
Ws anioła jest kielecko publiczność 
W 

śród imprez zorg an'zowa
nych podczas teg orocznego 
Ogólnopolskiego Festiwalu 

Teatrów Jednego Aktora duże 
uznanie kieleckiej publicznośl'i 
zdobyły występy Ireny Jun. Za
prezentowane· przez znakomitą 
aktorkę monodramy: „Bal u Sa
lomona" oraz „Historie o cza
rownicach" to prawdz iwa 
uczta duchowa dla miłośników 
Melpomeny. Korzystając z po
bvtu Treny Jun w Kielcach, 
przl'prowadzilam z n ią krótką 
roz.mowę. 

- Kielczanie Jlamiętają panią 
jako makomitą !Uunkę w „ ki
zie"' Zapolskiej oraz jako Ilonkę 
w komedii l\folnara „D1dila". 
Kiedy kreowała p11.ni te role? 

- Gród nad Silnica blisk' jest 
memu sercu. gdyż związany z 
po~z.ątkami kariery artystycz
nej. Na scenie Teatru im. S. Że
romskie~o zd obywa ł a m w latach 
1959-62 ostrogi jako aktorka. 
'.'v1uszę powiedzieć, że du'l.o zaw
dzięczam tej scenie. prowadzo
nej wówczas przez Halinę Gry
glaszewską. Wyst~powałam obok 
Mie:·zysława Bideckiego, Ed
munda Karasiń.;k;ego, Stanida
wy Orskiej. Grałam prze<:iW
stawne role, co jest tak ważne 
dla młodi:go aktora, gdyż wzbo
gaca jego warsztat a rtystyczny 
i pozwala uwitrzvć w siebie. 
Dyl to jednocztŚnie najgorętszy 
ol;r~s w moinn ;.yl'iU zawodo
wy111. Teatr maja«·y w swoim 
programie wy jazdy w t„r„n, 
d1.i3J.tlność 01111'-j s«t'nv ulatw.ia 
aktorowi szyh~z,1 uzy:-;k.anit' doj
rzJloś · arlystvc·znd . 

l\Tilc> w~pominam kielel'ką pu
bliczno . .;<'. J<st na1>rawdę w"pa
niala. !Cek" zapisały również 
ważny rolllz'al w moim żyeiu 
osobistym. Tu odbył się m6J 
ślub z aktorem .Józefem Wie
czork iem. - Pamiętam -wspo
mina ze śmiechem - była to wiel 
ka u r oczys tość . Obok nas na 
ślubn:vm kobiercu stanęły jesz
cze ow ie par:v aklorskie. D'1 
ślubu zajechaliśmy bogato przy -

strojonym teat r alnym autoka
rem. 

- Po opu~zczrniu kieleckiej 
scen y związ„ta się pani z tea
trem w Nowej Hucie. Jak oce
ni& pani ten okres w swojej 
kari~rze arly~tycznej? 

- To interesuiąGe lala, cho
ciaiby ze wzgl~du na osobę sa
mej Skuszanki. Zdobyłam tu 
s1>0t'O cloświadczei1. W tym cza
sie rozpo.-zc;lum również wspól
pract: z .Józt>ft•m Szajną. M.•n. 
występowałam w roli Tri1"<ly w 
.,Z!lniku" lCRfki, rt>'i._vsvrowanyrn 
prZt--z Szajnę. 

W okresie tym zainter~sowa
łan1 si~ monodran1en1. PtH'1na ta 
bardzo mi odpowi"<la. ]);ije ak
torowi du7.e moi.liwoś:i wyży
cia się na set:"ni~. uknz. nia in
clywidu:lłnoś:i . a przy tym umo
żliw•:a nawiazan:e bezpoś•edni''
go kontaktu z w'downią. Opra
cowa łam 5 monodramów, z któ
rych do dziś gram cztery. Są 
to: „8onata ksic;żvcowa", „Pa
storałki polskie" Jerzego Hara
. vmnwi~·za oraz prcze1nt0w;:i.nP w 
K ielcac.h „Bal u Salomona" 

K. I. Galczyń-·kiego i „HL.;torie o 
czarown icach". Wszystkie uzys
kały czołowe nagrody na Festi
\\"alu Teatrów J ednego Aktora 
\\'e Wro:lawiu i na szczecińskim 
Przeglądz:e Teatrów Małych 
Form. 

- Z jakim teatrem jest pani 
obrcnie związana? 

- Pra cuję w wa,rs-zawskirn 
Teatrze StHdio, prowadzonym 
przez Józt-(a Szajnę. To specy
ficznn sn,na i zupełnie inne ak
lor;;two. Aktor u Szajny pell'i 
rolę jednego z elementów obok 
plastyki i t.-kstu. Umiejętność 
rnall'zieonia potrzebnt'j Szajn·e 
w.vrazistuAt·i świnda.v o a'kto:-
skin1 sukl·t"s:~. 

- A w życiu prywatnym? 
- J<st~m szczęśliwą matk11 

urcx·zej !lfar~•ni. która ma już ... 
nóltora roku. Żałuję tylko, że 
częste woja7.e zagraniczne, spf>k
takle oraz próby nie pozwalają 
m i zbyt wiele czasu poświęc.ć 
cór<:e. 

Rln'ltlawia la 
DANUTA Pt'>LBOLA 


