
Gdzie pracuje Jadwiga Jankowska-Cieślak? 

Z KOLEŻEŃSKIM POZDROWIENIEM 
8 marca pewna aktorka ze skrzynki na 

klatce schodowej swego domu w Wilano
wie wyjęla list: 

„Warszawa, 1marca1990 r. 
NK- 50/90 Pani Jadwiga 

Jankowska-Cieślak 
aktorka 

Szanowna Koleżanko 
Komunikuję uprzejmie, że nie mam moż

liwo.l'ci przedłużenia umowy na sezon 
,1990/ 1991 , ponieważ nie znajduję dla Kole
żanki roli w repertuarze następnego sezonu. 

Z koleże1iskim pozdrowieniem 
Dyrektor Naczelny i Artystyczny 

(- ) Adam Hanuszkiewcz". 

Tymczasem po Warszawie poszła plot
ka, że „Hanuszkiewicz wyrzuca Jankows
ką -Cieślak" . Goniec skontakował się tele
fonicznie w tej sprawie z dyrektorem Teat
ru Nowego, który wyjaśnił : - Pani Jan
kowska-Cieślak przyszła do mojego gabi
netu w kwietniu zeszłego roku z prośbą 
o prai:ę. Przyjąłem ją , choć od początku 
miałem świadomość, że nic mieści się 
w moich planach repertuarowych. Jest to 
niezwykła , pełna delikatności , impresjonis
tyczna artystka, która całkowicie nic przy
staje do modelu teatru, który tworzę w No
wym. Mimo to nadał pozostanie w naszym 
zespole. 

I tyle. Każdy dyrektor ma święte prawo 
do swobodnego komponowania zespołu 
artystycznego. Wprawdzie obyczaj każe, 
by tego typu decyzje komunikować w trak
cie rozmowy sezonowej, ale to tylko kwes
tia manier, a nie uprawnień . Goniec ani 
myśli w nic ingerować. Goniec się tylko 
dziwi . -

Najpierw tym, że udzielona mu pr7.ez 
telefon informacja nic pokr)'.wa się ze sta
nem korespondencj i z 7..ai ntercsowaną. 
Z kolei - tym, że dyrektor tak ła two 
rozstaje się z aktorką formatu Jankows
kiej-Cieślak . Gwiazdą jest się nie z woli 
środowiskowych układów czy dyrektors
kiej protekcji, ale - z woli widzów. Tym 
samym, gwi;;zda gwarantuje frekwencyjny 
sukces, przyc iągnięcie do teatru publiczno
ści świadomej, umiejącej dokonywać wy
borów. I taką aktorką jest z pewnością 
Jankowska-Cieślak. Pozbycie· się gwia1.dy 
dowodzi skłonności samobójczych. Na na
szych oczach w ten sam sposób dyrektors
kie auto dn fe popełnił jeden z najwybitniej
szych warszawskich aktorów; o czym Go
niec pisał w numerze pierwszym. Czy to 
początek epidemii? (abc) 


