28
Jak się zmieniło
ich życie po publikacji
w„Wysokich
Obcasach",
opowiadają:

lłi__naA~z,

AnnaEOjewska,
Maria Peszek,
Irena Staniek
i l<azimiera Szczuka

Nina Andrycz, wywiad
z 6 stycznia 2001 r. „Przyszłam
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Z Niną Andrycz
rozmawia Katarzyna Bielas
Nasz wywiad sprzed ośmiu lat
z pięknymi »a« i »0<<"
kończył się tym, że znal azł a się
właścicielka kamienicy, w której
mieszka pani od 1949 roku ...
Zażądała 2 tys. dol. miesięcznie
za czynsz, więc już tam nie mieszkam. Przed laty szef URM św. pamięci pan Wieczorek mówił domojego św. pamięci męża Józefa Cyrankiewicza: "Panie premierze, teraz
„Przyszłam

To jest prawdziwy ból. Przewiozłam tylko dwa kuferki, są w piwnicy,

a w pokoju tylko półka podręczna.
Chciałam oddać, ale biblioteki mają
komplet, nie wzięła ani Jagiellonka,
ani warszawska Koszykowa Szkoda
książek, na szczęście mam bardzo
dobrą pamięć, więc jak chcę coś zacytować, robię to z pamięci. Ale czasem chcę np. sprawdzić, jak się pisze jakieś słowo, i nie mam gdzie.

możnajużwykupywaćmieszkania,

niech pan to zrobi, jak nie dla siebie,
to dla pani Niny". Na to mój mąż socjalista z głębokiego przekonania:
"Mojej żonie zawsze miasto da
mieszkanie". I wyprorokował.
Dostałam 50 m, które później
wykupiłam, też w Śródmieściu. Dobrze, że się przeprowadziłam, tamto
miałol68m, wszyscywrodziniepoumierali, nie dałabym rady sama.
Czyli nie była to życiowa tragedia?
Askąd!Odetchnęłam. Wtamtym
dziewczyna do sprzątania w połowie
mdlała. Poz.a tym umarła tam moja
matka, którą strasznie kochałam, i gosposia, która 45 lat trzymała mnie
przy życiu, bo uwolniła od kuchni.
Tam zaczęły się też oznaki choroby
umysłowej mojego męi.a. Po tamtym
mieszkaniu chodziły z.a mną duchy,
zostałam w nim sama, źle się czułam.
Co z rzeczami, z pani toaletami?
Część oddałam samotnym i bezpieniężnym matkom, część sprzedałam, część przywiozłam tu. Nie
żal mi, człowiekjest ważniejszy od
toalet. Jeden brukowiec, chciałam
powiedzieć, tabloid, napisał, że mi
gorąco współczuje. Zaprosiłam wte-

dywicedyrektora tego pisma, pokazałam mu,jakwygodnie, luksusowo
mieszkam wśród moich dawnych
mebli, obrazów, napoiłamgp dobrym
winem i powiedziałam: „Proszę pana,ja się tu świetnie czuję, proszę to
napisać". To nieprawda, że jestem
kopnięta przez życie.
A książki?
Wysokie Obcasy • 6 GRUDNIA 2008

Słownik

by się zmieścił.

