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Aktorka napisała książkę o swoim małżeństwie
pijany" - opisuje. Aktorka «kurwa».
MARIUSZ SOBOTA

DZIAL SHOW-BIZNES

i starszy od niej o 15 lat ar-

tysta nie od razu zaczęli się
spotykać. Dynmy zakochał

lkohol i agresja pozyły się cieniem na
m małżeństwie.
na Dymna (65 I.)
z fascynacją jednak wspomina lata spędzone u boku swojego męża Wiesła
wa (t4I l.)„,Życie z nim było ciągłym balansowaniem
nad przepaścią" - pisze aktorka w książce„Dymny. Ży
cie z diabłami i aniołami".
Do ich pierwszego spotkania doszło w klubie Pod
Jaszczurami na krakowskim Rynku. Dymna była
wówczas s tuden tką pierwszego roku.„Oczywiście był

się w dziewczynie, dopiero
gdy... ją pobił!
Anna Dymna wspomina
sytuację, która miała miejsce w Łącku podczas krę
cenia filmu „ Pięć i pól Bladego Józka". „Owego wieczora bardzo ź le się czułam , a Jerzy Cnota i Dymny grali za moimi drzwiami w ping-ponga. Strasznie
głośno przy tym przeklinali.
Wreszcie nie wytrzymałam
i wyszłam zapytać, czy mogliby przestać grać. Wtedy
Dymny pod szedł do mnie
z butelką i powiedział coś
do mnie, wplatając słowo

Byłam

tak przerago w łeb,
bo myślałam, że to o mnie.
I on mi oddal i podbił mi
oko" - opisuje.
Wzajemna fascynacja sprawiła, że w 1972 roku wzię
li ślub . Małżeństwo b yło
burzliwe. „Gdy Wiesio pił,
ludzie się go bali. W pewnym momencie zaczął pić
na umór i już nic dla niego
s ię nie Liczyło" - pisze Dymna. Aktorka nie porz uciła
go jednak. „Wiedziałam,
że pod skorupą agresywnego, pijanego i dzikiego
człowieka chował się zrozpaczony, wrażliwy i często
przestraszony chłopiec.
Kochałam go" - zwierza
się aktorka.
żona, że strzeliłam

~ SLYNNE

ROLE Pl~KNEJ AKTORKI

1974 NIE MA MOCNYCH
Słynna filmowa trylogia oKargulu i Pawlaku przyniosła Dymnej popułarnoś{ dzięki roli Ani-wnuczki jednego zgłównych bohaterów

To był drugi raz. gdy aktorka wcieliła się wtę rolę.
Trzy lata waeśniej zagrała Barba~ w„Królowej
Bonie"

