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P S YC H O L O G I A

�  Kocham, ale  
już nie chcę 

 seksu 

�  Jak ruszyć  
w życiu  

do przodu?

oraz

�  Dawaj i bierz  
– tylko szczerze

Wojciechowska

dzıekuje
Martyna

TYLU 
    LUDZIOM 
    JESTEM 
    WDZIĘCZNA!

w akcji

#
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     6 EDYTORIAL Sylwia Niemczyk

2  8 TEMAT MIESIĄCA
  26  Dziękuję. Magda Gessler, Jerzy Stuhr, Anna i Tomasz Sekielscy i  inni 

znani aktorzy, dziennikarze i pisarze w  naszej akcji #DZIĘKUJĘ. Za co 

i  komu chcą podziękować? Zainspirujmy się!

        ZBLIŻENIA 
   14  Martyna Wojciechowska. Milion razy dziękuję. „Zbudujmy świat 

oparty na wdzięczności”, mówi Sylwii Niemczyk i wymienia, za co sama 

dziękuje mamie, partnerowi i  całej armii ludzi

  38  Ilona Łepkowska. Jestem aniołem. Królowa polskich seriali o tym, 

dlaczego trzy rozwody niczego nie nauczyły jej o mężczyznach, komu 

poleca psychoterapię i jakie seriale sama ogląda

   44  Panie na Komierowie. Pałac z duszą. O odzyskanym majątku 

rodzinnym i jego burzliwej historii opowiadają siostry Komierowskie

  50  Aleksandra Konieczna. Kura ze środkowej grzędy. Gra w  dwóch 

serialach, napisała pierwszą książkę. Aktorka udowadnia, że kariera 

zaczyna się po pięćdziesiątce

   54  Ben Affleck. Czy panu można już ufać? Przestał pić, przeprosił, 

dużo gra i przyznaje, że najważniejsza rola w jego życiu to bycie 

superbohaterem dla syna

    58  Billie Eilish. Billie z Zielonego Wzgórza. Zaczynała od nagrywania 

muzyki w pokoju brata, teraz śpiewa piosenkę przewodnią w Bondzie

    62  Agnieszka Smoczyńska. Lubię śnić filmy. Reżyserka „Córek 

dancingu” i „Fugi” o intuicji i kobiecej solidarności 

    66  Kristen Stewart. Kristen bez obcasów. Dlaczego nie mogła się 

doczekać trzydziestki i jak opiekuje się młodszymi koleżankami z planu 

    70  Olga Kozierowska. Pragnę, więc jestem. Założycielka Fundacji 

Sukces Pisany Szminką napisała sztukę „Wysokie C” i gra w niej główną 

rolę 

   

        KOBIETY KOBIETOM
  74  Nic mi tak nie smakuje, jak życie.  

Magdalena Lesiewicz organizuje rejsy morskie  

dla kobiet, które tak jak ona przeszły raka 

            LEPSZE ŻYCIE
   80  Interesy z miłości. O tym, dlaczego lubimy się poświęcać i o radości 

dawania bez oczekiwania na wdzięczność, wyjaśnia  Katarzyna Miller

   84  Proza pożądania. Jak wygląda namiętność w wieloletnich związkach? 

  90  Pani Zemsta. Wszyscy o niej fantazjujemy, wierzymy, że najlepiej 

smakuje na zimno. Ale zemsta to destrukcyjna siła

 

        ZNAKI CZASU
   96  Za gościnność dziękujemy. Narzekamy i żądamy. Dlaczego na 

urlopie zachowujemy się tak, jakby wszystko nam się należało?  

              Maj
 2020

BILLIE EILISH: 

„Jestem dobra 

tylko w byciu złą”, 

śpiewa w swoim 

największym hicie 

„I’m the Bad Guy”. 

Jej piosenki są jak 

pamiętniki. 

58

SEKS NA LATA 

Namiętność, tak jak 

każdy inny aspekt 

naszego związku, 

z czasem się 

zmienia. Ale to nie 

znaczy, że przemija. 

