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Twój STYL: Wydaje si´, ˝e aktorzy sà ludêmi zapa-

trzonymi w siebie, a tymczasem Pani dosta∏a Medal

Brata Alberta za pomaganie ludziom niepe∏nospraw-

nym i Order UÊmiechu przyznawany przez dzieci za

dzia∏alnoÊç charytatywnà. To doÊç nietypowe jak na

znanà aktork´, której do szcz´Êcia mog∏aby wystar-

czyç w∏asna popularnoÊç.

Anna Dymna: To nieprawda. Wielu aktorów
dzia∏a charytatywnie. DziÊ mamy takie cza-
sy, ̋ e mnóstwo ludzi jest bezradnych, samot-
nych, wymaga opieki i pomocy. I byç mo˝e ja
w∏aÊnie jako ta osoba znana, do której pod-
chodzi bezinteresownie wielu ludzi, wiem
o tym lepiej ni˝ inni. Grywam najcz´Êciej ro-
le ciep∏ych, sympatycznych, budzàcych zaufa-
nie kobiet: Marysia Wilczurówna, Barbara
Radziwi∏∏ówna czy Marianna w serialu Siedli-
sko. Wi´c ludzie myÊlà, ̋ e taka jestem i obda-
rzajà mnie zaufaniem. Od lat dostaj´ ca∏à 
mas´ listów, a te listy to ocean samotnoÊci
i ludzkiego upokorzenia. Musia∏am w pew-
nej chwili zdecydowaç si´, jak wykorzystaç
swojà twarz: na zgarnianie szmalu w rekla-
mach czy na jakiÊ szlachetny cel, na przyk∏ad
na pomaganie innym. I wybra∏am to drugie.
Chocia˝ mo˝e lepiej by∏oby zrobiç reklam´ i za
zdobyte pieniàdze jeszcze bardziej pomagaç. 
TS: Mimo to twierdz´, ˝e i jako aktorka, i jako cz∏o-

wiek mog∏aby ju˝ Pani spoczàç na laurach i nikt by

Pani nie mia∏ tego za z∏e. Co si´ wydarzy∏o, ˝e na-

gle odczu∏a Pani silnà potrzeb´ pomagania innym?

AD: By∏ taki okres w moim ˝yciu, kiedy to 
ja potrzebowa∏am pomocy: Êmierç mojego
pierwszego m´˝a, WieÊka Dymnego, potem
powa˝ne wypadki samochodowe i d∏ugie mie-
siàce rehabilitacji. I ja wtedy nie by∏am sama
z moim nieszcz´Êciem, dosta∏am pomoc od
kolegów, a nawet od obcych ludzi. Gdyby nie

oni, dawno by mnie nie by∏o. Od tamtego cza-
su, kiedy ktoÊ mnie o coÊ prosi, bo jest mu
êle, to pomagam mu nie tyle z poczucia obo-
wiàzku, ile z przekonania, ˝e musz´ sp∏aciç
swój d∏ug. Pewnego dnia ksiàdz Tadeusz Za-
leski z Radwanowic pod Krakowem, ze schro-
niska dla ludzi niepe∏nosprawnych, poprosi∏,
bym zosta∏a przewodniczàcà jury przeglàdu
teatralnego podczas Ogólnopolskiego Spotka-
nia Integracyjnego Ludzi Niepe∏nosprawnych
Umys∏owo. Sta∏o si´ tam coÊ dziwnego: zale-
dwie po pó∏godzinie mia∏am setki nowych
przyjació∏, by∏am otoczona uÊmiechni´tymi,
˝yczliwymi twarzami, w ogóle nie zauwa˝a∏am
ich rzekomej nienormalnoÊci. Od tamtej po-
ry zacz´∏am cz´Êciej jeêdziç do Radwanowic.
Ksiàdz Zaleski dostrzeg∏, ̋ e mam dobry kon-
takt z niepe∏nosprawnymi, i coraz bardziej
wciàga∏ mnie w t´ prac´. Kiedy dwa lata temu
dosta∏am Medal Brata Alberta za dzia∏alnoÊç
na rzecz osób niepe∏nosprawnych, prze˝y∏am
szok. Ja naprawd´ nie mia∏am poj´cia o tym,
˝e robiàc to, co robi´, bior´ udzia∏ w jakiej-
kolwiek szumnie nazywanej akcji charyta-
tywnej! Po prostu robi∏am to, co uzna∏am za
stosowne i zwyczajne. Czu∏am si´ wi´c za˝e-
nowana, ̋ e naprawd´ nie jestem warta a˝ ta-
kiego odznaczenia. Ale ksiàdz Zaleski dosko-
nale wiedzia∏, ̋ e jak da je takiej osobie jak ja,
to zrobi´ wszystko, by na ten medal rzeczy-
wiÊcie zas∏u˝yç. Okazuje si´, ̋ e tak zwani nor-
malni ludzie mogà bardzo du˝o zrobiç dla tych
tak zwanych nienormalnych. Mówi´ „tak
zwanych”, bo w rzeczywistoÊci jest na odwrót.
To my bywamy u∏omni, a nie oni. Zatem po-
stanowi∏am pomóc terapeutkom z Radwano-
wic w prowadzeniu zaj´ç teatralnych. Sztu-
ka jest – nie tylko dla takich ludzi – najlepszà

