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W zgodzie 
ze sobą 
i światem 
ANNA OSUCHOWA 

A
nnę Dymną w Krakowie 
mozna spotKać w różnych 
sytuacjach: gdy w Rynku 

Głównym kwestuje na jakiś waż
ny cel , z osobami niepełnospraw
nymi, jak robi zakupy w delikate
sach albo przycina krzewy 
w swoim ogrodzie, zaś wieczo
rem na scenach Starego Teatru. 

Jak wiele zwykłych kobiet An
na Dymna łączy obowiązki ro
dzinne z zawodowymi. 

Miejsce na ziemi 
,,Z.Ostałam aktorką w najpięk

niejszym okresie życia i w najlep
szym miejscu na ziemi. Funkcja, 
jaką my, aktorzy, pełniliśmy wów
czas w społeczeństwie, nawet się 
nam nie należała. Byliśmy źró
dłem wolności, głosicielami praw
dy; wszystkim" - rnówi artystka. 

Najlepsze miejsce na ziemi to 
Polska i Kraków, gdzie w 1973 ro
ku Anna Dziadyk ukończyła 
w wieku 22 lat szkołę aktorską. 
Kiedy po maturze chciała złożyć 
dokumenty na Uniwers t Jagiel
loński, sąsiad z kamienicy, Jan Ni
wiński, brat Zofii - aktorki, który 
kilka lat wcześniej włączył utalen
towaną - jego zdaniem - dziew
czynkę w skład prowadzonego 
przez siebie dziecięcego „Kociego 
Teatru", zbeształ ją i nakazał zda
wać do szkoły teatralnej. 

- I tak się nie dostanie - pocie
szał Jan Dziadyk siebie i strapioną 
żonę Janinę, która też nie była za
chwycona wyborem córki. Ale 
Ania już na pierwszym roku stu
diów zagrała w „Weselu" Stanisła
wa Wyspiańskiego. Zanim zdobyła 
dyplom, miała na swoim koncie kil
ka udanych ról. Zaraz po ukończe
niu krakowskiej PWST została za
angażowana do Starego Teatru, 
z którym nigdy się nie rozstała. 
W tym czasie wyszła za mąż za 
Wiesława Dymnego, utalentowane
go reżysera i artystę ,,Piwnicy pod 
Baranami". 

Badanie ludzkiej duszy 
Wrodzony talent aktorski, cięż

ka, systematyczna praca oraz odzie
dziczona po węgiersko-ormiań
skich przodkach uroda owocowały 
w coraz trudniejszych rolach kobiet 
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doświadczanych przez los: dziew
czyna z marginesu, alkoholiczka, 
prostytutka ... W każdej z tych posta
ci ukazywała między innymi, że lu
dzie, którzy źle postępują, są przede 
wszystkim nieszczęśliwi. 

,;zawsze się staram - cokol
wiek gram - pokazać, że w każ
dym człowieku jest cząstka anioła, 
nawet jeżeli zrobił coś odrażające
go. W tym zawodzie najbardziej 
interesujące jest to, że my ciągle 
penetrujemy ludzką psychikę. Tu 
spełniły się moje wcześniejsze 
marzenia, bo aktor zajmuje się tak
że analizowaniem zachowań czło
wieka, »badaniem« ludzkiej du
szy, serca" - mówi Anna Dymna. 
Nie zgadza się z poglądem, jakoby 
granie polegało tylko na odtwarza
niu roli w sztuce, którą ktoś napi
sał. Uważa, że przy tej okazji moż
na mówić o życiu: kreować pewne 
postawy, dawać przykład. 

„Całe życie walczę przede 
wszystkim o to, żeby utrzymać 
harmonię między byciem zwyczaj
nym człowiekiem i aktorem. Oso
bom publicznym bardzo trudno za
chować tożsamość. Popularność -
nieraz miła, ale czasami uciążliwa 
- może dawać złudzenie, że jest się 
l ~ od innych. Trzeba wysił
ku, idJy alić swoje wartości, 
upodobania, ulubione miejsca. Jed
nym z nich jest teatr, dlatego za
w' ten jest dła mnie radością, na
daje mojemu życiu sens. Takiej po
stawy uczę moich studentów. Trze
ba pracować nad sobą, żeby aktor
stwo nie niszczyło, ale dopełniało" 
- wyznaje .aktorka. Mówi też, że 
nigdy nie marzyła, żeby zagrać ja
kąś wybraną przez siebie rolę. Za
grała ich wiele, są też takie, w któ
rych nie wystąpiła. Ale ponad 160 
różnych udanych kreacji filmo
wych i teatralnych oraz ciągła 
obecność na scenie to na pewno 
powód do radości i satysfakcji. 

