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By być aktorem nie trzeba być ekstrawertykiem– 
rozmowa z Agnieszką Kawiorską
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R O Z M A W I A Ł A :  E W E L I N A  D Z I U B A

By być aktorem nie trzeba być ekstrawertykiem
O Agnieszce Kawiorskiej trudno powiedzieć, że zabiega o sławę, ale jak sama twierdzi aktor musi 

być medialny, dlatego bywa na bankietach, chętnie udziela wywiadów, ale nie jest bohaterką 
skandali. Wytrwale pracuje na sukces, co widać po godzinie, o której umówiłyśmy się na rozmowę. 
21.00 - kilka minut temu Agnieszka skończyła próbę w teatrze. Jedziemy coś przekąsić na krakowski 
Kazimierz, mimo zmęczenia, uśmiecha się i prosi żebyśmy usiadły w knajpce z dala od ludzi. Rozda-
wanie autografów jest miłe, ale ona jest niezwykle skromną osobą.

OFFSET: Gdzie Ty to wszystko mieścisz? (Filigra-
nowa brunetka w kilka minut pochłonęła pokaźny 
talerz sałatki).
Agnieszka Kawiorska: Od rana mieliśmy próby w 
teatrze, nie było nawet czasu na lunch, a ja nie lu-
bię szybkich przekąsek. Dbam o dietę, nie jadam 
produktów, które są niezdrowe i nie współgrają z 
moim organizmem.

OFFSET: No tak, bycie artystką zobowiązuje do 
dbania o linię, ale zacznijmy od początku - jak za-
częła się Twoja przygoda z aktorstwem, przecież 
miałaś być prawnikiem?
Agnieszka Kawiorska: Przygotowywałam się do 
egzaminów prawniczych, ale wygrała miłość do 
teatru. Postawiłam  wszystko na jedną kartę. Nie 
miałam planu B, bo wiedziałam, że tyko skupiając 
się na planie A - mogę zostać aktorem. To bardzo 
trudny zawód, trzeba chodzić na castingi i walczyć 
o rolę. Byłam zdeterminowana w dążeniu do celu 
i udało się, rok po skończonych studiach otrzy-
małam rolę  w filmie ,,Karol. Człowiek, który został 
papieżem”. Zagrałam tam kobietę w getcie, był to 
mały epizod, ale dzięki temu otrzymałam mnóstwo 
innych filmowych propozycji. Teraz śmiało mogę 
powiedzieć, że upór i konsekwencja są kluczowymi 
elementami  w dążeniu do wyznaczonego przez 
siebie celu. 

OFFSET: Jesteś aktorką, wi
ęc wydawać by się mogło, że jesteś odważną i pew-
ną siebie osobą czy to prawda, że byłaś kiedyś skry-
ta?
Agnieszka Kawiorska: Nadal jestem wstydliwa, 
a aktorstwo nie ma nic wspólnego ze śmiałością. 
Wielu moich przyjaciół aktorów,  z natury także są 
nieśmiali. Ja do tej pory jestem cicha i nie lubię wy-
stąpień publicznych, ale postacie, w które się wcie-
lam wyzwalają we mnie różne emocje.  Na pewno 

otworzyłam się też trochę w szkole teatralnej, po-
nieważ  spędziłam tam dużo czasu. Niekiedy od 7 
rano do 23 godziny mieliśmy zajęcia - gimnastyka, 
rytmika, taniec, pantomima – podczas różnych lek-
cji, człowiek bardzo się otwiera, uczy pewności sie-
bie i zwalcza swoje kompleksy. 

OFFSET: Lepiej się czujesz grając w serialach i fil-
mach czy na deskach teatru?
Agnieszka Kawiorska: Czym innym jest film czym 
innym jest teatr. Dobrze się czuję przed kamerą jak 
i na deskach teatru. Najlepiej znaleźć złoty środek 
i realizować się w tych dwóch płaszczyznach rów-
nocześnie. Teatr daje aktorowi możliwość ciągłe-
go rozwoju, można wcielać się w postacie, które 
są zupełnie inne. W serialach reżyserzy obsadzają 
aktora w roli postaci, która ma  podobny charakter 
do aktora. 

OFFSET: Jak wspominasz swoją pierwszą poważną 
rolę - córkę generała w filmie ,,Katyń” ?
Agnieszka Kawiorska: To było niesamowite 
przeżycie, ponieważ tę rolę otrzymałam zaraz po 
ukończeniu PWST, byłam młodą i jeszcze niedo-
świadczoną aktorką. Cała ekipa pracująca przy 
filmie była mistrzem w swoim fachu – charaktery-
zator, fotograf, artyści. Wszyscy ludzie byli przemili 
i skromni, atmosfera na planie była rodzinna,  ale 
z drugiej strony, z uwagi na tematykę tego filmu, 
było poważnie, ponieważ wszyscy mieli do niego 
ogromny szacunek. 

