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fllln da Bmbmy 
Radzlwlllówny" 

J
urkowi Zelnikowi jest 
chyba ciężko i teraz się 
ratuje takimi opowiast

mi. Przyjaźń między ak
torami to piękna rzecz. Ja 
go ńaprawdę zawsze bar
dzo lubiłam i pracowało 
nam się cudnie. Ale po co 
po tylu latach robić z tego 
afery - kwituje Anna Dym
na (65) „rewelacje", które 
jej kolega po fachu zdra
dził po latach. O co cho
dzi? Ano o książkę, którą 
wydał właśnie Jerzy Zelnik. 

7~letni aktor napisał au
tobiografię „Szczerze nie tyl
ko o sobie", w której m.in. 

obszernie opisuje lata mło-
dości. Wyjawia, że targa
ły nim wtedy porywy 
młodzieńczej namiętno
ści, przez co trudno mu 
było dochować wierno
ści mnie Urszuli. I przy 
tej okazji informuje, że 
połączył go romans wła

śnie z Anną Dymną. 
Aktorom na początku 

lat osiemdziesiątych przy-



·„ 

i J erz Zelnik 

nica ich romansu 
aktorka zaprzecza słowom kolegi 

szło dwukrotnie spotkać dynie wisiał w po
się na planie, najpierw w wietrzu, ale wie
filmie „Królowa Bona", dzieli, że na nic nie 
potem w „Epitafium dla mogą sobie pozwo
Barbary Radziwiłłówny". lić, bo oboje byli w 
Zmysłowa i odważna, jak związkach. „Myśmy 
na tamte czasy, scena łóż- z Anką od początku 
kowa, którą zagrali w dru- czuli się ze sobą bar
gim z nieb, przeszła do dzo dobrze. Podoba
historii polskiego kina. liśmy się po prostu 
Wiąże się z nią anegdota sobie wzajemnie, 
o tym, jak aktorce udało właściwie mocno 
się namówić speszonego między nami iskrzy
filmowego partnera, by ło, już zaczęły zacho
pozbył się czerwonych sli- dzić jakieś chemiczne 
pek, prześwitujących przez reakcje, jak się to te
jedwab pościeli, które psu- raz mówi. Ale oboje 
ły ujęcie i reżyserską wizję. nie byliśmy już wolni, 

z ~ Ił 1 więc uważaliśmy, aby 
m en wers,ę nie posunąć się za da-
wydarzeń? leko i nie narobić so-

Jednak, co interesujące, bie kłopotów" - tłu
w napisanej jakiś czas temu maczył. Teraz, w swo
przez Emilię Padoł książce jej autobiografii, pisze 
„Dżentelmeni PRL-u", czy- jednak coś innego.„ 
tamy wypowiedź Jerzego Czyżby aktora poniosła 
Zelnika m.in. na temat tej · fantazja? Anna Dymna 
właśnie sceny łóżkowej, w w,ątpliwości nie ma. 
której twierdził, że gorący Według aktorki, roman
romans z Anną Dymną je- su nie było. RB 

~ Jerzy Zelnik 
w autobiografii 
ujawnia 
tajemnice 
ze swojegO 
życia ... 

111> ••• wikłając 
w to m.ln. 
Annę Dymną 


