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,To ludzie słabsi d--... 

38 Pani Domu 

Od lat wspiera nie
pełnosprawnych. 

A jej program 
„Spotkajmy się" 
oglądają miliony 
telewidzów. Anna 
D~mna opowiada 
nam, kto i jak 
zmienił jej świat. 

P 
rzez cale swoje dorosle życie 
zajmuję się drugim czlO\\ie
kicm - jak każdy. !no poważ
nie traktuje zawód aktora. 

Poznaję motywacje. pasje. lęki. \Vilę
trze granych prLeze mnie postaci. 1a
uczylo mnie to jednego - że człowie
ka nigdy nie można bezmyślnie potę
piać. odrzucać. ignorować. T rLeba sta
rać się go poznać. zrozumieć. 

Z domu w: niosłam z kolei potrze
bę pochylania się nad skrzywdzony
mi przez Io . Je ' Li kogoś mogę wes
przeć. nie odwracam się i ofiarmmję 
mu choćby dobre słowo czy uśmiech. 

Te d\\ ie życiowe zasady próbuję 
łączyć. Tak bylo też sześć lat temu. 
kiedy zaprosił mnie do Radwanowic 
ksiądz Zalewski prowadzący dom dla 
niepelnospra,mych umysłowo. 

Byłam. powiem szczerze. zasko
czona ich spontanicznością. Na dzień 
dobry wycalowali mnie. wyści kali. 
a raczej posiniacz:1i. ieważne. aj
cudowniejsze b)io bowiem to. że po
czułam ich czystą radość z mojego 
prz}jazdu. ie wszyscy wiedzieli. kim 

"' J·cstem. Polubili mnie. zaakceptowali 
~ nic za role. za naz\\ isko. tylko za to. że 
~ chciało mi się do nich pfZ!jechać. 
~ KsiądL chyba dobrze wiedział. że 
~ tamta _wil}ta zapadnie w moją pa
~ mięć. Smieję ię~ że dobrze mnie zna. 
~ bo jest pól-Ormianinem. a i ja po pra
~ babce mam ,,. sobie om1iańską krew. 
~ Kilka dni później byłam u nich z po
~ \\rTOtem. Potem jeszcze raz.„ Ze zdzi
~ wieniem poczułam. że tęsknię za nimi. 
3 Chciałam im ię na coś przydać. 
„ Oni tam mieli teatrzyk prowadza
'°' ~ ny przez terapeutki. Któregoś dnia 

przyszłam do nich na próbę. Zaczę
lam dawać im rad)'. W)myślać zadania 
aktorskie. Okazało się. że potrafię z ni
mi na\\iązać kontakt. 

Zdob:iam ich zaufanie. Zauwa
żyłam. że są otwarci. bez zahamo
wań . My .. kombinujem/. jak żyć. oni 
i}ją. Nie mówi.my o wielu sprawach. 
bo nie wolno. nie wypada. a oni nie 
ukrywają swoich emocji. Są zczerzy. 

Nie spodziewalam się. że za tę pra
cę z moimi chorymi przyjaciólmi dosta
nę Medal Brata Alberta. Przyznaje się 
go tym. którzy pomagają potrzebują
C)m. Chciałam naprawdę na niego za
służyć. Razem z mężem. Krzysztofem 
Orzechowskim. dvrel1orem Teanu im. 
Słowackiego. w:myśliliśmy Festiwal 
1\vórczości Osób 1iepelnospra\\nych. 
Z nagrodami. m.in. \vystępem na de
skach wspomnianego teatr..1. 

Te działania ktoś tam dostrzegł 
i pewnego dnia pfZ)jechała do mnie 
ekipa tele\\iz}jna. Okazało się. że chcą 
mnie namówić do prowadzenia jakie
goś programu o niepełnospra\\11ych. 

o i razem z Mateuszem Dzieduszyc
kim już drugi rok robimy cykl .Anna 
Dymna - spotkajmy się"". 

Przed kamerą rozmawiam z chory-
mi. Opowiadają. jak im się fyje. co ich 
boLi. co cie z.y. Udm\adniają. że nawet 
jeśli są sparaliżowani. umierający. to 
mają też marzenia. radości. prawa. 

I To prawda, że w cudzym 
nieszczęściu dostrzegamy 
błahość naszego 
Człowiek miody. zdrm\y nie chce 

myśleć o śmierci i kalectwie. Ale w każ
dej chwili może ich dofaiadczyć. Nie 
udawajmr że to niemożliwe~ Dlatego 
warto słuchać tych. którzy ocierają się 
o cierpienie. o ostateczność. 

