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Walter :.... dzienintkMklł,
. popula„rna
taikże

pr1zewterk11 proammu tełewizyjn,gg-0, wspóltwóro.zym lubł.ainego przez telewidzów p.r0gremu „Studilo-2".
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zna1om
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ł · czego ocuk:uje Pam;i od roda.ków dJa. słebic

-

powiiedł'kUCI:

~isty błqd~q n,ieraz
zain1im trafią do właści
wy.eh rąk. Pani Niechdcowa otrzymuje również liczne prezenty.
Jedna z mieszkanek Kalisza przysłało jej wyhaftowaną własnorę
cznie piękną bluz.kę. Wśród insię
ny-eh podarunków znalazł
ręczn i e ma.fowany obrus, z widokiem dworku w Serbinowie. W
dniu imienin .Barbary, 4 grudnia
aktorka otrzym oł a rymolN'Clny list,
kończący się '>łowami „.„byś w
pami ęci .~as z ej jak klejnot bły
szczała„ ..
Wkrótce zol>aczymy Jadwigę
Barańską w Teatrze TV w sztuce
Osb()lrne'a „Nie do obrony" w
reżyserii Jerzego Gruzy. Później
aktorka wcieli się w postać Tatiany z „Mieszczan" Gorkiego.
W Teatrze TV rozpocmie próby
tej sztu 11di reż. Gustaw Holoubek.
różnie, toteż

M11Alę, że nam wsz113tkim pot1'Zełma. j~st prze·
de wszys1Jkiim tyczliwość. Ona po prostu ula.twia ż11eic ł wzajemne kontakt11. Kiedy r0%•

poozęli.śm.11 w „Studio-2" aikcję „życzliwość",
telewidzowie pisaLi, te to najlepsz11 pomysl
„Stud1a-2". A więc jest to aute,n tyozna pofh':ebc.i nasugo spoooczeńsvwa!
- Cz1go ja. bym sobie życzyla od telewt4:
dzów? Tego samego - życzitwośei.

zd;ęciu:

„Studiu~!".
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Kobyliński • .·Gelas • Baribiska • Antczak .• Kwiatkowska

. · • Krialftówna • Fogg • Fijewski • Osiecka

M
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. Nad czym ·pracu)ą utubleńcy publłcznoścl,
popularni artyści .sceny, ekranu I estrac;ty? Oto
krótkie wypowiedzi na ten temat udzielone
dziennikarzom PAP:
Sobłesldm orcn: ftl m

z

poruczn ikiem Colombo, który u}awnio
afeiy 1 ubiegłych wi•ków.

„WSZYSTKO·ZA
WSZYSTKO'~ •••
Z JANEM Ili
SOBIESKIM

GOŁ' AS

ZAMIAST

SHO_W

cle tu piosenko, gł6wnłe Młyna'l'
sk~ego i Przybory, do muzy~ Wa·
rowskiego.
Moje zwi-qzki z filmem? Orałem
05tatnio w „Kazimierztt Wielklmu
Petel5kich rolę Maćk<J Borkowi• (
kim brodcnyy I
Jestem
czo.

Szymon Kobyliński pracuje o-r-oła. etłe jaka, to na razie tajembecriie nod progra-mem "Tele-Renico - mówi Wiesłów Gołas. Ży
tro 3". Jest » kolejny odeinek
serialu, przygot()Wywonego z Ka- . ję juiż niq i ciągle o niej myślę. Nie przeszkadzo to jednak,
zimlerzem Krukowskim. W oparże równocześnie zajęty jestem
ciu o przekazy i dokumenty z
przygotowaniami do Nowego Roubiegłych wieków realizowane sq
ku, który lubię spędzać tradycyjprogramy telewizyjpopulame
nłe.
ne.
W TV wystąpię w widowisku,
- Zaml~rzomy np. - mówi Sz.
~óre zamiast show, będzie się
Kobyliński - ueali?owoć „Wszynozvwać Goł'as. Słowo p rze'plestko m wszystko" z„. Janem Ili

~rwi,oterozy„. Wystą?ię

te-t w se.

rtia~u

„Zo·ldety dwór", w którym

grać

będq chłopa

dwór w odwet

z.o

niszczącego

dozna41e

kuywdy.

LISTY DO PANI
NIECHCICOWEJ
Barbara Niechcicowa z „Noay
dni" czyli Jadwiga Barańska
budri nieustanne zainteresowa·
Artystka otrzymuje
nie widzów.
wiele listów z całego kraju. Nie
znając adresu, ludzi e kiefujq je

(DOKOSCZENIE N A STR. 2)

IRENA .
KWIATKOWSKA
,
W ROLI · CHUDOGĘBY
Dla Ireny Kwiatkowskiej, niezrównanej pani Kociubińskiej w
granej obecnie w Teatrze Nowym „Dorożce Hermenegildy"
święta były pracowite. Artystka
występowała no scenie w oba
świąteczne dni.
Miłośników jej talentu ucieszy
zapewne wiadomość, że wkrótce
będą mogli oglądać ją w nowej
roll. „ Chudogęby w „Wieczorze
Trzech Króli". Wystawienie tej
szekspirowskiej komedii planuje

r

Storo Prochownia. Spek·
Teatr
taki z okazji Międzynarodowego
Roku Kobiet zostanie wystawiony wyłącznie w damskiej obsadzie, w reżyserii Jano Kulczy1)$kiego.

