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40 - lecle pracy scenicznej 
IRENY. ORZECKIEJ 

Jubilatha w roli Fip,as z.ewshic'-
w sz.tuce Al. I'rcdr~1 „ du1ie Bli.:11~1 ' 

Irena Orzecka już w la
tach szkolnych, które przy
padły na okres rewolucyjny 
190S roku należała do grup 
młodzieży postępowej w ów
czesnej Warszawie, brała 
udział w strajku szkolnym 
i w walce o szkołę polską. 

Prncę na scenie rozpo
częła w roku 1913 w Teatrze 
Polskim w Kijowie, pod dy
rekcją Franciszka Rychłow

skiego. 
,,, Warunki pracy w tym 

teatrze były ciężkie, jak na 
nasze teraźniejsze pojęcia 
o pracy aktora - wręcz 
fantastyczne. Chcąc zaspokoić 
potrzeby teatralne publicz
ności polskiej w Kijowie -
teatr zdobywał się na 3 pre
miery tygodniowo - często 
wierszowane. O pogłębieniu 
pracy nad rolą, czy nad sobą 
trudno hyło w tych warun
kach mówić. Zmieniły się one 
dopina w czal"ie wojny 

1914-18 r. Gdy Niemcy w czasie pierwszej wojny światowej, zajęli 
Warszawę, do Kijowa napłynęły olbrz~ rnie rzesze uciekinierów z Polski; 
znaleźli się tam również W) bitni reprezentanci sceny polskiej - Stefan 
Jaracz i Juliusz Osterwa. którzy objęli kierownictwo artystyczne Teatru 
Polskiego w Kijowie. Stał się on na czas wojny ośrodkiem ówczesnego 
polskiego życia teatralnego. Pod opieką więc i kierownictwem Jaracza 
i Osterwy rozwijał się naówczas młody ·talent aktorski Ireny Orzeckiej. 

Za pośrednictwem tych pierwszych w Polsce ówczesnej zwolenni
kó""'. i wyznawców systemu Stanisławsklego, zapoznała się młodziutka 
naówczas aktorka z tą meto<lą. której dalsze ogniwa przejęła w pracy 
scenicznej i studiach teatralnych, odbytych pod kierownictwem 
Stanisławy Wysockiej. 



Wpływ wymier.ionych mistrzów sztuki 5eenicznej w Polsce na 
młodą aktorkę w zraził ·się w Lech nice jej gry. ~ktorski?J .. poz_ba~ionej 
konwencji i szablonu. hez patosu i szlucznosc1. rozw11aiące1 się od 
wewnętrznego przeżycia roli, pełnej szczerości. prostoty i naturalności. 

Irena Orzecka. która z najwięk$Z) m upodobaniem kreowała role 
pełne ciepła i życia uczuciowego. nauczyła się nie „robić" postaci, 
lecz „żyć" na scenie, zadość CZ) niąc zasadom realizmu scenicznego, 
który od początku był naj naturalniej$zą formą jej wyżycia się 
artystycznego. 

Kariera sceniczna Ireny Orzyckit>j. rozwijająca się w epoce dwóch 
wojen światowych i Rewolucji Paidziernikowej, nie mogła być po
zbawiona L ych '' strząsów. które w czasach '' ielkich przemian odbij aj Ił 
~ię-na wszystkim. · 

Po nowicjacie aktor kim; odbytym w teatrzr polskim w Kijowie 1 
w czasie pierwszej wojny światowej - pracowała Orzecka potem. -
w Wilnie. w Poznaniu, w Katowicach - jak i ohecnie w charakterze 
piol'liera kultury polskiej na ziemiach wówczas odzyskanych, na Gór
nym śląsku. W ówczesnych Kalowicach ciesz) ła się niezmiernym uzna
niem publiczności. która darzyła j<,! miłością i szacunkiem. 

A przyznać lrzeba, że praca \\ ZC'$pole teatru w Katowicach była 
ciężką próbą nie tylko dla aktora. lecz niełatwą szkołą obowiązku 
obywalelskiego. 

Zespół katowicki zarówno w c·za;.ach ukhisq Lu jak i pozme1 za
nosił ~łowo !'IZtuki pol~ki<'j Polakom za kordon graniczny. oddzielający 
ówczesną Polskr od irmicC". W) slrpy teatru polskiego za kordonem 
km1czył) się najczęściej napadami hojówek niemieckich. które nie 
przebierał) '~ środkach. h) obrzydzić aktorom polskim chęć nawiązania 
kontaktu kulturalnego z rodakami z za kordonu. 

Irena Orz (ka w~ trwała na tej ofiarnej i niebezpiecznej placówce 
przez szereg lat. zdobywaj ąc "obie laury najulubieri!o:zej aktorki teatru 
katowickiego. 

Tuż przed W} buchem drugiej woj n} światowej znajdzie się obecna 
ju':>ilatka '' lratrze łódzkim. 

