
Anna Dymna 
Artystka uosabia niemal wszystkie ce· 
chy zodiakalnego Raka. Jest ciepła, 
opiekuńcza, bezinteresowna, skromna. 
Zanim wybrała się na aktorstwo, myśla· 
la o psychologii. Jednak dawne pasje 
w Annie Dymnej nie umarły. Dziś jest 
bowiem nie tylko jedną z najwybitniej
szych polskich aktorek, lecz także znaw
czynią ludzkich dusz. Znana jest nie tyl
ko ze wspaniałych ról, ale i ze swojej 
działalności charytatywnej, która zata
cza coraz szersze kręgi. 
Anna Dymna to zodiakalny Rak, które
mu patronuje opiekuńczy Księżyc . 
Pod tym znakiem rodzą się ludzie nie-

. słychanie wrazliwi, ciepli, serdeczni, 
choć nie zawsze waleczni. Dymna jed
nak nie należy do osób bojaźliwych . 

Świadczy o tym koniunkcja wojownicze
go Marsa z bezkompromisowym Ura
nem, nierzadko kojarzonym także z eks
centrycznością. Nic więc dziwnego, że 
aktorka założyła fundację, którą nazwa
ła .Mimo wszystko". Jej celem jest 
utrzymanie oraz prowadzenie Warszta
tów Terapii Artystycznej w schronisku 
dla osób niepełnosprawnych w Radwa
nowicach, gdzie przebywają przede 
wszystkim osoby upośledzone umysło
wo. Dymna mówi o nich, że są bardziej 
normalni niż większość z nas .• Mają 
niezaburzoną potrzebę drugiego czło
wieka, którą my zabijamy na każdym 
kroku" - wyznaje aktorka. 
Dymna ograniczyła swoje potrzeby 
do minimum. Nie marzy o egzotycznych 
wakacjach ani o tym, by każdego mie
siąca znaleźć się na okładkach koloro
wych pism. Marzy za to o stworzeniu do
mu, w którym ludzie mogliby godnie 
umierać. O teJ niezwykle altruistycznej 
postawie świadczy w jej horoskopie nie 
tylko silnie podkreślony znak Raka, lecz 
także słynący z bezinteresowności Nep
t\)n, tworzący w horoskopie aktorki kon
figuracje niemal z każdą planetą. Co 
ciekawe, Neptun to patron wolontariu
szy, psychologów i aktorów. Anna Dym
na jest więc przykładem na to, że jak 
się chce, to można ze sobą te rzeczy po- · 
godzić. 
Kiedy w horoskopie artystki radykalnie 
działający Uran w 1978 roku utworzył 
kwadraturę z Księżycem, miało miejsce 
wydarzenie, które zmieniło całe jej ży· 
cie. Po tragicznej śmierci męża, Wiesła
wa Dymnego, i serii dramatycznych nie
szczęść artystka długo nie mogło dojść 
do siebie. Teraz aktorce nie grożą po
dobne zakręty. W jej horoskopie swój 
wpływ wciąż umacnia Neptun, obdarza· 
jąc Dymną jeszcze większą potrzebą po
święcenia się i oddania ludziom, którzy 
potrzebują pomocy. 
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