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razem potrafi 
Nie gra w serialach, nie występuje 
w reklamach, ale nie ma osoby, która 
nie znałaby jej twarzy. Nikt tak jak ona 

• • • I • • • nie umie rozmaw1ac z c1erp1ącym1. 
Mało kto tak porusza niebo i ziemię, 
by pomóc potrzebującym ... 

Anną Dymną spotka
liśmy się w Warszawie. 
Aktorka rano nagrywa
ła program w telewizji, 
w południe wpadła do 

radia, potem były odwiedziny 
w dziecięcym szpitalu onko

logicznym. Mimo tak napię
tego planu zajęć artystka 

wyglądała olśniewają
co i tryskała energią. 

• Skąd w pani ta 
niespożyta siła, 
by sprostać tak 

licznym wyzwa
niom? Czy pani 

w ogóle ma czas 
na to, by spać? 
Pozwalam sobie co naj
wyżej na 5 godzin snu. 
Więcej zresztą nie po
trzebuję. Gdy śpię 7 go

'dzin, wstaję zmęczona 
i nic mi się nie chce. Dzień 

zaczynam zwykle o 6. OO 
gimnastyką. Zrzucam z mego 
kocyka do ćwiczeń kota o imie
niu Książę, który upodobał so
bie to miejsce jako legowisko, 

i rozpoczynam rozciąganie krę
gosłupa. Kot z zaciekawieniem 
przygląda się moim poczyna
niom i zastanawia się pewnie, 
po co to wszystko . Pól godzin
ki takiego ruchu gwarantuje mi 
dobre rozpoczęcie dnia. Ener
gii dodają mi też otaczający 
mnie ludzie : mąż, syn, osoby 
z fundacji „Mimo wszystko" 
niosącej pomoc chorym i nie
pełnosprawnym. Do działania 
motywują mnie też sami pod
opieczni mojej fundacji, którzy 
mnie potrzebują i których nie 
mogę zawieść. 

• Angażuje się pani w mnó
stwo akcji charytatywnych. 
Jak doszło do tego, że zde
cydowała się pani na udział 
w Fundacji Banku Zachodnie
go WBK „Mój świat po dwóch 
stronach kamery"'? 
Przekonała mnie idea tej akcji. 
Danie szansy dzieciom z bloko
wisk na zrealizowanie ich 
twórczych marzeń to pomysł 
godny wsparcia! 

• Na czym polegał pani 
udział w niej? 
Zgodziłam się zostać bohater
ką filmu, który postanowiła 
o mnie nakręcić 16-letnia Ole
sia lwchenka z Nowej Huty. Po
zwoliłam, by Olesia „podgląda
ła" mnie okiem kamery w wie-
lu zawodowych sytuacjach: 
podczas Festiwalu Zaczarowa
nej Piosenki, w czasie zawo
dów sportowych, przeprowa
dziła również ze mną wywiad. :g_ 
Efektów tej pracy jeszcze nie ~ 
widziałam, ale jestem bardzo .'l!. 

ciekawa, co z tego wyszło . ~ 
~ 

• Czy zdarza się, że odmówi i 
pani komuś pomocy? ;; 
Niestety tak... Czasem ludzie ~ 
przychodzą do fundacji „Mimo ~ 
wszystko", prosząc: „Jest mi ~ 
niezbędny samochód" albo !:2 
„Wynajmijcie mojej kalekiej ~ 
córce mieszkanie w Wiedniu. .f 



rytatywna. Jak godzi karierę z pracą dla innych? Kto ją w tym wspiera? 

wiele może, ale . •• 
my zmienić świat! 

Ona tylko tam może studio
wać!". Nie spłacamy też dłu
gów. Gdy dostajemy np. taki 
list: „Siostra mieszka na wsi 
w nieogrzewanej komórce, nie 
ma co jeść", staramy się do
trzeć do autora tego listu. Dla
czego sam nie pomógł sio
strze? Tak wielka w nas drze
mie znieczulica! Jeśli przeko
namy się, że ktoś faktycznie 
jest sam ze swoim problemem, 
bierzemy go pod opiekę. Ale 
nie wszystkim możemy pomóc. 
Musimy mieć sponsorów, a ich 
znalezienie to trudne zadanie. 

• Zamiast zabiegać o spon
sorów, mogłaby pani przyjąć 
rolę w reklamie I zarobić 
mnóstwo pieniędzy np. na 
jeden z ośrodków, które bu
duje pani dla niepełnospraw
nych. Dlaczego odrzuca pa
ni tego typu propozycje? 
Nie chcę tak fatwo zarobio
nych pieniędzy, bo boję się, że 
one by mnie zmieniły. Miałam 
kiedyś taką ofertę. W jeden 
dzień mogłam zarobić więcej, 
niż grając w teatrze przez 1 O 
lat... Niestety, mam zbyt ro
mantyczny stosunek do zawo
du, uważam go za misję. Dla
tego zamiast reklamować pfyn 
do naczyń, wolę zmywać na
czynia ... Natomiast chętnie 
pokażę twarz w reklamie spo
łecznej, służącej jakiemuś do
bremu celowi. 

