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Jes•t piękna , wtailent0;wana i ma 
durż,o su:zęśda. Bo jalk.ie i n a.crLej 
111.a1Z.wia.6 falktt, że jes,t ~C{.to1rlką 
dąigle angatŻJC!Waną pir.zez. reży„>e

. rów fBtmowych, choć często re-
zyginude z ród w fHmach ·na 
ne:cz teat1ru. Za.raz p:> dyplcmie 
Anna Dy•mna z.wiąz.a.fa się z Te 
a1t.r€Im Stta1rym w Kirakowie i po 
IZ'OSltała wtl€trna tej scE111ie. Kir.a
ko,wslka publ!i.a:z.n.ość pamięta je1j 
św'i€1tne k 1rea.cje w „Nocy Lisioipa 
·d.C1Wej" w reżyseirii Andrzeja Waj 
dy, w „Wiśn.iiCIWym s.ad>z..ie'1 Je
r.zego Ja1ro1ctldego\ czy w1re->1Z.de w 
„D:z.iaida.ch" Konirada Swinarrslkie
gO'. J€idnak pnaiW'dzdtwą słamę i 
POIPU<lall1llJość przyiniósł Annie Dy 
mned fiilim. 

I PtOmyś·leć, że w dziecińsltwie 
obecna• gwia.zd.a ma1nzył.a o tym, 
by :LC's 1tać... willkieim m.o•rs\k6m, a 
;po maibllir-.ze chciała · st·uidi.ować 
ps-ychcJo.gię. Na;weit zł,otżyła. pa
piery na ten kierun.elk s1Judiów. 
Co :z.adecy:doiwał.o o zmianie wy
b.::.ru zaiw.o·du? W srzJkole A'111!1a 
Dymin.a 00..wił!a się w teaitcr-, wy
stępuoąc p:rd ki€irun:lciem Ja.na 
Nitwdń6ikiiego, pri~adzącego· tea
traylk dła dizieci. W ,,Kocian Te
atrze" wystarwiano nie tyllko baj 
lki, a•le rÓ(Wln.ież Srzeks;pi.ra, Go~do
n.ieg•o irtp. Talk więc a1kitoll"5tlcie 
szlify zd•o1byw&.a A111111a Dyanna 
zna~ wiciześnieti n.iż jed kf.l1!e
żain'ki i kOlletdzy. Dtięlki Janowi 
N6wińlslkILc...imu nauczyła się recy
tioiwać, co p~iło jeJ póf.mej 
WYi!1JI'YWa.ć k!oolkull"S'y. Nadał je-
dnalk nie kaikttowafa tego pOIWari
nie. Alkltoirsit;wo b)"ło dla niej 
rzmal!rom'iltą zalbawą, talk samo 
j.a1k„. chio:drlenie po d!1'Lewach , 
c:z.y jaczida na1 r<l!Well'!Ze. To właś
nie p:io roz.mowie ze SIWl)iJm mi
strzem, Janem Ni'Wiińslkim , Anna 
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Dy1mna zde:cydowala się wyro- . 
fać pa!l)ie.ry z psychotlogii , a- z.c:la 
wa•.'.: d,o Państ1we>wE1j Wyższej · 
S:z.k,:iły Tea~.ra~ITTed . SzyH{() eka.
zał::> się, że z,r,cbila doibtnz~. 
W t:.!rnach za:częła występ3wać 
jozcze ja/ko studenUk.a" Ogrom
ną pci::;'l.lllaT111·:Ść przyniosły jej 
dwie 'kcme:die: „Nie ma m:::;c
nych" i ,,KIOc.haj albo r.zuć" . Były 
to role - s.amoigraje, łatiwe, nie 
wyim.agaoące wiele od aikltortki. 
A>le pi€.riwsozy k.n::1:{ zo3>tal z.r.o-bi{)
ny. Pięlk111a , o sui.)te.lnej u.ro.cl.zie 
d:ziew.azyma, zna~-toomilcie p0re.zentio 
waJa SJię na ekmainie, toiteż naityc.h 
miais:t ~była serca wdid'ZÓ\W. 
Wiraz za lym posypały się propo 
izycje reżyseirów. Wieile z nich 
aktorka odrzuciła . początkowo 

.b:>wiern myśolaUa wyłąc1z;n.ie o pre 
cy w • teaJtirze. N a scenie oo.wiem 
czude s~ę nadJepieJ. 
Do1Piero później An111a Dymna 
doceniła ftl>m. Obecnie grywa 
111ie tyllOw w filmach po15tkich, 
aJe .róiwni.e<i. a1nga:ż:;wana jest 
przetZ reżyse.rów z NRD i Wę
giEir. Nieda1W111.o cglądalli.śmy' a\k;t::iir 
kę na małym €\.wanie w seria-
l u „Do kiriw'i OS1taitniej " , k.tóry 
UtJ:iI'.zednio był w W€n5ji kial.o.wej. 
Zagrała również w „Królowej Bo 
nie", a póżnrl.e,j c:z.ęść :z.ddęć z 
te,go s.e1riaJu wykc1I1Zys1tał Jainuim: 
Maoeiwslld do 7JOO'bienia filmu 
„Ępiltalfiluan dla Ba.riba;ry Radzi
iwilłóiwiny". w SE1riaG u j, w f.i!ltrnie 
mcgldśmy pcdlZiiwać zal!'ówno- u•ro 
dę jalk i dodrn3•ły ta1lent Anny 
Dymn-ej. Alkit1u.aJ.nie na . Eikll'aniach 
jest .Psltnze na ostll'2.e", gdzie 
a 1'{,to.rlka ~ra główną rolę kcbiecą. 

P. S. A111.nę Dymną p.rezentujemy 
111a zarmówienie Ma1I1Zmy Sobie-
sdńs~iej ze S.t1r:zeilina'. nJ / (ko/ 


