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- Gratuluję Pani, Czytelnicy
wybrali Panią w k~ntkursie ua
Lwicę Safonu...

te

- Dziękuję Czytelnikom,
~ląi daną mnie zainteresowa-

niem. Jestem wprawdzie
lpOd
znaku Raka, ale falkt, te miałam być Lwicą, tylko trochę za
wcześnie się urodziłam. Jak widać, nic w przyrodzie nie linie
i wreszcie zostałam Lwicą.
A
ponieważ ~ocham koty, a Lwica
jest kotem, to bardzo się cieszę,
że mogę uosobić taką
właśnie
P-Ostać. Poza tym, bardzo
miło
jest wygrywać, a mam nad~ieję,
że konkurs ten
ma charakter

pozytywny. Gorzej z salonem, bo
miejsce to ma raczej zabarwie- ·
nie snobistyczne, a ja tego nienawidzę. Jestem hiw.
człowie
kiem publicznym, a wlięc . zawsze gdy pojawiam aię w takich
miejscach, to ,,robię z.a małpę":
wszyscy na mnie patrzą ; zadają te same standardowe pytania, na które muszę odpowiadać.
Bardzo źle się czuję w takich
sytuacjach, mimo iż sama scena
powinna mnie już uodpornić na
ludzkie spojrzenia i krytyczną
ocenę. Ale
tam przynajmniej
mają mnie z czego oceniać.
Na
scenie nie musT;ę 11': marlwić,
czy jestem dobrze ubrana, czy
coś mi się nie marszczy
albo
czy .nie widać, że jestem zbyt
gruba. Oczywiście, to nie znaczy, że nie pokazu;: się prywatnie. Wiem, że ludzie mówią o
aktorach co chcą - ale czasem
biorę udział w prywatnycil rozmowach przed kamerą o ży
ciu - by_ widz dowiedział sii;
czegoś „o mnie _'..;. . oae
mnie".
- Czy jest Pani aktorkll
azczęśliwą?

- Chybą tak, bo szczęśliwie
mi się złożyło, że te całe 25 lat
w zawod2'ie spędziłam bardzo
czY'!lnie. Miałam wpraiwdzie przeitoje, ale krótlkie. I zawsze mi
się tak udawało, że jak nie film
to telewizja, a jak nie telewi.z.ja - to teatr. Dziś myś.lę, że
największą moją siłą i zdobyczą.
w życiu jest to, że nigdy nie opuściłam teaitru. Teatr daje mi
prawdziwą aktywność. Bo gdybym pewnego dnia rzuciła się na
wody filmowe, jak kiedyś mi radzono, dziś mogłoby mnie
już
nie być w zawot:lz.ie. A tak:, bę
dąc w teatrze, mam swoje miejsce na ziemi, swoich przyjaciół
l swój
sens życia. Uciekam
wprawdzie czasem gdzieś na boki, ale po to, aby wrócić. Jestem
popularna, bo przez tyle lat jestem obecna. Niektórzy nawet
się dziwią. Spotykają mnie takie
śmieszne rze<:zy: „Jezus Maria to pani jeszcze żyje" - zapytała mnie jedna pani na
ulicy.
Albo podeszła do mnie kiedyś
pani, chyba ponadpięćdziesięcio-

z ANNĄ DYMNĄ, AKTORKĄ,

KTORA

ZWYCIĘŻYŁA

w KONKURSIE NA LWICĘ SALONU
nie umiałam, ale miałam buzię
młodej istot.ki, a takie są
na
ekranie zawsze potrzebne. Grawtedy w różnych filmach [){?. po premierze filmu „Szer~
kiej drogi, kocha.nie" przeczytałam: „S:nkoda tylko
tej małej
Ani, którą pO!l'Wała ekipa filmowa do takiego strasznego filmu.
Mamusia powinna jej bardziej
pilnować". C:zęsto byłam
wykorzystywana na zasadzie miłego
pieska, którego się wpuszczało
przed kamerę a on Po prostu
przed nią istniał - granie było
wręcz
wzbronione. Ale w tym
samym czasie w teatrze się u.
czyłam u największych
U Konrada Swiniarskiego, Andrzeja
Wajdy. Jerzego Grzegorzewskiego.
Rudolfa Zioły, i od
najwięk
szych: Jerzego Treli, Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej,
Jerzego
Bit1czyoldego, Jana Nowickiego,
i od całego, wspaniałego zespołu
mojego Starego Teatru. I uczę
się nadal. choć jestem już „wiel-

łam

ką, trochę wypłowiałą" Lwicą.

