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                     Mariusz

  SZCZYGIEŁ  
          Złotoryja      
     to mój posag

           Laura

      DERN  
          Mam  
dzikie serce

*  Odwyk od 

wszystkiego

* Czy mamy  

poczucie  

humoru?

P S Y C H O L O G I A

Wszystko
przegadać

można

  Aleksandrą JĘDRUSZCZAKz córką

           Małgorzata  

    FOREMNIAK+
2020  
to będzie 

dobr y rok!
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2  8 TEMAT MIESIĄCA
  22  Moja wieś jest w mieście. Czy istnieje jeszcze kompleks 

prowincji? Rozmawiamy z pisarką Martą Szarejko, prof. Pawłem 

Kubickim, antropologiem i reporterem Mariuszem Szczygłem

        ZBLIŻENIA 
   12  Małgorzata Foremniak i Aleksandra Jędruszczak. 

„Wszystko jest do przegadania” – mówią matka i córka. Rozmowa 

Sylwii Niemczyk 

  30  Józef Hen. Jasna słoneczna plama. „Nie wszystko potrafię 

opowiedzieć, ale wszystko potrafię opisać” mówi Marcie 

Strzeleckiej jeden z największych polskich pisarzy 

  36  Laura Dern. Świat mnie dogonił. Wolała być zapomniana 

niż przyjmować byle jakie role. Teraz wraca w wielkim stylu

  40  Dominikanki z Broniszewic. Codziennie cuda. 
O  wyjątkowym domu dla niepełnosprawnych chłopców mówią 

zakonnice: Eliza i Tymoteusza

  46  Miłość to jedyny lek na przemoc. Meksykański gwiazdor 

Gael García Bernal o zaangażowanym kinie 

  50  Julia Marcell. Po prostu Julia. „Polecam tę metodę: nie 

przyjmować do wiadomości, że coś może się nie udać”

   54  Kaczor i paw. Jonasz Kofta prywatnie. O poecie i satyryku 

opowiada jego syn Piotr Kofta

   
  60  KOBIETY KOBIETOM  

Tysiąc razy silna. Marta Frej i jej akcja  

tworzenia memów o silnych kobietach N
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   64  O MIŁOŚCI Wariat i pielęgniarka. Robert 

Downey Jr. był już na narkotykowym dnie i wtedy poznała 

go ona, Susan Levin

            LEPSZE ŻYCIE
   70  Lekcja z poczucia humoru. Weseli mają lepiej! 

Rozmowa Ewy Pągowskiej z psycholog, dr Anną Braniecką 

   76  W niemym kinie. Miny, westchnienia, przewracanie 

oczami –  bierna agresja jest skuteczna i… bardzo toksyczna

   82  Mózg na odwyku. Co to jest dopaminowy post  

i dlaczego stał się taki modny, pisze Bartosz Janiszewski

   86  Sama z sobą. Własny pokój, o którym pisała Vrginia 

Woolf, to warunek dla zdrowej psychiki

        ZNAKI CZASU
   90  Ptasia mama. O tym, czemu warto pokochać gołębie 

mówi opiekunka i hodowczyni ptaków Emma Szpura 
   94  Będzie lepiej. Co nas czeka w przyszłym roku, 

przewiduje analityczka trendów Natalia Hatalska 

        KULTURA 
 100  Kalendarz kulturalny na 2020. Najlepsze koncerty, 

wystawy, książki, filmy, seriale

 104  „Proxima”. Filmowa opowieść o kobiecie lecącej  

na Marsa

 109  „Thanks for the Dance”. Ostatnia płyta Leonarda 

Cohena

MÓZG  

NA ODWYKU  

Co nam daje 

dopaminowy 

post? 

82

30
JÓZEF HEN  

„Piszę, żeby ta 

rzeczywistość 

trwała”. 
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Luty 2020

       JEDZIEMY!
 110 Bułgaria. Z dala od tłumu. O bułgarskich szlakach, 

zabytkach i atrakcjach z dala od znanych kurortów pisze Sylwia 

Siedlecka, autorka książki „Złote piachy” 

 
       PRZY JEDNYM STOLE
 116 Z myślą o gościach. Od przegrzebków do grzanki z serem: 

przekąski do zjedzenia na stojąco proponuje Michał Poddany 

       MODA 
126 Bądź jak Marlene Dietrich. Karnawał w stylu art déco 

134 Shopping. Ważny kolor écru

135 Shopping. „Lady in Red”

136 Pokaz. Znowu kolorowy Benetton

137 Marka. Love On the Snow: seksowna bielizna z wełny 

merynosów

           URODA
140 Nie daj się. Jak walczyć ze smogiem 

144 Test. Kremy przeciwzmarszczkowe pod lupą

 146 Piękniejsza od zaraz. Pytania do eksperta

 148 Rekomendacje. Dobry podkład

116
DLA SMAKOSZY  
I HEDONISTÓW: 

jak uwieść 
kulinarnie gości.

