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Teatralnej w Warszawie. Rocznik, który przynosi
chlubę tej uczelni. Już słynny
spektakl pt. „Akty", z którym
ówcześni jeszcze studenci ostatniego roku ~zkoły objechali Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. odnosząc
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wyreżyserował ten
spektakl,
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reżyserem,
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dymi, umiał ich właściwie
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A potem Kazimierz Dejmek
powierzy! jej rolę Elektr y.
I znowu wielki sukces. To
niełatwo zostać zauważoną obok aktora tej miary , co Gustaw Holoubek. obok Zofii Rysiówny, Andrzej;i S1czepkowsk1ego i Zbigniewa Zapasiewicza. A jednak Jankowska
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Wyższej

w iga J a nkowska g r ała w tym
przedstawieniu Matkę ze sztuki Witkacego. Krzysztof Kol berger zagrał Pana Młodego
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