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." (1917~1992), 
odchodzą; ~ośtawiając po nie' byty po~yty . na scenach: . 

sobie p·uste · ·miejsca, które Olsztyna, Poznania, lodzi i 
trudno będzie wypeł~ić ich n·a- wreszcie War~zawy, gdzie pra
stępcom, dorastającym ·; wcho- cowała Skarżanka w zespoł!'ch: 
dzącym do rewolucyjnie dziś _· Polskiego, Narodowego, · Ko
zmienfającego się ·zawodu: Do inedii~ Ateneum ' i Tealru 
profesji, w której te;itr - kiedyś' „Studio". 
podstawowe mi'ejsc~, " 'pe pi- Najwybitniejsze role tej po
niera i kolebka aktorskiego „ pularnei. akt~k.i . o wspaniałych 
. kunsztu.~ wydaj~ się usuwać w i: · ,war.4rk~ch,~ , to ~; l'~dst.Qlina. ; w 

· ·d~ń , ~~' l<orzyś~ seria\~,_ v!deo-· ·, . (,fj~Hk~ ~. ~~l'?t,ąi;,~~ •. H!ab1~a 
clipu • .. re~lamy. ·_W na1lepszym· .w. :.,Weselu .Frgara ., Pa~r Soe
wyp'adku _:' na rzecz teatropo- . rensen -w ,:Niemcach.". (195.5); 
dobnego widowiska w śzkla- , 1 Nehama w „Zmierzchu" Babla, 
ny,m· okienku. Po Ludwiku Be- Es.tera w „Cenie" Millera, Bar
noit ',(19~1992), zmarłym w: bara Stawrogin w „Biesach" 
ubiegłym tygodniu, pożegna- (19(1) i.Brunhilda w „Ameryce" 
nym tak pięknie p·rzez prof. według K.afki f1972). Dość 
Bardiniego w sobotnim „Pega- wcześnie odkrył Ska'rżankę 
zie", niedzielny „Tele'expfes" również film; w „Młocłości 
doniósł,' że· w Warszawie zmarła Chopina" Forda zagrała pięk1.1ą, 
8 listopad;i br. Hanna _Skar- na wpół obnażoną dziewczynę 
żanka. · wiodącą na barykady lud Paryża 

- według słynnego obrazu De
lacroix {i była to chyba pierwsza 
naga pierś na ekranie w polskim 
filmie powojennym). W roku 

Urodzona na Kresach li Rze
czypi:ispolitej, w Wilnie, tam też 
ukończyła Studio Dramatyczne 

· Mieczysława Szpakiewi~~ Po 
czym debiutowała na ~~Rach 
Teatru Polskiego: Występowała 
w Wilnie . do maja 1945 roku. 
Następnie, w,raz z całą grupą 

· aktorów wileńskich, przyjecha- · 
la do Torunia: Miał dyrektoro
wać tutejszej scenie przez na
stępne trzy lata także wilnianin, 
Wilam Horżyca. Właśnie w To
runiu SkiirŻiinka zagrała swoją 
pierwszą dużą rolę, Elizę w 
„Pigmalionie" Shawa. Następ-

' . 

· 1976 znajdziemy · niftwisko ak-
. lorki wśród 172 sygnatariUS!!'.Y 

apelu przedstawicieli świata " 
nauki i kultury do ich kolegów 
- posłów zasiadających w Sej
mię PRL. Od tego czasu, zwią- . 
zana z KOR, wspierała czynnie 
działania demokratycznej opo- · 
zycji, razem z innymi aktorami, 
biorąc udział w imprezach i wi
dowiskach odbywających się 

. poza ramami oficjalnego teatru. 
Barbara KAZIMIERCZYK 