-

siłkiem. Jeżeli mam tylko teatr.
to spokojnie mogę być jeszcze
matką i gospodynią. Rano idę do
teatru, potem ugotuję obiad i
zrobią jakieś przetwory,
pójdę
do teat.ru, potem zrobię pranie
itd. I takie życie jut cudowne,
gdyż wszystkie czynnołci al.ę uzupełniają. Gdy jeszcze
wśród
obowiązków dochodzi mi praca
w telewizji, to już tylko w nocy
mogę być normalną kobiet14- Ąle
jeżeli cały miesiĄc spędzam
w
pociągu jeżdżąc na :r.djęcia,
to
wykonuję heroiczny wysiłek, aby
życie moich bliski<:h toczyło się
w miarę normalnie. Gotuję wtedy na tydzień obiad i
•Pisuję
męrowi listę, gdzie i oo w zamrażalni.ku leży. Dziec:lko
musi
mieć nonn.alną matkę, a nie artysty'kę, i normalny dom.
Czasem moi koledzy aktorzy narzekają na naUok zajęć. Ale oni są
mężczyznami, którzy mają żony.
To one robią im na drogę kanapki, pokują wali:nki i zajmują się dmećmi. A ja, kobieta muszę sama zadbać, aby
podczas
mojej nieobecności dom funkcjonował normalnie.
- Czy nigdy w tyciu nie
myślała Pani •
rezygnacji •
sawoduT
- Parę razy w tyciu l<>e mi