terapià. Zacz´∏am zatem tworzyç spektakle,
a ich przeobrazi∏am w aktorów. Czu∏am, ˝e
to si´ uda. W cyklu opowieÊci biblijnych wy-
stawiliÊmy wspólnie Stworzenie Êwiata oraz
Wygnanie Adama i Ewy z raju. I tak jak podej-
rzewa∏am, oni, ci rzekomo nienormalni, po-
deszli do tego tak powa˝nie jak najlepsi za-
wodowi aktorzy. W pewnym momencie po-
stanowi∏am jeszcze bardziej wciàgnàç ich
w nasz Êwiat. I dwa lata temu zorganizowa-
∏am z pomocà m´˝a, Krzysztofa Orzechow-
skiego, Ogólnopolski Festiwal TwórczoÊci 
Teatralno-Muzycznej Osób Niepe∏nospraw-
nych Umys∏owo Albertiana w Teatrze im. S∏o-
wackiego. Teraz jak mnie proszà, ˝ebym wzi´-
∏a udzia∏ w jakichÊ dzia∏aniach charyta-
tywnych, to ja ich tak˝e w to anga˝uj´. Na
przyk∏ad w ramach akcji na rzecz bezdom-
nych dzieci pokazaliÊmy na rynku w Skawi-
nie nasz spektakl o wygnaniu z raju. 
TS: Jaki wp∏yw na t´ cz´Êç Pani osobowoÊci, któ-

ra odczuwa potrzeb´ pomagania innym, mia∏ dom

rodzinny? 

AD: Moja mama, która jest dla mnie niedoÊci-
g∏ym idea∏em, uwa˝a∏a, ˝e w ogóle ˝yje si´
tylko dla innych. Jej potrzeby by∏y dla niej
niewa˝ne, wa˝ni byli inni: dzieci, mà˝, sàsiad-
ka, nieznajomi potrzebujàcy pomocy. Wycho-
wa∏a mnie w przekonaniu, ˝e w pobli˝u za-
wsze gdzieÊ sà ludzie, którzy mnie potrzebujà.
W domu nie mówi∏o si´ o pomocy innym, nie
nazywa∏o si´ tego w ten sposób, to by∏ pro-
sty, normalny odruch. JeÊli nasze dzieci b´-
dà widzia∏y, ˝e bezdomnemu na ulicy mo˝-
na pomóc, zamiast go kopnàç, to wra˝liwoÊç
pojawi si´ u nich w sposób naturalny. Tak
sta∏o si´ z moim synem Micha∏em. Jestem
spokojna o jego stosunek do innych ludzi.

44 Twój STYL

FO
T.

 M
A

C
IE

J L
U

BE
RD

A
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ANNA DYMNA stara si´ byç ca∏y czas komuÊ potrzebna. Samotnym i bezradnym,
wymagajàcym opieki i pomocy. To, co dla nich robi, jej samej daje si∏´. Z aktorkà, 
która pomagajàc innym, nada∏a sens swemu ˝yciu, rozmawia Katarzyna T. Nowak.

