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Wkrótce w specjalnym cyklu „Spotkajmy 
si9" na antenie Dwójki pojawią si9 rozmo
wy_ Anny Dymnej z ludźmi pokrzywdzony· 
ml przez los 

Aktorka od dawna przejmuje się problema
mi osób niepełnosprawnych. - Czasem za
stanawiam się, czy temat ten nie przerasta 
moich sil i możliwości - zdradza nam Anna 
Dymna. - Ale postanowiłam, że nie ulegnę. 
I spróbuję zrobić coś, by pękła bariera mię
dzy światem ludzi zdrowych i niepełno
sprawnych. Chcę pokazać, że wszyscy oni, 
tak jak i my, potrzebują wielkiej miłości i ak
ceptacji. 
Rozmowy przed kamerami w „Spotkajmy się" 
są dla Anny Dymnej najtrudniejsze z możli
wych. Przeprowadziła ich do tej pory osiem. 
- Ludzie niepełnosprawni borykają się z bó
lem - mówi aktorka. - Z tego powodu często 
stają się niedostępni, zamknięci i nieufni. 
Ale są też niezwykle wrażliwi. Nie jestem 
psychologiem, nie potrafię więc pomóc im w 
sposób profesjonalny. I dlatego bardzo dłu
go zastanawiałam się, jak to zrobić. Stwier
dziłam, że będę zachowywać się spontanicz-

nie. Podczas rozmowy patrzę im w oczy, 
uważnie ich słucham ich i staram się mówić 
spokojnie, choć czasem chce mi się krzyczeć 
i płakać. 
A że Anna Dymna ma niesamowitą umiejęt
ność odbierania ludzkich emocji, rozmowy są 
pełne ciepła i przejmujące. Aktorka nie kryje, 
że jest pod urokiem swoich rozmówców, któ
rych wola życia jej imponuje. Z wieloma nie
pełnosprawnymi zdążyła się już zaprzyjainić. 
- Gdy widzę ich silę, nie śmiem narzekać -
opowiada nam. - A gdy przekonują mnie, że 
życie i tak jest piękne ... z ich słów i ja czerpię 
silę. 

W pierwszym programie Anna Dymna spo
tka się z cierpiącą od dzieciństwa na poraże
nie mózgowe Kasią i 25-letnim Tomkiem, 
który do niedawna był jeszcze zdrowy i bar
dzo aktywny. Wystarczył jeden moment 
- tragiczny wypadek. .. 
- Mam nadzieję, że po tym programie 
zmieni się nasz stosunek do ludzi niepełno
sprawnych - mówi aktorka. - I kiedy zoba
czymy kogoś z nich na ulicy, nie będziemy 
się bać, tylko wyciągniemy do niego 
rękę. ~ 


