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Kroków rowerem, ubrano
w obcisłe dżinsy i. sportowy swetec, nie ma przechodnia, który by nie obdarzył ANNY DYMNEJ serdecznym uśmiechem. Wiadomo,
że Kroków kocha swoich aktorów, o Dymna · stało się
gw,iozdq i zdobyło sympatię
telewidzów i kinomanów całego kroju. Vł ostatnim roku
o~l~rl ::;:: śmy tę śliczną aktorkę "'w telewizyjnych seriolach
„Do krwi ostatniej" (w roli
Ani) i jako Barbarę Radziwił
łównę w „Królowej Bonie'', w
telewizyjnym spektaklu „Niebosko komedio" (w roli Zony) oraz w filmach· „Znachor" (w roli Marysi Witczurówny) i w „Dolinie lssy" (w
roli Magdaleny). No emisję
czeka „Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny", o obecnie
Anno Dymnci ukończyło procę
w przygodowym filmie „Ostrze
no ostrze" w reżyserii Tadet
usza Junaka.
Choć tę utalentow,oną i bardzo fotogeniczną aktorkę upodobał sobie nie bez racji! - film („Sto pięćdz,iesiąt
kilometrów no godzinę", „Pięć
i pół bladego Józka", „Sze- .
rokiej drogi, kochanie", „Jo, nosik", „Jak daleko stąd, jak
egzamin do PWST zdecydoto1kę wrażliwą, interesującą,
blisko", „Nie ma mocnych",
wał o losie Anny Dymnej.
dobrze zapowiadającą się.
„Kochaj albo rzuć", trzy filmy
Następne role teatralne zaNo pierwszym roku studiów
nakręcone w NRD), jednak
grane pod opieką najlepszych
jeśli teatr nie ukształtował,
reżyser
Lidio
teatralnych,
reżyserów:
Zosia w „Dziato w dużym stopniu określił
Zamkow
wystawiająca
dach" K. Swinarskiego, Ania
aktorstwo Anny Dymnej.
głośne wówczas przedstaw „Wiśniowym sadzie" J. JaJuż jako podlotek grało w
wienie „ Wesela" w krokowskim teatrze im. Juliusza Sio- , rockiego, Ania w „Warszakrokowskim tęotrze amatorwiance" H. Tomaszewskiego,
wockiego, zaangażowało stuskim, prowadzonym przez JaZosia w „Weselu" J. Grzegono Niwińskiego, który nie tyldentkę do roli lsi i Chochorzewskiego _doły pełny obraz
ko umiał wyrobić w nieśmia
ła.
Równocześnię
przyszło
możliwości Anny Dymnej.
łej dziewczynce odwagę bypierwsza propozycjo fiimowo.
Ostatnie z rół teatralnych
cia no scenie, ole także
I tok już było do końca stu- znajdujące się obecnie w
wzbudził w niej głębokie zadiów, raz po raz pórywoli
repertuarze Starego Teatru interesowanie teatrem. Nie
Annę Dymnq reżyserzy filmodziwi więc fakt, że 17-letnio
wi i 1 teatralni. Było to wspa- · umocniły jeszcze pozycję aktorki; podobały się jej Morio
maturzystka złożyła papiery
niała ·nauko zawodu przynow „Zwierzeniach clowna" i
do szkoły teatralnej, asekurusząca równoległe ze studiami
Elektro w „Orestei".
jąc
się
jednak poważnym
konkretny użytek w procy no
Jako jest prywótnie? Skromprzygotowaniem do egzaminu
scenie i przed (amerą.
na, z w y c z o j n o, bez ża
wstępnego no Wydział PsyPierwsza rota Anny Dymnej
dnej pozy, gospooarno. Lubi
chologii Uniwersytetu Jagielpo dyplomie - Kora w „Nogotować, sprzątać, szyć, majlońskiego.
Wcześniejszy
w
cy listopadowej" w reżyserii
sterkować,
malować,
pielę
termin ie, szczęśliwie zdany
Andrzeja Wajdy, ukazało okgnować kwiaty, kocha zwierzęta . Ostatnim jej szczęśli
wym nabytkiem jest trzymiesięczny
owczarek
nizinny
(suczko), o wdzięcznym imieniu Mufko.
Dymna ma też „szczęście"
do wypadków. Kiedy porę lot
. temu wyjechało na Węgry
by zagrać w filmie Miklasa
Joncsó, uległo no wstępie
procy poważnemu wypadkowi ·samochodowemu, który
wyłączył ją oż no pół roku
z procy zawodowej. Z kolei
w tym sezonie no premierze
krokowskiej „Orestei" Dymna-Elektro · upadło łamiąc polec ręki, niemniej dzielnie dogrywając premierę do końca.
ku podzi"wowi licznie zebranej publiczności.
W październiku ub.r. cały
. artystyczny Kroków zebrał się
no ślubie Anny Dymneł, która swe losy połączyło z..•
panem spoza ~rodowisko aktorskiego.
Choć
spóźnieni;
serdecżnie d.ołączomy się do
gratulacji z okazji ślubu:
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DYMNA

Anna Dymna jako Barbara Radziwiłłówna w serialu „KróloBona" z Jerzym Zelnikiem
Zdjęcia: Re.nota Pajchel, CAF- Maciej Sochor

wa

szczęścia, szczęścia,
życzymy Pani

cia

szczęś

Aniu!

