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    Maryla 

      Rodowicz  
          O OSIECKIEJ

         Agnieszka dała mi 
      receptę na życie

 MARZEC 2020 NR 3 (65) CENA 7,99 ZŁ (W TYM 8% VAT)

      Anna  

       Cieślak  
           Żoną jestem       
          nieustannie! 
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KIDAWA–  
 –BŁOŃSKA

Małgorzata

i sile kobiet
37 latach małżeństwa 

O domu, 
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 NICZEGO NIE OBIECUJEMY.  
Deklarujemy tylko to, co jest wymierne.  

Realne do uzyskania. Po prostu.

PRAWDZIWE PIĘKNO
Wiemy, że siła piękna może przełożyć się na siłę do doskonalenia. Siebie, świata, życia. 
Obietnice ponad miarę? Jesteśmy od nich daleko. Możesz być pewna, że ten krem  

odmieni Twoją skórę. 
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2  8 TEMAT MIESIĄCA
  22  Zbieraj to, co dobre. „Możemy być architektami własnej 

pamięci”, mówi Meik Wiking, założyciel Instytutu Badań nad 

Szczęściem w Kopenhadze

        ZBLIŻENIA 
   12  Małgorzata Kidawa-Błońska. My, Polki, mamy siłę 

w  sobie. „W mojej rodzinie to kobiety były najsilniejsze: mama, 

babcia, prababcia”, mówi Agnieszce Dajbor i Sylwii Niemczyk 

kandydatka na prezydenta

  30  Anna Cieślak. Panna Caritas. Aktorka mówi o  potrzebie 

pomagania, niechęci do mody i byciu etatową żoną

  40  Bartłomiej Topa. Zakochany. Jak buduje relacje w nowej 

rodzinie i jak poradził sobie z kryzysem 50-latka

  44  Urszula Zajączkowska. Być jak ślimak. „Wisi nad nami 

katastrofa”, ostrzega botaniczka, autorka książki „Patyki, badyle”

  48  Ewa Jurkiewicz. Jesteś tu po to, żeby śpiewać. 
Dyrygentka namawia nas do cieszenia się muzyką 

  54  Marjane Satrapi. Lek na samotność. Autorka komiksów  

i reżyserka zrobiła film o swojej idolce Marii Skłodowskiej-Curie

   58  Marcin Czarnik. Stałem sie niecierpliwy. „Jestem  

w pracy bardzo trudny”, mówi aktor, którego możemy oglądać  

w „Wiedźminie” 

  62  Vanessa Aleksander. Więcej niż ambitna. Po roli  

w najnowszym filmie Jana Komasy „Hejter” będzie o niej głośno 

  34  W ROLI... przyjaciółki: Maryla Rodowicz. Artystka 

opowiada Magdalenie Felis o wyjątkowej przyjaźni łączącej ją  

z Agnieszką Osiecką

  66  O MIŁOŚCI  
Do widzenia, Marianne. Historia związku i niezwykłego 

pożegnania Leonarda Cohena i jego muzy Marianne Ihlen 

  72  KOBIETY KOBIETOM  
Brońmy swoich racji. Adwokatka praw kobiet Daria 

Skrzypczak-Kozikowska w rozmowie z Sylwią Niemczyk

           LEPSZE ŻYCIE
  78  Para po kryzysie. Czy miłość jest silniejsza niż wina? 

  84  Dzieci na wolności. O wychowaniu dzieci w poczuciu zaufania

  88  Gdzie się podziała moja tolerancja? Czy jesteśmy mniej 

otwarci, niż nam się wydaje? 

  94  Czyste pożądanie. Dlaczego tak lubimy uwodzić?

        ZNAKI CZASU
  90  Strajk lepszy niż strach. Co mają nam do powiedzenia 

organizatorzy Młodzieżowego Strajku Klimatycznego  
   
       KULTURA 
 106  „Matthias i Maxime”. Film Xaviera Dolana o miłości, przyjaźni, 

wchodzeniu w dorosłość

 110 Andrzej Nejman. Rozmowa z dyrektorem Teatru Kwadrat 
 114  Colson Whitehead o swojej najnowszej powieści „Miedziaki”

POKONAĆ KRYZYS 
Czy związek po 
zdradzie można 
posklejać?

