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MORALNO ŚĆ  PANI  DULSKIEJ   
Znakomita, pełna dynamizmu, prześmiewcza komedia z niezapomnianą 
kreacją Anny Seniuk w roli tytułowej bohaterki. Wzorowa na pozór pani 
domu - żona i matka - dba o dobry wizerunek rodziny. W rzeczywistości 
obłudna i bezwzględna, w imię "wyższych wartości" toleruje 
niegodziwość i tuszuje skandal. Zapolska demaskuje mieszczańską 
hipokryzję i ośmiesza tak zwanych porządnych ludzi. Do potocznej 
polszczyzny wszedł termin "dulszczyzna" na określenie ciasnoty 
horyzontów i podwójnej moralności. Autorka "tragikomedii kołtuńskiej" 
wciąż brzmi aktualnie. 
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PAMI ĘTNIK  Z  POWSTANIA 
WARSZAWSKIEGO   
Miron Białoszewski napisał Pamiętnik z Powstania Warszawskiego pod 
koniec lat sześćdziesiątych, przyjmując perspektywę "człowieka 
prywatnego”, pragnącego zachować niezależność wobec zamętu 
wielkiego teatru świata. Naturalny, potoczny, "mówiony” język poety 
znakomicie korespondował z zapisem codziennego życia w walczącym 
mieście. W telewizyjnym spektaklu narrator, odtwarzając przebieg 
powstania, przywołuje z pamięci zapamiętane rozmowy, obrazy, 
odczucia, przemyślenia. Reżyser wypełnia je materiałami archiwalnymi 
oraz konfrontuje z obrazem współczesnej Warszawy. 
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TANGO  
Telewizyjna wersja przedstawienia na "Scenie w Baraku" Teatru 
Współczesnego w Warszawie. Dramat, utrzymany w konwencji 
groteskowej opowieści o świecie naznaczonym piętnem rozkładu 
wszelkich wartości. Podejmuje problematykę roli i miejsca 
intelektualisty we współczesnych realiach życia. W rodzinie Stomila i 
Eleonory dochodzi do paradoksalnego konfliktu pokoleń pomiędzy 
nowoczesnymi, łamiącymi normy, rodzicami a ich synem. Artur buntuje 
się przeciwko dogmatycznie pojmowanej wolności, żąda powrotu do 
tradycji i porządku świata. Próba sztucznego narzucenia rodzinie starych 
form, histeryczne poszukiwanie idei kończy się klęską.  
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ŚWIĘTOSZEK  
Arcydzieło komediopisarstwa, obnażające dewocję i zakłamanie - w 
Hubnerowskiej inscenizacji demaskujące nicość i głupotę współczesnych 
świętoszków. Orgon darzy bezgraniczną ufnością mieszkającego w jego 
domu Tartuffe'a, który wykorzystuje ludzką naiwność i powierzchowną 
religijność. Gdy gospodarz próbuje wreszcie pozbyć się oszusta, 
poznając jego fałszywą pobożność i obłudę, spotyka się z jego strony z 
bezwzględnym szantażem. 
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EMIGRANCI 
 Telewizyjna inscenizacja jednego z najwybitniejszych dzieł Sławomira 
Mrożka, w reżyserii Kazimierza Kutza, ze znakomitymi kreacjami Marka 
kondrata i Zbigniewa Zamachowskiego w rolach emigrantów. W noc 
sylwestrową, kiedy cały świat się bawi, w suterenie na obrzeżach 
wielkiego miasta toczy się dialog dwóch osób - emigranta politycznego i 
zarobkowego gastarbeitera. Wszystko ich dzieli: pochodzenie, obyczaje, 
poglądy. Ich oczekiwania wobec Zachodu też są odmienne: inteligent 
szuka wolności duchowej, proletariusz - materialnej. Obaj przeżywają 
dramat monotonnej i beznadziejnej egzystencji. Żyją złudzeniami i są tak 
samo bezradni. 



