
KO IEI 
PO PRZEJSCIACH ... 
O Annie Dymnej napisano wiele artykułów, a nawet książkę. Mało kto 
wie, że posiada tytuł „Prezydenta Galerii Wspaniałych Osobowości 
i Niekwestionowanych Autorytetów", co wyjaśnia ogromne 
zainteresowanie jej osobą, nie tylko jako aktorką. Jest także cenioną 
działaczką społeczną i posiada tytuł „ Człowieka Roku". 
CZTERY IMIONA 
Aktorka posiada aż cztery 
imiona. Kiedy się urodziła, 

na świecie był już brat Jaś , 

dlatego mama dala jej na 
imię Małgosia. Na to ojciec 
zaoponował i powiedział, 

że po jego trupie córka bę
dzie Małgosią, bo najpięk

niejsze imię na świecie to 
Anna. Z kolei dziadek nie 
chciał się z tym zgodzić i wy
brał dla niej imię Krysia. 
Mama ustąpiła i ostatecz
nie nazwano ją: Anna, 
Krystyna, Małgo
rzata. Tylko 
pt>źniej ani 

MONOGAMISTKA 
Zawsze była monogamist
ką i uważa, że w tym wzglę
dzie w ogóle się nie zmie
niła. Nienawidziła bankie
tów, a prywatnie nie znosi
ła być obiektem zaintere
sowania. Mówi: „W sumie 
jestem dzikim człowiekiem. 

Nie piję wódki, jeśli już, to 
lubię się napić w dobrym 
towarzystwie i u siebie w do
mu. Nie jestem typem za
bawowej kobiety. Całe ży-

cie chciałam mieć dom 

Anna Dymna założyła rok temu fundację „Mimo wszystko", 
której celem jest niesienie pomocy osobom potrzebującym, 
przede wszystkim niepełnosprawnym umysłowo. 

ani tata nie powiedzieli do 
niej „Aniu", bo dla nich 
w domu zawsze była Mał
gosią. Na bierzmowaniu 
otrzymała imię Elżbieta. 

DZIECIŃSTWO 
Miała najwspanialsze dzie
ciństwo na świecie. Rodzi
ce jej ufali i ogromnie du
żo od niej wymagali. Mama 
i tata uczyli ją pracowito
ści i uczciwości. Taką też 
pozostała jako osoba doro
sła (ma 53 lata) . Lubi pra
cować, często od świtu do 
nocy. Pracowitość to pod
stawa w aktorskim zawo
dzie i żeby się utrzymać, 
trzeba być pracowitym. 
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tego stworzona." Kiedy uro
dziła dziecko, poczuła się 
naprawdę spełniona. Ma 
świadomość, że w tym za
wodzie trzeba mieć ogrom: 
nie silną strukturę psychiw 
ną, żeby pe~ego dnia nie 
mieć dosyć grania. Najwięk
szym sukcesem jest według 
Dymnej uzyskanie pewnej 
harmonii między zawodem 
a życiem. I jej chyba udało 
się to osiągnąć . O to zresz-

. tą walczyła i zabiegała. 

MIĘ~CZVŹNI 
JEJZVCIA 
Najważniejszym mężczy

zną w jej życiu był Wiesław 
Dymny, którego poznała 

w wieku 18 lat. Właśnie sta
wała się popularna, widnia
ła na okładkach czasopism, 
kiedy on tłumaczył jej, że 
nie jest gwiazdą, bo aktor
stwo to taki zawód, jak każ
dy inny. Na samym począt
ku potrafił ją prawidłowo 
ustawić, żeby jej nie odbiło. 
Dzięki niemu wiedziała, co 
ma swoją wartość. 
Wychodząc za niego za 

mąż, nie musiała się sprze
niewierzyć temu, czego na
uczyli ją rodzice. Kiedy go 
straciła, miała 27 lat i wszy
scy kolejni mężczyźni ży
cia mieli ją taką, jaką była 
dzięki Dymnemu i z tego 
korzystali. 

