
LITERATURA 

T 
egoroczne nagrody Ministra 
Kultury i Sztuki w dziedzi
nie literatury podzielić 
można na dwie kategorie: 
tych nagród, które przyzna
ne zostały „za całokształt 

twórczości" i tych, które uwieńczy
ły poszczególne dzieła. Jan Brzech
wa, Stanisław Ryszard Dobrowol
ski, Kornel Filipowicz i Stanisław 
Lem nagrodzeni zostali za całość 
ich pracy literackiej. Władysław 
Jan Grabski, Andrzej Kuśniewicz, 
Witold Zalewski, Ernest Bryll i 
Włodzimierz Maciąg nagrodzeni zo
staJi za utwory ostatniego roku. W 
pierwszym wypadku mamy niejako 
do czynienia ze spłatą długu, skła
dającego się stopniowo i systema
tycznie od lat, w drugim - ze spła
tą zobowiązań bieżących, z podsu
mowaniem bilansu literackiego 
1964165. 

W posumowaniu tym zwraca u
wagę różnorodność wyróżnionych 
utworów i autorów: A. Kuśnievłicz 
nagrodzony zostaje za powieść par 
excellence psychologicŻną, E. Bryll 
za utwory o zdecydowanym zacię
ci u społeczno-obyczajowym, K. Fi
lipowicz za książki o bardzo kame
ralnym, liryczno-intymnym charak
terze, W. J. Grabski za tradycyjny 
cykl historyczny w duchu patrio
tycznym, W. Zalewski za powieść 
pełną rozrachunków wewnętrznych 
i pasji ideowej. Ilu laureatów -
tyle zdecydowanie r6żnych propo
zycji literackich. 

Zwraca ~ównież uwagę fakt wy
różnienia - po raz pierwszy w 
dziejach nagród literackich 20-le
cia - twórczości fantastyczno-nau
kowej w dziele pracowitego i wy
trwałego S. Lema, oraz fakt uzna
nia - po raz pierwszy od niepa
miętnych czasów - pracy i działal
nośQ krytyczno-literackiej w osobie 
pracowitego i wytrwałego W. Ma
ciąga. 

TEATR 
Irena Eichlerówna - najwy• 

bitniejsza polska aktorka współ
czesna. „Nie cenię żadnej ze swoich 
ról"__: mówi o sobie. Debiutowała w 
Warszawie w sztuce „Fraulein Dok
tor". Grala prz.ed wojną także we 
Lwowie (Horzyca), Wilnie, Krakowie, 
Łodzi. Repertuar od Gozziego po
przez Słowackiego, Norwida, Wy
spiańskiego po Giraudoux 1 Brechta. 
W czasie wojny malazła się w Ame
ryce Południowej. Z powojennych ról 
Eichlerówny każda była kreacją: w 
„Fe~rze", w „Profesji pani Warren", 
~ „Teatrze Klary Gazul", „Skizie", 
,,Marii Stuart", „Marii Tudor", „Ko
ehanym klamcy", „Matce Courage", 
,.Brytantlru". Gra ostatnio irzadko i 
tnało, Brecht nazywał Eichlerównę 
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Nagroda I stopnia za całokształt 
osiągnięć aktorskich. 

Janusz \Varnecki - aktor, re
żyser, pedagog. l'ja scenie ou 1::1.J.-ł l'O

ku, 1918 wwnczyl „w·.s gry ah.LOr
skiej (R. Ze1azowski). 19~7 dyplom 
reżysersKi. Przed w-0jną aktor 1 re
żyser warszawski. Po wojnie począt
kowo Kraków (Teatr Stary, razem z 
A. Pronaszką), później Warszawa. 
„„.Występowa1em w kilkuset !I"Olach, 
w latach 1928-63 wyreżyserowałem 
paręiset sztuk". Przez kilka lat kie
rownik Teatru PR. Dwie ostatnie 
wybitne role w TV: w „Mistrzu" i 
w „G!osie" Z. Skowrońskiego. Na
groda I stopnia, za całokształt twór
czości artystycznej w dziedzinie te
atru i telewizji. 

