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Joanna Moro
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Znana aktorka oraz Polka z Wilna Joanna Moro
wystąpiła w popularnym telewizyjnym show polskiej
telewizji „Tomasz Lis na Żywo”. Rozmowa między
aktorką i znanym dziennikarzem dotyczyła serialu
„Anna German”, który obecnie bije rekordy
popularności w Polsce.

W Polsce serial z Joanną Moro w roli głównej obejrzało
ponad 6 milionów osób. Aktorka powiedziała, że nie czuje
żadnej presji ze strony wielbicieli. „Na razie jestem normalnie sobą” -  zaznaczyła Joanna Moro.

Aktorka powiedziała, że bardzo chciała, aby serial została pokazany w Polsce. „Bardzo walczyłam o to, aby
ten serial był wyemitowany w Polsce. Bo kręcąc ten serial nie miałam pewności, nie wiedziałam, że Telewizja
Polska zakupi ten serial. (…) Bo chciałam, aby Polacy dowiedzieli się, kogo tak naprawdę mają. Bo Anna
German mówiła o sobie, że jest Polką” -  powiedziała Moro.

Joanna Moro urodziła się na Litwie, ale już od wielu lat mieszka w Warszawie. „W Wilnie przez 18 lat kiedy
mieszkałam na Litwie mówiłam, że jestem Polką. Teraz mieszkając w Warszawie mówię, że jestem wilnianką.
Bo to jednak jest coś innego” -  wytłumaczyła aktorka. „Prawdę mówiąc musiałam się doszkalać, bo w Wilnie
wychowywałam się w bardzo polskim środowisku i rosyjski nie był językiem, którym posługiwałam się na
codzień” -  dodała Joanna Moro.

Anna German przyszła na świat w 1936 roku w  Uzbekistanie. W 1946 roku razem z matką przyjechały do
Polski. Anna German z wykształcenia była geologiem, a piosenkarką została z zamiłowania. Dzięki matce
znała siedem języków i w tylu śpiewała piosenki. Jako wokalistka zadebiutowała w 1960 roku. Za swoje
najsłynniejsze przeboje "Tak mi z tym źle" i "Tańczące Eurydyki" była nagradzana na f estiwalach w Sopocie i
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Opolu.

Joanna Moro, polska aktorka, absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie. Na swym koncie ma role w
takich produkcjach jak „Na Wspólnej“, „Londyńczycy“ , Kopciuszek“ czy „Faceci do wzięcia“.
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