Miałam na myśli słowo angiel-

skie, bo angielskiego nie znam. Kiedy wchodziłam w życie, był to język
arcyniemodny, kobietę obowiązywał
francuski. \\Yniosłam gp z domu, dlatego maturę zdałam z niemieckim, te
dwajęzyki i roSJ.iski znałam perfekt
Kiedy zaproponowano mi engagement do Anglii, pod warunkiem
że będę mówić bez słowiańskiego akcentu, mój mąż popukał się w czoło:
"Przecież ty nawet w polszczyźnie
masz kresowy zaśpiew. I to jest pięk
ne. Jak się !!P pozbędziesz w angielszczyźnie?". Przekonał mnie.
Kilka lat temu odeszła pani z Teatru Polskiego. Jak pani to ocenia?
Najlepiej ocenił to naród. Szofer w taksówce powiedział: „Podobnieżjak pani stamtąd wyszła, to mur
pękł". To prawda. Ale go załatali.
Nikt mnie nie zwalniał, posłałam list,
że nie chcę współpracować. Z Kilianem juniorem, kierownikiem artystycznym, nie rozmawiam. Kiedy
dzwonił, rzuciłam słuchawkę. A te
róże, co tu stoją-już trochę zwiędły
- to od Zaleskiego, dyrektora generalnego, który nic nie zawinił.
Nie żal pani trochę?
Bogu dzięki, że tak się stało. Tam
teraz chodzą tylko dzieci. Siusiają
na Szekspirze, bo to dla nich z.a trudne, z.a długie. Przy mnie chłopczyk li\
siusiał na fotel, kobieta odwróciła się: ~
"Bardzo panią przepraszam, pani ~
Nino - bo naród tak do mnie mówi, ~
albo jeszcze »premierowo« - dziec- ~
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ko nie dobiegłoby do klo, marmury,
dywany, zresztąjest ciemno". Aja
na to: „Niech pani przeprosi Arnolda Szyfmana, założyciela teatru
w 1913 r., on czasem go odwiedza" ...
Żartowałyśmy, a teraz łzy ...?

Nie wolno tego pisać!
Jest mi przykro, ale nie dlatego,
że tam nie gram. Bogu dzięki, że odeszłam, i tak mam pełne ręce roboty.
Przykro jest dlatego, że teatr jest
zniszczony, popsuli dywany, wszę
dzie brudy, moja marmurowa gło
wa robi się coraz ciemniejsza, bo nie
ma środków na konserwację. To był
mój dom, który stal się chlewem.
Ten budynek wybudował mój
wuj Czesław Przybylski ożeniony
z moją ciocią Różą Andryczówną.
To są rodzinne mury i dlatego pła
czę. Bo to był ten sam gmach, który
mnie uratował w PRL-u, czułam się
tam wolna, szczęśliwa, bo potrzebna
ludziom. A im ciężej było w Polsce
kobietom, tym bardziej wzdychały
na widok takiej toaletyjak ta na tym
portrecie - to ja jako Izabela Łęcka
w „Lalce". „Boże-mówiły- onajest
taka jak przed wojną".
Poprzednio nie chciała pani wymienić nazwiska swojej najwięk-
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Rozstrzelali go gdzieś pod Brześ
ciem. Dziwne, że on tego Brześcia
strasznie się bał, uważał za obrzydliwe miasto. Powiedział mi o tym,
kiedy się poznaliśmy, dosłownie
w pierwszej rozmowie. Aja na to:
,,Aleja się tam urodziłam".

szej miłości Aleksandra Węgierki,
można było tylko opublikować pani zdjęcie pod jego portretem.
Portret wisiał w saloniku, żeby
nie drażnić męża, tu wisi w sypialni.
To była tajemnica poliszynela, lata lecą, możemy już o tym mówić.
Kocham go do dziś dnia

Przeżywała pani, kiedy w ub. roku
Teatrowi Dramatycznemu w Białymstoku chciano odebrać imię Wrt
gierki? Za kolaborację - prowadził
teatr pod okupacją sowiecką.
Już w porządku. Był taki protest
narodu, że zwrócili.
Było to przykre, bo stworzył bardzo dobry teatr, jego „Pigmalion"
był najlepszy w Europie- to też wiem
od Zuli, ale jest to potwierdzone.
W 1941 r. prz.Y.iechali tam mistnowie
z MChAT-u i od dyrektora Aleksandra Tairowa, wielkiego reżysera roSJ.iskiego, żeby go zaangażować. Wę
gierko postawił jednak dziki warunek, że muszą wziąć cały zespół. Ich
to wcale nie interesowało.