Zdjęcia: Agnieszka Murak/Buku Team
Stylizacja: Jan Kryszczak/Art Faces Warsaw
Makijaż: Alicja Stempniewicz
Fryzury: Barbara Czerwińska
Scenografia: Kornelia Dzikowska
Produkcja: Kamila Morgisz

        ZDROWIE
 154 Czas zmian. O pierwszych oznakach kobiecego przekwitania 

rozmawiamy z ginekologiem, dr. Robertem Gizlerem

 158  DZIEŃ Z KASIĄ BEM Bądź w każdej chwili

162  NA KWIETNIKU Bukiety z suszonych roślin. 
Polecają: Łukasz Marcinkowski i Radosław Berent z kwiaciarni 

Kwiaty & Mjut

164  PASJE Dolce vita. Pyszne torty w kwiatach z pracowni 

Panna prowadzonej przez Olę Jankowską

 178  KOCHAMY JĄ Zuzanna Ginczanka. Wspaniała 

poetka znowu zachwyca

110
Z DALA OD TŁUMÓW

Bułgaria, jakiej 
nie znacie.
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S                                                         ILNA BABA – MÓWI O MAŁGORZACIE FOREMNIAK jej córka, 

Aleksandra, a ja się wtedy zastanawiam, czy moje obie córki też by o mnie tak powiedziały 

–  i   czy  sama zresztą bym tak o sobie powiedziała. 

A jak jest z  Wami? Umiecie tak z dumą powiedzieć o sobie? Pytam, bo przecież nieraz 

podziwiamy coś u innych i nie dostrzegamy, że to, co tak bardzo nam się w nich podoba, mamy 

w sobie i my. Może w  mniejszym stopniu, może nie na tak imponującym poziomie, może musimy 

jeszcze nad tym popracować, ale każdy z nas ma w sobie: tę siłę, odwagę, zdolność do  poświęceń, 

wyobraźnię… I oczywiście jeszcze jedno: poczucie humoru – bo choć złośliwcy rymują: Polaki 

ponuraki, to psycholog, dr Anna Braniecka, która od lat zajmuje się badaniem naszych emocji, 

przekonuje – uff! – że poczucie humoru to nie tylko angielska czy czeska cecha, ale też nasza, 

nadwiślańska. Trzeba ją tylko w  sobie pielęgnować, ćwiczyć jak mięśnie. Warto dodać to do 

noworocznej listy zadań, bo jak mówi dr Braniecka, poczucie humoru ratuje nas w  trudnych 

momentach, a na co dzień po prostu ułatwia życie. 

Te dwie rzeczy: siła i poczucie humoru patronują całemu temu numerowi „Urody Życia”, 

a  myślę też, że będą nam towarzyszyć przez cały 2020 rok. Co oprócz nich? O trendy na cały 

ten rok pytamy Natalię Hatalską, która prowadzi Instytut Badań nad Przyszłością. I  kiedy już 

spodziewamy się ponurych wizji, słyszymy w odpowiedzi: „Zakładam, że cały czas zmierzamy 

w  dobrym kierunku”. Miłość pozostanie tak samo ważna, jak była zawsze. Relacje z ludźmi dalej 

będą dla nas celem, a nie tylko środkiem do celu. Wciąż będziemy się troszczyć o  siebie nawzajem. 

Wciąż, jeśli chcemy, będziemy mieć szansę, by zmienić swoje życie. 

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

70  „Lekcja z poczucia  
humoru” – rozmowa  
z psycholog, dr Anną 
Braniecką

94  „Będzie lepiej” – mówi 
Natalia Hatalska, 
analityczka trendów

6_6_edytorial-sylwia_URZC_2_2020_3608808.indd   6 20.12.2019   11:42
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NASTROJE

W KRAINIE TROLLI. 

Jeżeli ktoś w dzieciństwie 

zanurzył się w baśniowy 

świat Tove Jansson, to 

sentyment do poczciwego 

Muminka, samotnika 

Włóczykija czy krnąbrnej 

Małej Mi zostaje mu 

często na całe życie. 

Pewnie dlatego do 

niedużego fińskiego 

miasteczka Naantali 

zjeżdżają co roku masy 

fanów tych opowieści 

dla dzieci i dorosłych. 

W  parku rozrywki 

Muumimaailma chcą się 

poczuć jak w prawdziwej 

Dolinie Muminków i  móc 

wreszcie zajrzeć do ich 

błękitnego domu  

(na zdjęciu).  

Japońscy wielbiciele 

małych trolli też mają 

swoje magiczne miejsce, 

nad jeziorem Miyazawa. 

Ale już niedługo Dolina 

Muminków wyrośnie 

również w Karkonoszach, 

w  malowniczej wsi 

Borowice. Ciekawe, czy 

zajrzy tam mieszkająca 

nieopodal Olga 

Tokarczuk. Bo  w jednym 

z  esejów przyznała, że 

Muminki co prawda 

nie były bajką jej 

dzieciństwa, stały 

się natomiast bajką 

jej  dorosłości.

