
12// Magazyn na weeke d www.dziennikbaltycki.pt 

Ja I< tu mówić 
o ·miłości 
• Ich małżeństwo trwało ledwo kilka lat. Ale 
do dziś Anna Dymna, gdy coś robi, zawsze myśli: 
co by Wiesiu powiedział? I wciąż pracuje na swoje 
i jego nazwisko 

m.:..,Pan1t,eerabllFtnll$, 
~DIA85bQ.pa1111p
... Od ... dowlecmla. 
Dlacr.ego? Nie umiem się wyt
łumaczyć. Qiyba się nie da. Jak 
się samemu :r.aczni.e pomagać, 
to wszystko jest jasne. Fakt, re 
a.asem jest ciężko, ale w tym 
pomaganiu wid7.ę największy 
sens życia. To mi daje siłę i na
pęd jak jakaś cała elektrownia 
atomowa. Gdy ktoś się dzięki 
tobie uśmiechnie i powie ,,dzię
kuję", to ogarnia człowieka 
dziwne uczucie, taka~ .. 
I myślisz. .. ależ życie jest pięk
ne! I m&wrobisz coś, byto po
czuć. Tak to się zaczyna. Ja 
bym bez tego już nie chciała 
żyć. Budz.ę się i ciesz.ę, re jest 
nowy dzień imam tak wiele 
do zrobienia. I kai.dy dzień jest 
inny i pełen wyzwań: wywiady, 
spotkania, wyjazdy, nagrania, 
telefony, pisma, sesja w PWST, 
egz.aminy, spektakle ... dlatego 
cr.asem jestem tak padnięta. 
Fundacja uruchomiła kilka cy
klicznych wieloletnich projek
tów. Przy zmianach władz, kli
matów, nastrojów, pnepi.sów
często tI7.eba wszystko od no
wa tłumaczyć. Utrzymujemy 
dwa ośrodki terapeutyczne dla 
osób niepełnosprawnych inte
lektualnie. Tneba walczyć 
o środki na ich utnymanie bez 
W7ględu na wszystko. I nigdy 
nie mogę powiedzieć: przepra
si.arn, mam dość. 
Jlk....,Panmto~ 
Myślę, re ratuje mnie to, że 
przechodzę z przestrzeni 
w przestrzeń. W fundacji sty
kam się z prawdziwymi prob
lemami, cierpieniem, nędzą. 
Założyliśmy ją, by pomagać 
ludziom niepełnosprawnym 
intelektualnie, ale dzwonią 
do nas ludzie po wypadkach, 

-Jeśli pojawiamy się 
na ziemi, to naszym 
obowiązkiem jest 

żyć i być 
szczęśliwym 

walczący z ciężkimi choroba
mi, z porażeniami mó7.gowy
mi, uzależnieniami, z proble
mami psychicznymi. Niemo
żemy pomóc wszystlcim, to 
oczywiste. Ale wskazujemy 
im często, gdzie mogą się 
zwrócić o pomoc. 
PrawadllPanlodlllpn!Flll 
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Tak. To jest chyba najtrudniej
sza rzecz, jaką robię. I pewnie 
również dlatego tak dum ludzi 
ze wszystkimi problemami 
~się do mojej fundacji. 
KID~ludddo„„a1d 
Ja. Jeżdżę po szpitalach. rozma
wiam z lekarzami. Niektórzy 
sami się ~ją, nielctórych 
poznaję, gdy sama się rehabili
tuję w jakimś ośrodku. Cl.asem 
przygotowanie do programu 
trwa wiele dni, jei.dżę domo
ich potencjalnych rozmówców, 
rozmawiam z nimi przez tele
fon. MUS7.ę przecież poznać ich 
sytuację, zdobyć ich zaufanie 
i przekonać, re te rozmowy są 
często pomocą, ratunkiem dla 
innydJ.. To jest bardw delikat
na, trudna sprawa. Gdy po ta
kich nagraniach wchodzę 
na scenę, to mogę t.apomnieć 
na chwilę o cierpieniu, choro
bach. Teraz dopiero w pełni do
ceniam, jaki genialny zawód 
uprawiam. C.O prawda jest wy
czerpujący i psydllcznie, i fi
zycznie, ale wydaje mi się, re 
działanamniejaknaJ1epszyga
binet psychoterapeutyczny. 
Mam 64 lata, jestem po wielu 
wypadkach. operacjach, wal
czę z kilogramami i wszystkimi 
oznakami przemijania, i to pub
licznie ... ale wciąż biegam 
po scenie i niezmiennie jestem 
na niej S7.<:zęŚliwa. 
Najwięks7.ą radość w mojej pra
cy fundacyjnej daje mi kontakt 
z moimi podopiecznymi nie
pełnosprawnymi intelektual
nie. Choć przecież są to ludzie, 
którzy nigdy się nie zmienią, 
nie założą rodzin, nie skończą 
studiów. Moi podopieczni zaw
sze będą tacy, jacy są. 
Wldzę.:t.ecodM19przydlodzl 
doPanljaldłSMs. . 
No tak. Mam tu w mojej komór
ce taki mały gabinet terapeu
tyczny. ,,Pomagam" takna odle
głość kilku osobom. Mnie zresz
tą to też sprawia przyjemność, 

