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Za tydzień w „WO” + Meik Wiking: Żeby być szczęśliwą jutro, dziś zbieraj jak najwięcej dobrych wspomnień

List tygodnia Piszcie do nas: listy@wysokieobcasy.pl

enopauza prawie mnie 
 zabiła. Zaskoczyła mnie. 
12 lat temu z powodu mięś-

niaków poddałam się operacji 
histerektomii. Pozostawiono mi 
jajniki i szyjkę macicy. Przesta-
łam miesiączkować, żyłam dalej. 
Po paru latach zaczęły się kłopoty, 
które sprawiły, że ogarnęła mnie 
czarna rozpacz i myśli samobój-
cze. Zwolnienia z pracy, problemy, 
ciągły brak pieniędzy. Zmusiłam 
się, by zwrócić się o pomoc do 
psychiatry. Dostałam leki – po-
czułam się trochę lepiej, ale wciąż 
nie byłam tą samą osobą, którą 
pamiętałam. Dopiero po trzech 

latach leczenia wpadłam na to, że 
to depresja i menopauza rujnują 
mi życie. Dlaczego nikt mnie nie 
ostrzegł? Dlaczego robiąc bada-
nia ginekologiczne, nikt nie za-
sugerował mi, że jest coś takiego 
jak depresja okołomenopauzalna? 
Pamiętam, jak późnym wieczorem 
po wizycie u ginekologa jak szalo-
na szukałam otwartej apteki, by 
kupić leki hormonalne! Teraz bio-
rę je stale. Pomagają. Rozpacz jest 
mniejsza, można powiedzieć, że 
prawie „wróciłam do siebie”. Pra-
cuję, daję radę. Kobiety, nie prze-
gapcie menopauzy, każda z nas 
odsuwa tę myśl. A ona ma różne 

oblicza – nie tylko słynne uderze-
nia gorąca. Objawia się również 
w postaci depresji, która może za-
bić, i tylko współpraca obu leka-
rzy, psychiatry i ginekologa, może 
cię uratować. Dlaczego depresja 
okołomenopauzalna to tabu? To 
długa, wstydliwa nazwa, która 
oznacza smutek, lęk, bezsenność, 
zaburzenia pamięci. Ale  można 
z niej wyjść lub wręcz 
jej uniknąć. Jak? Przede 
wszystkim przez akcepta-
cję faktu, że przemijanie 
jest naturalne i nie ma sen-
su się okłamywać, że nas to 
nie dotyczy. + Agnieszka
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Bardziej niż poród 
boli upokorzenie

OD
REDAKCJI

pierwszym porodzie wolałabym zapomnieć. Mieścił 
w sobie wszystko to, czego nie powinien. Zmedykali-
zowany, zimny, odbierający podmiotowość. A i tak by-
łam w sytuacji uprzywilejowanej: zapłaciłam za położ-

ną, za osobną salę, obecność męża (wtedy jeszcze trzeba 
było), za znieczulenie i wszystko, co, jak się wydawało, zwiększy 
moje poczucie bezpieczeństwa. Kiedy po kilku godzinach traciłam 
siły, usłyszałam: „Za późno na cesarkę, i co chcesz teraz robić?”. 
Co miałam odpowiedzieć? Byłam przerażona, napakowana oksyto-
cyną, cały czas spoglądałam na położną poirytowaną faktem, że tyle 
to trwa. Drugi poród był piękny, naturalny, absolutnie taki, o jakim 
marzyłam. Zupełnie przypadkowo trafi łam na położną (akurat mia-
ła dyżur), która przeprowadziła mnie przez proces rodzenia. „Jesteś 
taka silna! – mówiła. – Jak ty pięknie rodzisz!” Te słowa miały moc. 
To ona pomogła mi przetrwać kryzysy, po porodzie odwiedzała 
mnie na sali. Była w najważniejszym momencie. Wiedziała, że też 
od niej zależy, jak ten moment zapamiętam. 

Poród to doświadczenie graniczne. Wszystkie się go boimy.  Du żo 
jest lęku w polskim rodzeniu. „Pytanie, czy system ten lęk  na sila, 

czy oswaja” – mówi Joanna Pietrusiewicz z fundacji Rodzić 
po Ludzku. Fundacja oddała głos kobietom, które rodziły w pol-
skich szpitalach w ciągu ostatnich trzech lat. Napłynęło 50 tys. 
 an kiet. 54 proc. rodzących doświadczyło w szpitalu nadużyć: 
17 proc. – przemocy, 30 proc. badano bez zgody, 27 proc. miało bez 
pytania podaną oksytocynę, 14 proc. – bez zgody nacięte krocze, 
a 43 proc. kobiet przyznało, że nie pytano ich o zgodę, gdy poda-
wano dziecku sztuczne mleko. Kobiety słyszały: „Nie zachowuj się 
jak primadonna”, „Co się tak wydzierasz, idiotko?”, „Przyszłaś 
 poleżeć czy rodzić?”. 

