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O Ninie Andrycz,
Eltblecle Barszczewskiej, Mieczysławie
Cwlkllńsklej
I
Ireonle Elchler"1wnle· piszemy nie z okazji Ich nowy,;-h kreacji aktorskich.
Okazja jest raczej niecodzienna - c.ztery znakomite aktorki za
zasługi
dla polskiej sceny zostały
z okazji 22 Lipca odznacz.one wysokim I zaszczytnym Sztandarem Pracy I
klasy.
Na pewno poczuły się
dumne tak Jak są dumni wielbiciele Ich talen, tów - .że się o n.ich nie zapomina, te ceni
się Ich
twórc-zą

I trudną ptacę .

Wal'to może
przypomnieć, w Jakllch rolach widzieliśmy ostatnio te · czte- ry zasłużone, znakomite
artystki.
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Fot. Dory•

. temu goścl:nnle w warszawskim Teatrze Rozmaitości
w sztuce Cassona „Drzewa umierają stojąc" . Każ
de wejście Cwlk.llńsidej na
9Cenę
witane było niezmiennie, .przez ,przeszło
100 przedstawień, . huraganem oklasków.
Miłośnicy
talentu wykupywali bilety na kilka miet.lęcy naprzód.
Retyser
sztuki
Cassona NataHa Siydłowska twierdzi, że
Mlec:z.ysława Cwikllńska
jest
Jedną z najpracowitszych
polskich akitorek I najserdeczniejszą
koleżanką na
scenie i za kulisami. Mó·
wlą tak zrru;ztą wszyscy,
ktć-rzy z CwikJ.ińską pracowali. Teraz Mieczysława
Cwlkllńi;ka
przebywa na
za9łużonym urlopie.

E11ibteta Barszczewska
uchodzi w środowisku teatralnym za osobę I aktorkę
niezwykle
skrom ną. A .przecież ma ona z&
sobą wiele ról, z
'których
iPOWinna
być
naprawdę
dumna. Ostaitnio
święciła
w~elk!e triumfy
w
roli
Ibsenowskiej Nory. Zyskała sobie także uz.nante Jako
Amelia w „Mazepie" Sło
wackiego. Rzadko się tak
1tdarza Jak
w
rodzinie
Barszczewsk!e-J - jej mąż,
Marian Wyrzykowski, Jest
znanym aktor.em t reżyse
rem, młodziutki syn Julek
znany Jest sze..'al<iej ·publ!cznoścl
CHmoweJ
ze
swej tytułowej roll w mmle „Król Maciuś I".

Fot. F . Myszkowakl
Fot . Dorys
Mieczysława

Ostamlą wielką rolą

NiMa1·la
sztu-

ny Andrycz była
Stuart. Młodzieńcza
k a Juliusza Słowackie.go
Jest już od kilku, a nawet
kilkunastu miesięcy w repertuarze Teatru Polskleg.o
I na pewno
jeszcze nieprędko
ozejdzle z atls.za .
Ninę Andrycz oglądaliśmy
nie tale dawno Ja.ko Joannę
d 'Arc w sztuce Shawa w
Teatrze Polskim. Artystka
wy9tęopuJe
takte
przed
ekranem
telewizyjnym.
Tysiące telewld·zów podziwiało Ją w „Damie Karne ·
Uowej", a ostatnio wclellla &lę w postać Pani Bovary. Nina Andrycz, w opinii swoich ll<olegów, cenio.
na Jest nie tylko ja'ko wybitna aktorka, ale osota
niezwykle pracowita.

długoirwałej
wystąpiła klika

po

Cwlkllńska

chorobie
miesięcy

I.reny Eichlerówny n!P.
bardzo długo
na scenie. O jej .występy
upominali
się
zarówno
krytycy teatralni jak i widzowie
I... .prawie w
widzieliśmy

przeddzileń zakończenia

Fot. Il. Hartwig

se-

zonu teatralnego ujrzeliś
my Eichlerównę na scenie
Teatru Narodowego w do.
skonałej roll Marli Tudor,
królowej
angielskiej, w
sztuce Wiktora Hugo. Eichlerówna ipokazała jeszcze raz, Jak potra.fl grać
królowę I jak ,potrafi prawdziwie p0 kobiecemu kochać. Jej nowa
rola na
pewno wejdzie, do historii
teatru 1palsktego, a plerwsoze przedsta.wlenia suuk!
Hugo „Ma1·ta
Tudor",
mimo upałów t niewietrzonej
sali,
szły
pełnymi
kompletami.