78

40
BARTŁOMIEJ TOPA  
Z samotnika zmienił 
się w rodzinnego 
mężczyznę.
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       JEDZIEMY!
 118 Francja. Kraina śniegu. O najpiękniejszych trasach 

narciarskich i słynnych alpejskich kurortach pisze Wika 

Kwiatkowska 

       PRZY JEDNYM STOLE
124 Przebudzenie mocy. Co jeść, żeby dodać sobie energii na 

ostatniej prostej przed wiosną, proponuje Iwona Zasuwa, 

wokalistka i autorka bloga Smakoterapia.pl

 
       MODA 
134 Niezłe kwiatki. Kwiatowe wzory od stóp do głów

142 Trend. Koronka

143 Trend. Dżins

146 Projektantka. Magdalena Magnon i jej bardzo kobiece sukienki 

w stylu lat 60. i 70.

           URODA
148 Pełne zanurzenie. Intensywne nawilżanie skóry 

152 Test. Najlepsze maski do włosów

154 Rekomendacje. Sera pod oczy

124
JEDZENIE MA MOC! 

Przepisy na dania, 

które oczyszczą, 

rozgrzeją i wzmocnią.

 156 Świadomy wybór. Bezpieczeństwo zabiegów medycyny 

estetycznej

        ZDROWIE
 164 W uścisku migreny. Neurolog, profesor Jacek Rożniecki  

mówi nam o najnowszych metodach leczenie migreny

168  DZIEŃ Z KASIĄ BEM W rytmie słońca. 
Poranne rytuały, który wprowadzą w twoje życie harmonię 

 172  PASJE Dobre słowo na talerzu. Misiura Design  

– ceramika z przesłaniem

 178  KOCHAMY JĄ Awkwafina. Jaka jest naprawdę 

Nora Lum, nagrodzona Złotym Globem aktorka i raperka?

134
MODA

Pierwsze kwiaty 

na ubraniach 

zwiastują wiosnę!

Zdjęcia: Zuza Krajewska/Warsaw Creatives

Stylizacja: Jan Kryszczak/Art Faces Warsaw

Makijaż: Eryka Sokólska

Fryzury: Kamil Pecka

Scenografia: Kornelia Dzikowska

Produkcja: Kamila Morgisz
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P                                              ODOBNO SŁOWA SĄ ŹRÓDŁEM NIEPOROZUMIEŃ – pewnie nieraz 

rzeczywiście tak jest. Ale jednocześnie nie ma lepszego sposobu na porozumienie niż rozmowa: 

taka, w  której nie strzelamy ripostami, nie staramy się dominować, ale mówimy to, co myślimy, 

i  słuchamy się nawzajem. Taka, w której podchodzimy do siebie z życzliwością i  ciekawością, 

nawet jeśli nie we wszystkim się zgadzamy. Właśnie taka była nasza rozmowa z  jedyną 

kandydatką na Prezydenta RP, Małgorzatą Kidawą-Błońską. Spotkałyśmy się w sobotę przed 

południem, rozmawiałyśmy przez kilka godzin: o naszych domach, o Polkach, o tym, co jest dla 

nas ważne. I chociaż jestem przekonana, że w  ostatnich wyborach do parlamentu każda z nas 

trzech głosowała na kogoś innego, to uważnie słuchałyśmy się nawzajem także wtedy, kiedy 

rozmowa schodziła na politykę. „Polki lubią zadawać pytania, nie boją się mówić, co myślą, ale 

też zależy im na tym, by poznać argumenty drugiej strony” – przekonuje nasza rozmówczyni i na 

poparcie tej obserwacji ma setki spotkań, które odbyła przez ostatnie lata w  całej Polsce. I dodaje 

jeszcze jedną rzecz, także popartą mnóstwem przykładów: „Mamy z kogo i  z  czego być dumni!”. 

  Od miesiąca ja osobiście jestem dumna z kolejnego Finału WOŚP. Puszki w sztabie, który co 

roku zakładamy w naszym wydawnictwie, dosłownie pękały, nasi wolontariusze przychodzili 

po całym dniu zmarznięci i zmęczeni, ale potem prawie do północy liczyli z nami pieniądze 

i  cieszyli się, że kolejny raz udało nam się zebrać dużą sumę – okrągłe 135 tysięcy złotych! Ponadto 

10 egzemplarzy styczniowej „Urody Życia” zostało zlicytowanych przez Polonię amerykańską 

za  naprawdę godne kwoty, które także trafią do Orkiestry. Cieszę się, czuję ogromną dumę 

i  bardzo dziękuję! 

