
Ukł~n~iJla Haliny Słojewskiej 
Być potrzebnym 

Cicho i skromnie obchodzi 40-
lecie pracy artystycznej mako
mita aktorka Halina Słojewska, 
jedna z Wielkich Dam Teatru 
„Wybrzeże", związana z gdań
ską sceną od 1966 r. Prywatnie 
żona Mariana Kołodzieja - ab
solutnego mistrza scenografii. 

Dyplom aktorski Halina Słojew
ska uzyskała w łódzkiej PWST 
w 1957 r. Debiutowała rolą Maryny 
w ,,Weselu" Wyspiańskiego na de
skach Teatru im. Węgierki w Bia
łymstoku. Przed osiedleniem się 

w Thójmieście w artystycznym ży
ciu aktorki nastąpił okres bydgoski 
i olsztyński. Z Gdańskiem jest 
związana od połowy lat 60. W Tea
trze ,,wybrzeże" zagrała kilkadzie
siąt ról, wyrazistych, przez długie 
lata przechowywanych w pamięci 
widzów. Wymieńmy 
choć niektóre z nich: 
Ewa Braun 
w „Zmierzchu demo
nów" Branstaettera, 
Teodora w „Bazylis
sie Teofanu" Miciń

skiego, Pallas Atena 
w „Nocy listopado
wej" Wyspiańskiego, 
Matka w „Białym 
małżeństwie" Róże

wicza. Odnosiła suk
cesy w teatrze Ry
szarda Majora, gdy 
występowała w „Tea
trze Osobnym Białoszewskiego" 
i gdy stworzyła wybitną kreację ja
ko królowa Elżbieta w „Marii Stu
art" Schillera. 

,,Najważniejszą formą mego ist
. nienia w teatrze nie są role pierw

szoplanowe, ale moje bycie po-

trzebnym" - mówiła przed laty Ha
lina Słojewska. Zawsze zaś była po
trzebna, nie tylko na scenie, także 
w życiu trójmiejskiego środowiska 
aktorskiego, chociażby pełniąc 
funkcję przewodniczącej Oddziału 
Gdańskiego SPATiF-u. 

Ostatnimi czasy rzadko udawało 
się zobaczyć Halinę Słojewską na 
scenie (z początkiem 1992 r. aktor
ka przeszła na emeryturę), tym bar
dziej cieszy jej rola w „Chłopcach" 
Grochowiaka, granych na sopockiej 
scenie kameralnej, czy udział w na
strojowym spektaklu poetyckim 
„Allegro ma non troppo" opartym 
na wierszach Wisławy Szymbor
skiej (można go oglądać w Czarnej 
Sali ,,wybrzeża"). 

Bez popadania w sztywny ton ju
bileuszowy kłaniamy się nisko Ha-

linie Słojewskiej, pozdrawiamy go
rąco i dziękujemy za piękne i mą
dre „bycie potrzebnym". ag 

Na zdjęciu z lewej Halina Slojew
ska (Rolisonowa] i Alina Lipnicka 
{K!nitowa] w „Dziadach", reż. Ma-
ciej Prus. Fol Tadeusz · 


