
D 
elikałna, smukła, ciemnooka i 
eiemnowlO&ł, przyciąga uwagę 
widzów niecodziennym, jakby 
trochę nie - Z tej ep0ki wd%ię
kiem, pro.stotą I ujmującym 
uśmiechem. Anna Dziadyk-Dym
na ukończyła krakowską PWST 

zaledwie przed czterema laty. ale Już znacz
nie wcześniej występowała, najpierw na sce
nie potem w filmie. Od r. 1968 zagrała kilka 
interesujących ról w Teatrze im. Słowackie
go i w Teatrze Starym w Krakowie, w kto
rycb to zespołach wYStępuje nadal Przyp0m
nijmy choćby jej znakomitą kreację w jed
nym z ostatnich spektakli teatru telewizji -
Melisande w sztuce l'll . Maeterlincka pt. „Pe
leas I Melisanda". Anna Dymna wykazała 
dużą wrażliwość. przedstawiając po.stać głów
nej bohaterki w sposób bardz,o nrzybliżający 
ją współczesnemu widzowi. 

z1advk- moa: 
udany mariaż 
alentu i urody 

Na ekranie d ebiutowala w r. 1971, grając 
w f ilmie telewizyjnym pt. „Diament radży". 
W roku następnym WYStąpila w aż czterech 
filmach, oo rzadko się zdarza aktorom w na
szej kinematografii. a zwłaszcza rrJodym, p;>
czątkujątym w tym zawodzie. Sadzę. że za
decydowały o powodzeniu Anny Dymnej nie 
tylko jej świetne warunki fizyczne, lecz prze
de wszystkim łatwość. z jaką potrafiła się 
dost<>SOwać do pracy na planie fllmoWYm. 
który nie znosi całego przypisanego teatrowi 
patosu. Anna Dziadyk-Dymna !est bardzo na. 
turalna i przekonywająca w każdel roli, kló· 
rej się i)odejmie. Czy to będzie e.ostać ko
stiumowa czy współczesna dziewczyna. Rok 
1973 przyniósł jej udział w trzech następnych 
filmach. wśród których był „Janosik" (wersja 
kinowa I serial telewizyjny) oraz drugi w jej 
karierze utwór produkcji NRD. 
Popularność wśród widzów utrwalila 

st!lQieniem w dru ie cz ci mak · 

medii S. Chęcińskiego pt. „Nie ma mocnych". 
Graną prze-z nią wnuczkę Kargula I Pawla

ka - Anię oglądamy znowu w lrzeclej czę
ści trylogii zatytułowanej „Kochał albo rzuć". 
Ania towarzyszy swoim dziadkom w podróż:;> 
Ził ocean. w której spisuje sie bardzo dziel· 
nie. a jej ujmujący wdzięk przysparza dziew
czynie z dalekiej od Chicago Polski wiela 
przyjaciół. 
Sądzę, że ta aktorka zasługuje na dużą fil· 

mową i nieco bardziej poglębiowt psycholo
gicznie rolę, niż te, w których oglądaliśmy ją 
na ekr nie. Może ktoś si~ poku.si o napisani~ 
dla iej właśnie scenariUSZa filmowego. 


