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XX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 

KT 
PRE ZE JE 
W dniach od ł do 6 maJa w Lublinie odbywa się turniej centralny XX O• 

gólnopolskiego Konkursu Recytatlll'skłego; W imprezie tej, oprócz najlepszych 
recytatorów z całego kraju, w spotkaniach i recitalach towarzyszących wystą
pią znakomici artyści scen polskich, którzy plerwsre swo.ie kroki stawiali w 
amatorskim ruchu artystycznym, po:r:ostaiąc jc.;o życzliwymi mecenasall'.1 
do dziś. W Lublinie publiczność będzie miała okazję w tych dniach spotkać 
się między Innymi z Ireną JUN, Wisławą SZYMBORSKĄ, Henrykiem BOU
KOŁOWSKIM, Henryk~em GIZYOKIM, Bogusławem KIERCEM I Czesławem 
MEISSNEREM, którzy wystąpią w lubelskich placówkach kulturalnych, za.kła-

. dach pracy, klubach „RUCH" I szkołach licealnych. 
Dla bardziej gruntownego poznania naszych znakomitych gości oraz reper• 

tuaru I tematyki spotkań, prezentujemy dziś sylwetki biograficzne niektórych 
spośród nich 

ffiENA JUN 
t Po ukończeniu Wyższej S7Jkoły Teatralnej W 

rakowie, prac<>wala w Teatrze „ZAGŁĘBIE" 
w Sosnowcu, Teatrze im. S. Żeromskiego w 
Kielcach, Ludowym w Nowej Hucie, a obecnie 
- w Teatrze STUDIO w WarEzawie, W jej do• 
robku znajd uje się wiele wybitnych ról I kre· 
acji aktorskich, in.in. Luiza w „ Intrydze i mi· 
łośoiJt Schillera, Balladyna, Mirandolina, Joanna 
D'Arc w sztuce Shawa, Ifigenia. Uczestniczyła 
w krakowskich i warszawskich spektaklach Jó· 
zefa Szajny, stanowiących ewenement nie tyl• 
Jco w kraju; ostatnia premiera - „Repliki" -
odbyła się w Edynburgu, zyskując aplauz pu• 
bliczności i krytyki. 

W cza~ie pobytu w N. Hucie prowadzHa ama· 
torski zespół Teatru Poezji, który zdobył 5 
głównych nagród w ogólnopolskich festiwalach 
teatralnych i należał do najciekawszych zjawisk 
w kraju. 
Odrębnym nurtem w pracy artystycznej Ire

ny Jun są jej wieloletnie zainteresowania form11 
teatru jednego aktora. Dotychc•asowe ł spek· 
takle: „Sonata księżycowa", „Pastorałki pol
skie", „Smierć Ofelii" or;iz 0 Czarownice" -
prezentt>wane w latach 1967-70 na wrocław
skich. festiwalach teatrów jednego aktora, a 
także na nc•ecińskim Festiwalu Teatrów Ma· 
łych Form - wszystkie zostały nagrodzone 
prztn jury I wyróżnione prze-z publiczność o• 
raz krytykę teatralną jako wybitne wyda..r:zenta 
ar tys ty·c•me. 

Ostatnio pM:ygotowaną pretn!Mą I. lun jest 
monodram oprac<>wany wg. „Balu u Salomona" 
K. I. Gałc1yńskiego. I ten włdnde 5'J}e'ktakl 
obejrzymy w Lublinie 5 maja w dzielnicowym 
Domu Kultury Kolejarza, 
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