Zima 
Muminków

8_9_nastroj-2-215x275_URZC_2_2020_3608471.indd   8 19.12.2019   17:25
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NASTROJE

ZIELONE PŁUCA ZIEMI. 

Amazońskie lasy 

deszczowe to skarb, 

o który powinniśmy 

troszczyć się wszyscy 

–  apelują od lat ekolodzy 

i  naukowcy. Na obszarze 

5,5 mln km2 występuje 

największa na planecie 

bioróżnorodność roślin 

i  zwierząt. Samych 

owadów jest tam około 

dwóch i pół miliona 

gatunków. W  koronach 

drzew żyją m.in. 

kolorowe papugi ara, 

a wśród nich znane 

z  filmu „Rio” zagrożone 

wyginięciem ary błękitne 

(na zdjęciu ara ararauna 

i  ara zielonoskrzydła). 

Gdy w  tym roku 

płonęły lasy w Brazylii, 

znowu zaczęto bić 

na alarm. Niedawno 

w  samym sercu 

amazońskiej dżungli 

odbyła się alternatywna 

konferencja klimatyczna, 

podczas której młodzi 

aktywiści z  całego 

świata wymieniali 

się pomysłami 

z  obrońcami środowiska, 

klimatologami, ale 

też z mieszkańcami 

dżungli. Jak mówi Greta 

Thunberg, powinniśmy 

słuchać naukowców. 

A  naukowcy muszą 

słuchać mądrych 

mieszkańców lasu. 

Pod  
papugami

10_11_nastroj-1a-215x275_URZC_2_2020_3608472.indd   10 19.12.2019   17:26
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zbliżenia MAŁGORZATA FOREMNIAK I ALEKSANDRA JĘDRUSZCZAK

   
przegadania

R O Z M A W I A  Sylwia Niemczyk   Z D J Ę C I A  Agnieszka Murak

Wszystko 
    jest do

„Wcześniej cały czas były obowiązki,  
pęd życia, ale w końcu dostałyśmy 
szansę od losu i mogłyśmy się zatrzymać, 
porozmawiać. Te rozmowy otwierały mi 
oczy”, mówi Małgorzata Foremniak. 
Razem z córką, Aleksandrą Jędruszczak, 
opowiadają, jak udało im się nawiązać 
nową, wyjątkową relację i wyzwolić  
z  trudnej przeszłości.

12_20_teformeki_URZC_2_2020_3609094.indd   12 20.12.2019   15:16
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Matka i córka czy raczej przyjaciółki?

MAŁGORZATA FOREMNIAK: Zdecydowa-

nie mama i córka, które jednocześnie 

bywają przyjaciółkami.

ALEKSANDRA JĘDRUSZCZAK: Zgadzam 

się, czasem sama nie wiem, czy nasze 

rozmowy wynikają z tego, że po prostu 

mamy dobry kontakt jako matka i doro-

sła córka, czy z tego, że się przyjaźnimy. 

M.F.: Jeżeli przychodzi taka potrzeba, 

to nie ma między nami tematów tabu, 

możemy porozmawiać dosłownie  

o  wszystkim. 

A.J.: Czasami idziemy sobie we dwie na 

wino, nawet na szklaneczkę whiskey, cza-

sem sobie razem wyjedziemy na działkę 

albo do Krakowa. Oczywiście, mama ma 

swoje życie, a ja swoje, ale lubimy pobyć 

ze sobą, to nie jest jakiś obowiązek. 

Moje koleżanki rozmawiają ze swoimi 

mamami raz na dwa tygodnie, a do mnie 

mama dzwoni prawie codziennie. 

M.F.: A to źle?! (śmiech)

A.J.: No jak by to powiedzieć, mamo –  li-

czy się jakość, a nie ilość! Mogłabyś tak 

raz na tydzień…

M.F.: No, no, widzę, że robi się nam coraz 

ciekawiej! 

Nie ma między wami zgrzytów?

M.F.: Oczywiście, że są. Czasem wkurza-

my się na siebie nawzajem.

A.J.: Mama generalnie chce cały czas 

pomagać: to mi chce dać, tamto… Albo 

ciągle dopytuje: „Jadłaś? Na pewno? 

Może ci coś podrzucić? Może kiszone 

ogóreczki?”. Jakbym miała pięć lat.

M.F.: Ola jest strasznie zapracowana, 

a  ja pamiętam, jak sama byłam młoda 

i  w  ciągłym niedoczasie, wtedy jadłam 

byle co i zawsze w pośpiechu. To tylko 

dlatego tak pytam. 

A.J.: Ogóreczki są bardzo zdrowe, ale już 

mi się słoiki nie mieszczą na półce!

