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W warszawskim szpitalu zmarła wczoraj Nina Andrycz (tl02 1.), królG 

Mimo sędziwego wieku bywała na 
premierach w teatrach i chętnie spo
tykała się z ludźmi. Była nieznisz
czalna. Czasami tylko skarżyła się 
na ból nóg. Niestety, czas był dla 
niej nieubłagany. Wczoraj wspania
ła aktorka, kreatorka wielu ról tea
tralnych zmarła w jednym z warszaw
skich szpitali. Jej organizm odmówił 
posłuszeństwa. 

Z Niną Andrycz rozmawialiśmy 
jeszcze na początku roku. Dzwonili
śmy, by złożyć jej życzenia noworocz
ne. Gdy zapytaliśmy, jak się czuje, 
nie było mowy o złym samopoczu
ciu. Nigdy nie narzekała. - Teraz 
nie wychodzę, bo jestem lekko prze
ziębiona i nogi trochę bolą - powie
działa jedynie „Super Expressowi" 
pani Nina. 

Nic nie wskazywało na to, że aktor
ka trafi do szpitala. Jeszcze w sylwe
stra była u znajomych. A jednak ... 
W drugim tygodniu nowego roku 
przyszła do niej pielęgniarka. Zrobio
no badania, okazało się, że Andrycz 
ma bardzo podwyższoną liczbę lim
focytów, że serce jest słabe i nerki źle 
pracują. 9 stycznia trafiła do war
szawskiego szpitala na Powiślu. Nag
le jednak jej stan zdrowia poprawił 
się , miała wrócić do domu. Nieste
ty, nie wróciła. Zmarła wczoraj nad 
ranem. W akcie zgonu jako pierw
szy powód śmierci podano miażdży
cę, potem słabe serce i niewydolność 
krążeniowo-oddechową. 

Nina Andrycz była królową sce
/ ny polskiej! Lubiła, kiedy o niej tak 

się mówiło. 70 lat grała w ukocha
nym Teatrze Polskim w Warszawie. 

- Kiedy wchodziła, wszyscy w Tea
trze Polskim o tym wiedzieli, kie
dy wychodziła, wszyscy w teatrze 
też wiedzieli - mówi jej sceniczny 
partner Ignacy Gogolewski (83 1.) 
i dodaje, że była wielką osobowoś
cią, wielką indywidualnością. Gra-

ła królowe, cesarzowe, arystokrat
ki. Nawet w środowisku aktorskim 
opowiadano, że po tylu koronowa
nych głowach mogłaby zagrać już 
tylko Matkę Boską. 

Była Marią Stuart, Lady Makbet, 
Lady Milford, carycą Katarzyną II, 
Kleopatrą ... 

- Nie położyłam w Teatrze Pol
skim żadnej roli. Miałam albo wiel
kie powodzenie, albo powodzenie. Ale 
żebym zagrała swoją rolę na przykład 
dwadzieścia razy? Nigdy! Nie zdarzy-

ło się nigdy! - mówiła aktorka. Grała 
po kilkaset razy! Ludzie uwielbiali ją, 
bo w szarych czasach komunistycz
nych dawała im powiew luksusu. 

- Tak się składa, że im gorzej w kra
ju, im ciemniej, siermiężniej i smut
niej, tym bardziej podobają się na sce
nie królowe, cesarzowe, wielkie damy, 
z dekoltem po pas, w tiulach, koron
kach i perłach. Ja tych królowych 
w pewnym momencie miałam powy
żej dziurek w nosie, ale nie mogłam 
się od nich wyzwolić, bo one przyno-

siły duży dochód finansowy, na kró
lową chodzili wszyscy, od ministra do 
kucharki, absolutnie wszyscy! - opo
wiadała wielka aktorka. 

Z teatru odeszła w 2004 roku. 
Miała jednego męża, premiera 

Józefa Cyrankiewicza (t78 1.), n ie 
chciała mieć dzieci. Publicznie przy
znała się do aborcji. Twierdziła, że 
szczęśliwie przeżyła życie. - W skali 
od 1 do 10 dałabym sobie 10 - mówiła. 
- Piękną sprawą jest pięknie prze
żyte życie. IH 
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ról .wa polskiej sceny, żona byłego premiera Józefa Cyrankiewicza (t78 l.) 
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