
„Złota Kaczka" 
Annie Dymnej 
Po raz 38. czytelnicy miesięczni

~ ka „Film" wybrali laureatów na
grody „Złota Kaczka". Za riajle

' pszą aktorkę w 1994 r. uznano 
: Annę Dymną. Sprawiła to jej kre

acja w filmie Barbary Sass- ,;fylko 
strach", nagrodzona przed dwoma 
laty najwyższym trofeum na XVIII 

' Festiwalu Polskich Filmów Fabu
larnych w Gdyni. Głównymi rywal
kami krakowskiej aktorki okazały 
się Joanna Trzepiecińska (za rolę 
atrakcyjnej mamy głównego boha
tera w „Lowcy" Jerzego Lukasze
wicza) oraz Grażyna Błęcka-Kol
ska, odtwarzająca postacie z ,,J ań
cia Wodnika" i „Cudownego miej
sca" Jana Jakuba Kolskiego. 
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„Złota Kaczka" 
Annie Dymnej 
Po raz 38. czytelnicy miesięcznika „Film" wybrali laureatów na

grody ,,Złota Kaczka". Za najlepszą aktorkę w 1994 r. uznano Annę 
Dymną. Sprawiła to Jej kreacja w filmie Barbary Sass - „Tylko 
strach", nagrodzona przed dwoma laty najwyższym trofeum na XVIII 
Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 

Głównymi rywalkami krako
wskiej aktorki okazały się Joan
na Trzepiecińska (za rolę atrak
cyjnej mamy głównego bohatera 
w przeznaczonym dla młodzie
żowej widowni „Lowcy" Jerzego 
Lukaszewicza) oraz Grażyna 
Bl~cka-Koiska, odtwarzająca 
postacie z „Jańcia Wodnika" i 
„Cudownego miejsca" Jana Ja
kuba Kolskiego. 

ki przyniosła jej zatem 
„Kaczkę" - i to nie dziennikar
ską, a „Złotą". 

- To bardzo mil.a, sympatyczna 
nagroda. Przyżnają ją czytelnicy 
filmowego magazynu - czyli wid.zo
wie. Uprawiam swój zawód już 25 
lat. Cieszę się, ie taką nagro~ do
stałam nie wtedy, gdy byłam pi.ęk
na i mloda, a teraz, gdy jestem już 
aktorką dojrzałą. Widzowie naj

częściej zwracają uwagę 
na to, co młode i pi.ękne. 
We mnie widocznie do
strzegli coś innego, takie 
wartego nagrodzenia -
przecież nie jestem już śli
cznym zwierzątkiem, a 
43-letnią aJ.."torką. ,,złota 
Kaczka" właśnie teraz 
sprawiła mi ogromną ra
dość - wyznała „Gaze
cie" krakowska aktorka. 

Przypomnijmy, że An
na Dymna zadebiutowa
ła w filmie w roku 1970 
- główną rolą żeńską w 
„półkowniku" Henryka 
Kluby - „Pięć i pół Bla
dego Józka"; scenariusz 
do tego obrazu napisał 
jej późniejszy mąż -

}}\/{{\)':',] Wiesław Dymny. 
Pozostałe „Złote Kacz

ki" przyznano: obrazowi 
Jima Sheridana „W imię 
ojca" (najlepszy film .za
graniczny - wideo), „For
restowi Gumpowi" Ro
berta Zemeckisa (najleP;: 

A1111aDym11a Fot. Adam Golec szy kinowy film zagrani-

W filmie Barbary Sass „Tylko 
strach" Anna Dymna niezwykłe 
przejmująco zagrała tcłewizyjną 
redaktorkę, walczącą z· alkoholo
wym nałogiem. Rola dziertnikar-

czny), „Białemu" Krzy
sztofa Kieślowskiego (najlepszy 
film polski) oraz Zbigniewowi 
Zamacho\vskiemu za główną 
rolę w tYm właśnie dziele. 

' Jerzy ARMATA 