choćtneba uwa7.ać, bo niekt{r 

rzy chorzy ludzie są jak blum:z, 
którymo7.e cię opleść i przez 
przypadek udusić. 
-.C)llktolltro1111 
Trzeba.mieć dystans. Mam 
na przykJad taką dziewczynę, 
która pisze do mnie po kilka ra
zy dziennie. Wcr.oraj, niech 
spojl7.ę- zaczęła pisać do mnie 
o 8.04, a skończyła o 22.18. 
Dzięki temu dystansowi mnie 
to nie szkodzi, odpisuję, jak 
mogę-gdystojęw korku albo 
na coś cr.ekam. I jeśli ma się ten 
dystans, to te osoby nic mi nie 
zabierają, przeciwnie -dają mi 
wiele. 
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To będzie książka biograficzna, 
której ja bym nie mogła napi
sać, bo Wiesia znaJam tylko 
przez ostatnich osiem lat jego 
życia. I o nim wiem tylko tyle, 
ile sam mi mówił. Bo się nigdy 
o nic nie dopyt}twałam -ani je
go, ani innych ludzi. Książkę 
napisała Monika Wąs. Pisała 
kiedyś o nim pracę magister
ską, rozmawiała o Dymnym 
z wieloma ludźmi, zbierała do
kumenty, fakty, przegadałam 
z nią dziesiątki godzin. To jest 
bardw precyzyjna książka, ale 
ukazuje Wiesia takiego, jakim 
został w pamięci innych. Ale ja 
z tym nie polemizuję. Wiesiu 
mnie tego nauczył. Mówił: 
Ania, ludzie i tak będą o tobie 
mówić, co chcą. 
J;abymdidlllwledzlet. jalclan 
zmtałwpan"'9PanLnlelnnydi. 
Bardw trudno mi o Wieśku 
mówić. Bo jak mówić o miłości, 
a jeszcze mówić o niej do me
diów? Gdy chcesz to ubrać 
w słowa, to one są za du7.e, 
za małe, pompatyczne. A w do
.datku zauważyłam, re kiedy 
mówisz o miłości, o wartoś
ciach, i mówisz to szczerze, to 
natychmiast to ludzi drażni, 
wywołuje agresję. 
Ale Innym. byt moie.jest to 
potrzebiie? 
Dlatego ja jednak o Wieśku mó
wię, lecz mam z tym osobisty 
problem. Czasami tak myślę, re 
moje spotkanie z Dymnym -
z moją wielką, pierwszą miłoś
cią -nigdy filę nie skończyło. 
Wciąż trwa. Oczywiście, zaraz 

ludzie stwierdzą: co :za głupia, 
eg:r.altowąna aktorka. A to jest 
prawda, tylkociludziewidocz
nie nie mieli S7.allS}' przeżyć 
czegOś podobnego i tego, co 
czuję, nie mogą zrozumieć. 
Wma:a ... 1ILM&allllllltłl
mawo:Panl~1DWłwaz. 
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Gdybym miała to pani opowia
dać, potrzebowałybyśmy 
dwóch tygodni. Spotkałam 
Wieśka, kiedy byłam bardw 
młodą aktorką. Przy jego boku 
wchodziłam w dorosły świat, 
w niebezpieczny zawód. Choć, 
co śmieszne, my byliśmy w bar
dzo podobnych wartościach 
wychowani. I kiedy trafiłam 
spod skrzydeł rodziców 
podskrzydłaDymnego, to jak
by nikt mnie z niczego nie wy
rywał. Oczywiście, był 15 lat 
ode mnie starszy i był kontro
wersyjnym-artystą w tamtych 
dziwnych cr.asach. Ale nauczył 
mnie takich rzeczy, które do tej 
pory są dla mnie kręgosłupem. 
I jak coś robię, to :zawsze myślę 
o tym, co bymi Wiesiek powie
dział. I to jest taka wartość dla 
mnie, taki skarb na całe życie. 
JaldbyP. 
Przede wszystkim- byłniezwy
kłym człowiekiem. Wiesiu to 
była ucz.c:iwość i prawda. Rea
gował na wszystkoprosto,ni
czego nie kalkulował, nie mani
pulował. More dlatego też tak 
kocham moich podopiecznych, 
którzy- oczywiście z innego 
powodu - działają tak samo jak 
Wiesiu: prosto, odruchami. Oni 