Otto Axer - scenograf. 1930 roku 
ukońc.i;y! krakow::.Ką A;:.1-'. l!JJ~-;n 
Teatr Miejski we Lwowie, następnie 
Lodź. Po wojnie Teatr Wojska .Pol
skiego w Lodzi, następnie Warszawa 
(TeaLr Polski). Wiele lat współpracy 
z Leonem Schillerem. Także współ
praca z Teatrem Współczesnym. Na
groda II stopnia, za całokształt pracy 
artystycznej w dziedzinie scenografii. 

Jerzy Kreczmar - reżyser i tea
trolog. 1934-1937 studia reżyserskie 
w warszawsk!-m Pl::>T-cie. Kierow
nik literacki (1949-53) Teatru Ws,pól
czesnego, obecnie jego reżyser. Pro
fesor PWST. Inscenizuje głównie 
klasykę polską i zachodni dramat 
współczesny. „Przy drzwiach zamk
niętych" Sartre'a, „Czekając na Go
dota" Becketta, „Port-Royal" Mont
herlanta, „Irydion" Krasińskiego, 
„Dziady", „Nieboska komedia", „Do
żywocie" F1redry, „Nocna rozmowa z 
człowiekiem, którym się gardzi" 
Dilrrenmatta, ,,Samoobsługa" Pinte
ra, „Opowiadanie o ZOO" Albeego, 
„Kto się boi Virginii Woolf" tegoż 
autora. Nagroda II stopnia, za cało
kształt osiągnięć reżyserskich, 

Danuta Michałowska - aktor-o 
ka. Wychowanka i długoletnia ak
torka Teatru Rapsodycznego, · Po 
opuszczeniu tej sceny recytatorka, 
twórczyni Teatiru Jednego Aktora 
(m. in. „Bramy raju" J. Andrzejew
skiego). Nagroda II stopnia, za cało
kształt osiągnięć aktorskich, ze szcze.. 
gólnym uwzględnieniem „Teatru 
Jednego Aktora". 

Jerzy Goliński - reżyser l alC
tor młodego pokolenia, kierownik 
artystyczny Teatru „Wybrzeże". Kra
ków, Nowa Huta, Lublin, Gdańsk. 
Realizacje scenicme: :,Pan Puntila" 
Brechta, „Ararat" A. M. Swinarskie
go, „Zawisza Czarny" Słowackiego, 
„Zabawa jak nigdy" Saroyana. „We
aele'~ ;wyspiańskieio, „Frank V~ 
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S[OWNIK NAGRÓD 
MINISTRA 
KUL TURY I ·SZTUKI 
Diirrenmatta, „Komu bije dzwon" 
wg Hemingwaya, „Uciekła mi prze
pióreczka" Żeromskiego, „Indyk" 
Mrożka (TV). Nagroda III stopnia za 
twórczość reżyserską i inscenizator
ską, a w szczególności za reżyserię 
sztuki St. Żeromskiego „Uciekła mi 
przepióreczka"; za współadaptację, 
inscenizację d reżyserię E. Heming
waya „Komu bije dzwon" oraz za 
opracowanie sceniczne i reżyserię 
f.aktomontażu J. Skowrońskiej-Feld
manowej pt. „Westerpl·atte". 

Także dwie nagrody zespołowe: 

II stopnia - Teatr im. Juliusza 
Słowackiego w Krakowie - Marian 
Cebulski, Helena Chaniecka., Zofia 
Jaroszewska, Władysław Krzemiński, 
Wiktor Sadecki - ze inscenizację i 
realizację sztuki pt. „Las" Al. 
Ostrowskiego. 

