TEMAT Z OKŁADKI
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iątek, 29 października.
Warszawski Teatr Polonia
„pęka w szwach". Tego
wieczoru po spektaklu odbywa się tu wyjątkowa uroceystość.
Jest tort, toast, ucrestnicy odśpie
wują „sto lat". To 10. urodziny tej
sceny. I choć jubileusz świętuje
teatr, to wyjątkowi goście przyszli
tu dla jednej osoby - jego założy
cielki Krystyny Jandy (62). Aktorka nie kryje łez. Ale czy są to łzy
wzruszenia? Choć uśmiecha się,
dziękując przybyłym, to zapewne
musi jej być przykro, re w tak waż
nym dniu brakuje najbli1.szej jej
osoby- córlri Marii Seweryn (40).

Córka i matka zawsze
były nierozłączne

To właśnie z córką i męi.em, nieżyjącym już Edwardem Kłosińskim,
11 lat temu założyła Fundację Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury. To fundacja rodzinna - mówiła z
dumą aktorka W styczniu 2005
roku kupiła dawne kino Polonia.
Pokosrtownymremoncie29paź..

dowym, jak i prywatnym, zaczę
ła pękać. Wszystko za sprawą
nowego związku Marii z ojcem
pięciorga dzieci Igąrem Dzierzęc
kim. Początkowo gwiazda wierzyła w intuicję córki. Wszak ona
sama też dwukrotnie układała
sobie życie, a Edward Kłosiński,
którego pos1ubiła po rozwodzie
z Andrzejem Sewerynem, talcie
był mężcLymą z przeszłością. Z
pierwszego małżeństwa miał córkę. Później z matczyną troską
przyjęła wiadomość, że Maria
spodziewa się trzeciego dziecka
Gest mamą Leny i Jadwigi z mał
reństwa z Robertem Jaworskim).

dziernika tego samego roku nowo
otwarty Teatr Polonia miał swoją
pierwszą premierę. Po śmierci
Edwadra Kłosińskiego (zm. 5 stycznia 2008 roku) fundacją zajęły się
_ Nie płaci alimentów
już tylko Krystyna Janda i Maria ·
na
piątkę swoich dzieci?
Seweryn. Córka aktorki została
dyrektorem zarządzającym nowo
Czara goryczy przelała się jedotwartego w dawnym kinie Ochonak, gdy pani Krystyna dowieta Och-Teatru (w 2010 roku).
działa się, że nowy ukochany
Marii nie płaci alimentów. PoMańa zawsze uczestniczyła w
ważnych dla fundacji i teatrów
dobno poinformowała ją o tym
wydarzeniach. Razem z mamą nie
pisemnie !)Statnia partnerka Igotylko święciła wszystkie sukcesy,
ra Dzienęckiego. Na dowód tego
ale talcie przyjmowała porażki.
ujawniła w mediach sms-y od
Jedną z nich był kryzys finansowy,
ojca trójki swoich dzieci, w któktóry dopadł fundację wiosną 2011
rych pisał m.in.: „Nie jestem ci
roku. Wydawało się, re to właśnie
niczego winny, a terminy wyznaw tej rodzinnej jedności tkwi taczaj komu innemu".
jemnica sukcesu teatrów Krystyny
Dziś matce i córce nie pozoJandy. Jednak w zeszłym roku więź
staje nic innego, jak poczekać,
między matką i córką, a także
aż emocje opadną, i mieć nadziezgodność, zarówno w życiu zawoję, re wszystko się ułoży.
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