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Była osobą skromną, pełną

Ryszarda Hanin vl

Pomagała słabszym
D

zieciństwo miała sielskie, górną młodość
rozpisaną na tizy okresy

(Lwów, Paryż i Związek · Radziecki, dokąd rzuciła ją wojna). Jako dojrzała kobieta
sprawiała
wrażenie
osoby
szczęsliwej, twórczo zrealizowanej. Zmarla nagle w 1994
! roku. Prawie nikt nie wiedział,
,,; jak bardzo była chora.
~

~

A jak aktorka
Teatr był jej
jemnioną

ZTatianą
Sosna-Samo
w serialu
„Polskie
drogi".

wielką

miłością.

i odwz.aFilmowe

rozterek i wątpliwości. - Nie uważam się za człowieka, który wie
wszystko. Nawet sympatię publiczności przypisuję bardziej cechom postaci, klóre gram, niż
swoim umiejętnościom. Chociaż
mHo jest wiedzieć, że ludzie mnie
lubią jako aktorkę - mówHa.

których nosiła eleganckie
propozycje nie dawały wielkiej
- Przejmowała się losami bluzki i prawdziwe korale. Nisatysfakcji, ale to właśnie film studentów. Byłem jednym gdy się z nimi nie rozstawała.
i telewizja zapewniły jej trwałą z nich. Pamiętam,jak uspokaja- Uwielbiała podróże, górpopularność
(„Pasażerka", ła moje aktorskie ambicje. Na skie wędrówki, wakacje
„Zofia", ,,Jeszcze tylko ten każde zajęcia przygotowywałem pod namiotem, dobre
las"). Jeny Antczak obsadzał nową interpretację tej samej ro- książki... Ukrywała S\Vlr
ją we wszystkich swoich reali- ll Cierpliwie oglądała kolejne je
osobiste kłopoty.
zacjach: - Są ludzie, których in- wariacje. Kiedy pod koniec se- - Mam niechęć do zwietuicji artystycznej dowierza się mestru miała mnie już dosyć, rzeń - mówiła. Jako barw tej samej mierze, co własnej. powiedziała z uśmiechem: dzo młoda osoba wyszła
Ja Rysi Hanin ufałem bezgra- Omarku, daj spokój. Lepiej tej za mąż za poetę i pisanicznie, jako aktorka nigdy się roli już zagrać nie można rza Leona Pasternaka.
nie myliła Grając w „Nocach - wspomina Omar Sangare.
Miiłżeństwo nie przei dniach" zapijaczoną, krzykliwą
- Podejrzewałem, że jej we- trwało próby czasu, pokucharkę Żarnecką pokazała, że wnętrzne szczęście podtrzymy- dobnie jak późniejszy
genialny aktor nawet z niewiel- wane jest używkami specjalnego wieloletni związek z akkiej roli może zrobić arcydzieło. pochodzenia Sprawdziłem Pod- torem Janem Matyjaszc:ws zajęć wyciągała coś z sekret- kiewiczem.
P jak pedagog
nego pudełka i dyskretnie wkła
C jak człowiek
Kochała pracę pedagogiczną, dała do ust. Poprosiłem o deguktórej poświęciła 40 lat życia. stację. Hm, zwykłe miętusy. Pod- Była odważna i sprac:ws wizyty w jej domu zrezygno- wiedliwa.. - wspomina
wałem z kawy, prosząc o wywar, Rysz.ardę Hanin aktorka
którym się raczyła Spróbowa- Danuta Nagórna.

normalny Herbapol Paliła
- W sezonie 53/54
tajemnicze skręty dymiące jak znalazłam się w szkole teatralElektrociepłownia Siekierkl Wy- nej. Dopatrzono się, że mam za
łudziłem jednego. Cholera, fran- sobą studia polonistyczne na
cuski Gauloise bez filtra Co KUL-ZL Byłam więc elementem
sprawiało, że zawsze była pogod- politycznie niepewnym i kolena, życzliwa dla ludzi? Me wiem dzy-aktywiści postanowili się ze
Uczę się tego, pozostając jej mną rozprawić. Na zebranie zowiernym studentem.
stała zaproszona Zofia Mały
nicz, opiekunka . roklL Bardzo
K Jak kobieta
zdenerwowana,
poprosiła
Niewysoka, szczupła, o wsparcie Ryszardę Hanin,
starannie ubrana, a także członka partil Ta bez wahania
zawsze
opanowana pospieszyła z pomocą i obie iryi uśmiechnięta. Lubiła broniły mnie przed wyrzuceniem
proste kostiumy, do z PWST, a wymagało to od nich

wielkiej odwagi, wręcz heroizmu.
Kilka lat później starałam się
o angaż do Teatru Na Woli
Z Tadeuszem Łomnickim trudno
się było umówić, był bardzo zaję
ty. Poprosiłam o pomoc Rysię
i o to samo poprosiła inna aktorka I co usłyswłam? Jej pomogę,
a ty sobie poradzisz. Czułam się
romona.. ja, bliski jej czło
wiek. .. Z c:wsem zrozumiałam,
że tylko głębokie poczucie sprawiedliwości podyktowało taką
decyzję. Pomagała słabszym.

łem,

Była

zawsze opanowana,
i ... dobrze ubrana.

uśmiechnięta

- Miała wielu przyjaciół, którzy zawsze mogli na nią liczyć
- wspomina zaprzyjażniona
z aktorką Zofia DrozdowskaKubań. - Me zapomnę, z jakim

oddaniem opiekowała się śmier
telnie chorą Zofią Małynicz.
Wykonywała w szpitalu nawet
zabiegi pielęgniarskie. Mys1ę, :że
wielu osobom bardzo brakuje jej
dobroci, _optymizmu, pogody
ducha. Barbara Kaźmierczak

