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Tegtr Polski w Warszawie ma - jak to się · 1 

potoc_znie mówi - słabq prasę. W ostatnich 
latach nie _odl'.lotowano tam znaczqcych 

1 

premier, za to wiele było przedstawień nie
udanych. Blado też wypada w konkuren
cji z innymi warszawskimi scenami, porów
nujq.c obsadę aktorski;. Wiado!f10, że spa-

Na początek 
AnnaDyinna 

ra część stołecznej publiki przychodzi "na 
aktorów". Emerytki i prawdziwi teatr:oma
nj wybierają Ignacego Gogolewskiego, któ
ry produkuje się np. w prywatnym teatrze 
Krystyny Jandy, a inne emerytki i młodsi 
widzowie, zwłaszcza kobitki, pędzą do Te
atru .Narodowego, gdzie występuje ksiądz 
Mateusz, znany też jako Artur Żmijewski. 
W Polskim sław nie majq, a i repertuar tro
chę szkolno - nijaki nie zachęcał do odwie
dzin. Ma to się odmienić wraz z nastaniem 
nowej dyrekcji. 

A dyrekcja owa to sam "Andrzej Sewe
ryn, jedyny Polak na etacie narodowej sce
ny Francji - Komedii Francuskiej, znany 
i ceniony aktor te~tralny i filmowy, dla czę·-

Podobnie było w Warszawie, gdzie na in
~uguracj'. salonu wystąpiła Anna Dymna 
i Andrzej Seweryn. Tłum był tak wielki, że 
przynajmniej setka osób w ogóle nie weszła 
do budynku. W przeciwieństwie do wie
czornego, no_rmalnego spektaklu, po którym 
nie ma szans na spotkanie z aktorem i kilka 
słów rozmowy, w Salonie Poezji taka okazja 
istnieje i wiele osób z niej korzysta. Auto
grafom i fotkom z gwiazdą nie było końca. 

Anna Dymna to ktoś więćej niż filmowa 
gwiazda. To Instytucja, która na dodatek 
budzi jedynie dobre emocje. Tak łatwo roz
poznawalna przez udział w programach te
lewizyjnych, w prasie, w kinie i teatrze, że 
nie sposób jej przejść nor!"alnie przez uli
cę. Po występie w warszawskiffl Salonie Po
ezji bylem tego świadkiem. Spędziłem . z An
n9 Dymn9 około dwóch godzin, jakie mia
~a do poc'.qgu do. K:akowa. Żeby pogadać, 
1ak to .robiq czasami starzy znajomi, ukryli
śmy się w małym lokalu. Udało się z drob
nymi przerwami na kilka autografów. Anna 
jest świetnie do nich przygotowana. Wozi ze 
sob9 fotki, zaopatrzona jest w odpowiednie 
pisaki i proszę bardzo: „Kochanej Zosi. An- · 
na .Dymna", a do t)l_ch słów figlarnie docze-. 
piony z literki nazwiska narysowany-kotek. 
Pomaga nawet osobom, które chciałyby au-

. tograf, a nie s9 do tego przygotowane. Bo że 
pomaga chorym, niepełnosprawnym, ich ro-. 
dzinom i nie wiadomo komu jeszcze, to wie · 
cala Polska. Pomaga codziennie, codzien
nie gdzieś gra lub udziela wywiadu, lub sa
ma pisze. Poza tym zajmuje się domem, ko
pie w ogródku i znajduje chwilę na parę słów 
przez plot z sąsiadem Andrzejem Sikorow
skim, tym od nieprŻenoszenia stolićy z War
.szawy do Krakowa . .[ wszystko co robi, jest 
najwyższej jakości. Ania, jak Ty to robisz? 

Marek Stremecki 

' ści mediów były mqż Krystyny Jandy (59 1.) ł'"i'.;:~7':"'77"~-:-:...,...,....,-,.-,------__J 
i ojciec też aktorki Marii Seweryn (36 l.). ": :.: : : ' : ' ' · · · · · · · · '" ~" 
Nowy dyrektor zapowiedział, że w Polskim 
będzie teraz ciekawiej, a na poc~ątek za-
proponował premierę w akademickim wy-
daniu Antoniego Libery, czyli „Końcówkę" 
Samuela Becketa ze sobą w roli głównej. Co 
czwartą niedzielę natomiast do południa 
odbywać się będzie Salon Poezji. 

Matkq chrzestnq salonu została - a któż 
by inny - Anna Dymna. Z powodzeniem · 
od wielu lat taki salon prowadzi w Kra
kowie, . a z inspiracji tymże podobne Sa
lony powstały w innych miejscowościach, 

. np. w Tarnowie. Do krakowskiego Teatru 
Słowackiego co niedzielę walq tłumy głów
nie starszych dam·;glodnych poezji, darmo
wej kawy i kruchych ciasteczek oraz z po
wodu spotkania się z wielką Gospodynią. 
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