M.F.: A pamiętasz, jak się kiedyś zapie-

rałaś, żeby swoim rzęchem pojechać na 

dwa miesiące do Norwegii i ja jednak 

postawiłam na swoim? Wcisnęłam ci na 

siłę swój samochód – i pamiętasz, jak już 

po tygodniu mi dziękowałaś?

A.J.: No, tu ci rzeczywiście zwracam 

honor. Publicznie. 

Zawsze byłyście ze sobą tak blisko, jak 

teraz?

M.F.: W przeszłości bywało różnie, ale 

czas, w którym Ola ponownie, już w  do-

rosłym wieku, wprowadziła się na trochę 

do mnie, spowodował, że teraz dobrze 

się dogadujemy.

A.J.: Miałyśmy szansę, żeby zbudować 

naszą relację na nowo – już jako dorosła 

córka i matka.

M.F.: Przestajesz wtedy traktować dzie-

cko jako kogoś, kim musisz się opieko-

wać, wchodzisz na inny poziom. To jest 

ważny moment dla rodzica. Przez czas 

wspólnego mieszkania odkrywałyśmy 

się przed sobą, dowiadując się, jakie na-

prawdę jesteśmy. To tak, jakbyś czytała 

po raz drugi tę samą książkę –  zwracasz 

uwagę już na inne rzeczy. 

Czemu zamieszkałyście razem?

A.J.: Miałam 25 lat i byłam na życiowym 

zakręcie, więc zadzwoniłam do mamy 

i  powiedziałam: „Sorry, ale za dwa tygo-

dnie wprowadzam się do ciebie”. 

M.F.: A ja wzięłam głęboki oddech…

Nie powiedziałaś: „Córeczko, czekam 

nawet już dziś”?

M.F.: Nie powiedziałam… Od dłuższe-

go czasu żyłam sama. Miałam swoją 

prywatną przestrzeń, swoje przyzwycza-

jenia, nawyki, z którymi było mi dobrze. 

I  nie chciałam z niczego rezygnować. 

Oczywiście, to moja ukochana córka, ale 

jednocześnie – druga dorosła kobieta. 

A.J.: I ja to doskonale rozumiem. Bez 

pardonu zwaliłam ci się na głowę. 

M.F.: Wtedy nie spodziewałam się, że to 

będzie najlepszy czas, jaki mógłby nam 

się zdarzyć.

Nie jesteście do siebie podobne?

A.J.: Prawda o nas jest taka, że ja bywam 

wredna, a mama jest choleryczką. 

(śmiech)

M.F.: Bywam, bywam choleryczką! 

A.J.: Choćby taka sytuacja: do jej domu 

jest furtka z kodem, więc mama wciska 

te klawisze jak na wyścigi: pyk, pyk, pyk. 

I zanim zamek puści, trzeba jeszcze te 

pół sekundy zaczekać, a ona szarpie tę 

furtkę i szarpie! Jeszcze nigdy nie wi-

działam, żeby odczekała, a mieszka tam 

już pięć lat!

M.F.: To, co robimy podobnie, to prowa-

dzimy samochód, bardzo sprawnie.

A.J.: Chociaż ja, jak mam skręcić w lewo, 

to po prostu skręcam, a ty czasem naj-

pierw musisz przemyśleć, w które lewo.

MF.: Ha, ha, ha. Bardzo śmieszne!

O czym rozmawiałyście przez ten czas 

wspólnego mieszkania?

A.J.: O wszystkim.

M.F.: O nas, o naszej rodzinie,  

zdarzało się, że rozkładałyśmy prze-

szłość na części. 

A.J.: Nigdy wcześniej nie było na to 

przestrzeni.

M.F.: Bo wcześniej był pęd życia, obowią-

zki, a tu – mogłyśmy się wreszcie zatrzy-

mać. Te rozmowy otwierały mi oczy. Były 

oczyszczające, choć niełatwe.

Co było w nich najtrudniejsze?

M.F.: Nasza przeszłość była dość skom-

plikowana. Rozwody, patchworkowa 

rodzina, przeprowadzki, żałoba. Każdy 

M

MAŁGOSIA: To, co robimy podobnie,  
to prowadzimy samochód. 
OLA: Chociaż jak  ja mam skręcić w  lewo, 
to  po prostu skręcam, a  ty czasem musisz 
przemyśleć, w  które lewo.
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Matka i córka czy raczej przyjaciółki?

MAŁGORZATA FOREMNIAK: Zdecydowa-

nie mama i córka, które jednocześnie 

bywają przyjaciółkami.

ALEKSANDRA JĘDRUSZCZAK: Zgadzam 

się, czasem sama nie wiem, czy nasze 

rozmowy wynikają z tego, że po prostu 

mamy dobry kontakt jako matka i doro-

sła córka, czy z tego, że się przyjaźnimy. 