157 

 

NOC LISTOPADOWA   
Słynny spektakl Andrzeja Wajdy przeniesiony ze sceny Starego Teatru w 
Krakowie w plener ulic Warszawy, do Łazienek i Belwederu. Historia 
zbrojnego powstania podchorążych z 29 listopada 1830 roku przeciw 
carskiemu namiestnikowi Wielkiemu Księciu Konstantemu rozgrywa się 
w dwóch płaszczyznach - historycznej i metaforycznej. Obok 
autentycznych uczestników wydarzeń tamtej nocy w utworze 
Wyspiańskiego występują mityczni bogowie rozgrywający swoje racje. 
Patetyczna muzyka Zygmunta Koniecznego nadaje szczególny ton i sens 
poezji Wyspiańskiego. 
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ROZMOWY  Z  KATEM    
Niezwykłe sprawozdanie z rozmów kata z ofiarą - Jürgena Stroopa, 
generała SS odpowiedzialnego za krwawe stłumienie powstania w 
warszawskim getcie, z Kazimierzem Moczarskim, polskim patriotą, 
żołnierzem Armii Krajowej. Moczarski, osadzony przez władze 
bezpieczeństwa w jednej celi śmierci ze zbrodniarzem wojennym, 
skazany został na swoistą torturę, która miała pognębić go i odebrać mu 
godność. Przez dziewięć miesięcy 1949 roku słucha zwierzeń 
niemieckiego nazisty, dających opis mechanizmów propagandy III 
Rzeszy i jedyne w swoim rodzaju psychologiczne studium totalitarnej 
osobowości. 
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PSEUDONIM  ANODA   
Spektakl Sceny Faktu przywraca pamięć i po raz pierwszy przedstawia 
historię aresztowania i śmierci porucznika Jana Rodowicza, pseudonim 
"Anoda" - legendarnego żołnierza batalionu "Zośka" uczestnika Akcji 
pod Arsenałem 

223 

 