Nie zgadzam 1ię na „wy- jeśli m6wl się o
Pani „nasza Ania"...
- Jeżeli ktoś przez 25 lat cały czas jest w Krakowie i... cią
gle o tym mieście mówi, że jest
Nareszcie jest! Po bardzo długim
oczekiwaniu (wakacje.
najwspanialsze na świecie, to
gotował taką niespodz.iank~
I
urlopy), po \~raźnej już niecierpliwości ze strony Państwa.
trudno się dziwić, 1.e mieszkań
dopiero gdy mi to groziło, wiecy tego miasta uważają mnie za
wreszcie udało się nam zakończyć nasz konkurs na LWICE
działam, czym ten zawód
dla
swoją własność. Kilka dni temu,
SALONU POLSKIEGO!
mnie
jest.
Zawsze
jednak
w
podgdy wracałam ze szkoły, w któWolą Państwa zwyciężyła nasza krakowska Gwla.ida Teatru
świadomości łączyłam aiębie
z
rej uczy się mój syn i przechoi Filmu - ANNA DYMNA i Jej przypada nasz salonowy tytuł.
aktorstwem. Jeżeli jest się podziłam przez Kleparz,
wybiegł
Gratulujemy Państwu wspaniałego wyboru!
trzebnym aktorem i kocha się
pan z budki, wręczył mi bukiet
Pani Ania zwyciężyła 872 głosami!
ten fach, aktorstwo jest wsparóż
i
powiedział
Pl'osT;ę
pani,
n miejsce I 79 głosów mniej - otrzymała Pani Anna Polony.
niałym zawodem. Jeże.li !fę .i;iie
wcześniej
po
Gdańsku
nie
:r.dą
Jednym słowem - na liście popularności aktorki ,órą! Brawo!
jest potrzebnylft aktorem, to lyżyłem, ale pani się to
należy.
cie jest upokarzające i nieszc:zę
Dziękuję
za wszystko. Czuję,
śliwe, a jeżeli się go nie lubi _ Nie, na pewno nie. Jest to
że zaczynam już powoLi funkcjojest to zawód obrzydliwy. Brudletnia i powiedziała: „Jak
się
cudowne, ale dla aktora może
nować jako smok wawelski. Kieny, niezdrowy i stresujący. Tyla
cieszę, że panią widzę. Jak byb
ł
dyś na Rynku podeszła do mnie
łam młodą dziewczyną to
już
lat gram, a przed premierą nie
być drażniące. Zawsze
Y am
cała wycieczka z pr<>śbą: proszę
ambitna, a od najmłodszych lat
zbierałam pani zdjęda". Ale to
jem, nie śpię, trzęsę się, i nie da
prowadzili
mnie
najbardziej
wypani,
mamy
już
zdjęcie
z
Wawewszystko dlatego, że 25 lat w
się ze mną rozmawiać. Tak wła
maga~cy mistrzowie teatralni.
lE>m, z Sukiennicami, ze smotym zawodzie - to wiele. Wszyk em, ale z panią jeu.cze
nie ' śnie reaguję na premiery, które
scy się przyzwyczaili, że ja jeprzecież uwielbiam. ~a
-.cenie
W związku z tym nigdy nie by- mamy. 1 to chyba jest moim
lam gwiazdą filmową
i
nie
stem niemalże od za;o.vsz.e. Jestem
poruszamy się· w kurzu, oparach
wiem, co by się dzisiaj ze mną
największym sukcesem życiowym.
nadal popularna. Mimo że się
farb, grając blisko - plujemy
stało, gdybym nią wstała. Mia- Dobrze więc, że ,,smok na siebie. Czasem w
z.mieniam razem z czasem. Dofilmach
łam jednak szc:zęście.
Jut w
wawelski" raz na jakiś czas
staję dużo
listów od publicznotrzeba się zbliżać do obcych lttJest normalną aktorką ...
szkole zetknęłam się s prawdziści. Wiem, co oni o mnie myd2li i carować się z. nimi - to
wyroi mistrzami - m. in. !Jidią
- Całe żyoie jestem najzwyśleli, kiedy byłam młoda i kto
nie jest najmilsze. Pl'acuje się
Zamkow, Markiem Walczew.
klejszym człowiekiem i powiem
mnie szanował, a kto nie. I
z różnymi reiyserami i akioramL
skim, Jerzym Jarockim - kt6szczerze, że mi to sprawia wielwiem, że potem po urodzeniu
Trzeba znosić ich
zachowanie,
rzy uczyli mnie rzeczy najważką przyjemność. W pewnym senMichała, gdy tak bardzo zmiewłaściwie to jest straszny
za·niejszych w aktorstwie: miłości,
sle jest to moją pasją, bo w z.aniłam się !izycmiie, odwirócila się
wód - lecz równocześnie najsolidności, pracowitości,
pokory
wodzie, jakj wykonuję, bywa
lub zmieniła sympatia. Ale nadal
piękniejszy. Dzięki niemu
pa,..
mam swoich z.wolenników. Choć i przekonania, że dla teatru wair- tak, że gdy się bardzo dużo pra- znałam wielu wspaniałych ludzi,
to żyć!! Natomiast zawsze wiecuje, to największym zwycięinni z takim rozżaleniem
d<'
zwiedziłam dziesiątki krajów, no
działam, że film kieruje się instwem jest pozostać normalnym.
mnie pisali - proszę pani, nie
i wygrałam konkurs na Lwicę
nymi regułami. Daje popularCzęsto trz.eba o to walczyć,
namoże się pani starzeć i siwieć.
Salonu. Teraz mam prawo wejść
ność, lecz:
często
bywa niewet przeciwko publlcwości! Albo
Kiedyś, kiedy zagrałam w „żało
do gabinetu Lwa Salonu - Tawdzięcznym kochankiem.
Czego
przeciwiko określonemu stereotyba przystoi Elektrze", jakaś pani
deusza Piekarza i razem z nim
innego tet wymaga od aktora.
po'Wli gwiazdy - długa suknia,
ze łzami pisała, że ja niie mogę
poryczeć.
Gdy zaczęłam grać w filmie,
alkohol, limuzyny, kOC'hankowie,
grać złych, bo ja jestem ich ko·
- DzJękuję za rozmowę.
miałam zaledwie 17 lat, dostałam
bogactwo, frustracja, maniera. A
chaną Anią. Zresztą za „kochaRozmawl.ała:
~
na
rynek
filmowy
zupełnie
nie
jest
to
prawdą.
Całe
życie
ną aktorkę" robiłam z. 15 lat.
normalną drogą po próbnych
jestem normalna, choć jest to
- Czy było ło dla Pani mę·
AGNIESZKA
zdjęciach.
Wtedy jeszcze ~ ogromnym wyczące?
"'--płowiałą"

