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L1 ANNA 
DYMNA„ . 
... debiutowała jako podlotek w kxa.kow· 

11kim teatrze amatorskim orowaidz.onym 
przez z.na.nego aktora Jana Niiw1ńskiego. 
Tam właśnie zaiiinteresowała s"ię przysz.ła 
gwiazda sceny i filmu teatrem na tyle, 
by z.decydować się na z.dawanie egzami
nów do Państwowej Wyż.sz.ej Svkoły 
Teaitralnej. 

Ju2 na pierwszym roku studiów Lidia 
Zamkow. reżyserująca wówczais .,Wesele" 
- spektakl. który odhił się ~łośnvm e
chem w całej teatralnei Pol.~ce - -z.aan
gażowała Annę DY'mną do roli lsl i Cho
choła Okazało ~ie . że wvbór był na<ler 
trafny. Oceniła to zarówno oubl 1 cz.ność, 
jaik i reżyser którz.v od tei oorv zwracali 
się do młodzi•utk1ei aktorki z d·1.ies•atka
mi propozycji Studia teatralne Dvmnej 
przerywane były więc iuż do końca wy
s tęna.m i w film.ie I te a itr ze 
Za.grała więc ona w ~omedii Wa'!1dy 

.Jakubowskiej „Sto p'1ećdz.ie.siąt kilo
metrów na godzinę" . w .. Pięć i oół blade-
10 Józka" Klutby . .. Sz.erO'kie1 drogi kocha
nie" Piotrowskiego, telewizyjnym serialu 

Anna Dymna prywatnie ..• 

„.Tanosiik" Passendorfera, „Jak 
11tąd. jak blisko" Konwickiego. ..Królu 
Mięsopuście" RY'mkiewicz.a, wystawiionym 
przez B Hussaikowskiego w Tea·trz.e Sta
rym., wresi.cie „Weselu" reżvserowainym 
pr~ Lidię Zam.kow, która tvm rau.em 
powierzyła iei rolę Panny Młodej. 

Podwójłile studia w szkole i na planie 
filmowym oraz deskach scenicZlllych spra
Wi.ły, że w prz.ec~wieństwie do wielu 
swoiich kole~ów Anna Dvrruna w momen
cie oous2lCzenia szkoły bv~a aktorka w 
pełni dojrzałą, świadomą sW<J1ich mołli
wości. W sp0s6b pełiny udowod.nila to 
swoja pierwsza podY10lomowa rola -
niez.a,p0mniainą Kora w .,Nocy Lhstopado
wej" reżyserowanej przez AndTzej.a Waj
dę, 

Od pOczątku miała Anna Dym:na o
cromne szci;ęście dl() reżyserów. Miała 
okazję współpracować z K{)ltlJro.dem Swi
narskim - ~rafa Zo1Się w i~ „Dzia-

···'''.\.' 1~1,;11• 
„.i w serialu z 

rzym Zelnikiem. 
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dach", z Jerzym Jarockim. w reżysero
wanym pr:r-ez. niego „Wiśniowym sadzie" 
od•twar:za rolę A.ni. Henrykiem Toma
szewskim, z. którym z.etkneła się ~raja<· 
Anię w ,.Warsza.wia.nce" Jerzym Grz.e
gorzeW'skim, w które11:0 .. Weselu" z.ag.rała 
Zosię. 

Nie z.a1pomnieli o aktorce również re
żyserzy filmowi Należy Dvmna do tych 
aktorek. które niemal .. n ie schodzą" z 
ekranu. Mieliśmy okaz.ie 011:ladać ia w 
„Nie ma mocnych" I „Kochaj albo nuć" 
Chęcińskiego, w ,.Trędowatej", w „Do 
krwi osta.tiniej" Hoffmana Należy też do 
ulubionych aktorek reżyserów n1emiec
kich I węg>ierskLch. Osta·tnio możemy p0-
d?Ji.wiać Anną Dymną w i•nteresuiacej 
kostiiumowej roli Barba1ry Radziwiłłównv 
w em.i·towanym właśnie w TV ser~lu 
„Królowa Bona". 


