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SPOTKANIA .TEATRALNE1 w 
tym roku Jurr pod prz.wodlnJc
twem Jene10 Sokołowwkdeio, re
daltb-a naculnego miesięcznik& 
„Teatr", pn;rznało wyłącz.nie na
srodY aktorskie. 

Dwie tł6wne nagrody otmymali 
Jer-%7 Radzlłowfoz i Jen.7 Stuhd', 
Raskolnikow I Porfiry w przed
atawlenlu ,,zbrodni i kaey" (Stary 
Teatr, Kraków). 
Rówńorzędne n.a.grody: Hem-yk 

Bista, Stanisław Dąbrowski (za ro
lę drugoplanowi\, F!rsa), Halina 
Win!a.rsk.a ("Wiśniowy aad", Teatr 
WybNete, Gdańsk): Tomasz Budy
ta („Życie jest snem", Teatr Naro
dowy); Jerzy Goliński!, Janusz Pe
m:ek („WyS()(l'ki", Teatr im. Sło
wackiego, Kraków); Bożena Ro
galska, Bogusław Sochnack! 
(,,Adriann. Lecouvrer", Teatr Im. 
Jaracza, Łódź). 

Nagrody specjalne za kultywo
wanie tradycji aktorskich otny
mały: Rymarda Han.in (Teatr Dra
matyczny m, Warszawy) ! Kazi
miera Starzycka-Kubalska (Teatr 
~ Bogll1!ł8'Wskiego, Kalisz), 

• 

Przeprowadzony tylko n.a pod
stawie atrakcyjności WY'boru po
szczególnych teatrów prawdziwy 
festiwal DRAMATURGU WĘ

GIERSKIEJ na scenach polskich 
trwa dalej, Nawet nie najlepiej 
wystawiona sztuka Istvana brke-

.,..ego „J!todztna Tatów„ (na zdj. od 
lewejt Wiktor Sadecki I Stefan 
Szramel) Olłącnęi. d&l.•k1 akto
rom, na któr7c- publlcznoł6 
krakowska be:i:wzal~I• chodzi, 
na Scenie Kameralnej Starego 
Teatru setne prze<Utawtenie. W 
Małej Sali natomiast Teatru 
Nowego w Łodzi odbyła 1lę 
premiera dru11ej obok ,.Hymnu" 
ciekawej .sztuk! zna.komitego (na
prawdę!) d.ramaturaa węgierskie
go Gylll'gy Schw&jdy. ,,CUd" - bo 
tak! jest tytuł dramatu - dotyka 
fenomenu biuroklracj!, której prze
rost ! nadu±yc!a doprowadzają do 
l~ie .MUTeallstyoznych sytuacj i. 

• Przed kiliku miesiącami Związek 
Młodzieży Wiejskiej utworzył 
TEATR WSI POLSKIE.J, by pre
zentować dorobek killku tysięcy 
zespołów teatralnych, działających 
obecnie w środowiskach wiejskich. 
W Teatirze Ws.I Polskiej, który 
wynajmuje sceny warsza•ws..1<ich 
teatrów, wystąpiło dotychczas 
osiem zespołów, z których każdy 
przedstawił oryginalną propozycję. 

Teatr Poezji Kalina z Krzycka 
WieLkiego w warszawskim Tea
trze Studio prze<istaw!ł „D!aolog! o 

ltzeczypospo11tej", roduj łe&.tn& 
politycznego, ll:tóry wywołał dy
~~ w Narodowej Rad.złe Kul
tury na temat wiejskiego ruchu 
teatralnego. D.i.iec!ęcy aespół Mall 
Podhalanie, swa.ny tei .,Ludz!
lll.!eonrldmi oltruazynam!" N W.Zglę
du na miejscowość, z kt6rej pocho
dzi ! tytuł spektaklu, jaki zapre
zentował swoim WM"s.zawskim ró
wieśnikom na scenie Teatru Guli
wer. „Lekarz minio woli" Moliera 
była proporzycją nowosąd~kiego 
zespołu z Podłopitn!a, zaś Insceni
zacja sztuki Ryszarda Latki dzie
łem Amatorskiego Terutru Ludowe
go z Piotrowic (woj. wałbrzyskie). 
Wreszcie sezon zakończyły i roz
poczęły „Wesela". „Wesele" rze
szowskie" w wykonaniu zespołu z 
Trzciany kończyło sezon pierwszy, 
drugi natomiast otwa:rło .,Kaszub
skie wesele" Regionalnego Teatru 
z Lucina (woj, gdańskie). Dyrek
torem tej świetnie pomyślanej me
nadżersko-popularyzatorskiej pla
cówki jest Zdzisław Koczara. któ
ry obok widowisk wielkich powo
łał już do życia Małą Scenę. Jej 
działalność rozpoczęło widowisko 
„Spotkanie z gawędą, muzyką i 
poezją Podhala" I jeszcze jedno: 
obciążając swój budżet wrajmem 

IC«l .tołecm,.O teatr6w. 
&aitol'zy ._ Irle pob!wa.J, 
oplat1 M kart1 wstfwu,, 
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„SEN WUJASZKA" Dootojew-
Skiefo d05tał si41 do annałów pol
skiego teatru d:Uęk! iOS<:enlzacji 
Lidii Zamkow i Interpretacji An-

~ego Pszoniaka w pamłętnej in. 
scenizacj! Starego Tea.tru s 19'1 
sześćdz!eaiątych. Dz!ł, J.icząe na po. 
dobny au!ltcea, K.nysz110if Rości• ' 
sze<Wl!ild za.proponował adaptacjit 
tego świdowego opowiadania Do
stojewskiego w szczedńsklm Tea
trze Współczesnym (na r.dj. tcena 
z bi oroiw a). 


