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IZA KOMEHDOlOWICZ

\ie jest g'Yiazdą „
chociaż 'Y Środo\\• isku
teal rah1yu1 zllają

I . W roli Stełli w dromocie
• Przy drzwiach wmlcnięłych"
w reż . K. ~. 1975;
2. Z Danutą Szoflorskq

i Mogdolenq Kutq w srtuce
. Między nami

dobne jest"

w rei. G. Jarzyny, 2009;

3. w przedstawieniu
• Metofizyko dwugłowego

cielęcia"

w rei.

M. Boraucho, 20 l O;
4 Z cciri.q, poaqtełt lot 80.

1 cenią .Fl ' Yszysc.'.
l-ta1Pnło\\ an a„
charvzn1atycz1
.
. ut„
ot \Yarta „ szczer a.

'1aria J\laj Io aktorka
z kr\t\-i i kości .

ied:l\\ rm µrL~uarLYla ~t: lt'.i 1.ika historia . - Szłam
ulic:zlvj na swqjt:j uk0<h,mt-j -.t<t1"t:i O(:hodi·. gdz.il'
od kil!.. u lat 1 11 i~Lk.1111 . i,,'<f, nagle 1atr7\ mal się
S;11 11oc:h6d. kto< opu~il l.7\bt;- i kwJ..114] · ..1\11dl, 111 pani.i. pani Brn rłel n wno· - <mit-it' si!; ,1ktorkJ \ )aria ~h!i
- Oclk.1cl zacz.t;lam li\ ;.tt;-pmrat· " Poi art " llurdt'lu 1bh.m.>t pohtn.·zno-lilt'racki - retl .1. C"7.f;'~to <-l~s7tt 111iłe :.lo\\a :\a uli<·Y. " tra1m1aJU. autohusit·. Dla 11m1t- 10 c·oś llO\\t'l.!O. llil' !!r.il,1111 gló" rwch ról
11 M'rialach. do l('.j pory L11ali 1m1i<' gló1rnie 11 idzowit- teatralni . I d10tiaż popuhurniś( nigd' nie byla dl.i 11111it· 11 ażnJ na11e1 desn·lan1
się 1 Sll'Oj('.j ograniczon~j ruzpuzna11alno<c:1. ho w\"Cląje mi sit,'. Żt' je~te111 tloś( skm11mą osoh4 to z d ru~t'j Stn.Jll\ µik każtlr ak1or potnebuj<,: umania i .:ikc eptac;ii \\ · t~ 111 rnku bt;cl<,: ohc hodzić pięćdziesięC"io
l('rn: prac-r 7.awoclo11~j \ lui:e to dobra okazja. Ż(·b\· się pok.1zać?
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SZALONA
:'\a c;,potkanie 1.aprasz,1 mnie do s1eb1t' .\ he57k.mie 11 kolonii IWll'<l
11~1en11ych do1m'l\1. ubok park. l'iękiw n1iejsce . Aktorka wit.i 111nil'
mocm1n u-ktskie111 clluni . \l<1ja \l.\j prLt'ff<..ta11ia o;iq. - l\laria mam
t\ikn 11 dukumcmac I 1 - tlumac11: L.1prasza111 du ki.ichni. tarn będzie
~ię nalll pt'Zljtmnit' 1uz.ma11ialo. lZL'gO 5ię pani 11ap\je? A mużl' m1bić
l1.IŚ dowdze11.i.a' <lop\'lqjt• . .le. t ser dcczn.l. 1rosklill a. ma 1r ~ol.1il'
1aki~ nKIZ•\i mat L"7\ 11e1_1;n ciepła
l\fa...,7.kam llll<\1 od . it><hniu IJt. Po
latJch tułaoki. i1·ci..1 na 11alizkad1. nagle poc..L11ł.11n . lt' Lx;Jne mi tu
clt~)J7e J6tem ...ama. LI toi nie cłu kotka. ho mie~Lk.i n · mną jl-'S7l7C
k<>1k..1 \\an<la :'\o i mam cudmm~d1 !>4!>iadó11. Odwit-cłzamy ">ię. 1apr.1'>Z<Um na obiadki. Jeste 1111· w podr~·u 11111 111<.:ku. 11 ięk.„wść z na'>
jest , 1111utna. 11ięc taka m.pól.nuta 10 idc.1lm po:rih na Z\"dt'.. \\. LL'allZl' tL·7 koch;un pr<1e<; 11 zespok-.
- Onania t.ik,1 f<~jną cetlu;. Żl' p.1117.\ 11.1 spektakl j.lku n.i calw - m<>111 \hd1al \\alczak. rcży;;e1: 11spóltmirca Pożaru w Burdelu Śmie
.ft:'lllY ~ię . 1e je~t uac;z;1szeptuchąbo111a nit•z.wykłq i.11tuicjt:. która
prnna~ 11 morzeniu Poclp<)\\iada nowe 1qtki. co dla mnie jl'~l niesł~lhu1ie t11ó1-Cll'. bo cenię sobil.' kreat~"\\Tll.' partnerstmi. :\laja 11v111Jd1i sit; / d11óch trnd~c:ii teatraJmch 1'l11111oc?eśn.ie : \likoh\j;1 Gr.ibo11 skiego i MYstiana l.upY. czyli ;~"iułu lud1·cz11t'll;o i intdeku1al!1~0.

