
go rozwoju kariery artystycznej. Te znak\ zapy- <baj literatury poze>llta.wlia widoczny ślad na t.ma Clie9za mn'ie bardzlo. wanztacie ~: Pó:fmiej traflił..-n na lOnes-

Foe. a. Pteńkoeoalci 

- Caese ~ae ~e--y oc:zeld.wat. skoro w aktenk-. ltiep'allę Wpiula Jui Pani caY9Ul łlomedlę, kemedlę cJaarakteryatyCSJhł. farsę. połeslt~ par.
dl~ role ~e i dramaty~eT 

...:.... MyM-:. ł..e nie w~ swoich możłtwości. za-.ze interesowałam się formatni muzycznymi. które uprawiam poza teatrem. a Więc estradą. kablaretem. teatrem tywego słowa. Przerwałam 
~o U: cllłałalnoU. ale ·~. te do niej ~ .Natomiaill aa oe!WDO 21rezy•uJe z tańca. o lllt6rym Jaledył bardzo IJOIWatnle myMałam. Nadal poclCa nde Jednak .Pantomima! Podczas oin.-cjl Uc:zeszczalmn do milPólki pantomimy Wandy JetewBldeJ. P!ler.wa:y pa'lca. pierwsze 'moje wejście na scen~ odbYło sM: w teatrse .,Ateneum''· w gro• UCllellbic \ej szkoły. Pami~am na przy.kład dosJ[cmale taniec ptaków 1 odsłonę pt. „Smiecb". w .llit6rei każda uczenn1ea przeikuywała. formą 
paMomimlcaroą. inny cattunek imłeobu. 

- Uward Ca• w ..._.,. Jolskł teau 'WSP6łezesay" Po.Wdał o Paał: „ma ona w „'ble orpaiGIMl ... ~ Dieaataraln~". Brzmi. &o jak komplemen&. Die Ga wuys&kicJl uoaaliliały Jednak. 
- To określenie OClnos1ło się ck> inte11>retaeJl moich ról witkacowskich. 

- W ecenie kry&ykh aebodsi Piuał aa i4eałn• odłw6rczyDlę ~ a PMal role wymieniane 
q Jako modelowe. Csy właśnie tema autorowi 
poświęciła Palli najwięcej aw~ pracy. i llłd ta 
waJNłniala inłer-pretaejaT 

- We wsaYl!lłJdicb rolach. w Jct6rycb ZMrałam. a więc w ..Kurce wodnej" •• ..Janie KarOlu ~u Wieiekllcy". ..-.-.:e" - ~ «azbuctzał moją wyobrałJW: podtekstami. ~ego utwory 5łl materia
łem literackim tak ~ ie nie wYObratam sobie. aby nie mot:na było miależt Jenca wieki łnnY'Cll IPOllObów iłlt-.etaC'JL 

Zapracować na łut -szczęścia 
Bo„owa • Bar„ftl lirafflóWIUI 

- W tym roku ukazała ale bi_. o Panl. .Jak Pani· Jał przy Jeła T 
- To barmo dziwne. w momencie · wrecmnia mi jej .przez autor'lu~. Lidle Kucłrtówlnę. pr~ 

wieaa .r.adoić. Gdy jednak -~ J• czyitat_ odniOllłam 'Wll"ateme. że ezy.tam o kimi iDDYm. kogo ~ie dobnie znem. Po ,.-ostu 'Pl'ZY tyłu za_ 
j~ zawodowych a.nike emocjonalny stosunek do teco. co b:Ylo. ~a Jest dolamneatem moich aktorskich PoCZYDań. ale łtomenłal'ae jatk łfdYby wnrzedzaM Jui te zarejestrowane falcty z all.ltor
lddej btograftł. lłtaJate 114: łllr61Nł Ullltałenia dalae-

- Czy q dramaturdzy. ltt6rycb Pani w nrojej pracy jakoś speejaJDie wyr6łnia? Do którycb 
cbęłiDłe Powraca T · 

