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rNI<?NY tyc:t~eń priy.nióśł pa
rę mtętesu3a,cych programow. 
Udane · były inscenizacj e 
tea triłlne współczesnych .., utwo-

rów polskich. O ·„śmierei guberna
tora" Kruczkowsk iego w ponied7.iial
kowym Teatrze . TV pisali.śm)' już. Po
święćmy \Vięc ni eco uwagi katowio-

- kiej inscenizacji sztuki telewizyjnej 

I 
Stanisla wa Sfampfla „ 'Szói:ity dzień 
tworzenia •·. \V utworze swy1n ~
bard30 moim. · zdaniem, "' udanym -
powraca autor do pierwszych lat bu
dowania Wł.ad~y ludow ej . A więc 

cc....,kr.{.l'!!.~~~Y'JlOWC· Trudnoęci . w two
rzeniu apadtu ~ Wlllłl'zr,-" Kori~ 
reakcy jnym podziemiem, praelamy
wanie b·l~rnośct chłopów, obawiają
cych włąc..'Zyć się w proces · parce
lacji,, t rudne problemy wyboru po
gla,dów oraz m etod postępowania. Na 
~ej zr....anE:j ~ k&~\Vie udało si.ę jed 
nak St amp:fiow1 z.arirezentowac kon
flikty · zywe i · ihteresująee, siwonyć 
p o obu stronach barykady, postaeie 
prawdziwe, Walory -utworu wy~o
rzystali w pełni: reżyserka spektaklu 
Lidia Zamkow oraz tenlizator TV -
\V.. Gawroński. Stosując wstawki fil
mowe, stworzyli spektakl dynamicz
ny i j ednolity: Aktorzy, częściowo 
wypożyczeni z :Kralwwa, nadaii gra
nym przez siebi6' postaciom· bogaty 
podtek~t ps:y chologiczny. 

Nie po -·r az pierwszy v.ięc, kato
wicki Teatr TV pot\Vierdza swój co
r az wyższy poziom artystycz.i'Jy' spe
cjalizując się w polskim. repertua rze 
współczesnym. S zkod·a je<lynie, że 
aktorzy - i n'eżyserka z ·Krak-ow a -
tylko poprzez udział w spektaklu ka
towickim mogą=występówać na ma
łym ekranie~ Ciągle jeszcze Kraków 
świeci nieobecnością -na malym ekra
nie. Po u danym pierwszym odcinku 
cyklu teatralnego „Pukać . cztery ra
zy" - nie zobaczyliśmy ao dziś nic 
ńowego. A propos wspomnianegó 
VlidoWiska. Wydaje się, ze skoro ma 
mieć ono . charakter cykljCZ1ny - po
s~c-.tególne odcinki vc..'inny być pre
zent ow ane w · odlegloś.Ci nie vc..'iększej· 
niż 8-1 tygod rue. · Inaczej - przed
&~w?jęci e traci sens. 

Udany był p i er wszy program nowe
go kabaretu rozry wkowego „Deiika
tesy", który m_a zastąpić zlikwidowa
ny „:MLl!::s" . Jego twórcom udało się 
zgromadzić dob rych \Vykonawców z 
Aliną Janowską, . Barbarą Rylsk~, 
Zdzisławem Leśniakiem, Bohdanem 
LazUk!i i1ą czele, pozyskać współpra
cę interesujących autorów t ek_stów. 
W efekci~ w ,;Delilcateśrich" b y lo 
troszkę satyry, sporo przyjen'li1ych 
piosenek oraz dobre aktorstwo. Jalt 
dotąd, Warszaw~ w s\vych najlep
szych · programach r ozrywkowych , 
zdecydowanie Jóruje n ad rozrywko
wymi próbami - z 't.erenu, a fo przede 
wszystkim dz.lęki kłuie ,,, wykonaw-
ców. "' 

l\>!aterialu do „:Pocies.~jąey$" roz-. 
myślań n a t en•utt i:>ólskiej piosenki 
dostarczyła trans~ja z festiwalu v.• •r 
San Remo. Oku.uje się, że i na te) 
sl.ynnej impvezie nie m a w tym ro-' 
ku p iMenek „szlagierowych", Więk-:
swść był:a Słaba , j ak ń.iektóre na
sze. Zawsie . to. pewna pociecha, .że i 
mi!łtrz.om plo~k1 nie wszystkie 
utwory"aię udaj lł; -

Nie bardzo ?Ul.tomlast ;,pocieszała" 
t echnika t ransmisji. Komentujący 
pro,gra:m,. Leszek Serafinowicz, uspra~ 
'Ni edllwial skąpość swych w ypowie
dzi niezrozumieniem dialektu, w ja~ 
Itim tłumaczono transmisję w tad.io 
szwajcarskim. Budziło to zdumienie, 
pÓnieważ słuchacze w kraju wyraź
nie słyszeli język włoski, a chyba 
prostsze byłoby zaproszenie do· stu
<Ha kogoś · ma.}ącego biegle ten język 
- 1 krótkie "tłumaczenie przebiegu 
transmisji właśnie z języka wloskle
gó. Widocznie jednak rozwiązania 
najpro1;tsze SB, . C7...ll.sem najtrudniejsze. 
~~~~~~miI1ionym 
tygodmu częśc pubhcystycźtla'~ro~ 
gramu. Osobiście nie udało mi się 
natrafić na jakia interesujący pro
gram. 
żastanawiam się też od dawna, 

dla kogo przeznaczony j est „ Wie
czorny reJaks". Chyba tylko dla za
ciętych entt.izjastów tz.w. ćwicz.oń 
gimnastycznych. Przeciętny bowiem 
zja.da<?z chleba, namówilby. się do 
ćwiczeń chyba tylko w wypadku. 
gdyby t~n. parominutowy program 
był . podany bardziej atrakcyjnie, 
gdyby ćwiczącą była stale jedna 
osoba i to urodz.iwa. Cw1czący w 
skarpetkach mężczyzna w średniµi 
\vleku, jeązcze nikogo 'do gimnasty
ki nie zachęci!, · występujące zaś w 
programie panie, zmieniają się. zbyt 
często . by motna je bylo rozróżnić 

. 1 . za.pąrtUętać. · 
EW A BONIECKA 


