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SPOTKANIA

ANNA DYMNA

przede wszy

Boże

Narodzenie to dla Anny Dymnej,
prezesa Fundacji „Mimo wszystko", bardzo
intensywny okres. Zawsze znajduje jednak czas,
· żeby własnoręcznie przygotować wigilijną ,
wieczerzę, zrobić z przyjaciółmi . · · -- ·· 'i ·:
' piękne anioły na choinkę , _
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uśmiechnąć i spojrzeć
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sobi~ w oczy_.
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rzę zabawki na choinkę. Niczego nie kupuję. No, może
z wyjątkiem światełek.
mPrzed każdą Wigilią przygotowuje Pani nowe ozdoby?
- Pewnie! Już w dzieciństwie robiłam zabawki na choinkę. Nasz dom
od listopada zamieniał się w pobojowisko, bo wszyscy robiliśmy zabawki. Nie wiem, jak moja mama to
wytrzymywała? Najpierw było bła
ganie: „Mamusia, zrobisz jajecznicę?". Chodzilo o to, żeby mieć jak
najwięcej wydmuszek. Banieczki.
które się stłukły poprzedniego roku,
ubijało się młotkiem w papierku,
klejem smarowało się wydmuszkę
i posypywało ją brokatem. I tak powstawały błyszczące rybki. Tworzyło się też inne cudeńka- krasnale
w okularach, liski, kwiaty, kotki,
królewny, kolczaste jeżyki z bibulki.
Robiliśmy łańcuchy z kolorowych
papierów. Były wstrętne, ale mama
mówila, że są piękne i wieszala je
na choince. Kiedy mój syn był mały,
robiliśmy dokładnie to samo. Wciąż
mam czarownicę z futrzanymi wło
sami i wstrętną mordą, która przez
20 lat straszyła u nas na choince.
Do tej pory mam książkę, z której
\-i Wtedy korzystaliśmy: „Zrób sam zabawki na choinkę".
mJednym słowem, tradycja rodzinna jest kontynuowana .. .
·-Tak. W dodatku ją rozwijamy. Od
kilkunastu lat robimy aniołki
i szopki z masy solnej. Cudem znajdujemy dzień, który
wszystkim pasuje. Przychodzą przyjaciele i rodzina.
Każdy przynosi wino i ba.•. kalie. Siadamy przy stole
i godzinami rozmawiamy,
sączymy winko, lepimy
aniołki , wypiekamy je
~· w piekarniku, potem
malujemy akrylami.
Czas na chwilę się za- :trzymuje. jest wesoło
i bardzo twórczo. No
i mamy fantastyczne prezenty na święta. Mój bratanek potrafi zrobić anioł
.ka w każd ej postaci

,-aniołek goły, aniołek
piewający, aniołek stojący,
' lek wiszący, itd. Uczymy
ię Od niego i jesteśmy coraz

I
sprawniejszymi producentami
· łów. Wyciskaczem do
iku robimy aniołom
·ękne włosy. )a jestem specjalistką od szopek. Oto
jedna z nich: Józef, Maryjka; Jezusek i parę zwierzą~ stoi na tle dużej krowy,
· która trzyma ich
_ "
ogonem. To
~~':::?>c.
jcsttaka
~ ~;:>~~.., „Dym-

J

szopka". Na aukcję do radiowej Trójki zrobiłam kiedyś taką choinkę z ptaszkami, gwiazdkami, wiewiórkami,
biedronkami. Wszystkiego było po
trzy, tylko Święta Rodzina była pojedyncza. Osiągnęła wysoką cenę.
mZdarza się Pani wyjeżdżać na

był najlepszym zdobywcą gwiazdy.
Rozpędzał się i już był na szczycie.
Czasem cala choinka się przewracała. Teraz jest już dojrzalszy, więc

