
-M_na Dymna, aktorka, którą pamiętamy ze wspaniałych ról 
m.in. w „Królowej Bonie", „Nie ma mocnych" i „Znachorze", 
uhonorowana została wczoraj tytułem Krakowianki Roku. 

Jest.em wzruszona, ale i zażenowa
na, bo są przecież rzeczy, Jctórych 
nie robi się pot.o, by o nich mówio

no. Pomagam innym, bo t.o mi daje 
najwięcej - powiedziała Anna Dym
na, trzymając w rękach lalkę w kra
kowskim stroju, symboliczną nagro
dę dla Krakowianki Roku. - I będę 
dalej się pchała tam, gdzie mogę zro
bić coś dobrego dla innych. Dziś mi 
przecież nikt nie powie, że przez mo
ją działalność charytatywną robię 
karierę. Mam t.o już za sobą. 

Tytuł St.owarzyszenia Soroptimist 
International przyznawany jest ko
biet.om, Jctóre wykazują szczególną 
aktywność w niesieniu pomocy in
nym, i tym, Jctóre są szczególnie lu
biane za t.o, co robią. Anna Dymna 
spełnia oba warunki. Krakowianie 
pamiętają, jak zbierała, do olbrzy
miego kart.onu, pieniądze w akcji 
Wielkiej Orkiestry, jak kwest.owała 
na rzecz szpitala onkologicznego czy 
rat.owania zabytków Cmentarza Ra
kowickiego. KARO 
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BOllNA ADAMEK, ANDRZEJ DOROrA SEGDA, 
aktorka krakow- SIKOROWSKI, lider aktolb knlkow9klego 
skiego Teatru Im. z8IPOkl Pod BINlll st.ego Teatru 
Słowackiego - Ania jest moją sąsiad- - Myślę, że Ania Dymna 
- Grałyśmy razem w .Kró- ką, nasze domy na pod- powinna dostać tytuł Kra
lowej Bonie" arystokratki krakowskiej Rząsce roz- kowianki Dwudziestolecia. 
rywalizujące o serce Zyg- dziela jedynie żywopłot. Kojarzy się ją z Krakowem 
munta Augusta. I choć to Gdy nadchodzi wiosna, niemal jak Sukiennice. Za
bylo wiele lat ternu, wictzr>.. spotykamy się w ogro- wsze uśmiechnięta, do 
wie nadal pamiętają rolę dzie, rozmawiamy, podli- Starego Teatru jeździ ro
Ani. Wciąż P'jtają mnie, co wiamy o zmierzchu pano- werem. Jest jedyną znaną 
u niej slychać.1.aws:re mó- ramę Krakowa. Ania jest mi aktorką, która odpo
wię: jest ciepła, serdecz- spełnioną aktorką, a jej wiada na listy. Zdarzało 
na, wyjątkowa. Nie ma w znakomite role dostarcza- się, że wysyłała paczki do 
niej P'fChy, na którą teraz ją zawsze wielu wzruszeń. więzienia. Bierze udział we 
choruje wielu aktorów. Nie zależy jej na taniej wszystkich akcjach chary
Udowodniła, że aktorstwo popularności. Jako aktor- tatywnych. Za 100 lat dla 
nie musi być zawodem, w ka, sąsiadka i przyjaciół- Krakowianki Roku będzie 
którym do sukcesu trzeba ka jest po prostu fanta- przyznawany medal imie-
iść .po trupach". • styczna! • niaAnnyDymnej. 

Anna Dymna 
,,,,_~r.,.~....., Zodiakalny Rak. Od 1973 r. związana 

~ ze Starym Teatrem w Krakowie. Zagra
ła w wielu filmach i serialach. Mąż, 

.... -:i:utrill..t Krzysztof Orzechowski, jest dyrektorem 
:....-~•-... -1 krakowskiego Teatru im. J. Słowackie-

. • Krakowianka z otrzymaną wczoraj wieczorem go. 15-letni syn Michał. • 
krakowianką 