Dbajmy o nią!

84

Więcej do czytania na:
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            KULTURA 
 102  John Malkovich. O pracy w Polsce nad rolą w „Dolinie Bogów”

 106  Sally Rooney. Jej „Normalni ludzie” to jedna z najlepszych powieści 

wiosny

  110 Harlan Coben. Czeka na seriale na podstawie swoich kryminałów

  113  Gillian Anderson. Gwiazda z „Archiwum X” zagrała w spektaklu 

o  zazdrości i sławie

        PRZY JEDNYM STOLE
  114 A w sercu maj! Iwona Zasuwa zabiera nas na spacer na łąkę i do lasu 

w  poszukiwaniu jadalnych skarbów wiosny. I podpowiada, co wziąć ze 

sobą na drogę, kiedy świeże powietrze zaostrzy apetyt 

 
        MODA 
 124 Lady bag. Torebki, które warto mieć pod ręką w tym sezonie

 132 Trend. Sukienki i płaszcze w pełnym rozkwicie

 133 Trend. Dobra, bo szkocka. Najmodniejsza kratka wiosny

 134 Trend. Grochy i groszki w wersji total look

 135 Trend. Horyzontalne lub wertykalne, czarno-białe albo kolorowe. Paski!

             URODA
 136 Wyniki konkursu „Najlepsze dla Urody 2019”  

 140 Cała prawda o modnych paletach cieni do powiek. Rozmowa 

z  Sergiuszem Osmańskim

 144 Rekomendacje. Maski w płatach

 146 Mniej znaczy lepiej. Sekrety oczyszczania cery zdradza dr Ivana 

Stanković

         ZDROWIE
  154 Menodieta. Menopauza to dobra okazja do tego, żeby zmienić nawyki 

żywieniowe. Wreszcie na dobre i w końcu dla siebie 

 158 Co nas atakuje? Czy potrafimy odróżnić infekcję wirusową od 

bakteryjnej? Teraz ta wiedza przyda nam się bardziej niż kiedykolwiek! 

 160  DZIEŃ Z KASIĄ BEM Doceń to, co masz. Poznaj 

medytację wdzięczności 

 164  PASJE Za górami, za lasami. W małej rodzinnej manufakturze 

w  Beskidach powstają drewniane zabawki, w których zakochał się świat

 
  170  DZIĘKUJEMY! Prof. zw. dr hab. Ewa Helwich. Każdego 

dnia walczy o zdrowie i życie najmniejszych. Dosłownie, bo wcześniaki, 

które leczy, ważą czasem po pół kilograma!

             Maj
            2020

114

124

WIOSNA! 

Wreszcie jest duży 

wybór świeżych, 

zielnych liści!  

Do tego lekki sos, 

kwiaty jadalne  

i mamy sałatkę.

Z MIŁOŚCI  

DO TOREBKI...

To ona najwięcej 

mówi o twoim 

stylu. Postaw na 

klasykę w dobrym 

gatunku albo 

zabawę formą. 

Zdjęcia: TVN/Marta Wojtal

Stylizacja: Gosia Bednarska

Makijaż: Eryka Sokólska 

Fryzury: Piotr Wasiński
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Z                                                                         AWSZE WZRUSZAŁY MNIE TE SŁOWA Z WIERSZA KSIĘDZA 

TWARDOWSKIEGO:  „Śpieszmy się kochać ludzi”. Pamiętacie je? W szkole uczyliśmy się, że to 

wiersz o odchodzeniu i przemijaniu, ale ja się z tym zupełnie nie zgadzam. Dla mnie to piękne 

słowa o  byciu uważnym na tych, którzy są dzisiaj wokół nas. O  docenianiu tego, co mamy, 

i  o  wdzięczności. Nie ma chyba teraz bardziej aktualnego tematu niż ten. 