Nikt nie ma prawa tak traktować rodzącej. Nikt nie  powinien na-
cinać krocza, jeśli kobieta się na to nie zgadza. Nikt nie powinien 
wkłuwać wenfl onu, jeśli rodząca protestuje. Mamy prawo do obec-
no    ści bliskiej osoby przy porodzie. Obowiązują standardy około  po-
ro dowe. Ciężarna może przygotować plan porodu, w którym opisuje 
swoje oczekiwania dotyczące np. sposobów łagodzenia bólu, ochro-
ny krocza, obecności osoby bliskiej. Jeśli standardy zostają zła ma ne, 
możemy pójść z tym do sądu, domagać się poszanowania  swoich 
praw. Nie tracimy wolności tylko dlatego, że rodzimy. +

O

Autorka listu 
otrzyma zestaw 

kosmetyków do włosów 

Frizz Ease Weightless 

Wonder od marki John 

Frida, książkę Angeliki 

Kuźniak „Boznańska. 

Non finito”, Wydawnictwo 

Literackie, oraz płytę 

CD „Kobiety/Wojciech 

Młynarski” PECTUS, 

wydawca Grash 

Music, dystrybucja 

Wydawnictwo Agora 

MONIKA TUTAK-GOLL

– zastępczyni redaktorki naczelnej 
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FELIETON

Facet, który z egzaltacją rozprawia 
o zygotach, nie ma oporów, by 
jeździć po alkoholu i bez prawa jazdy, 
narażając życie i zdrowie ludzi 

obieta trafi ła do szpitala ze zmiażdżonym ko-
lanem i złamanym barkiem. Może już nigdy 
nie odzyskać sprawności. Oczywiście mog-

ło być znacznie gorzej. Rowerzystka nie ma 
szans, gdy wjeżdża w nią mercedes. Krótko mówiąc, 
mógł ją zabić. On: tzw. obrońca życia, katolicki mora-
lista, prawicowy polityk, który kiedyś był posłem PiS, 
a dziś przytula się do Konfederacji – Artur Zawisza. Za-
deklarował, że przeprasza i przyniesie ofi erze kwiaty, 
a za popełniony błąd będzie się kajał w świątyni. „Sama 
kolizja niczym nie różni się od setek podobnych, ale 
przykro mi, że brałem w niej udział” – napisał. 

Na Facebooku znaleźli się tacy, którzy gratulują mu 
postawy i dojrzałego przyjęcia odpowiedzialności. 
Jemu – kierowcy, który kilka lat temu stracił prawo 
jazdy za prowadzenie po alkoholu. Kierowcy, który po-
trącił rowerzystkę, a wieczorem znowu wyjechał autem  
na miasto i – na szczęście – trafi ł na policjantów, którzy 
tym razem zarekwirowali mu pojazd.

Mało brakuje, by solidarni internauci przyznali 
mu jakiś wirtualny order. On sam tłumaczy, że wsiadł 
za kółko bez prawa jazdy z powodu wyższej konieczno-
ści, bo jako jedyny żywiciel rodziny zmierzał na ważne 
spotkanie biznesowe.

Jeśli przez głowę przebiega ci: „Co do cholery?!”, lub 
mniej cenzuralne wersje powyższego, to nie jesteś sam. 
Ta historia jest absurdalna nie dlatego, że pokazuje 
jakieś nietypowe zjawiska, ale właśnie dlatego, że jak 
w soczewce skupia wiele niedorzecznych i powszech-
nych elementów seksizmu.

Facet, który z egzaltacją rozprawia o zygotach, nie 
ma oporów, by jeździć po alkoholu i bez prawa jazdy, 
narażając życie i zdrowie ludzi. Z pobłażliwym uśmiesz-
kiem wygłasza tyrady o jedynie słusznej kościelnej 
 moralności, a równolegle ryzykuje, że stanie się mor-
dercą.

Gdy robi krzywdę kobiecie, ma nieracjonalne prze-
konanie, że kwiaty załatwią sprawę. Wydaje mu się, 
 że ponoszeniem odpowiedzialności są rzewne posty 
na Fejsie. 

Zapamiętaj tę sytuację, droga czytelniczko. Przy-
pominaj ją sobie za każdym razem, gdy słyszysz na-
gonkę na siebie i inne kobiety – za edukację seksualną, 
anty koncepcję, przerywanie niechcianej ciąży, in vitro. 
Nie daj się wkręcić w poczucie winy.  +

Sposób, w jaki mama przygotowywała 
mnie do pierwszej miesiączki, był 
mistrzowski. Nie straszyła, nie 
lekceważyła, nie kłamała, że będzie 
łatwo i że nie będzie bolało

ajważniejsze rozmowy prowadziłyśmy z ma-
mą na spacerach. Byłyśmy zagorzałymi pery-
patetyczkami. Spokojnie, to nie jest nazwa 

jakiejś choroby. Słowo „perypatetyk” pocho dzi 
od greckiego „peripatejn” oznaczającego „przechadzać 
się”. Określenie to wiąże się ze szkołą fi lozofi czną stwo-
rzoną w Atenach przez Arystotelesa. Nauka odbywa-
ła się podczas spacerów mistrza i jego uczniów. Moim 
mistrzem była mama. Rozmawiałyśmy bez tabu. Mog-
łam pytać o wszystko. Teraz wiem, jakie miałam szczęś-
cie. Kilka najważniejszych rozmów pamiętam do dziś. 
Między innymi tę o miesiączce. Sposób, w jaki mama 
przygotowywała mnie do tego wydarzenia w życiu ko-
biety, był mistrzowski. Nie straszyła, nie lekce ważyła, 
nie kłamała, że będzie łatwo i że nie będzie bolało. Wi-
działa moje przerażenie krwią, która będzie ze mnie 
 płynąć. I to nie raz, ale co miesiąc. Tłumaczyła, dlaczego 

tak jest i po co. Bez skrępowanie uczyła mnie higieny. 
Gdy byłam starsza, rozmawiałyśmy o seksie. I to ona 
była inicjatorką tych rozmów. Mówiła: „Pytaj mnie, nie 
krępuj się. Nie chcę, żebyś znała prawdy podwórkowe 
i półprawdy szeptane. Pomyśl, co chcesz wiedzieć. To 
nie musi być dziś, może być jutro, za tydzień”. Zapyta-
łam po miesiącu – o pierwszy raz. 

