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- Bardzo długo martwiłam się o Anię - nie ukrywa 
Nina Terentiew, dyrektor TVP 2. Ale jej rozmów 

o miłości i cierpieniu chcą i widzowie przed 
telewiżorami, i goście programu 

„Spotkajmy się". 

l Ama Dymn! j52 I.), aktorka, (38 l.), współautor programu, ~ sią - bwm:uczkami. Czasem, gdy - Ma ~magać. I zbliżać światy w r~niu kręgowym są takie wią- ANłlA DYMNA? ITO TO JEST? wszystkie okropieństwa mówisz o Natalia: - Teraz to 
tui przed nagrmlem rozmowy wsze jest obok. Uśmiecha się. rozmowa się rwała, Anna krzycza- chorych 1 zdrowych, pełnospraw- zeczki. Przy uszkodzeniu rdzenia Natalię, bulimiczkę (SO kg wagi) sobie!". sobie uświada-
z Natalbt (20 I.), bullmlczką: Twardo prowadzi Natalię przed ła: „Mateusz, ratuj nas!". Drugiego nych i niepełnosprawnych. każdemu przerywa się,, inna wiaz- Anna.znalazła w Klinice Nerwic_w u;,.,,..., __________ , 

... - - -- - - - „ - . - - . 



Anna Dymna_JS2 I.), aktorka, 
tui przed naw•liem rozmowy 
z Natalią (20 L), bullmlczką: 
-1.ebym tyl(o nie ptlda I znów 
czegoś nie zepsuła. 

(38 !.), współautor programu, za
wsze jest obok. Uśmiecha się . 
Twardo prowadzi Natalię przed 
kamery. Za rękę„. Potem z Anną 
będzie rozmawiać jeszcze Kasia 
Podobnie jak Natalia- co zje, to 
zwymiotuje. I próbuje odbudować 
swoje zrujnowane życie. Na ko
niec dnia Anna wybucha płaczem: 

- Już nie mam siły rozmawiać! 

Jest już po dwóch dramatycznych 
rozmowach. Ale Mateusz Dziedu

szycki 

Ania robi to 
jak nikt inny! 
- m6wl NINA TERIEN-
1EW, szetowa telewi
zyjnej Dw6jkl. 

- Po każdej rozmowie Anna 
Dymna mówi, że to już 
ostatni raz. Ale potem na-
grywa następne. 

Długo się o nią 
martwiłam. Czuła 

się bezradna. Ale 
w końcu założyła 
fundację i moc
niej stoi na 
nogach. 
Teraz 
martwię 
się o nią 

Przepraszam cię, Kasiu„. 
Ale po nagraniach Annę 

przytuli Natalia I powie: 
- Warto było! Powie
działam ci więcej niż 

ojcu. Dziękuję„. 
mniej. Ania często 

mówi mi, że dopiero 
wśród niepełnospraw
nych znalazła naprawdę 

wartościowe osoby, a z 
rozmów w .spotkajmy się" 
czerpie siłę. Często nie po
trafimy rozmawiać z ludźmi 
ciężko chorymi. Ona robi 
to jak nikt inny! Poka
zuje, że można mówić 

Wszystkie trzy 
długo siedziały 
po nagraniu. Pi
ły kawę, żarto
wały. Odreago
wywały stres. 
Nagraniom 
Dymnej przy
glądałem się w 

z nimi o miłości, ro
dzinie, marzeniach, 
a oni bardzo te-

willi w podwar
szawskich Otrębu

sach. 
go potrze
bują. 

Pierwszego dnia roz
mawiała z Przemkiem z 

okrutnie oszpeconą twarzą, 
Sylwią z padaczką, Natalią i Ka-
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sią - bulimiczkami. Czasem, gdy 
rozmowa się rwała, Anna krzycza
ła: „Mateusz, ratuj nas!". Drugiego 
dnia czekały ją cztery rozmowy: z 
Łukaszem dotkniętym zespołem 

Downa, trzema autystami oraz 
.Ewą i Bartkiem śmiertelnie chory
mi na mukowiscydozę. Mateusz 
rozładowywał napięcie, żartował: 

- Nie martw się, Aniu. Skończymy 
i wezwiemy dla ciebie karetkę. 
„Spotkajmy się" ogląda co miesiąc 
2 miliony Polaków. 