- Autorem. któcy mi .daje :pełną satysfakcJ-:: jest Mrotek. Miałam oka.Je grania w sztuce JRożlta. w ~ Jee> ·kariery 'Pisarskiej. :Było 'to ·wiiele IM itemu w Teatne Dramatycznym. w ~órym wYstawiono • .l'nd'Yb". Grałam rolę Laury. Był 1lo zqpemte tony Mrołelt. Dlllł o-am w Jego muce (,.GM'bus") ł jeSt "° ZDOWIU tnny Mrotek. w momencie · i§dy aiłf: zetlmdam 11 ·twórezoicia Dłkirenmatta, z.do-łam nowe „wiadczenla, bo ten . ro-

co ... 
- Poseeta.wmy na cbwllę teatr i pnejdłmy na · podw6rko filmowe. Wydaje mi się, ie w łej dziedzinie :aawiedlo Paai.. uaęśeie. Kuimien Brandys i W•Jdeeh Bu tworq film (,,.Jak byt koehaBJt"?. w kt6rym Palli rola jest oeen1ona jako najcjekawasa PM&ai kobieca w Polskim filmie pow„ jeanym. Bea mała ae ...,..udeh stron sypia się aa ....... aaoMY 1- aa ty• ko6czy się Palli kariera filmowa. 
- Sxrzdcle. zbiec okoHcJJD08ci nieJednokro.tde m;wM decYduJlłCle enaczenie w tydu akl'llorów. ale tak oapra'Mle to na łut acze9cla trzeba sonctaie zapracowat. .Jejll chodzi o mój udział w filmie-. No cói. PJllanlie -., dot:YUY me tylko mnie. ale Jeame JmlkU innych ałatar6w. 
- Podobnie sreata ltylo i w telewisJL Pnestaliłmy ..._ oe1-dat w momeneie aamkn.ięcia Jta'barelu SłansYC]l „„ •. 
- W~ałam Jeacze w kabarecie olłu I.J

plńskieJ ł - d~ ftllllClko - w teatrze telew1zji. Zawmze bardziej interellOWały mnie W iłelewizji fdrmy muzyczne. programy rozrywkowe. 
- Nie tęskni Pud za Starnymi Panami! 

„ .. . - OczJ'Wllścle. ie tesbńe i .to bardzo. Wiew aktorom brakuje teteo wspaniałeJDO ptu1iku i stylu. 
- Pani waecut.roanoii Jest zdamiewaJJlca. Klara zw•a__.... • okrutnej mace „Wlsyła starllRJ ..... ~ a je„ut:Hnle wy

luaaawayaj pi ... ..U. kł6re s&aJał ale przebojami - „w CIMie ..._.. . .-et s1ę ••łlmł". ..ltififi"„ ~ ~- w ._. • Jlecłla•• l.uuka. ny teł _..D•da o 9«ńdkac:lt. ddaikOWYda". 
- Pio8enka to oddzielna strona mojego aktorskie

&o ~ Koci.ni muzylkę i dlatego pnez 
~ lata. rĆJIWIDOłe«)e z pracą w teatrze. 'llllYstepowa&am w nadio. w kabaretach. w l>Oc:IWieczorkach l ~h flve o•ctoekacb, wreszcie w Kabare
cie Starszyicb Panów. Prawie wszystkie piosenki napisane łJlr'ZK Starszych Panów 8tały ale ..przebo
jami. 

- Pani Barltare. Palli słos 30lltał Por6wnany do bnmienia «reeldeh imtnunenł6w-1 
- Te.co <*ireśłenla utył J.uclwik Asłano:wicz... który b-ył l!ftabm słuchaczem moich audycji radiowych i przesłał mi list-recentję. Nawiązala się 

między nami łtoft!Sl)ODdencJa. ~tór'łł banko sobie 
cenię. Jeiti chodzi o moje ~r'llltlwlO. to Po 
zakończeniu studiów i podjęciu pracy w teatrze 
okazało Sie. ie mam tak llłab:Y głoa. ł..e w trJJecim 
rzędzie lec:hrie mnie słyeha~. Botapoczcłam ogrom
ną „ walkę„ o siłę głosu. Traf1łam wtedy do wspa
niałego -ped..,._ onil. Adama LuclwliCa (ojca Bar
bary Ludwitao'ld) i JetC0 :tony prof. Wandy Heind
ryeblllwny. Bez W!C!ędu na porę irolw i dnia. co
dziennie lub co drugi dzień, jeździłam z Gdyni do 
Oliwy na leiEll:.Ję. Tak było przez t.nEy lata! W su
mie na usta,Weme dmu J)ne21Dacz)'łam siedem lat! 
Dotyebczas ·nie spotkałam Jeazcze a11ztora. ~Y 
tej sprawie poiwł$:lłby witJC:ei mi pół roku. <>cay
wiide .IJIOU lda>ła. 

I na ~ m:ril.t:. opierały się moje sukcesy. 
• 

I . Ro...awlaf•s 
MALGOllZATA SZWAJKOWSKA 