M.F.: Jeżeli przychodzi taka potrzeba, 

to nie ma między nami tematów tabu, 

możemy porozmawiać dosłownie  

o  wszystkim. 

A.J.: Czasami idziemy sobie we dwie na 

wino, nawet na szklaneczkę whiskey, cza-

sem sobie razem wyjedziemy na działkę 

albo do Krakowa. Oczywiście, mama ma 

swoje życie, a ja swoje, ale lubimy pobyć 

ze sobą, to nie jest jakiś obowiązek. 

Moje koleżanki rozmawiają ze swoimi 

mamami raz na dwa tygodnie, a do mnie 

mama dzwoni prawie codziennie. 

M.F.: A to źle?! (śmiech)

A.J.: No jak by to powiedzieć, mamo –  li-

czy się jakość, a nie ilość! Mogłabyś tak 

raz na tydzień…
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pomagać: to mi chce dać, tamto… Albo 

ciągle dopytuje: „Jadłaś? Na pewno? 

Może ci coś podrzucić? Może kiszone 

ogóreczki?”. Jakbym miała pięć lat.

M.F.: Ola jest strasznie zapracowana, 

a  ja pamiętam, jak sama byłam młoda 

i  w  ciągłym niedoczasie, wtedy jadłam 

byle co i zawsze w pośpiechu. To tylko 

dlatego tak pytam. 

A.J.: Ogóreczki są bardzo zdrowe, ale już 

mi się słoiki nie mieszczą na półce!

M.F.: A pamiętasz, jak się kiedyś zapie-
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postawiłam na swoim? Wcisnęłam ci na 

siłę swój samochód – i pamiętasz, jak już 

po tygodniu mi dziękowałaś?

A.J.: No, tu ci rzeczywiście zwracam 

honor. Publicznie. 

Zawsze byłyście ze sobą tak blisko, jak 

teraz?

M.F.: W przeszłości bywało różnie, ale 

czas, w którym Ola ponownie, już w  do-

rosłym wieku, wprowadziła się na trochę 

do mnie, spowodował, że teraz dobrze 

się dogadujemy.

A.J.: Miałyśmy szansę, żeby zbudować 

naszą relację na nowo – już jako dorosła 

córka i matka.

M.F.: Przestajesz wtedy traktować dzie-

cko jako kogoś, kim musisz się opieko-

wać, wchodzisz na inny poziom. To jest 

ważny moment dla rodzica. Przez czas 

wspólnego mieszkania odkrywałyśmy 

się przed sobą, dowiadując się, jakie na-

prawdę jesteśmy. To tak, jakbyś czytała 

po raz drugi tę samą książkę –  zwracasz 

uwagę już na inne rzeczy. 

Czemu zamieszkałyście razem?

A.J.: Miałam 25 lat i byłam na życiowym 

zakręcie, więc zadzwoniłam do mamy 

i  powiedziałam: „Sorry, ale za dwa tygo-

dnie wprowadzam się do ciebie”. 

M.F.: A ja wzięłam głęboki oddech…

Nie powiedziałaś: „Córeczko, czekam 

nawet już dziś”?

M.F.: Nie powiedziałam… Od dłuższe-

go czasu żyłam sama. Miałam swoją 

prywatną przestrzeń, swoje przyzwycza-

jenia, nawyki, z którymi było mi dobrze. 

I  nie chciałam z niczego rezygnować. 

Oczywiście, to moja ukochana córka, ale 

jednocześnie – druga dorosła kobieta. 

A.J.: I ja to doskonale rozumiem. Bez 

pardonu zwaliłam ci się na głowę. 

M.F.: Wtedy nie spodziewałam się, że to 

będzie najlepszy czas, jaki mógłby nam 

się zdarzyć.

Nie jesteście do siebie podobne?

A.J.: Prawda o nas jest taka, że ja bywam 

wredna, a mama jest choleryczką. 

(śmiech)

M.F.: Bywam, bywam choleryczką! 

A.J.: Choćby taka sytuacja: do jej domu 

jest furtka z kodem, więc mama wciska 

te klawisze jak na wyścigi: pyk, pyk, pyk. 

I zanim zamek puści, trzeba jeszcze te 

pół sekundy zaczekać, a ona szarpie tę 

furtkę i szarpie! Jeszcze nigdy nie wi-

działam, żeby odczekała, a mieszka tam 

już pięć lat!

M.F.: To, co robimy podobnie, to prowa-

dzimy samochód, bardzo sprawnie.

A.J.: Chociaż ja, jak mam skręcić w lewo, 

to po prostu skręcam, a ty czasem naj-

pierw musisz przemyśleć, w które lewo.

MF.: Ha, ha, ha. Bardzo śmieszne!

O czym rozmawiałyście przez ten czas 

wspólnego mieszkania?

A.J.: O wszystkim.

M.F.: O nas, o naszej rodzinie,  

zdarzało się, że rozkładałyśmy prze-

szłość na części. 

