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P oCllątki

Pani kariery
zwi:na ne sa z TeJłrem I Dywizji im. Tadeusza
l(ośc i u szki w Sielcach?
1 -

l!Cłtnic-znei

~ Tak . Był to dla mn ie bar(łzo piękn y okres. Ale od tego
uasu m inęło 30 lat mojeg0

ż y~!a

-

„pozawojsko·wego".

W

takim

razie

nn•

•Powiedz ieć o początkach
lbiałaln ości zawodowej.

Pa •

- Jako akto.rka, już „z p<:pier<kiem" stawiałam p:erwsze
kroki pod
op!eką
Leonz
$ehillera w Łodzi W 1948 r
u.Orał mnie on ze so.bą dei
Teatru P olskiego do" Warszawy, gdzie grałam aż do czasu
utworzenia
Dramatycznego.
Tutaj jestem do dzisiaj z dwu-
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~~.rt:~:;:··:·.t~~;~;
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cie z Czechc wa. chociaż w jed·
nym wypadku udało mi >.l
marz.enie zrea.!izować - Soni<
w „Wujaszku Wani", przed.
stawieniu Teatru Polsk iego, "'
którvm E(ratam obok Różyc
kiego, Barszczewsk iej, Swiderskieg", M'.leckiego i innych
znakomitych· aktorów. Teraz
przestałam marzyć. Zresztą nie
zawsze marŻenia bywają słu.
szne.
Najtrnglczniejsze jest
k'.edy aktor zagra tę swoja
wymarz'lną i rolę a ona okaże
się klęską, a i tak s'.ę zdarza
0

- Je~t Pa'li również pro·
fcsorem w PWST czy
przynosi, b Pani zadowolenie?

-

Ogromne. Praca z mło.
jest cieka wa. Większość

dzieżą

letnią przer\\>ą , kiedy wrócih1~1
na krótko do Polskiego.

- Często gra Pa.ni role ma
tek, kobiet starszych, którym
życie nie szczędzi ciężJdch dołwia.dczeń i które
borykaj'
ti• z z losem.

.,,.. Tak, a'le to j,est dobr~
up :eral
przy
starych

•zkoła. n ie Im.że się
zwłaszcza ko.biecie
młodo:ści. Role ludzi

grupy, z

którą

pracowałarr

znalazła

oi teiraz w zespole
Teatru Plock'ego. Wierzę w
te n teatr i będę starała si<
nie tracić z nirnl kontaktu
- Chciałabym zapytać
l'ani Eatysf:ikcje zawodo.we?

- Za wód aktora i est ciężk
wymagająĆy ko.ndyc:ji nie ty!1ko

fiz.>, •nc:.1 ala takż e psych:cz
nej, odpcrno~ci na wszystk'•

Ostatni<> Ryszarda Ha.n in zosta!a odznaczona 01 de rem Sztanda1 « !'rac"
II klasy.
są poza tym ciekawsze, bogatsz.e. Czę.sto pytają mn ie, czy
,.,_:~ c~u;ę si~ zaszufl.adkowana
Odpowiadam, że nie - ma.tki
są przec ież tak różne, sta.ram
się nie powi elać tych ról. pod chodzę do każdej z nich indyw;idua ln,ie.

- Wspomni ała Pani o wym&rzonych rolach - jakie to
\lyly i

-

są?

Przede wszystkim posta-

gorycze, stressy,
tego jest 80 proc.

n ie pokojł!,

a

Zostaje więc 20 są te
'Jrzebly<ki sukcesu powodzenia, radości z udanej robo•ty,
.tle jeżel: aktor to ma na swoi
;m k~nr;e - mo7e oow' edzifr
że osiągnął pełnię stczęści
awodowego.