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

12   „My, Polki, mamy siłę 
w sobie” – rozmowa  
z Małgorzatą  
Kidawą-Błońską

6_6_edytorial-sylwia_URZC_3_2020_3617999.indd   6 22.01.2020   17:05
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NASTROJE

KAMIENNY LAS NAD GŁOWAMI. 

Czy umiemy na co dzień 

uważnie patrzeć? Nie 

tylko dostrzegać to, co 

na wysokości oczu, ale 

obejmować rzeczywistość 

szerzej i wyżej? Przecież 

to, co najciekawsze, bywa 

trochę ukryte, oddalone, 

mniej widoczne. Często 

wystarczy po prostu 

przystanąć i spojrzeć 

w  górę – tak, jak 

w  naturalny sposób 

robią to dzieci. Zmienić 

perspektywę i dostrzec 

prawdziwe, mniejsze lub 

większe, cuda: natury, 

sztuki czy architektury. 

Takie jak rozgwieżdżone 

sierpniowe niebo. 

Imponujące korony 

drzew, przez które 

przebijają promienie 

słońca. Barokowy fresk 

na suficie. Albo sklepienie 

bazyliki Sagrada 

Família w Barcelonie 

podtrzymywane przez 

las potężnych kolumn 

(na zdjęciu). Antoni 

Gaudí zaprojektował 

ich organiczne 

kształty, opierając 

się na najbardziej 

skomplikowanych 

krzywiznach 

–  elipsoidach czy 

paraboloidach 

eliptycznych. W  tym 

przypadku jedno 

spojrzenie (w górę) na 

pewno nie wystarczy.

Spójrz  
w górę

8_9_nastroj-1-215x275_URZC_3_2020_3617420.indd   8 21.01.2020   20:56
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NIEPOKONANA. 

Z pożarami i katastrofą, 

którą spowodowały, 

Australia będzie się 

jeszcze długo zmagać. 

To  wzbudza współczucie 

i  mobilizuje do pomocy 

cały świat. W pożarach, 

które pochłonęły około 

10  mln hektarów, straciło 

życie już ponad miliard 

zwierząt. Zagrożone 

wyginięciem są też 

rośliny, w tym wiele 

gatunków endemicznych. 

Biolodzy przypominają 

jednak, że na tym 

gorącym, wietrznym 

kontynencie pożary 

występują od zawsze. 

Rośliny po przejściu 

ognia mogą się odrodzić. 

Dlatego tyle otuchy 

wzbudzają pierwsze 

pędy wyrastające ze 

strawionych ogniem pni 

drzew (zdjęcie wykonane 

15  stycznia w buszu 

Nowej Południowej 

Walii). Tak jak 

i  niezwykła, zakończona 

sukcesem akcja 

ratowania ostatniego na 

świecie siedliska wolemii 

szlachetnej, gatunku 

drzewa, który przetrwał 

200 milionów lat! 

Jak feniks  

z popiołów

10_11_nastroj_URZC_3_2020_3617824.indd   11 22.01.2020   14:22
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zbliżenia MAŁGORZATA KIDAWA-BŁOŃSKA

R O Z M A W I A J Ą  Agnieszka Dajbor i Sylwia Niemczyk   
Z D J Ę C I A  Zuza Krajewska

My, Polki, 

„W mojej rodzinie to kobiety były 
najsilniejsze, mama, babcia, prababcia. 
Uczyły mnie: »musisz być niezależna, 
bo różnie w życiu może być«”, mówi 
Małgorzata Kidawa-Błońska, jedyna 
kobieta kandydująca w  najbliższych 
wyborach na prezydenta.

siłę
mamy

SOBIEw
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P

Jeśli ktoś zadaje 
pytanie, czy Polska 

jest gotowa na 
kobietę prezydenta, 

to należy go 
zapytać: a dlaczego 

nie? Przecież 
w  Polsce pozycja 

kobiet zawsze była 
bardzo mocna. 

Pani marszałek czy marszałkini? Prezy-

dent czy prezydentka?