DRUGIE 
MA&ŻEŃSTWO 
Po drugim małżeństwie 
przyrzekła sobie samej, że 
nigdy nie zwiąże się z żad
nym mężczyzną, a jednak 
związała się i po raz trze
ci została żoną. Fakt, że 
musiała się rozwieść był 

jej największą klęską ży
ciową. 

Wszelkie rozstania i roz
wody to ogromne klęski 
życiowe. Aktorka uważa, 

t że nie należy żyć samej 
\ i spotkała mężczyznę, 

który też był sam. Dzi
siaj są razem i poma
gają sobie. On jest 
mężczyzną z prze
szłością, ona kobie-

, tą po przejściach. 
Jak się okazało, 
ta.ki układ może 

być udany, bo oboje są doj
rzali i wiedzą, co im grozi. 
Więcej umieją, są bardziej 
wymagający i wiedzą, że się 

już nie zmienią. 

DOM NA SKAtCE 
Oboje zbudowali dom na 
Skałce pod Krakowem. Ale 
Anna Dymna zachowała so
bie mieszkanie na strychu 
w ogromnej krakowskiej 
kamienicy i będzie je mia
ła do końca życia. Być mo
że kiedyś zrobi w nim mu
zeum Wiesława Dymnego. 
Nowy dom stoi na skale 
i jest skończony, wyposa
żony. W sumie 160 metrów 
kwadratowych, 4 sypialen
ki, duży salon, kuchnia 
i garderoba w piwnicy. 
W sumie 12 arów ziemi. Ak
torka sama kosi trawę, sa
dzi kwiaty i rozkoszuje się 

tym, kiedy rano na bosaka 
wybiega przed dom. Wte
dy czuje się wolna i szczę
śliwa. W tej ziemi są hek
tolitry jej potu, bo była to 
wyjątkowo ciężka ziemia 
do uprawy. Sama posadzi
ła 100 drzew i 100 krzewów, 
z mężem Krzysztofem, po
nad dwieście. 

KAŻDY W IEK MA 
SWOJĄ URODIĘ 
Anna Dymna mówi, że każ
dy wiek ma swoją urodę, 
a czas równo mija dla 
wszystkich. Nie popada 
w przerażenie, gdy widzi 
w lustrze kolejną zmarszcz,. 
kę . Jest przeciwna opera
cjom plastycznym. Ponie
waż jest po kilku wypad
kach samochodowych; mu
si się ruszać, aby być spraw 
ną. 

Dużo ćwiczy i pływa. Pro
wadzi czynne życie. Ma kło
poty z nadwagą., która u niej 
wystąpiła po urodzeniu 
dziecka, blokując jej hor
mony. 

Nie je chleba, zup, słody
czy i chudnie zaledwie 1 ki
logram na miesiąc. Mówi: 
„Te wszystkie diety cud, to 
kompletna bzdura. Miałam 
po nich anemię i długo nie 
mogłam z tego wyjść . Po 
jeszcze innej diecie, dosta
łam ~palenie jelita. Mój or
ganizm nie cierpi takich 
diet. Mogę schudnąć 12 kg 
w ciągu dwóch tygodni, tyl
ko, że to mi nic nie daje, bo 
będę miała wykończony or
ganizm". 

ZACZEPKI 
Nie jest zadowolona ze swo
jego wyglądu, ale nie ukry
wa swojego wieku. Jest przy
zwyczajona do tego, co mó
wią o niej ludzie. Na co 
dzień słyszy na ulicy prze
różne opinie na swój temat. 
Np.: „Jaka pani śliczna, jak 
ładnie schudła!, a za mo
ment takie słowa: „Ale z pa
ni grubas, tylko głos po pa
ni pozostał! Lub: ,jaką pięk
ną ma pani cerę! Za mo
ment inne słowa: „coś pani 
w nocy robiła, że taka 
spuchnięta i zaspana?" N a 
te wszystkie zaczepki re
aguje z uśmiechem. Mało 
jest tak ciepłych, serdecz
nych i życzliwych ludziom 
artystek jak Anna Dymna. 
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