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M
yślę, że dla widzów obiek
tywnych i z poczuciem hu
moru "Polska szopa '92" by 

la zręcznie napisanym i sprawnie 
~ealizowanym widowiskiem sat11 
ruczn11m, w którym po T"ówno po 
żartowano sobie - nie przekra
eza;qc na ogół granic taktu - z 
wu11stkich protagonistów 'M.sze; 
St:env polit11czne;, nie oszczędza
jąc także prezydenta - ;eśli się 
ktoś dobrze wsluchul w jeg:> sło 
wa w11powiadane z 11)ysokości, 
gdzie oko nie st-'gal 1 •• 

Wytykanie twórcom „Polskiego 
ZOO" i Szopki Noworocznej dwor 
skości i wazeliniarstwa ;est typo 
wym przykładem polskiego pie
kła. Kiedy wreszcie powstał do
bry telewi..zyjny progmm sa.t11-
r11czn11, w którym co t11dzieii. u
SZCZVPliwie, lecz bez brania kogo 
kolwiek pod obcas, obrażania, ko 
1T..ert.toW<me sq aktualne w11daT"ze 
nia polit11czne - to zamiast cie
szyć się z tego, trzeba te1' pro
D"am d11skTedvtować, PTZ'JIPis11-
wać ;eQO autorom chęć podlizv
wania Ilię komuł. 

Andrze; ZaoTski i Jerz11 Krvszak 
•q ka.pitalni "' swoich rozlicznvclł. 
Żlłf:CH>.Płanowvck wcieleniach w 

tym teatrzyku lalek, ich inwen
cja w przebierankach jest niew11 
czerpana. Dali jej upust również 
w Sropce Noworocznej, które; du 
ż11m walorem były bardzo udat
ne lalkowe konterfekty bohate
rów, z wy;ątkiem Kuronia, Mo
czulskiego i zbyt pobrzydzonej 
pani premier. Lalki zaprojekto
wał Grzegorz Szumowski, obja
wia5ąc prawdziwy talent karyka 
turzyst11. 

Niby to dla dogodzenia pubiicz 
ności telewizja Zaorskiego i Bo
r11s-Damięckiej pomieściła w s11l
westrowvm programie kalia:recik 
ni• będącej 'ID jej łaskach Olgi 
Lipińskiej, zat11tułowan11 "Pieski. 
'n)'m>esfe • Co z tego, jeśU przez 
wybór por11 emisji został on jak
btt z góry przeznaczony na stTa
ty, bo kto w tamten czwartek 
mógł już w południe za.siąść 
przed telewi.zorem? A szkoda, 
gdyż był to zgrabny montaż smó. 
kowitych scenek z programów ka 
baretowych Lipińskie; począwszy 
od „Gallux-show", powiązanych 

„ 
w tematycznie związaną z syl
westrem oołość zabawnymi do
krętkami z panem Piotrusiem 
(Fronczewskitm). Należałoby ten 
program powtórzyć w lepszym 
czasie. 

Przed zlożeniem widzom ste
reotypowych życzeń noworocz
nych prezes Zaorski osobiście za 
anonsował, że w marcu Jedynka 
rozpocznie całodobową emisję 
programu, a od września pójdzie 
jej śladem Dwójka. Od przybyt
ku. głowa nie boU. Nasuwa się 
jednak pytanie, czy przy krytycz 
nej sytuacji finansowej naszego 
państwa, publiczną telewizję itać 
na luksus nadawania programu 
w obu kanałach przez 24 godzi
n11. Nawet, jeśli od drugiej "'° no 
e11 - jak poinformowal11 HWia
domości" - ma;ą to być powtór 
ki, nie wymQQ4jące dodatkow11ch 
nakladów, po.%4 kosztami samej 
emisji. Ale i to będą niebagatel
ne sumy. Zostaną one .wvciągnię 
te z naszych, coraz chudszych Joie 
szeni. Jak wiadomo abonament 
TV podTożal od stycznia o S tys. 
miesięcznie, co przy tylko 10 mln 
a'bonentóto daje 60 mld zł. Cz11 
nie byłob11 lepie; za te pieniqdze 
produkować nowe polskie film11 
telewizyjne i seriale, udoskonalać 
progTam zamiast rozciągać go na 
nocne godziny dla niewielkie; 
prawdopodobnie widowni, składa 
jqcej się z ludzi cierpiących tia 
bezsenność, a PTZ11 tym niepra-

. cujących? Nikt inny nie będzie 
mógł sobie pozwolit na zarywa
nie nocy, by 10 jej środku zoba
cz11ć powtórkow11 film, czv I 
innego. 
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