ROZMOWA ZAMIASJ ,,mAWU PO PACHY'' 
Nina Terentiew, szefowa 1VP 2, za
ryzykowała: rok temu pierwszą 
rozmowę ~j wcisnęła w naj
lepszy prime time - na niedzielny 
wieczór. Inne stacje wolą nadawać 
w takim czasie „Dla ciebie wszyst
ko" albo „Seks w mniejszym mie
ście". Stawiają na ubaw. Po pachy„. 
Ale pierwsze „Spotkajmy się" oglą
dało 2 mln 400 tys. widzów! Anna 
po nagraniu tydzień nie spała. Jed
nak zamiast widowiska, zapropo
nowała intymną rozmowę: o na
dziei, o walce z chorobą, o miłości 
i śmierci. Bez taniej sensacji. - Ta
ka rozmowa nie może nikogo 
skrzywdzić ani obrazić - tłumaczy. 

- Ma pomagać. I zbliżać światy 
chorych i zdrowych, pełnospraw
nych i niepełnosprawnych. 
Mateusz o Annie: -Tylko ona mo
gła poprowadzić taki program! 
Dlaczego? Jako 27-latka przeżyła 
śmierć pierwszego męża Cudem 
wyszła z kilku wypadków. Długo 
towarzyszyła mamie, gdy sparali
żowana umierała w szpitalu. Kilka 
osób w tym samym szpitalu ode
szło, trzymając Annę za rękę.„ 
Oswajała się ze śmiercią. Prowadzi 
też własne warsztaty dla niepełno
sprawnych. Jest z nimi na co 
dzień. Założyła dla nich fundację. 
W „Spotkajmy się" zadaje pytania, 
które wydają się okrutne. Ale roz
mówcy często na nie czekają. 

JAllJSZ CHCIAl nso MANIA 
- Pamiętam Janusza, od 27 lat cał
kowicie sparaliżowanego po skoku 
do wody na główkę. Przed nagra
niem poznałam jego uroczą żonę. 
I dwoje cudownych dzieci! - opo
wiada Dymna - I o te dzieci, spe
szona, nieudolnie zapytałam: „Jak 
pan tego dokonał? W pana sta
nie!". Ale wiedziałam, że na topy
tanie czekał ... 
Janusz roześmiał się: - Widzi pani, 

w rdzeniu kręgowym są takie wią
zeczki. Przy uszkodzeniu rdzenia 
każdemu przerywa się inna wiąz
ka nerwowa Mnie właśnie została 
ta, dzięki której mam dzieci! 
Anna nie może też zapomnieć na
grania z jeżdżącą na wózku od 
7. roku życia Jolą. Wciąż się uśmie
chała I tym sprowokowała pyta
nie Anny: „Skoro jesteś niemal cał
kowicie sparaliżowana i do końca 
swoich dni będziesz na wózku, ja
ki sens może mieć twoje życie?!". 
A Jola na to rozbrajająco: „ZOSta
łam wybrana do specjalnego zada
nia: ludzie nie wiedzą, jacy są 
szczęśliwi. Gdy popatrzą na mnie, 
dochodzą do tego w sekundę". Nie 
uważała, że to pytanie nie na miej
scu. Dymna rozpłakała się. 
Zawstydzona, prosiła, by ten płacz 
wyciąć. „Wezmą mnie za egzalto
waną histeryczkę. Ale nie jestem 
twardym lekarzem albo psychote
rapeutą. Jestem zwykłym człowie
kiem!" - tłumaczyła się. Mateusz 
nie pozwolił nagrania ruszyć. 
Rozmówcy w „Spotkajmy się" na
wet po nagraniu mogą zrezygno
wać z udziału w programie. Już po 
montażu, jeśli chcą, dostają kase
tę. Nikt jeszcze nie zrezygnował. 