tego nie robi. Ale Czacza, mimo
swego wieku, uwielbia zaczaić się
na jakąś bombeczkę. Pach, pach
- potrąca ją łapką, żeby spadła .
I wyraźnie się śmieje pod wąsem .
święta?
Koty chyba też lubią święta .
- Nigdy. Mam poczucie, że na
mOd lat opiekuje się Pani osobaświęta powinnam być w domu.
mi niepełnosprawnymi intelektualNajpierw odwiedzam groby, stroję
nie, więc święta to dla Pani czas
na nich clnewka. Nie wierzę, że
bardzo intensywny, bo i rodzina
człowiek tak do końca umiera.
jakby większa „.
Chcę, żeby każdy wiedział , że się
o nim pamięta. Do Wigilii zasiada- Zaraz po Wigilii w domu, jadę do
moich podopiecznych, którzy
my albo u mojego brata, albo u
mieszkają w Schronisku Brata Almnie. Potrawy są niezmienne. Nie
wprowadzamy żadnych innowacji.
berta w Radwanowicach. Razem
organizujemy co roku widowisko
Po śmierci rodziców siałam się
główną specjalistką od kutii. Pszeplenerowe z pochodniami. Idzie ze
mną Maryja i Jezus, są pasterze
nicę kupuję wcześniej na placu.
i anioły, gospodarz, co nie chce
Nauczyłam się, że najpierw trzeba
ją dobrze wypłukać, namoczyć , a
wpuścić ich do domu. Śpiewamy
kolędy. A ja z mężem czytam pięk
potem wielokrotnie gotować . Mak
mielę czterokrotnie, bakalie zane wiersze o Bożym Narodzeniu.
Potem się rodzi )ezusek i idziemy
wsze kroję ręcznie.
m To wymaga olbrzymiej cierplina pasterkę .
wości i czasu„ .
m Co jeszcze się zmieniło, odkąd
, .
prowadzi Pani Fundację?
- I o to chodzi. Właśnie na
- Sw1ę_ta . - Wysyłam wi<;cej życzeń .
tym pol egają święta. Trzeba
wszystko robić powoli, do- przypomma1ą Kiedyś pisałam kartki odkładnie, z wielką radością
nam, jak ręcznie. Teraz, kiedy trzeba
i zawsze z kimś . Kutię zabardzo
je wysłać do tysięcy osób,
wsze robię z moim synem potrzebujemy i_es~ to ni~'!1ożli.we. Przed
Michałem . Uwielbiam przysiebie
s~1~tam1 , Jak s1.ę ma.Fundarządzać z nim potrawy. Naqę, 1est straszme duzo prauczyłam go gotować. Dziś ma 25
cy - aukcje, opłatki , Mikołaje, akcje, np. „Anny dla Anny Dymnej"
lat i świetnie radzi sobie w kuchni.
- nietypowe, lekko spóźn ione imieOd sześciu lal już z nami nie
mieszka, dzięki czemu nauczył się
niny, podczas których znane Anny
z Warszawy wspierają działalność
samodzielności.
mNie robi Pani świątecmych za- Anny z Krakowa i zbierają pienią
kupów w galeńach handlowych„.
dze dla podopiecznych fundacji
„Mimo wszystko". Tym razem gro- Przepraszam, ale nienawidzę sumadziliśmy fundusze na mieszkapermarketów, a jak wchodzę do galerii handlowej, od razu jestem
nie dla Kasi, która cierpi na zespól
chora. Ludzie wpadają w manię
Jadassona i na protezę dla Amankupowania, a ja chodzę bezradna
dy. Co jeszcze? Wszyscy chcą mieć
i nigdy niczego nie kupię. Po co Io
wywiad na święta, bo wtedy wypasza leństwo? Ja mu nie ulegam.
da rozmawiać o czymś dobrym.
Oczywiście kupuję prezenty
Lubię święta, bo to czas, który daje
- w tym roku zaplanowaliśmy
nam szansę, żeby popatrzeć sobie
z mężem , że sprawimy sobie dyw oczy, wyjaśnić nieporozumienia,
mionki na nalewki. Kupuję oczyuśmiechnąć się. Tradycja i święta
wiście choinkę, choć przed domem
uczłowieczają. Przypominają nam,
mam ich pełno. Niektóre ubieram.
jak bardzo potrzebujemy siebie.
mCo pojawia się na tych kartkach
Zawsze się przy tym denerwuję, bo
światełka , które się kupuje - niby
świątecmych?
najlepsze - na drugi rok już nie
- Życzenia układam tak, żeby przy
chcą działać, więc się je wyrzuca
okazji wyrazić moją wdzięczność
i kupuje nowe.
naszym dobroczyńcom , którzy nas
mW Wigilię zwierzęta przemawia- wspierają i ufają nam. Za ich sprają do Pani ludzkim głosem?
wą możemy choć trochę zmie- Moje koty porozumiewają się ze
niać życie ludzi niepełnospraw
mną przez cały rok . Czacza ma 15
nych. Dzięki nim ci ludzie mogą
lat, Haszysz - 10. Jest jeszcze Ham- się uśmiechać. Zawsze im życzę,
let, którego uratowałam . To kot zeaby ten uśmiech do nich wracał ze
wnętrzny, który cały czas zagląda
zdwojoną siłą. Najważniejsze, żeby
przez okno. Koty w ogóle do nas
człowiek czul si<; potrzebny, szczę
lgną. Haszysz, jako mały kociak,
śliwy i nigdy samotny.