\\ ~ l~odzi

hylan1

11spaniałe

Potem b~ 11 tl'.1tr1· 11 OJ Kilu. Poma1J.iu Na pOCU!tku lat 90. prz~j<: ·hala do \\a1~aw~: · \lial.1111 płd.Il\". obiet11ice. ale 11 laśnil' z1111euil ~<:
~\'!.1em i 11szvstko !>ię JJ<'"'µi.lo. 70!>tałam bez prac~: be1 111ie,zkanfa
i bez oszczędności - OJ.lilii i;ufa .tktnrk;i RoL11iodl.1 -.ię L d.111gim n u,iem. krytykit•111 IŁ'dlml! 11111. nie uklad<lh .if'.i '>it;" rdatje 1 clorast<\jąe;!
(1irk<1. która nit mw.l.i ieJ llYl.>.Kzy( ciąę:hd1 µrzepm11.1c.lzt'I.. . \\'.lelt:niej Córze u·akto11.1110 mnie jak królo11•l· 11i<:c 1':.Na ll\l.a krók·11ną .
\lial.i ni.i LJ zie. że 11asll' ~ue stało si<;> zwycz;.1jnc. Oskarżal.1 teatr
o 11·sz,·stkit· niepo11ud.1eni.1 .\ j.1 miałam poczucie 11i11~ . i.t: )!rl\· irnit·
lllatki cznah· dzil'dom b.\jl..J. ~7larn 11.1 11it'l"7.0nw spektakl.
Dr.1111at\cz1J.ie potrzebum1ła piernędZ1: dl.nego gch· 011?;1 StolJoo;a „p1 tałają. l:°Lv nie cl1l·ialaiJY popn11:011ać· j:iku a-;ystentka Ja11uS7a Stukło
~v tto było już po sukt.:t:'Sie .. .\łet1-.:i „ 1. zgorilila sii;. S7.1·hkoje<lnak zmzumia!d. i.e hi-cie 1x1 drugiej 5llu1lic..· Sl't'llY jest nie dhł 1J.it'.i· 1.-uem
Jak lllVkle pojechalam 1e ~11oimi pr11jal'iól!ni am stanu do J.istJt il.i
K1órl-suś dnia dzwoni 1dt-11er11011am Jm1u'il.: ..l.rlLit'jt>Steci .' Pn~t·<:ież

poczci ,vą ŻoH<l

przeobrazilan1 się

\V

i 1na tką. \\ - .lPleniPj (;órze

kobie t ę de r non i czuą

]t:'~t bt'1.po~rednia .

5ZcLern. ot11aria 11aka ~-c iowa. J 1 rlm\!it~i strom·
imeligenuu. oc:z~ta11.i. cick.111a 11011~i
- .\laja nie boi sit,· 1wYku11·ać - u11ała .\ndrzeJ h:o11opka. aktor 11ysti;pq~!C\ 11 Pn7~u7e - .\la 11· dorobku 11spaniale nile tcatralnt:' u najm ·
bi11titj~~d1 reiyscrć111: ale ciągle gra u mlodyd1 . f.>oł~\ll\ła do na . rn
pl"Zfi:ież '"magało oclwagi. ('za.<;e111111ó11i1111· o 1lit'.i ..stara 11.lliatka.".
choci1i 11Yd•1ie się mun. 7P Jest oc.1 nas o \liele ntl<J<bza. J~i otwartość
11a nowe pmny~h: enetgia. ale też OJ.!J'u11uiy ~111.ik i 1vytwcie bud7.;l
po\\'SZechm· t-ntu4azm. '\igch nil' sta11 iil siebie na pierw ·z~111 mi1::jsr11. c.hoc ia7 11 środowisku tea1rali1~111 jest postacią µr.mit' kullm1+
rn~łrno111dt'

