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Magda rzeba zabić te miłość''. Rola tytułowa w ,,Elektrze„ 

mnie od rozu „no głvhoką wodę" 
mówi Jadwiga Jankowska - Cieślak 

K RÓTKO ostrz.yżone włosy 
szczupła figura - typ współ: 
czesnej dziewczyny . To pani 

JADWIGA JANKO\VSKA-CI ES-
LAK. W życiu wygląda tak właś
nie jak Maitda z filmu „Trzeba 
zabić tę miłość". StołPCzna publi
czność teatralna ma natomiast w 
tej chwili okazję ogląrłać ją w 
„F.lt"ktrze" Giraudoux, w roli ty
tułowej. 

• Dla Pani jednak jest to do
piero pierwsza roln w teatrze? 

Pierwsza i na razie jedyna mi
mo iż warszawską szkołę 'tea
tralną ukończyłam już rok temu. 
Po studiach zaangafowałam się 
do Puławskiego Studia Teatralne
go, czyli teatru. prowadzonego 
przez młodych aktorów w Puła
wskich Zakładach Azotowvch. Te
atr wystawiał Wyspiańskiego. Nor
wida, Majakowskiego, Fredrę, 
Cervantesa. Publiczność puław
ska niestety, nie Interesowała się. 
wcale teatrem. I to nie tylko na
sz.vm. ale także teatrami z Lu
blina czy Warszawv . które przy- , 
jeżd7.ały tam na wyo;tępy. W re
zultacie Studio zo..<talo zlikwido
wane W Puławach nie zaerałam 
żadnej większej roli. raz tylko 
wzięłam udział w małym za
stępstwie. W ubiegłym roku nie 
miałam zresztą zb\•t wiele czasu 
gdv7 musiałam opiekować się mo~ 
ią córeczką. która ma w tej chwi
li rok i 2 miesiące. 

• Miejmy nadzieję że teraz, w 
Teatrze Dramatycznym, będzie 

miala Pani okazję grać wiele. To, 
że powierzono Pani od razu rolę 
Elektry, ma przecież swoją wy
mowę ... 

Prawdę powied~i~tvszy, ZOBta
łam zaangaż<>wana do tego teatru 
do zupełnie mnej roli. Ponieważ 
jednak plany teatru uległy zmia
nie. a jednocześnie zdarzvło się 
że Kazimierz De.fmek postanowił 
wystawić „Elektrę" - reżyser i 
dyrektor teatru zarvv.vkowali . Zo
stałam wrzur.ona od razu „na 
głęboką wodę" i mu~lalr jakoś 
dać 1oble radę. Przvzna 1ę. że o
gromnie sie przestraszvłam kiedy 
dowiedziałam o;ię 7e mam zagrać 
t~ rolę - je~tem przecież jes7Cze 
młodą i niedoświadczoną aktor
ką. Dzięki pomocy reżysera i ko
legów i miłej z nimi współpracy, 
udało mi się jednak pozbyć tre
my. Ciekawe zresztą. że w pierw
szej roli filmowej tak7e wstałam 
obsadrona p17..ez reżysera, który 
wcale mnie nie znał. Pan Mor
gl'nstern robił ze mna kiedyś ie
dvniP próbne zdjęcia do „Ko
lumbów" ale w rezultacie w tym 
filmie nie zaerałam Natomiast 
po pewnym cza.~ie reżvser przy
pomniał sobie o mnie przy okazji 
Pf)~·wkiwania aktorliw do filmu 
„Trzeba zabić tę miłość". 

• Kinowa publiczność uznala 
że wybrnl bardzo i'fnbrze. A czy 
po tym pli>rw.ęzym filmie zagrala 
Pani w następnych? 

Nierławno pokazywano w TV 
film w reż. B. Sass-Zdor pt. 

J. Jankowska-Cieślak 

„Ostatni liść", w którym wystą
piłam razem z Mają Komorow· 
skl\. Ponadto ukończyłam jj!.l!zcze 
3 filmy. O Ile mi wiadomo, wszy
stkie one są już po kolaudacji i 
wkrótce zostaną wyświetlone w 
TV i na ekranie. 

• Pani zainteresowania poz11-
zawodowe? 

- Bardzo lubię czytać, przede 
wszystkim literat•irę poważną 1 
klasykę. Poz.a tym wszystkie wol
ne chwile poświęcam opiece nad 
córką. 

Rozmawiała: 

MARIA 


