
Anna Dymna: 
To właśnie ona została 
Krakowiankt Roku 

Nagroda od kobiet 
dla jednej 

szczególnej kobiety 
W tym roku 

uhonoro
wano ją 

/ teżMe
dalem 
święte
goBra-
taAl

ber
ta 

T ego wieczoru, gdy licznymi, jest też wiele ta
Krakowianką Ro- kich, które dla innych zro
ku ogłoszono An- biły o wiele więcej niż ja. 

nę Dymną, w krakowskim Po cichu, bez rozgłosu po
Domu Polonii zaroiło się święciły ludziom całe ży
od pięknych pań i eleganc- cie, oddały cały majątek. 
kich mężczyzn. - Kobietą A ja? No cóż, ludzie mnie 
jestem na pewno, a więc rozpoznają,ajachcętowy
już z tego powodu tytuł mi korzystać w dobrym celu. 
się należy- zażartowała !au- Tak rozumiem rozldos i sła
reatka, odbierając z rąk wę, jaką niesie z sooą aktor
prezydentowej krakow- stwo - mówiła pani Anna. 
skiego Klubu Soroptymist Anna Dymna wyraźnie 
~ntemational Krystyny była skrępowana, że po 
Swięcickiej-Wójcik lalkę raz kolejny została wyróż
w krakowskim stroju, wca- niona, bowiem dwa tygo
le nieprzypadkowo po- dnie przed nadaniem jej ty
dobną do bohaterki uro- tulu Krakowianki Roku o
czystości. - Jest wiele pań, trzymała Medal św. Brata 
które poprzez swoją pra- Alberta, przyznawany za 
cę stały się osobami pub- pomoc niesioną ludziom 

--...,..,---. niepełnosprawnym 
umysłowo. Dostoj
ne osiemnastooso
bowe damskie jury, 
doceniając skrom
ność aktorki, nie zr& 
zygnowało jednak 
z odczytania peł
nej listy jej zasług. 

W skrócie moż
na by rzec - wszę
dzie jej było pełno. 
Kwestowała wraz 
Wszvscv mamy 
jefpjębą twan. 
Ale aktorka pod
kreśla, u waż

'----------~--' niejae jest dobro 

z orkiestrą Jurka Owsiaka 
na rzecz dzieci chorych na 
nerki, zbierała pieniądze 
na odnowę niszczejących 
nagrobków na Cmentarzu 
Rakowickim, pomagała 
krakowskiemu Hospicjum. 
- Pomagam z potrzeby 
serca (choć w moim prze
konaniu robię za mało), 
bo nic nie daje człowieko
wi takiej siły i radości. 
Czynienie dobra dla in
nych stanowi najlepszą 
receptę na urodę, nie wy
szukane kosmetyki. Nau
czyły mnie tego dwie zu
pełnie wyjątkowe kobie
ty: moja cudowna mama 
i wspaniała aktorka Zofia 
Jaroszewska - mówiła 
wzruszona aktorka. 

Anna Dymna jest w 
Krakowie niezwykle sza
nowana i lubiana. Ludzie 
cenią ją nie tylko za talent, 
ale i wierność miastu. Od 

Piotr Skrzynecki 
zawsze podkreślał, 
u aktom 
jest nie
zwyk
kłą 
ko
bie
tą 



1973 roku nieprzerwanie 
związana jest ze Starym 
Teatrem. Pani Anna wraz 
z mężem Krzysztofem O
rzechowskim, reżyserem 
i dyrektorem Teatru im. 
Słowackiego, wspólnie wy
chowują 15-
-letniego Pani Anna tajemni

cza bywa nie tylko na 
scenie i na ekranie 

syna aktorki, Michała. 
Pani Anna podkreśla, że 
obce jest jej uganianie się 
za przemijającą urodą. Ak
ceptuje swój wiek i wy
gląd, bo jej osobowość jest 
dziś o wiele ciekawsza 
niż kiedyś. - Mam 45 lat 
i jeżeli patrząc w lustro 
widzę zmarszczkę czy 
siwiejące włosy, to ja 
sobie na to c~ężko za
pracowałam. Zycie, któ

re mnie doświadczyło, 
równocześnie kształto

wało moje wnętrze. Inna 
aktorka, Dorota Segda, ułra
dza, że Anna Dymna jest 
jedyną znaną gwiazdą, któ
ra odpowiada na wszyst
kie wysyłane do niej listy, 
a na próby, czasem także 
przedstawienia przyjeż
dża ... na rowerze. 

Zamiast cudownych kos
metyków mających likwido
wać zmarsźczki wybiera 

Choć zagnła 
setki róf te
atralnych i 
filmowych, 
a kryty9'.l!it; 
szczędzili JeJ 
słów zachwy
tu, aktorka, 
dziękując za 
słowa uzna
nia, zawsze 
spokojnie 
podkreślała, 
że najważ
niejsza jest 
dla niej rola 
kochającej 
mamy syna 
Michała 

Jej małżeń
stwo z Wie

sławemDym
nym było 

niezwykłe. 
Pani Anna 

podkreśla, że 
mąż przeka
zał jej praw-
dę o żrciu. 

Dzięki memu 
nigdy nie po
myliła jej się 
scena z rze-
czywistością 

życzliwość i przyjazne na
stawienie do świata. - I 
wtedy rysy łagodnieją, a 
zmarszczki wygładzają się 
same. Gdy patrzę rano na 
moją kotkę, to już wiem, 
jaki jest właściwy porzą
dek rzeczy. Nie gonić za 
fantazjami, po prostu być, 
po prostu żyć - zwierzała 
się aktorka swoim wielbi
cielom. W ciąż ma ich bar
dzo wielu, choć od pre
miery Samych swoich mi
nęły już 33 lata. .. nn 