Jestem przywiązana do tradycyjnych 

form, ale wiem, że język się zmie-

nia. Jeszcze kilka lat temu, gdy w sali 

sejmowej słyszeliśmy „marszałkini”, to 

coś aż zgrzytało, ale dzisiaj jesteśmy 

z  tym nowym słowem oswojeni. Po tych 

czterech, nie: już ośmiu latach – bo 

przecież to Wanda Nowicka zaczęła 

używać słowa „marszałkini” – niewielu 

osobom w  Sejmie przeszkadzają żeńskie 

końcówki, choć wciąż żywo się na ten 

temat dyskutuje. Język będzie się stop-

niowo nadal zmieniał, tak jak zmieniają 

się czasy i społeczeństwo.

Myśli pani, że już tak się zmieniliśmy jako 

społeczeństwo, że w końcu przyszedł 

czas na kobietę prezydenta?

Nie podchodzę do tego w tych katego-

riach. Na pewno przyszedł czas na zmia-

nę. Jeśli ktoś zadaje pytanie, czy Polska 

jest gotowa na kobietę prezydenta, to 

należy zapytać: a dlaczego nie? W Polsce 

pozycja kobiet zawsze była bardzo 

mocna. Kobiety sprawują i sprawowały 

urząd Marszałka Sejmu i Premiera.

Ale kobieta wybrana w powszechnych wy-

borach na prezydenta kraju, zwierzchnika 

sił zbrojnych? Ilu mężczyzn powie: „Baba 

będzie mną rządziła?!”.

Tym bardziej że już pewnie w domu 

rządzi! (śmiech)

W domu to w domu, nikt nie widzi.

Dużo się przez ostatnie lata zmieniło: 

uważam, że Polska jest dziś bardziej go-

towa na to, żeby mieć kobietę prezyden-

ta, niż Stany Zjednoczone. (śmiech) 

Ale rzeczywiście, gdy kilkanaście lat 

temu wchodziłam do polityki, to stale 

mnie pytano: „Jak pani sobie radzi 

w  tym męskim świecie? Jak oni panią 

traktują…”.

Biedactwo takie…

Niemal każda rozmowa tak się zaczy-

nała, tak protekcjonalnie. Ale minęły 

lata i dziś już nie zadaje się takich 

pytań. I to nie tylko w Sejmie przyszła 

zmiana, ja widzę to wszędzie, w  małych 

miasteczkach, na wsiach. Bardzo dużo 

jeżdżę po Polsce, rozmawiam z ludźmi 

i to już się stało regułą, że na spotkania 

z politykami przychodzi więcej kobiet 

niż mężczyzn. I są dociekliwe, ciekawe 

świata, zmian, innych ludzi. Są z pew-
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Babcia zawsze mi mówiła: „Jeśli chcesz 
być wolna, musisz mieć zawód, musisz 
sobie w każdej sytuacji dać radę sama. 

Wtedy możesz czekać na księcia z bajki”. 

nością odważniejsze w  zadawaniu pytań 

i  co bardzo ważne –  nie boją się wyrażać 

swoich poglądów. Na spotkaniach przed 

ostatnimi wyborami parlamentarnymi 

wcale nie były „grzeczne”, wprost mówiły, 

co myślą o polskiej polityce, ugrupowa-

niach, nieraz krytykowały, ale też zależa-

ło im na bliższym poznaniu nas. Widzę, 

szczególnie w  mniejszych miejscowoś-

ciach, że kobiety poznały swoją siłę. To 

one są siłą, która dzisiaj zmienia świat.

Wołami roboczymi też są.

Nieraz są zaharowane, wiele kobiet 

w  Polsce wciąż żyje w  trudnych warun-

kach domowych, łączą wychowanie 

dzieci i pracę, to na nich spoczywa 

odpowiedzialność za rodzinę. Ale nie 

są już pozostawione same sobie, tak jak 

kiedyś. Zresztą one same się organizują, 

zrzeszają, pomagają sobie nawzajem. 

Fantastyczną robotę zrobił Kongres Ko-

biet, ale jest też wiele innych stowarzy-

szeń, fundacji, które edukują, wspierają 

kobiety. I to nie tylko w miastach, ale 

i  mniejszych miejscowościach. Ja też 

zawsze mówię: „Musicie być niezależne, 

samodzielne”.

