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nagradzanych w kategorii kultu
ra jest Maria Seweryn (40), cór
ka Krystyny Jandy (62). Pani 
Maria nie kryje radości z nagro
dy. Nie kryje też, że jest w ciąży! 

Nie tak patrzy na 
przyszłość córki 

O tym, że Maria Seweryn jest 
w ciąży, spekulowano już na po
czątku tego roku. Plotki pojawiły 
się zaraz po tym, jak okazało się, 
że córka Krystyny Jandy zaczęła 
spotykać się z nowym partnerem 
Igorem Dzierzęckim (42). I od 
razu pojawiły się informacje, że 
zachwycona tym związkiem nie 
jest mama Marii Seweryn. Kry
stynie Jandzie ponoć nie podo
bało się to, że nowy ukochany 
córki, ma, oględnie mówiąc, dość 
skomplikowaną przeszłość rodzin
ną. Porzucał poprzednie partner-

bedzie babci 
Zawsze znajduje czas dla wnuczek 

.. -· ·~ _,.. ~ - - .. . .,_, -

ki i własne dzieci. Niektórzy twier
dzili nawet, że między matką a · 
córką pojawił się pewien spór, 
Dotyczyć miał prowadzonego 
przez Krystynę Jandę Och Teatru 
w Warszawie, którym zarządza jej 
córka. Podskórna złość o związek 
miała przenieść się na sprawy 
zwiążane z teatrem. 

Jestem babcią i jest 
naprawdę super 

Doszło nawet do tego, że Ma
ria Seweryn ma wsparcie w ojcu 
Andrzeju Sewerynie (69), który 
bez oporów zaakceptował wybór 
córki. Świadczyć o tym ma fakt, 
że na ślubie aktora z Katarzyną 
Kubacką (48), który odbył się w 
Rzymie, przyleciała„. Maria Se
weryn („ZnG" nr 40). 

Niedawno znowu pojawiły się 
informacje o ciąży Marii Sewe-

ryn. Ona sama nie komentowa
ła tego faktu, ale podczas nie
dawnej gali już nie kryła wyraź
nie zaokrąglonego brzuszka. Czy 
Krystyna Janda cieszy się, że 
kolejny raz zostanie babcią? Ma
ria Seweryn ma z byłym mężem 
Robertem Jaworskim dwie córki, 
18-letnią Lenę i 11-letnią Jadwi
gę. Czytając wywiady z Krystyną 
Jandą, można. dojść do wniosku, 
że rola babci jest dla niej bardzo 
ważna. Chociaż aktorka jest za
pracowana, to twierdzi, że za
wsze znajduje czas dla wnuczek. 
Zapewne nie inaczej będzie i 
tym razem. W końcu, co jest 
ważniejsze dla babci niż własne 
wnuczki i wnuk? Jak wyjawia 
osoba z otoczenia Marii Sewe
ryn, urodzi ona chłopca. Po
dobno wybrano już mu nawet 
imię - Aron. MJ 