Pierwsze lata wojf'1me $pędzi w upaństwowionym teatrze w Grod
nir i Biał) mstoku. pod kierownictwem Aleksandra Wegierki. 

Po wojnic wraca do War, zaw}, a w roku 1945 znajduje się 
w pierwszym niemal pionierskim zespole Lea I ru polskiego w Jeleniej 
Górze, gdzie w cl1wili obecnej ko1"1czy "i ę jrj nowe dzirsięciolecie pracy 
scenicznej na ziemiach oclz) skanych a zarazem czterdzie tolecie pracy 
zawodowej jubilatki. która nigdy n i<' ~z<'zędziła . wych sił i wielkiego 
talentu aktorskiego dla dobra umiłowanej &ztuki scenicznej. 

./ 

Irena Orzecka, która ma w sobie zarówno poczucie humoru jak 
i nerw dramatyczny, z równą swobodą i łatwością kreowała role za
równo dramatyczne .· ak i komiczne. 

Do qędu umiłowanych ról, które jubilatka ~ różnych epokach 
swego bujnego i bogatego życia na scenie kreowała, wyliczmy: -
Hankę i Dulską w „Moralności pani Dulskiej" G. Zapolskiej, Jewdochę 
w „Sędziach" S. Wyspiańskiego, Młynarkę w „Zaczarowanym kole" 
L. Rydla, Tykalską w „Panu Damazym" Blizińskiego, Jowialską i Szam
belanową w „Panu Jowialskim" Al. Fredry, Figaszewską w „Dwóch 
bliznach" Aleksandra Fredry, Knirtie w „Nadziei" Heijermansa, Matkę 
w „Balladynie" J. Słowackiego. 

Nie mme1szą plastyką 
i pełnią wyrazu wyróżniały 

się jej kreacje w sztukach 
współczesnych: Maria Lwowna 
w „Niespokoj~ej starości" 
Rachmanowa, Antosiowa w 
„Domu na Twardej" K. Kor
cellego, Matka w „Sprawie 
Pawła Eszteraga" A. Gerde
ly' ego i wiele wiele innych. 

40-lecie pracy scenicznej 
Ireny Orzeckicj Państwowy 
:reatr Dolnośląski w Jeleniej 
Górze uczcił obchodem jubi
leuszowym w dniu premiery 
(24°. IX 1955 r.) ,.Panny Mali
czewskiej" Gi:.bridi Zapolskiej. 
W sztuce tej jubilatka ode
grała rolę Żelaznej. 

Wiedziona poczuciem obo
wiązku społecznego i patrio

Jubilat/za w roli Marii LwownN 
w „Niespohojnej starości" Raclzmanowa 

tycznego nie wahała się jubilatka nigdy w wyborze placówki trudnej 
i niewdzięcznej, by umiłowaną pracę artystyczną złożyć na ołtarzu obo
wiązku obywatelskiego. 

Dlatego dzień Jej zasłużonego jubileuszu podkreśla nie tylko owoce 
Jej długoletniej pracy scenicznej, lecz jest również dniem pracy i ofiar
~ego wysiłku artysty i obywatela. 
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Jubileusz 40-lecia pracy arłysłycznei 
IRENY ORZECKIEJ 

Gabriela Zapolska 

PANNA MALICZEWSKA 

Daum 
Filo . 
Edek. 
Bogucki 
Kolega 1-szg 
Koledzy: Il, Ili, IV i V . 
Panna Maliczewska · . 

Da umowa 

Hiszowska 

że•azna . 
Michasiowa 

Sekwestrator . 

Reżyseria 

ALEKSANDER RODZIEWICZ 

S.z:tuka w 3 aktach 

OS OBY: 

."' . 

- Edward łada-CNbulski 
- Klemens M>Jc:<:howski 
- Wład21słqw .ftlizdej 
- Stanisław Szsmcz>Jh 
- Józef Sajdah 

* * * 
- Janina Krokowsha 
- f B-ti 1'881•tf € YH:6:miń:t1htl 
-) Jadwiga W>Jsoclw 
-f Katarz211za Feldman 
-l DaRHfiI Fil t'fl 
- la.dm.i~- W-"'""'n:-

lrena Orz.echa 
- Jad11 1iga Jarrcz.ewsha 
-1 lJ. łid~ .• ~t!PP .S111MJm 
-\ U»sz.ard Wasilewski 

S c e n ogr a fi a: 
ANNA SZELIGA 

A s v s t 11 n t r e t y s e r a: 
EDWARD ŁADA-CYBULSKI Kierownictwo literackie: JAN NEPOMUCEN MlLLER 

PREMIERA 24 WRZEŚNIA 1955 r. 

Początek przedstawień punktualnie o godz. 19.30 Koniec przedstawienia o godzinie 22.15 



• 

Jel. Zakł. Graf. 1183-9. 56-3000 A5, piśm. 7 kl. 60 g P/ja-6-46!) 