DEMONICZNA
Długo hila al-.torką prowi111..jona.hą d1odaż prmrnJL:jonal.ność 11 ,!tj
przvpadk11 to 1włącZJJ.it· kategmia ~C.'<J11;1'..tfic:m,1 . 1J.it· 111ental!1a. W teatrLl' jeleniogór!>kim. do którt-go w poło11ie lat 70 pąjec:hala w pierwsm11 nlt;'Lt:'lll. ak1ore111. ~rata u wybimych 1-eż1·sen)w: Henrvka 'fomaSLfw;kiegn. \\.im<ly Laskowskiej. Kinsnofa Pa:11k:Je11ic-li.1. \likok\ja
Grabm\sl..iego i ł\nstiana Lu~: Ten ostatni mz1xx:z~11ał 1\iaśnie wielką karier„ reżYsetską. a ,\(aja :\łaj Mała się Jego ulubioną al..turką
- \\c:ześni~j 1J.ie nliałam iadm-ch doświackzeń 11 t1111 z.amxfrie. l\·lko
J>I7.E:7 rol.. stu<li1mahrn1 w lócł1kiE'.i lili11ó11ce. gd\·.l skreślono nunc
z li t\ studentó11. a 11.ie zależało nli. żebv 1111kic. nie spotkalam tam
iadn~j fasc~11t~i<tct'.i osobo11uści . Znalazłam pracę 1\ leatJ7e Lalek. ho
gdzil'.; 1rzt'ba bdu pracować- . \\' Lilflzi bvłarn 1xl<:7.ciw;1. rubiąeą na
<lrntach zuuą i lll<ltką . calkcmicie pozba11ioną ambit:ji aktrnv;kid1
\\. Jelenil'.J Gó17 spędzil:m1 siede111 l urłm11wd1I.Il . 11 czasie któn·ch
prtt'IMJr,1lllam Sit;' 11· kobietę de11101J.iczn.l i 11Yz11ulnną . grałam ~'l1ietne
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role l'Luhun. 7e zn.1.h11lam się 11 OOJCe. ale \I km1rn 711.lrnnJ.ialam. it'
muszt; OOf.'.i~ L tl'gn r;\ju . t.mim stanie się pie-klem. i pójść dalt:i. '.'\il·
było życia po pra~: ll'>LYstko zle11alo ~i(,; 11 jedno..\l,mel kiedy.il•chali-i111~ na wakatjc to 111u...1eliś1111 c~ tworzyć . Chociaż to akurat b1·ło

i '".' Z\\-oloną.

111iał.1ś pll~jśl·

do prau ,.. l11pel11ie u tYm zaponuli.iłam - 11~11!.it-cha
si\' - ,\le ten uuctm ok.n·~ u~11 iado111il mi . ie i..Jm ;;,it: skofa·zył1.
s1tuk..t sz111k.1. a ja muo;Lt;' t.1db..1ć 11 'iil'bil· i nl<lzi.11t;. bo nikł lt'l\O Zd
111111t· nie aohi
ENTUZJASTKA
\\' 19!.15 mJ..i.i przwLł<l do tt',łll11Roauaności.11 k1ónrnJt">t do dz:i.siąj
To ona śd ; 11411i;la do nit'l!o <...r1.egorza Ju7111ę . Zi~.xtc:1yła go na l'g1d·
mi.Jiaclr 11 Krakm1 it' i cxl razu poczuła . 7e nmtx.17il :.ię 11idki re:żySŁ-r.
O\\:t lata później J<1rzyna '"l't'L1~m11ał .Bzik.i tropikalnft!o··. 11 któ·
11111OCL~'l\iście1.al!)-.tl,1. \\· r~111 saumn <111.iu 11 Drama1Yl7-1t)lll miała
mi~jsr:e premiera ..Eld.:tn·„ Krly~ztnla \.\arliko11skiego. - C7.I to 11ic
jest 1J.it·Z11')kle. Żt'. 11· takim o;..:11111111tcrnlirn<.:11~st;mionu d11·a ~pektakk .
które kompletnie zmienili" polski tt',Ur.' zad 1m·ca się .
U Warlikmrsl..i('l!,o 1n-stąpiła Jllltl'lll w ..Bach:.unkach„ i było to rlla JU(j
jt..W101nqjdekawy:n·h11yzwal1 aktu1'>kith. Znakunlitą kreat;j<,: st11-orzyła 11 J>rLt'llst:i11ie1liu G17egor1a J,u7\111 .. l\b~<'7Y nam.i <lobl7e jest··.
A ostatnio 1.ad11n-ca.la 11 spektaklu _F.1\t:'lina plactl'„ :\nm Karasi.J1sk~j . lf•ra7 bie1-ze ucł1iał 11 pnibach du dwcX.h prelllll'll)\\·ych SLtuk.
- Dul.o jt•7dzimy z pt7t:'d -t.111ie11iami 11ie l"\ll-.o po Pulsce. ale też JX>
ś11it·cic . Często jestem pyt.Ula : .. Kit:'lh pam 11iHl7i..tla. że zustame
aktork4·.'". a 11ted1 t11x..hę z.1kłupotana odp<.miarlam: ,.C'alkiem nie·
da\\Tlo„ - \\' teatrze dużo jest nanJ.iętności . n'l1alizac:ji. C'mmji.
uzdrości . złości - ja 11 gnmcie rzcc7.1 1~0 Jll(' rnznala111 . Za11-sze
~złam za twórcami . któ1-z1 chcieli ze 111114 p1.iumJt: Aktor mu-,1
znaleźć sm~jego reh,L·ra. któn l!O pokocha \\ filmit' do 1~j pon
mi c;ię tu 11ie udaln. h:i1.·d,·~ do,t.ila111 naęnxl~ LJ najle1>~L<ł roli; ->
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Od lewej: jako

