
„GLOB" 
SPÓŁDZIELNIA PRACY 

665' 
04-028 Warszawa, Aleja Stanów Zjednoczonych 53 
tel. 813 42 34 tel/fax 813 44 95 

GAZETA WIELKOPOLSKA 
dodatek do Gaz.:t y Wyborczej 

·u l. Kościus z ki 5 7 
61-891 POZNAŃ 

Nr1..4}.-... ...... ?..Q ~ i . 1.. .... 9 .. ~ ..... Q. 8 

. • &f , 

ZABELLA CYWIŃSKA 
SYLWETKA TYGODNIA 

~ ~-
....... ---;.--<µ-...----..-·~,-..~ ......... „""ł\'~-~ 

1 

R eżyser teatraln)~ i telewizyjny. dyreklor teatrów w Kaliszu i Poznaniu . mi-
11is1n kt1l l111 y w r1.;i1ilic· T:1dl'11s1.a M:1zmvil'ckicµo . W po11icd1.ialck od-

1V il·d1.ila 1'01.11a1'1: obud z iła lkliwe wspo11111ic11ia ludzi lcalru i agn:sji; przcciw-
11i~c'1w jcj scrialu „Boża podszewka'". Ma za111iar nakri;cić drugą czirść lego 
fi I 1m1. 

Z wykszlake niajest tukże etnografem; zaczęła studia w Poznaniu, kończyła je 
w Warszawie, bo tu kierunek przestał i stnieć . Jej studencka przyjaciółka Teresa 
Sk\\'01-z pamii;laj<1jeszcze z egzam inów wstępnych . - Nie sposób było jej nie za
uw; ri.yć: szczupła , opalona. piękna dziewczyna, miała w sylwetce coś sporlowc
go. była zapaloną siatkark:t - opowiada. Pisaln wtedy pracę o rewolucji f'rancu
skicj. lak jak dwie pozoslale szczecinianki. klórc z nią przyjechały. - Umiałyśmy 
tylko rewolucję franc u ską i Napoleona. bo do lego ogranicza ła się historyczna 
wiedza naszego gimnazja lnego profesora Grydzewskiego; przekazywa ł ją za to 
z wie l ką pasją - wyjaśnia Cywil1ska. 
Miłosny związek ze sceną ślubowała jeszcze przed studiami . Wychowywana 

przez wujostwo Dzieduszyckich we Wrocławiu , poznała ludzi teatru i jego kuli
sy. Tam teatr pokochała. Ziemiańscy rodzice nie chcieli jednak słyszeć o niemo
ralnym, rozpustnym komedianctwie. Postanowiła więc, że najpierw skończy ja
kieś normalne studia. Sko1iczyła i - jak twierdzi pani Teresa - włożyła w to du
żo pasji i zaangażowania . Po dyplomie przyjechały razem do Poznania. Pani Te
resa pael la zmęczona. a Cywir1ska pobiegła w miasto. Był czerwiec 1956 roku. 
Widzi ała ostatnie su-.wly. 

Z aczęlo s i ę zdaw~nie na reżyserię: raz. drugi i lrzeci. Profesor Bohdan Korze
niewski z warszawskiej PWST twierdzi! bowiem. że kobieta nie może być 

rc7.yserem. ale jej up;'>r w ko1ku go przekonał. Na roku była więc ona i szesnastu 
ch łopców. Zawód wykonuje d ziś troje: Cywi1iska. Jerzy Grlegorzewski i Jan Skot
nicki. W efekcie bardzo s ię jednak z profesorem Korzeniewski m zaprzyj aźni ła. 
- On mi dał taki wycisk, że potem byłam już zaszczepiona na wszystkie przeciw-
110śc i - opowiada. 

S tynie z tego, że ma św i et ny kontakt z ludźm i. Spontaniczna, otwarta, um ie 
sł u chać . Podczas sludenckich praktyk z<\jmowala się budownictwem: chłopi 

wszyslko jej opowiadali. w razie koniecznośc i pila z nimi wódkir. 
Akto1-Ly jq kochaj<). Podczas prób czy zdjęć złości się, szaleje, klnie, ale zaraz 

potem przytula. - Kiedy z ni ;t pracuję, to zrzucam z siebie kurz, który na mnie 
os i adł: to bardzo uczciwa praca. w której daje s i ę z siebie wszystko - mówi Da
nuta Stenka, znana m.in. z „Bożej podszewki". 

Pani Danuta dodaje. że Cywińska ufa aktorom, a ci przy niej się otwierają . 
- Oddajemy jej 10. co chowamy głęboko. nawet przed sobą. Ona ma w sobie za
palnik: jej zapał udziela się ludziom - mówi aktorka. 

I lcalr w Kaliszu . i Nowy w Poznaniu Io hyly miejsca. którymi żyło calc 111iaslo. 
Cywi liska zarażała swoją pasjq a kiurów i widzów. - Ucieka Iem do Kalisza z Lo

dzi. gdzie st udiowa łcni. bylem na wsz.yslkich premierach. w 1ea1 rzc spędzałem 
sylwestra, ludzie kochali i Cywi1iskq, i teatr- wspomina Janusz Grenda. dziś ka-
liski aktor. · . 

- fza przyj echa ł a rcraz do Poznania: siedzieli śmy do czwartej rano. gada liśmy , 
jak za dawnych lal. Jakby sii; czas zatrzymał - mówi Milan Kwialkowski, kierow
nik li teracki Tcalru Nowego. - Dzi ś ju ż sii; lak nic gada - żałuj e. 

Ludzie, z kllirymi pracowała . tęsknią . Czują się zostawieni , bo bez niej to już 
·nic Io samo. A ona 'i i; ll'śricka . - Dlaczego nie 's<1 twórczy? Dlaczego s i edzą na 
pupie? Z p17.yja7.ni H<; nic \\')' rasta : noszę w sobie cząstkę każdego z nich. 1110.i•t 
c: ząslk <; oni 11os1.<1 w ~obie . Dlaucgo nic z lym nie robiq'! 

Cywii't ska to homo poli1i c11s. Jako dziecko s łuchała Wolnej Europy i rob ił a 
nol:Hki dla mdziców. klórych właś nie nie było w domu. Inlcrcsowaly ją wiry 
hi slorii . 

- Zaw~zc l>yla111 p11.cc iwko kla111slw11 : i w kon1u11im1ic. i teraz 11i c: 111og.,: 1ro
zu 111i cć. że kloś nic diec jakiej ś prawdy, bo jcsl niewygodna. 11iebc1.piccz11a . Nic 
r0?.umia ła111 pa1tii i nie mng<; zrozumieć wiln iuków. którzy stawi;\ją mi 7aJ7.uty. 

R ano budzi ją 1111uczc11iem kol 13ulat (na cześć Okudżawy). - Jest w 1ym mi 
_ lo ść. wiirc odpowiadam niu miłośc ią i wstaj ę u śmicrhnię la - 111\1wi . Od Bu

łata uczy si<; życiowej 111:1drośc i : „lrzcha dui.o spa( i kocha( z dys1ansc111' '. To 
trudna kkcja. 
Najważniejszym cz ł owiekiem jest mąż Janusz Michałowski . - On tel. jest jak 

kot. Patrzę na niego: jaki jest inny ode mnie, jak inaczej przeżywa świal. l wi
il zę. ile jeszcze mam do zrobien ia - mówi Cywińska relleksyjnic. ż nostalgi•t. 
pięknie. 
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