S Z T U K A  ˚ Y C I A
DEFINICJA SZCZ¢ÂCIA
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Nie mia∏am poj´cia,
˝e bior´ udzia∏ 

w szumnie nazywanej
akcji charytatywnej.
Po prostu robi∏am to,

co uzna∏am za 
stosowne i zwyczajne. 

Po spektaklu

potrzebujà pochwa∏

tak samo jak aktorzy

zawodowi, którzy

jednak wstydzà si´

ich domagaç. Oni nie.

To my bywamy 

u∏omni, a nie oni, 

mówi Anna Dymna  

o swoich aktorach.  

WÊród nich czuje si´

dobrze i bezpiecznie.

Podchodzà 

do swoich zadaƒ

tak powa˝nie, jak

najlepsi zawodowi

aktorzy. 

Anna Dymna mówi

za Swinarskim: Nawet

gdy grasz epizod,

musisz wiedzieç, kim

jesteÊ, co czujesz.  

Sztuka jest najlepszà terapià. 

Z niepe∏nosprawnymi umys∏owo 

ze schroniska w Radwanowicach 

ko∏o Krakowa Anna Dymna (w Êrodku)

wystawi∏a cykl opowieÊci biblijnych.
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TS: Pisze do Pani wiele kobiet, które straci∏y m´˝a,

prac´, zachorowa∏y i majà poczucie, ̋ e ju˝ nigdy nie

wyjdà ze stanu beznadziei i rozpaczy. Co Pani radzi

tym kobietom z samego dna nieszcz´Êcia?

AD: Najcz´Êciej piszà kobiety niespe∏nione
w ˝yciu, nieszcz´Êliwe, które znajà mój ̋ ycio-
rys i widzà we mnie siostr´. Te˝ straci∏y m´-
˝a, dom, zdrowie i we mnie widzà wzór, do-
wód, ˝e mo˝na si´ nie poddawaç. Uwa˝ajà,
˝e skoro ja sobie da∏am rad´, to one te˝ po-
trafià. Ale sà i takie, które egzaltujà si´ swo-
im nieszcz´Êciem, swojà samotnoÊcià i na
przyk∏ad proszà, ˝ebym sp´dzi∏a z nimi wa-
kacje. Odpisuj´ wtedy, ̋ e zamiast zapraszaç ze
snobizmu znanà aktork´, powinny si´ rozej-
rzeç, czy ko∏o nich nie ma innej samotnej oso-
by, której sprawi∏oby to prawdziwà radoÊç lub
wr´cz ocali∏o. Radz´ im, by t´ swojà samot-
noÊç zamieni∏y w pomoc dla innych. 
TS: A co sprawi∏o, ̋ e wysz∏a Pani nie tylko obronnà

r´kà z tak powa˝nych opresji, ale wysz∏a z nich Pa-

ni mocniejsza? Co Pani da∏o t´ si∏´ po tragicznej

Êmierci Wies∏awa Dymnego i wówczas, gdy le˝a∏a

Pani w szpitalu i wydawa∏o si´, ˝e ju˝ nigdy nie b´-

dzie Pani mog∏a chodziç?

