
Oto I 
trzy zdjęcia, które wykonała 
znakomita amerykańska foto
dziennikarka pani Lisa Lar
sen. Przyj'!Chała ona do War -

sza wy, . żeby - zrobić dla naj
większego nowojorskiego ilu
strowanego czasopisma LIFE 
reportaż o nowej Polsce. Jej 
świetny rerortaż LIFE wydru
kował na 8 kolumnach. Za
wierał. on zdjęcia z różnych 
dziedzin naszego życia, a l'Q,ie
dzy innyrrii fotografie 'i.my 

Andrycz na scenie i w domu. 
Reprodukowane przez nas fo
tografie pochodzą właśnie z tej 
serii, ale nie są identyczne ze 
zdjęciami umieszczonymi w 
LIFE i nie były dotąd nigdzie 
reprodukowane. 
Zdjęcie u góry: Pani Lisa 

Larsen poszła do Teatru Pol-

skiego, aby zobaczyć Ninę An
drycz w jej. znakomitej kreacji 
„Swiętej Joanny" Shawa. Fo
tografie zrobiła amerykańska 
dziennikarka podczas spektak
lu, z widowni, i tak dyskretnie, 
że nikt te-
go nie zau
ważył. Ale 
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. żeby jeszcze raz zobaczyć słyn
ną scenę sądu, przyszła do 
teatru nazajutrz ponownie: nie 
fotografować, lecz patrzeć i 

słuchać. Po przedstawieniu, 
pani Larsen udała się za kuli
sy, aby złożyć Andryczównie 
serdeczne gratulacje za pory-

wającą Joannę. A przed wyja
zdem p. Larsen złożyła jeszcze 
wizytę pożegnalną u państwa 
Cyrankiewiczów; gdzie zrobi-

la kilka zdjęć " „domowych". 
Wszystkie ' fotografie zostały 
wykonane bez flesżu i bez żad
nych dodatkowych oświetleń! 

ZYGMUNT BRONIAREł"\. 

f<o„espon3encja własna „Pr:eli„oju" 

z małżonką. Korzystamy więc ze 
zgody p. Andrycz na krótki wYwiad 
dla „PrzekrQju", i czekamy na nią 
w jej mieszkaniu, skracając sobie 
czas przeglądariiem książek, leżą
cych na tapczanie. 
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ności" ze strony szefa delegacji pol
skiej. 
Następnego dnia znowu bez choć

by mniej więcej normalnego snu o 
8.30 rano - odlot do nastęi:-nego 
państwa. Przy czym oczywiście 
przez cały ten czas trzeba być -
jakby powiedzieli sportowcy - w 
znakomitej formie. A więc - przy 
wszystkich przyjemnościach takiej 
podróży - tempo s~bsze niż ' olim
pijskie, prawdziwy maraton. 

A d.alej : zmiany temperatury i 
klim.atu. W -Moskwie ·--: jak nam 


