Ja wiem, że ludzie mówią o mnie różne rzeczy. Jedni mówią na przykład, że wciąż całkiem niezła z niej
aktorka i fajna kobieta, nawet niegłupia, dobre i waż
ne rzeczy robi. Ale są też tacy, którzy mają zupełnie
inne zdanie. Wychodzi na zero. W gruncie rzeczy
mało mnie obchodzi, że komuś przeszkadza, albo
kogoś bawi to, co robię. Robię to z pasji, podobnie
jak większość rzeczy w życiu. To pasjonaci zmieniają świat, czynią go bardziej przyswajalnym. Staram
się o tym przekonywać nieustająco młodych aktorów. Wyprowadza mnie z równowagi, gdy studentka, którą uczę, narzeka, że nie może grać, bo ma za
ciasne ouciki. Mówię: kobieto, zapomnij o butach,
miej w sobie radość tworzenia! Dzięki temu odniesiesz kiedvś sukces. bedziesz soełniona! Nie bedzie

ci przybywać lat, nie będziesz myśleć, że w teatrze,
w którym co wieczór grasz, zarabiasz'za mało pieniędzy. Nie będziesz się bala, że o tobie zapomną,
że nie dostaniesz wymarzonej kreacji, jeśli nie bę
dą o tobie pisać w kolorowych pismach, albo nie
zrobisz sobie operacji plastycznej.
A czy jest jeszcze jakaś wymarzona kreacja
dla Anny Dymnej?
No cóż, zagrałam już ponad sto ról teatralnych
i filmowych. Miałam to szczęście pracować z największymi reżyserami, w towarzystwie najwięk
szych polskich aktorów. Mogłam wyjechać na Zachód i grać z równie dobrymi. Nie wyjechałam, bo
czułam, że moje miejsce jest tu i teraz. Nadal tak
czuie. To nie tak. że odsunęłam od siebie wszelkie

zawodowe ambicje. Pewnie nic by się nie stało,
gdybym już nie zagrała niczego więcej. Ale wciąż
wierzę, podobnie chyba jak każdy . aktor, że największą rolę wciąż mam przed sobą. Trzeba tylko
jeszcze chwilę na nią poczekać. Na razie jednak
czekają na mnie ludzie, którym obiecałam, że cokolwiek by się wydarzyło, ja, ich aktorka Anna
Dymna, babcia, matka, siostra, przyjaciółka, nigdy
o nich nie zapomnę.
Numer konto Fundocp „Mimo wszystko". no które można
wpłacać pieniądze, by wesprzeć warsztat Terapii
Artystycznej dla Niepełnosprawnych Umysłowo
w Radwanowicach pod Krokowem:
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