AD: Zawód. By∏am ju˝ wtedy znanà aktorkà
i wiedzia∏am, ˝e mam po co zdrowieç, bo na
mnie czekajà. Ale najwi´kszà si∏´ da∏y mi sa-
me pobyty w szpitalach. Ja wcià˝ potrzebuj´
rehabilitacji, miewam k∏opoty z kr´gos∏upem
i co jakiÊ czas k∏ad´ si´ do szpitala. Jestem
tam otoczona ludêmi tak pokrzywdzonymi
przez los, ˝e nie umia∏abym skar˝yç si´ na
w∏asny. Ci ludzie, niektórzy sparali˝owani,
pozbawieni ràk, okaleczeni, potrafià tryskaç
radoÊcià, studiowaç zaocznie, pomagaç sobie
nawzajem. I to oni dajà mi najwi´kszà si∏´.
To w szpitalu odkry∏am, ̋ e ka˝dy dzieƒ, w któ-
rym cz∏owiek mo˝e si´ poruszaç, ma dwie r´-
ce i nogi, jest darem od Boga. W tym roku by-
∏am w szpitalu rehabilitacyjnym w Reptach.
Spotka∏am tam m∏odych ch∏opców sparali˝o-
wanych od po∏owy cia∏a. Jacy˝ oni radoÊni!
Rozmawiajà, wyg∏upiajà si´, flirtujà, grajà
w karty. Jedynà metodà na t´ rozpaczliwà sy-
tuacj´, gdy traci si´ coÊ bezcennego, m´˝a,
zdrowie, prac´, jest zastanowiç si´ nad tym, co
si´ jeszcze ma. Bo zawsze coÊ si´ jeszcze ma.
Chocia˝by ˝ycie. W Reptach pozna∏am ko-
biet´, która ze wszystkich koƒczyn ma ju˝
tylko jednà r´k´. I ta kobieta urodzi∏a dzie-
ci, szyje, gotuje, robi przetwory, piecze cia-
sta... Dosz∏a do wniosku, ˝e ta jej jedna r´ka
to wszystko, co posiada, trzeba si´ nià zatem
cieszyç! Podobno zawsze mo˝na znaleêç ja-
kiÊ powód do radoÊci. Tylko nie zawsze to po-

trafimy. Wielu ludzi pokrzywdzonych przez
los zamyka si´ w sobie i zaczyna pa∏aç nie-
nawiÊcià do Êwiata. Tymczasem zamiast za-
mykaç si´ w nienawiÊci, trzeba otworzyç si´
na ludzi. Niestety, nienawiÊç do ludzi i na-
rzekanie na innych i na w∏asny los to nasze
cechy narodowe. A przecie˝ wystarczy∏oby,
zamiast na przyk∏ad co rano narzekaç, ˝e
znów pada deszcz, pomyÊleç: „Jak fajnie, ˝e
pada, bo tak d∏ugo by∏a susza”. 
TS: Na ogó∏ naj∏atwiej jest uspokoiç w∏asne su-

mienie, wr´czajàc datek pieni´˝ny ˝ebrzàcemu na

ulicy albo na rzecz jakiejÊ fundacji. 

AD: Mam znajomych bezdomnych, którzy
koczujà na placu przed Starym Teatrem. Dla
nich jest du˝o wa˝niejsze, ˝e postoj´ z nimi
i pogadam, ni˝ zupa, którà im kupi´. A z da-
waniem pieni´dzy trzeba uwa˝aç. Jest wielu
naciàgaczy wyspecjalizowanych w ich wycià-
ganiu. Bywa, ˝e kiedy id´ przez miasto, na
ka˝dym kroku ktoÊ mnie zaczepia. 
TS: To pytanie jest bezczelne i zbyt dos∏owne,

a jednak je zadam: co Pani z tego ma? Do jakiego

stopnia robi to Pani dla siebie, a nie dla innych?

Ile jest w Pani egoizmu?

AD: To, co robi´, robi´ w du˝ej mierze dla sie-
bie. Bo to mi daje si∏´. Budz´ si´ rano i mam

poczucie, ˝e jestem potrzebna. Nie daje mi
si∏y nowy ciuch czy wizyta u kosmetyczki.
A egoizmem jest sam fakt, ˝e ˝yj´. Pomaga-
nie innym nadaje sens mojemu ˝yciu. Do Ra-
dwanowic je˝d˝´ dla siebie, bo czuj´ si´ tam
szcz´Êliwa. A to, ˝e przy okazji oni te˝ sà
szcz´Êliwsi, to jeszcze lepiej. Nie ma we mnie
˝adnej Êwi´toÊci. Mam 51 lat, jestem starze-
jàcà si´ aktorkà i wiem, ˝e nast´puje okres
odchodzenia. I ja w ten sposób ratuj´ w∏asne
cz∏owieczeƒstwo. Przemijanie, staroÊç, od-
chodzenie z ˝ycia zawodowego czeka ka˝de-
go z nas. I tylko od nas zale˝y, czy ta staroÊç
b´dzie pusta, samotna i rozgoryczona, czy te˝

