Osatysfakcjach zawodowych
bb ó i Ryszard·
a in
- POCZĄTKI Pani kariery sce·
nicznej związane sq z Teatrem
I dywizji im. Tadeusza Kościuszki
w Sielcach..•
- Tak. Był to dl<1 mnie bardzo
pięknł okres. Ale od tego cz<tsu
minęło 30 lat mojego życia „IX'·
zawojskowego",
- W takim razie proszę opowie·
dzieć o początkach pani dziGłaJ·
ności zawodowej.
- Jako aktorka, j.1ż z „pa.pierkiem" stawia/om pierwsze kroki
pod opieką Leona Schillera w lodii. W 1948 r. zabrał mnie on ze
sobą do Teatru Polskiego do Warszawy, gdzie gro/om oż do czasu
utworzenia Dramatycznego. Tutaj
jestem do dzisiaj.
- W jakim repertuarze można
Poniq oglqdać w Dromatycznym ł
- W „Slubie", „Na czworakach"
i w „Czarnej komedii", która cieszy się, mimo upływu lot, niesłab
nącym powodzeniem wśród public:i:ności. Boję się, że przy tej cią
głej frekwencji, będziemy musieli
dojeżdżać jeszcze ze Skalimowa
(to nasz Dom Emeryta) no spektakle.
- Ostatnio ogłqdaliśmy Panią w
telewiX)'jnym tamie „Gra". Jełc u•
kłoda si• Pani współpraca z tą
instytucją ł
- C21.1ję do t6łewizji duży sentyment. Doła mi szansę zagrania
kil1cu naprawdę ciekawych ról Od

- Wspomniała Pani o wymarzo·
nych rolach - jakie to były i sął
- Przede wszystkim postacie z
Czechowo, choc·ioż w jednym WY·
podku udo/o mi się marzen ie zreol i zow-0ć Sonio w „WujoszkJ
Woni", przedstow 'en iu Teatru Polskiego, w którym gr-0łom obok

Różyckiego,
Barszczewskiej, Swiderskiego, Mileck;eqo i innyd\
razu, w pierwszej sztuce „Oni wie- znakomitych aktorów. Teraz prze.
dzą co to jest miłość" - a dzia- stołom monyć. Zresztą nie zawsze
ło się to k~łkonmcie lot temu - morzenia bywojq słuszne. Nojtra.
kazano mi się macno postorzeć. gicmiejsze jest kiedy aktor zaqro
Gralom wówczas 80-ltttnią amant- tę swoją wym-0rzoną rolę, o ona
ok<iże się klęską, a i tok się zdokę.
- Często gra Pani ro1e motek, rz-0.
kobiet starszych, którym życie nie
- Jest Poni również profesorem
szczędzi ci•ikich doświodcień i w PWST - czr przrnosi to Pani
i które borykają się z losem.
iadowolenieł
- Tak, ale to jest dobro szkoło,
- Ogromne. Proco z młodzieżą
nie każe się upierać, zwłaszcza jest ciekawa . W i ększość qrupy, z
kobiecie - przy młodości. Role lu. któ rą procowolom zno l ozło się tedzi starych sq IX'ZO tym cieokow- raz w zespole Teatru Płockieqo.
sże, bogatsze. Często pytają mnie, Wierzę w ten teatr i będę staro/a
czy nie czuję się zaszufladkowa- się nie troc : ć z nimi kontaktu.
no. Odpowiadam, że nie - motki
- Niezbyt często oglądamr Pasą przecież tok różne, storom s i ę nią na ekranie ł
nie powielać tych ról, podchodzę
- Kiedyś grałam często w poldo każdej z nich ind idu-0ln ie. skich produkcyjn iakach, „notrzoskołom" tych no rm tvs : ące. Były
to role sze l e s zczące pap ierem, ale
naucz y łam s i~ przy nich orocować.
oką pos tać jest trudn iej zaqmć
niż rolę dobrze riap isonq . A film
·oczej się mnq nie in!e resowol.
st-0tn io c;ekowq d la mn :e proozyc j ą byl1 ro l'l ma! '<' - ·-· · 0fre·
iczki w „Drzwiach w murze".

- Chciałabym zapytać o Pani
satysfakcje zawodoweł
- Zawód aktora jest ciężki, wymagający kondycji, nie tylko fi.
zycznej, ole także psychicznej, odpornmci no· wszystkie gorycze,
stresy, niepokoje, o tego jest 80
procent. ZoS'toje więc 20 - są to
przebłyski
sukcesJ, powodzenia,
rodości z udanej roboty ale jeżeli
aktor to m<J na swoim koncie może powiedz.ieć, że os i ągnął peł
n i ę szczęścia zawodowego.
- Jakie są dla Poni najmilsze
tego objowył
- Chyba sponł-0.niczne dowody

sympatii ze strony widzów. Np. no
festiwalu w Łogowie w tym roku
otrzymałam „Złote Grono" przyrnone przez publkzność. Byłam
tym z-0skoczono, logów jest przec i eż imprezą filmową, a jo bardz iej czuję się aktorką teatralną.
- Pani plony na przyszlośćł
- Dobiega końca proco nad
„Nocom.i i dni<imi", w których
grom rolę charakterystyczną Żar
neck iej - służąc'ej, Glkoh-Oliczki, o
w teleowizji wystąpię jako świadek
oskarżenia w „Procesach" Woda.
wo Florkomkiego.
- Dziękujemy za rozmowę i do
zobaczenia na małym i duiym e•
kranie.
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