Polacy nie rozmawiają z dziećmi o seksie i sprawach 
intymnych. Nie umieją, bo z nimi też nikt nie rozma-
wiał. – O seksie nie rozmawiamy także z partnerami.  
Z drugiej strony nie mamy wiedzy, nie mamy skąd jej 
mieć. Myli nam się erekcja z ejakulacją, łechtaczka 
z waginą. Mówienie o seksie ciągle nas wstydzi, Pola-
kom trudno jest pokonać barierę wstydu – mówi Ewa 
Wanat, współautorka książki „Chuć”. W szkole nie ma 
zajęć z zakresu edukacji seksualnej. A jak są, to nie me-
rytoryczne, ale ideologiczne. Często prowadzone przez 
osoby nieprzygotowane. Wzięte z łapanki lub przypad-
ku. A edukatorom seksualnym z prawdziwego zdarze-
nia grozi się więzieniem. Głównym edukatorem zostały 
internet i porno. I to jest nasze nieszczęście. Bo one nie 
opowiedzą o czułości, miłości i przyjemności. 

Wszystko w Waszych rękach, Rodzice. Nie bój cie się, 
dacie radę. Kiedyś musi być pierwsza rozmowa. Ten 
pierwszy raz. Trzymam kciuki. +

N

K

MOGŁAM PYTAĆ O WSZYSTKO 

KWIATY NIE ZAŁATWIĄ SPRAWY

Dorota
Wellman

– dziennikarka

Anna 
Dryjańska

– publicystka, 
feministka
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KOBIETY WIEDZĄ, CO ROBIĄ

ZMIENIAĆ ŚWIAT ŁYŻKĄ
25 lat po upadku komunizmu kuchnia polska jest lżejsza

Tekst Katarzyna Bosacka

obert Makłowicz: „W domu 
najważniejsze są łóżko i stół. 
W łóżku człowiek w bólach się 
rodzi, potem przeżywa trochę 

przyjemnych chwil i w łóżku 
w męczarniach umiera. Wszystkie pozostałe 
przyjemne rzeczy dzieją się przy stole”. 

Agnieszka Kręglicka dodaje: „W jedze-
niu jest wszystko: przyjaźń, miłość, a nawet 
seks”. Ja powiem więcej: dobre jedzenie 
może zmieniać świat. 

Rok 2006. Przygotowuję książkę o zaku-
pach spożywczych, przesiaduję w sklepach, 
czytam etykiety. Trudno znaleźć parówkę 
z dużą zawartością mięsa, królują napchane 
MOM-em (odpadkami kostno-tłuszczowy-
mi), błonnikiem grochowym, pszennym, 
fosforanami i glutaminianem sodu. Publi-
kuję książkę, artykuły, robię o parówkach 
kilka programów. Dziś w sklepach są pa-
rówki z szynki, schabu, piersi kurczaka, bez 
fosforanów, bez glutaminianu. Konsumenci 
korzystają z blogów analizujących etykiety 
oraz aplikacji zakupowych w telefonach. Na 
stacjach benzynowych wisi napis: „W na-
szych hot dogach parówki tylko z szynki!”. 
W sklepie chłopiec ciągnie babcię i mówi: 
„Babciu, tu jest pani Kasia, ona mówiła, że-
byś mi słodkich płatków nie kupowała!”.

Rok 2013. Mąż zostaje ambasadorem RP 
w Kanadzie. Zaczynam promować polską 
kuchnię w telewizjach, opowiadam o niej 
w prasie. Wraz z mężem zapraszamy na po-
siłki degustacyjne krytyków, szefów kuchni, 
autorów książek kucharskich. „Zapomnijcie 
o ciężkiej kuchni doby niedostatku. 25 lat 

po upadku komunizmu kuchnia polska jest 
nowoczesna i znacznie lżejsza” – pisze Ron 
Eade, jeden z najpopularniejszych w Kana-
dzie krytyków kulinarnych.

Rok 2017. Namawiam burmistrza Wila-
nowa do sadzenia starych odmian polskich 
jabłoni. Jabłka to nasz owoc narodowy 
– jesteśmy ich największym producentem 
w Europie,  poza tym to symbol królewsko-
ści. W ogrodach wilanowskich król  sadził 
jabłonie włas noręcznie. Sadzonki tej naj-
bardziej polskiej odmiany sprowadził 
z Czerwińska ogrodnik Jakub Wieczorek. 
Nazywały się wtedy wierzbówkami biały-
mi. Król bardzo je lubił, więc kiedy pewnego 
roku przyniesiono mu ich niewiele, krzyk-
nął: „Kosz tylko?!”, i tak wierzbówki stały się 
kosztylkami, a potem kosztelami. Pierwsze 
setki koszteli posadziliśmy jesienią ubieg-
łego roku, w kolejnych latach przybędzie 
zajęczych łbów, papierówek i malinówek. 
Stare polskie odmiany są odporne na mróz 
i szkodniki, bo są stąd! Ba, mamy nadzieję, 
że pojawią się w całej Warszawie! 

