ciał

•
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-

troch u

„

JBlk dłuro byliście mal-

ze6stwem?
- Ogromnie mi przykro, że w domu. rozmawiałem z nllł
dopiero teraz znalazłam czas, przez telefon.
-m
aby się z tobą spotkać. Ale
:--- Pamlotasz Basiu . ~szc~
wiesz przecież z naszych rozmów
telefonicznych.jak bardw byłam łllwe dni"? Graliśmy tam we
trójko: Ty. Michał I ja.
zajęta. Już od piątej rano byłam
- Oczywiście, że pamiętam.
na nogach a.ekając na samochód, któiy odwoził mnie na Wtedy właśnie narodziła ste naplan. I tak było codziennie. A sza wielka miłość z Michałem.
poza tym nie chciałam rozma- Byliśmy młodzi i tacy szczęśliwi.
Zapatneaj w stebteN.J
wiać z tobą stale patrząc na
DOKONCZBNIE ::_tSTR.
zegarek. Wiekswść wywiad~.
któiych udzieliłam na planie•
od~ała się w ·wartackim ternc

~ Sieldemnaście

lait. Gdylby

nie ten straszny wypadek ...
Cóż, los chciał inaczej. Widocznie szc.zęś:cie nie może tr:wać
wiecznie.
Przynajmniej
w
moim życiu. To szczę5cle msttało d1
W!Ulk.rotnie pr.zer1Waine.
- Pozostał ci ' Piotruś, twój
sy:D z Michałem, którego nazywaliśmy „OD.mym Piotrusiem". Był śliczny l podobny
do o.te&.
.
.
.-- Dziś Piotr jest jurt do-

rosłym mężczY'ZJllą. Otlenił się,
ma syna, jest ~liwy i riite;.

SlJka ·w Toronto.

-

- Jei&ie4i więc babci~?
-.. N~~lilwazą na św.fecie. Mój wtnUJk ma dziewięć
lalt i ·n a imię Michaś. W.kluję
go niestety rzadko. Z Los Angeles, gdzie cbw~lowo mieszkam po.dróż do Toron1o
jest · daleka
i
kosztowna.
Kocham go !bm'dzo i tęsknię
7.a n·im. Jest moją pociechl\ i

radością.

zapytam teraz , o
twoje
drugie
maliel\stwo,
mnaa to za nłetałd?
~ Mojegio drugiego m~.
Amo~a Seklnerai, .poznalam
w Saln Flra11Ci&oo. •PlrzYJPadllś
my sobie do ·g ustu. Pqproslł
imtnie o irękę. N:ie9tetyi, IPO sze-

ściu

JełeM

miesiącach

zds1tał·am

po

wdową. Arn()l}d był
wspaniałym człowiekiem. R6W1hie uroczym i czairującym
jak mój piemwzy ~. Rommietiśmy się doSkanale. Inieligenltny, wylk&?Jtaiłiconyi, ilnteresujący się ~em, muzyką i maila.rstwem. Snu1liśmy

raz drugi

~óline Plany~

rwyuło.

Nlic z tego nie

- Los cl wynagradza te
straty ·sukcesami. ja.kie odno•
sisz

w

tycłu

zawodowym.

- To praWda. Jestem hiu
za to O#Omll·i e w!d~ęcma. Ale
wierz mi, W,i tlw, ·to nie to samo. W pracy madlduiJę .tyJko

.- 1W rdkiu " 1983 zostałam
zaproszona 1p rzez pana Leonidasa Ossetyński~o, aby zaigrać
p<>' angielsku ,,iMa11kę" w.iJ1lkacego ·w Los · ·A ngeles. • Myśla
,ł.am, że to żant: Nie· znałam
przecież tego języka, &ile· pan
Ossetyńsld ·
specjalistką

umał, ' że

je&tem
od .· Wiltkacego, .po-

meważ gra.łani

smkadl i

w wielą

jego

zapraenął 1pokazać ·

mnie w Ameryiee. Po wieQ!ki.ch
zmaganiach z samą ·sobą za• '
parłam się i postatnowiłam nauczyć &ię roli t.a.1c, jak to czynią
się

śpiewacy

Fot.

przygdtorwlując

do wylkonania partii w
ofbcym języ1ku. Pr.zy pomocy
kon&t.tnttatnttów i kos.ztem wielu
nie :przespanych nocy zagraWn rolę po angielSklu. Był to
dla mnie rwyczyn nimna.tlrie
z rezllllt.altem ponoć
nie najgorszym. Po Slkończo
nyoh W}'S~ w Los Ang.eles p,ojechaliśmy w objazd
z koncertami. W Teksasie, w
motelu zost.ał.am ~nlęta
przez Mull"zyna i obralbowa.na.

•n.asz. IPmitneirami mpimi

- A teru powiedz pokrótce, proszę', o tym wszystkim, co
roblłU przez estatnłe

miest"-

ce?
i-- 1Naikręciłam diwa filmy.
Pierwszy z nich ·t o siedmio-

ddoi'lllk.owy rnm tełewizy.jny pt.
,,Bank nie ;z ltej ziemi". Karżdy
ddcinek rtrwa godzinę. Scenadusz napisal Cezary Harasi-

czym prędzej Wll"a<:aĆ, aby uporządkować wiele ·n ie załat
rw.ionY'!Oh ~aw.

- Niebawem IeclSz '. ponow·
n.fe do Stanów? i • · · •
- :Muszę tam jeszCze wrócić, bo mam zdbowiąza.nia.
·Pra.cowałam przecież w swotm

łam trzy fLlmyi,
udzielałam
1lekiojJ młodym adąrtom S2Jtuki
i
rwyirerż)75erowałam · •jedno

ro21dartte na pół... W Polsce
·jest miejsce wiecznego SIPOczyinku Michała, w Ameryce
Arnolda„.