III stopnia - Teatr im. Wojciecha 
Bogusławskiego w Kaliszu - Danuta 
Klopa.eka, Władysław Lasoń, Jerzy 
Ławacz, Alina Obidniak, Karol Obld
nia.k, Jadwiga Sulińska - za insceni
zację i realizację sztuki rpt. „Pamięt
nik matki" wg książki Marcjanny 
Fornalskiej, 

MUZYKA 

Wszystkie bez wyjątku nagrody w 
tej dziedzinie zostały przyznane za 
całoksztalt twórczości, a tym samym 
premiują wieloletnią działalność 
twórczą i wirtuozowską kompozyto
rów oraz wykonawców dobrze zna
nych rpublicz.ności. 

Nagrodę I stopnia otrzymal Bole-
1ław Woytowicz, zarazem kompozy
tor 1 pianista, twórca szeregu dziel 
symfonicznych, kameralnych i in
strumentalnych. 

Nagrody II stopnia przypadły: 

Andnlejowt Markowskiemu, który 
zaslużyl się jako kompozytor (jeden 
• pierwszych twórców zajmujących 

się w Polsce nowymi technikami 
dźwiękowymi) i dyrygent; 

Stefanowi Stuligroszowi, założycie
lowi i wieloletniemu kierownikowi 
słynnego chóru chłopięcego z Pozna
nia, odnoszącego stale sukcesy w 
kraju i za granit:ą; 

Stanisławowi Wisłockiemu, za dłu
goletnią działalność dyrygencką. 

Nagrody III stopnia zostały przy

znane: 

Henrykowi Góreckiemu; kompozy
torowi młodego pokolenia, lecz ma
jącemu duże osiągnięcia twórcze, 
uksztaltowaną indywidualność i po
szukującemu własnych dróg. 

Pianistkom Barbane Hesc;e-Bu
kowskieJ i Reglnle Smendziance, 
niegdyś laureatkom Konkursu Cho
pinowsk:cgo oraz śpiewaczce opero
wej Halinie LukomskleJ. 

FILM I TELEWIZJA 

Wszystkie nagrody w tej dziedzi
nie, z ·wyjątkiem nagrody drugiego 
stopnia dla nestora filmu animowa
nego Zenona W3.11ilewskiego za cało
kształt twórczości w tym zakresie, 
są nagrodami zespolowymi. Podkireś
lony został w ten sposób kolektyw
ny charakter pracy nad widowiskiem 
filmowym 1 doceniony wkład twór
czy scenarzystów, operatorów i ak
torów. 

Jedyna nagroda I stopnia, która 
przypadła zespołowi Polskiej Kroniki 
Filmowej potwierdziła ukształtowa
ną już od lat w społeczeństwie opi
nię o wysokim poziomie artystycz
nym, uczuleniu na aktualną proble-

matykę i atrakcyjność „gazety w 
obrazach". 

W nagrodach drugiego stopnia 
sukces Jerzego Hoffmana i Edwarda 
Skórzewskiego (prezentowany w Mo
s kw ie film „Trzy kroki po ziemi" 
jeszcze u nas nieznany) jest nie tyl
ko premią za odważnie i odkrywczo 
potraktowany temat współczesny, 
ale i wyrazem uznania dla konsek
wentnie rozwijającej się linii zainte
~esowań reżyserów, od pierwszych 
swych dziel dokumentalnych traktu
jącyc~ film jako instrument inter
wencji spolecznej, który przez ży
wą i atrakcyjną formę ma najwięk
sze szanse przemówienia do wiaza. 

Dalsze nagrody przypadły zespo
łom twórców, którzy zrealizm,vali 
dzieła cieszące się ogromnym powo
dzeniem u publicznośc i i dobrze 
przyjęte przez krytykę. Nagrodę II 
stopnia otrzymał film „Barwy wal
ki" (Jerzy Passendorfer, Wojciech 
Zukrowski, Kazimierz Konrad) i cykl 
widowisk telewizyjnych „Stawka 
większa niż życie" (między innymi 
Zbigniew Safjan, Jakub Morgen
stern, Stanisław Mikulski). 