• Dlaczego nie oglądamy 
pani w żadnym seria/u? 
Po pierwsze dlatego, że nie 
dostałam propozycji zagrania 
naprawdę fascynującej roli, po 
drugie udział w produkcji, któ
ra ciągnie się kilka lat, zmusił
by mnie do zmiany życiowych 
planów. Wątpię, czy grając 
w serialu, miałabym czas na 
wykładanie w szkole aktor
skiej, na kontakt z niepełno
sprawnymi umysłowo, z cho
rymi. Za żadne skarby nie chcę 
z tego rezygnować. 

• Co daje pani kontakt z oso
bami niepełnosprawnymi 
umysłowo? Izolujemy się od 
takich ludzi, boimy się Ich ... 
Ja też miałam mnóstwo obaw, 
jak się powinnam w ich obec
ności zachowywać, ale trwały 
one tylko chwilkę. Teraz kon
takt z niepełnosprawnymi 
umysłowo daje mi niesłychaną 
radość. Kto powiedział, że 
nasz świat jest tak do końca 

normalny? Dookoła wszyscy 
się nienawidzą, opluwają . Wi
zyta w ośrodku dla niepełno
sprawnych jest dla mnie jak 
otwarcie okna w dusznym po
koju. Wchodzę, a oni się do 
mnie przytulają . Wielu nawet 
nie wie, że jestem aktorką. Ko
chają mnie nie za to, kim je
stem, ale za to, co robię. Za 
poświęcony im czas, za to, że 
przygotowujemy razem przed
stawienia. Takie osoby są jak 
duże dzieci, są piękni w swojej 
niewinności. Naprawdę wiele 
nas mogą nauczyć. 

• A spotkania z chorymi? Ja
ki mają wpływ na pani życie? 
To zdecydowanie najważniejsza 
rzecz w moim życiu! Dzięki roz
mowom z ludźmi, których cafe 
życie wypełnia cierpienie, prze
stałam narzekać na cokolwiek. 
Zaczęłam doceniać wagę tych 
zwykłych małych rzeczy, które 
dla tak wielu są nieosiągalne, 
jak np. spacer. Ileż osób oddało
by wszystko, by stanąć na wła
snych nogach, a nie jest im to 
dane! A jednak na przekór loso
wi takie osoby potrafią cieszyć 
się życiem! Powinniśmy się od 
nich tego uczyć. 

• Niedawno odebrała pani 
Medal św. Jerzego za serce 
okazywane niepełnospraw
nym, przyznawany przez 
"Tygodnik Powszechny". 

Czy takle nagrody motywują 
panią do jeszcze Intensyw
niejszej pracy? 
Oczywiście, medal, który do
stałam, daje sify, jest zobowią
zaniem i radością . Chciałabym 
zaznaczyć, że tak naprawdę 
przyjęłam go w imieniu wielu 
osób, kóre mi pomagają. Bez 
księdza Tadeusza Zalewskiego, 
bez Jurka Owsiaka, Mateusza 
Dzieduszyckiego czy Ewy 
Błaszczyk niewiele bym zdzia
fafa . Ja jestem tylko tą iskier
ką, a za mną stoją dziesiątki 
osób wrażliwych na ludzką 
krzywdę, nieobojętnych na 
cierpienie. Razem możemy do
konać wielu rzeczy, np. zbudo
wać ośrodki terapii zajęciowej 
dla osób niepełnosprawnych, 
gdzie ci ludzie będą szczęśliwi. 
Fundusze zamierzamy pozy
skać z 1 proc. podatku, który 

można przekazywać organiza
cjom pożytku publicznego. 
Wierzę, że wiele osób zechce 
nas wesprzeć. 

• Czy pani syn również 
udziela się charytatywnie? 
Myślę, że do takiej działalności 
jest jeszcze za młody. Ma do
piero 21 lat. Jest wrażliwym, 
sympatycznym mężczyzną . 
Studiuje filmoznawstwo na 
Uniwersytecie Jagiellońskim 
i całym jego życiem jest jazz ... 

• Czy w jego życiu pojawiła 
się już jakaś kobieta? 
O to należałoby spytać jego! 
Mogę tylko powiedzieć, że je
śli chodzi o kobiety, mój syn 
ma bardzo dobry gust! 

Rozmawiała Monika Galicka 
Tel. do fundacji „Mimo wszystko": 

(012) 422 69 03 
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