
·---·-·····-----· Aktorka, która grała królowe 
i była królową 

WARSZAWA 
Nie żyje wielka dama pol
skiego kina i teatru. W War
szawie zmarła Nina 
Andrycz. Miała 101 lat. 
W warszawskim Teatrze 
Polskim, z którym była 
związana niemal przez całe 
swoje życie zawodowe, 
stworzyła role królowych, 
które przeszły do historii. 
Za.grała Marię Stuart w dra
macie Słowackiego, Elżbietę 
angielską w ,,Marii Stuart" 
Schillera, Elżbietę hiszpań
ską w ,,Don Carlosie" Schil
lera. Grała władcze kobiety: 
Balladynę, Lady Makbet, 
Kleopatrę czy Kasandrę. 
Nina Andrycz urodziła się 
w Brześciu Litewskim. 
W 1934 rok ukończyła Pań
stwowy Instytut Sztuki 
Teatralnej w Warszawie. 
Przed wojną była związana 
z warszawskim Teatrem 
Polskim. W czasie wojny 
pracowała jako kelnerka. Po 
wojnie powróciła do Teatru 
Polskiego, w którym grała 
do 2004 roku. 
Grała też w filmie, grywała 
w serialach. W filmie "Jesz
cze nie_wieczór" z 2008 
roku Jacka Bławuta aktorka 
zagrała samą siebie. Tu 
spotkali się na planie ze 
Stefanem Burczykiem, 
olsztyńskim aktorem. 
- Miałem zaszczyt ją znać 
- pOdkreśla Stefan Bur-

czyk. - Zresztą mieliśmy 
nawet jednego nauczyciela 
prof. Konstantynowicza. 
Mnie po wojnie uczył recy
tacji, a ją przed wojną de
klamacji. 
- Za.wsze wydawało mi się, 
że jest to królowa - mówi 
o Andrycz Irena Telesz, 
olsztyńska aktorka. - Zro
biło mi się smutno, odeszła 
legenda. Daleko nam 
wszystkim do takiej klasy. 
To był fenomen. 
Andrycz też pisała. W 1983 
roku wydała tomik poezji 
"To teatr", a potem ukazały 
się trzy kolejne. W 1992 
opublikowała powieść ,,My
rozdwojeni". W grudniu 
2003 roku otrzymała na
grodę Literackiej Premiery 
Miesiąca za książkę ~ez 
początku, bez końca". 
Nina Andrycz była drugą 
żoną Józefa Cyrankiewicza, 
wieloletniego premiera 
PRL. Pobrali się w 1947 
i byli ze sobą przez 21 lat. 
I ponoć to aktorka grała 
pierwsze skrzypce w tym 
związku. 
Do końca była uwielbiana. 
Autografy, kwiaty. Tuk było 
też w Olsztynie w 2006 r., 
ki~y w Teatrze Jaracza 
spotkała się ze swoimi fa
nami. Mimo że miałajuż 
wtedy ponad 90 lat; zachwy
cała. Była po prostu damą, 
królową. Andrzej Mielnicki 