Wiosna 2019 roku. Wśród marszów ku 
czci i mszy za ojczyznę w ramach przygoto-
wań do obchodów 4 czerwca brakuje mi świę-
towania w gronie rodziny czy przyjaciół przy 
stole z polskimi potrawami. Trafi am na fi lmik 
z 1989 roku, na którym kelner zapytany przez 
dziennikarza: „Co było dziś na obiad?” (a był 
to obiad kończący obrady Okrągłego Stołu), 
recytuje: „Galaretka drobiowa, zupa pomido-
rowa z ryżem, eskalop wieprzowy i na deser 
pączek”. To pełne menu układa mi się w gło-
wie w „Menu wolności”. Logo akcji natych-

miast rysuje mi Andrzej Pągowski.  Mam na-
dzieję namówić kilku restaura torów na 
wprowadzenie specjalnego polskie go menu 
w okolicach 4 czerwca. Po kilku ty go dniach 
już wiem, że będą nas tysiące. Do akcji włą-
czają się restau ratorzy, nauczyciele i samo-
rządowcy. Polacy z Londy nu, Brukse li czy 
Waszyngtonu piszą, że będą jeść polskie pie-
rogi i pić polską wódkę za wolność.  Wilanów 
i Białystok smażą jajecznicę z 1989 jaj. Poznań 
zjada 89-kilogramowy tort, Olsztyn rozdaje 
1989 dzyndzałków warmińskich. Marszałek 
woje wództwa zachodnio pomorskiego stawia 
w Szczecinie kopię okrągłego stołu, a na niej 
– paprykarz szczeciń ski. Marszałek Kujaw-
sko-Pomorskiego serwuje w Toruniu 89-kilo-
gramowy  piernik rubinowy, Kraków rozdaje 
obwarzanki, Wadowice – kremówki, Ostrów 
Wielkopolski – szneki z glancem, Gliwice 
– kołacz, Łódź – lody Bambino, Gdańsk – bia-
ło-czerwony tort z bitą śmietaną i truskaw-
kami kaszubskimi.  4 czerwca w Akademickiej 
Szkole Podstawowej w Kielcach, jednej z se-
tek, które wzięły udział w akcji, dzieci zjadają 
przy okrągłym stole zupę po midorową z ry-
żem i kotleta mielonego z mizerią, a cudowne 
panie nauczycielki opowiadają im, czym jest 
dla nas wolność. +

Katarzyna Bosacka będzie jedną z pane-

lis tek spotkania „Kobiety wiedzą, co robią” 

– 16 listopada, Centrum Konferencyjne 

„Concordia Design” w Poznaniu. Wstęp 

bezpłatny, bilety do pobrania na stronie 

https://bilety.cojestgrane24.pl/kobiety_

wiedza_co_robia_poznan#/lp

R

OGŁOSZENIE WŁASNE WYDAWCY
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KULTURA

BIJATYKA 
O MIESIĄCZKĘ

o co własne wydzieliny wysta-
wiać na widok publiczny?” 
– pyta chór.
„To obleśne, fuj” – tak to dalej 

idzie. Cóż, wydzielina jest meta-
forycznie wystawiona na widok publiczny 
po to, by zwrócić uwagę na problem trakto-
wania kobiecej biologii przez społeczeństwo 
wyrosłe na glebie patriarchalnej. W przy-
padku Polski jest to dodatkowo patriarchat 
katolicki. Myślę, że tekst Olgi Szylajewej 
„28 dni. Tragedia cyklu miesiączkowego” 
znakomicie w tej materii wybrzmiewa, 
i mam nadzieję, że naszym spektaklem tra-
fi my do wielu widzów, pokazując im, jakie 
konsekwencje powoduje takie, a nie inne 
traktowanie kobiecej biologii.
Czytając tę sztukę, myślałem o okładce 
„Wysokich Obcasów” z czerwonym broka-
tem rozsypanym na kobiecej bieliźnie. 

Oczywiście, doskonale ją pamiętam.
Pojawiło się wiele negatywnych komen-
tarzy – że to obrzydliwe, że przekroczono 
kolejną granicę, że „to obleśne, fuj”.

Krew w fi lmach akcji może się lać stru-
mieniami ze wszystkich stron, ale krew 
w okolicy kobiecego krocza jest już nie do 
zaakceptowania. Powodów jest wiele. Dla 
mnie kluczowe jest to patriarchalne dzie-
dzictwo, o którym wspomniałam. I to prze-
kazywane z matek na córki. „A ja mam to 
po mamie” – czytamy u Szylajewej. Warto 
ten łańcuch w końcu przerwać, choćby przez 
rozsypany na bieliźnie czerwony brokat. 
A to tylko jeden z przykładów, bo przypomi-
nam słynną awanturę o zdjęcie na Instagra-
mie, na którym było widać leżącą na łóżku 
poetkę Rupi Kaur i ślad krwi menstruacyjnej 
na jej piżamie i pościeli, czy Kiran Gandhi 
biegnącą podczas okresu bez żadnego zabez-
pieczenia w londyńskim maratonie – obu-
rzenie nie miało końca.
I to nie tylko oburzenie męskie. Tak samo 
często oburzają się kobiety.

