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dobrych obyczajów
ANI Anna Dymna naleły wedłar mnie do bardzo dobrych, a
H
nawet wybitnych aktorek
atlcb, a łakie posiada fascynuJite11 ureclę. Bardzo bym chciał naleteć
do
wa.ner• 'kluba" - napisał Woic i ecłl
P!M.rek z Warszawy w liście do oreanlzującego się · w Łodzi klubu svmpa,tyk6w popularnej aktorki z Krakowa.
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dostarczanie nam
a rtystycznyeh.

głębokich

wzrusz ei\

Oprócz atadent6w, tt6ray salnicJowa.11 powstanie tlabu 11m1M1tyk6w
1' nnv Dymnej, Sii teł ladsle różnych
orefesJI, m. tn.
tuaton
Muzeum
Włiiklennlctwa, kierowca PKS. 1ekre•
tarka jedneir• 1 arzedów dzielnicowych, właściciel sakładu łeło!ll'rafiez
nero. etn~raf, a nawet pretendentdo tegMOCZDCł'O tytulu "Misa łA
„Do 1łębJ oburzyła · mnie bezprece- ka
dzl„.
łenaowa forma, w JatleJ ł6dzka pepołudnlówka nieudolnie usiłowała na) prawić krzyW'dę wrrz!ldzona p. Annie
Dymnej, przez„. publiczne cytowianle
na awyelt lamacb; obrz.ydllwvcb eMteUw, Jałtlmł niektórzy csYłehtfoy •.Expres• nastrowane,;o" obrzucili orzu
telefon tę wybitna attorke.
tettemyłlnym ujawnieniu przez Jedne,;o
I redaktorów tej rasety prywotne,;11
I 1ułr:zeł•ne1• numera 11. Dymnej.
Z tym wlętnll więc radołeh~ Witam
bdeJatywę zorranizowanla tlubu. ttónso powstanie zanewne sprawi przy.
Jemn8'6 ·D· AnDle DymneJ, a przełe wszystkim •dowodni. te dobre obyezaJe Jeneze łat , oałtlem nie auadly, l nie braka.fe wir6d nas ludzi,
tterych ała6 na bezlnte-resowne. 1ympa41e1ne !ll'esty. Dlate10 prOHę o wpf.
sanie mnie również na· llałe człon
t6w waazeiro klabu" - naoi •ał Ka1imie,r z Goluzewskl 1 Rudy SlllSkleJ.
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- ~Ist y z pr.ośbą o przyjęcie do n1klubu - Informuje jego prezes
J1cek Olezalt. student n roku handlu
11gr1nlcznes:o Uniwersytetu
t.ódzkleeo
- otrzymujemy z rótnych stron Polski,
s Lublln1, Blałegoatoku, Ostródy, Jastarni„. To ogólnokr1jowe zainteresowanie zawdzięczamy n i ewątpliwie spoput.ry:r;ow1nlu naszej spontanlezne1 Intela·
tywy przez Kurier Polski. Wielu autorów listów zresztą powołuje się n1 pu.
bllktc1e w Kurierze. Chciałbym wlec
tet "a waszvm pośrednictwem wszvstltleh powiadomić . te z radośc la witamy
Ich w naszym gronie aympa.tyków An·
ny Dymnej.

•eco

klubu
adresem
Starego w Krakowie przeZTeatru
m1czone dla p, Anny Dymnej
ARZĄD

wysłał

pod

po.

wledomlenle o zawiązaniu się w l.odzl
ltlubu sympatvków, z nafuorzefmlefsza
prośbą o objęcie przez 11ctorkę honorowego 01tronatu. Powiadomienie ozdn.
blone zostało artystyczną nanka spe.
c11lQle
wykonaną przez lednel(o
z
cdonków zarzadu, Pawła . P lasecklel(o,
studenta V roku Państwo-i Wvtszet
Szkoły Sztuk Plastyeznych w ł.odzt.
- Dolaezyllśmy tet - mówi prezee
kl•lna, l[atarzvna Merclnlalt - dokład
nie 49 Podpisów, wyratających
11<ces
przynaletnoścl do nas-zego stowarzysze.
nl1. Oczywiście to fedynle cześć sympatyków . p. Anny Dvmne1. którzv bv·
li 1kurat przy wysyłan iu listu. Chodziło o to, 1bv 1ut dłute1 n ie odkładać
n1wlązanła
bez!)Ośrednleiro
kontaktu z
1111ob1 dlli'zO'lll n1szvm najszezerS"Zym u1rwnlem za jej wdzięk 1 talent oraz