A.J.: Nigdy wcześniej nie było na to 

przestrzeni.

M.F.: Bo wcześniej był pęd życia, obowią-

zki, a tu – mogłyśmy się wreszcie zatrzy-

mać. Te rozmowy otwierały mi oczy. Były 

oczyszczające, choć niełatwe.

Co było w nich najtrudniejsze?

M.F.: Nasza przeszłość była dość skom-

plikowana. Rozwody, patchworkowa 

rodzina, przeprowadzki, żałoba. Każdy 

M

MAŁGOSIA: To, co robimy podobnie,  
to prowadzimy samochód. 
OLA: Chociaż jak  ja mam skręcić w  lewo, 
to  po prostu skręcam, a  ty czasem musisz 
przemyśleć, w  które lewo.
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miał jakieś straty i  każdy prze-

chodził je na swój sposób.

A.J.: No i jeszcze życie w  rodzi-

nie artystyczno-showbiz- 

nesowej, gdzie tak naprawdę 

wspólny czas staje się rzadkim 

przywilejem.

M.F.: Trzeba było czasem 

powrócić do sytuacji dla nas 

trudnych, bo wcześniej wiele 

z nich pozostawało niedo-

mkniętych emocjonalnie.

A.J.: I niewypowiedzianych, 

bo na tamten moment nie 

dało się ich wyrazić, a  one 

rzutowały na dalsze życie.

M.F.: Te kilkanaście lat temu, 

kiedy przechodziłyśmy kryzy-

sowe momenty w  naszej rodzi-

nie, myślałam, że Ola dobrze 

sobie z nimi radzi, wydawało 

mi się, że mam w to wgląd, że 

porozumiewamy się. A z tych 

naszych już dorosłych rozmów 

obraz wyłaniał się zupełnie 

inny.

Olu, pamiętasz, jaką byłaś 

nastolatką? 

A.J.: Na pewno bardzo 

zamkniętą w  sobie. Nie 

buntowałam się przeciwko 

rodzicom, myślę, że bardziej 

uderzałam w siebie niż na 

zewnątrz. Dorastanie to był obiektywnie 

trudny okres w moim życiu. Pomijając 

już całą „teenage dramę”, musiałam po-

godzić się z rozstaniem mamy i ojczyma, 

a  także śmiercią taty, która nadeszła 

bardzo niespodziewanie. Mama wtedy 

pracowała bardzo dużo, to był absolutny 

pik jej kariery zawodowej, a ja czułam, 

że mam najgorszy okres w życiu. 

Po latach wiem, że nie musiałam mierzyć 

się z tym wszystkim sama. Zamiast 

udawać, że świetnie to znoszę, mogłam 

poprosić o pomoc, taką profesjonalną 

również. Ale wtedy miałam zupełnie 

inną perspektywę. Nastolatki bywają 

dość uparte w swoich poglądach.

M.F.: Ten najważniejszy czas dla Oli 

– bycia nastolatką – ja w większości 

spędziłam na planie. To jest ta ciemna 

strona bycia rodzicem i aktorką na 

pełnych obrotach. Nie załatwisz wszyst-

kich spraw z dzieckiem przez telefon. 

Potrzebna i najważniejsza jest obecność. 

A  moje zawodowe zobowiązania 

zabierały i  ten czas, i siłę. 

Były takie momenty, że wraca-

łam do domu i wiedziałam, że 

jeśli choćby na chwilę przysią-

dę, to już nie wstanę. Więc nie 

siadałam. Zaczynałam kolejny 

etat w domu. 

Słynna aktorka, której więk-

szość Polek zazdrościła życia jak 

z bajki? 

M.F.: Bajka, serio? Oczywiście: 

byłam znana, popularna, ale nie 

różniłam się niczym od innych 

kobiet w Polsce, które też ciężko 

pracują, bo chcą zapewnić swoim 

dzieciom wszystko, co najlepsze. 

I zatracają się w pracy, popełnia-

ją dużo błędów wychowawczych, 

których potem mogą nie mieć 

okazji naprawić. 

Jeśli mogłabyś cofnąć czas, to 

co byś zmieniła? Nie podjęłabyś 

decyzji o rozwodzie?

M.F.: Jeśli kobieta podejmuje de-

cyzję o  rozwodzie, to dlatego, że 

musi ją podjąć. Nie widzi innego 

wyboru. To, co zrobiłam w życiu, 

zrobiłam tak, jak umiałam wtedy 

najlepiej. Nie oceniam siebie za 

to i nie obwiniam. 

Ale gdybym mogła cofnąć czas, to 

sięgnęłabym po fachową pomoc w  prze-

chodzeniu przez ten proces. I to zarówno 

jeśli chodzi o mnie samą, ale zwłaszcza 

o moje dziecko. Chciałabym, żeby wtedy 

ktoś mi pomógł lepiej uświadomić sobie, 

co się w  nim dzieje, co ono naprawdę 

przeżywa. Bo wiele rzeczy można nawet 

nie tyle przeoczyć, co błędnie odczytać.

