
Czasem ta pie smutki Na zakładanie rodziny 
jeszcze przyjdzie czas 

Kiedy Annę Dymną dopada 
przygnębienie, zaczyna głaskać 

swoje koty. Ich mruczenie 
uspokaja nerwy 

W 
młodości zachwycała uro
dą i ciekawymi rolami. Pa
miętamy ją jako Anię 
Pawlak z kome-

Właśnie dlatego kilka lat temu ksiądz 
Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prezes 
Fundacji im. Brata Alberta, zaprosił ją 

do jury konkursu twórczo-
dii ,,Nie ma 

mocnych", czy 
Barbarę Radzi
wiłłównę 
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ści teatralnej osób upo
ś Ie dz o ny c h 
umysłowo . 

- Bałam sie te

~ w ,,Królowej 
Bonie". 
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go zadania, 
ale wstyd mi 
było odmó
wić-wspo
m i n a. 

Z wiekiem 
jednak ak-

torka co- ~ ~\ I 

raz rza-
dziejpo-
ja wiała 

s i ę 
na du
żymekra
nie. Wolała 

I 
. 

domowe zacisze, 
teatr i ukochany Kraków. 
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W Krakowie się wychowała, 
skończyła szkołę teatralną 
i do dziś mieszka Kiedy przecho

dzi przez Rynek, wszyscy się jej 
kłaniają, mówią dzień dobry, 
pozdrawiają, chcą zamienić 
parę słów, a nawet pożalić się 
na swój los. Dymna przyciąga lu
dzi jak magnes. Zawsze 
uśmiechnięta, potrafi pocieszyć 

i dla każdego ma miłe słowo. 
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- Pierwszy 
moment był 

AnnatŁsynem 
Michałem. 
Twierdzi, że jest " 
jej najlepszym 
przyjacielem 

trudny. Oni 
dosłownie ob

siedli mnie, woła
li ,,Ania, Ania", za

częli ściskać, posinia-
czyli - dodaje. Wkrótce po

tem aktorka założyła fundację „Mimo 
wszystko", która pomaga osobom upo
śledzonym umysłowo. Prowadzi tak
że progrllin ,,Spotkajmy się", w którym 
rozmawia z ludźmi niepełnospraw
nymi. W tej działalności wspierają ją 
inni artyści. W tym tygodniu na kra
kowskim Rynku podczas koncertu dla 
fundacji wystąpią m.in. Irena Santo1~ 
Tatiana Okupnik, Katarzyna Nosowska 
i Zbigniew Zamachowski. 
Mówi, że jest szczęśliwa. - Mam S\VO

jego mężczyznę, syna, rodzinę, swoje 

Anna Cieślak 
(28 I.), aktorka 
mana z serialu 
"Glina", powraca 
na duży ekran. Do 
kin trafi wkrótce 
film ,,Jak żyć?", 
gdzie gra dziew
czynę w ciąży. 
Prywatnie aktor
ka nie myśli jesz
cze o dzieciach. 

.Jak żyć?" to ko
media obyaajo
wa o życiu, miłości 
i dorastaniu. Ania 
Cieślak gra Ewę. 
która spodziewa 
się dziecka. Nie
stety, jej chłopaka 
kompletnie za
skakuje ta wiado
mość. - Ewa jest 
silna i wrażliwa. Żyje i kocha całą 
sobą. Potrafi być cierpliwa i toleran
cyjna. ale w sytuacjach ekstremal
nych i ważnych nie odpuści, co cza
sami prowadzi do konfliktów 
i awantur. Nie po-
wiem 

jednak, co mo-
GUNA ~ że zdziałać 

ljm!!.ilul,\\lffiffj, uparta baba 
' wc1ąży, bo 
zdradziłabym 

· niespodziankę 
-mówi o swo
jej bohaterce 
aktorka. 
Popularność 
przyniosła jej 
rola Julii Ga
jewskiej w se-

. rialu .Glina" 
oraz dr aneste
zjolog Alicji Sie
dleckiej w .Na 
dobre i na zie". 
Anna Cieślak 
podkreśla 
w wywiadach . 
że aktorstwo 
to nie tylko jej 

praca. ale i pasja. 
To jemu poświęca większość swoje
go czasu. Na razie nie myśli o zało
żeniu rodziny. 
- Dzieci, dom to sprawa przyszłości 
- wyznała w jednym z wywiadów. 
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koty, przyjaciół, pracę. Każdego dnia chodzi kryzys, rozgląda się 
chce mi się wstawać, bo mam okrop- za swoimi kotami. - Mam dwa, 
nie dużo pracy i to mnie mobilizuje więc zawsze któryś jest 
-wyznaje. Dodaje także, że często jest pod ręką. One mruczą, aja 
zestresowana. Przychodzą różp.e łagodnieję, serce się uspo-
chwile, także te wypełnione smut- kaja - opowiada. Cza-
kiem, san1otnością i bezradnością. . ,. sem też prosi syna Mi-
Tłumaczy jednak, że każde takie do- chała, by coś pojaz-
świadczenie wzmacnia ją, sprawia, że zował na pianinie al-
jest silniejsza i bardziej docenia co- bo zagrał z nią w grę 
dzienne małe radości. A kiedy przy- na komputerze. OT. 

Paweł Deląg (381.) debiu
tuje jako reiyser. Aktor zna

ny m.in. z "Na dobre i na złe" 
razem z Magdaleną Piekarz 
("Pręgi") pracuje nad filmem 

fabularno-dokumentalnym 
nBabu- znaay ojciec". Jest 
to historia polskich dzieci, któ
rymi zaopiekował się hinduski 
maharadża. 
Paweł usłyszał Ich historię pra
wie dwa lata temu. W zeszłym 
roku w Nałęuowie podczas 
zjazdu .indianistów" (tak mó
wią o sobie bohaterowie tej 
historii) wspólnie z Magda
leną Piekarz aktor nakręcił 

dokument na ten temat. 
Potem postanowił go 

rozwinąć. Do współ
pracy zaprosił An

nę Dereszow
ską, Karoli

nę 

Gruszkę oraz ... setkę dzie- „ • / .::_,_·· 'S.,., 
ci. - To nie będzie _ ::_ '.:.. .„. 
ani komedia, ani - • ~ · 
komercja. Opo
wiemy inaczej 
o nadziei, 
o miłości. 
Obajko-
wymświe- · " „. " ~~ · · .. k' ......._, , ........ 
cie.Ja 1m ~--........_ -
dlapol- ~~ 
skich dzie- ."- -..........., .. ·~:~.V 
mtaly • ~ ·--~: 
się Indie ' ' '" 
-mówi De
ląg dzienni
karzom. - To 
pierwszy projekt, 
za który jestem odpo
wiedzialny w całości 
- podkreśla z dumą. 
Jest autorem scenariu
sza. wspólreżyserem, 
producentem. Pojawi 
się także na ekranie 

W jednej Z ról. OT 


