
Hanna i Antoni Gucwińscy przez ponad 40 lat 
kierowali wrocławskim zoo, rozbudowując je 
i wprowadzając do światowego stowarzysze-
nia ogrodów zoologicznych i akwariów. W tym 
czasie nagrali ponad 750 odcinków programu 
„Z kamerą wśród zwierząt”, czyli opowieści, 
które fascynowały widzów, przynosząc im 
ogromną popularność i uznanie. „Bardzo podoba 
mi się państwa program, bo w trakcie jego emi-
sji mam wreszcie wodę w kranie” – jak mówiła 
w jednym z wywiadów Hanna Gucwińska, był 
to najwspanialszy i bawiący ich długo komple-
ment, którym obdarzyła ich pewna mieszkanka 
ostatniego piętra wysokiego bloku.

Inicjatorem programu, pomysłodawcą jego tytułu 
i autorem pierwszych scenariuszy był redaktor 
Ryszard Badowski, a prowadzącym w pierw-
szym okresie – redaktor Adam Wielowieyski, 

 Czołówka programu z 1996 r. z widokiem z lotu ptaka na zoo, 
fot. kadr z filmu za: Retro TVP Wrocław 
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Oglądały ich miliony i znała ich cała Polska. W latach 70. i 80. byli prawdopodobnie 
najbardziej rozpoznawalnymi wrocławianami. Na ich programie, nadawanym 
w latach 1971–2002 i bijącym rekordy popularności, wychowały się tysiące dzieci. 
Gdy emitowano „Z kamerą wśród zwierząt” Hanny i Antoniego Gucwińskich, 
cała Polska zasiadała przed telewizorami. Jubileuszowy odcinek zatytułowany 

„30 lat »Z kamerą wśród zwierząt«” wyemitowano na antenie TVP1 
29 kwietnia 2000 r. w popołudniowym paśmie.
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pracownik wrocławskiego ośrodka telewizyj-
nego. Idea programu zrodziła się w 1970 r. 
całkiem przypadkowo. Pewnego dnia na tere-
nie wrocławskiego zoo realizowany był jeden 
z odcinków programu „Klub sześciu kontynen-
tów” autorstwa redaktora Badowskiego. Choć to 
nie Gucwińscy byli gośćmi programu, to jednak 
zwrócili na siebie uwagę nie tylko realizatorów. 
Wszystko za sprawą… mrówkojada, który miał 
być tylko żywym rekwizytem i tłem dla rozmów-
ców. W trakcie nagrania mrówkojad podszedł do 
miejsca, gdzie znajdowała się trutka. Nie zwra-
cając uwagi na to, że trwa nagranie, Gucwińscy 
weszli w kadr i ruszyli zwierzęciu na pomoc … I tak 
to się zaczęło. Badowski opracował koncepcję 
programu i wkrótce ruszyły nagrania. Pierwszy, 
czarno-biały odcinek wyemitowano 17 stycznia 
1971 r. na 1. kanale telewizji.Ryszard Badowski, pomysłodawca programu „Z kamerą wśród zwierząt” 

na planie jednego z pierwszych odcinków, 
fot. kadr z filmu za: Retro TVP Wrocław



Gucwińscy w pawilonie małych ssaków podczas realizacji jednego 
z odcinków, fot. zbiory Zoo Wrocław za: L. Solski, H. Strehlow, 

150 lat Zoo Wrocław, Wrocław 2015

Polecamy jubileuszowy odcinek „Z kamerą wśród zwierząt” wyemitowany 19 stycznia 1996 r. z okazji 25-lecia programu 2

„To były czasy, kiedy nie dysponowaliśmy zapisem 
magnetycznym. Przedziwny był sprzęt. Wnosiło 
się do mieszkania ogromne kamery, a łącza były 
gdzieś na naszym dachu i na Sobótce. Programy 
były na żywo. To był cudowny okres, kiedy to 
wszystko, co się tu u nas działo, było niepowta-
rzalne, to od razu wędrowało na ekrany Państwa 
telewizora” – mówił Antoni Gucwiński w 1996 r. 
w jubileuszowym programie wyemitowanym 
z okazji 25-lecia cyklu.

Na planie nie brakowało nieprzewidzianych sytu-
acji i wpadek. Jak wspominała Hanna Gucwińska: 
„Zawsze decydowały zwierzęta. Mieliśmy prze-
dziwne sytuacje, przedziwne wydarzenia. Nie 
zawsze mogliście je Państwo oglądać, bo zwierzęta 
często robią w takim tempie różne czynności, że 
nie zawsze wtedy dosyć ciężkie kamery zdążyły 
to zarejestrować”. Choć w sumie na przestrzeni 
ponad 30 lat w programie wystąpiły tysiące 
zwierząt, to najczęściej bohaterami były goryle, 
szczególnie przez pierwszych 15 lat. Nie brako-
wało także i dzikich zwierząt. To właśnie one, 
np. tygrysy, potrafiły niekiedy nieoczekiwanie 
zniszczyć sprzęt, rzucając się na kamerę, jak na 
zabawkę.

Hanna i Antoni Gucwińscy na planie jednego z odcinków, 
fot. kadr z filmu za: Retro TVP Wrocław

Zarówno sam program, jak i jego twórcy mieli 
wielu wiernych fanów w całym kraju. Odbierali 
wiele telefonów, przychodziły do nich dziesiątki 
tysięcy listów. Co ciekawe, niektóre z listów, 
choć były źle zaadresowane lub w ogóle nie 
zawierały adresu, to i tak były przez pocztę 
dostarczane do adresatów. Jeden z najciekaw-
szych listów, jakie otrzymali Gucwińscy, zamiast 
adresu miał notkę napisaną ręką ucznia szkoły 
podstawowej: „Sprawa najwyższej wagi!!! Zoo 
Wrocław”. Autor listu prosił w nim Gucwińskich, 
by przekonali jego mamę do kupna lub wzięcia 
ze schroniska psa oraz na wyrażenie zgody na 
naukę jazdy konnej.

W ciągu 31 lat zrealizowano ponad 750 odcin-
ków programu, z których każdy trwał około 
12–25 min. Większość realizowana była na 
żywo. Stałym i rozpoznawalnym elementem 
programu był grany podczas czołówki i napi-
sów końcowych utwór pt. „The Pelican Dance” 
w wykonaniu The Baronet. Początkowo program 
emitowany był na antenie ogólnopolskiej, potem 
– regionalnej. Ostatni odcinek „Z kamerą wśród 
zwierząt” wyemitowano 22 czerwca 2002 r. 
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https://www.youtube.com/watch?v=2YdXe_2j0uw

