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EKRANY 

~.ą .~i.t;t:PP.i.t\ 
32 łata temu urodził się Marcin Ziębiński - reżyser prezentujący 

najmłodsze pokolenie w tym fachu. Zadebiutował w 1992 roku filmem 
w polsko-francuskiej kopr~dukcji ,,Kiedy rozum śpi", kolejny w karie
rze był „Gniew" (1997). Zaden z nich nie spotkał się z przychylnym 
preyjęciem widzów, ale reżyser odkrył dla kina Rafała Maćkowiaka, · 
który znakomicie zagrał w „Gniewie" postać chłopaka z marginesu. 

~.q .\i.e.i:eP.i.i\ 
80 lat temu urodziła się Ryszarda 
Hanin (zmarła w 1994 r.) - aktorka 
i pedagog. Nie była typem amant
ki. Pierwszy i ostatni raz zagrała 
taką rolę w debiucie teatralnym, je
szcze w 1944 roku. Bardziej odpo
wiadały jej kreacje kobiet po
krzywdzonych przez los, zmęczo
nych życiem, Jej pre9yspozycje 
najpełniej W)'!aziły się w filmie 
zrealizowanym pod koniec życia -
„Jeszcze tylko ten las''. Za rolę 
chłopki Kulgawcowej otrzymała 
na festiwalu w Gdyni w 1991 r. na-
grodę dla najlepszej aktorki. i 

46 łat temu urodził się Lech J. Majewski - poeta i pisarz. Jeszcze ' 
w latach 70. zainteresował się reżyserią . Zrealizował wówczas , 
„Zwiastowanie" i „Rycerza". W 1981 r., jak wielu Polaków w tym i 
czasie1, w fiechał do Stanów Zjednoczonych i rozpoczął karierę · 
w amerykańskim stylu. Wprawdzie nie zyskał takiego uznania jak 
Polański, ale jego filmy „Lot świerkowej gęsi" i ;,Ewangelia według 
Harry'ego" dały mu mandat do Związku Reżyserów Amerykań
skich. Majewski nie zapomina o starej ojczyźnie, a :zWłaszcza o tu
tejszej publiczności. Dwa lata temu zrealizował awangardowy „Po-

_;::::: kój saren", wkrótce na ekrany kin wejdzie biograficzny „Wojaczek". 

ll siernnia ........ ~ .... 
78 lat temu uro,dził się Jerzy 
Michotek tzmarł w 1995 r.) -
barci ze Lwowa: W la tac~ 50: 6ył 
jednym z najpopularniejszych 
piosenkarzy, potem zajął się re
żyserią programów estrado
wych. Wspólnie z telewizją pu
bliczną . odwiedzał w latach 70. 
zakłady pracy serwując załogom 

· ~słuszny na ówczesne czasy pro
gram artystyczny. Dziś jest pa-

y " miętany głównie jako Tolek Po
cięgło z kultowego już serialu 
„Dom". 

Si lata temu urodził się Grzegorz Warchol - ciktor i reżyser, swe ... 
go czasu także dyrektor odpowiedzialny za produkcję filmową i tea
tralną w TVP 1. Jako aktor pojawił się w ponad 50 filmach, grając 
wyraziste epizody - próbował szczęścia także jako reżyser realizując 
serial „Gazda z Diabelnej". Obecnie jest wyłącznie aktorem, , będzie 
można go wkrótce zobaczyć w filmie „O dwóch ~kich; co nic nie 
ukradli" i serialu Polsatu „Policjanci". 

28 lat temu urodziła się Kinga Preis - młodziutka aktorka, która ' 
podobnie jak Magdalena Cielecka rozpoczęła karierę od nagrody. 
W ubiegłym roku w Gdańsku została uhonorowana za drugoplanową 
rolę kobiecą w „Poniedziałku" Witolda Adamka. 
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76 lat temu urodził się Walerian Borowczyk - klasyk kina ero-
tycznego. Zaczynał od realizacji filmów animowanych, ńagradza-
nych na festiwalach w Polsce i za granicą. Później dał się poznać ja
ko autor plakatów filmowych i sztuk teatralnych, by wreszcie zain
teresować się tematyką tabu. Wyrazem tej fascynacji są takie głośne 

. tytuły, jak „Dzieje grzechu", „Bestia" i „Opowieści niemoralne". 

I 

Z tym pierwszym filmem wiąże się anegdota. Mianowicie, odtwór
czyni głównej roli Grażyna Długołęcka po.tealizacji oświadczyła, 
że uczestnictwo w tak bezwstydnym obrazie wypaczyło jej psychi-

:;:;::: · kę. Ciekawe, jaka byłaby jej reakcja, gdyby zagrała w którymś z fil
mów Andrzeja Żuławskiego„ . • 

58 lat temu urodził się Stefan Friedmann - ceniony aktor kaba
retowy. Role filmowe nie wykreowały go na gwiazdę, jednak trudno 

:::::· . zapomnieć serial „Na kłopoty.„ Bednarski' ', który zgrabnie łączył 
komediowe predyspcieycje Friedmanna z wątkiem kryminalnym. 
Dziś można go usłyszeć w radiowej Trójce, gdzie prowadzi własny 
program satyrycŻUy „Korek". · 
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