Wszystko, co zarobiłam, diabli
rwzięli. Skradziono mi r6wnież
lbiżwterię i co najgorsze - .pa.szpor.t. Zaczęły się nieprawdopodobne kl~ „ Po wielu
staran·i adl dostałam wre6Zeie
od ambasady polskiej doJwmettlrt zastępczy. Wtróclłam do
Pol.s.ki, alby WYrobić nowy pa1521P01it. W Warrszaiwie dowiedziałam · się, że na!gle zmarł
mój nowo po511Juibiony mąż w
San Fll'atneisCIO. Musiałam więc

cię

To musieli
starzeć?
-

pr.zedstawienie, Schiltlerowsk,i
,.,Kiram z pioseinłkami". Do PolSiki wraca1m w marou luib na
początkiU k:wi~nia. A tak na!Prawdę to nie w.iem, gdzie
jest mój dam. Moje ser.ce jest

Ol!~i:jski

Elżbieta Łukaszewicz

,-

zaiwo&ie. Uczylaim się języka
i gał.alrn rw teatrze. Nak.ręci

mowicz, a reżyseirorwali ltr.zej
painow.ie: WaJbdemu D.zilki,
Mariein tZiębińSki i !Paweł Saila.
- a. .kt6rzy oglł\()ałi kopię
robom" · twierdzą, ie jesteś
~ w roll Babel LeoDdlL '

-

Wlkrótce sam

bardzo posię iprzełko
są

A 1ntna Roma.nrt:owska;, Jan En-

gler;t i MairElk Saitibasiewicz.
Drugi 5(lleklta1ld rtx:> ,,tKirólewska
gra" - deżeli nie .zmienią tytułu w reżyserii Roberta
Gliń51kiego z IU!działem WŁady
sława Kowaillsikiego i Jana Norwiokiego, ikitórzy ISą moimi

pantnerami.

-

~ożna powiedzi~,

ie na-

praeowala.4 się soMdnle. Mam
nadzieję, ie jesteś zadowolona i usatysfakcjonowana?
.__ OIWszem, des.iem.. I to nawet :b ardzo. Wszędzie S{POtykałam się z Qgromną życzli
wością i serdecznością. Na każ
dym kroku $tykałam się z
przemiiłym.i,
sympatycznymi
liudźmi. Wzruszali mnie. Jakaś
nieznajoma
pani
w
autabuisie podeszła do mnie
i !P()!W.iedział.a: ~ ,Bardzo się de-.
szymy, iże dest ipani z nami.
panią
najpiękniejsze,
szeć alkltor. To
chęć do żYtCia.

Barozo

!kochamy". To

co może
daje mu

usłysiłę i
D.ziękuję, jaik

-

najseirdeczn.iej za 1to wiszystlko,
dzięlru!ję.

- A plany na pnyszloś6 l
·/
~ Nlło . _ftxr Słyaeć. NiesteW,- propozycje?
- Jest ich ~-- Ntę mQ~.
·'nie , :wildZiałam ·~ fblm(l;
Druli obraz ito ltalklże lkom~1cłiia, narzekać. A~e nie chdałalbym -·
actórego aUltor!ką sceniariulSZ8. t o niob m&vić, dopóki się nie
SlkcystaiUzują. Jestem przesąd
reżyseriem ·jest 1Kryistyna Krupska. Gram rN lty1m filmie Du- na dalk !ka.i.dy ialkltor i nie cllcę
cha. IMaitlkę !Wiesia Midmikow- zaipeszyć. Ni~łwgo przecież
skiego. A łtyltuł ~l!lmu !brzmi 'W!rócę i W5Zys.tiko się iwyjaśni.
- W ezasie obecnego poby,,slłwitikl noszenia ląlpektsza rw
crnajil". ,
„ ., .. „
tu dyrektor Korpolewstd bar-

Robtłu
„.

-·:"!(t'.-

•\

.ł&kłi
- . ,,~ aia
. „ .~
,•• •

·~.JewtiJt. jdell alę ., ale"l mylę?
„

~' .~

!

..

'

:· :. '·..::.... OwlSizem.

.

~ \ . ł 1,

iN~tJl'

.

"'t: •,:

d.wa

' filPElktakJe dla Teatro Telewizj1i;

lkltóre ni~lbalwem ipOiwinny się
ukazać ll'la • ' mał)'\11\ ekrainie.
~, Pterwazy z ,.r tnich : ; realizował
~ „_ ~~ a .ll'laZ)'!Wa eię
I

~,sztuka .. 'przeildaidu'': Gram w
nhn <l'IOS)'\j6ką „ 1P1:Jmabailllerinę.
Ban:lzo : llecilwą;.-, lbo . prze,szło . ~ięwlęódziesięciq>arolet~

\inią st.a.mUJkę.
J'. ~~J ;. ł: I~- ~·„
' ,

.

.

.

„

dzo cl~ , namawiał na gościnne
występy \v ,;sJ'l"enie'' w Jubi·

leussowej rewii ZAiKS-u.
- &lr1Clm chciałam - ale
nie !W}'SZło. Nie możma było
pogodzić pracy na planie fiilmcwym Z rwy&tępami IW iteartirze. Mam tnadzieję, że na„
tStępnym razem będzie lepiej,
że wszystko ułoży się lt.a:k, że
nie !będę musiała odmialwiać.
: A 1 cwięc do szYft:;kiegeo ·zolba-

czenia.

„

Rozmawiał

,W ITOLD'; SAD.OWY