Nagrody III stopnia przypadły fil
mowi o tema tyce młodzieżowej „Be
ata" (Anna Sokołowska, Michał To
necki, Jacek KorceU:) i odcinkowi 
„O życie wroga" z serii telewizyjnej 
„Podziemny front" (Jerzy Bednar
czyk, Bohdan Czeszko, Tadeusz Pie
trzak, Hubert Drapella, Kazimierz 
Fabisiak). 

PLASTYKA 

I stopnia 

Hanna Rudzka-Cybisowa, należy 
do najwybitniejszych przedstawicieli 
nurtu kolorystycznego w naszym 
malarstwie. Razem z grupą kapistów 
wyjeżdża w 1924 roku do Paryża. 
W ciągu kilkuletniego pobytu pracu
je tam początkowo pod kierunkiem 
prof. Pankiewicza. Jest znakomitym 
pedagogiem, profesorem ASP w 
Krakowie. 

Henryk Stażewski - nestor pol
skiej plastyki abstrakcyjnej, jeden z 
jej współtwórców w skali europej
skiej. Współzałożyciel grupy Blok 
(1924), przyjaciel Kazimierza Male
wicza, należy do grupy „Abstraction 
Creation" i styka się w Paryżu z 
Mondrianem. Niezwykle konsek
wentnie rozwija swój indywidualny, 
zdyscyplinowany styl, którego . naj
pełniejszym wyrazem są powst:i,Je w 
ciągu ostatnich lat reliefy - będące 
odkrywczą formą plastyki, formą 

pośrednią między malarstwem, rzez
bą i architekturą. 

II $topnia 

Tadeusz Brzozowski - wybitny 
przedstawiciel malarzy średniego po
kolenia. Członek Grupy Krakowskiej, 
prowadzi obecnie Liceum Sztuk 
Zdobniczych w Zakopanem, konty
nuując prace A. Kenara. 

Halina Chrostowska - jedna z czo
łowych postaci młodej polskiej gra
fiki. Jej prace w metalu wykonywa
ne zwykle techniką mieszaną przy
czyniły się do ożywienia twórczych 
poszukiwań tej dyscypliny plastyki, 

Zofia Woźna - znakonńta rzet
biarka, która już od pierwszych lat 
powojennych weszła do czołówki w 
tej dziedzinie twórczości. 

III stopnia 

Magdalena Abaltanowicz-Kosmow• 
ska, najbardziej dynamiczna i od
krywcza spośród przedstawicieli na
szego nowoczesnego gobelinu. 

Edward Hartwig - jeden z naj
bardziej znanych naszych artystów
fotografików. Jego fotogramy nieje<1-
nokrotnie nagradzano w kraju i za 
granicą. 

W DZIEDZINIE . 
UPOWSZECHNIENIA 

I ST(JJ:'NIA: Tadeusz Ochlewskl -
za całokształt działalności w zakre
sie upowszechnienia muzyki, a w 
szczególności za osiągnięcia wydaw
nicze w tej dziedzinie. 

Zdzisław Rajewski - za caloksztalt 
działalności w dziedzinie populary
zacji osiągnięć archeologii. 

II STOPNIA: Waldemar Babinicz, 
p isarz i publicysta - za ca!oksztalt 
działalności w dziedzinie upowszech
nienia kultury. 

Jan Chranickł - za caloksztalt 
działalności w dziedzinie muzealni
ctwa i upowszechniania kultury 
~lskiej na Ziemi Pomorskiej. 

ZESPOLOWA: Kierownictwo Ze
społu im. Harnama w Łodzi: Maria 
Szlmd.arek, Andrzej Klinowski, Ja
dwiga Hryniewiecka, Maria Walman 
- za całokształt dzia 1 alności w dzie
dzinie upowszechniania. 

III STOPNIA: Jadwiga Mierzejew
ska-Frankiewic-i: - za uklady chore
ograficzne masowych widowisk. 

Antoni Olcha, pisarz - za osiąg
nięcia w dziedzinie upowszechniania 
kultury. 


