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Utrwalenie na taśmie magnetofo
nowej sztuki naszych najwybitn1ej
czych aktorów, przekazanie ich szczy
towych osiągnięc w kapitalnych st·e
nach literatury dramatycznej - jest 
jednym z zaduń, jakie postawiło so
b ie Polskie Radio. Systematycznie od 
szeregu lat prowadzona w tym kie
runku praca dalu już w rezultal'le ho
gatą taśmotekę archiwalną Co pe
wien czas czerpią z niej redakto1 zy 
cenny materia! do znanrgo cyklu a u
dycji pt. „Stena polska". 

Dzięki temu cyklowi ożywa ią cza
sem z ;inteny głosy w1el!{\ch artystów, 
k.vrzy od nas odeszli, a z którymi w1ą
ŻE' nas tyle głębokich wzruszeń -
Zelwerowicz, Solski, Melina, Grabow
ski. clz.iękf temu również mo7.emy ro 
wrócić do ulubionych ról oglądttnych 
niedawno w wykonaniu naszych dz1 -
s1ejszych aktorów. 
Właśnie w tym tygodniu, cykl „Sce

na polska" zostaje wznowiony. Zai
nauguruje go audycja poświęcon a Ni
·rue Andrycz. 

Publicrnos ć warszawska poznala i 
zapamiętała Ninę Andrycz w roku 
1935, gdy rozpoczęła ona swą scenicz
ną karierę jako Solange w sztuce 
Iwaszkiewicza „Lato w Nohant". Od 
t.e; pory widzieliśmy tę wvbitną i pd
ną indywiduaJr0ści artys'tkę w wie
lu znakomitych kreacjach. Nir>któ
re z nich przy.pomni nam audycja. 
Usłyszymy więc Ninę Andrycz jako 
I zabelę z „Lalki" Prusa, jako Lady 
Milford z dramatu Schillera „In(ryga 
i miłość", jako Marynę w „Bo rysi e 
Godunowie" Puszkina i jako l\1ałgo
rzatę w „FauśCie" Goethego. 

Dalsze audycje cyklu, a będą one 
nadawane co miesiąc, poświęcone bę
dą ta1<im mistrzom sceny rftisk ie.i. jak : .. 
'.Adwentowicz, Solski, Fertner, Wosz• 
czerowicz, Brydziński, Cwik!ińska , 
Eichlerówna, Zofia Malynicz, R<>ma• 
nówna. Barszczewska i wielu · innym. 

Dzięki nagraniom archiwalnym hi· 
storycy teatru polskiego będą m ieli 

·materiał dokumentalny, który pozwo
li na poważniejszą niż dotąd cłrnrak· 
terystykę najwybitniejs.zych talentów 
naszej sceny Będzie to zarazem ma
terłał, który okaże się niezbędną po
mocą w szkoleni u nowego narybku 
aktorskiego. 
Audycję „Scena polska" apracowuje 

Zbigniew Kopalko. 
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