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Wcielony diabeł 
aktorskiej sztuki : 

Ogromny talent, interesują
ca osobowość, charaktery
styczny timbre głosu. Każda 
jej nowa rola oczekiwana 
jest z niecierpliwością, a każ
de wejście na scenę witam• 
prawdziwymi owacjami. „To 
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Podział zależy od dziel
nika, dzielnej i dzielącego 

• oraz od tego, czy jest co 
I dzielić. 

* Niektórzy usprawiedli-
wiają się, że pochodzą od 
małpy. 

* Miłe złego początki, a 
końca nie widać. 

* Dobrn', gdy mó"\.\1 się 
n • .z)&tko; źle 1111.r u dtu

( go ... 

* Jakiż to mógł by6 ra.1, 
skoro Ewa nie miała co na 
siebie włożyć ... 

* Zie jest, gdy NIK nic 
nie wie. 

* I uderzenie w pokorę 
bywa poniżej pasa. 

* Gdy nfi skrzyżowaniu 
palą się tylko jednokolo
rowe światła, zawodzi 
system. 

* Postęp: dawniej milcze-
' li, dziś wstrzymują się od 
głosu. 

* Zupełny brak orientacji: 
stacza6 się do góry„. 

* Błędna droga, a Jaki 
tłok! 

HENRYK JAGODZIŃSKI 
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naprawdę wcielony diabeł 
aktorskiej sztuki" pisał o 
meJ jeden z krytyków. 
Eichlerówna robi na scenie 
wszystko, co zechce. Naprzód 
jest sobą. Ale ma do tego 
pełne prawo. Jest bogatsza 
od wszystkich heroin, które 
kreuje. 

W ciągu wielu lat pracy na 
scenach teatrów Wilna, War
szawy, Łodzi i Poznania oraz 
wielu innych polskich miast, 
gdzie aktorka występowała 
gościnnie, za~rała ponad sto 
ról. Ostatnio podziwialiśmy 
maestrię gry Ireny Eichle
rów:ny w emitowanym przez 
telewizję spektaklu „Zabawa 
w koty". 

Za swoje osiągnięc!a na 
scenie aktorka otrzymywała 
wielokrotnie nagrody, ostat
nio została laureatką jeszcze 
jednej - miasta Warszawy. 

p-rawej - ze Stefanem Jara-
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Zanad :i pols Je 

ułozabawru 
Samd pytamy, sam~ od

powiadamy. Do autozaba
wy zaipra.s.zaany wszy91lldch I 
Czytelniików. Prosimy o • 
nadsyłainde zagadeik włas- I 
nych, wymyślooych samo- • 
dzielnd.e, bądź w krę-gu ro- • 
dzii,ny. A oU:l wz<YJ:y do na- •I 
śladowania: 

e Skąd Litwini wracali? ,• 
e Jak Czarniecki do Poz

nania? 
e Po czym Polak mą-

dry? 
e Wedle czego grobla? 
• Jak krawiec kraje? 
e Czego tysiąc na ty

siąc? 
e Co brzmi w trzcinie? 
e Czego się Jaś nie nau-

czył? 

e Dokąd poszła nauka? 
• Co zbudujemy? 
e W co ma rosną6 Pol

ska? 
e Komu wieje wiatr w 

oczy? 
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