\lJJę \ł .\j i Dauuti: Sza11m . ką łąl'z~ tlz 11 j.1"1111ś
~n~ie pot.lohicr1st110 Im.ów. - Dauu~ia taJ.. j.1J.. jJ

Mono w .Tn.ech
siostrach"
A. Czechowo w reż
Janusza Nyczoko,
1985; w sztuce

miała kompłikomtlll' i~cit- rodzinne. Spr,l\\ iała
\\l'ilLt'Hie kobiet1 J..rud1cj. delikatnej . ale jednoul.' .
nie b~ la bardrn silna . niezalezna . JJ te7 ni~dy · ię
nie podd:mala111 . trudności nmit- mobiliz011ały. f\·ł
ko ie 11 odró7.nieniu od e tenczn~j Dam1s1 mam
prn1 ierzd1mmośt· llllK:llej h,1h\.

. O sreściu
pingwinkach"
8. Aprilowo w rei.

Henryko Ryło, 1972

cirugopla110\\ą 11 „J\loid1 pitv.on~d1 J..un:1.a!..ad1"
h1 ou~ Sidderz1 (1-;kit'j na Festiwalu Pol~kid1 FilNIEMORALNA
mó11 Fahulam1Th 11 Gd~ ni. ale J..ok:jn~·l'h ciekal\ic.rf\ p1 t,1111 .\ląję \l,11 u j~j 7\ Cit: prrn.111w. z.111Yd1 pmpozycji już uie:- bl'lo. Nie tral'ę lldd7lel. 7e
Ż\ ric
'1ana11 ia ,j~" l'ZY 1x1111rn 1a „i~· puhlicznil' z11 it'jt'!>Zcze to u,1st4pi. JeMe111 tego '"'fi't·z pe11nu .
1LJL' :\itze)!.u 'ie.; 1w 11-;tydz1. ale tr'lx:hę hrn ~ię
Nied:m 110 1wsqpi łam 11 t•tiudzie 111lodcj zdolnt:i
111ep1·z1·d 11'!.nYt h ut'ell. kome11tarz1: Ll\ 1.łi.a. Ll'
Ił~: _\HJ
rez~serki . R1·ć 1110że:: z tt:i 11spólprac:~ coś 11Y11ikl młllt· rne ma.1,11x111·a~ i\( po 1'\\U)t"lllU. uk·!;!.<1·
11it." 11· pt7\'SlloM:i! Danusia Szaflarska tel. 11 póź 
i·! pt~ji tt'l!,o. rn \\\)lilda . a co nie. łmerc ują o;ię
nm1 11ieku spotka ła Dmotę l\ędZJerzam.ką . która
1;1 ro LITiern inn1·ch. a pott'llt pouc1ąją - Jak
aobila o nit:'j film (.. Pora umit'1~1C red .i. D.mu111ćm1 Dorota \la.~łtmsk<i : "połec1e1·1~mn je<,1
PlJl~Z .~
i.
~ia jest dla mnie p1·1ykladem. 7.e ll'arto c:zd„ać .
7.muje. i.I:' trochę przt·z Szałla1 h.;1 zostJb aktor~ :J . - .\lqja mama kochała teau: balet. operę. operetki;' opm1iada ~l~j . - Dlatego IYY lała mnie na
1<\ji;ti1 trntrab1e 11· Pałacu i\ lłodzit•ŻY. Pamiętam .
Żl' 1miełbiala Danu~ię i kil•ciY <;tę dm1iecl1.iała . Żt'
ler LI Duszyi1s1J . z któr~m aktorka grał.1 11 „Z,1kal..111yc:h pio eukJth „. nie jest j~j mężem. tdko
Hanki BidicJ..it:i. nit· mog.la tego przeżn' . I\ I~ Wa
sil;' it:i fikqa łil111u11 a z r-zeczy11i-;1e)<(ri:1 Ale 1?.d1by
11 iedzi::ila. 7e p1-zt•z lata Jej córka. c:~ li ja. dzil:Wa
gardewbę z Danusi:1. to b1·łabl' szuęśli11a .
