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Droga Laureatko, Szanowni Państwo, 
życie pisze różne scenariusze. Czasem wplata w nie 
zaskakujące i nieprzewidziane wątki. To jednak od nas 
wyłącznie zależy, jak odegramy swoją rolę i czy na końcu 
pojawią się oklaski. 

Jest dla mnie niezwykłym zaszczytem uhonorować 
tegoroczną Nagrodą Polskiej Akademii Umiejętności 
im. Erazma i Anny Jerzmanowskich osobę, która swoją 
rolę życia odgrywa w sposób wyjątkowy i piękny. Czyni to 
zarówno na deskach krakowskich teatrów, na filmowym 
ekranie, a w szczególności w codziennej działalności, 
gdzie stawia na pierwszym planie osoby najbardziej po-
trzebujące. 

W imieniu własnym, Samorządu Województwa 
Małopolskiego oraz wszystkich Małopolan serdecznie 
dziękuję i gratuluję wspaniałej aktorce, a przede wszyst-
kim dobremu człowiekowi – Pani Annie Dymnej, zało-
życielce i Prezes Fundacji „Mimo wszystko”. W sposób 
szczególny pragnę pogratulować Pani serca otwartego 
na ludzkie potrzeby, uśmiechu przynoszącego radość  
i otuchę, energii i chęci niesienia pomocy oraz skromności 
i pokory, którą zjednuje Pani innych ludzi. 

Laudacja dla Laureatki Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich

Wielki mistrz sztuki aktorskiej Konstanty Stanisławski 
mówił: Należy kochać Teatr w sobie, a nie siebie w Te-
atrze. Myślę, że ten teatr pełen zachwytów, wzruszeń  
i emocji pokazuje nam Pani każdego dnia. Widzimy go 
w setkach uśmiechniętych twarzy. Widzimy go w oczach 
ludzi, którym działalność Fundacji przywróciła szczęście 
i nadzieję. Pani walka o godność i akceptację drugiego 
człowieka takim, jaki on jest, przynosi wiarę w bezinte-
resowne poświęcenie ideom i wartościom, w które się 
mocno wierzy. We współczesnym, pełnym komercji świecie 
taka postawa jest coraz mniej popularna. 

Życzę, aby dobro, którym emanuje Pani na co dzień, 
wracało do Pani ze zdwojoną siłą. I mimo że to z pewno-
ścią nie jest jeszcze ostatni akt tej pięknej sztuki życia, 
proszę przyjąć ode mnie i wszystkich mieszkańców 
naszego regionu szczery aplauz i wyrazy naszego naj-
wyższego uznania.
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