
2 Niema 
mocnych 

Rola wnuczki Paw· 
laka I Kargula zro
biła z Dymnej ulu· 
blenlcę widzów. Ak· 
torka zagrała także 
w trzeciej części 
trylogll Sylwestra 
Chęcińskiego 
- „Kocha) albo 
rzuć". To była dla 
niej wielka przygo
da, bo zdjęcia kręcono m.ln. w Chicago. 
Jak wspomina, wrażenie zrobiły na niej lody, 
dostępne w 50 smakach. Podczas pobytu 
za oceanem próbowała wszystkich po kolell 

60 I ŻVCIE NA GORĄCO 
-- i 

Anna Dymna 
• 

JEJ ZYCIE 
A

nna Dymna, z domu Iniadyk, 
ma w dorobku blisko 250 ról 
teatralnych i filmowych. Za
ebiutowała w 1969 r. w T~ 

atrze im. J. Słowackiego w Krakowie 
- w roli Isi i Chochoła w „Weselu" S. 
Wyspiańskiego. Po studiach dostała 
angaż w krakowskim Teatrze Starym, 
z którym jest zwią7.ana do dzisiaj. Uwiel
bienie publicmości pnyniosły jej m.in. 
role Ani, wnuczki Pawlaka z „Nie ma 
mocnycll" i „Kochaj albo rzuć" C2.Y po
stać hrabianki w ,,Janosiku". 

Nazwisko to pamiątka po jej pierw
szym mężu, Wiesławie Dymnym. - Był 
moją wielką miłością i niezwykłym 
mężczyzną, właśnie dlatego wciąż no
~ jego nazwisko - podkreśla aktorka. 
Slub WLięli w paf,dziemiku 1972 roku. 
Po sześciu latach małżeńskiego życia 
Dymny zmad w ich krakowskim miesz
kaniu. Do dziś nie wiadomo, co było 
prayceyną jego śmierci. Miał 42 lata, 
a jego żona 27. Trzy miesiące po stra
cie ukochanego aktorka miała poważ
ny wypadek samochodowy. Potrzebo
wała rehabilitacji. Tak poznała mło-

dego fizjotera
peutę Zbigni~ 
wa Szota. 
Pobrali się 
w 1982 r. 
Urodził się 
im syn Mi
chał, ale zwią-
zek nie pnetrwał. Ak· 
torka wyszła za mąż po raz trzeci - za 
reżysera Krzy.sztofa Orzechowskiego, 
z którym jest do dziś. Jej syn Michał 
ma 31 lat i jest gitarzystą rockowym. 

Aktorka od wielu lat wykorzystuje 
swoją popularność, by pomagać innym. 
Założyła fundację „Mimo wszystko", 
która wspiera dorosłe osoby niepełno
sprawne intelektualnie. Sama często 
angażuje się też w akcje charytatywne 
(np. zbiórkę pieniędzy na rehabilitację 
aktora Krzysztofa Globisza). Potrzebę 
pomagania innym Anna Dymna wy
niosła z rodzinneg0 domu. Mama czę
sto jej powtaI7.ała, że ka7.dy jest komuś 
potr7.ebny i trzeba pomagać. - Dla mnie 
to jest zwykła rzecz, odruch jak oddy
chanie - twierdzi. RA 

4 
Królowa Bona 

W serialu Janusza Majewskiego Dymna 
wcieliła się w Barbarę Radziwiłłównę. 

lYtllłową postać zagrała Aleksandra Śląska. 
Dwa lata później, na bazie niewykorzystanych 
scen z serialu, nakręcono fllm „Epitafium dla 
Barbary Radziwiłłówny", w którym to Dymna 
(ku zazdrości Śląskiej) zagrała główną rolę. 
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7 Boża 
podszewka 

Od połowy lat 80. Dymna 
rzadko po)awla się na 
ekranie, ale wszystkie 
Je) role fllmowe są ważne 
I zauważane przez kryty· 
ków. Tak jak ta w serialu 
„Boża podszewka", wYre· 
żyserowanym przez Iza· 
bellę Cywińską. Aktorka 
wciela się tuta) w postać 
wrażliwej I obdarzone) 
niezwykłą wyobraźnią 
gosposi Walunl. 

„Dolina lssy" 
Anna Dymna u Ta· 
deusza Konwickie§ 
zagrała dwukrot· 
nie. Po raz pierw· 
szy w „Jak daleko 
stąd, jak blisko". 
W „Dolinie lssy" 
wclellła się w po

stać pięknej samo
bójczyni Magdaleny. 