Podkreśla . L.e zanim10 dla niej , jak i dla \\'<,zystkich akturó\1 TR \\'arszai\a nied<l\1110 1marlJ
Szaflarska hyla punktem odni~il'nia . autorYlelt:lll. 11 zorem . - Ponie1\ aż jestem ll<'\jsta1-s1.;.1 kohit-tą 11 Zl'spole. to sil~117ecz~ Danusia traktowała mnie jak swoj;i ró\\°ieśniczkę . Na~w rdacje
h1h· hanlzo zażyłe i serdt•c.:zne. Ona tak jak ja
rn1iC'lhiała przebywać z 111lod~1ni lud:lmi . z którnni <..ię doskonale pornzumie\\'ala. mia ł a 011rnrt\ 111111 "I. \I '>Z\·s1 ko ją i.nteres0\1 alo. ,, 10 po11 odo11 ało. Żl' mt'111,tluic się nie sta t 7ała . Budziła
pixl7i\\. alt- też miłoś{'. ho rny 11szyscy brliśn 1 ~
" 11il·j zakochani. kn niep1-a11·dopodob11~ 11dzięk
.1ktora. j,\l.i roztac7ała. jej 11iez11~ kfa kobiecośl'
i 11 . z~·stkic opm1ieśc:i o p17es1łoś<.i . J..1ó1vmi nas racnl.t. „ Zaw.;ze
nit-mile - uśntiL·cha „ię \hu IJlatt'l!o uwha 111ale.lć '>IX>'iób. ł1::b1·
mó\\ila : ..J<ik przl·stm1ę grać. to umrę " I !!,l'<lla memal do samego
zad111\\a1'.· i11drnid11ah1ch( i 1ń11noczl:'śrtie ~·ć 11 !>'\'Steni.ie. Ro prll··
knrica . 11 \·s11;powa!Yśrn1· razem 11 •• Dnrgif'.i koł.J1l't' ie ". pon1aga l<1m
L·iei taJ.. t'alkil:'m pola 'i\'~tt'llll'lll teł „ii: rtie da.
jl"j. '''Pro11 ·adtałam na scenę . bo miała .iui trudnośn z ponrsza(~ I\' l'ńrka \lai .\ ląj J>l'Jto\\ al.1 11 .. G.tzeL·ie \\ \ bon:zt:i „. 11arna11i.il,1
nicm się . Danusia czuła si1; fa11tas1vc1.nie 11 teatrze . tmielhi,1la
'1.uiuS?a S.7.czyg,ia. Żl·h\ m.>btł z jl·j mam•11m1i.1d. S7CLl'l?.ieł 1n kręl al
Grzel#.tll't.a l.Jarznu; - red ). zrcszl<I 7 11·za,jemuości.1. bo on pt7e-i~· : „C;.r. u~ t111!ja mama d10c-iaż pila tak jak Cd.i.ti!>ka. to IJ\ ł1~w lil'
t'il'Ż rnproporHm·ał .it'.i etat. kied~ miała CJD łat! \h~ akt011 \ ·1H.
km1e" - Cśmiałam ~ii,-. l;_(cl1 lu us(\·;,,1~Lł.m1 . i prnmślałarn !>oi.Jil': ~~b1ś
lllÓ\1i111y o naszym zt·spole. że tu il'st „111oska plemiem1a". 1
ty. Szc~~e. 11il'llział. en 11111.it' ..,ię prz1d:u·lyło. LO i.t1<1t'Zlj b1·5 mó11il.
1i-;z,·sL \' praCUJl'lll\' na jed1i.1 rzecz . I tę ..11ioskę plemienną „ pró()"ąit' L\Ue określa jako niekou11l·11c.:jonalne Przekraczała 1?,ra.nice
buil'lll' c:ltroni ć. żeh1 (>rlt'tnrała .
rue 11·lku 11 !'Zluce Od za1i-.zt- uuła -tit';' inna. t!lat(:'!!o lgni:la do 11cl1.