Naszą wielką akcję #DZIĘKUJĘ planowałyśmy od kilku miesięcy. Wdzięczność od zawsze była 

dla nas ważna, wiele razy o niej pisałyśmy na naszych łamach. Dzisiaj jednak stała się jeszcze 

ważniejsza, a podziękowania nabrały jeszcze głębszego wymiaru. Od kilku tygodni codziennie 

myślimy z wdzięcznością o lekarzach, pielęgniarkach, ratownikach i ratowniczkach medycznych. 

Dziękujemy im za ich heroiczny wysiłek. I nie tylko im. Śpieszmy się dziękować ludziom, nie 

wstydźmy się okazywać wdzięczności, pielęgnujmy w sobie uważność na to, co dostajemy każdego 

dnia od innych. Dołączcie do nas! Zadzwońcie – nie za tydzień, ale właśnie dziś – do rodziców czy 

przyjaciółki. Ucałujcie męża, partnera. Podziękujcie na Facebooku albo Instagramie tym, dzięki 

którym dzisiaj jesteście tam, gdzie jesteście. Bo przecież każdy z nas komuś coś zawdzięcza. Nikt 

nie jest samotną wyspą – to, jaką ogromną siłę ma wspólnota, dzisiaj widać jeszcze wyraźniej 

niż wcześniej. Taką wspólnotę chcemy budować razem z  wami w naszym nowym, startującym 

właśnie i pięknym serwisie: Urodazycia.pl, w naszej grupie książkowej na FB, w naszych kanałach 

socialmediowych. Gorąco was zapraszam. 

Piszę ten edytorial z wielką nadzieją i wdzięcznością. I mówię sobie w duchu to samo, co nasza 

wspaniała bohaterka Martyna Wojciechowska: tylu ludziom mam za co w życiu dziękować! 

R E D A K T O R  N A C Z E L N A

14   „Milion razy dziękuję” 
–  Martyna Wojciechowska 
wymienia, komu zawdzięcza 
najwięcej w swoim życiu

74   „Nic mi tak nie smakuje, 
jak  życie” – wywiad z Magdą 
Lesiewicz, twórczynią 
onkorejsu 
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ŚWIAT PRZYRODY.

Znamy je tak dobrze, 

że wydają się prawie 

udomowione. Sugeruje to 

nawet ich łacińska nazwa 

– Passer domesticus. 

Czasem trochę irytują, 

kiedy tak skaczą, 

furkoczą i rozglądają 

się za okruszkami. 

Częściej rozczulają. 

Rzadko myślimy o ich 

niezwykłości – a przecież 

to jednak niecodzienne, 

że przy tak mizernej 

posturze i bardzo słabej 

umiejętności latania 

wróble podbiły cały 

świat. Żyją na wszystkich 

kontynentach i  mają 

wiele podgatunków. 

Dzisiaj jednak 

w  dużych miastach 

występują rzadziej. 

Bo  w  remontowanych 

i  nowych budynkach 

jest coraz mniej miejsc 

do lęgu. Bo  coraz mniej 

miejsc do  żerowania 

i  o  pokarm trzeba 

walczyć z  silniejszymi 

od  siebie. Tymczasem to 

dzięki nim w kwietniowy 

poranek budzi nas 

ćwierkanie, a latem nie 

gryzą nas komary.  

I jeszcze jedna rzecz. 

Miło popatrzeć czasem 

na zapobiegliwą 

krzątaninę naszych 

ptasich braci.

Wróbel  

w wielkim 

mieście  
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NASTROJE

PODRÓŻ NA KRAŃCE ŚWIATA. 

Jeżeli tak jak 

my zazdrościsz 

czasem Martynie 

Wojciechowskiej jej 

podróży i odkryć – usiądź 

przed komputerem! 

Od niespełna dwóch 

miesięcy w  aplikacji 

Google Earth View 

znajduje się już 2,5  tys. 

satelitarnych zdjęć 

powierzchni Ziemi, 

pięknych i  w znakomitej 

jakości. Można ściągnąć 

je i ustawić jako 

wygaszacz ekranu albo 

nawet wydrukować 

i  powiesić na ścianie.  

