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ANNA  DYMNA  -  

aktorka z wielkim sercem 

 

🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽 

Omawiane/Polecane książki: 

[1]   Anna Dymna:  Warto mimo wszystko. Pierwszy wywiad rzeka.  

       Anna Dymna, Wojciech Szczawiński, ZNAK, Kraków, 2017.  

[2]   Elżbieta Baniewicz: Anna Dymna: ona to ja. Świat książki. Grupa  

       Wydawnicza Bertelsmann Media, 2001. 

[3]   Wajda, Andrzej: Anna Dymna. "Być sobą i grać...", Kraków,  

        Wydawnictwo NCK, 1995. 

🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽🞽 

 

       Dedykacja: 
       Mojej bratowej dr hab. Aleksandrze Zawiślak, 
       która zawodowo i naukowo zajmowała się 
       dziećmi specjalnej troski.1 

 

Bohaterką niniejszego odcinka jest wszystkim znana polska aktorka Pani 

Anna Dymna2. W naszej serii pojawiają się recenzje książek  

o paniach profesor pracujących na uczelniach lub w szkołach średnich.  

Są już odcinki o wielkich aktorkach; odpowiednio o numerach:  5, 6, 9, 83, 

84, 103, 104, 107, 115, 121, wszystkie odnoszą się do Pań, które pracowały  

równocześnie w Szkołach, Akademiach Teatralnych lub Filmowych. Tym 

razem mamy podobnie (choć o Jej pracy dydaktycznej prawie nikt nie wie).  

Dodatkowo powodem przynależności do serii jest wyróżnienie tzn. Doktorat 

 
1 https://przegladpedagogiczny.ukw.edu.pl/archive/article/314/epitafium-dla-dr-hab-aleksandry-zawislak-prof-
ukw-1957-2012/article.pdf; o Aleksandrze Zawiślak. 
 
2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Anna_Dymna; o BOHATERCE w Wikipedii, ur. 20 lipca 1951, zatem w tym roku 
świętowała 70-te Urodziny. 

http://193-0-118-54.noname.net.icm.edu.pl/search/query?match_1=PHRASE&field_1=a&term_1=Wajda,+Andrzej+Antoni+%281954-+%29.&theme=nukat
https://przegladpedagogiczny.ukw.edu.pl/archive/article/314/epitafium-dla-dr-hab-aleksandry-zawislak-prof-ukw-1957-2012/article.pdf
https://przegladpedagogiczny.ukw.edu.pl/archive/article/314/epitafium-dla-dr-hab-aleksandry-zawislak-prof-ukw-1957-2012/article.pdf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anna_Dymna
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Honoris Causa - nadany Pani Annie Dymnej przez Akademię Pedagogiki 

Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej3 w Warszawie w 2016 roku. Patronka 

uczelni będzie Bohaterką jednego z kolejnych odcinków. 

Nasza Heroina jak pisze autorka pracy [2], przez ponad 10 lat prowadziła 

zajęcia ze studentami szkoły aktorskiej w Krakowie, naprzód przez 

przypadek, na zastępstwie (!!) przez pół roku,  a  potem jako pełnoetatowy 

profesor (sytuacja do roku 2001, kiedy wydano książkę). Na 133 jest 

fotografia z zajęć z małą grupką studentów, są zapatrzeni w Maestrę „jak  

w obrazek”, być może nawet nie wiedzą iż ktoś robi im zdjęcie. 

Polecane są trzy książki. Zaczniemy od publikacji drugiej wydanej jeszcze  

w 2001 roku, i tylko ta zostanie omówiona. Zatem od wydania publikacji 

minęło już 20 lat, nie ma zatem tam informacji o Jej Fundacji Mimo 

Wszystko4. Oczywiście warto przeczytać pozostałe wymienione książki. 