Za11t~j e„ że j ~j

hYlo

\:

R_\l. \ E

c>J) s-\ 'lEc;c>
Tkl
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k1ó17v 1e1 b\·h inni. Szubl.un śn.x.lm' iska " k1ón m hędt; l1E'1pie<:7·
na. !>\\Oj('.j u1opii Ro nie .1es1 łal\H' meść ~"OM i.Ju10~ . cho< i.i;i IO
kształtl\il' i wnaulia d1,1mk1e1
Ż.artl\je. · żt· .i<::i Ż\·cit' b,·łl• 11it-111111ahw od !.alllt'l!,o IM 7Alku l\lan 1a 1.11aila pr.ted 11iq fakt. ie b\ la nit>Słuhmm c11jt'c:kil'111 S1\1Jjt-go pra\\dli'rego ojca spotkała . !?,d' miała IJlkanaśc ie l:it - \:ip mit'li<i1m si.an-.~:
Żl'l}\· na"iizać- bliski konta kt. ho on ''kn»tu· Lmarl. ;.1Je poz.nanie !(fi
h,·lo dk1 nu tie 11.ie~l~tfoutie \\JŻ11f · Dl.Kn1:(n .' 7a'lan;mia sit; clo"no.
- Stałam się kompletna. 7y;,l;a1a.r11 1l1JL.i11~·. L 11iek1órnrn k11~1umi
111<L111 ko11uik1 do d1J~
l'utem 11 jt'.i życiu hn\alo.Jt'SLl'Ll' l'il•Lmie1 Ho7."lala sit; 7 pier11"7\111
mężem. ąjccm K.bi. i 11a\1iąula n.1111a.11s 1 artY~l<i . kti•n h\·l l10n10St.·J..sualis1.1 . Ale jak tu jest'_,.'. J>Yt . 1110 .i;~ -z trn CJ!.(;1" !!)osil'. J \11rn1.il.iut:.
a możt jt.'57c7e lepie:i niż nornuln.it• lxl1x1\\iad<1ła Niek1óre kobit:·
l!. prll'L cale z1 cie Ż\H 7 111ę1em ge:ie111 i n 1:\111 I lit' \\iedt.! „ . .lt:i dru!(i
mą7 h,·J od ruc:j sporu 111lod,,.r~. „,111aq.1 tó nit'C'odzit•nna - Od J,11
jestem !>allla. ale nit- c?qji; . it; s.amouia. Prz,iaźm1t !.lę / kobietami
i gejami . l\it>d1' mqja 1111uc·Lka Julia napi'-<1la \\ S?.kok· o d1J,1dku g.1::iu
co \m1olalo nil'malą krnNt•1n.1t:i<;. ·li.i b\ I 111tłi pw jacit·I. kuki ,;tal ~it/
.ie:i dziadkiem 7 '"'boru . Dlaczego nic! !\lożna hH. ąjt ·Mn z mhorn . to
illauego 11ie d1faclkirm '
\\'nlaJt' i<d sii:. że męzcZ\im he1m-,;,ck: u.1lrn n"t:h<; sM; J•:i IM!i4 \loże
dlalt'!!,O. Ll' sama souit- radzi i nie pol!7ehuit· -.i~· na nikirn 01wzt-l-.'
- :'lloc.n.i kobietd pm·ciąga !>lal.i'ilt·,il'<lu0:.1ki. a kie<ł\ tab kohieta !Jah·
llll'. w le m~kie jednostki znikąJą lxi nic 1:x11rafi1 dat: \\S)t;Jl'l.W. i\la111
pra11ic· G8 lat. ale d1~·uli e dz.ielil:1brn11 kin1~ Ż\'lit. hrakl\it:· mi uli,,ko.

