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obecny stosunek do życia . Byłam wychowywana w domu. gdzie uczciwość i pracowitość staoowiły podstawę wszelkiego działania . Żadnych
sprzeniewierzeń, żadnego pójścia

na

łatwiznę.

Mój ojciec-inżynier lotnik
- precyzyjny umysł i złota rączka.
umiał zrobić wszystko. Z niczego.
Sam zrobił pralkę. odkurzacz, pi€karnik . Tego samego uczył mnie mój
pierwszy mąż, Wiesław Dymny:
•• Chcesz coś mieć, spróbuj to zrobić
samar Myślę, że dzięki ojcu i Wieś 
kowi umiem tyle rzeczy. Z kolei moja
mama je5t wzorem dobroci, łagodno
ści, wymzumialości. Po prostu promień słońca. Dzięki niej nigdy w życiu
nie robię świadomie niczego złego .
Staram się być taka jak ona i to już jest
cel sarn w sobie. Także dz~i memu
dziecku staram się być lepsza. niż
może bym była, gdybym go nie miała .
Chcę świecić przykładem . Czuję się
Michałowi , Krzysztofowi.

potrzclma,

rodzicom. braciom.
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jakiejś dłuższej nie~nośt:l związa
nej z pani zawodem, może zdarzy~ się

taki moment, kiedy będzie pani „najbardziej potrzebna " synowi? Rozmowa telefoniczna nie rozwiąże Pf"Obłemu ...
- No cóz. tak musi być. Mój syn

-Zóięcia:

STEFANIA CIESIELSKA i album rodzinny.

ANNA DYMNA: DlJam D 1F.adycj1! lJo to czyni .życie piękni.ejszym.
Ak w domu mam swój bałagan, swoje przyzwyczajenia. Miałam
zwierzęta brakuje mi ich - ·m ojej niezapmnnianej Mufki i kotki
Xas"ki, która kiedyś llciekala Vl mlłll *'ll pllm jilnwwy~..

-uJwsze wie. kiedy wracam. Na razie
ma 7 lat i większe problemy dopiero
się pojawią. Nie zostaje nigdy sam.
czuwają nad nim moi wszyscy! Jeżeli
byłby kiedyś w gwałtownej potrzebie.
czy dramatycznej syruatji, rzucę
wszystko. by być przy nim. -zaradzić .
ratować. zapewnić opiekę. Na razie
MichaJ łest.pisklęciem, któremu mogę
przed wyjazdem dokładnie zorgani .wwat życ::Je_ Później będzie musiat
sam próbować życia. Ale gdyby za szła potrzeba, przeskoczę ocean, czy
też przerwę dla niego najatrakcyjniej.sze ~- .Z-Gaję sOOie spr1ł'flllę, .że
pewnego dnia to on odejdzie i trzeba

.
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~ i pozostać z nim w wiełkiej
przyjaźni .
--Mewi..-.~~~
'O TI'łłejscu,

któr-e ~chroni pned 15amot._ 'UmCZ bau:biej
TIDlnie. co pan'i 1Ubi - mm najbBT"Rllliicią.

Mieć dokąd wrócić
- brwód akt.mm WjiilZllg81Ń°tył
ko talentu i JM"aoDwitości- T.akZe egooentTyzmu. 9wpienia nild '50bot. me-~~i zawszeflie!zitdrwiaaej "Wiary w5ieDie- Knkb mó"wiąc
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tym sądzi. jako

alttmb~:zapnlC1)Wi)fli,flll
d
;t;nzna, :łmnSzD ~mi1 .Jakie
życie .mdzinne w d - . :pilf'lj
rodziców. łr.iedy niłr.omu się nie śniło,
i!ezmijkidzHlci jedao~aktor

.boflo
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- Wydaje mi się. że życie rodzinne
dla aktorów jest ważniejsze niż dla
przedstawicieli innych zawodów.
"Nasza prolesja1estta1t stresująca, peł
na najprzeróżniejszych , nie tylko d 0b~~.
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ań,
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.puci;mów, ~
i metamorfoz, szarpań duszy na różne
struny. iż ja nieputrafilabym uprawiać
aktorstwa gdyby nie dorn, nie rodzina .
Co tu dużo mówić, mija popularność,
powodzenie, młodość, uroda, przyjaźnie. Po ukończeniu filmu czy spektaklu telewizyjnego przyjaciele się
rozjeżdżają , przyjaźnie słabną, rozmy wają się siłą faktu. Ciągle jesteśmy
narażeni na rozstania z rolami, czy .