ktoÊ b´dzie nas kocha∏. Wi´c ja z egoistycz-
nych pobudek staram si´ byç ca∏y czas ko-
muÊ potrzebna: bezdomnemu na ulicy, nie-
pe∏nosprawnemu w Radwanowicach czy
studentowi, którego ucz´ w szkole teatral-
nej. Kto wie, mo˝e jak b´d´ mia∏a 80 lat i nie
b´d´ ju˝ wychodzi∏a z domu, jakiÊ mój by∏y
student wpadnie na pomys∏, ˝eby mnie od-
wiedziç? Cz∏owiek, jeÊli robi coÊ dobrego in-
nemu, robi to równie˝ dla siebie. Ja bym
chcia∏a, by ka˝dy by∏ takim egoistà. 
TS: Spotkania z poezjà w Teatrze im. S∏owackiego

sta∏y si´ ju˝ s∏awne w Polsce. Na Pani zawo∏anie

przyje˝d˝ajà najwi´ksze aktorskie gwiazdy: Teresa

Budzisz-Krzy˝anowska, Andrzej Seweryn, Jan En-

glert. Przychodzi ich pos∏uchaç wielu samotnych lu-

dzi, dla których jest to czasem jedyna szansa, aby

pobyç w lepszym Êwiecie. To tak˝e rodzaj pomocy in-

nym. Jak Pani wpad∏a na ten pozornie ju˝ niemodny

pomys∏, no bo kto chce dziÊ s∏uchaç wierszy?

AD: Cierpi´ na bezsennoÊç. KiedyÊ w nocy
w∏àczy∏am telewizor i co widz´? JakieÊ po-
mieszczenie, w nim kilka osób, jedna si´ my-
je, druga maluje paznokcie, trzecia siedzi na
kanapie – i tyle. PomyÊla∏am: „Jezus Maria! Co
to jest?!!” Potem okaza∏o si´, ̋ e to Big Brother.
PomyÊla∏am sobie: „Pora umieraç! Po co
w ogóle kszta∏ciç aktorów?” Zasn´∏am i mia-
∏am sen, ˝e siedz´ w fotelu, czytam wiersze,
a ca∏y czas obserwuje mnie kamera. Na dru-
gi dzieƒ posz∏am do teatru, zaczepi∏am Ani´
Polony i mówi´ jej, ̋ e mo˝na by stworzyç ta-
ki salon poezji, w którym znani aktorzy czy-
taliby publicznoÊci wiersze. Ju˝ na pierwsze
spotkania przysz∏y takie t∏umy, ˝e wielu lu-
dzi s∏ucha∏o wierszy, ca∏y czas stojàc. I tak jest
nadal, a spotkaƒ z poezjà by∏o ju˝ ponad dwa-
dzieÊcia. Przychodzà wszyscy ci, których nie
staç na kupienie biletu do teatru, tak˝e ci sa-
motni, dla których jest to okazja, aby poznaç
innych. I ja to robi´, prosz´ pani, z egoizmu.
Bo dzi´ki temu wiem, ˝e nie uczy∏am si´ ak-
torstwa na darmo, ˝e komuÊ jest to potrzeb-
ne. I ˝e sà ludzie, którzy zamiast Big Brothera
wolà pos∏uchaç, jak recytujemy wiersze.
TS: Jest w Pani coÊ zadziwiajàcego. Potrafi Pani

w ulicznym narkomanie dostrzec cz∏owieka, a w nie-

pe∏nosprawnym czy okaleczonym jakàÊ iskr´ bo˝à.

Zastanawiam si´, czy potrafi Pani równie˝ dostrzec

jà w kimÊ, kto wyrzàdzi∏ Pani krzywd´?

AD: Ja nigdy nikogo nie pot´piam. I nie sàdz´,
by jeden cz∏owiek krzywdzi∏ drugiego, bo jest
z natury z∏y. Nikt nie wyrzàdzi∏ mi do tej po-
ry jakiejÊ ogromnej krzywdy. Mam szcz´Êcie
do spotykania g∏ównie dobrych ludzi. 

Rozmawia∏a KATARZYNA T. NOWAK

Nie ma we mnie
˝adnej Êwi´toÊci.

Cz∏owiek, jeÊli robi
coÊ dobrego innemu,

robi to dla siebie.
Ka˝dy powinien byç

takim egoistà. 

Widzà we mnie
siostŕ
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