WILLA  SZCZ ĘŚCIA    
Spektakl Sceny Faktu opowiada o losach rotmistrza Narcyza 
Łopianowskiego i grupy polskich oficerów przebywających w sowieckiej 
niewoli którym Rosjanie zaproponowali współpracę. 
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OŻENEK   
Arcydzieło sztuki komediopisarskiej w mistrzowskim tłumaczeniu 
Juliana Tuwima. Jeden z najzabawniejszych i od lat najchetniej 
oglądanych spektakli Teatru TV z niezapomnianymi kreacjami 
wybitnych aktorów komediowych. 
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DZIADEK  DO  ORZECHÓW  – BALET 
Kolekcja La Scala 
Balet Dziadek do orzechów to baśń przedstawiająca w formie XIX-
wiecznego divertissement świat dziecięcych zabaw i marzeń. 
Różnorodne tańce są luźno związane z rozwojem akcji. Zresztą akcja ta 
jest raczej wątła. Jej miejsce zajmuje plan choreograficzny, którego 
tanecznym punktem kulminacyjnym jest grand pas de deux w II akcie, 
nie mające nic wspólnego z przygodami Klary , która jest jedynie 
biernym widzem wydarzeń. 
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IWAN GROŹNY  - BALET  
Kolekcja La Scala 
Balet w dwóch aktach 
Libretto: Jurij Grygorowicz. Choreografia: Jurij Grygorowicz. Adaptacja 
muzyczna: Michaił Chulaki,Chór Dziecięcy i Orkiestra Teatru Bolszoj, 
Dyrygent: Algis Żurajtis. Wykonawcy: Irek Muchamiedow, 
NataliaBiessmiertnowa, GediminasTaranda oraz zespół baletowy Teatru 
Bolszoj w Moskwie. Kierownik baletu: Jurij Grygorowicz. Scenografia i 
kostiumy: Simon Wirsaladze. Realizacja telewizyjna: Motoko Sakaguchi 
Nagranie zrealizowano w Teatrze Bolszoj w Moskwiew 1990 r. 
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KOPCIUSZEK  -   OPERA 
Kolekcja La Scala 
Opera komiczna w dwóch aktach  
Libretto: Jacopo Ferretti na podstawie bajki Charles'a Perraulta 
Miejsce i czas nagrania: Festiwal Operowy w Glyndebourne, 2005 r. 
Wykonawcy: Don Ramiro, książę Salerno - Maxim Mironov, tenor 
Angelina (Kopciuszek), pasierbica barona - Ruxandra Donose, 
mezzosopran 
London Philharmonic Orchestra. The Glyndebourne Chorus 
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SEN  NOCY  LETNIEJ  -  BALET 
Kolekcja La Scala 
Felix Mendelssohn -Bartholdy Sen nocy letniej. Balet w jednym akcie. 
Choreografia: Frederick Ashton; Libretto: Frederick Ashton według 
sztuki Williama Szekspira pod tym samym tytułem. 
Aranżacja muzyczna: John Lanchbery. Orkiestra: Pacific Symphony 
Orchestra; Dyrygent: Ormsby Wilkins; Chór: Chapman University 
Women’s Ensemble Balet: American Ballet Theatre Kierownik baletu: 
Kevin McKenzie; Reżyseria: Anthony Dowell, Christopher Carr, 
Scenografia i kostiumy: David Walker. Miejsce i czas nagrania: Orange 
County Performing Arts Center, 2004 r. 
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SYLWIA  -  BALET   Kolekcja La Scala 
Świetna inscenizacja The Royal Ballet w nieprzemijającej choreografii i 
Fredericka Ashtona. Angielski choreograf był nie lada mistrzem w 
przywracaniu do życia (po pewnym odświeżeniu) choreografii i 
dawniejszych. Do takich dzieł należy Sylwia, zaprezentowana w 
doskonałym wykonaniu zespołu Covent Garden i wybitnych solistów. 
Darcey Bussell należy do światowej czołówki primabalerin, z równym 
powodzeniem wcielających się w role liryczne, jak i w partie mocno 
techniczne, wymagające dużej tanecznej wirtuozerii. W roli Sylwii oba te 
elementy łączą się w sposób niezwykle pełny i zachwycający. 
Towarzyszy jej obdarzony wielką charyzmą, a przede wszystkim siłą i 
techniczną perfekcją włoski tancerz Roberto Bolle, jak zwykle 
zdumiewający energią skoku i elegancją ruchów. 
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ŚPIĄCA KRÓLEWNA   -  BALET 
Kolekcja La Scala 
„Śpiąca królewna” jest baletem charakterystycznym dla swej epoki i  
gustów carskiego dworu i  arystokratycznej baletowej publiczności 
Petersburga. Prezentowany spektakl to piękna i  bogata inscenizacja w  
wykonaniu Holennderrskiego Baletu Narodowego w  stylu prawdziwego 
XIX-wiecznego grand ballet. Szczególną uwagę wśród odtwórców 
głównych ról zwraca oczywiście Aurora – Sofiane Sylve obdarzona 
piękną postawą i  łatwością kręcenia piruetów, oraz solista wykonujący 
partię Błękitnego Ptaka – bardzo skoczny Sefton Clarke. 
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TROJANIE  -  OPERA 
Kolekcja La Scala 
Opera w pięciu aktach  
Libretto: Hector Berlioz według "Eneidy" Wergiliusza 
Miejsce i czas nagrania: Theatre du Chatelet, Paryż, 2003 r. 
Wykonawcy: Dydona - Susan Graham, sopran, Kasandra/Klio - Anna 
Caterina Antonacci, sopran, Eneasz - Gregory Kunde, tenor. 
Orkiestra: Orchestre Revolutionnaire et Romantique 
Chór: Monteverdi Choir i Theatre du Chatelet 
Reżyseria, scenografia i kostiumy: Yannis Kokkos 

295 

 
 

WALKIRIA   -  OPERA 
Oryginalna inscenizacja autorstwa Harry’ego Kupfera przygotowana na 
scenie Gran Teatre del Liceu. Reżyser bardzo nietypowo rozpoczyna 
swój spektakl, inaczej niż nakazywałaby tradycja przedstawia Wotana – 
króla bogów. U niego to dość „rozrywkowy” osobnik, szczególnie 
swobodnie zachowujący się w towarzystwie swej ukochanej córki 
Brunhildy. W barcelońskiej inscenizacji można odnaleźć wiele 
interesujących i niezwykłych momentów, jak choćby scena ilustrująca 
cwał Walkirii. Głównym elementem scenografii i w epizodach spotkań 
Zygmunda i Zyglindy jest bardzo malownicze przewrócone drzewo, 
pozwalające na ciekawe poprowadzenie akcji. Spośród wokalistów 
wyróżnić trzeba przede wszystkim Falka Struckmanna w roli Wotana i 
Erica Halfvarsona jako Hundinga. 
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CAR  I  CIEŚLA   -  OPERETKA 
Piotr I (Piotr Michajłow) - Raymond Wolansky, baryton; Piotr Iwanow - 
Peter Haage, tenor; burmistrz Van Bett - Hans Sotin, bas; Maria - Lucia 
Popp, sopran; admirał Lefort - Hetbert Fliether 
tenor; markiz de Chateauneuf - Horst Wilhelm, bas; lord Syndham - Noel 
Mangin, bas; wdowa Browe - Ursula Boese, alt; oficer - Franz 
Grundheber, baryton; urzędnik - Jurgen Foster, tenor Chór i zespól 
baletowy: Hamburgische Staatsoper Scenografia: Herbert Kirchhoff 
Obsada: 
Raymond Wolansky, Hans Sotin, Ursula Boese 
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UPIÓR  W   KUCHNI   
Znakomita komedia kryminalna - klasyka czarnego humoru angielskiego, 
ale napisana przez polskiego autora Janusza Majewskiego ukrywającego 
się pod pseudonimem Patrick G. Clark. Dwie samotne kobiety - matka i 
córka. Pensjonat, w którym straszy. Tajemnicze zbrodnie oraz pragnący 
rozwiązać zagadkę komisarz Fuddler. Świetna obsada aktorska, zabawne, 
ciekawe i inteligentne zwroty akcji trzymające widza w napięciu do 
końca. 