Kobiety dzisiaj może nawet bardziej.
Dlaczego?

Bo wiele z nich czuje się strażniczkami 
„tajemnicy”. Kobiety programują w określo-
ny sposób kolejne kobiety. A to programo-
wanie polega na wstydzie, na ukrywaniu, po-
kornym znoszeniu, radzeniu sobie na wiele 
sposobów.
Chór wyśpiewuje w tej sprawie całą litanię.

W tym tekście przenikają się trzy płasz-
czyzny. Pierwszą jest biologia – dowiadu-
jemy się tego, co fizycznie i chemicznie 
dzieje się z ciałem kobiety podczas cyklu 
menstruacyjnego. Drugą płaszczyzną jest 
to, co na ten temat ma do powiedzenia 
społeczeństwo. Trzecią płaszczyzną jest to, 
jak się w tym wszystkim czuje Ona, główna 

P

Krew w filmach akcji może się lać strumieniami ze wszystkich 

stron, ale krew w okolicy kobiecego krocza jest już nie do 

zaakceptowania. Powodów jest wiele

Z Kamilą Siwińską, reżyserką spektaklu „28 dni”, 

rozmawia Mike Urbaniak
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bohaterka sztuki. I rzadko bywa tak, żeby te 
płaszczyzny ze sobą współgrały, a być może 
wypadałoby do tego dążyć. Dużo mamy tu 
jeszcze do zrobienia.
Dużo to delikatnie powiedziane, biorąc 
pod uwagę, że w reklamach podpasek 
czy tamponów używa się niebieskiego pły-
nu, gdyż krew menstruacyjna jest, jak wia-
domo, niebieska.

To się chyba powoli zaczyna zmieniać, 
ale masz rację – to dużo mówi. Pamiętam, 
kiedy na początku lat 90. pojawiły się w Pol-
sce pierwsze telewizyjne reklamy podpasek 
i obrzydzenie, jakie wywołały. Jak można 
przy kolacji nadawać coś podobnego? Są 
chyba jakieś granice. 

Chciałabym, żeby nasz spektakl przyłożył 
się w tej kwestii do zmiany, bo my, kobiety, 
jesteśmy tak przyzwyczajone do obecnego 
stanu rzeczy, że nie zdajemy sobie nawet 
sprawy, jak wielkim jest to obciążeniem. 
Każda z nas ma swoje historie o zalaniu 
w miejscu publicznym i nie chcemy do nich 
wracać pamięcią. Nie chcemy pamiętać, ja-
ki to był stopień żenady, wstydu, poczucia 
winy. I te komentarze dookoła, spojrzenia, 
kpina, wyśmianie. Tak być nie powinno, nie 
powinno być zgody na to tabu. 
Tabu krwi menstruacyjnej wydaje się nie 
do ruszenia. 

Nie możemy nie próbować. Tym bardziej 
że „28 dni” ma ogromne walory edukacyjne. 
To jest właściwie lekcja wychowania seksual-
nego dla dorosłych, bo nie sądzę, by wszyscy 
wiedzieli, co to jest faza folikularna. Teraz 
będzie można te braki nadrobić.
Zeszłoroczna prapremiera „28 dni” w mos-
kiewskim Teatrze.doc skończyła się bija-
tyką dwóch widzów, potem były nagrody 
dla spektaklu, ale i kpiąca krytyka, że „to 
już całkowity upadek teatru”. Przedstawie-
nie o miesiączce? Ludzie, dajcie spokój. 

Kiedy w polskich mediach pojawiła 
się pierwsza zapowiedź naszego spek-
taklu, można było pod nią przeczytać 
 ko menta rze o „teatrze fekalnym”. To jest 
 naprawdę niesamowite, jak negatywne emo-
cje i skojarzenia wywołuje cykl menstrua-
cyjny kobiety. Dodam od razu, że fekaliów 
na scenie nie planujemy. Poruszamy się 
w estetyce abstrak cyjnej. To jest w ogóle 
spektakl muzyczny, oratorium. Wyśpiewu-
jemy tę historię, wy nosząc ją tym samym 
w przestrzeń mitu. 

Jeśli zaś chodzi o te opinie o „całkowitym 
upadku teatru”, który ośmiela się zajmować 
okresem, wydaje mi się, że to się bierze 
z baga telizowania tych spraw, uznawanych 
za nie ważne, niewarte uwagi. Co jest, nawia-
sem mówiąc, źródłem rozmaitych społecz-
nych patologii, z którymi należy walczyć. 

Teksty takie jak „28 dni” mają potencjał, by 
zmieniać świat.
„Dawno nie miałam w rękach tak ważnej 
i mocnej sztuki współczesnej, będącej ma-
nifestem nowego pokolenia kobiet” – po-
wiedziała mi Agnieszka Lubomira Piotrow-
ska, autorka przekładu „28 dni” na polski 
i niezmordowana promotorka rosyjskiej 
dramaturgii w Polsce.