Widziane z góry 

krajobrazy przypominają  

abstrakcyjne dzieła 

sztuki i uświadamiają, 

na jak niezwykłej, 

niewiarygodnie pięknej 

planecie żyjemy!  

To właśnie jest jeden 

z  celów, jaki mają twórcy 

aplikacji: wzbudzić 

zachwyt i skłonić 

do  większej troski o  nasze 

środowisko.  

Na zdjęciu obok 

przedstawione jest 

jedno z pasm górskich 

Rumunii, ale w Earth 

View znajdziecie też kilka 

satelitarnych zdjęć  Polski, 

m.in. Malbork czy 

podkarpacki Polańczyk.

Ruszaj  
w drogę! 
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Jeśli mówimy o kimś, że jest wdzięczny, 

to albo dlatego, że przypisujemy mu 

wdzięczność (za coś wobec kogoś), albo 

dlatego, że według nas jest uroczy. Albo, 

oczywiście, i dlatego, i dlatego. Chociaż 

ci uroczy często nie czują się zobowią-

zani do wdzięczności. Ale właściwie 

inni też rzadko, zwłaszcza wobec nas. 

Określamy takich, co rzadko lub wcale 

wdzięczności nie czują, mianem nie-

wdzięcznych, a  nawet niewdzięczników. 

Zauważmy, że wdzięcznikami jakoś niko-

go nie nazywamy. A gdybyśmy nazwali, 

to wcale nie jest pewne, że ci wdzięcznicy 

byliby nam za to wdzięczni. 

Wdzięczni za coś na ogół dziękują, 

mówiąc o tym, że dziękują. Tak wyra-

żają swoją wdzięczność. Czasem to jest 

zachowanie serio, głębokie i przeżywane, 

o  wiele częściej, właściwie zwykle – kon-

wencjonalne i odruchowe. Bywa zredu-

kowane do krótkiego: dzięki. To dzięki to 

może być liczba mnoga rzeczownika, tyl-

ko nie wiadomo, czy to forma rzeczowni-

ka żeńskiego dzięka czy męskiego dzięk 

–  obie formy spotykano, a że utrwaliła się 

tylko forma mnoga, to pewnie dlatego, 

że jedna dzięka nie wystarczała (czy 

też jeden dzięk nie wystarczał). Bywają 

dzięki nawet stokrotne, ale to już chyba 

przesada. Zdarzają się też dzięki gorące, 

serdeczne i pokorne –  jakbyśmy nie 

mogli dość emocjonalnie i  dość głęboko 

podziękować. Tak się składa, że takie 

dzięki się składa. Takie dzięki są krótkie 

i  potoczne, tylko kiedy mówimy: dzięki 

składamy, mówiąc – mówimy uro-

czyście i  modlitewnie. Są oczywiście 

i rozbudowane podziękowania, też 

składane, ale one są zwykle bardziej ofi-

cjalne, przez co nie zawsze są odbierane 

jako spontaniczne i szczere. To dzięki 

zresztą dzięki swojej wdzięcznej formie 

może oznaczać dobrą przyczynę – zła 

wyrażana jest przez przez. To dzięki tobie 

– dobre, to przez ciebie – złe. Ale lepiej 

dziękować, używając czasownika. Szcze-

gólny to czasownik, zastosowanie go 

w  pierwszej osobie czasu teraźniejszego, 

a  tak najczęściej jest używany, sprawia, 

że właśnie dzieje się to, co jest wyrażone. 

Jak mówię dziękuję, to właśnie dziękuję. 

Jak mówię proszę, to często (nie zawsze) 

właśnie proszę. A jak mówię przepra-

Jak mówię dziękuję, 

to właśnie dziękuję. 

Dzieje się to, co 

wyrażam. Niewiele 

jest w języku takich 

form.

szam, to na ogół w ten właśnie sposób 

przepraszam. To się nazywa performa-

tywność – takie sprawianie mówieniem, 

że się właśnie dzieje to, o czym mówimy. 

