytucja, w skrócie 
OBOP!SPKdSRiT chyba re-
kord I), przeprowadził ankietę na 
temat oplnll telewidzów o TELE
WIZYJNYM KURSIE ROLNI
CZYM. W 127 ankietowanych 
wsiach program ten raczej chwa· 
lono (87,9 proc. uczestników an
kiety oceniło go Jako bardzo do
bry albo dobry). warto nadmie
nić, że w przeszło połowie ws!, 
do których zawitała ankieta, było 
zarejestrowanych f.onad 20 tele
wizorów w katde . Okazało tlę 
takte, że Im dłużej ktoł ogląda 
TKR, tym lepiej 1!ę o nim wy
rata. 

Motemy was z całym przek0111a
nlem zapewnić, te zasada ta da 
s!fl rozciągnąć na w!ększołć pro
gramaw przez telewizję nam po
kazywanych. Ot, choclatby tak! 
„KLUB PROFESORA TUTKI", 
której to nowej serll fllmowej 
według opowiada!\ Jerze10 Ssa· 
nlawalilego zobaczyliśmy "' łw!ę
ta pierwszy odcina. W odcinku 

mMał, daJ11c:v 1l1t 1prowadzlć do 
przewrotnego trochę twierdzenia, 
że ntukl nie trzeba rozumieć, te 
wdne jest wrażenie, Jakle tlę 
odbiera. 
Morał ten ma znakomite zasto

sowanie do poeazanej nam rów
nlet W łwlęta fany •1.ZBRODNIA 
PRZY ULICY LOURcINE", któ
rej bez pomocy profe1ora Tutki 
nie itposób było zrozumieć, nato
miast wrażenia odbiera się jak 
najgorll'Ze. Gdz!eł zaginął farso
wo-bulwarowy ton tej 1tarej ko· 
medli Lablche'a I farsa miast 
bawló - raczej .traszyła, akto
rzy - miast wesell, byli grotnl. 
A. moee zreszt11 tak być mu1!ało? 

straszyło nas w łw1ęta zruzt11 
jeszcze l to I owo. Okazało 1lę na 

f rzyklad „CZARNO NA. BIA.ł..YM" 
to już po raz drugi, że my, któ

rzy mamy jeden z największych 
w J!:urop!e wtelkl Teatr Opery, a 
nawet dwa Wielkie Teatcy Ope
ry, nie mamy nada! operet.kl. Ten 
program pod nazw11 „SZACHOW· 
NICE W PARZE", który miał być 
wldO'Wisłl:lem typu „1how", oo Jak 
wiadomo a aneielłJla maczy „po. 
ka~ae, oprowa.daae", okaW 

nie to „zrobiła' makomlta para 
aktor6W Irena Elchler6wna l 011-
1taw Holoubek, sama bowiem 
ntuka, poza paroma czysto for
malnym! rozw!l,zanlaml nlekt~ 
rych scen, nie zawierała dużego 
ładunku myśli. Wszelako przy 
tak św!etnei lnterpret.acjl myśl 11 
każdego wy awiało się zdania l 
szukało się Je nawet tam, gdzie 
n!itdY jej nie było. 

Do miłych śwlątecZ11J7ch progra
mów należy również zaliczyć 
trzecie już z kolei spotkanie ze 
„SZPAKIEM", warszawskim ka
baretem, w którym z Jak najlep
szej strony pokazali się „starzy" 
mlstrzoW!e estrady ze Skarżanką, 
Rylsk11, Janowską, Glituklm l 
Wiktorczykiem na czele l z nieco 
gorszej - estradowa młódt. 

Wiele także radości sprawiło 
nam widowisko muzyczno-fanta
stycme Joanny Kutmowej 1,ZIE
LONY AMADEO". Była to IWlet
na zabawa. że co, że mimo za
powiedz! Jej nie nadano? Dla
tego właśnie była to świetna za
bawa. Tak więcej prlmaaprlll10-
w1, Jak zreszt11 wlękność napl
unyeh .prze1 nu dzisiaj uwag, 

UN BOBUsnwicz 