wolności. Udało się! W tym roku
razem z moją rodziną i przyjaciół
ką wyruszyliśmy na wyprawę do
Kenii w Afryce. Wydawało mi się,
że jestem na innej planecie.

mKtóry moment tej afrykańskiej

podróży okazał się najpiękniejszy?

m Czuje się Pani szczęśliwa?

- To coś niewiarygodnego, jakie ja
mam szczęście! Tylu ludzi mi ufa.
Dzięki kampanii jednego procenta
w zeszłym roku nazbieralam prawie 12 mln złotych! Dzięki ludziom , którzy przekazali jeden
procent podatku na rzecz mojej
Fundacji, kończymy budować Dolinę Słońca w Radwanowicach.
Kiedy tam wchodzę, nie chce mi
się wierzyć, że tak narozrabiałam .
Przepiękny ośrodek- warsztaty terapeutyczne, sala gimnastyczna,
sala prób i malutki teatrzyk.
m Oprócz Jasełek wystawiacie
też inne przedstawienia...

1:l

- Przygotowujemy jedno przedstawienie rocznic. Muzykę do nich
komponuje Andrzej Zarycki, Maciej
Wojtyszko pisze teksty piosenek.
Prapremierę mamy zawsze w marcu
w Teatrze Słowackiego, gdzie odbywają się finały Albertiany. Nie miałam jeszcze Fundacji, kiedy zaczęłam robić ten Ogólnopolski Festiwal
Twórczości Teatralno-Muzycznej
Osób Niepelnosprawnych. Przed
nami li. edycja! Osoby niepelnosprawne intelektualnie nie mają
szans na czerwcowym Festiwalu
Zaczarowanej Piosenki, w której
biorą udzial osoby naprawdę utalentowane, śpiewające na równi
z gwiazdami. Wygrywają tylko najlepsi. Chciałam , żeby ludzie niepeł
nosprawni intelektualnie też swój
festiwal mieli.
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m Pani stara się pokazać, jak wiele możemy się od nich nauczyć ...
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Głównym

celem mojej Fundacji
jest walka o godne życie dla

osób niepełnosprawnych. Pragniemy usunąć bariery, które tkwią
w naszej świadomości. „Biedny!"
- myślimy o niepełnosprawnych .
Tymczasem to naprawdę dzielni ludzie. Adaś Pieszczuch, jeden
z pierwszych moich rozmówców
z programu „Spotkajmy się", został
radnym w Opolu! Jeździ na wózku,
ale jest niesłychanie wesołym człowiekiem. Będzie mógł zdziałać wiele dobrego, bo jest wiarygodny. Kiedy ja mówię w imieniu niepełnosprawnych, to niektórzy być może
powątpiewają: „Mloda, szczęśliwa,
bogata, co ona wie?". Bo aktorzy zawsze są młodzi , zdrowi, szczęśliwi,
bogaci i... piękni (śmiech).
m Czego nauczyli Panią jej niepełnosprawni przyjaciele?