Ważne wartości 

W biografii Anny Dymnej Elż
bieta Baniewicz pisze między inny
mi o wielkiej determinacji, z jaką 
aktorka pokonuje wszelkie trudno
ści, przezwycięża dramaty życio
we. Niemało ich miała w swoim ży
ciu. Czarna seria zaczęła się w 

1978 roku, gdy zmarł nagle jej mąż. 
Potem nastąpił ciąg innych bole
snych zdarzeń, po których trzeba 
było wielkiego wysiłków, aby przy
wrócić ciału sprawność fizyczną, 
a duszy - chęć do życia. Pomagali 
przyjaciele, starsze koleżanki, które 
na podstawie własnych doświad
czeń pokazywały, co jest w życiu 
najważniejsze. Do nich należała 
Zofia Jaroszewska „Cóż z tego -
mówiła - że zagrałam jedną czy 
dwie role więcej,jeśli nigdy nie by
łam matką". Kiedy więc urodził się 
Michał, starała się być - jak mówi -
dobrą, ale mądrą matką. ,,Nie rzuci
łam zawodu dla dziecka, co mogło 
mi grozić. Bo postawa: mam dziec
ko i cały świat przestaje istnieć- też 
nie jest właściwa". Dzięki pomocy 
rodziców, po trzech miesiącach 
wróciła do pracy, starając się każdą 
wolną chwilę spędzać z dzieckiem. 
I tak jest do dzisiaj, chociaż prawie 
dorosły już syn bardziej potrzebuje 
matczynej przyjaźni i wsparcia niż 
dawnej opiekuńczości. 

Salon poetycki 
Niedawno Anna Dymna zasta

nawiała się, co zrobić, żeby przy 
obecnym kryzysie, także w kultu
rze, krakowianie mogli po łuchać 
dobrej poezji. Propozycja skie
rowana w stronę kolegów akto
rów, czy zechcą raz w tygodniu 
czytać za darmo wiersze swoich 
ulubionych poetów, spodobała 
się. Pomieszczenie udostępnił 
mąż aktorki w kierowanym przez 
siebie Teatrze im. J. Słowackiego. 
Tak powstał Krakowski Salon Po
etycki, który od pierwszego spo
tkania cieszy się ogromnym zain
teresowaniem. Podczas 13. salonu 
Jerzy Trela wraz z Katarzyną 
Warnke, studentką IV roku 
PWST, czytali Mickiewicza. Za
sadą jest bowiem, że znany aktor 
wprowadza początkującego. Ko
lejne spotkanie zgromadzi miło
śników poezji Mirona Białoszew
skiego. Po darmowe wejściówki 
stoją oni w kilkugodzinnych ko
lejkach. Jest to - jak powiedział 
pani Annie kard. Franciszek Ma
charski po inauguracji salonu, na 
którym czytała wiersze ks. Twar
dowskiego - potwierdzenie, że 

człowiekowi bardzo potrzebny 
jest kontakt z poezją. 

Anna Dymna ma już nowy po
mysł: chce założyć wolną trybunę 
poetycką, promującą wiersze 
osób, często bardzo utalentowa
nych, które nie mają gdzie zapre
zentować swojej twórczości. 

Być dla innych 
Pomagać innym Anna Dymna 

nauczyła się w domu. Dlatego ni
gdy nie odmawiała, gdy wykorzy
stując jej popularność proszono, 
aby uczestniczyła w różnych ak
cjach społecznych lub charytatyw
nych. I gdy kilka lat temu ks. Tade
usz Zaleski, prezes Fundacji św. 
Brata Alberta, zaproponował, żeby 
przewodniczyła jury przeglądu 
twórczości teatralnej osób niepeł
nosprawnych, zgodziła się. Opo
wiada, z jakim ogromnym stra
chem jechała wtedy do Radwano
wic, gdzie po raz pierwszy miała 
spotkać się z osobami upośledzo
nymi umysłowo. Już po IO minu
tach zdążyła poznać wszystkich, 
a nawet zaprzyjażnić się z nimi. 
Dziś, kiedy mają za sobą tyle róż
nych wspólnych przeżyć i doko
nań, potwierdza to, co kiedyś 
przeczytała o takich ludziach, że 
są jak promienie słońca, a pobyt 
z nimi nagradza wszystkie wysiłki 
życiowe. 

Kontakt z Radwanowicami za
owocował najpierw współpracą 
z miejscowym teatrzykiem ,,Ra
dwanek" , a później zorganizowa
niem Ogólnopolskiego Festiwalu 
Osób Niepełnosprawnych ,,Alber
tiana", który dzięki koneksjom ro
dzinnym w tym roku po raz drugi 
odbył się w Teatrze im. J. Słowac
kiego. W czasie festiwalu wręcza
ne są Medale św. Brata Alberta 
osobom, które angażują się w po
moc niepełnosprawnym. 

Anna Dymna, która medal ten 
otrzymała w 2000 roku, dalej jeździ 
do Radwanowic i po całej Polsce, 
gdzie są oddziały Fundacji św. Bra
ta Alberta, pomaga niepełnospraw
nym i cieszy się, że jest potrzebna. 
Mówi też, że gdy patrzy na ich 
wzajemne kontakty, ma wrażenie, 
że to my żyjemy w nienormalnym 
świecie , a oni są normalni. 


