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Po programach „Anna Dymna - spotkajmy się" analizuję zadane intuicyjnie pytania 
i przerażona stwierdzam, ie właśnie z niewidomym gadałam o kolorach, 
a ze sparaliżowanym o bieganiu · 

Mimo wszystko 
Rozmowa z Anną Dymną 

- Kiedy obchodzono uroczyście Pa· 
ni 30-lecie kariery scenicznej, wie
lu wielbicieli Pani talentu otworzy
ło telewizory, bo w programie było 
zapisane, że pojawi s1ę Anna Dymna. 
Program jednak nie był o gwieździe 
sceny i ekranu, ale o nlepełnospmr· 

nych. Jak to się stało, że Pani pro· 
wadzi taki program? 

- .Prowadzę go cały 2003 
rok Ten rok jest ogłoszony Eu
ropejskim Rokiem Osób Nie
pełnosprawnych. W listopa -
dzie 2002 przyjechała do mnie 
telewizja z Warszawy w spra
wie mojej pracy z niepełno
sprawnymi. Myślałam. ie chcą 
zrobić reportaż o moich .akto
rach" z Ośrodka dla Niepełno
sprawnych Umysłowo im. 
Brata Alberta w Radwanowi
cach. Od kilku lat u boku ks. 
kanonika Tadeusza Zaleskie: 
go, który jest preźesem Funda
cji im. Brata Alberta. pomagam 
terapeutkom prowadzić warsz
taty teatralne. 

- Za pracę w Radwanowicach od· 
znatzona Pani została Medalem św. 
Brata Alberta. 

- Teraz dopiero na niego 
pracuję . 

- Dostała go Pani za Iuż włożoną 
pracę. 

- Ksiądz Zaleski, który 
jest półkrwi Ormianinem 
podszedł mnie po prostu 
.podstępem" . Wiedząc. że 
moja prababcia też była Or
mianką na pewno podejrze
wał. że jestem, przy całej 
swojej łagodności. zawzięta. 
ambitna i honorna. Dał mi 
ten medal na wyrost i wie
dział. że zrobię wszystko, by 
naprawdę na niego zasłużyć. 
I wzięłam się do pracy. Robię 
z moimi niezwykłymi Przyja
ciółmi spektakle. mam swój 
ogólnopolski festiwal. 

- Pani sądziła, że telewizja chce 
zrobić reportaż o odznaczonej tak 
pięknym medalem? 

- Okazało się . że chciała 
zrobić specjalny program. 
który zbliżyłby świat ludzi 
zdrowych do obcego świata 
osób chorych. kalekich. upo
śledzonych przez lds . Pani 
Ania Wójcik, redaktorka 
z TV2 wiedziała; że mam kon
takt z takimi ludźmi, że się ich 
nie boję, nie brzydzę. że ich 
los nie jest mi obojętny. · 

- A poza tym, że jest Pani osobą 
medialną. 

- Tak. To bardzo ważne. 
Zależy przecież wszystkim. że
by taki program oglądnęła jak 
największa Widownia. Program 
nazywa się ..Anna Dymna -
spotkajmy się" Wiele osób 
z ciekawości włącza telewizory: 
jak ta nasza Pawlaczka teraz 
wygląda a z kim to ona się tam 

Anna Dymna 

- Mam ogrom
ne dylematy i po 
każdej rozmowie 
wydaje mi. się, że 
więcej ich nie 
prżeprowadzę. bo 
nie dam rady. Po 
programach nie 
śpię. analizuję za
dane intuicyjnie 
pytania i przerażo

na stwierdzam. że 
właśnie z niewido
mym gadałam 
o kolorach, ze spa
raliżowanym 

o bieganiu. z cho
rym psychicznie 
o zdrowym umyśle 
i gryzę się czy mi 
było tak wolno? 
A potem dostaję li
sfy. I od chorych 
i zdrowych. 

- Co plsą do Pani? 

- Czasami na
wet trudno w to 
uwierzyć, co czy-

Jubileusz 30-lecia pracy artystycznej obchodziła na Dużej Scenie Starego Te
atru, grając Babę w . Piesżo" Mrożka, w reż. K. Kutza. Krakowską PWST ukoń

czyła w 1973 r. i od razu zaangażowana została do Starego Teatru. Podczas 
studiów występowała w filmach: .Nie ma mocnych", .Kochaj albo rzuć", .Zna
chor", .Janosik". W Starym Teatrze zagrała prawie 40 ról. Ma na swym koncie 
także wiele świetnych ról w Teatrze Telewizji oraz w filmie poza wymienionymi 
(.Królowa Bona"). W domu opieki społecznej w pokrakowskich Radwanowicach 
prowadzi teatr, organizuje ogólnopolski festiwal ludzi niepełnosprawnych umy
słowo . Za tę działalność została nagrodzona Orderem Uśmiechu i Medalem św. 
Brata Alberta. Dwa lata temu wymyś l iła i prowadzi, cieszący się wielką popular- • 
nością, Niedzielny Krakowski Salon Poezji w Teatrze im. Słowackiego. 

spotyka? Zaczynają oglądać dla 
mnie. a zostają przy telewizo
rach dzięki moim niezwykłym 
rozmówcom. 

- Jak Pani przygotowuje się do pro· 
gramów? 

