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cie, któr ączyło 
Marlę Wilczur i hra
biego Leszka Czyń
skiego, miało swoje 
przełożenie w życiu 
prywatnym akto
rów. Dziś wielka 
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urodziny, coraz rza
dziej gra w filmach. 
Ale jak zapewnia 
„Super Express", 
pan Tomasz na 
zawsze zostanie w jej 
pamięci. 

Film „Znachor" rów
nież, takjakpaniAnna, 
obchodzi w tym roku 
swój jubileusz. Minęło 
35 lat od jego premiery. 
Mimo to Tomasz Stockin
ger nadal z sentymentem 
wspomina sceny, które 
odgrywał z Dymną. -Stwo
rzyliśmy piękną parę. Pod- I 
czas tych zdjęć napraw
dę się sobie podobaliśmy 
- powiedział aktor. - Była 
między nami chemia. Tę 
fascynację widać na ekra
nie. Ania była w kolejnym 
związku, już po śmier
ci męża, ja byłem żonaty. 
Ale czasem po prostu korzy
staliśmy z okazji, żeby się 
poprzytulać. Dobrze nam to 
szło, podobnie jak całowa
nie - mówi i dodaje, że ich 
pocałunki były jak najbar
dziej prawdziwe. -Dobry 
aktor nie µioże udawać! Tym 
bardziej że partnerka to przemiła, 
ciepła osoba i piękna kobieta. Było 11111~1 
mi cudownie. Granie z nią było 
czystą przyjemnoscią. Ona swo
ją grą wywoływała we mnie tak 
naturalne reakcje, że już nic nie 
musiałem dodatkowo grać-dodał. 
Anna Dymna również nie może 
przestać myśleć o swojej zakaza
nej wtedy miłości. -Tomeczek już 
zawsze będzie dla mnie symbolem 
i wspomnieniem młodości i najra
dośniejszych zawodowych lat. „Zna
chor" mimo upływu czasu wciąż 
jest emitowany w telewizji, nadal 

" LADY GAGA (30 I.) 

żyje, wzrusza, bawi, cieszy ludzi. 
I my z Tomeczkiem wciąż, czy chce
my, czy nie, jesteśmy piękni i mło
dzi. Nie mam z Tomkiem kontak
tu od wielu lat, ale zawsze o nim 
ciepło myślę-powiedziała „Super 
Expressowi" aktorka. 

Pani Aniu, życzymy wiele lat 
radości! TUMM, DAV 

Piosenkarka wpadła w ręce policji 
Ledwo dwa tygodnie temu mana przez policję. O sytua-
popularna amerykańska cji błyskawicznie rozpisały 
wokalistka zdała eg- się amerykańskie media. s 

~ za min na prawo jaz- Gwiazda na portalu spo-
dy. Niestety, Lady Gaga łecznościowym przyzna-
(30 I.) nie miała wie- ła, że miała problem z po-
le szczęścia, bo gdy wy- licją. „Tak, zatrzymali mnie. 
brała się swoim nowym Wielkie mi rzeczy! Po pro-
autem Fordem F-150 SVT stu nie dostałam jeszcze nu-
Lightning na wycieczkę po ka- merów dla mojego nowego auta!" 
lifornijskich drogach, została zatrzy- - tłumaczyła piosenkarka. MCH 
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