Są różne

wersje śmierci Węgierki,
prawdopodobnie w 1942 roku.
Moja wersja,jak wszystkie inne,
jest niepotwierdzona.
Ukrywał go ksiądz katolicki. Kiedy przyszli gestapowcy, wyszedł i powiedział: „Jajestem tym, którego
szukacie". Nie chciał tego księdza
narażać. Zabrali go, ale nie zabili od
razu. Zapytali: „Umieszjeździć?".
A on: „Tak, całe życie prowadzę
wóz". Oni: „To będziesz nas woził".
Kompletnie nie wyglądał na Żyda,
złote włosy, niebieskie oczy. Inaczej
od razu by go zastrzelili. Ale były donosy, jak to zwykle w społec-zeństwie.
I w końcu tak się stało.
Słyszałam to od aktorki Zuli Dywińskiej, Żydówki, którą ukrywałam w czasie okupacji, spała w moim łóżku, udawała krewną. Potem
dostała legalne papiery, Bund jej to
załatwił, i wyjechała żywa i zdrowa
do Izraela
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Może by się w ten sposób uratował.

Na pewno, na pewno.
Może by się zgodzili na dwie oso-

by, ale nie na wszystkich. Miał w zespole dwie gwiazdy: młodego Woł
łejkę - sam czar, i Woszczerowicza,
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Nięcej informacji
1a IV stronie okładki
fURVSTVKI,
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Marzena z Krakowa, 32 lata

Już teraz wiem, jak dbać

o drogi moczowe!
ażda z nas wie, że natłok codziennych zajęć nie ułatwia

K

właściwego dbania o zdrowie. Sama doskonale o tym

wiem. Staram się dbać o siebie, jednak do niedawna nie
mi się skutecznie wyeliminować niemal n iekończą
cej się potrzeby częstego oddawania moczu, czasem bolesnej
w skutkach.
udawało

który po jego odmowie z upełni e
zmienił o nim zdanie. Powiedział do
Józefa Hena: "Wiesz, to jest święty
człowiek". Ucieszyłam się bardzo,
bo sama nie miałam go za świętego,
znaj ąc jego erotyczne sukcesy, które odcierpiałam swojego czasu niemało. Sama też mogłam mieć sukcegy, ale nie po trafiłam. Jak wiadomo, skończyłam szkołę teatrainąja
ko dziewica. Ja i Barszczewska, dwie
najładniej sze dziewczyny skończy
łyśmy jako dziewice.
Byłam w nim zakochana przez
cały drugi i trzeci rok, on wiedział,
jak się sprawy p rzeds tawiaj ą, ale
dziewictwa mi nie odebrał. No cóż,
można być bardzo szczęśliwą w inny sposób.
Zresztą natychmiast przyjechałaby moja mama i wytrzaskałaby go
po twarzy przy ludziach.A on się że
nić nie mógł, bo był żonaty.
Zjego żoną zaprzyjaźniłyśmy się
potem na ś mierć i życie . To ona
umeblowała mi poprzednie mieszkanie w alei Róż, była z profesji malarką, profesorką w ASP.

kochany p oważni e i mo że zrobić
głupstwo. Podobno mniej edną o to
p rosiła, bo -j akjuż mówiłam - kochanek to on miał dużo. Żadna nie
wspominała o konfliktach, po prostu dawały de, bo to było wygodne,
wielki reżyser, warto.
Było mi z nim jak w raju. Łączy
ł o nas p okrewień s two duchowe.
Do dziś piszę o nim wiersze, a o innych nie albo tylko dziękuj ę im za
przyjaźń.

Pisze pani coś teraz?
Trzecią prozę. Piszę tam nawet

o małżeństwie...
A tak się pani zarzekała.
Tak, ale nie mogę wyrzucić 21lat
mojego życia. Zresztą inaczej od razu przypną mi łatkę, że tylko o pracy piszę i że to źle.

małżeństwa?

Zagrała pani ostatnio w nagrodzonym w Gdyni filmie „Jeszcze nie
wieczór" Jacka Bławuta - rzecz
8
dzieje się w Domu Starego Akto- ł
ra w Skalimowie.
~
Wszyscy pytają, jak ja się utrzy- ~
muj ę w tak dobrej formie, aja na to ~
odwijam i...

I do trzymałam słowa, ona mnie
oto prosiła, wiedziała,żeonjestza-

Nie chcę. Nie pytam o to.

