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JUBILEUSZE • Nina Andrycz i Hanka Bielicka 

Damy polskiej sceny 
Wielka dama polskleJ sceny NINA ANDRYCZ kończy 
w piątek 90 lat. wczoraj 90. urodziny obchodziła 

również dama estrady HANKA BIELICKA. 
Wydaje się to niewialy

godne, ale Nma AncliyC'l 
jest na scenie już od 70 
lat! Po ukońC'leniu war
szawskiego PIST (1934), 
1.adebiutowała w Wilnie, 
a w 1936 i: z.agrała w war
szawskim Teatrre Pol
skim rolę Solange w ,µ. 
cie w Nohant". 

~ Rok temu, na poran
:g ku poetyckim w Teatrz.e 
~ Narodowym, wzbudziła 
~ podziw nie tylko dla 
~ kunsztu recytat,orskiego, 

-~:S....-.....1~ ale jako jedyna aktmta 
mówiła wiersze be'L mikrofomt Osobowość, uroda, sposób by
cia, gesty i timbre głosu predystynowały ją do ról heroicznych. 
Zagrałam.in. Kleopatrę, carycę Katarzynę, Mańę stuart, Elżbie
tę I, Lady Makbet, ale potrafiła też 1.aChwycić zmysłowym eroty
zmem w ,.Pożądaniu w cieniu wią1.ów" WJ ?.adziwić rubaszrnr 
ściąjako pani Dulska. 

Urodziła się U listopada 1915 i: w Brz.eściunadBugiem, a spo
rą C'lęŚĆ dzieciństwa spędzi!a w Roaji Radzieckiej. Prz.ez 68 lat, 
z prz.erwą wojenną, była w zespole Teatru Polskiego. Od lat pa
ra się piórem jako poetka, a tak7.e jako autoita dwóch tomów 
wspomnień. Jako była wna Józefa Cyrankiewicza, zawsze broni 
pamięci o swoim mę'Lu. Komentttje teraźniejsrość. Niespełna 
rok temu, w grudniu 2004 i:, mówiła w wywiadzie dla ,;rRYBU
NY'': ,,Mnie bardzo śmieszą obecne dyskusje o feminizmie. 

Śmieszy mnie dialog polskich kołtunek: z grupką kobiet, które 
z nimi walczą. Tymczasem ja byłam feministką od P<>C'lątku ey
cia („.)". Nadaljestenergiczna, wymagająca i władcza. W tym sa
mym wywiadzie pytana o plany aktorskie, powiedziała: ,;I'eraz 
C'lek:am na dobcy tekst, obojętne, klasyczny WJ współczesny, ale 
dobry. Nie interesttje mnie granie byle C'lego". 

Hanka Bielicka od po
nad pół wieku jest jedną 
z legend polskiego te
atru i estrady. Urodziła 
się 9 listopada 1915 [ 
w Konowce. W 1938 i: 

ukończyła warszawski 
PIST. Do wybuchu woj

~ ny występowała w Wil
~ nie, gdzie poślubiła Je
~ rzego Duszyńskiego. 
Qi' W roku 1954 zaangaW
j wała się do warszaw
~ skiej Syreny. Zagrała 
": szereg pamiętnych epi

..__ _ __,~ zodów filmowych, m.in. 
w „Zakazanych piosenkach", „Cafe pod Minogą", ,,Panu Woło
dyjowskim", „Gansterach i filantropach". 

Jako mistrzyni humorystycznego monologu pani Hanka 
stworzyła w latach 50. barwną postać nieśmiertelnej warszaw
skiej paniusi, wcielonej drobnomieszczanki, pełnej tempera
mentu, pyskatej, rezolutnej, wseystkowiedzącej i wseystko ko
mentttjącej. Mimo upływu lat i prz.emiany obyC'lajów, monologi 
pani Hanki cieszą się ogromną populamOOcią, ostatnio nawet 
zwyżlatjącą. Po niedawnej chorobie wróciła do niezłej formy. za. 
tern duro zdrowia, Pani Hanko! 
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