\\at.lzi i11lt'll!>\\\llt' Ż\l.:it lOllaJl\'Skie. \\ 57ędzie ma Pl7.\jadól Z.1wszt'
~ 1nje7dż.nny gdzie· z tearrem. kto~ konift:Lllit chce ię z nią
f.po1.la{ . " . -ialić. bo ona wszys1ko bil'l7. na siebie ·lit pr.iwdzi\\a
\\ojmmie•ka. k1óra na ~\1oid1 plecad1 clź1\ie,t \\'Orc·k doś1\ iad(Leil .
P17.e7'-J.1 l'ho mhę i śmierć c{irki. wraz <:LUjl' sit: txlJX1\\it'dzialna za
d\\ie \\ltuczki. Dużo rozma\\i,um. ale ona 11ie po1rzd1qjt- rdd ''stylu
.. jak ż:.C. ~awl·I gd\' oprl\\iada 11 s\\oid1 IJopotach. robi 10nlkopo10.
i.c.ł"· głośno 1xmiedzieć o prohlcnJ.ie. ho \\1C-d\· l'OZ\\iąz.auit• pr~·c·ho
<lzi do 11il·i sarno.

SILNA
spokojnie: Tc1 o<-ZY\1iścic· hdo rnś 11it•\\-:-·obcierpi i umiera fi7j~'(-ko :\le \\iem tl'L. i <· nit·
jc.'Slt'lll mj<1lk<ma . \\idt' ~ób przei1 Io tu c·o ja.
l\1t'rh· l\asia cllmiedziala ~it;. żt· ma raka. b~ la prLed c1terd1iestką
Odeszla sit'dem lal tem u. Gdvlw 1n·gi'1ła walkt; i Ż\ia. 11.1sLt relacje miahhy SLallS(,' Ś\\iemit• sit; uloi\(. B;1rdzo się zhli;i\'l\'<:my. pisa·
hśnw do !.iebif' nmósl\\O lllaili Kasia d10ro\1al.1 d\\a la1,1
i\laja '>LUkala lt'l;;.u-z\: lt'rapii. siedLia la prz1 łóżku córki . :\lt:: tó pra·
C-O\I ala. Ln j4 ratcm ..ilo. - Pt7.t::ku11al<u11 ~ii: 1\lecl\. ile mam hli,.,kich
rlf,C)h. k1órc ehdal" pomóc: zalami.1h ~pc."tjali~tÓ\\ . transpon
Po śmierd córki najbliżs~11J.i dla nil'j ludźmi ~ \\lllJczki Julia i Darirt. ~1a1 za. łu-lemia Julia. ma juz swoje dzil'd: 5-k>uliego Franciszka i :2-lcnli.j Hanie;. - i\lieszkaJll\ ulisko siebie. hard70 uę;ąo WJM·
dam do nie:i rano. pijem,· ka\\t;. roZJ11,111iamy - opowiada Julia
PrLebier.ila. - Za" Zt' \rita mnie z raduścią. To 1liez11Ykk. żt• chodu

O S!11ien·1 córki

lllÓ\11

1~1żal.J tt:)!o : paU-Lt'Ć' . .1ak

'IE JES1' I „ĄT\\ <>\I EŚ( S'\l>J-1 J\T\( >Ś(. chociaż
to ksztahuje i tunacnia charakte1:
śu

- p1·L\·maJe - N1c'Cla\\110 pracm1aLun 11.1planlt.· tihm1 clli1 mlodlie·
iy ..Tara pary·· ( rl'Ż . l\hma kuwow~a - red . l. dużo c?..a„c;u !.pt,-'fł7jJam
z .ladz4 Jankowskq-Cieśbk. ona te7 tam gra Jarlzia. któr.1 11it.'(la11T10
straciła nH;ża (Piotr Cit'ślak - reż,-st!1: dn't'ktor "ielu 11wy..a11!.kid1
teau'ń11: pt·dag.og. zmai.i " 20 I 5 1: - rt~ł. l. 1xmiedT.ialc1 mi: .. ~l<!ia. f\
c:alc Ż\'dc b\faś sam..i. \\SZ\'Stkie decy,i:jt' poclt:imowala~ sama. aja ca·
le 71·cie z Piotrem. Kiedy odchcxlzi ktoś tak bliski. nie da i.ię )Xl\\i(„
dzieć' . Jakie w cię7k1e „ . FaJ...1vcziuP. mam krn11plt'lllie i11ne doś\\i<1cł·
cze1tia. za\\~l· \1i,z,·s1ko b1 Io mlwznie 1M mr1if'.i glnuic. 'fo m11it. uuu
pmsz4 o pomol:. bo mam 1ak! l'llt:l'l!.il;' maiki kumpdi . :\lożł' " tt•n
~-posób realizl\i~· S\IQl<i po1r1.t'hę maciemń!'.lwa . 11ie do koi'1ca >.peliliom1» ?xciej~l prze\\mtne: .Jadzia jesl l\j-ie111 „311101nika. il prze1 cale
Ż\de bd.l inną i 111atlq 11'()jki dzil'ci . .la z.1,"Zt' chciałam nlie{· roclzillf;.