AllłCA DYMU? DO TO .ISI? 
Natalię, bulimiczkę (SO kg wagi) 
Anna znalazła w Klinice Nerwic w 
warszawskim Instytucie Psychia
trii i Neurologii. Była na 1(}-tygo
dniowej terapii. 
Mateusz: - Spotykamy się z naszy
mi rozmówcami na długo przed 
programem. Poznajemy ich rodzi
ny, oswajamy się, nabieramy za
ufania Nie zrywamy kontaktów 
po programie. 
,,Anna Dymna? Kto to jest?" - za
pytała w szpitalu Natalia Nie wi
działa jej filmów. Dymna nie była 
dla niej gwiazdą (może dlatego 
mówiła do niej przed kamerą: 
„Bez kitu! Pięknie wyglądasz!"). 
Anna: - Wstrząsnęła mną odra
zu, w szpitalu. Piękna dziewczyna, 
która jednym tchem wypluła bez
namiętnie, jak z karabinu: „Cię
łam się, jak miałam 12 lat Łyka
łam prochy, chciałam popełnić sa
mobójstwo. Potem uciekłam z do
mu, z koleżanką. Gdy miałam 15 
lat, urodziłam córkę. Teraz jestem 
drugi raz w ciąży". Potem o kłót
niach w domu, o ojcu alkoholiku. 
Wszystko to - jakby mówiła o 
kimś innym. Anna nie mogła po
jąć: „Dziewczyno! Przecież· te 

wszystkie okropieństwa mówisz o Natalia: -Teraz to 
sobie!". sobie uświada-

NATALIO, TIZYMAM ZA CIEBIE ICIUll 
8 marca Przed nagraniem Anna i 
jej goście siedzą w kuchni. Rozma
wiają. Śmieją. Natalia na plan! 
Anna: - Powiedz, jak wyglądało 
twoje dzieciństwo? 
Natalia: - Mama pracowała, tata 
pracował. Czasem żałuję, że się 
urodziłam„. 

Anna: - Czy pamiętasz jakieś rado
sne chwile? 
Natalia: - Raz„. Bawiliśmy się w 
trójkę z braćmi. Był spokój.„ 
Natalia płacze. 
Anna: - Porycz sobie„. (i za chwi
lę): - Czego się boisz? 
Natalia: - Jedzenia, bo nie mogę 
jeść. I nie umiem rozmawiać z 
ludźmi. 
Anna: - Ze mną rozmawiasz„. 
Natalia: - Dobrze, że rozmawia
my„. 
Anna: - Jakie masz plany? 
Natalia: - Chcę mieć dom, rodzi
nę. żeby to osiągnąć, muszę pchać 
wiele rzeczy. 
Anna: - Trzymam za ciebie kciuki. 
Masz córkę, jesteś w ciąży. Masz 
dla kogo żyć! 

miam„. 

wB NA PDqllł 
Tata Natalii, z zawodu hydrau
lik (mama jest nauczycielką), ra
no w domu przed nagraniem że
gnał ją: „Jedź szybko, bo się 
spóźnisz!". Nie wiedział, że cór
ka chce mówić o jego alkoholi
zmie, o kłótniach w domu. Ale 
nie można mówić o bulimii, nie 
mówiąc o swoim życiu. 
- Cieszę się, że to powiedziałam. 
Tata zrozumie ... - mówi Natalia 
Dlaczego zgodziła się na rozmowę? 
- Boję się, że z mamą myślą, że 
nie mam serca. A oni nie wiedzą 
o mnie wielu rzeczy. Choćby te
go, że jestem do nich przywiąza
na i uczę się z nimi rozmawiać. 
Natalia wciąż trzyma w ręku ka
mień. Dostała go od aktorki. A 
na kamieniu: „Dziękuję, kocha
na Natalio!!! Na pamiątkę na
szego spotkania zaczarowuję 
dla Ciebie w tym kamieniu dużo 
siły, spokoju, uśmiechu i dobre 
myśli. Wiem, że wszystko Ci się 
uda. Całuję mocno 

AnnaDymna" 

Foto I Piotr Grzybowski, Paweł Terlikowski, P. 


