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Kontrakt (1980) Jako Olga Aleksandrowa, 
kierowniczka baletu w telewizyjnym dramacie 
Krzysztofa Zanussiego. 

Nikt tak jak ona nie grał królowych. Prywatnie 
była równie wyniosła i niedostępna. Adorował ją mąż 
i liczni wielbiciele, a ona pozwa ~ała się podziwiać. 

oroyślałam, że jestem niezwy
kłą istotą-wspominała po 
latach czas dzieciństwa 
w radzieckim Kijowie 
podczas rewolucji. 
Ta myśl przyszła jej 
do głowy, kiedy re-

cytowała w szkole wiersze. 
Inne dzieci słuchały jej w sku
pieniu, poza tym na śniadanie 
dostawała trochę lepsze jedze
nie . .. Zrozumiała wtedy, że musi 
. być aktorką~ 

Uparta i utalentowana 
Urodziła się w Brześciu Litewskim w 1912 r. 
-chociaż zawsze odejmowała sobie lat, podając 
datę 1915. Los zawiódł ją z matką do Kijowa, 
ale udało im się wrócić do polskiego Brześcia. 

Studiowała na uniwersytecie, bo tego życzyła 
sobie jej matka, ale nie zrezygnowała z mło
dzieńczych postanowień, równolegle ucząc się 
w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej 
w Warszawie. W połowie studiów rzuciła uni-

wersytet. Ukończyła szkołę teatralną 
w 1934 r., występowała w teatrze 

w .Wilnie, a od 1935 r. w war
szawskim Teatrze Polskim. 
Po zagraniu tam Solange 
w sztuce „Lato w Nohant" 
Jarosława Iwaszkiewicza 
została gwiazdą. 

Była studentką II roku, kiedy 
poznała Aleksandra Węgierkę, 

wykładowcę. On właśnie - jak mó
wiła po latach- bytjedynąmitościąjejżycia. 
Miał jednak żonę, a Andrycz nie chciała roz
bijać małżeństwa, obiecała to nawet żonie 
ukochanego, którą bardzo lubiła. Węgierko 
zginął w czasie II wojny światowej. 
Życie trwało jednak dalej. Po wojnie związa
ła się na krótko z pewnym porucznikiem, ale 
wkrótce atrakcyjną aktorką zainteresował się 
premier Józef Cyrankiewicz. W 1947 r. zgodzi
ła się zostać jego żoną, Chociaż miała w kim 
wybierać-była otoczona wielbicielami i chęt-



nie z nimi flirtowała, jednak utrzymując dystans. 
- Uznałam, że jest godny tego, żeby mnie uwiel
biać - tak skomentowała swoją decyzję. Złośliwi 
natomiast podejrzewali, że liczne teatralne ro
le koronowanych głów załatwiajej prominentny 
mąż. Ona zaprzeczała, tłumacząc: - Wszystkie 
moje królewskie role przynosiły teatrowi dochód, 
więc dostawałam następne c_lo grania. 

Życie to teatr 
Małżeństwo przetrwało 21 lat. Cyrankiewicz 
nie mógł pogodzić się z tym, że dla jego żony naj
ważniejszy byt teatr. - Z rana była próba, obiad, 
a potem spektakl. No, a po spektaklu byłam zmę
czona - wspominała Andrycz. Nie chciała mieć 
dzieci, a do kuchni nawet nie próbowała wcho
dzić. Po rozwodzie całkowicie poświęciła się ak
torstwu. Koncentrowała się na teatrze, pojawiała 
się w Teatrze Telewizji. W filmach grywała rzadko. 
Na ekranie zadebiutowała przed wojną, w 1939 r., 
w nieukończonym obrazie "Uwaga, szpieg" w reż. 
Eugeniusza Bodo. Po wojnie zagrała ro.in. w fil
mach "Warszawska premiera" Jana Rybkowskiego 
(1950), "UcztaBaltazara" Jerzego ZarzyckiegQ (1954), 
"Serce na dłoni" Krzysztofa Zanussiego (2008). 
Napisała również powieść "My - rozdwojeni", tom 
wspomnień "Bez początku, bez końca", wydała kil
ka tomików wierszy. Kiedy pierwszy raz zdecydo
wała się spróbować pokazać komuś swoją poezję, 

na recenzenta wybrała Jarosława Iwaszkiewicza. 
Pisarz przeczytał i stwierdził: - Masz w tej chwili 
wybrać się do Czytelnika i powołać się na mnie. 
To są bardzo dobre wiersze. 
Kiedy Nina Andrycz zmarła w 2014 roku, okazało 
się, że cały majątek zapisała Wielkiej Orkiestrze 
Świątecznej Pomocy. A przed śmiercią prosi
ła, by najej grobie znalazł się napis: "Królowa 
sceny Teatru Polskiego". • 
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