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Laureaci Nagród Artystycznych

Irena Eichlerówna

kość.

j&:

W godzinach

popołudnio
wych można było kupić tylko
czerstwy chleb, właściwie nie nadający się do jedzenia już w
chwili zakupu, nie mówiąc o możliwości przetrzymania dłużej.

Te same uwast motna odnidt r6w·
nlet do handlu w sobotę. I tutaj najwięcej słów
krytycznych
zbierało
właśnie 'pieczywo. Do nlelicanych WY·
jątków zaliczyć nalety delikatesy przy
ul. złotej, gdzie w godzinach połud
niowych motna było kupić śwlete
chrupiące bułeczki I
gorący chleb.
W większości sklepów odpowiadano
nam, it pieczywo Jest czerstwe -

teatrze polskim na przestrzeni przeszło 200 lat jego historii mieliśmy bardzo dużo dobrych i doskonałych
aktorów. Sąsiedzi bliżsi i dalsi
nieraz nam ich zazdrościli. Zwła
sr la tych najwybitniejszych, mog._ cych być chlubą każdego teatru w mt,iwiększych stolicach świa
ta. Do takich aktorów należy
IRENA EICHLEROWNA.
Ktoś napisał (nie pamiętam już
w jakim piśmie): „Gdy na afiszu teatralnym widnieje nazwisko
Ireny Eichlerówny - bez wzglę
du na nasze zainteresowania Uterackie idziemy d.o teatru by zobaczyć Eichlerównę." Dodać trzeba i... podziwiać Jej sztukę!

W

Artystka po sukcesach w Wilnie

f we Lwowie w latach trzyJl.ziestych

w słynnej sztuce „Frliuleln doctor"
angatuje się do Warszawy, do Tea· ·
tru Narodowego. Gra tyłulow"' rol•

Fot. - E. Hartwig

w ,,Balladynie"
Słowackiego, WY•
stępuje w „Wilkach w nocy" Rittnera, w „Cydzie'' - Cornellle'a, w Wy•
spladsklm, zajmuje czołowe miejsce
wśród elity artystycznej teatrów stołecznych.

W 1940 r. Irena Elcbler6wna opuszcza kraj. wYstępuje w Bukareszcie,
Parytu, Rio de .Janeiro. .Jest amba•
&adorem sztuki teatralnej Polsld, A·
garniętej przez okupanta.
Wraca do nas ·w U41 r. .JeJ talent
dojrzał, pogłcblł się w latach tułacakl
l tęsknoty aa · krajem. Katda Jej rola
ło skodcaone dzieło sztuki.
Takich kreacji, Jakle Elchler<nnaa
stworzyła
w „Niemcach", „Matce
Courage", .,Prote11Jl pant Warren'',
„Marii Stuart", „Fedrze", „Marii Tudor", „Brytanlku", ,,Agamemnonie",
1,Trzydzlestu 1rebm.lkach", ,,Karocy",
„Pan\l .Jowialskim", ,,zabawie w koty" esy Obecnie w „Tej Gabrieli" nie motna zapomnle~.
'

W roku 1955 Irena Eichlerówna otrzymuje Nagrodę Państwo
wą, a w lO lat potem Nagrodę Ministra kultury i sztuki. Teraz, otrzymuje po raz drugi.
- Cieszy mnie głęboko, że ml·
nister Kultury i Sztuki zechciał
o mnie pamiętać, zwłaszcza po
„Tej Gabl1ieli" tak dla mnie waż
nej - mówi artystka.
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Długi czas nie wldzlellłmy Pani
na scenie. Ale warto było czekat,

(DOKoięczENIE

NA STR. Z)

m1

Irena Eichlerówna
(DOKOIQ'CZENIE ZE STR 1)
bo „Ta Gabriela" Jest snowu osliu·nlę

ciem naJwytsseJ miary. Te bardzo ln·
te Pani skierowała naszą
uwagę na Zapolską, dzięki czemu, powstało to pasjonujące, un4kalne widowisko.
teresujące,

- To dzięki wielu osobom, które swoim autorytetem wywierały presję na mnie, abym to doprowadziła do szczęśliwego (mam nadzieję)
końca. Trudno, wyznać
muszę, że co jakiś czas rzucałam
tę pracę tak dla mnie wydawało się niewdz i ęczną. Jacy
Oni byli mądrzy.
·

e

Czy byloby to witlką nię dyskre
rJą, gdybym zapytał 1> Pani plany,
kiedy „Ta Gabriela'', po iluś tam set·
kach przedstawień I llua latach,
zeJdzle ze sceny?

- Dziękuj ę z prawdziwą radośc i ą za te słowa to urocza
dla mnie satysfakcja, tak,i e żar
tobliwe proroctwo. Już teraz nie
czeka ją c lat mam próby z
„Filomeny" Marturano F. D. Filippo dla telewizji, znowu z Igorem Smiałowskim, właśnie moim
partnerem z wielkiego okresu
Teatru Narodowego i dyrektora
Hor:zycy, („Maria Stuart", „F~d
ra", „Maria Tudor"), okresu w1elkorepertuarowego. W dni pogodne próbujemy SQbie nasze dialogi w Łazienkach . Czasem ludzie
uśmiechają się do nas
zagadanych, lub na nasz widok. Czy
można domać milszego uczucia,
gdy z Igorem możemy sobie powiedzieć „my warszawiacy".
-

Bardzo Pani dziękuję za roz.
I serdecznie gratuluję.

mowę

Rozmawiał:

JOZEF MAŁGORZEWSKI
dotl\(I teczki s napisem „RMruch". To błąd poważny, który
przyrzekłem naprawić. Nie Jest ło
bowiem sprawa drugorzędna, którą by moi;na przemilczeć.
O tym, Jaik bardzo opóżnlone, a
czasem wręcz nieudane rozruchy
koS?Jtownych urządzeó biły naszą
wspólną
kiesę
narodową
świadczy fakt, że zjawiskiem tym
zainteresowało się I niejeden
raz - najwyższe ogniwo partyjne: KC PZPR. Nie myślę wypeł-

Aleksander Boche

Vivat trzej

JaJK: wszystK:H!'
· KI-cy
„Bitew polski<:h", także „Raszyn"
jest filmem dokumentalnym fabularyzowanym, jednakże dokument zajmuje w nim stosunkowo
mało miejsca jedynie trzydzieści procent. Pozostałą część filmu twoną sceny fabularne, połączooe narracją opartą na autentycznych wspomnieniach Antoniego Ostrowskiego, SY111a TomaS"Za Ostrowskiego - pierwiszego marszałka Sejmu Księs.twa
Warszawskiego.

Zapomniany

dźwig?

1,5 miliona złotych
czeka na właściciela
(PAP). Zakłady „Jelcz" od kilku
m i esięcy bezskutecznie usiłują zachęci ć właśc iciela do odebrania
nowego (rOll{ produkcji 1975) żura
w ia budowlanego, typu zb-80, nr
fabryczny 1406, czyli dźwigu stoso..yanego w budownictwie miesz~
kaniowym: W roku ubiegłym żu

