stlą.tych
wała w

regularnie wy.stęp<>
spektaklach teaitru telewJ.izji. S'ZiCzegóJmie udany Óył
dJ.a tej aik torki rok 1970. Błys
nęła wów.c:z.as s:z.czegól.nJe
w
talki.eh prze.dstaiwie'l'li.aCh telewi-zyjnych jaik „Prunn.a Maliczewska" Zaipo1skiej, „Nasre
miast.o" Will.d&a, „Całe życie
Sabillly"
BogU1SzewsJtiej,
a
zwłaszcza w
„Niespodz.iaince"
Rostworowskiego , ~dz.ie stworzyła Jc,a;p ~ta.lny duet z Tadeusrem FijeW1Skirn. Ni<: dziwnego, że w tym roku otrzymała
„Złoty
Ek>ran". RóWnie
często

u.rodzi~

YSZAJtDA HANIN
R
3-0 sierpinia 1919 roku we
Lwowie. W czasie
ła

s ię

drugiej wojny świ ai!X>wej =aw Zwią7Jku Rad.z,ieck.im i jako jerlma z pierwszy-eh ?lgłos iła s i~ do I Armii
Wojska Polskiego . Tu była
ws.półzałożycielką teaitiru fronto~o , w którym
występo
wała jatko a1
kitorika. Po wyzwodetni'U grała prZJeZ c?Jtery
lata w Tea.trre Wo}ska Polskiego. W ro.ku 1946 zidała
ek.ste.rniistyCZ111y eg.z.arruin a.ktorskL Nais.tępnie podij~ pracę
w wa.rszawskim Teaitrne
Polskim, a od chwJH powstan ia
Teaitru
Dramaty<:?Jnego
jest członkiem jego zespołu.
Należy do na.jba.rdlziej lubianych
attrałny<:h aktorek War

laz.ła s.1ę

występuje

"1-

._

fiłmach

telewiizyj1nych. S:z.czególtn.ie za~
pamj ętano jej kreację w fJqm.i.e „Gra", wchodzącym w
skłaid se.r i,alu
„Na.jtwarżinJe~y
diz.i eń życi.a".

Przez długie lata ta świet
na aktorka n ie miała szczęś
cia do fi.Lmu. Debih1fowała
W1Praiwdzie jeszcze w roku
1946 w f.iilm.ie „Dwie godziny", który miał jednak premierę dopiecro w roku 1958.
W „Ostatnim etapie" grała
stra.żniczik~
obozową.
Potem
prze-L 15 la1t nde oglądano jej
w klinie. Powróci.la do fiłmu
rolą ma.tJkd P i.eibra.a w „Między
bnegami" (1963). W dwóch
następnyich fi.11ma.ch gra.la kobiety ze WIS~ - „Ubranie prawie nowe" (Bonicha,) i „Głos
ma prokurator". Nootępnie widzieliśmy ją mJitil. w takicn
f.ilma.ch
}atk „Sam pośród
miasta" (1965 !Gapińska),
„Nłekocha.na", „Don Gabriel"
i „Bariera" (1966), „Julia, Anna, Genowefa" (1968), „Zbrodniarz, który ukradł zbrodnię"
(1970), „Album polski" (1970),
„Przystań"
(1971 bosmanowa.), „Drzwi w
murze"
(1973). Ostatnio oglą,dailiśmy
ją w świetlnej rol.i
radziie-cko-polskiego filrnu „Za.pamiętaj imię swoje" (111a zdjęciu).
Nioedługo zobaczymy ją w ekraniizacji „Nocy i dm.i". ód
1958 roku Ryszarda Han.in
je.st
wyikładowcą
wa.rszaiW'.skiej s.7Jkoły teait.o:ałnej .
Sylwetkę tej a~to.rk~ prredstaiwiamy
na
prośbę
w.
Zarz,yiokiiego z Ostrowca. Przy- /
l)O'ffiinamy, re Iksty do naiSzej
rlllbry1ki nałeży n.a koipe'rcie
oipaitrzyć
dopi<Sldem ,,Na życzenie".
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