Publikacja ma bardzo twarde okładki z tektury, jest zszywana, papier jest 

biały, dość gruby, ale nie kredowy. Autorka5 ma notkę na tylnej stronie 

okładki - ukończyła UW, ale także Państwową Wyższą Szkołę Teatralną  

w Warszawie.  Jest także autorką monografii o Kazimierzu Kutzu i licznych 

artykułów w prasie branżowej polskiej i zagranicznej o teatrze, aktorach, 

reżyserach i przedstawieniach. Pracuje w prestiżowym czasopiśmie 

<<Twórczość>>.  Dr Baniewicz pracuje także jako profesor szkoły 

artystycznej w Łodzi. Miała zatem wiele powodów, aby napisać tę książkę, 

ale oprócz tego wyczuwamy wielkie zauroczenie Bohaterką, szacunek  

i podziw dla Jej twórczości. Odsłania też pewne tajemnice Jej życia 

osobistego. 

Książka zaczyna się od rozdziału „Być aktorką i normalną kobietą” - jakby 

wprowadzenie. Książka jest niezwykle pięknie i starannie wydana pod 

względem edytorskim. Rozdziały zaczynają się na stronach nieparzystych,  

a poprzedzająca strona parzysta przedstawia zdjęcia Bohaterki portretowe, 

często sama, raz z psem innym razem z mężem, potem z malutkim synkiem. 

Pani Anna Dymna nie mówi o sprawach osobistych w mediach, zatem kto 

 
3 http://www.aps.edu.pl/uczelnia/doktorzy-honoris-causa/anna-dymna/; informacja na stronie uczelni  
w Warszawie. 
 
4 https://pl.wikipedia.org/wiki/Fundacja_Anny_Dymnej_%E2%80%9EMimo_Wszystko%E2%80%9D; informacja 
formalna o fundacji. 
 
https://mimowszystko.org/; oficjalna strona fundacji /pisane 22.12.21/; jest świąteczne przesłanie Pani Anny 
Dymnej – 3 minuty bez kilku sekund. 
5 https://pl.wikipedia.org/wiki/El%C5%BCbieta_Baniewicz;  o autorce książki. 

http://www.aps.edu.pl/uczelnia/doktorzy-honoris-causa/anna-dymna/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fundacja_Anny_Dymnej_
https://mimowszystko.org/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elżbieta_Baniewicz
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chce w to wnikać może przeczytać całą książkę... Raz nie ma zdjęcia 

rozpoczynającego rozdział, a cała strona jest przerażająco czarna. Tak jest 

przed rozdziałem nr 6 (str. 75) zatytułowanym <<Czarna seria>>. Spaliło się 

Jej mieszkanie, dawno, w czasach socjalizmu. Zawsze jest to straszna 

tragedia, ale wtedy nie można było normalnie kupić pralki, kuchenki, 

armatury itd. nie mówiąc o problemach finansowych. Jednak wyszła z tego, 

ale niezwykle ugodzona przez los. 

Pani Anna nazywała się z domu Dziadyk. Nazwisko Dymna przyjęła po mężu, 

a mąż niedługo po ślubie umarł. Zatem nie zawsze jest się szczęśliwym. 

Rozdział 2 to „Skąd taka uroda i charakter” – tu dowiadujemy się o rodzinie, 

o korzeniach do 3 pokoleń wstecz. Nasza Bohaterka udostępniła 

kilkadziesiąt zdjęć  i  potwierdziła zgodę na ich publikację. Zatem czytelnik 

ma możliwość prześledzenia Jej losów oraz kariery aktorskiej od początku 

do roku 2001, kiedy książkę wydano po raz pierwszy. Wszystkie zdjęcia są 

urocze, a szczególnie z mamą na stronie 21. Jest zdjęcie z I komunii świętej 

(str. 22), z bratem, cała rodzina z rodzicami. Na krótko, na początku ojciec 

nie był „zachwycony” wyborem studiów córki, ale wkrótce zamieniło się to  

w aprobatę i dumę. 

