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Drob114, tDJISOka po

•tać. Mily, delikalnti głos. 
Daże, łagodne OCZfl. Z 
pewnością te cech11 za-

rot. A. Drozdotaald decydowal11 - i przez 

pnenlo dziuięć lat nie 
tDJIChodzi prawie Koś
cialkow•ka poza role· 
dziecięce i naiwn11ch 
podlotków. 

Toteż •twarza ich dłu
gi szereg. Po ukończe
niu kmupiracyjn11ch •tu
diów w r. 1944 w Wil
nie (pod kierunkiem 
prof. Stefana Srebrnego 
i Konrada Górskiego) i 
debiucie (w roli Józi w 
,.Damach i huzarach" 
Fredry) przenosi się wraz 
z teatrem do Torunia.. 
Gra tu Wichnę w „Jeń
cach" Rvdla i ulubioftq 
- t11lekroć potem po
wtarzanq - Hesię z ,.Mo
ralności pani Dulskie;". 

Oz.ztvn da;e już ról 
więce;. Aniel( ze .,Slu
bów pa~kich", Pazia 

s ~. CĄ_J 

w .,Marii Stuart", Stef- piero Szura w „Jegorze ZachtDJlca przede 
cię z „Temperamentów" Bul11czowie" i August11- wut1•t1cim maksymalna 
cwo;dzimkiego, Pannę na, skTZ11wdzona tDJICho- pro•tota środków tDJITCl-
Młodq z „Kapelwza wcmica pani George zu PTZ11 żarliqm, pre-
slomkowego". Katowice Sand ze utuki Iwaszkie- cyzyjn11m przekazaniu 
dorzuca;ą Annę z „War- wicza rouzerza;ą do- utotJ, same; tragedii. 
szawianki", Wandę w t11chczasotDJ1 zakre• ~ó~. Joanna Kościałkow•kie; 
„Grub11ch rybach" Ba- I z~r~a;ą nowe mozb- najpełniej tDJlpotDiada 
łuckiego (z J~ Le•z- wo.set bogatego talentu. się w momentach wiel-
CZJ1mkim jako partne- Rok 1956. Punktem kiego napięcia ~chicz-
rem) i przede w~.st- zwrotn11m w karierze nego. Niema •cena .Zu-
kim Puka. w szekspirow.-:..._. ar:t11stJ1CZRe; _ •taje. ,. ~-· ~· chania.~Jo.ów'.~co wie-: 
skim .,Snie ROCJI letniej". Swięta Joanna .ze utu- czór w nie•labnqcym na-

Ale dopiero Kraków ki Shawa!. PUze o nie; pięciu trzyma całą 1Di-
(na którego scenie gra wówcza.s krytJlka: ,,Nie dowftię. Joanna, dosko-
już dwunas1JI rokJ przv- ma w te; roli cienia już nale świadoma w scenie 
nosi przełom w do1Jlch- nie jakiegoś efekciar- .. _sądu; .locmna cierpiąca i 
czasowym emploi. Nie - :stwa; ałe. ..jakiegokolwiek • Judzka,- crJJTZtt tym praw--
od razu zresztą. Poczqt- pokazvwania się aktor-_ .dziwie - tr11giczna - za-
kowo gra Kościałkowska •kiego; jest całkowite skakuje w epilogu JW-

Chochlika w ,,Balladt1- zniwelowanie wszelkich wq tonac;ą. Ironiczna, 
nie", Cherubina w „We- pokus egot~czn11ch i pel- żartobliwa i wt1rozumia-
selu Figara", Anię z ne poddanie się ŻJlciu po- la, t.OJldobywajqc różno-
"Wiśniowego sadu". Do- staci". rodność p~ów stwarza - .._. 
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tak pożądan11 przez auto
ra dystans wobec roz
grywane; przed chwilą 
spraWJI. 

Na.stępna duża rola i 
wielkie artystyczne o
.siągnięcie - Antygona 
:Anouilha - ;e.szcze bar
dzie; jednolita aktorsko, 
zwarta i czy.sto w rysun
ku. Ta dzieweczka .sto
jąca wobec wyboru: ży
cie czy śmierć, i wybie
rająca śmierć - pięknie 
świadczy o inteligencji, 
wrażliwości i kulturze 
wewnętrzne; aktorki. U
lubiona to rola Kościal
kow.skiej: na;do;rzal.sza, 
najpełniej.sza, najbliż.sza. 
Choć powtarzana o.siem
dzie.siąt razy, pozosta
wia ciągl11 niedosyt. 

Z kolei - jako roko
kowa margrabina w 
„Pułapce miłości" w11ka
zu;e aktorka pełne ro
zeznanie smaku i st11lu 
epoki.· Jako Infantka w 
„C11dzie" czy El.sinoe w 
„Irydionie" Krasimkiego 
- wyjątkowo szlachetnq 
stylizację ge.stu, łącząc 
klllS1IC11.st11czny .st11l in
scenizacji z wspólcze.snq 
wrażliwością. Sonią 
wzbogaca nie najciekaw
sze przedsta.wienie „Wu
jaszka Wani". 

Udźwignęła samotność 
Antygony i pancerz Jo
anny. Myślę, że chętnie 
by zawołała: „Cięż•zą 
podajcie mi zbro;ę!". 
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