A.J.: Na przykład taki pozorny spokój 

i  grzeczność powinny raczej zwró-

cić uwagę, wyostrzyć czujność, a nie 

uspokajać. Dzieci mogą być mistrzami 

w  ukrywaniu uczuć, zwłaszcza  

wtedy, kiedy wydaje im się, że  tak 

właśnie powinny robić. 

Albo w drugą stronę: stają się „niegrzecz-

ne i złośliwe”, agresywne wobec rówieś-

ników. Jedna i druga strategia wynika 

z tej samej potrzeby uwagi i  miłości. 

Trzeba umieć to zauważyć, a  rodzice 

nie są edukowani, w jaki sposób myślą 

ich dzieci, co czują i najważniejsze, jak 

zapamiętują. 

MAŁGOSIA:  

Nasza 
przeszłość była 
skomplikowana. 
Rozwody, 
patchworkowa 
rodzina, 
przeprowadzki, 
żałoba. Każdy miał 
jakieś straty  
i  przechodziłyśmy 
je na swój sposób.
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chodził je na swój sposób.
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nesowej, gdzie tak naprawdę 
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przywilejem.

M.F.: Trzeba było czasem 

powrócić do sytuacji dla nas 

trudnych, bo wcześniej wiele 

z nich pozostawało niedo-

mkniętych emocjonalnie.

A.J.: I niewypowiedzianych, 

bo na tamten moment nie 

dało się ich wyrazić, a  one 

rzutowały na dalsze życie.

M.F.: Te kilkanaście lat temu, 

kiedy przechodziłyśmy kryzy-

sowe momenty w  naszej rodzi-

nie, myślałam, że Ola dobrze 

sobie z nimi radzi, wydawało 

mi się, że mam w to wgląd, że 

porozumiewamy się. A z tych 

naszych już dorosłych rozmów 

obraz wyłaniał się zupełnie 
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Olu, pamiętasz, jaką byłaś 

nastolatką? 

A.J.: Na pewno bardzo 

zamkniętą w  sobie. Nie 

buntowałam się przeciwko 

rodzicom, myślę, że bardziej 

uderzałam w siebie niż na 

zewnątrz. Dorastanie to był obiektywnie 
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już całą „teenage dramę”, musiałam po-

godzić się z rozstaniem mamy i ojczyma, 

a  także śmiercią taty, która nadeszła 

bardzo niespodziewanie. Mama wtedy 

pracowała bardzo dużo, to był absolutny 

pik jej kariery zawodowej, a ja czułam, 

że mam najgorszy okres w życiu. 

Po latach wiem, że nie musiałam mierzyć 

się z tym wszystkim sama. Zamiast 

udawać, że świetnie to znoszę, mogłam 

poprosić o pomoc, taką profesjonalną 

również. Ale wtedy miałam zupełnie 

inną perspektywę. Nastolatki bywają 

dość uparte w swoich poglądach.

M.F.: Ten najważniejszy czas dla Oli 

– bycia nastolatką – ja w większości 

spędziłam na planie. To jest ta ciemna 

strona bycia rodzicem i aktorką na 

pełnych obrotach. Nie załatwisz wszyst-

kich spraw z dzieckiem przez telefon. 
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A  moje zawodowe zobowiązania 
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Były takie momenty, że wraca-

łam do domu i wiedziałam, że 

jeśli choćby na chwilę przysią-

dę, to już nie wstanę. Więc nie 
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etat w domu. 

Słynna aktorka, której więk-
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z bajki? 
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byłam znana, popularna, ale nie 
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Jeśli mogłabyś cofnąć czas, to 

co byś zmieniła? Nie podjęłabyś 
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M.F.: Jeśli kobieta podejmuje de-
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jeśli chodzi o mnie samą, ale zwłaszcza 

o moje dziecko. Chciałabym, żeby wtedy 

ktoś mi pomógł lepiej uświadomić sobie, 

co się w  nim dzieje, co ono naprawdę 

przeżywa. Bo wiele rzeczy można nawet 

nie tyle przeoczyć, co błędnie odczytać.

A.J.: Na przykład taki pozorny spokój 

i  grzeczność powinny raczej zwró-

cić uwagę, wyostrzyć czujność, a nie 

uspokajać. Dzieci mogą być mistrzami 

w  ukrywaniu uczuć, zwłaszcza  

wtedy, kiedy wydaje im się, że  tak 

właśnie powinny robić. 

Albo w drugą stronę: stają się „niegrzecz-

ne i złośliwe”, agresywne wobec rówieś-

ników. Jedna i druga strategia wynika 

z tej samej potrzeby uwagi i  miłości. 

Trzeba umieć to zauważyć, a  rodzice 

nie są edukowani, w jaki sposób myślą 

ich dzieci, co czują i najważniejsze, jak 

zapamiętują. 