- Najbardziej wzruszająca była wizyta w sierocińcu dla sloni. Kiedy
ktoś zabije słonicę, jej małe skazane jest na śmierć. Aby ratować sło
niątka , powstało specjalne towarzystwo, które je wyłapuje i umieszcza na farmie. Każdy słonik dostaje
rodzinę zastępczą, czyli ... Masaja,
który jest dla niego mamą i tatą .
Mieszkają w domku, gdzie jest łó
żeczko dla Masaja i kocyk dla sło
nika. Masaj zajmuje się
swoim „dzieckiem" od
świtu do nocy. Rano idzie
z nim do dżungli , pokazuje, co ma jeść , czego się
bać. Potem odbywa się
karmienie. Słonie dostają
butlę specjalnie wypreparowanego mleka. Każdy
słonik podchodzi do swojego Masaja i pije mleczko
łapczywie i pociesznie jak
prawdziwe dziecko.

mCzym jeszcze zachwycił Panią

szybciej odkrywają prawdziwe wartości. Niezależnie od tego, czy rozmawiam z osobą chorą na Parkinsona, z rakiem mózgu , czy z cukrzycą, po 10 minutach mówimy
zawsze o tym samym - przyjaźni ,
miłości , samotności. Kiedy jest ktoś
obok, nawet umierać można
z uśmiechem. Dzięki nim widziałam takie cuda, że nawet śmierć ze
swoim smutkiem i traged ią jest
skompromitowana.
m Pani podopieczni i rozmówcy są

nim poznałam
_ Trzeba wierzyć pełni życia •. radości ...
największe tajemnice
we własne siły - Dla}ego, _zeby to poczłowieka. Bo niepełno- kazac, robię czasem tak
sprawni, chorzy, umiera- I me rezygn~wać spektakularne wydarzejący szybciej te tajemnice
Z marzen
nie jak wyprawa na Kiodkrywają. Czeslaw Miłosz powielimandżaro. Bo jakimi słowami
dział mi kiedyś, że on musiał 90 lat
mówić, że w tych ludziach jest siprzeżyć, żeby coś zrozumieć,
ta? Kiedy dziewięć osób niepełnoa w moim programie mloda dziewsprawnych podjęło wyprawę na Kiczyna na wózku już to wiedzia ła .
limandżaro, a pięć z nich weszło na
m Dlaczego, jak Pani sądzi?
szczyt, to nic nie trzeba było mó- Dlatego, że my, żyjąc w pędzie,
wić. Do tej pory grupa dzielnych
wielu rzeczy nie zauważamy. CzęPolaków wzbudza podziw w Afrysto biegamy spazmatycznie za nace. Nie ma szczytów nie do zdobyszymi pragnieniami, depcząc po
cia. Trzeba tylko wierzyć we władrodze skarby, wartości i uczucia.
sne siły i nie rezygnować z marzeń .
A gdy już dogonimy to upragnione
mA czy Pani udało się ostatnio
szczęście, czasem okazuje się, że
spełnić jakieś swoje marzenie?
było ono tylko naszym urojeniem,
- Tak. W dzieciństwie miałam ala to prawdziwe przydeptaliśmy
bum ze zwierzętami. Najbardziej
gdzieś w pośpiechu . Ludzie przykupodobał mi się hipopotam. Marzyci do wózków, cierpiący, chorzy
łam , żeby kiedyś zobaczyć go na
-

Dzięki

ten kraj?

Wielkie wrażenie zrobili na mnie Masajowie. To
ludzie o pięknym spojrzeniu, wolni i dumni. Widziałam ,
jak mieszkają - żadnych sprzę
tów, tylko wnęki, gdzie śpią na rzeczach, w których chodzą za dnia.
Kiedy się jeździ po świecie, nabiera się pokory. Człowiek zaczyna
zastanawiać się, czym naprawdę
jest szczęście i dobrobyt? Z naszej
perspektywy patrząc, są strasznie biedni, a przecież W!'glądają na
szczęśliwych! W Afryce moje pojęcia - szczęścia, wolności , pięk
na, radości - bardzo się poszerzyły.
Muszę tam znowu pojechać .

mNie było to więc pożegnanie
z Afryką ...
Marzę

o tym, żeby pojechać na pół
noc Kenii, do Turkany, gdzie zostal odnaleziony praczłowiek. Trzeba mieć na tę wyprawę 18 dni i jest
ona dosyć niebezpieczna. Pojadę
tam. Muszę tylko nazbierać pienią
dze i wyrehabilitować kręgosłup,
żebym wytrzymala tę podróż . Trzeba być zdrowym, żeby jeździć. Chociaż, jak patrzę na moich przyjaciól na wózku, którzy weszli na Kilimandżaro, przestaję się martwić.

Tylko dzięki nim odważam się na
wszystko.
Rozmawiala EWA J AŚKIEWICZ