W sumie niewiele jest takich form. Ale 

dziękuję do nich należy. 

Chociaż musimy przyznać, że zauto-

matyzowało się nam to podziękowanie, 

dziękujemy już często bez jakiegokol-

wiek odczuwania wdzięczności. A bywa, 

że przybiera ono charakter poniekąd 

sprzeczny z pierwotnym znaczeniem. 

Kiedy usłyszę: „Panu już dziękujemy”, 

będę wiedział, że jestem niepotrzebny, 

„No wiesz, dziękuję ci bardzo” wypowie-

dziane bywa często sarkastycznie. 

Zresztą w ogóle sarkazm towarzyszy na-

szym grzecznościom nierzadko. Specjal-

ny sposób wymówienia tych pięknych 

pierwszoosobowych proszę, przepra-

szam, dziękuję może w naszej intencji 

wyrażać ironię, oburzenie, przyganę 

wobec tych, co nie zachowali się wobec 

nas tak, jak powinni. 

Czasem dodajemy, za co dziękujemy. 

Czasem dziękujemy za wszystko, tak 

jest i elegancko, i bezpiecznie. Niech ten 

dziękami obdarzony się domyśli, za  co-

śmy mu wdzięczni. A bywa, że  sobie wza-

jemnie dziękujemy, a nawet się spieramy, 

czyja wdzięczność bardziej zasłużona 

i  czyja większa. 

Ciekawe i na swój sposób zabawne jest 

wreszcie to, że w pełni skonwencjonali-

zowane przecież zachowania przy często-

waniu, zwykle potrawami, mówiące 

właściwie o wdzięczności częstowanych 

są ambiwalentne – i musi im gest wyra-

zisty towarzyszyć albo partykuła tak lub 

nie, żeby zostały właściwie zrozumiane. 

Dziękuję, tak (tu lepiej: chętnie) lub 

dziękuję, nie (bywa, że wzmocnione 

przez ale: dziękuję, ale nie; a czasem 

przez naprawdę: dziękuję, ale naprawdę 

nie) sprawia, że odmowa może liczyć 

na przyjęcie. Tak bywa na przyjęciach 

zwłaszcza. 

Dziękuję za możliwość zabrania głosu 

na tych łamach w sprawie dziękowania. 

To  już wszystko, co teraz mam na ten 

temat do powiedzenia. Już dziękuję. 

I dzięki Bogu, i Bogu dzięki.

                                               Językoznawca, profesor nauk humanistycznych, znawca słów, 
jeden z najpopularniejszych autorytetów w dziedzinie języka polskiego. Autor wielu książek 
i  publikacji, w tym ostatnio wydanego „Zwierzyńca” (Agora) i „Do domu!!!” (Bosz).

PROF. JERZY BRALCZYK

JAK DZIĘKOWAĆ? 

J
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zbliżenia MARTYNA WOJCIECHOWSKA

Lubi samotność i samodzielność, 

ale jednocześnie głośno mówi: 

„Gdyby nie wsparcie innych,  

nie byłoby mnie tu, gdzie dzisiaj 

jestem”. Pytamy Martynę 
Wojciechowską o to, komu  

i za co jest wdzięczna w życiu. 

A  ona długo wylicza. 

R O Z M A W I A  Sylwia Niemczyk     Z D J Ę C I A  Marta Wojtal

dziękuję
Milion

razy
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zbliżenia MARTYNA WOJCIECHOWSKA

Przed naszym spotkaniem szukałam 

kogoś, kto by o tobie nie słyszał – i nie 

znalazłam. Zdobyłaś najwyższe szczyty 

– także popularności – byłaś na krańcach 

świata, osiągnęłaś w życiu bardzo dużo. 

Są ludzie, których w takiej sytuacji kusi, 

żeby powiedzieć: „Do wszystkiego do-

szłam sama”. 