I nie słyszy pani: łatwo tak mówić z per-

spektywy Warszawy?

Wcale tak nie odpowiadają. Przeciwnie, 

często mówią, że właśnie takie są i sta-

rają się być. Ostatnio dużo jeździłam po 

Kielecczyźnie, a tam mieszkają kobiety, 

które są świetnie zorganizowane, robią 

masę wspaniałych rzeczy. 

Tradycje sabatów zrobiły swoje!

Możemy żartować, ale tam widać 

naprawdę świetne wspólnoty kobiece. 

Widzę odradzające się koła gospodyń 

wiejskich, kobiety wydają książki, pod-

trzymują tradycje kulinarne, są marką 

swojego regionu. Ile już jest wójcin, 

sołtysek –  i to w całej Polsce.

Tyle że bycie sołtysem nie wiąże się z pie-

niędzmi, to jest praca pro publico bono.

Jeszcze ciągle tak jest, niestety, ale dzięki 

wprowadzonemu przez nas funduszowi 

sołeckiemu mogą zmieniać, ulepszać 

swoje otoczenie, swoje małe ojczyzny.

Chodzi nam o to, że być może one zostają 

tymi sołtyskami dlatego, że po prostu nie 

ma męskiego kandydata.

Z doświadczenia wiem, że jak jest wła-

dza do zdobycia, to mężczyźni są zawsze 

chętni! Więc nie –  one zostają sołtyska-

mi, bo po prostu są aktywne, zaangażo-

wane, mają pomysły, a ludzie mają do 

nich zaufanie i je wybierają. Poza tym 

Polki naprawdę są silne, my mamy to 

w swoim DNA. Przecież przetrwaliśmy 

zabory dzięki kobietom. Przez pokolenia 

mężczyźni ginęli w  powstaniach, spędza-

li lata na zesłaniu, a kobiety musiały za-

dbać o codzienność, przetrwanie rodziny. 

Jest pani wnuczką premiera Grabskiego 

i prawnuczką premiera Wojciechowskie-

go, ale poza wielkim dziadkiem i pra-

dziadkiem były przecież w domu: babcia, 

prababcia, mama. Jakie były?

Najsilniejsze z całej rodziny. W naszym 

domu rządziła mama, to ona podejmo-

wała decyzje. Kiedyś tata dostał bardzo 

intratną propozycję pracy, a to były czasy, 

kiedy żyliśmy naprawdę skromnie: tata 

naukowiec na Politechnice, mama pro-

wadziła dom. Było bardzo ciężko i  wtedy 

przyszła ta wspaniała propozycja. I to 

mama powiedziała: „Nie. Przecież nauka 

jest dla ciebie ważna. Damy radę i bez 

tych pieniędzy”. I tak było. 

Babcia była malarką i kiedy dziadek 

w  okresie stalinizmu miał zakaz wy-

dawania książek, to ona utrzymywała 

rodzinę z malowania. Zawsze mi mówi-

ła: „Jeśli chcesz być wolna, musisz mieć 

zawód, musisz sobie w każdej sytuacji 

dać radę sama. Wtedy możesz czekać na 

księcia z bajki”. I tłumaczyła, że różne 

rzeczy mogą się przydarzyć w życiu. Być 

może trzeba będzie samej sobie radzić, 

może iść po męża na Syberię… To ona 

zaszczepiła we mnie przekonanie, że 

trzeba być niezależną.

Tylko że ta niezależność też ma swoją 

cenę i widzimy już w badaniach, że Polki 

nie chcą jej płacić. Coraz więcej kobiet 

rezygnuje z pracy zawodowej, bo wolą 

zostać w domu z dzieckiem. Sama dziś 

mówię przyjaciółce, która ma niespełna 

roczne dziecko: „Zostań jeszcze, nie wra-

caj do pracy” – choć ja, gdy 12 lat temu 

urodziłam córkę, wróciłam po pół roku.

Nie oceniam wyborów ludzi. Nie je-

stem i  nie będę od tego, żeby narzucać 

ludziom, jak mają żyć. Sama marzyłam, 

żeby idealnie prowadzić dom, tylko 

ciągle odkładałam to na później. Znam 

kobiety, które są bardzo nowoczesne, 

ale mają największą radość z tego, że 

prowadzą dom i opiekują się dzieć-

mi. I  dlaczego miałyby tego nie robić? 

