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Ja.dwiea Jankowska-Cieślak 
lfi>J najlepszą aktorką w Cannes 

Cł.szy si, mama. mqł. dzieci I w yscy kinomani 

Z
zakończonego w środę Mię- warszawskiego mieszkania aktorki. 
dzynarodąwego Festiwalu Fil- Zgodnie z przew.idywaniaml, laureatka 
mowego w Cannes nadeszła festiwalu przebywa obecnie w Cannes, 

adosna wiadomość. polska aktorka ratem z delegacją kinematografii wę
!ladwiga .Jankowska-Cieślak została gierskiej. Telefon odebrała mama ak-
1"' torki, p. Zofia Jankowska, na której 
aureatką nagrody :a najlepszą ręce złożvliśmy gratulacje dla laureat-
reaeję kobiecą. To wysoko noto· ki. 
ane wyróżnienie jury przyznało - O nacrodzle przyznaneJ c6 ce prze• 
olce za znakomicie zagraną rolę jury festiwalu w cannu do edzlałalJl 
ziennikarki w węgierskim filmie CDOKORCZENIF NA ST . 21 
eżyserii Karoly Makka „Inne 
JJOjrzenie", którego akcja toczy się 
a Węgrzech pod koniec lat pięć-
ziesiątych. 

Po otrzymaniu wiadomości o wiel
kim sukcesie w Cannes J adwigi Jan
kowskiej-Cieślak Kurier zadzwonił do 

adwlga Jankow1ka-Cidlak l Daniel 
Olbrychski w „Mt\tu I tonie" Fredry 
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Brawo Jankowska - Cieślak 
(DOKO~CZENIE ZE STR. 1) 

się z radia - m6wl p. Zofia Jankowska. 
W chwilę p6źniej rozdzwonił się nasz 
telefon. Pierwszy z gratulacjami zadzwo· 
nil Marek Kondrat, p6źnlej wielu kole· 
g6w i znajomych. C6ż mogę od siebie 
pcawiedzieć? Jestem ogromnie wzruszona 
i bardzo dumna z córki. Cieszymy 
się wszyscy - ja (piękny prezent zro
biła ml Jadzia z okazji Dnia Matki!), je j 
mąż I dzieci, Zosia I Jakub, kt6ry ma 
dopiero 2 Jatka. Teraz wszyscy z nie
cierpliwością będziemy czekać na jej po-1 
wrót - spodziewamy się przylotu do 
warszawy w pią.tek 28 bm. I 

Ro.zmawraliśmy także z córeczką 
Jadwigi Jankowskiej-Cieślak, rezolut
ną Zosią, uczennicą III klasy. Na py
tanie, czy w przyszłości chciałby z.o
stać, tak jak mama, wybitną aktorką 
odpowiedziała bez chwili namysłu: 

- Jeszcze się nie zdecydowałam, ale ... 
jest jeszcz~ drugi za w6d, kt6ry mi się 
bardzo podoba. Może zostanę nauczyciel-
ką? . 

- A czy widziałaś !>Woją mamę na 
scenie, w filmie? - spytaliśmy jeszcze 
Zosię. I 

- Oglądałam mamę przede wszystkim 
w telewizji, ale w teatrze r6wnleż. np. 
w „Nocy listopadowej". 

Raz jeszcze gratulujemy sukcesu 
Jadwidze Jankowskiej-Cieślak. Cieszy
my s.ię z jej osiągnięcia tym więcej, 
że choć polska ktnematografia w tym 
roku w konkursie w Cannes nie u
czestniczyła, to jednak wśród laurea
tów tegorocznego festiwalu jest Polka. 
Została uznana za najlepszą aktorkę 
Cannes 82. Wśród panów nagrodę za 
kreację uzyskał Jack Lemmon w fil
mie „Zaginiony". 
Główna nagroda Złota Palma przypad

ła · filmowi amerykańskiemu „Zaginio
ny" w reż. Costa-Garvasa i tureckiemu 
„Droga" - Serifa Gorana i Yilamaza 
Guneyo . .Nagrodę specjalną, którą usta
nowiono dla uczczenia XXXV r.ocznicy 
Fest iwalu, otrzymała Michelangela Anto
nioniego „Identyfikacja kobiety". Bry
tyjski film „Fucha" Jerzego Skolimow
skiego otrzymał nagqidę za najlepszy · 
scenariusz. zachodnioniemiecki twórca 
Werner Herzog otrzymał nagrodę za 
na jlepsz11 reżyserię (film „Fitzcarraldo"), 
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