Grała od 2 roku studiów, miała role w słynnych teatrach krakowskich, 

grywała u wybitnych reżyserów – kariera genialna. Dostała propozycję 

grywania w NRD, przyjęła, i tam stała się gwiazdą. Ale, ale   śmierć męża, 

który był związany z kabaretem-instytucją „Piwnica Pod Baranami” była 

wielką Jej tragedią. Eseista był tam raz w życiu (w kabarecie), gdy jego mama 

pojechała na 25 lecie dyplomu lekarskiego, ojciec nie mógł jechać, więc jako 

zgłoszoną osobę towarzyszącą wydelegowano mnie. Program dla tych osób 

był rewelacyjny m.in. Teatr im. Słowackiego oraz piwnica6. Zbierała się tam 

ówczesna elita artystyczna Krakowa, będąca lekko na peryferiach uznania 

przez rządzących komunistów. Zatem ludzie z piwnicy otoczeni, byli aurą 

ekscentryczności, braku stałego innego zatrudnienia, byli bywalcami 

wieczornych spotkań często z alkoholem… Rozdział 5 „Miłość życia Wiesław 

Dymny” zawiera podrozdziały Artysta osobny, Artysta piwniczny oraz Miłość 

życia. Są zamieszczone jego rysunki – tylko rysikiem, piórkiem, w ciekawej 

manierze, bardzo unikalne, charakterystyczne,… miał własny styl, co 

świadczy o wybitnych zdolnościach artystycznych. 

 
6 https://piwnicapodbaranami.pl/; strona kabaretu, który istnieje do dzisiaj,  można przeczytać program na 
styczeń 2022. 
 

https://piwnicapodbaranami.pl/
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Wszyscy znamy Jej role w „Znachorze”, czy „Kochaj albo rzuć”7 w reżyserii 

Sylwestra Chęcińskiego, który niedawno zmarł. Zatem miała szansę zagrać 

jak „równy z równym” z najlepszymi i najbardziej popularnymi z epoki. Poza 

tym zdjęcia kręcono w USA. Zatem wyjazd w tych czasach, był także 

wydarzeniem i ekstremalnym przeżyciem. 

Miała okazję zwiedzić świat – są zdjęcia ze Sztokholmu, Australii, Londynu,  

z planu filmu byłej NRD. Grywała ze wszystkimi tuzami sprzed 40-30 lat. Była 

szalenie pracowita, kto poklika dowie się ile czytała utworów i powieści… , 

które są potem używane np. przez niewidomych. 

Zdjęcia z filmów, teatrów z wielkimi polskimi twórcami – na przykład, na 

stronach; z:  55 – Władysławem Hańczą, 87 – Jerzym Radziwiłowiczem, 96 – 

Jerzym Zelnikiem, 118 – Januszem Gajosem, 120 – Jerzym Trelą, 128 – z Anną 

Seniuk, Markiem Kondratem i Andrzejem Kopiczyńskim, 131 – Tadeuszem 

Łomnickim, 136 – Janem Englertem itd. itd., a zatem z wybitnymi aktorami, 

ale co dziś sobą prezentują, to już czytelnicy sami ocenią…  

W końcu nasza Bohaterka zajęła się osobami niepełnosprawnymi,  

z ułomnościami fizycznymi i mentalnymi. Można wejść na stronę fundacji 

„Mimo wszystko”. Czy można zrozumieć dlaczego? Oczywiście nasza 

Heroina wie, ale rzadko o tym mówi. Polecam każdemu, aby zaglądał na tę 

stronę. Bratowa eseisty zajmowała się takimi ludźmi zawodowo i naukowo. 

Z jej badań wynikało iż w okresie przemian ustrojowych ludzie specjalnej 

troski pracowali częściej niż ich inni rówieśnicy (!!!), bo przyjmowali prace 

proste oraz nie mieli wygórowanych żądań finansowych. 

Znam przypadki w Bielsku-Białej gdy takie dzieci są adoptowane lub 

opiekuje się nimi rodzina zastępcza. Słyszałem świadectwa mam takich 

dzieci - na marszu życia w Bielsku-Białej – które mając jeszcze inne dzieci, 

wyjaśniały uczestnikom iż to upośledzone dziecko jest skarbem, cementem 

całej rodziny. 

Sama fundacja Anny Dymnej jest jakimś „cudem” i staje się przedmiotem 

badań wszechstronnych – od spraw wolontariuszy, poprzez pozyskiwanie 

środków finansowych oraz tzw. „oswajanie niepełnosprawności” – na te 

tematy zestawiono kilka prac w  dalszej części eseju „Inne publikacje”, gdzie 

jest artykuł po słowacku, bo i tam dotarła sława fundacji. 