MAŁGOSIA:  

Nasza 
przeszłość była 
skomplikowana. 
Rozwody, 
patchworkowa 
rodzina, 
przeprowadzki, 
żałoba. Każdy miał 
jakieś straty  
i  przechodziłyśmy 
je na swój sposób.
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Olu, pracujesz jako psycholog, często 

z dziećmi z rozbitych rodzin albo z ko-

bietami w trakcie rozwodu. Czerpiesz 

z własnych doświadczeń?

A.J.: Oczywiście, chociaż nie dosłownie. 

Myślę, że tak jak większość psychologów, 

zwłaszcza psychotraumatologów, czerpię 

ze swojego życia, ze swoich przerobio-

nych już tematów. Mówi się, że to nie my 

wybieramy zawód, tylko zawód wybiera 

nas. Bardzo często inspiracją do poma-

gania innym są własne doświadczenia 

i  wydobycie się z własnych problemów.  

I  jeszcze najważniejsze: zobaczenie, jaka 

to ogromna różnica, kiedy już się uda 

z  nich wyzwolić. Jaka to ulga. Ja już 

znam to uczucie, dlatego tak cieszy mnie, 

kiedy widzę je u moich pacjentów. To dla 

mnie najfajniejsze momenty w pracy

Twoja specjalizacja to psychotraumatolo-

gia. Trauma to silne słowo. 

A.J.: Trauma ma różne definicje, ludzie 

kojarzą ją potocznie z wojnami, ka-

taklizmami, śmiercią, tymczasem tak 

naprawdę traumą może być każde zda-

rzenie, które przekracza nasze zdolności 

do poradzenia sobie z nim. Możemy 

mówić o traumie przez duże T i  o takiej 

przez małe t. I taką traumą przez małe  t 

może być, kiedy na przykład dziecko 

miesiącami czy latami nie dostaje uwagi, 

uczuć czy bezpieczeństwa i musi sobie 

„jakoś poradzić” – z pijącym rodzicem, 

ciągłymi kłótniami w domu, emocjonal-

ną niedostępnością rodzica. Skutki takiej 

„małej” traumy mogą być tak samo 

poważne jak „wielkiej”. Z perspektywy 

dorosłego człowieka pewne zdarzenia 

mogą wydawać się błahe, bo dorosły ma 

więcej doświadczeń i  narzędzi do dzia-

łania. Ale z perspektywy dziecka, które 

ich doświadcza, mogą być obezwład-

niające i  pozostać w pamięci w  postaci 

przytłaczających emocji, negatywnych 

przekonań na własny temat, z którymi 

wchodzi później w dorosłe życie i buduje 

na nich swoją tożsamość. W  terapii trau-

my pracuje się m.in. właśnie z pamięcią.

Tak jak wy dwie pracowałyście z waszą 

pamięcią poprzez wasze rozmowy, kiedy 

mieszkałyście ze sobą?

M.F.: W jakimś sensie rzeczywiście to 

było terapeutyczne. 

A.J.: Bo rozmowa jest zawsze terapeu-

tyczna. 

Właśnie to mówisz swoim pacjentom 

albo rodzicom małych pacjentów, którzy 

przychodzą do ciebie na terapię?

A.J.: Często rodzicom mówię, że jeśli 

już dojdzie do rozwodu, to potraktujmy 

go poważnie. Teraz rozwody są bardzo 

powszechne, więc zaczynamy je postrze-

gać jako zwyczajną kolej rzeczy, w  stylu: 

„Dzisiaj wezmę ślub, najwyżej się później 

rozwiodę”. Ale jeśli jest dziecko, to dla 

niego rozstanie rodziców zawsze jest 

trzęsieniem ziemi i trzeba mieć tego 

świadomość. 

Pracując z kobietami, które przecho-

dzą przez rozwód, mówię, że w takim 

trudnym czasie trzeba jak najwięcej 

rozmawiać z dzieckiem, ciągle na nowo 

wyciągać do niego rękę, mówić, co się 

dzieje – nawet jeśli ono nie pyta, bo 

często boi się zapytać. Nazywać uczucia 

dziecka. Opowiadać o  swoich uczuciach, 

ale nie wylewać przed nim żalu na dru-

giego rodzica. Dawać mu poczucie bez-

pieczeństwa, pokazując, że mimo wielu 

zmian nadal istnieją rzeczy niezmienne, 

takie jak to, że dziecko kochamy i go nie 

zostawimy. To jest bardzo ważne. 

Jeśli mamy świadomość, jak duży wpływ 

rozwód wywiera na nasze dziecko, to 

możemy pomóc mu lepiej sobie poradzić 

z nadchodzącą burzą.

M.F.: To jest właśnie ta wiedza, ta psycho-

edukacja, której mi kiedyś tak bardzo 

brakowało i do której dzisiaj namawiam 
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