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ftCIM,A
p11ycboleA'ię, &łe
namówiono ~. aby
.
spróbowa.ła
lldawae d11 Wyż
nej Slikołir Teatralnej. Spróbowała,
egizaminy mała lm&'komicie - i jui
na. 'Pierwnyrn roku sludlów, będąc
jeszcze nutol&tkĄ.. zadebiutowała.
I w ł&altr:.&e, I w filmie. Zagrała
fylę w „Weselu„ WyBtJi&ńS'klego, a
w cł~ym się oiromnym powod7.enlem, zabawnym fi!:nie Chę:i!ń
lllklego ,.S~i swoi" była wnuczką
.tarego Pa-wlaka.
Gdyby rozpisac! plebiscyt na najpo1mlarnie,iszych w naszym kraju
a.ktorów. Anna Dymna niewątpli
wie znalazłaby sfę w nolówce
owych
ulubieńców
pnbJ icznośrl.
Chociaż d1a niej samej najn-a7'1i"i" " je-ot teatr. Dymna 'Znana i lubian:i J<'~t PM'"•le w,zy~~~dm thirl..i
!t\V.fm r<ilom filmowym I telc-.Yi7.vin,•m . . 'ie k•żdy bowiem ma o'<azi~
bywać w 7nakomitym Starym Teatrze w Kral<owie, z którym aktorka jest od lat zwht'lla'I' I na którero !!cenie ngrała wiele świet
nycłl ról.
-wczesny dt>blut Dymnej ~prawił.
że ma na swoim koncie ,iuż ponail
50 ról filmowyrh I ról w seriala~ 1
t<'1ewf„,yjnyeh. , ' le S!'OSóh ""'" 1
nić Je W!"Zy~tkle. Warto jed11?1':
pn:~"i]omnieil nie ty! n k!>me'iie
Cb~clńS'kiego, ale I d!' 0 7ące'!o s!P,
dużym
powoclzeni„m „7naeJ:t1>r'.!
rzy wzru~"'n inl'e d" l"fPhi .. E!>i!:1fium dla Barb:irv Raclziwilliiwn:v".
bM-re nieja'ko filmow~ kon!vn 1ae.i~
serialu TV ,.Królowa Bnn'.l".
Dymna grllła '" tym S<'rll\ltt nie-
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N:i. równi z łl c znymi nagrodami,
które otrzymała, Anna Dymna ceni so!Ji~ sympatię I uznanie . widzów. Otr.zymu ie zre sztą od ni ch
wiele listów, ci~plych i łerdecz
nych.
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'Z~·'\"rnnnta A•'ll'Usta

obwk Aletundry Sląskiej, znakomHej Bony.
Sardzs <'7ęsto w!.tvwali5my /t nnę
Ovm~ na mal"m el;ranie w 'featn;e T!'iewlz.il. Grv1Yah w ~7''t!rn<'b
tr1tdny<'h I 1tmbitnych. jak nn.
.Wy11nańc~"' Jny114''a. ez:v ,.Ża\ol•a '
przyst<lł Elek·trz!'„ 0''.'leilla. Grała
"' „KordiAnie" ~.owantd~'!o i pl"lenie-.ionef d.o TV „Nle-bos!;:i<'.i komooii"' Krao:l<llcie~ - ale tak71" w
„kh ~oro" 7apnls'kle.f czy mukach sena-ae:v-inv<'h. Octatnin zaś
"' interesu ,f~reJ adaut:ic,ji „:\li<ńrza
I l\IA.łgol7.aty" Butha.kowa. Anny
D 'IJNlej nie można „nszu1'ladkować„
ja.ko odtwórczyni jednego
tylko rołha.j.u ról. JHł a,kłort"
banł7>o wszechsłr01lllllo

Ja':a Je st Anna Dymna prywatnie? Jest n iezwy:· 1e b ezp'Średnia,
7vczliwa ludziom, łagodna I... bard7o "l!anr"cowana. Zwła~zcza od
r 1nvili. kiedy pracę za.,vo<fową dzielić musi z obowi:.izlcami matki 4-letnit>t:"O syn•,a. _nchała. Jt>st także osobą , mimo tylu !lllk~esów, bardzo "lkromną. ,.Aktor nii;Tiy nie może. powiedzieć: umiem już wszystko. Każda rola niesie nowe do~wiadczenia. Trzf'ba wciąż nad sobi\ praeować - i t-0 jest wspaniała" m6'"'i. l\la ta.k:if' znakomite
po<'l!ucie humoru. Sinieje się, opowiacla,iąe, ja.li: to pewnego wieczora l)U!lf:(':IJ(rllO w łelewiz.ii, JM> latal'b,
film ,."lolie ma mot'nych", a następ
nego dnia spotkała na ulicy podpit fl'O .ie~omo8cia który przyJrzal
się jej I wy'krzfft;:nąl: „Ale się pani od wc-roraj postarzała!". AJ!" 1
ni<'r>ra.wda: ftnna Dymna jest dziś
równie śllozna, jak dawniej.„
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