Książka godna polecenia każdemu. 

 
7 https://www.filmweb.pl/film/Kochaj+albo+rzu%C4%87-1977-1112; na filweb o klasycznej komedii. 

https://www.filmweb.pl/film/Kochaj+albo+rzuć-1977-1112
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INNE  PUBLIKACJE8
 

 
1. DYMNA, Anna:  Radość pomagania. Więź, 2012, 55.643-644, ss. 41-42. 

2. KUDELSKA, Justyna:   Działalność Fundacji Anny Dymnej. 2013. Praca magisterska z UJ, 

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 

(https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191637; ). 

3. MORGA, Katarzyna:   Motywacja wolontariuszy w organizacjach pozarządowych  

na przykładzie Fundacji Anny Dymnej, Mimo Wszystko. 2021. Praca magisterska UJ, 

(https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275970; ). 

4. WOJTYSIAK, Anna:  Współpraca fundacji z wolontariuszami oraz występujące pomiędzy nimi 

bariery komunikacyjne na przykładzie Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko’’. 2018. Praca 

magisterska z UJ, (https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200118; ). 

5. JAWORSKA, Maja:    Skuteczne zarządzanie w polskich organizacjach pozarządowych na 

przykładzie Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 

2018, 122, ss. 120-130. http://konferencja-eureka.pl/assets/docs/nauki-humanistyczne-i-

spoleczne.pdf#page=122;  

6. JAWORSKA, Maja:     Fundraising as One of the Pillars of Financial Security of Non-profit 

Organisations on the Example of Anna Dymna's Foundation “Mimo Wszystko”. KNOWLEDGE 

ECONOMY SOCIETY, 91. 

7. JASKA, Ewa; ZIÓŁKOWSKA, Ewa: „Oswajanie niepełnosprawności” w telewizji Domesticating 

disability on TV. Media w społeczeństwie informacyjnym Media in information society, 77. 

http://keekid.wne.sggw.pl/wp-content/uploads/2013/01/Media-w-

spo%C5%82ecze%C5%84stwie-informacyjnym.-Tom-II.pdf#page=77;  

8. ZENTKO, Jozef. Divadlo ako terapeutická stratégia pre človeka s mentálnym znevýhodnením 

Theater as a Therapeutic Strategy for a Person with Mental Disability. STUDIA SCIENTIFICA 

FACULTATIS PAEDAGOGICAE, 70. http://studiascientifica.ku.sk/wp-

content/uploads/2018/11/ssf_4_18.pdf#page=71; Publikacja z Uniwersytetu Katolickiego  

w Różomberoku, Słowacja, po słowacku. 

 
8 W wyszukiwarce scholar.google.com  można znaleźć kilkadziesiąt artykułów naukowych, prac dyplomowych, 
artykułów w prasie teatralnej itd.,  gdzie omawiana  jest fundacja „Mimo wszystko”  oraz   analizy sztuk i 
filmów, w których grała aktorka Anna Dymna.  

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191637
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275970
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200118
http://konferencja-eureka.pl/assets/docs/nauki-humanistyczne-i-spoleczne.pdf#page=122
http://konferencja-eureka.pl/assets/docs/nauki-humanistyczne-i-spoleczne.pdf#page=122
http://keekid.wne.sggw.pl/wp-content/uploads/2013/01/Media-w-społeczeństwie-informacyjnym.-Tom-II.pdf#page=77
http://keekid.wne.sggw.pl/wp-content/uploads/2013/01/Media-w-społeczeństwie-informacyjnym.-Tom-II.pdf#page=77
http://studiascientifica.ku.sk/wp-content/uploads/2018/11/ssf_4_18.pdf#page=71
http://studiascientifica.ku.sk/wp-content/uploads/2018/11/ssf_4_18.pdf#page=71
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9. STABRO, Stanisław, et al. Artysta niepokorny, Dymny. Życie z diabłami i aniołami, 

Wydawnictwo Znak, Kraków 2016, ss. 430. Konteksty Kultury, 2016, 13.4: 503-509. 

