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12vwe. niełMeslcie oczy, krótko ścięte jasne włosy.
Energiczne, trochę chlo ·
ruchy. Juz po pietWSZych
1

zdjęciach przewrOlnei ~ii TrzeŃ zabić tę miłość
u.ifła
a Janusza Morgensterna.
że wokół perypetii Magdy~ cały film.
de-

debiutantb tak

z

likalnym dyslansem ~ sit w .panienkę
z dobfego domu-. ~ającą pracę w szpi(alu jako
salowa. N~ dodatek - nie~omnie zakochaną.
· Urodzila się dwadziełcia
temu w Gdańsku-Wrzesz 
czu_ Od ołmiu lat 11.-zka ~ Waiszawie.. W dziewiątej
klasie trafila do Palacu ~- do kólca tealralnego
Plf1Wadzonego przez J~-:-·:rM~. gdzie brała. udział
w inscenizacji sztuk szekspir
· _ Po maturze w zna nym SłOiecznym Liceum · . Gottwalda zdecydowała
się zdawać do P~ Wyższej Szkoły Teatralnej.

!ft

gdyż -

jak powtarza z ~ądziewczęcą przek0tą to najmniei wia omaści„. Na studiachmiała

_wymagało

szcąłcie:
się

przez pierwsze
semestry rokiem opiekowal
Marian Wyrzykowski. a po jego śmierci - Ignacy

Gogolewsli Szczególnie
.
wspomjna aklOISkie
prół:Jv w ramach Kola .Nauk wego: w sztukach „ Modlitwa· Anabala i
~<jrwida- Najbardziei podobają
się jej sztuki i role na
groteski i realizmu ; nie lubi

.zwo1on·

granic:YJ

grzecznegQ. ~

teatru.

·

DE;BltlT'/

JlAD WIG
JANKO SKA

r1/
.,_2

W kierunku filmu popch~ ją prof. Aleksander Bardini. któfy już dwa lata
protegował ją reżysefowi
Januszowi MOlgenstemowi do Kolumbów. Ale nie
zdecydowała się. nie chciała prz-ać studiów. Zresztą
teatr ją bardziej pociągał r_5 film. Przy drugim filmie

Jaitusza Morgensterna
Miala
lnusiela

grać

ll;StąP\iła.

zakonnicf

-ócić

do

w~i.J»e żuławskiego.

szkoły.

ale
na osutni czwarty rok.

oric.u· Wrtkacego gra.„
dwa 9owa
pierwszym akcie. dwa
w ~ i już cm rola. Może większe pole działanill
bfdzie mia1a w przygo~anei przez Jerzego J.o~ antologi dramatu „
modernizmu do Różewi 

· W !dyplomowym

_Małym

12-~ Zosię;

cza .

~ o wyjeldzie do Puław. gdzie czteroosobowa
1
91UPa absolwentów
wskiej szkoły teaeralnej
PWST od dwóch lat
Studio Teatralne przy
Azotowych. Zwłaszcza
że włród czlonków-z.aloży~ tej grupy znajduje sit jej
mąi o trzy lata stanzy od Ja(jzi - aktor Piotr Cieślak.

~ta.Iną scenę

Zakladafh
I

