
Anioł znad 
morza.„ 
H 

alina Słojewska 
(83) nigdy nie za
biegała o angaże 

w telewizyjnych produk
cjach. Największą satys
fakcję czerpała z wystę
póww teatrze i to jemu by
ła oddana bez reszty. Dla 
serialu Radio Romans 
zrobiła jednak wyjątek. 

W jednym z odcinków 
zagrała S(Mlzl9 na rozpra
wie rozwodowej Marka 
Zwolińskiego (Igor Mi
chalski) i Barbary (Beata · 
Ścibakówna). 

Po ukończeniu studiów 
aktorskich w Łodzi w 1957 
roku Halina Słojewska 
występowała na deskach 
teatrów całego kraju. Gra
ła w Białymstoku, w Byd
goszczy, Olsztynie oraz 
w Krakowie. Ostatecznie 
osiadła w gdańskim Te
atrze Wybrzeże. Praco
wała w nim 40 lat! Tam 
poznała męża, wybitnego 
scenografa Mariana Koło
dzieja (88). Oboje bardzo 
udzielali się społecznie. 

Po wprowadzeniu stanu 
wojennego pomagali 30 
rodzinom represjonowa
nym przez władze. Co
dziennie rano z ciężkimi 
torbami aktorka kursowa
ła po dzielnicach Gdań
ska, rozwożąc artykuły 
pierwszej potrzeby. 

- Zżyłam się z tymi ro
dzin8.mi. Ich dzieci rosły 
na moich oczach. Niektó-

rzywyjechali do Australii, 
ale pisali do mnie i przy
syłali zdjęcia - mówiła 
po latach wzruszona pani 
Halina. 
Zaangażowanie aktorki 

w działalność opozycyjną 
nie uszło uwadze ówcze
snych decydentów. Które
goś wieczoru napadnięto 
ją na ulicy i dotkliwie po
bito ... 

Pani Halina z mężem 
mieszkała w niewielkim 
mieszkaniu przy ulicy Ma
riańskiej w Gdańsku. To 
w nim Marian Kołodziej 
zaprojektował słynny pa
pieski ołtarz na Zaspie. 
Kiedy na początku lat 90. 
doznał wylewu i został 
częściowo sparaliżowany, 
pani Halina całkowicie mu 
się poświęciła. 
Wspierała go również w 

artystycznym projekcie, 
bo właśnie wtedy, po 50 
latach milczenia, rozpo
czął cykl prac o swoich 
dramatycznych przeży
ciach więźnia obozu kon
centracyjnego. 

- Przywiązywał do 
palców małe ołówki i na 
maleńkich karteczkach 
próbował rysować-wspo
minała zmarłego w 2009 
roku męża. 
Dziś aktorka nadal pro

wadzi aktywne życie, czę
sto też bierze udział w 
wykładach poświęconych 
sztuce małżonka. ANT 