MIĘDZY ŁODZIĄ

A

WARSZAWĄ ,

- WyisitE;puję go-śioi1l'lln.ioe w Teotrze Nowym w lodzi - mówi
Barbara Krafftówna. - Od była
się na tej scenie premiera nowej s.ztutkii Mroi'k·a „Q.a111huis", w
Dejmka
Kazimierza
reżyserii
Bęciziemy jq grać prowdopodob
nie przez cały styczeń, toteż wieczór sylwestrowy I Nowy Ro
spędzę w lodzi.
W styczniu teł rozpocznq si
próby nowej pozycji repertuaro
wei na mojej scenie macierzy
stej, którą jest Teatr Wsp6łczes
ny. Będę więc musiała „rozdwa
jać" się, grając w Warszawie
lodzi.

-

LUBIĘ WŁOCZĘGI'

MOWI
MIECZYSŁAW FOGG
-

- Zawsze

przywiązuję

wielką

wagę do tradycji, toteż staram
rontie rosię święto Sipędlzać w g1

dzinnym - mówi popularny pioMieczysław Fogg.
senkarz,
Kiedyś podczas pobytu w Nowej
Zelandii miałem okazję wystą
pić na wyspie Fidżi. Zrezygnopropozycji,
wałem jednak z tej
swój
gdyż musiałbym opóźnić
przyjazd na święta do domu.
jest w
zwykle
Artysta jak
świetnej formie.
- W wieczór sylwestrowy mówi - wystąpię w Sall Kongresowej, w programie składa
trochę
bowiem
nym. Jestem
te gdy
przesądny I uważam,
jest to
śpiewam w Sylwestra,
dobry omen na cały rok.
M. Fogg jeździ po całym kraju z programem „Sentymentalny
nie
włóczęgę,
pan". lubi tę
Ciąg.nie go
może bez niej tyć.
również w daleki iwlat. W przyszłym roku zamierza wybrać się,
USA I
już po raz siódmy, do

Kanady.

TADEUSZ FIJEWSKI

.e
esz ek He rdeg n

!1141'1/m
jut
teaCllkitorem
trcdnym, filmowym t tele-wttt1jn11m. Szczególnie wiele znaToomitych kreacji stwomyl na
scenie, najpiierw w Starym Teaitr:i« w Krakowie, potem w WCLrszawsloinn „Studio" u
Szajny, w re„zcie w Teotrze Powszechnym,
którego obecnie jest akitorem.
L~zek Herdegen, zapytany, ougo tyczy
rodakom .z okazji Nowego Roku, odpowief

W „PIGMALIONIE"
Pracowfcle spędzJł 'wfęto Ta·
deusz Fijewski.
- Pierwszego dnia łwlqt odbyła się w Teatrze Kameralnym
premiera „Plgmallono" Shawa,
w którym grom jedną z ról mówi artysta. - W fllmle po raz
pierwszy gram rolę osoby dubiskupa
chownej - krewkiego
WielNankerq w „Kazimierzu
kim" Petelskich. Nieźle słę czułem w tej f'Oli, toteż wydoue mi
się że jest udana.
próby
W TV ocfibywauq siię
Stampfla
Stanisława
sztuki
Józefo
„Kundel" w l'eliylSeir;ił
Słotwińskfego. T. Fijewski gra w
niej główną rolę. Oprócz niego
F)11c Bor1ow~stąpliq jeszioze Hen1
!kl I Tadeusz Janczar.

dział:

- Może rzetelno.§cł w wykon.vwtmiu obowi.4.zków? Przecież .sami odnie.tiem11 z tego
korzyść! Może więcej szacunku do siebie na„
wzajem? Przecież na.bie-rzem.11 większego szacunku do siebie sremych! Może, może„. Jednak
wierzę, Ż! to możUwe.
- Czego życzy Pan sobie od rodaków 1
Ws.zystki ego niajlep.s-zego!
CA1' -

Reżyser „Nocy I dni" - Jerzy
w życiu prywatnym
Antcz:ak pomąż Jadwigi Barańskiej grążony jest po uszy w robocie
zwią zanej w dalszym ciągu z
„Nocami i dnlam:i". Kończy wła
śnie montaż serialu telewizyjnego, opartę:go na tej powieści.
Senial uwzględnia równ·ież wątki,
które nie weszły do filmu prze-zna czon ego dla kin. Tym ciekawsze będl i e porównanie obydwu
reoliio.cj:i.

I

- Zapowiada mł się doskonała

-

1)

długo,

- To ncłjbcwdzłe.1 zobowf4,zu.jC1Ce źyo.zeifł.ia,
ja.kii! mta,la.m oklliZjC kied11kolwiek akla.da6.
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„NAJPIĘKNIEJSZY

Z CAŁEJ WSI" .

ł

t
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- W czasie ~wiqt pracowałam
mówi Agnieszka Osiecka. Chcę bowiem ukończyć sztukę
wsi",
„Najpiękniejszy z całej
której akcja osnuta jest na tle
Na
prawdziwego wydarzenia.
Syiliwesttra dhdafolbyim m1feć j,u i
czyste „konto", gdyż zamierzam
wyjechać do Zakopanego na
narty.
Po nowym roku w TV grany
będzie mój program kabaretowy „Sentymenty". Wystqplq w
nim: Maryla ·Rodowicz, Stan Borys, Ewo Wiśniewska, Jadwigo
Jankowska - Cieślak, Władysław
Kowalski. Być może, stanie się
on zaczątkiem całego cykru pod
tym tytułem. (PAP)

