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Kobieta z Charakterem 2011. W tym roku 
nasze czytelniczki przyznały ten zaszczytny 
tytuł Annie Dymnej - aktorce i społeczniczce. 
Taka gwiazda jak ona mogłaby żyć 
spokojnie, grając u największych 
reżyserów, na co dzień ciesząc się 
rodziną, przyjaciółmi, domem. Anna 
Dymna założyła jednak fundację 
Mimo Wszystko i pomaga ludziom 
poszkodowanym przez los. 
Patrząc na jej wypełniony po brze
gi terminarz, aż trudno uwierzyć, 
że na tyle przedsięwzięć wystar
cza jednej osoby. Przedstawie
nia teatralne, próby, zajęcia dla 
studentów, fundacja, program 
telewizyjny .Spotkajmy się", dwa 
ogólnopolskie festiwale: Twór-
czości Teatralno-Muzycznej Osób 

Niepełnosprawnych .Albertiana" i ?.a.
czarowanej Piosenki im. M. Grechuty, 
bez którego krakowianie nie wyobra-

żają sobie już swojego miasta, a zapra
szani artyści - letnich koncertów. 
l.a każdym razem, gdy Anna Dymna 
wychodzi na scenę lub w programie 
telewizyjnym patrzy w oczy swoich 
rozmówców, pokazuje nam, że pięk
no i dobro to nie sprawa wyglądu, 
lecz stanu duszy .• Bo co ci po pienią
dzach, jeśli nie masz przy sobie odda
nych ludzi?" - powtarza. 
I chociaż sama zmaga się z proble
mami i chorobami, nie przestaje 
działać. Podkreśla, że jest silna dzięki 
ludziom, których spotkała i spotyka 
w swoim życiu. Przede wszystkim 
dzięki mamie, która .uczyła, żeby 
w człowieku zawsze szukać dobra, 
bo nie ma ludzi złych, są tylko nie
szczęśliwi". Ale i dzięki pierwszemu 
mężowi - Wiesławowi Dymnemu, 
oraz przyjaciołom, ks. Janowi Twar
dowskiemu, Czesławowi Miłoszowi 
i ks. Tadeuszowi Isakowiczowi
-7.aleskiemu, który przyczynił się 
do tego, że stała się społeczniczką. 
To on zadzwonił, gdy zabrakło pie
niędzy na zajęcia terapii zajęciowej 

w ośrodkach pomocy dla osób nie
pełnosprawnych i poprosił - .Niech 
pani coś zrobi" „. 
W pierwszej chwili poczuła bezrad
ność. .Bo co ja mogłam, mając etat 
w teatrze i 2600 zł pensji?" - wspo
minała w ubiegłorocznym wywiadzie 
dla .Przyjaciółki". Na szczęście nie 
miała czasu, by się zastanawiać. Po 
prostu zarejestrowała fundację, by jak 

~ciąż piękna, wciąż wybitna 
lej rola w n Nie ma mocnych " i K!och . 
alb ,„ • a1 

o rzuc to sam wdzięk i delikatność 
Je~nak życie ~ie zawsze obchodziło się. 
~ nią delikatnie. Od lat niesie pomoc 
innym„ Zawsze uśmiechnięta, pogodna. 
O ~wo1ch fodopiecznych mówi 
z c1epł~m ' od~aniem. Tu nie ma gry„. 
Wspaniała kob1~ta o pięknym wnętrzu. 

EWA MANKOWSKA z WARSZAWY 

najszybciej zebrać środki na utrzyma
nie warsztatów. 
Od tamtej pory Anna Dymna łączy 
dwa światy - osób zdrowych i nie
pełnosprawnych, ucząc, że wszyscy 
jesteśmy tacy sami. Tak samo kocha
my, cierpimy i cieszymy się z drob
nych sukcesów i wielkich wygranych. 
I tak samo możemy pomagać. Trzeba 
tylko chcieć. I to właśnie doceniły 
i doceniają nasze czytelniczki. 
Pani Anno - dziękujemy! 

Jest moim wzorem. . . 
Bardzo lubię ją jako aktorkę 1 filmy z 1e1 
udziałem mogłabym oglądać cały czas. 
Przede wszystkim cen ię ją jednak za to, 
że pomaga osobom nieJl:1nospra~•mym . 
Nigdy nie spotkałam .Pani Dym.neJ, ale 
myślę. że jest jak moja ~arna ' ma 
w sobie dużo ciepła dla innych. Bardz.o 
dziękuję za taki wzór do naśladowania . 
AGNIESZKA ZALEWSKA z WIEWIÓRCZYNA 

Relację z uroczystej gali "Kobieta z Charakterem 2011" oraz 
wyniki konkursu dla Czytelniczek, które wzięły udział 
w głosowaniu zamieścimy w numerze 7 "Przyjaciółki". 
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