~niezais7.czążadnydi 
uczuć. WlesielcIÓWnieŻtaki 
był, a przy tym był wybitnie in
teligentny, oczytany, utalento
wany we wszystkich dziedzi
nach, niezłomny. I żył w prze
dziwnym świecie zniewolenia. 
Taki dziki ptak w klatce. Ciężko 
mu było. Oczywiście, re sobie 
z tym nie radził, bo był niezwy
kle wrażliwy. Więc oskorupiał 
filę, najeżał. W micie pozostał 
jako agresywny, nieobliczalny, 
dziwny człowiek. Niektórzy filę 
go bali. Ale w środku, pod tym 
pancerzem, był schowany 
wmż1iwy, delikatny, subtelny 
chłopiec i artysta. 
Czywddll J 11'WZ)wwllbo4d 
byliiye ;=uusrp 
More tak. Mo7.e byłby najwięk
szym w Polsce scenarzystą, 
amore największym mala
rzem? On był utalentowany 
w wielu kierunkach, tylko re to 
były takie czasy, re nikt - i przez 
to on sam, tego nie cenił. Wie
dział, re to na nic. Ale przy tym 
miał cały cz.as radość w tworze
niu. Nigdy nie siedział bezczyn
nie. Jakby mógł, to i przez sen 
by coś robił. 
More dlatego cz.asami pił - żeby 
wreszcie zresetować organizm. 
Bo jeśli nie pił, to cały cz.as to 
coś rzeźbił, to rysował, szył, 
konstruował, fotografował. 
Miał tysiące swoich zeszycików 
-niestety, większość spaliła filę 
w pożarze przed jego śmiercią. 
Ale cieszył się tym jak dziecko. 
Nigdy też nie mówił źle o lu
dziach -choć byli tacy, o któ
rych nie mówił w ogóle. 

Ddennk BaltJdd 
Sobota-niedziel, 9-10 kwietnia 2016 
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Kiedy Dymny umarł, miałam 
'ZJ laŁ W chwili gdy byłam cał
kowicie załamana, kiedy było 
mi najtrudniej, przypomniałam 
sobie naszą rozmowę: umówi
liśmy się, re będziemy na to 
nazwisko pracować, bez W7.gl.ę
du na to kto odejdzie pierwszy. 
Dotarło do mnie, re mam jakieś 
:zobowiązania i pomyślałam so
bie: kobieto, musisz żyć, i mu
sisz żyć tak, żeby Dymny cię 
kiedyś nie skopał, jak się tam 
spotkacie. Oczywiście, mówię 
to półżartem, ale wierzę, re jeśli 
filę pojawiamy tu, na ziemi, to 
naszym obowiązkiem jest żyć 
i być S7.CZęŚliWym. Kiedyś 
z Dymnym o tym gadaliśmy. 
Więc żyję, wciąż praruję na to 
nazwisko ,,Dymny'' i bardzo się 
staram. Trudno mifilę o tym 
mówi. Bo przecież jestem teraz 
z innym mężczyzną,jemumo
re być przykro. 
Ajest? 
On przecież wie o tym, re gdy
by nie Dymny, to ja byłabym 
prawdopodobnie kimś innym. 
A kocha mnie też za to, jaka je
stem, prawda? Zrozumiałam, 
co napisał Szekspir w jednym 
sonecie: ,,Miłość silniejsza jest 
od śmierci". Miłość jest taką fil
łą, re nawet jeśli przychodzi 
śmierć i ktoś na chwilę odcho
dzi -bo mam nadzieję, re to tyl
ko chwila -to uczucie wciąż 
trwa i z tej miłości czerpie się 
całe życie. Ja coś takiego prze
żyłam. I jak mam to ludziom 
wytłumaczyć?. 