600 

 

DAMY   I   HUZARY    
Jedna z najzabawniejszych pozycji polskiego repertuaru komediowego. 
Trzech wojaków - starych kawalerów - miło spędza czas w swojej 
kompanii w domu Majora na wsi. Odpoczynek w sielskim ustroniu i 
kawalerski błogostan nie trwają jednak długo. Nieoczekiwane przybycie 
do domu kilku dam w różnym wieku i kondycji przewracają cały dom do 
góry nogami; kobiece intrygi powodują zamęt w męskich głowach i 
doprowadzają najmłodszego z huzarów do małżeństwa. Reżyser: Olga 
Lipińska 
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IRENA  KWIATKOWSKA   DLA   
DOROSŁYCH   I   DLA  DZIECI   
Wielka Gala Urodzinowa Ireny Kwiatkowskiej pt. Kabaret Starszej Pani. 
Pozostałe nagrania na płytach DVD pochodzą z różnych programów 
rozrywkowych TVP, rejestrowanych od początku lat sześćdziesiątych. 
Artystce partnerują w nich m.in.: A. Seniuk, M. Czechowicz, E. 
Dziewoński, J. Gajos, W. Gołas, J. Kobuszewski, Z. Leśniak, W. 
Michnikowski, T. Pluciński, J. Przybora i J. Wasowski. Całość zamykają 
bajki i wiersze dla dzieci. Bez nich, to i tak skromne świadectwo kunsztu 
Pani Ireny, byłoby niepełne.  
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JULIUSZ   CEZAR   
Juliusz Cezar to historia jednego z najsłynniejszych spisków w 
starożytnym Rzymie. Od chwili swej premiery w 1599 roku tragedia ta 
uchodzi za jeden z najbardziej przenikliwych dramatów politycznych w 
dziejach europejskiego teatru. Przedstawiając historię konkretnego 
spisku, politycznego mordu i zamachu stanu, dramat zawiera uniwersalną 
diagnozę metody przejmowania i sprawowania władzy. W galerii 
historycznych postaci rozpoznajemy cynicznych polityków, którzy 
używając górnolotnych i demagogicznych haseł, dążą do realizacji 
własnych, egoistycznych i przyziemnych celów. 
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KABARET  STARSZYCH  PANÓW    
4 DVD  -  PAKIET  NA 7  DNI 

