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Mania Pawlak – żona Kazimierza. To ta rola z popularnej trylogii filmowej 
Sylwestra Chęcińskiego o dwóch zwaśnionych rodach Karguli i Pawlaków 
przyniosła jej największą popularność i uwielbienie kilku pokoleń widzów. 
To była rola jej życia. Bawiła całą Polskę, ale w życiu prywatnym nie było jej 
do śmiechu. Zmarła nagle 9 lipca 1985 r., mając 60 lat. Maria Zbyszewska. 

Przez ponad połowę życia była wrocławianką.
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Maria Zbyszewska i rola jej życia 
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Zagrała w 29 filmach fabularnych, 2 serialach  

i 7 spektaklach telewizyjnych. Występowała też 

na deskach kilku teatrów. 30 kwietnia 1925 r. 

urodziła się w Warszawie, ale to w Krakowie 

zdobywała pierwsze szlify aktorskie i tam 

w 1945 r. zdała eksternistyczny egzamin. Od  

dziecka chciała zostać aktorką – tak jak jej 

ojciec – Feliks Zbyszewski, który był nie tylko  

aktorem, ale i reżyserem. Często się prze-

prowadzała – wydaje się, że w żadnym mieście 

poza Wrocławiem nie chciała osiąść na dłużej. 

Ale zanim w 1957 r. na stałe zadomowiła się 

w stolicy Dolnego Śląska, grała w Teatrze 

Wybrzeże w Gdyni (1946–1948) oraz w Tetrze 

Polskim w Poznaniu (1948–1949). W latach 

1949–1956 występowała we Wrocławiu w Te- 

atrze Dramatycznym. Chyba jeszcze wtedy nie 

myślała o tym, by osiąść tu na stałe, skoro na 

sezon 1956/1957 przeniosła się do Szczecina. 

Szybko jednak powróciła do Wrocławia, tym 

razem już na zawsze. Stała się jedną z gwiazd  

Teatru Rozmaitości (Współczesnego), nato-

miast w 1976 r. związała się z Wydziałem Lal-

karskim wrocławskiej filii Państwowej Szkoły 

Sztuk Teatralnych w Krakowie, gdzie uczyła 

aktorstwa.

Będąc po raz pierwszy we Wrocławiu, spró- 

bowała swoich sił na dużym ekranie. Zadebiu-

towała w 1954 r. niewielką rolą w filmie „Nie- 

daleko Warszawy” Marii Kaniewskiej. Przez 

ponad 10 kolejnych lat pojawiała się w filmach,  

ale obsadzano ją zazwyczaj w mało znaczących 

rolach i tak bardzo epizodycznych, że niekiedy 

jej nazwiska nie było nawet w napisach koń- 

cowych. Przełomem było dopiero spotkanie  

z Sylwestrem Chęcińskim na planie „Agnieszki  

46” w 1964 r. Choć i ta rola nie była pierwszo-

planowa, to jednak Zbyszewska zachwyciła za- 

równo samego reżysera, jak i całą ekipę filmo- 

wą. Kilka lat później, gdy Chęciński kompletował  

obsadę do „Samych swoich”, w roli żony Kazimie- 

rza Pawlaka nie widział nikogo innego, jak tylko 

Zbyszewską. To był strzał w dziesiątkę. Za rolę 

Maria Zbyszewska w roli koleżanki Wandy w filmie 
 Marii Kaniewskiej „Niedaleko Warszawy”, 1954 r.,  

fot. za: fototeka.fn.org.pl
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Mani Pawlakowej, w którą wcieliła się także  

z pozostałych dwóch częściach reżyserowanej 

przez Chęcińskiego sagi o rodach Karguli i Paw-

laków, pokochała ją cała Polska. Sceny z jej 

udziałem i jej kwestie także i dziś bawią do łez 

kolejne pokolenia widzów, a także tych, którzy 

„Samych swoich”, „Nie ma mocnych” i „Kochaj 

albo rzuć” mogą oglądać po kilkanaście czy 

nawet kilkadziesiąt razy. 

Wyjątkową pamiątkową, która pozostała po 

Zbyszewskiej i jej roli w sadze Chęcińskiego, 

są kostiumy, w jakich występowała jako Mania 

Pawlakowa. Odrestaurowane, podobnie jak 

wiele innych będących niegdyś własnością 

wrocławskiej Wytwórni Filmów Fabularnych, 

dziś są własnością Centrum Technologii Audio-

wizualnych CeTA we Wrocławiu. 

Po wielkim sukcesie „Samych swoich” kariera 

aktorka Zbyszewskiej nabrała tempa. Grała 

na dużym i małym ekranie, a także w teatrze. 

Znawcy jej biogramu twierdzą, że w pewnym 

momencie zaczęła bez reszty poświęcać się pra- 

cy. Powodem były problemy osobiste, konkret-

niej rozpad małżeństwa z Ludwikiem Benoit. 

Poza pracą jedynym ukojeniem w cierpieniu 

był jej syn Mariusz Benoit, także aktor. Do 

końca życia z nikim się już nie związała. Zmarła 

niespodziewanie 9 lipca 1985 r. Na cmentarz 

św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida we Wrocławiu 

odprowadzały ją tłumy wielbicieli. Niestety,  

z biegiem czasu miejsce jej spoczynku popadło 

nieco w zapomnienie, jednak gdy przy jej gro-

bie zatrzymują się wycieczki prowadzone przez  

przewodnika, wszyscy z sentymentem wspomi-

nają jej aktorskie kreacje i przywołują jeden  

z najsłynniejszych cytatów z Manii Pawlakowej: 

„Oj, Kaźmirz! Kot w niewolę popadł! Na sznurku 
go pasą!”.

Maria Zbyszewska jako Pawlinka Zawiślakowa w filmie 
Sylwestra Chęcińskiego „Agnieszka 46”, 1964 r.,  

fot. za: fototeka.fn.org.pl 

Maria Zbyszewska jako Helena Perzchałowa w filmie 
Kutza Kazimierza „Ktokolwiek wie...”,  1966 r.,  

fot. za: fototeka.fn.org.pl 

Kamilla Jasińska
starszy specjalista w Dziale Redakcja  
Centrum Historii Zajezdnia
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Maria Zbyszewska i Wacław Kowalski jako Mania i Kazimierz Pawlakowie w filmie Sylwestra Chęcińskiego  
„Nie ma mocnych”, 1974 r., fot. za: fototeka.fn.org.pl 

Maria Zbyszewska i Wacław Kowalski jako Mania i Kazimierz Pawlakowie w filmie Sylwestra Chęcińskiego  
„Sami swoi”, 1967 r., fot. za: fototeka.fn.org.pl 

Maria Zbyszewska i Wacław Kowalski jako Mania i Kazimierz Pawlakowie w filmie Sylwestra Chęcińskiego  
„Kochaj albo rzuć”, 1977 r., fot. za: fototeka.fn.org.pl
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Grób Marii Zbyszewskiej na polu nr 6 na cmentarzu  
św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida we Wrocławiu,  

fot. Kamilla Jasińska

Jeden z kostiumów filmu „Sami swoi”, w którym  
Maria Zbyszewska występowała jako Mania Pawlak,  

fot. zbiory Centrum Technologii Audiowizualnych  
CeTA we Wrocławiu za: www.filmstudioceta.pl

Maria Zbyszewska i Wiktor Grotowicz jako Pawlinka Zawiślakowa i kowal Gerard w filmie Sylwestra Chęcińskiego 
„Agnieszka 46”, 1964 r., fot. za: fototeka.fn.org.pl


