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Czy i\.NNA. DYMNA jest inna
Ryszard DZIESZYŃSKI
Krakowianie uajq Ann411 Dymnq z takich ról w Starym Teatrze jak Kora w „Nocy listopadowej", Zosia w „Dliadach",
Ania w „Wiiniowrm sadzie" i Anla w „Warsza•iance", a
takie z kilkunastu innych, kt6rych tutaj wymienić nie sposób,
bowi... układałyby si411 w dlugq lisł411 kolejnych aktorskich
wcieleń tej aktorki.
Natomiast w innych miastach, miasteczkach i miejscowościach, gdz:ie majdują
się
sale kinowe, Anna
Dymna
zna.na jest z takich obraz:ów
jak „Kochaj albo rzuć", ,,Do
krwi ostatniej", „Znachor",
„Trędowata", „Wesela nie bę
dzie", „Epitafium dla Barbary Radziwiłłównej", zaś telewidz:owie pamiętają ją szcz:eg6lnie z seriali: ,,Janosik" i
„Królowa Bona".
Wsz:ystkie te kreacje powodują, że Anna Dymna ma już
tłum wielbicieli, a niektórz:y
z. nich, zwłasicz:a miesz:kają.
cy w Łodzi założyli klub
sympatyków, czyli fanów ;i w
listach dają wyraz: swym ucz:uciom. Głównie zresztą do
klubu należą studenci łódzkU:h
uczelni, choć l'llie tylko, bowiem jak podał swego czasu
„Kurier Polski" wstąpm też
do niego m..in. kustosz Muzeum
.Włókiennictwa, kierowca PKS,
pracownica jednego z urzę
dów diielnicowych, właści·
ciel zakładu fotografU:znego,
etnogrff, a nawet pretendentka do tytułu tegorocznej „Miss
Łodzii1".
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lentu Anny Dymnej zorganii..
zowalli nawet festilwal filmów
w
..., „akademickim kinie „Stu·
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To wszystko brzm~ pięknie.
Ale z drugiej strony, jak wytłumaczyć powody tego uwielbienia, choć jako krakowdanin oczywiście cieszę się, że
oto „nasz człowiek" ma czym
zaimponować w stolia
polskiego włókiennictwa. Zasta-
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nówmy się więc, co przyciąga do Anny Dymnej?
A może dlatego Anna Dymna posiada swój klub fanów,
że ma niepowtarzalny wdzięk
t dziewczęcą urodę, pozwalającą jej na granie ról panienek w gimnazjalnym wieku?
Może to tajemnica wiecznej
d:l'Jiewczęcośd tak
przyciąga
studentów z L<xłzń?
Skłaniałbym s.ię nawet ku
temu wyjaśn~iu, lecz ciągle
mam obawę, czy wieczna
„wiosemość" stanowi wystarczający 1 powód, aby dla jej
uczczenia i wielbienia organizować
się
w klub fanów.
Nje jest bowiem tajemnicą,
że Anna Dymna na co dzień
zachowuje naturalny sposób
.byci..a, naturalne reakcje, co
niestety przewaimie nie udaje
się jnnym aktorom, choć nie
ponoszą za to wlaly, bowiem
jest to skaza zawodowa, że
grają wszędzie tam.gdzie przyjdzie im µialeźć, stosowną do
sytuacji rolę.
„Anna Dymna jest inna" jakoś złożyło mi .się to do rymu i nawet proponowałbym
owo zdanie jako dewizę łódz·
kiego klubu, bowiem zapewne
nią kierują Slię w
dz:iałaniu
klubowym wlielbiciele pięknej
krakowianki•. A jak bliżej określić, na czym ta „inność"
polega - to właśnie zadanie
dla fanów.
Zaś
zwyczajnym miłośni'
kom jej talentu wystarczy, że
jest po prostu ładna i że swoją aktorską grą dostarcza niezapomnianych wzruszeń .
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