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W środę, 27 marca 1968 r. - w 
Międzynarodowym Dniu Tu· 
tru - zakończymy naszą tra· 

dycyjną, jedenastą z kolei akcję 
„Z Kurierem do teatru''. Na scenie 
Teatru Polskiego w Warszawie 
Teatru Polskiego w Poznaniu 
które zgłosiły na ten właśnie dzień 
spektakle do naszej akcji - odbę· 
dą się uroczystości zakończenia 
kolejnych spotkai1 teatralnych Czy
telnil,ów Kuriera. 
Jak co roku - tak i tym razem 

nasi Czytelnicy, biorący udział w 
tych teatralnych spotkaniach mieli 
okazję obejrzeć szereg wartościo-
wych spektakli - •najnowszych pre
mier, charaktrrystycznych dla bieżą
cego sezonu. Tym razPm po raz pier
wszy w jedenastoletniej historii na
szej aKcji wy~zllsmy poza Warszawę. 
Obok czołowych scen stołecznych 

wzi~ło udział w akcji kilka teatrów 
spoza - stolicy. I tak Teatr Polski 
z Wrocławia pokazał „Życie snem" 
Calderona w reż. Krystyny Skuszan
ki. f,Krakowiaków i Górali" Bogu
sławskiego w reż. Tadeusza Kozłow
skiego p'rezPntował Teatr Dolnośląski 
z Jeleniej Gór:I>. Czytelnicy z Łodzi 
mieli okazję obejrzeć widowisko mu
zyczne „Nie zapomnisz owych dn i" 
Olgi Koszutskiej na scenie TPatrn 
im. Jaracza. Zaś na uroczvsto5ci za
kończenia naszej akcji Te.atr Pol~ki 
w Poznaniu prezentuje „Karier~ 
Artura Ui" Brechta w. reż. Jenego 
Zegalskif'go. Swoje nowe premierv 
zaprezentowało Czytelnikom Kuriera 
sjedPm teatrów warszawskich. Wszy
stkie spektakle cieszyły się 100-pro
centową frekwencją. 

Tegoroczrta pozawarszawska akcja 
była niPwątpliwie pionierską próbą. 
Ale zdobyte w tym roku doświad
czenia ! wnioski pozwola nam na 
jeszcze lepszą orgańizację ·i przebieg 
naszej akcji w roku przvszłym. Te
atry spoza Warszawy biorące w niej 
udział otrzymują „Dvplomy uznania 
Czytelników Kuriera", a dyrektorzy 
teatrów - srebrne „koniki", godło 
naszego pisma. 

Zanim nasi Czytelnicy spotkają się 
na uroczystości zakończenia naszej 
akcji w Teatrze Polskim w Warsza
wie, na przedstawieniu „Pana Jowial
skiegr"' - oddl'.jemv głos odtwórczy
ni głó,rnej roli kobiecej w tym spek-
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Zakończenie akc ·i 

'- Z Kurierem do teatru" 
i dyrektora Teatru Polskiego Jerze-1 to_ tylko kilka \lostaci z wielkiej gal~
go J<reczmara -- składać będziemy rn ról_ Ireny E1ch~erówny, które z~P•: 

O · Ś · , . . . sały się trwale nie tylko w pam1ęc1 
w _nm w1ęta rea_tru kw1~ty 1 zy- widzów, ale i w dziejach współc!iesneJ 
czema dla. wszys~k1eh 1u.dz1 teatru, polskiej sceny, Naszą rozmowę z wiei· 
a szczeg6l111e p~dz1ęlrnw:m1a, dla tyc~ I ką aktorką zaczynamy pytaniem: 
scen, którę wzu;!y udział w naszeJ _ co zaważyło na wyborze przez 
XI akcji. Panią tego właśnie zawodu? 

IRENA mcnr J\RÓ\VNA 

• Do dziś dnia łamię sobie głowę, 
dlaczego i po co to zrobiłam - i nie 
wieu1. 

- Pani decyzja zagrania Szambe· 
łanowej w „Panu Jowialskim", jak 
również ujęcie tej postaci było za. 
skoczeniem dla widzów i niespo
dzianką dla krytyków. Czy byio 
to - również - niespodzianką cila 
Pani samej? 

e To były same niespodzianki. Prze
de wszystkim propozycja Jerzego 
Kreczm„ra. Chciałam zawsze grać Fre
drę. Kiedyś dla własnej przyjemności 
opracowałam sobie jedną ze sztuk Fre
dry. Wobec czego przyjęłam prop<>'ty· 
cję z wielką przyjemnością. Zaznaczy~ 
chciałabym, że nigdy nie widziałam 
,.Pana Jowialskiego" na scenie. Ro 1 ~ 
S7llmbelanowej tak widziałam od pier· 
\vszego czytania egzen1plarza j u·.i: 
\V opracowaniu Krecz1nara, tzn. po do· 
konaniu skr6t6\v. przf'stawieniu .;;.ce'l, 
łączeniu aktów (z czterech - dwa). 
Wydawało mi się to ujęcie roli bardLO 
proste i jasne, właściwie jedyne. 

Tak, wielką niespodzianką była clla 
mnie reakcja i opinie widzów„. 

takl~, ~troC'zc_i _Szam_belanowej . - I Matka rourage Maria Stuart ze sztu
l~P.i;i1e E1ch_lerowme .. I'ia ręce w1el· 1 ki Schillera, Sal~me Wiltle'a, Pani war· 
kteJ aktorki oraz rezysera spektaklu ren ze sztuki Shawa, Fedra nacine•a _ 

- Nad czym Pan! aktualnie prn
cuje? · 

Ił IG!ka lat tewu, mając wolny cza. 
Ola \Viasne.i saty~f'.łkc,H (fot;;onał:?n1 w,·. 
horu tekstów z kore•pondencji Szopena 
i listów :'llorwicl•. Ołlec„ie teksty lt 
prezentuję publiczności. 

I - A wsilółpraca z TV? 

I 
• W telewizji gram w farsie „Ro· 

xy". 
- W ifa.kie~o 1 typu rolach \ ys e

.1 puje Pani n.1jchętniej? Jacy są 
Pani ulubieni pisarze dramatyczni? 

e Zawsze najbardziej pasjonuje mnie 
to, nad czym aktualnie pracuję, kaida 
najnowsza rola. W tym wir,c wypadku 
na,ibliższe są mi listy Szopena i Xor· 

1 wida. Najbliższe - i najhardziej cennP. , 
Ulubiony pisarz? Norwid - w swoich 
listach. Najwyżej go cenię. I 

- Jakie powinno być. zdaniem I 
Pani, współczesne aktorstwo? 

1 

e Ciekawe. Dobre. Interesujące. I 
- Jaka będzie następna wielka 

Pani rola, na którą z nlecierpli- I 
waścią czekamy? I 

• Mam próby w Teatrze Dramatycl· 
nvn1 w następnej roli kon1ediowej. 
„Jenny, kobieta z natury" według , 
Caldwella. Pracuje się świetnie, bo 
z ciekawymi ludźmi. I 
Rozmawiała: ; 
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