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..,.. Anna Dymna.roześmiana i szczęśliwa. powróciła zWarszawy,gdziewStudio 
Radiowej Trójki im. Agnieszki Osieckiej miała swój benefis. -Jechałam. nie bardzo 
wiedząc. co będzie. bo wszyscy byli tajemniczy, a potem już tylko się 
wzruszałam ... -mówi. Na zdj. z Justyną Steczkowską. . 
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Anna Dymna, rozesm1ana 
i szczę§liwa, powróciła z Wai:
szawy, gdzie w Studio Radiowej 
Trójki im. Agnieszki Osieckiej 
miała swój benefis. - Jechałam, 
nie bai:dzo wiedząc, co będzie, 
bo wszyscy byli bai:dzo tajem
niczy, a potem już tylko się 
wzruszałam i opowiadałam -
o tym, co mnie pięknego spot
kało w życiu„. - powiedziała 
nam Anna Dymna. 

I też niejednokrotnie pod
kreślała w czasie wieczoru, że 
jest szczęściarą, bo życie przy
niosło jej spotkania z wieloma 
niezwykłymi ludzi, którzy po
kazali, co jest naprawdę ważne 
wżyciu. 

-Te spotkania to moje skai:
by. Jestem już chyba bai:dzo bo
gatym człowiekiem - mówiła 
Anna Dymna, wspominając 
rozmowy z poetami Czesła
wem Miłoszem i Wisławą 
Szymborską, z takimi reżysera-

~ mijakKonradSWinarskiczy Je
rzy Grzegorzewski. - Gdybym ..,. Anna Dymna obchodziła w radiowej Trójce benefis z udziałem 

największych gwiazd polskiej sceny, w tym Andrzeja Seweryna 
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fyni, kiffi jestem -w}'znała ak-.. 
. - ~to moje skarby. torka . . { •. „ ·. -~ ·;.:. . . 
Jestemjużchyb~ :·-_,. wsporcinąrateżtych,którzy 
bardzo bogatym -~ Wyw-ai:li na nią wpływ w po-

Czątkach kańery. . . 
człowiekiem Wykazała przytym.krakow-

ska„lubiana aktorka, i dystans 

do siebie, i poczucie humoru. 
Przywołując swą profesorkę 
z PWST - Ewę Lasek, nie kryła 
rad, jakie od niej kiedyś otrzy
mała: „Rozbieraj się w filmach 
póki możesz. To jest fajne, zo
baczysz, jak szybko czas ucieka, 
potem już nie będziesz mogła". 

AnnaDymna od lat szlachet~ 
hie dyskontuje swą aktorską 
karierę i niezwykłą popular
ność, jaką przyniosła jej filmo
wa saga o Kai:gulach i Pawla
kach, film „Znachor", ale i tak 

- . wybitna, dramatyczna rola, jak 
w filmie „Tylko strach" w reż. 
Barbai:y Sass. 

Założona przez Dymną 10 lat 
temu Fundacja „Mimo Wszyst
ko" jest dziś jedną z najbardziej 
rozpoznawalnych i cieszy się 
wielkim zaufaniemwspierają
cychją dai:czyńców. · 

Podczas poniedziałkowego 
benefisu aktorka też nie była sa
rna. Otaczali ją licznie przedsta
wiciele świata teatru i estrady: 
Justyna Steczkowska (była no- . 
wa, piękna piQsenka), Mai:ek 
Piekarczyk, Janusz Majewski 
(Dymna zagrała w jego filmie 
„Barbai:a Radziwiłłówna"), Pa
weł Królikowski, Krystyna 
Tkacz, Joanna KUlig, Andrzej 
Seweryn .. :. · 

_, Telefonicznie komplemen
~ towali aktorkę, z którą spędzili 
~ tyle lat w Starym Teatrze, Jerzy 
ł Stuhr i Jerzy Trela. Zaśpiewał 
;: także Jacek Cygan, przerabiając 
2 z tej okazji jeden ze swych prze-

bojów dla Edyty Geppert: „Więc 
Aniu, nie daj sobie spokoju /Z 
tym Twoim pięknym pomaga
niem. /To się nie . sprzeda? 
/Niech się nie sprzeda! /NieCh 
się nie sprzeda! /W życiu. 
Amen!". 

Całość prowadzili Agniesz
ka Szydłowska i współgospo
darz Krakowskiego Salonu An
ny Dymnej, Bronisław Maj.• 