10. WANIAK-MICHALAK, Halina. Ocena finansowych rezultatów organizacji pożytku publicznego 

w Polsce. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, 263.    

//Analizy finansowe 

11. KIETLIŃSKA, Krystyna. Ofiarność społeczna Polaków–dylematy 1% podatku 

dochodowego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, 279.  

//Analizy finansowe 

12. ZAWIŚLAK, Aleksandra. Problemy autonomii osób dorosłych z niepełnosprawnością 

intelektualną. Nauki o edukacji. Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej  

w Bydgoszczy, 2008, 3: 41-59. 

13. ZAWIŚLAK, Aleksandra:    Koncepcja jakości życia osób z upośledzeniem umysłowym  

w niektórych współczesnych ujęciach teoretycznych W: Z. Z. Palak, A. Lewicka,  

A. Bujnowska, Wyd. UMCS, Lublin, 2006. 

14. ZAWIŚLAK, Aleksandra:     Pomiar jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

In: Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny" Nasze Forum. 2007. s. 25-26. 

 

LINKI 

A. https://viva.pl/ludzie/newsy/syn-anny-dymnej-kim-jest-i-co-robi-michal-dymny-126614-

r1/; o rodzinie Bohaterki. 

B. https://filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=11278; film polski. 

C. https://viva.pl/ludzie/newsy/anna-dymna-zostala-skierowana-do-szpitala-

psychiatrycznego-co-wydarzylo-sie-w-jej-zyciu-133021-r1/; news. 

D. https://www.filmweb.pl/person/Anna+Dymna-33; filmweb. 

E. https://www.radiozet.pl/Rozrywka/Plotki/Syn-Anny-Dymnej-Michal-Dymny-wzial-slub; o 

synie Bohaterki. 

F. https://opoka.org.pl/biblioteka/I/IZ/znak_slowlife1; kilka słów z o. Leonem Knabitem. 

G.  https://dziennikpolski24.pl/polski-nobel-dla-anny-dymnej-za-dzialalnosc-

charytatywna/ar/13194778; nagroda dla Bohaterki za działalność charytatywną. 

https://viva.pl/ludzie/newsy/syn-anny-dymnej-kim-jest-i-co-robi-michal-dymny-126614-r1/
https://viva.pl/ludzie/newsy/syn-anny-dymnej-kim-jest-i-co-robi-michal-dymny-126614-r1/
https://filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=11278
https://viva.pl/ludzie/newsy/anna-dymna-zostala-skierowana-do-szpitala-psychiatrycznego-co-wydarzylo-sie-w-jej-zyciu-133021-r1/
https://viva.pl/ludzie/newsy/anna-dymna-zostala-skierowana-do-szpitala-psychiatrycznego-co-wydarzylo-sie-w-jej-zyciu-133021-r1/
https://www.filmweb.pl/person/Anna+Dymna-33
https://www.radiozet.pl/Rozrywka/Plotki/Syn-Anny-Dymnej-Michal-Dymny-wzial-slub
https://opoka.org.pl/biblioteka/I/IZ/znak_slowlife1
https://dziennikpolski24.pl/polski-nobel-dla-anny-dymnej-za-dzialalnosc-charytatywna/ar/13194778
https://dziennikpolski24.pl/polski-nobel-dla-anny-dymnej-za-dzialalnosc-charytatywna/ar/13194778
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ZDJĘCIA  PRZY  OKAZJI 

 

ALEJA/PROMENADA  GWIAZD  w  Międzyzdrojach 
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Inne słynne aktorki/profesorki  (,które mają już eseje w naszej serii) 
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Kraków 

 

 
Miejsce pracy naszej Bohaterki – jako pani profesor 
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Artyści dawnego Krakowa 
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Książka o osobach, którymi zajmuje się Fundacja naszej Bohaterki 
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Potrzaskana – rzeźba w Pałacu w Pszczynie 

(symbol skomplikowanej biografii naszej Bohaterki) 
 

Zdjęcia wykonał: eseista Stan Zawiślak 


