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Wspomnienie o wielkiej aktorce · 
Ryszarda Danin, unarla przed 

czterema dniami wybitna aktor
ka, rei;yser i wykładowca, miała 
talie w swoim ~ciorysie łódzki 
epimd. Pn\vjecbała tu w 1945 ro
ku z Teatrem Wojska Polskiego, 
w 1949 roku razem z Leonem 
Schillerem przeniosła się do 
Warszawy. W czasie pobytu w Lo
dzi ldała eksternistycznie egza
min aktorski. 

Lódzką przygodę z teatrem 
rozpoczęła 22 marca 1945 r. rolą 
Panny Młodej w „Weselu" Wys
piańskiego w reżyserii Jacka 
Woszczerowicza. Później były 
m.in. role w „Celestynie" Rojasa 
<Melibea> i w „Burzy" Szekspira, 
gdzie grała Ariela Wacław Bo
rowy pisał z zachwytem w ,,'l'ygo
dniku Powszechnym": 

- Ariel nie chodzi jak ludzie, 
on się rytmicznie posuwa po po-

moście, niby gimnastyk odbywa
jący mistrzowsko ćwiczenia 
równowagi na wąskiej kładce. 
Ostatnim przedstawieniem, w 
jakim wystąpiła Ryszarda Ha
nin na łódzkiej scenie, było „Na 
dnie" Gorkiego w reżyserii Leo
na Schillera. Grała w tym przed
stawieniu „Nastkę". 

- Zetknęłam się z Ryszardą 
Hanin w czasie Jej pobytu w 

- Teatrze Wojska Polskiego. Peł
niłam wtedy funkcję dyrektora 
administracyjnego. Bardzo du
żo czytała, i choć była młodą 
aktorką, stworzyła wiele wspa
niałych kreacji w teatrze schil
lerowskim. Mogę powiedzieć, 
że się zaprzyjaźniłyśmy. Ry
szarda Hanin była wtedy żorlą 
Leona Pasternaka, mieszkali w 
Domu Literata - powiedziała 
nam Sabina Nowicka z Teatru 
im. Jaracza. 

W Domu Literata mieszkała 
także Anastazja Wieczorkowska, 
wtedy żona nieżyjącego już pisa
rza Jerzego Wyszomirskiego. -
Państwo Pasternakowie miesz
kali ńa parterze. To byli dobrzy 
sąsiedzi, ludzie spokojni, bar
dzo życzliwi, o wysokiej kulturze 
- wspomina. 

Ryszarda Hanin także i 
później przyjeżdżała do Lodzi. 
Występowała gościnnie u 
Dejmka w Teatrze Nowym, gry
wała w spektaklach realizowa
nych w łódzkiej telewizji. 
Ostatni, pośredni kontakt z Lo
dzią miała w marcu 1993 r. W 
ramach XI Festiwalu Szkół 
Aktorskich studenci warszaw
scy pokazali łódzkiej widowni 
„Ptaszka zielonopiórego" Goz
ziego w Jej reżyserii. 
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