
ANNA DYMNA 

uważana jest za jedną z naj
bardziej urod2iwych i utalen
towanych polskich aktorek, 
zdobyła ogromną popularność i 
powszechną sympatię widzów. 
Anna Dymna od lat nalety do 
zespołu krakowskiego Starego 
Teatru, z nim przede wszy
stkim czuje się związana, dla 
tej sceny kreowała wybitne 
role dramatyczne. ·Prawdziwy 
rozgłos i S2eroki aplauz za
pewnił jej jednak film i teatr 
telewizji. 

Warto przypomnieć jej Mał
gorzatę z serialu „Mistrz i 
Małgorzata" wg Bułhakowa. 
To bodajże najlepsza rola te
lewizyjna Anny Dymnej, przy
gotowana w sposób świadczący 
o głębokim zrozumieniu trud-

· nego materiału literackiego i 
. brawurowo zagrana. Mote nie-
których wielbicieli aktorki 
drażniła swoboda scen erotycz
nych, przec.!et tu bardzo celo
wo zastosowanych, koniecz
nych. A~a Dymna nie boi 
się scen rozebranych, uwata 
je za trudne do zagrania, go
dzi się na nie, gdy jest cał
kowicie przekonana, te są 
niezbędne. Ale pamiętamy i 
cenimy Annę Dymną za jej 
wcześniejsze, jakte inne kre
acje. To one przyniosły ,na
grodę „Złoty Ekran" w 1984 r., 

szC2ególnie rola Barbary Ra
dziwiłłówny w serialu „Królo
wa Bona". Wciąt pamiętamy 
uroczą wnuczkę Pawlaka z 
filmowych komedii „Nie ma 
mocnych". i „Kochaj albo 
rzuć", spodobał się WS2ystkim 
jej młodzieńczy wdzięk i cha
rakterystyczne mrutenie oczu. 

Sukcesom w karierze zawo
dowej towarzyszyły niepowo
dzenia i nieszczęścia. Ma za 
sobą kilka wypadków samo
chodowych, ten na Węgrzech 
w 1980 r. g1•oził unleruchomie
n f'm na cate tycie. Po kole1-
neJ kraksie zdJęcia do „Kró
lowe~ J3ony" kręciła w koł
nierzu 01topcdycznym, zdjętym 
tylko do sceny koronacji. Bal
samowanie Barbary mogło 
skończyć się uduszeniem, 
gdyby ktoś w porę nie zau
watył, te aktorka, skręcona 
bandażami, dawno zemdlała. 
Pech czy raczej niebywałe 
szczęście? 

W cyklu „Teatr wiecznie ty
wy", w środę 22 stycznia, te
lewizyjna „Jedynka" o godz. 
12.30 przypomni przedstawienie 
„Kordiana" Juliusza Słowac
kiego z 1980 r., z Anną Dym
ną w Toli Laury. 