Obiecała jej

pani, że nie rozbije

Cenię sobie czas i staram się dzielić go pomiędzy obowiązki rodzinne, pracę zawodową i utrzymanie dobrej kondycji fizycznej.
Szczególnie aktywność fizyczna, a dokładnie zajęcia w klubie
fitness, stanowią dla mnie odskocznię od codziennej bieganiny.
Niestety ostatnio częsta potrzeba oddawania moczu oraz duży
dyskomfort podczas korzystania z toalety stały się do tego stopnia nieznośne, że musiałam zrezygnować z wizyt w klubie, a inne
codzienne aktywności stały się bardzo uciążliwe.
Lubię swój styl życia, dlatego sporo czasu spędziłam na poszukiwaniu skutecznego rozwiązania moich „piekących" problemów.
Znacie to - potrzebowałam czegoś łatwego i wygodnego w uży
ciu, a jednocześnie bezpiecznego i naturalnego. Wiele informacji
na ten temat znalazłam w prasie, tam też natrafiłam na reklamę
Urinalu - suplementu diety firmy Wal mark. Jak się potem okazało, moja przyjaciółka też go sobie chwaliła .
Ponieważ próbowałam już

wielu metod i środków, używanie
Urinalu postanowiłam jeszcze skonsultować ze specjalistą
w mojej aptece. Czy wiedziałyście, że Urinal zawiera NutriCran,
najczystszy i opatentowany sproszkowany koncentrat soku
z żurawiny, który skutecznie utrudnia bakteriom Escherichia coli
przyleganie do nabłonka dróg moczowych oraz wspomaga ich
wypłukiwanie z organizmu? Żurawina żurawinie nie jest równa,
dlatego za namową specjalisty postawiłam na sprawdzoną jakość i zaufanie jakim darzyła go moja przyjaciółka .
Uri na I okazał się trafnym rozwiązaniem, przez co „ piekące" problemy nie są już kłopotliwym elementem mojego życia. W trosce o układ moczowy stosuję Uri na I. Od teraz zawsze go noszę w
torebce. Wypróbowałam i z pełnym przekonaniem polecam go
koleżankom, by mogły zapomnieć o swoich "piekących" problemach. Aja z radością wróciłam do klubu fitness!

I

Urinal'
-

Suplement diety
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Ale to jest ważne. Kasiu, patrz,
odwijam ucho - żadnych cieć. Mówią- zwyciężyła czas. Mój dobiywygląd wynika ze światopoglądu, bo
nie czekam, że coś mi da mąż, tatuś,
kochanek, tylko sama wszystko zdobywam. Kobieta, która jest samodzielna i ma własne pieniądze, zupełnie inaczej się czuje. Mogę pozwolić sobie na urlop za granicą i dobre kosmetyki.
Rozmawiamy jubileuszowo, dlatego zapytam o nasz tamten wywiad - czy taki tekst może coś
zmienić, mieć znaczenie?
Tamten miał duże, do dziś ma Ludzie się podzielili,jedni chwalili mnie
za odwagę, inni byli oburzeni. Mówili, że będę miała straszną starość.
Najbardziej naród poruszyło to,
że nie chciałam mieć dzieci. Jestem
wierząca, ale nie jak w katolickiej
prowincji. Jednak rąbnąć w katolickim kraju, że nie ma się powołania
do macierzyństwa, to była odwaga.
Aborcja z mężem także. Jak dobrze
wtedy zrobiłam! Przecież teraz nasze
dziecko byłoby dzieckiem komucha.
Ci oburzeni oczywiście mówili,
że szklanki herbaty nikt mi nie poda na starość.
Teraz się pani śmieje ...
Nobonajakąstarość?Przecieżja
właśnie zaczęłam 94. wiosnę życia.
rozmawiała Katarzyna Bielas