- Cały kształt. charakter 
tego programu wymyśliliśmy 
z Mateuszem Dzieduszyckim. 
Razem wybieramy rozmów~ 
ców, przeprowadzamy pierw
sze rozmowy, razem walczy
my o ludzkie oblicze progra
mu. Jak tu się przegotować? 
Przede wszystkim muszę 
przed programem poznać ich 
losy, zdobyć ich zaufanie. 
przekonać, że ten program to 
ważna sprawa dla wszystkich. 
Spełniamy wszystkie ich proś
by i warunki. Zawsze wiem 
o czym nie chcą rozmawiać. 
Szanuję to. oni są najważniej 
si. Ale zwykle pozwalają mi, 
a nawet proszą. by zadawać 

wszystkie pytania. Zawsze 
mogą odpowiedzieć: o tym nie 
chcę mówić! Często te słowa 
są najpełniejszą odpowiedzią. 

- Jak Pani przeżywa te, często bar
dzo dramatyczne, spotkania? 

tam. Ci ze zdrowego świata 
piszą. że po tym programie 
nagle doznali szoku. Patrząc 
na tych chorych. kalekich lu
dzi.- na ich walkę o każdy 
krok, na ich cierpienie, na ra -
dość. siłę, odwagę zdają sobie 
nagle sprawę z tego jak głu
pio żyją. jak nie umieją doce
nić tego. co mają i jak wiele 
jest do zrobienia. Kiedy roz
mawiam z moimi bohaterami 
dowiaduję się dużo o sobie. 
Oni zmuszają mnie do reflek
sji nad sprawami najistotniej
szymi. o których nam zdro
wym nie chce się myśleć . 
Uświadamiają mi jak jestem 
szczęśliwa! I wiele osób też 
tak to odbiera. 

- Czy Pani program daje też jakieś 
efekty, mam na myśli niesienie po· 
mocy nie tylko słowem pocieszenia? 

- Po emisjach programów 
uruchamia się swoisty łań
cuch pomocy. Ludzie z całej 
Polski reagują bardzo emo
cjonalnie na losy moich roz
mówców. oferują różną po
moc, kontaktują się z potrze
bującymi. To oni namawiali, 
mnie, bym założyła fundację, 

hy pomagać konkretniej 
i mądrzej . Wiele osób chce 
pomagać. tylko nie wie jak. 
Nawet mają pieniądze, ale 
hoją się zaufać dużym, nie
znanym fundacjom. Piszą. że 
mam dobrą .twarz·. która da
je im pewność i gwarancje, że 
ich pomoc dotrze do tego. kto 
jej naprawdę potrzebuje. 

- Dlaczego Pani nie założy fundacji 
mając taki kredyt zaufania? 

- Właśnie od kilku tygodni 
jestem prezesem małej jedno
osobowej fundacji. Bardzo 
tUugo się zastanawiałam i wa
hałCłłll.TO ogromne wyzwanie. 
Mam już biuro, telefon, puste 
konto w banku, kilku przyja -
dół. dużo energii i kilka kon
kretnych projektów. Teraz sta
wiam pierwsze kroki i właści-
1vie nikt jeszcze o tym nie wie. 
Dopiero 12 grudnia na konfe
rencji prasowej. przed galą 
wolontariatu. chcę zawiado
mić świat o moim przedsię
wzięciu. Właśnie moja funda
cja jest skromnym współorga
nizatorem tej pięknej uroczy
stości. która odbędzie się 
w Teatrze Słowackiego 21 
grudnia. Podczas koncertu na
gradza się. zgłoszonych do 
konkursu. najwspanialszych 
wolontariuszy z całej Polski. 

- Czym się fundacja będzie zajmo
wać? 

- Przede wszystkim mu
szę uratować od beznadziei 
30 podopiecznych z Radwa
nowic, którzy stracili, na mo
cy nowej ustawy. prawo do 
korzystania z warsztatów te
rapeutycznych. Kiedy taki 
biedak nie chodzi do tej swo
jej pracy Uak to nazywają). 
traci sens życia, czuje się nie
potrzebny i powoli umiera. 
Naprawdę nie wystarcza mu 
.miska" i miejsce do spania. 
Chcę utworzyć dla nich 
warsztaty teatralne. krawiec
kie, malarskie, z czasem mo
że muzyczne. Dostałam w Ra
dwanowicach trzy pomiesz
czenia. Muszę je wyremonto
wać, wyposażyć, zatrudnić 
pięciu terapeutów i już! Tro
chę to kosztuje . Może wyglą
da to na razie nierealnie, ale 
właśnie obmyślam jakiś sys
tem. by móc systematycznie 
pozyskiwać pieniądze na ten 
cel. I wierzę. że mi się uda! 

- Jaką nazwę dała Pani swojej fun
dacji? _ 

- Fundacja .Mimo wszyst
ko". I to nie jest przypadek. 
Bardzo długo się zastanawia -
łam nad nazwą . .Mimo 
wszystko" to jest taki tekst wy
ryty na jednym z przytułków 
dla bezdomnych w Kalkucie. 
Jest to najmądrzejszy tekst ja
ki czytałam o pomocy innym. 

Rozmawiała 

Maria de HERNANDEZ-PALUCH 


