
A NNA DYMNA (2 domu 
Dtio.dyk) urodziło się 20 

lipca 1951 roku. M iało zaledwie 
trzynaście lot, kiedy wygrało w 
Krokowie konkurs recytatorski. 
Mojq.c 16 lat i dziesięć miesięcy 
rozpoczęło studio w Wyżs.zej 
Szkole Teatrcrlnej w Krakow.ie. 
ledwie rozpoczęło tu nauikę, kie
dy reżyser Lidio Zomkow zaan
gażowała ją do roli lsi w „We
selu", wystawionym w krokow
skim Teatrze Starym. Potem, 
jeszcze w trakcie studiów, wy
stępowała taHe na scenie Teo
tru im. Slowookiego. · 

Było na trzecim roku studiów, 
kiedy zainteresoowaJi się nią fil
mowcy. W roku 1971 zagrała 
jedną z głównych ról w telewi-

Z)ljnym filmie ,..Diament rodży". 
W następnym ro.ku wystąpiło aż 
w trzech filmoch przeznoaooych 
dla ki·n. Najmniejszą. a·le zo to 
chyba najbardziej wyrozi,stą rolę 
powierzył jej Tadeusz Konwicki 
!' swoi.m filmie „Jak daleko stąd, 
JOk blisko". Młodziutka aktorka 
b}'ło tu pa.rtnerką Andrzeja to
pk:kiego. W filmie „Szerokiej 
drogi, kochanie" ('llO zdjęc i u) 
wystą.piło w jednej z głównych 
ról. Było tu piękną nastolatką 
Z°'!<<>ehoną w swoim opfeJwn ie, 
ktora szczerze ujawnia swoje 
uczucia. Notomio-st główną ro lę 
o.trzyma.fa w nieudanej komedi i 
„150 na godzinę" Wandy Jaku
bowskiej. 

W rok.u 1973 Anno Dymna u
kończyło studio aiktorsk ie i ze . 
angażowała się do Teatru Sta.·e
go w KrakO\ll'ie, gcme występo
wało m. fn. jako Kasia w „Kró lu 
Mięsopuście" Ja.rosława Ma rko 
Rymkiewicza. W tym samym ro~ u 
zagrała w filmie „Sekret" Urszu
lę. Ale na•jwiększą sławę prz<
niósł jej (jak dotąd) film i se
riol telewizyjny „Janosik". A!'lna 
Dymna grało tu córkę hrohie„::i , 
która S'kryoie kocha się w prz"
wódcy zbójników. Jako hrob 'a~
ko Kkiryso wnio·sło no ekran r· .,, 
tylko urodę I wdzięk, o le ta k· o 

zadziorność. Następnie wystą oi'n 
w telewizyjnym filmie Zbign iewa 
Chmielewskiego „Ogłoszen i e ma 
trymoniolne". W warszawsk· .,, 
przedstawieniu telewizyjnym „W'! 
selo" w ;nscenizocji Lidii Zc·'n
kow grolo rolę Panny Młode". 

· Anno Dymna mo też w swo 'rn 
dorobku aktorskim kilko ró! w 
filmo<:h produkcji NRD. Og lqdn . 
liśmy w telewizji film „Przygoci'( 
nicponia", w którym była po ri· 
nel'ką Cllmer,<końskiego okto·•a ; 
piosenkono Deo·no Reeda . P~
oodto wystqpiła w tak ich '"' 
moch produkcji NRD, jok „r>·~ 
SchluiSseJ" i „Aus den leberi 
eiines Tongenichts" (pięć ról eoi
zodycmych). 

Sylwetkę tej aktorki przedsta-
wiamy. na zamówienie Jerze~„ / 
Adomczyiko z Jędrzejowa i El ~ . 
biety Derdoś z Soodomierzo . 
Przypo.mi•nomy, że listy do nasze· 
rubryiki należy no kopercie o 
trzyć dopiskiem „Na życzen' 
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