Pełna zgoda. Niedawno Maciej Nowak, 
dyrektor artystyczny Teatru Polskiego w Po-
znaniu, zapytał mnie, czy radykalizu ję się 
feministycznie pod wpływem tej sztuki. 
Odpowiedziałam twierdząco i myślę, że nie 
tylko ja. Cały nasz zespół przeszedł ciekawy 
proces, bo trzeba powiedzieć, że pierwsze 
spotkanie z tym tekstem nie było dla wielu 
łatwe – szybko się okazało, że on obnaża na-
sze własne uprzedzenia. Dużo na ten temat 
dyskutowaliśmy i poczuliśmy chyba w koń-
cu rodzaj misji.
Twój zespół realizatorski składa się z sa-
mych kobiet. Przypadek?

Nie, celowo zaprosiłam do realizacji same 
kobiety, bo uważam, że wymagała tego wy-
jątkowość tematu. Zaprosiłam po prostu 
osoby doświadczające cyklu menstruacyjne-
go i mam poczucie, że kobiecy skład jest 
wartością dodaną w pracy nad naszym 
przed stawieniem, bo dokładnie wiemy, 
o czym mówimy. Wszystkie dokładnie wie-
my, co to znaczy mieć okres, a nie wiemy na 
przykład, jak to jest mieć poranny wzwód.
Tu miałbym sporo do powiedzenia.

No właśnie, a my mamy sporo do powie-
dzenia w kwestii menstruacji. Dużo zresztą 
opowiadałyśmy sobie na próbach. Każda 
z nas – realizatorek i aktorek – ma co naj-
mniej kilka osobistych opowieści.
Moje opowieści o porannym wzwodzie by-
łyby, że tak powiem, radosne. Czy to by je 
różniło od tych związanych z okresem?

Zdecydowanie. Nasze historie zawsze 
wiążą się z doświadczeniami zgoła nie-
radosnymi, wstydliwymi, upokarzającymi, 
traumatycznymi. Przy porannym wzwodzie, 
jak rozumiem, nie masz poczucia winy czy 
wstydu, że on się wydarza. Z okresem jest 
inaczej. I na tym polega ta wielka niespra-
wiedliwość. 
Idealnie się wstrzeliłaś z tematem w anty-
seksualną histerię w Polsce. Kto wie, może 
będzie na twój spektakl paragraf.

Bardzo się cieszę, że robimy go właśnie 
teraz. Trudno o lepszy czas na „28 dni”. 
I mam nadzieję, że widzowie wyjdą z po-
znańskiego Teatru Polskiego ze świadomo-
ścią, że to nie jest żaden heheszkowy temat, 
ale sprawa niezwykle ważna, o fundamen-
talnych społecznych konsekwencjach. Nie 
tylko dla kobiet. +

Kamila Siwińska

– reżyserka, fotografka (w latach 2009-

-17 pod nazwiskiem Michalak). W Teatrze 

Polskim w Poznaniu wcześniej reżyserowała  

„Trojanki” Eurypidesa

OLGA SZYLAJEWA 

„28 DNI. TRAGEDIA CYKLU MIESIĄCZKOWEGO”,

przekł. Agnieszka Lubomira Piotrowska, 

reż. Kamila Siwińska,

Teatr Polski w Poznaniu, najbliższe 

spektakle: 9-10, 20-22 i 24 listopada
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artyna, mama dwuletniej Igi: – To był powiatowy 
szpital w pobliżu Łodzi. Do dziś wraca do mnie ta 
 scena, jak zdenerwowany lekarz wszedł na porodów-
kę, gdzie leżały jeszcze dwie inne kobiety, bez słowa 

rozłożył mi nogi, włożył głęboko rękę i powiedział, bar-
dzo niezadowolony: „Panienka tu rodzić przyszła czy tylko sobie 
po leżeć?”, bo nie podobało mu się, że poród za wolno postępuje. 
Kiedy zaczęły się bóle parte, krzyczałam. Położna, która akurat 
była na dyżurze, bardzo się zdenerwowała: „Co się tak  wydzierasz, 
idiotko? Ludzi pobudzisz”. Bolało strasznie, myślałam, że umie-
ram. Błagałam o znieczulenie. Położna powiedziała, żebym nie 
przesadzała, a jak mi się dziecka zachciało, to powinnam się ogar-
nąć, a nie zachowywać jak primadonna. Rodziłam przez dziesięć 
godzin. Zdecydowałam się na poród bez osoby towarzyszącej, 
 bo nie chciałam, żeby mąż widział mnie w takiej chwili. Boże, jak 
ja wtedy żałowałam tej decyzji! Bo to, co najbardziej pamiętam 
z mojego porodu, to nie ból, bo to, że boli, jest w tym momencie 
naturalne. Ja pamiętam poczucie potwornej samotności, mimo że 
obok byli przecież ludzie. Mieli wspierać, pomagać, może nawet 
za rękę złapać, żeby było raźniej – tak to sobie wyobrażałam. A wy-
szło na to, że byłam tam sama, zdana na łaskę obcej kobiety, która 
była akurat w bardzo złym humorze. Lekarz pojawił się  pod ko-
niec i nawet się do mnie nie odezwał. Płakałam z bólu i upoko-
rzenia. Nigdy, przenigdy tego nie zapomnę. Wyszłam ze szpitala 
na własne żądanie już drugiego dnia. Iga jest zdrowa i kochamy 
ją z mężem nad życie. On chciałby mieć jeszcze jedno dziecko. Ja? 
Bardzo chciałabym znów zostać mamą, ale na myśl o tej bezsilno-
ści i przeżyciach z porodówki czuję się jak sparaliżowana. 