z łudźmi, z t.tófymi pracujemy. Dtrtego musimy mieć swoje miejsce i Jco....
.goś, dla Jwgo.warlD~ .Cbw.ile..samotności zabijają. Znam takich samotników, ktmzv:po.ukończenju filmu me
wiedzą a> 2e :sobą .zrobić..-
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subiez~ ndq...Jednym wysDn::zy
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imrJm ..., ..... __ ;est -a:waz 'to
"DOW:a:fascynacjinniłasoa.jesr.cze inn;
przelew~ją swe uczucia na domowe
zwje załii i Jeż.ą w jakiś sposób zasp 1 jcui
- us. 4lllli!e ..will:
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szczęśliwi? ...
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Można

stępcze .

sobie znaleźć tematy za Dla mnie ważny jest dorn,

d:zę teraz z opieką nad Michałem.
A syn to nie ły.lk.o ~ i czułe
~ ..to.1ilkże .szkoła. Jektje. den tysta. wszystk.ie sprawy :związane
z mzwqem dziecka J zapewniam. że
~i

wdziane

wypełniam

:z ogromną radością Ale:teZniejestem
na nie .dzień L:ały .sbzana! Dzień domowej pcacy przedzielają próby czy
spektakle. Pabyt w domlJ paerywany
.bywa~yrn wyjazdem do tełewł
zji r;z:y filmu . Potem z radością wraca
się do domu. NM*tóre z moich kołe
-.... \X- ; " ęc;iliy ~ w GiiikJści
mowi i robią to z niechęcią. z żalem do
losu. Nieraz chętnie by zamknęły
dziecko w lodówce, by gdzieś wyjść.

10dzi11~ Wszystko jedno;~~
na będzie się skladala z przyjaciela,

ubrat-się, pokazać!

O.V .z -męla. M« .gdzie

~ rtanowi.maią-mi.łość..
,,Qjej.slę
si:eh 1 ianL T.2dcie ~ ..żyt:łe
wzbogaca człowieka I przynosi nieil:fa111aną Tdduść .

.wWcić -?O

rlniz:łl .al'' 1tsiięj bmówł<i A ja mam
także dziecko. stanowiące lundarnent
mego dobiegu ~opocrucia . Nie
oznacza to jednak. że rzucam wszystko, usza1a1a z ratiuści, bu mam Michala . Jest odwrotnie - teraz muszę
więcej pracować. Muszę być kimś ,

aby mój syn byl dumny ze swojej
marny. Od kiedy przyszedł na świat
gram dla niego. Oczywiście , że przy było mi obowiązków . Moją pracę go -

Ja"'lliem;mrrakich

problemów . Tym bardziej,

że

:w

moja

Atmosfera mego.iodzinnego domu

wraca do mnie natarczywie, -szaegółnie

teraz kiedy wychowuję własne
dziecko. Ciągle sięgam pamięcią. jak
zachowywała się, jak reagowała na
poszczególne sytuacje moja mama?
Czerpię z mego dzieciństwa . wtedy
gruntowały się moje postawy, mój
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- W domu mam swój bałagan ,
swoje przyrw)i2'.ajenia. -Mam też peł
aokw.iałów.~zwierzęta-bra

t:t.;e nń

icb. . . . ~
:poJsKiei .wzaiXi nirirmej - Mufki
i kotki Kaśki. ~ jeszcze u -życia
Wieśka. ucłekaia za mną na plan filmowy. Dużu Tadoścl dają m1 moije
kwiaty donicz&Dwl!. .Dbam D me jak
o istoty. całuję łisaki. Chowają się
w.spaniałe. dmć:zwykłe w l:Zi!Siemojej~
w :i n:i:mi1J:izją....
Dom*.ojaTzymi ~zpraqjaką lubię.
Uwiefuiam 100lt µuetwOJy. Mm llBTiowie 'Sił · · · 'Slttakoszami. więc
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~!wiiam7dnłnnki Jwllimme

srone ud-matki. 1>bam też o tradycje,
które

:Swiąt

pieJęgnuję od wszelkich
i Doi Babci czy Dziadzia po

'\')zfefi-Z,11aA'yt'h.1'radyqa CZyl1l iydt
piękniejszym. Dorn to także książki
i obrazy. Dyskusje o życiu i świecie .
Marna mi wytłumaczyła kto to jest
Pan Bóg i do tej pory rozumiem tylko
jej wersję. którą przekazałam Micha~ .4>.Th>pch1icc1'etmudrinyojest&
małe teatr. ~~--nhrhadzić
dwudziestolecie mojej pracy w teatue. Gdybym miyle 70stala usieroco na. opuszczona przez wszystkich.
wiem że w Starym Teatrze jest mój
drugi dom - to cudowne miejsce na
ziemi. Czyż los mnie nie rozpieszcza? ...
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ALINA BU D ZIŃSKA