Mnie samej ci słabsi od nas fizycz
nie ludzie dają niesamowitą lekcję po
kory. ale i odwagi. Czasem mimo swo
ich 20. 30 lat patrzą na świat z perspeJ..
tywy. do której inni dochodzą po 70 la
tach życia. Oni dojrzewają niesan10\\ i
cie szybko. muszą myśleć o poważ
nych spra'' -ach \\ ·cześniej niż my. Dzię
ki temu mają prawdziwe warto' ci. 

I jest jeszcze coś zadzi\\ iającego 
- oni bardzo kochają ż:·cic. Mają,,. so
bie potężną radość istnienia. Taka Jo
la na przykład: sparaliżowana. prz}
kuta do wózka. Patrząc na nią. my'li się. 

J 



„ 
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Ją nam s ___ 
że takie życie musi być piekłem. A ona 
mó\~i mi. że czuje się W) branką losu. 
Bo dal jej niezwykłą rolę .. . uszczęśli
\\iania innych. Powiedziała: Jak lu
dzie patrzą na mnie. od razu nabiera
ją przekonania że im wcale nie jest źle. 
bo ą prawni. ilni. Ich codzienne 
problemy od razu wydają się dużo 
mniejsze. wręcz śmieszne. I szybko 
dochodzą do wniosku. że tak napraw
dę są szczęściarzami ... Poryczalam się. 
jak to mówiła. 

Wiem. że oni sami często się w ten 
sposób pocieszają. może nawet tro
chę oszukują. Ale co myśleć. kiedy 
chłopak z połamanym kręgosłupem 
zape\rnia: _Gd)b:m nie miał wypad
~u. byłb)m złym człowiekiem. A tak 
poznałem sens dobrego życiaT. Al
bo mężczyzna z rakiem kmi. masą 
przerzutów. umierający oznajmia mi: 
.Ja dopiero teraz czuję. że ż:ję . bo 
walczę. A walka o życie właśnie jest 
najbardziej fascynująca!·· . 

To dlatego ten program daje silę 
zdrowym. Jakiś pan napisał do mnie. 
że już nigdy nie będzie narzekać. Za
cznie cieszyć ię tym. co ma. A cho
rzy pi zą. że dzięki programO\~i prze
stali się wstydzić w~jścia na ulicę. 
Wspaniała Dorotka chora na schi
zofrenię. która u mnie wy tąpila. na
pisała. że ludzie zaczęli się do niej 
zwracać z sympatią. prze tali ię jej 
bać. Dziewczyna z wirusem HIV po
kazała że jest tak amo wrażliwa głę
boko ludzka. jak my wszy cy. 

Ja sama poznałam cierpienie. ból. 
strach o życie. Ale mnie udało się je po
konać. Dlatego może czuję ogromną 
więź z t) mi. którzy jeszcze walczą. Al
bo tymi. którzy. jak moi ulubieńcy 
z Radwanowic. są za słabi. żeby wal
czyć o swoje prawa. Z myślą o nich za
łożyłam Fundację _Mimo wszystko-. 

I Nie wstydzę się prosić 
o pomoc dla tych, na 
których bardzo mi zależy 

Czasy są takie, że zabiera się bied
niejszym. Tak ię stało w Radwanowi
cach. gdzie na skutek kolejnej nowe
lizacji ustawy prawo do korzy tania 
z pań twowych warsztatów terapeu
tycznych stracilo około 30 osób. 

1ie mogłam na to patrzeć po
kojnie. Ci ludzie bez warsztatów tracą 
czę to jedyny sens i radość życia. Dla
tego dzięki pomocy wielu ludzi moja 
fundacja tara się je ocalić. 

Ale ciągle potrzeba pieniędzy na 
ich prowadzenie. Bywa. że ponad 
I OOO złotych miesięcznie na jedną 
o obę. Moja znana twarz ulatwia mi 
pozyskiwanie środków. ale muszą 
wpływać regularnie. Proszę więc 
o pomoc dla moich pfl)jaciół! 

Krzysztof Rajczyk 
PS Przy rocznym rozliczeniu po

datku można odliczyć z niego 1 pro
cent i przeznaczyć go na konto Funda
cji .. Mimo wszystko- ING Bank Śląski 
7010501445 10000022 7599 l-ł59. 

Mimo nawału zajęć zawsze znajduje czas, by odwiedzić niepełnospraw
nych z Radwanowic, którzy pozwollll jej wejść do swojego świata. 