Rozkładaj nogi
Fundacja Rodzić po Ludzku podsumowuje akcję „Głos matek ma 
moc zmiany” – oddała głos kobietom, które rodziły w polskich 
szpitalach w ciągu ostatnich trzech lat. Pytała, czy w szpitalach 
przestrzegane są prawa pacjentek i czy da się tam rodzić po ludz-
ku. Przez kilka miesięcy z Polski napłynęło blisko 50 tys. ankiet. 
Kobiety odpowiadały na wiele pytań – począwszy od izby przyjęć 
i pierwszego badania, przez cały przebieg porodu, po opiekę nad 
nią i dzieckiem czy pomoc przy karmieniu. Pytano je na przykład, 
czy były informowane o badaniach i procedurach, czy przestrze-

gano planu porodu, czy mogły przybierać dowolną pozycję w cza-
sie porodu, czy przestrzegano ich prawa do intymności, czy po 
porodzie miały przy sobie dziecko. Na wiele z pytań wystarczyło 
odpowiedzieć „tak” lub „nie”. Ale było też miejsce na opisy. I to 
one – zdaniem analizujących ankiety – są szczególnie alarmujące. 
Z podsumowania ankiet wynika, że 54 proc. rodzących doświad-
czyło w szpitalu różnych nadużyć: 17 proc. – przemocy, 30 proc. 
nie pytano o zgodę na badania, 27 proc. miało bez pytania podaną 
oksytocynę, 14 proc. bez zgody miało nacięte krocze, a 43 proc. 
kobiet przyznało, że nie pytano ich o zgodę na podanie dziecku 
sztucznego mleka. 

Włocławek: „Podczas badania lekarz włożył dwa palce i śmiał 
się do innego, młodszego lekarza: »Patrz i ucz się, jak się wkłada 
dwa palce w kobietę«”. 

Świdnica: „Prosząc o pomoc, usłyszałam: k...a, znowu coś chce”. 
Łódź: „Nie zachowuj się jak mała dziewczynka i rozkładaj 

nogi”. 
Zgorzelec: „Co, jak się ruchałaś, to też się tak darłaś? Ruchać 

się było fajnie, ale rodzić to: O Boże, o boli”. 
Jastrzębie-Zdrój: „Doktor powiedział mi, że przez tonę tłuszczu 

nie da się wszystkiego dokładnie zbadać, a później spytał: »Kiedy 
ostatni raz oglądała się pani w lustrze?«”. 

Fundacja Rodzić po Ludzku walczy o poprawę sytuacji na po-
rodówkach od ponad 20 lat. Zaczęło się w 1993 roku, kiedy Sheila 
Kitzinger, antropolożka i propagatorka przyjaznych kobietom 
przemian w położnictwie, swoim wystąpieniem na kongresie 
„Jakość narodzin, jakość życia” natchnęła społeczników i dzien-
nikarzy, aby stworzyli ranking porodówek oparty na opiniach 
 matek. Miesięcznik „Twoje Dziecko” i Ośrodek Edukacji Eko-
logicznej EKO-OKO zaapelowały o listy z opisem porodu i po-
bytu w szpitalu. A w 1994 roku w „Gazecie Wyborczej” po raz 
pierwszy pojawiło się hasło „Rodzić po ludzku”, które stanowiło 
odzwier ciedlenie marzeń polskich kobiet. W tym samym roku 
„Gazeta Wyborcza” przygotowała pierwszy przewodnik po pol-
skich  szpitalach położniczych. A w roku 1996 powstała fundacja 
Rodzić po Ludzku, która wciąż walczy o poprawę sytuacji na po-
ro dówkach. 

M

Podczas badania przed porodem lekarz włożył mi dwa palce 

i śmiał się do innego, młodszego lekarza: „Patrz i ucz się, 

jak się wkłada palce w kobietę”

Tekst Agnieszka Urazińska, rysunek Ania Goszczyńska

PRZYJ,
NIE PRZYSZŁAŚ TU POLEŻEĆ

RODZIĆ PO LUDZKU
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– Udało się naprawdę dużo – mówi Joanna Pietrusiewicz, 
szefowa fundacji. – Teraz dla młodych kobiet jest już oczywiste 
to, co wtedy było tylko marzeniem – że mogą im towarzyszyć 
przy porodzie bliscy albo że nowo narodzone dziecko nie jest im 
 odbierane na wiele godzin. Ustalone zostały standardy opieki 
około porodowej, które od stycznia tego roku są obowiązującym 
prawem. 