Dlaczego mamy je osądzać? Jesteśmy 

wolnymi ludźmi, żyjmy, jak chcemy. 

Jestem przeciwna temu, żeby mi ktoś 

narzucał, jak mam żyć. A już na pewno 

nie inni politycy. 

Wszystko dobrze, póki nie ma problemów, 

na przykład rozwodu, walki o alimenty. 

Na uchylanie się od alimentów nie ma 

usprawiedliwienia. Dziecko to odpowie-

dzialność, również w sensie material-

nym. Dla mnie to jest niedopuszczalna 

sytuacja, gdy mężczyzna kombinuje, by 

nie płacić alimentów. Ale w tej sprawie 

też się wiele zmienia, jeszcze kilka lat 

temu w społeczeństwie nie było takiej 

jednoznacznej oceny alimentacyjnych 

oszustów. Dzisiaj opinia publiczna ina-

czej reaguje: jest oburzenie i potępienie.

Wracając jednak do dylematu: praca czy 

dom, to uważam, że jeśli kobieta z  pełną 

świadomością nie chce realizować się 

zawodowo, bo wybiera prowadzenie 

domu – to ma do tego pełne prawo.  
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Ja  jestem za wolnością wyboru każdej 

osoby. Jeśli ktoś wybiera właśnie taką 

drogę, to niech tak żyje. Ale mówimy 

o  świadomych wyborach. 

Podczas jednego ze  spotkań na Mazu-

rach rozmawiałam z  panią, która praco-

wała jako szwaczka. Ma czworo dzieci, 

na każde dostaje 500+, więc zrezygno-

wała z pracy, bo otrzymywała za nią tyle 

samo albo nawet mniej niż z  państwowej 

wypłaty. Ale co będzie z jej emeryturą? 

Rozmawiałyśmy o tym, okazało się, że 

nie myślała o emeryturze. A  przecież re-

zygnacja z pracy ma swoje konsekwencje 

w  przyszłości. 

Trzeba mieć tego świadomość, że za 

chwilę można zostać bez niczego. I jed-

nak większość kobiet potrafi przewidy-

wać, chce pracować, być niezależnymi, 

także finansowo. Dlatego popieram pro-

gramy aktywizacji zawodowej, bo dają 

wielu kobietom możliwość prawdziwego 

wyboru. 

Podczas spotkań w terenie najwięcej 

rozmawiacie o pracy?

Najczęstszym tematem, takim, który 

pojawia się na każdym spotkaniu, jest 

ochrona zdrowia. To jest sprawa, wobec 

której ludzie czują się bezradni. Lekarzy 

mamy wspaniałych, mądrych, przecież 

Polacy pracujący za granicą przyjeżdża-

ją leczyć się u polskich lekarzy, a Polki 

w  ciąży przyjeżdżają na USG. Ale system 

ochrony zdrowia wymaga głębokiej re-

formy: mamy specjalistów, mamy sprzęt, 

ale organizacja nie działa. 

Polki powinny rodzić więcej dzieci?

Powinny rodzić tyle dzieci, ile planują. 

Pewnie, że super jest mieć dużą rodzinę, 

ale każdy decyduje sam. I  wiemy już ze 

statystyk, że niestety 500+ nie spowodo-

wało wzrostu urodzeń. Zachętą do tego 

może być łatwiejszy dostęp do żłobków 

i  przedszkoli, elastyczny czas pracy za-

równo dla kobiet, jak i dla mężczyzn.

Wyobraźmy sobie, że na pani biurko trafia 

ustawa o całkowitym zakazie aborcji.

Nie podpiszę jej. Uważam, że ta, która 

obowiązuje, i tak jest restrykcyjna.

Zastanawiałyśmy się, czy panią w ogóle 

o to pytać. To ważny temat, ale to zna-

mienne, że mężczyźni politycy nie są 

zwykle pytani o ciąże i aborcje.

Bo te tematy wciąż są postrzegane jako 

wyłącznie kobiece. Ciąża, poród, wycho-

wanie dziecka. 

Co by pani powiedziała zwolennikom 

zaostrzenia dzisiejszych przepisów?