Cykliczny program telewizyjny autorstwa Jeremiego Przybory i Jerzego 
Wasowskiego ukazywał się na ekranach Telewizji Polskiej w latach 
1958-1966. 
Legendarny już kabaret jest najwybitniejszym osiągnięciem 
artystycznym w dziedzinie rozrywki telewizyjnej - ukształtował 
oryginalny typ widowiska, które cechowała pogodna elegancja, subtelny 
humor i wyrafinowany żart. Dzięki programom Starszych Panów Dwóch 
spotykamy się z minionym światem kultury, przednim dowcipem, a także 
piosenką, utrzymaną zwykle w lirycznym nastroju, wykonywaną z 
najwyższym kunsztem przez wybitnych polskich aktorów. 
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KONCERT  ZIELONO  MI, 
ROZMOWY  O  ZMIERZCHU  I   
ŚWICIE  -  OSIECKA 
Zielono mi - Widowisko artystyczne poświęcone twórczości Agnieszki 
Osieckiej zarejestrowane 28 czerwca 1997 roku podczas Festiwalu 
Piosenki Polskiej w Opolu. Na koncert składają się piosenki, do których 
teksty napisała poetka, a wykonują ją znani piosenkarze i wybitni artyści 
scen polskich. Rozmowy o zmierzchu i świcie - Cykl programów w 
formie wywiadu biograficznego, który z Agnieszką Osiecką prowadzi 
Magda Umer. Bohaterka opowiada o swoim życiu, wspomina 
dzieciństwo i czasy szkoły, doświadczenia dziennikarskie. 
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MIESZCZANIN   SZLACHCICEM    
Znakomita komedia - klasyka francuskiej dramaturgii (napisana w 
1670r.), z legendarną rolą Bogumiła Kobieli jako tytułowego bohatera. 
Pan Jourdain wzbogacił się na handlu i pragnie dostać się do wyższych 
sfer towarzyskich poprzez nabycie właściwych im manier i umiejętności. 
Dla tej obsesji gotów jest poświecić szczęście własnej córki. Zanim 
zrozumie swój błąd, popada w śmieszność i staje się łatwym łupem dla 
rozmaitych spryciarzy i wydrwigroszy. Reżyser: Jerzy Gruza. 
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ELŻBIETA,  KRÓLOWA  ANGLII  
Jeden najwybitniejszych spektakli Teatru Telewizji, w inscenizacji Laco 
Adamika, to piękne i głęboko ludzkie widowisko kostiumowe. Króluje w 
nim, jak w Anglii XVI wieku, Elżbieta- władczyni i kobieta, poddana 
rozumu i niewolnica uczucia, autorka potęgi swego kraju i klęski 
osobistej. Jej sceniczny portret to obraz epoki i dramatu niezwykłej 
osobowości, którą decyzja o straceniu wieloletniego faworyta zmusza do 
podsumowania własnego życia. Postać królowej Anglii zagrała z 
wirtuozerią Teresa Budzisz- Krzyżanowska, ta rola przeszła do historii 
polskiego teatru. 
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BRZECHWA   DZIECIOM    
Telewizyjne inscenizacje znanych bajek i baśni Jana Brzechwy 
zrealizowane z udziałem wybitnych aktorów, w pięknej scenografii i 
oryginalnych kostiumach. 
Zawiera bajki: Szelmostwa Lisa Witalisa, Pchła Szachrajka, Pan Drops i 
jego trupa. 
Reżyser: Maciej Wojtyszko  
Występują: Janusz Gajos , Jan Matyjaszkiewicz , Janusz Rewiński , Anna 
Seniuk , Joanna Szczepkowska , Kazimierz Wichniarz , Grzegorz Wons , 
Barbara Wrzesińska , Małgorzata Zajączkowska , Wiktor Zborowski , 
Joanna Żółkowska. 

1213, 1214 RADIOTERAPIA 
 

Słuchowisko powstało w efekcie konkursu na scenariusz „Radiowego 
Teatru Wyobraźni", który Czwórka przeprowadziła w maju ub. r. Z 
nadesłanych zgłoszeń wyłoniono finalistów, którzy wspólnie z reżyserem 
Xawerym Żuławskim pracowali nad scenariuszami 20 odcinków 
audiowizualnego spektaklu. Czwórka debiutantów: Justyna Kowalska, 
Anna Szamotuła, Jarosław Grzechowiak i Marek Jagielski, po licznych 
próbach, postanowiła opisać nietypowe doświadczenie radiowe. Tak 
powstała „Radioterapia", czyli słuchowisko o... konkursie na 
słuchowisko. Nad całością przedsięwzięcia czuwał Xawery Żuławski, 
który przeprowadził także casting do „Radioterapii", a w role bohaterów 
wcielili się: Barbara Garstka, Mariusz Drężek, Magda Kielar, Włodek 
Dembowski, Andrzej Szopa i Kuba Kukla. „Radioterapia" jest pierwszą 
w Polsce próbą połączenia najlepszej tradycji radiowej ze współczesnym 
przekazem obrazkowym. W rezultacie projekt został wzbogacony o 
teatralną scenografię, którą zainspirowany tekstem narysował, bez 
pomocy komputera i programów graficznych, Michał Zomer. 

 