OFFSET: A jak wspominasz współpracę z Andrze-
jem Wajdą? Czy jest to wymagający reżyser?
Agnieszka Kawiorska: Pan Andrzej okazał się wy-
jątkowo intuicyjnym reżyserem. Na planie wsłuchi-
wał się w serca aktorów. Nie nakazywał  nam grać 
tak jak on tego wymaga, rozmawiał z nami o ro-
lach, a przez to postacie, które graliśmy były bardzo 

rzeczywiste. Oczywiście żeby być aktorem trzeba 
być dobrym psychologiem, trzeba rozumieć siebie 
i dany charakter, wtedy można dotrzeć głęboko do 
postaci i dobrze wczuć się w rolę. Cieszę się, że ,,Ka-
tyń” odniósł sukces.  

OFFSET: Jaka jest Twoja wymarzona rola?
Agnieszka Kawiorska: Lubię postaci silne, bardzo 
chciałabym zagrać Joannę d’Arc.  Czuję satysfakcję 
wcielając się w charaktery, które są trudne, są wy-
zwaniem i motywują do  cięższej pracy. 

OFFSET: Często oglądasz się na dużym ekranie? 
Lubisz siebie jako osobę?
Agnieszka Kawiorska: Oglądanie siebie jest dla 
mnie cierpieniem, ponieważ jestem bardzo kry-
tyczna. A czy siebie lubię? Tak, z biegiem czasu, na-
uczyłam się akceptować siebie. Kiedyś byłam per-
fekcyjna, a teraz dałam sobie prawo do popełniania 
błędów, do bycia sobą, przestałam się porównywać 
do innych, teraz mogę powiedzieć że lubię siebie, a 
nie zawsze tak było.

OFFSET: Jak smakuje popularność?
Agnieszka Kawiorska: Nie wiem czy jestem po-
pularna, jestem osobą publiczną. Oznaki rozpozna-
walności, z którymi się spotykam są raczej miłe. 

OFFSET: Jak wygląda Twój wolny od pracy dzień?
Agnieszka Kawiorska: Staram się żyć aktywnie, 
chodzę na siłownię, od jakiego czasu jestem za-
rażona kitesurfingiem. Jestem filmomaniakiem i 
uwielbiam też podróże.
OFFSET: Zostańmy w temacie kształcenia, czyli po-
dróży. Jaką wyprawę wspominasz najlepiej? 
Agnieszka Kawiorska: W podróżowaniu najbar-
dziej lubię docierać do miejsc, które nie są tury-
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styczne, gdzie nie ma hoteli, nie ma wycieczek all 
inclusive - lubię kosztować życia w danym miejscu. 
Mam sentyment do Azji Południowo - Wschodniej. 
W pamięci na zawsze pozostanie mi Laos i Wiet-
nam. Laos nie jest tak bardzo turystyczny, a przez 
to jest trochę dzikimi miastem. Ma bardzo ciekawą 
kulturę np. do każdego pomieszczenia do którego 
wchodzisz, musisz ściągnąć  obuwie, niezależnie 
czy jest to knajpa, agencja turystyczna czy świąty-
nia. Ja podczas podróży kupiłam kilka par klapek, 
ponieważ wiele razy przed restauracją, nie mogłam 
znaleźć swoich butów (śmiech).  

OFFSET: Nad jaką produkcją teraz pracujesz?
Agnieszka Kawiorska: Teraz można zobaczyć 

mnie w spektaklu  ,, Przerażony na śmierć”, który 
gramy w Krakowskim Teatrze Variete.  W sztuce 
gram rolę Mary. Jest to młoda dziewczyyna, zatrud-
niona w lokalnym młynie do pomocy biurowej. 
Akcja rozkręca się, kiedy w kobiecie zakochuje się 
dwóch przyjaciół, wybranka oddaje serce jednemu 
z nich, ale drugi walczy o nią za wszelką cenę. To 
historia o miłości, zdradzie i morderstwie, dlatego 
zapraszam na nią wszystkie osoby, które kochają 
trzymające w napięciu dramaty. 

OFFSET: Czego Ci życzyć?;)
Agnieszka Kawiorska: By aktorstwo - moja pasja, 
zawsze było dla mnie życzliwe i żebym nigdy nie 
musiała szukać planu B na życie.

Agnieszka Kawiorska – urodziła się  
w Sandomierzu w 1982 roku.  Absol-
wentka PWST w Krakowie. Zadebiuto-
wała na scenie Teatru Starego w spekta-
klu ,,Gang Bang” w reżyserii Krzysztofa 
Jaworskiego w 2004 roku. Jej pasją są 
sporty: jeździectwo, snowboard i jog-
ging. W wolnych chwilach podróżuje  
i fotografuje. 

Modelka: Agnieszka Kawiorska
Fotograf: Bartosz Piasecki
Studio: UNIQUE STUDIO & AGENCY, 
ul. Lubicz 9, Kraków
Makijaż: Angelika Olsza Make-up Artist
Włosy: Aleksandra Rup - RUP Coiffeur
Odzież do sesji wypożyczył: Butik Lavend


