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Anna Przybylska (ur. 26 
grudnia 1978 w Gdyni, zm. 5 

października 2014 tamże) 
– polska aktorka i 

fotomodelka.



                                 

     W dzieciństwie występowała w dziecięcym zespole 
wokalno-tanecznym Jantarki. W 1997 ukończyła

 IX Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni.
 Studiowała pedagogikę obronną na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, 

ale przerwała studia po pierwszym roku.

Wczesne lata



                                  
Kariera
Przed rozpoczęciem 
kariery aktorskiej 
należała do agencji 
modelek Perfect 
Studio. W 1994 dotarła 
do pierwszej trójki 
konkursu Twarz Roku
Jako aktorka 
zadebiutowała w 1997, 
odgrywając postać 
„Suczki” w 
filmie Radosława 
Piwowarskiego Ciemna 
strona Wenus z 1998.



W 1998 zadebiutowała w 
telewizji 
rolą Marylki w serialu Złoto
polscy, emitowanym na 
antenie TVP2. Rola 
przyniosła jej największą 
popularność. W 2000 
zagrała w filmie Sezon na 
leszcza, w którym wcieliła 
się w rolę „Laski”. W latach 
2003–2011 cieszyła się 
sympatią widzów, wcielając 
się w rolę dr Kariny 
w sitcomie Daleko od 
noszy, emitowanym przez 
Telewizję Polsat.



Życie prywatne
Urodziła się 26 grudnia 
1978 o godz. 3:20 w Gdyni. 
Była córką Bogdana 
Przybylskiego (1942–
1995) – oficera marynarki 
wojennej w 
stopniu komandora 
porucznika, który zmarł 20 
sierpnia 1995 wskutek 
choroby nowotworowej, 
oraz Krystyny, z zawodu 
technika gastronomii. 
Miała siostrę, Agnieszkę 
(ur. 1974).



W 2000 poślubiła tenisistę 
Dominika Zygrę, rok 
później rozwiedli 
się. Następnie była w 
związku z 
piłkarzem Jarosławem 
Bieniukiem, z którym miała 
córkę Oliwię (ur. 18 
października 2002) oraz 
dwóch synów: Szymona 
(ur. 13 stycznia 2006) i Jana 
(ur. 21 marca 2011).



Choroba i śmierć
Pod koniec lipca 2013 przeszła operację 

usunięcia guza trzustki w gdańskiej klinice. 
Leczyła się także w Szwajcarii. Zmarła 5 

października 2014, o godz. 15:18, w swoim 
rodzinnym domu w Gdyni Orłowie. 9 

października 2014 została pochowana w 
grobie swojego ojca, na cmentarzu 

przy Parafii św. Michała Archanioła w Gdyni



Serdecznie zachęcamy do przeczytania książki Grzegorza 
Kubickiego i Macieja Drzewickiego aby zagłębić się w 
historię wspaniałej osoby jaką była Ania Przybylska.



Podwójna rola Anny 
Przybylskiej w filmie 
„Złoty środek”



Pochodząca z warszawskiej Pragi Mirka kończy studia 
prawnicze i wkracza w środowisko odmienne od 
znanego jej świata. Wkrótce, dzięki swojej profesji oraz 
iście filmowej mistyfikacji, dziewczyna ma okazję pomóc 
najbliższym.



Ewę – piękną, delikatną, szczęśliwą mężatkę – 
pewnego dnia odwiedza młodziutka 
dziewczyna i oznajmia, że jest kochanką jej 
męża Maksa. Zszokowana kobieta mdleje. 
Gdy odzyskuje przytomność, nie jest pewna, 
czy wszystko jej się nie przyśniło, ale od tej 
pory zaczyna inaczej postrzegać otaczający ją 
świat, a jej życie zaczyna się komplikować. 
Film Radosława Piwowarskiego jest 
wstrząsającym dramatem uczuć, utrzymanym 
w konwencji surrealistycznej opowieści, 
rozgrywającej się na granicy rzeczywistości i 
obłędu.

 

Ciemna strona Wenus



BILET NA KSIĘŻYC

Wspaniała opowieść o dojrzewaniu, sile 
braterstwa i przyjaźni. Rok 1969. Adam 
otrzymuje powołanie do wojska, do jednostki 
oddalonej o 1000 kilometrów od jego 
rodzinnej miejscowości. Przed młodzieńcem 
podróż, w której towarzyszyć mu będzie 
starszy i doświadczony brat, który chce dać 
bohaterowi kilka lekcji życia…





SĘP



W centrum Europy nagle, bez śladu, 
zaczynają znikać ludzie. Śledztwo trafia 
w ręce Sępa - policjanta, który wydaje się 
być pozbawiony uczuć. Twardy, 
nieprzekupny, bez zobowiązań i przysług 
do wyświadczenia innym. Do czasu, aż 
poznaje Nataszę - kobietę inną niż te, 
które spotykał do tej pory.

Sęp rozpocznie niebezpieczną grę z 
przeciwnikiem wyprzedzającym go wciąż 
o krok. Odkryje świat, w którym ludzie 
prowadzą podwójne życie. Pierwszy raz, 
logiczne myślenie wpędzi go w pułapkę 
bez wyjścia. Nagle z łowcy zamieni się w 
zwierzynę. Balansując na granicy 
namiętności i rozumu, świata logiki i 
sprytnej manipulacji, będzie musiał 
odpowiedzieć na pytanie: czy jest coś 
ważniejszego niż życie?





KATARZYNA KRUSZEWSKA
DOMINIKA BOROWSKA

KLASA IV TOT/TM


	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6
	Slajd 7
	Slajd 8
	Slajd 9
	Slajd 10
	Slajd 11
	Slajd 12
	Slajd 13
	Slajd 14
	Slajd 15
	Slajd 16
	Slajd 17
	Slajd 18