W ogóle nie mam takiej pokusy. Ja z ko-

lei przed naszą rozmową dużo myślałam 

o tym, ilu osobom jestem wdzięczna. 

Na pewno nie byłabym tu, gdzie jestem, 

gdyby nie wsparcie wielu, naprawdę wie-

lu ludzi po drodze. 

Czyli ilu? Kilkudziesięciu, kilkuset? Jaka 

to będzie skala w przypadku Martyny 

Wojciechowskiej?

Myślę, że w moim przypadku to będzie 

nawet kilka milionów, bo dużo zawdzię-

czam też moim widzom. Od samego 

początku mojej drogi zawodowej, jeszcze 

za czasów programu „Automaniak”, 

budowałam się z ich życzliwych słów 

i  wsparcia. I tak jest do dziś. Choćby 

wczoraj: byłam na stacji benzynowej 

i  pani wyszła za kasy po prostu po to, 

żeby mi podziękować za „Kobietę na 

krańcu świata”. To jest szalenie wzmac-

niające! Odczuwam ogromną wdzięcz-

ność wobec widzów, bo dają mi siłę 

i  poczucie, że to, co robię, ma sens. 

Przeświadczenie, że do wszystkiego do-

szło się samemu, to wymysł naszych cza-

sów. Kiedyś było oczywiste, że człowiek 

nie istnieje bez rodziny i społeczności. 

Miało to oczywiście też swoje ogranicze-

nia, ale jednocześnie dawało poczucie 

siły i wspólnoty. Dalej spotykamy takie 

kultury plemienne, ale my, żyjący  

w  kulturze Zachodu, przeszliśmy od  

P
socjocentryzmu do egoizmu i  myślenia: 

„Ja, ja, ja”. Zaczęliśmy mówić, że wszyst-

ko zawdzięczamy sobie, często odcinamy 

się od naszych korzeni. Myślę, że to nas 

bardzo zubożyło. 

Mam szczęście, że pochodzę z  dużej, 

bardzo „włoskiej” rodziny. Moja mama 

miała jeszcze czworo rodzeństwa, wy-

chowywałam się w dużym gronie braci 

i  sióstr ciotecznych. I wszyscy do dziś so-

bie pomagamy, wspieramy się nawzajem. 

Ale wiem też, że jestem uprzywilejowana, 

bo nie każdy ma takie fundamenty.

Umiesz wskazać jedną osobę, której 

zawdzięczasz najwięcej?

Mama. Poświęciła mi mnóstwo czasu 

i  energii na etapie mojego dorastania, 

dojrzewania, potem też w dorosłym ży-

ciu, kiedy sama urodziłam córkę. Ale na-

wet nie za ten czas jestem jej najbardziej 

wdzięczna. Zarówno jej, jak i mojemu 

tacie zawdzięczam przede wszystkim 

to, że z bardzo nieśmiałej dziewczynki 

stałam się tą odważną kobietą, którą 

jestem dzisiaj. 

Patrząc dziś na ciebie, trudno uwierzyć 

w tę nieśmiałość.

Byłam tak nieśmiałym dzieckiem, że nie 

chodziłam nawet do przedszkola! Po 

dwóch tygodniach zajęć mnie z niego 

wyrzucili, bo nie potrafiłam się zaadap-

tować. To była dla mnie trauma, do dziś 

pamiętam to bardzo dokładnie. Moja 

mama nigdy na mnie nie podnosiła 

głosu, w tym sensie w ogóle nie była 

„włoska”, więc kiedy w przedszkolu znala-

złam się w zupełnie innym świecie: krzy-

ku pań opiekunek, ale też wyrywania 

sobie zabawek przez dzieci, rozpychania 
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Miałam jakieś trzy czy 
cztery lata, spakowałam 

torbę, włożyłam do niej kilka 
drobiazgów i uciekłam z  domu. 

Chciałam pójść na stację 
benzynową, zamówić  

kawę i podziwiać świat.
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