Anna Łojewska
20 lat temu 30-letniaAnna
Łojewska-

dyrektorka biblioteki
w Poznaniu - straciła pracę. Nowej
nie mogła znaleźć, nie miała co jeść.
Ktoś wskazał jej fundację Barka
- sztuczny świat dla ludzi, którzy
nie mogą poradzić sobie w prawdziwym. Wpadła tam na chwilę, została dziesięć lat. O tym, jak trudno
powrócić do społeczeństwa, opowiedziała w reportażu "Zawziętus"
z 2002 roku. Jej wypowiedź była też
pierwszą publiczną krytyką pod adresem Barki ijej charyzmatycznego,
choćkontrowern,yjnegoprzywódcy

Tomasza Sadowskiego.
- Parę dni po ukazaniu się artykułu odbył się pogrzeb założycielki fun-

datjiBarkaMarii Gai.wolińskiej-opo
wiadaAnna Łojewska. - Poszłam, mimo że wiedziałam, że spotkam tam
całą Barkę. Sadowskich nie było, bo
odbierali kolejną nagrodę w Kairze,
ale zaatakowały mnie ich dzieci: jak
mogłaś itd. Nie przejęłam się. Waż
niejsze było to, że wiele osób podeszło i powiedziało, że są mi wdzięcz
ni, że miałam odwagę. Byli wśród
nich tacy, którzy nadal w Barce są.
Anna napisała o swoich latach
w Barce książkę „Pamiętnik z epoki bezdomności". Zanim książka
się ukazała, najej podstawie powstała
sztuka wystawiona z powodzeniem
przez Teatr \\Ybrzeże z Gdańska.
Anna pracuje w firmie zajmują
cej się pisaniem wniosków o dopłaty
unijne. Pisze też sztukę. Ma mieszkanie, które po latach starań otrzymała od miasta -17 metrów, ale jest
w nim miejsce dla psa.
Ciągle walczy o to mieszkanie.
Urząd wręczył jej klucze, a następnie
się rozmyślił i próbował mieszkanie
odebrać. Sprawa jest w sądzie.
Ma przyjaciół i rodziców, którzy
zostali na wsi koło Jedwabnego. - Na
starość wrócę tam, kupię dom i bę
dę opiekować się zwierzętami- mówi.
- Ona musi wreszcie zrozumieć,
że jej miejsce jest w Barce. Poza nią
będzie sobie radzić najwyżej epizodycznie - przekonywał Tomasz Sadowski w reportażu w 2002 roku.
Od ukazania się tekstu Sadowski
i Łojewska się nie spotkali. Anna pros~ by zadać mu pytanie: "Co pan Sadowski chciał ugrać, podając informatję o moim rzekorrzyrn żebractwie?''.
Ilu osobom po 20 latach funktjonowaniaBarka pomogła wrócić do społe
czeństwa i czy nie czuje się odpowiedzialny za ludzi, którzy wegetowali
w Barce po kilkanaście lat?
Tomasz Sadowski nie chce rozmawiać.

- Nie będziercy rozmawiać, bo ta
pani nas atakuje - oświadczaj ego
żona Barbara.
- Sześć lat temu pani mąż zapowiadał, że bez was ona sobie nie poradzi. A radzi sobie już sześć lat.
- Bardzo się cieszyrcy.
- Nie mieli państwo racji?
- Nie zawsze musircy mieć rację.
tekst Katarzyna Sunniak-Domańska

Maria Peszek

Maria Peszek,
20 września 2008 r.
w wywiadzie
„Jestem trochę zdzirą"

Obrazoburcza skandalistko...
Zrobiłam coś otwartego, wolnego, bo obok czegoś takiego trudno
przejść obojętnie. \\Yszło na to przy
okazji, że wolność bywa czymś, co
drażni. Ale nie ja wymyśliłam, że moja płyta będzie skandalem.
Kto to wymyślił?
Dziennikarze, potem odbiorcy.
Ale są też tacy, którzy twierdzą, że
jestem za mało prowokacyjna. Że ~
spodziewali się więcej, aja im pro- ~
ponujęwyraz "napletek". "Cóż ta- ~
kiego szokującego jest w napletku?'', ~
pytają. Też tak uważam. Co jest ob- ~
razoburczego w wyrazie "wzwód''? 12
To nie był element promocji?
Nie możesz czegoś takiego zaplanować. To jest za trudne.
Doda potrafi.
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