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SKRYTOSCI · ducha . zawsze
~
chciała. Z<li!itać aktorką. ale nit1
::
. bardw wierzyła. w swoje moż: Hwości, no i za.wód ten nie cieszył
§się w jej rodzinie zbytnim poważa
§ niem. Po maturze miała zdawać na.
:: architekturę wnętrz, ale przypadek
§ spraltil. że stało się inaczej. Wzięła.
:: udział w konkur.>ie recytatorskim w
§ LodŻi, ..:... Pamiętam, że w czasie
:: imprezy podszedł do mnie lllieczy§ sław Voit - wEpomina aktorka. §i · zapytał. czy nie zamierzam zdawać
:: do szkoły · teatralne-j. Rozpłakałam
§się i uciekłam. Sądziłam , że to żart.
:: Ja do szkoły . teatra.Jnej! Z moim
§wzrostem!

~

eszaminy do ·kr&kow.skiej PalistwoweJ. .Szkoly Teatralnej.
Niski wzrost. jak się okazało, ni•
był żadną, prze.o;zkodą.
Wręo-l prleciwnie. To dzieki niemu Elżbieta.
Ka.rkoszk.a , . już na pierwszym roku
zagrała.
w St.a.rym Tea.trzc. .Tego
ówczesny dyrektor Władysław KrzemhiBki poszukiwał dziecka. do roli
w spektaklu Gib'sona „Cud '' Alabamie". w pra.sie ' ukazało się oglonenie, było .du:fo .13-letnich kandydatek, a.le reżyser chciał zrobić tak•
:te druga, obsadę . z . k.imś z PWST.
I choó Elżbieta. Karkoszka miała.
nieco więcej niż. 13 lat, dostała. tę.
rolę głuohonierne'j dziewczynki.
Jeszcze w szkol~ zadebiutowała. w
filmie główną, rolą w ·;;Drewnianym
różańcu" w. reż. : .IPetelskich. Potem
wystąpiła · w
telewizyjne.i noweli
„Buty", przygotowane; spccja.Jn;e dla.
nie.f przez Ewe Pctelską.
Po skończeniu szkoły w 1967 roku,
tra.fila. do krakow<.kicgo Teatru Rozmaitości i · grała. tam bardzo duio,
od dra.ina.tu po farŚę.
Od 1970 roku Jest w Starym Teatrze. gdzie zagrała. m. in. Smugoniową w „Przep ióreczce". Panią X w
„SUniejszej'1• Warię w ;,Wiśniowym
sadzie". Za. wybitne kreacje kobiece
Teat.ro Telewizji - Szimeny w „Cydzie" i Janiny Borowskie.i w „Pi·ta.valu krakowskim" otrzymała w
1977 roku Zloty Ekran.
Elżbieta · Karkoszka.· uchodzi
za.
tra.g-iczke
„pełni\
wewnetrznego
smutku istnienia". gdyź los i reży
serzy · cihdarzaja. ją takimi właśnie
rolami. Ale na !lzczęście utalentowanej aktorce ·· udaje sie prze bi~
i>rzez . · gorset . drama.tyczno-~oman
tycznell'o reJ)ertua.ru. w którym_ rostała

uwięr.iona.

Ale to o.na. właśnie zdobył&' pierwElżbiełe Ka.rkos:r.ke zobaczymy dziś
: szą nagrodę. a. za. otrzymane pie· "*'. .s pe'kta1du „Sędziów".
~ niądze kupiła. bilet i pojechała. na
(łza)
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