
b~ rok z kolei NINA ANDRYCZ 
wysYępi/je w Teatrze Polskim w Warszawie. 
Właściwie spędza w nim cale swoje zawo
dowe życie (nie licząc roku w przedwojen
nym Wilnie). Po olśniewającym debiucie i 
kilku następnych rolach karierę gwałtow
nie przerwa/a wojna. Czas okupacji spę
dzi/a w Warszawie. Nie chcąc występować 
na scenie pracowała jako kelnerka. Przez 
kilka lat dźwiga/a w kawiarniach tace. 
Zmiana ustroju i granie pozbawi/a ją dzie
dziczonego po babce majątku na kresach. 
W 194 7 r. aktorka wyszła za mąż za Józefa 
Cyrankiewicza, ówczesnego prezesa PPS, 
a w nieodległej przyszłości premiera. Na 
nowo Nina Andrycz zaczęła wiele znaczyć 
po rozwodzie z Cyrankiewiczem, w latach 
60. Zagra/a w Teatrze Polskim wielkie role, 
niezwykle wysoko cenione przez publicz
ność i krytykę. Z racji talentu dramatycz
nego, wspaniałego głosu i urody kreowała 
największe heroiny w dziełach Szekspira, 
Schillera; Shawa, Słowackiego, Ajschylosa. Właściwie jest jedyną aktorką palskq, 
która tylko dzięki występom na scenie, zdobyła wielką popularność i sławę. Nina 
Andrycz prawie nie gra/a w filmie (ostatnio "Horror w Wesołych Bagniskach"), a w 
telewizji pojawia/a się na prawach wyjątkowego gościa. Cztery razy zdobywała 
nagrodę publiczności, a w 1977 r. dostała nagrodę ministra kultury i sztuki. W latach 
80. Nina Andrycz ujawni/a sięjako utalentowana poetka tomem "To teatr". Opubli
kowała też "Drugie spotkanie z diabłem", "Róża dla nikogo", "Rzeka-rozłąka" i 
powieść "My rozdwojeni". Niedawno ukazał się tomik poezji pt. "Na wakage w 
listopadzie". Wiersze pisała od wczesnej młodości, ale na publikacje zdecydowała się 
po latach. "Jest wielką damą, jedną z ostatnich z kolekcji prawdziwych dam Rzeczy
pospolitej"- mówi o niej przyjaciel Bogusław Kaczyński. - Nina Andrycz jest swoistym 
fenomenem: królewska, władcza i niedostępna na scenie, w życiu prywatnym czaru
jąca, kobieca, olśniewająco serdeczna, tolerancyjna". W programie "Komedianci: 
Fakty i fikcje" główną bohaterkąjest Nina Andrycz, która będzie recytować wiersz 
i rozmawiać z zaproszonymi gośćmi. (TV Polonia, g. 20.05) (bh 


