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Złota Piątka „TeleRzeczpospolitej" 

Najbardziej lubiana 
-Anna Dymna v 
Wczoraj w siedzibie naszej re
dakcji odbyła się uroczystość 
wręczenia złotych odznak "Tele
Rzeczpospolitej". Czytelnicy już 
po raz jedenasty wybrali Złotą 
Piątkę spośród ubiegłorocznych 
bohaterów cyklu "Zbliżenia". Te
gorocznymi laureatami naszego 
plebiscytu zostali: Anna Dymna, 
Zenon Laskowik, Leon Niemczyk, 
Wojciech Mann i Maciej Stuhr. 

W cyklu „Zbliżenia" rozma
wiamy z ludźmi kultury: aktora
II\i, reżyserami, muzykami, posta
ciami znanymi z radia i telewizji, 
których aktywność zawodowa bu
dzi podziw i szacunek. W ich ka
lendarzach trudno znaleźć wolne 
terminy, tym większa była nasza 
radość i satysfakcja z wczoraj
szych odwiedzin. Poza laureatami 
Złotej Piątki „TeleRzeczpospoli
tej" gościliśmy w redakcji Ewę 
Błaszczyk, Krystynę Prońko, Mar
tę Lipińską, Gustawa Holoubka, 
Janusza Gajosa, Krzesimira Dęb
skiego, Sławomira Orzechowskie
go, Krzysztofa Wakulińskiego, Je
rzego Derfla, Włodzimierza Kor
cza i wiele innych znakomitości 
polskiej kultury. 

Anna Dymna, która w plebiscy
cie zdobyła najwięcej głosów, odbie
rając złotą odznakę, powiedziała, że 
wyróżnienie to zawdzięcza przede 
wszystkim nie aktorstwu, ale swojej 
działalności społecznej. Pani Anna 
od lat roztacza opiekę nad ludźmi 
niepełnosprawnymi. - To oni są 
niezwykli, nie ja - skromnie zakoń
czyła aktorka. 

Powstali czterej laureaci to męż
czyźni znani z poczucia humoru. Ten 
wybór jednoznacznie dowodzi, że 
czytelnicy wysoko cenią nie tylko za
wodowy dorobek naszych rozmów
ców, ale także ich satyryczne spojrze
nie i dystans wobec otaczającej rze
czywistości. 

Wojciech Mann odebrał złotą 
odznakę już po raz drugi. W mi
nionych latach sztuka ta udała się 
tylko czwórce aktorów: Annie Se
niuk, Januszowi Gajosowi, Marko
wi Kondratowi i Michałowi Że
browskiemu. Kiedy na wczorajszej 
uroczystości Maciej Stuhr cieszył 
się, że czytelnicy „TeleRzeczpospo
litej" zdecydowali się głosować na 
takiego młokosa, jak on, pan Woj
ciech skwitował to krótko: - Dziwię 
się, że pan Stuhr uważa się za jedy
nego młodego w Złotej Piątce. 
Dowcipnie komentowali wyniki 
plebiscytu także Zenon Laskowik i 
Leon Niemczyk. Ten pierwszy za
powiedział, że przed wakacjami 
przyjedzie z nowym programem 

do Warszawy, drugi przyznał, że 
nie lubi rozmaitych gali, ale naszą 
redakcję odwiedził z prawdziwą 
przyjemnością. 

Uroczystosć prowadzili tradycyj
nie: Stanisław Tym, stały felietoni
sta „Rzeczpospolitej", oraz Jacek 
Lutomski, szef działu kultury oraz 
„TeleRzeczpospolitej". 

Krzysztof Feusette 
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