By spróbowali zrozumieć, że każdy 

przypadek przy tak trudnych, często 

dramatycznych wyborach należy rozpa-

trywać indywidualnie. By nie osądzali 

łatwo innych. Nie roszczę sobie prawa 

do narzucania komuś, jaką decyzję ma 

podjąć, ani do oceny tej decyzji. W Polsce 

są rozwiązania prawne, tyle że w rzeczy-

wistości nie są wykonywane. A prawo 

ma pomóc ludziom w trudnej sytuacji. 

Prawo jest po to, żeby nas chronić, a nie 

żeby nam odbierać możliwość decydo-

wania, szczególnie w tak trudnej sytuacji.

Pewnie, możemy od razu wymienić kolej-

ne nazwiska: Agnieszka Holland, Małgo-

rzata Szumowska, prof. Alicja Chybicka…

Wszystkie są wspaniałe, bo poza tym, 

że są świetnymi profesjonalistkami 

prowadzącymi swoje przedsięwzięcia 

z  sukcesami, to jeszcze są zaangażowane 

w życie publiczne, społeczne. Janina 

Ochojska jest wielkim społecznikiem, 

a  Polska Akcja Humanitarna, jej dzieło, 

od lat czyni wiele dobra na świecie. Irena 

Eris –  tak się mało mówi w Polsce o ko-

bietach w biznesie i mało się je wspiera, 

tymczasem ona stworzyła markę znaną 

w  świecie, małą rodzinną firmę zmieniła 

w  wielką, ale nadal rodzinną. I także 

angażuje się w działalność społeczną, 

charytatywną. Pracuje na rzecz kobiet, 

kultury. Krystyna Janda – wspaniała 

aktorka, ale też profesjonalny dyrektor 

teatru, do tego kobieta walcząca o swoje 

ideały. Jeśli jednak z wymienionych pań 

musiałabym wskazać jedną, to powiem: 

Ewa Błaszczyk. Świetna aktorka, która 

pokazała nam wszystkim, jak można 

profesjonalnie i z pełnym zaangażowa-

niem pomagać. Zrobiła rzeczy niesamo-

wite i cały czas podejmuje się nowych 

inicjatyw, bo po Klinice Budzik dla dzieci 

pozostających w śpiączce teraz pracuje 

nad kliniką dla dorosłych. Wskazała, 

dokąd może nas doprowadzić upór, 

cierpliwość, niepoddawanie się, wiara 

w  to, co się robi. W Budziku dzieje się coś 

wyjątkowego, coś ponad wymiar mate-

rialny. Nauka jest dla nas ciągle wielką 

zagadką i potrafi zaskakiwać.

W ubiegłym roku było też sporo wyda-

rzeń, które na pewno wejdą do naszych 

podręczników historii. Które dla pani było 

najważniejsze?

Były wydarzenia bardzo dobre i bardzo 

złe. I oczywiście wolę mówić o tych 

dobrych, choć trzeba też pamiętać o  tych 

złych. Najlepsze wydarzenie to oczywi-

ście Nobel dla Olgi Tokarczuk. Pamiętam, 

jak wiele lat temu czytałam jej pierw-

sze książki, jeszcze wtedy zupełnie nie 

wiedziałam, kim jest, ale zrobiły na mnie 

takie wrażenie, że każdemu mówiłam: 

„Słuchajcie, musicie przeczytać, w tym 

jest olbrzymi potencjał”. Pamiętam, jakie 

to było dla mnie ogromne przeżycie: 

„Prawiek i inne czasy”. Jakież wrażenie 

zrobiła na mnie ta książka! Ten Nobel to 

najlepsza promocja Polski i  polskiej  

Mamy wszystko, 
czego potrzebujemy, 

żeby być 
wspaniałymi. 
I  teraz tylko 

musimy o tym 
przypomnieć 

innym. Robią to 
już polscy artyści 

–  i  chwała im za to. 

Pani często mówi: nie oceniam. Nawyk 

ze studiów socjologicznych?

Raczej cecha własna. Zawsze próbuję 

zrozumieć czyjeś motywacje i wiem, że 

są złożone.

Mamy mnóstwo wspaniałych Polek:  

Janina Ochojska, Irena Eris, Krystyna 

Janda, Ewa Błaszczyk. Która z nich jest 

dla pani inspiracją?

Trudne pytanie, tym bardziej że do tej 

czwórki można zaraz dołączyć kolejne 

cztery, potem kolejne 104. 
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