Kalina Jędrusik (5 lutego 1930 w Gnaszynie - 7
sierpnia 1991 w Warszawie)
Ta seksowna aktorka z Gnaszyna
o przepięknym imieniu Kalina,
uwiodła pisarza
(to się gwiazdom zdarza*),
nie musiał... chodzić na nią do kina.
(ebs, *że wspomnieć takie pary jak Paulette Goddard & Erich Maria Remarque, Marilyn
Monroe & Arthur Miller, Sonja Ziemann & Marek Hłasko, Jean Seberg & Romain Gary, Lilli
Palmer & Carlos Thompson)
Kalina Jędrusik - aktorka teatralna i filmowa, piosenkarka i artystka kabaretowa, gwiazda i
symbol seksu w PRL-u.
https://www.youtube.com/watch?v=MRJTDd3x41A
Kalina Jędrusik urodziła się 5 lutego 1930 w Gnaszynie (od 1977 dzielnica Częstochowy) jako
córka Henryka Jędrusika, senatora RP w latach 1938-1939.
W 1958 ukończyła studia w Państwowej Wyższej Szkole Aktorskiej w Krakowie i w tym samym
roku debiutowała na scenie gdańskiego Teatru Wybrzeże. Od stycznia 1955 grała w teatrach
warszawskich: w Teatrze Narodowym (1955-1957), Teatrze Współczesnym (1957-1963),
Teatrze Komedia (1964-1967), Studenckim Teatrze Satyryków (1969-1972), Teatrze
Rozmaitości (1972-1985) i Teatrze Polskim (1985-1991). Występowała w rolach
dramatycznych i charakterystycznych.
Ogromną popularność przyniósł Kalinie Jędrusik udział w programach telewizyjnych "Kabaretu
Starszych Panów":
https://www.youtube.com/watch?v=gzn030FfWBo&list=RDgzn030FfWBo#t=0
A także kreacje filmowe, m.in. Joanny w "Lekarstwie na miłość" według powieści Joanny
Chmielewskiej "Klin klinem" w reż. Jana Batorego, gdzie zagrała u boku Krystyny Sienkiewicz,
Andrzeja Łapickiego i Wieńczysława Glińskiego:
https://www.youtube.com/watch?v=lucM6HoVzGU
W 1976 roku występowała w duetach z Violettą Villas, głównie w Stanach Zjednoczonych.
Była żoną pisarza Stanisława Dygata (od 1954). Była bezdzietna. Była matką chrzestną
piosenkarki Magdy Umer.

Kalina Jędrusik darzyła wielką miłością koty. Po śmierci męża (1978), opiekowała się nimi w
swoim mieszkaniu na Żoliborzu.
Zmarła w nocy 7 sierpnia 1991 na skutek ataku astmy oskrzelowej na tle uczulenia na kocią
sierść kota. 13 sierpnia 1991 została pochowana w Alei Zasłużonych cmentarza
Powązkowskiego w Warszawie (grób 66).
https://www.youtube.com/watch?v=Id3qxyeOQac
W plebiscycie na najlepszą aktorkę w historii polskiego filmu, zorganizowanym w 1996 roku
przez redakcję pisma „Film” z okazji 100-lecia kina, zajęła trzecie miejsce.
"Kalina Jędrusik - Fascynująca muza PRL" (fragment książki Dariusza Michalskiego "Kalina
Jędrusik")

