
Laureaci m. st. Warszawy 

·Ak i pedagog 
KoleJnl\ laureatką, którą dził prezentujemy, jest Ryszarda 

Hanln. Przedstawlaó JeJ nie trzeba, rdyi artystkę- maJl\ mi
liony Polaków dzięki znakomitym kreacjom teatralnym, filmo
wym, a przede wszystkim telewizyjnym. Obecna jest na. sce
na.eh polskich od początku teatru w Polsce Ludo~ej, dosłow
nie od momentu Jero na.rodzin w 194.3 r. 

Zglosiła się w6wc.zias do pol
skiego wojska w Sielcach. Po 
paru miesiącach isłużby, jako 
szeregowy żołnierz w batalio
nie kobiecym i.m. Emilii Pla
ter, trafiła do teatru, który or
ganizował na rozkaz do
wódi.twa - Władysław KrM
nowiecki. I z: tym teatrem 
przeszła cały szlak bojowy. 
Łódź była pierwszym przy-

1tankiem osiadlego życia. Tu
taj amatorka przekształciła się 
w profesjonalistkę, zdając egza
min kwalifikacyjny razem z ko
legami z podziemia, m. in. Zo
fią Mraz:owską i Andrzejem Ła
pickim. A potem. Potem była 
już Warszawa i normalna pra
ca. Najpierw u Leona Schille
ra w Teatrze Pol .~kim, a i?dv 
powstal Teatr „Dramatyczny" 
- w nim właśnie, gdzie po
zostaje do dziś. I choć dawno 
nie widzieliśmy artystyki na 
deskach tego teatru (ostatnio 
jako matkę w „Slubie" Gom
browicza), choć występowała 
gościnnie gdzie indziej, „Dra
matyczny" pozostawał zawsze 
jei macierzystą sceną 

Ryszarda Hanin to nie tyl
ko aktorka. To takie profe
sor Państwowe.i Wyższej Szko
ły Teatralnej. I tutaj przeszła 
wszystkie i;zczeble1 od asystent
ki pnv .Tanie Kreczmarze, kt6-
ry dostrzegł w niej ptedY§JKl
zyc.ie pedagogiczne, umi~ość 

przekazywania własnej sztuki, 
cio profesO'ra zwyczajnego, a 
więc najwyższego stopnia w 
hierarchii uczelni. Praca w 
szkole teatralnej to coś zu
pełnie innpgo niż w jakiejkol
wiek uczelni. Tu stosunek mię
dzy profesorem a uczniem jest 
raczej przyjacielski, by nie 
powiedzieć familijny. Kiedy 
więc Ryszarda Hanin m6wi, że 
lubi tę pracę, zwierzenie to 
nie zaskakuje, zważywszy, iż 

· ciepło i życzliwość, a przy tym 
spokój i cierpliwość są niezbęd
nymi cechami pe<;iagClj:a. A te 
ma na pewno wybitna ar
tystka. 
Gratulując zatem · raz jeszcze 

pięknej warszawskiej nagrody, 
chciałabym podkreślić, iż cho
ciaż Ryszarda Hanin bliska 
jest mieszkańcom wielu miast, 

Fol. Ryszard Przedworski 

jednak należy przede wszyst
kim do Warszawy, gdyż tu 
powstały jej najlepsze kreacje, 
zarówno dramatyczne, jak i 
groteskowe. Toteż czekamy 
wszyscy na kolejną premier.ę 
z jej udziałem . 
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