a nie urialu mi się je:i Sl\IUJ7.\t'
-1\la.ia nie711vkle imponuje mi mn. zt· 11it· 11apu1a !.il;'. gth crr;i m1alo
U\'Ć' zmuiollf' i nie \\'\'SZio. nie rozlr7ą~.a nicprmo<lzd1. 1ylko szuka
pG7\WWÓ\I: dohr\'d I 17-l'l'Z\. i JX!ll"l\. \I pl'Z\'SZ)ośt - opo\\iarla .\lagda·
ll'lla J...u1 . 1 . ak1orka TR \\at .7•1W3 i pmjaci<lll.:.i .\lai !ll;.\j. lCi dotRL\
1 akże '>fcr,· pnwatn(.'.j . \\.ic111. :le bYI ens. kiech' przdnYc1k1 ~woj<!
samotność . ale". )Je\111\lll m<mll'nc.k· zatzt;l.1 clost1·Leg.1ć ,,. niE'.J.iakiś
mdU1j pi1;k11a i JU-L\. ie11mośc1. Tern1 Cflla7 c11;~ ·ic·i mowinn: jak t·ud0\111.ie jl~l posied:tieć- !><łlllf'.i" rlnmu . poprznu!Jć kola. i\h\ja pro-

miała

s11ój 1catralm ~,,;,u . bicg.al.1na próll\. b\la za.ięta . nieLrllli"nnit'
dla nas czas. Jes1 dla nmie trochę taką balx:iomam:r
zawsze ll'ak1mrala mni(;' mją1kmrn. zabiera ł a na \\dk.'l(je Po śrnier
d mam\ b;mlzo hlt; do ~iebie zlJliżylvśm~ \\.iedzialam. 7t• mnie Zill·
mnlie. bt,-'tlzie \\spierać. durddzi . nie s).:r\·1,·kt\je. D1ięki IMbd ll'kllll
~\\iado111uść. że 111ugi: swqje Ż\'de ułoŻ\ć· tak. jak chC'C;' W t.lzict:ii1:ll\il' lubiłam prLwl10dzi(- du rlie' do prac~ . 11· teatrze się mdszałam .
odpoc.7\walam . Ale nigd,· nie chdal.un zostać aktork;1.
- . ·ikogo nie nama\1ialam do aktors1wa mó,,i \łaj - Jestt'm
dumna n· .;woich mrnczl'k . .i:~ją od\\aŻnie, na 11la:n\c:h warun·
I.ach. lit'~ poc711ria 11iny czy w<;1yd11 . które kit't.l,·ś umie tO\\arz~ ·
szvk :\lt:' 10 ja b,·lam ich taruą . \1 0 ja mama upra\\iała grt; poznró\\. ni<- potrafiła sianą{ mat?•! 11 m;u-z t prawd;!· \Jo;e ak101. twe•
jt-;.1 <.posohem na ro1\\ijanie ~i i: »' \\ . lt'll sposób kuntak1uję się zt·
ś\\ia tem . z ludźmi i p1-zedt· " · sz~!>tkim ze sobą .' Gd,brn1 ni€· h,·b
aktorki\. I<> mo7e zo<;tała hnn psychologiem» - zas1arn1"ia się
Chodaż chyl.Ja nie. mam za duż, lt:mperament. 7t'b\· tdko siu ·
c:hać- inmch . l\loż.e k.i<:ch-~ 111og!Jbrn1 hn' s11dtką albo akuszerką~
:\.łbu żeioiac'.· łudzi ot.lei 1odn1c. \ c h 7 le~o ś\\iata .' \hhrała m jl'<lnak
1t·atr. lUt::\i ~ii;. spt;dzam ('ak cblie. c·Lęs10 '' mrnku. prz~ sLtUCl ·
li\ m Ś\\if'tl e . :\le m11s1ę p<111ierl1ie{. 71:: IO pir:kne żn·it- . Tnx hę jak
m~j<lowala
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