Standardy mają wyznaczyć ramy traktowania pacjentek na 
porodówkach – żeby czuły się tam jak najlepiej, co korzystnie 
wpłynie na zdrowie psychiczne i fi zyczne ich oraz dzieci. Zakła-
dają m.in., że lekarz i położna mają w trosce o psychikę kobiety 
proponować pomoc specjalisty, aby zminimalizować prawdo-
podobieństwo wystąpienia depresji poporodowej. Zgodnie ze 
standardami przyszła mama powinna przygotować plan porodu, 
w którym opisuje swoje oczekiwania dotyczące np. sposobów 
łagodzenia bólu, preferowanych pozycji, ochrony krocza (gdy 
nie życzy sobie cięcia) czy obecności osoby towarzyszącej. Ten 
plan powinien być respektowany, chyba że wskazania medyczne 
wykluczają jego zastosowanie. Standardy zobowiązują personel 
medyczny do informowania kobiety o procedurach i działaniach 
oraz badaniach – i to zrozumiałym dla niej językiem. A ingerencja 
w poród fi zjologiczny – np. przekłuwanie pęcherza płodowego czy 
nacinanie krocza – może mieć miejsce tylko w medycznie uza-
sadnionych przypadkach. Zgodnie ze standardami golenie krocza 
i lewatywa wykonywane są wyłącznie na prośbę rodzącej. I ma 
ona prawo wybierać niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu 
– np. masaż czy akupresurę. Przyszła mama ma prawo do ochrony 
krocza i wyboru pozycji wygodnej do parcia. Parcie powinno być 
 spontaniczne. Jest też punkt o kontakcie skóra do skóry – jeśli 
stan matki i dziecka na to pozwala, noworodek powinien zostać 
położony na mamie na dwie godziny. A przy wszystkich zabiegach 
związanych z noworodkiem mają prawo być oboje rodzice. 

– Kobiety są coraz bardziej tych praw świadome. A jednak 
wciąż w niepokojąco wielu przypadkach te prawa są łamane 
– mówi Joanna Pietrusiewicz. – W czasie porodu, w najintymniej-
szej z chwil, wobec kobiet stosowana jest przemoc – werbalna, 
która polega na obrażaniu czy poniżaniu, a także fi zyczna: ba-
danie bez pytania, nacinanie krocza bez zgody, wypraszanie ojca 
w czasie badania dziecka albo rozmowa ponad głową kobiety 
 bez informowania jej o planowanych zabiegach i badaniach. 

Upokorzenie bolało najbardziej 
Paulina z Małopolski (została mamą w wieku 21 lat): – W szpitalu 
zepsuli mi najpiękniejsze chwile. Nie chodzi o poród, bo ten był 
książkowy – trwał cztery godziny, bez komplikacji. Była położna, 
która udzielała mi konkretnych rad: „Przyj”, „Nie przyj”, „Oddy-
chaj”. Pod koniec pojawił się lekarz. Urodziłam pięknego syna. Tak 
chyba powinna wyglądać pomoc przy porodzie. Później przez dwie 
godziny czułam się jak w niebie. Na sali poporodowej była  ze mną 
rodzina, był najpiękniejszy na świecie i wyczekany syn. A ja się 
czułam jak bohaterka. A później było już tylko gorzej. Z sali po-
porodowej na zwykłą salę położna – inna niż ta, która była przy 
porodzie – przywiozła mnie na wózku. Chciałam skorzystać z toa-
lety. Byłam potwornie osłabiona po porodzie, więc spytałam, czy 
może mi pomóc wstać. „Nie” – rzuciła. I powiedziała, że łazienka 
jest blisko. Wstałam i zemdlałam. Wtedy położna musiała pomóc. 
Tego samego wieczora, już leżąc w łóżku, próbowałam przysunąć 
wózeczek z synem, żeby przystawić go do piersi. Nie mogłam sobie 
poradzić, więc zadzwoniłam do położnej i spytałam, czy mogłaby 
pomóc. „Nie jestem od podawania dziecka” – warknęła i wyszła. 
A ja leżałam i płakałam. Pamiętam, jak paskudnie się poczułam, 
kiedy mały dostał kolki, bo napiłam się soku marchwiowego, któ-

ry przyniosła mi mama. Położna mnie zbeształa: „Kobieto, ty je-
steś nieodpowiedzialną matką!”. Miałam 21 lat, byłam najmłodsza 
na sali. Na każdym kroku słyszałam od położnych: „Pani nie wie”, 
„Pani nie umie”. Następnego dnia położne stwierdziły, że mam 
za mało pokarmu. „Niech pani przyjdzie po butelkę, bo dziecko 
się drze” – powiedziała jedna. Poszłam, zrobiłam mleko. Syn wypił 
całe i zasnął. Przyszła położna i w pretensje: „Dlaczego całe wy-
pił? Miał wypić pół”. A przecież nikt mi nie powiedział, ile podać. 
Syn pił, ile potrzebował. Siedziałam na łóżku skurczona z upo-
korzenia, przekonana, że jestem najgorszą matką świata. Kiedyś 
przed porannym obchodem przysnęłam i nie zdążyłam wziąć 
prysznica. To było krótko po porodzie, wciąż krwawiłam i zabru-
dziłam nieco prześcieradło. Lekarz nie skomentował tego w żaden 
sposób, ale kiedy orszak medyków wychodził, jedna z położnych 
odwróciła się i syknęła: „Jak pani nie wstyd”. Jakbym w twarz 
 dostała. Dopiero w trzeciej dobie przyszła położna z sercem. Niby 
nic nadzwyczajnego – przysiadła, pokazała, jak przystawić dziecko 
do piersi. Nie krzyczała, nie miała pretensji. Traktowała mnie jak 
człowieka. Rok temu moja siostra miała rodzić w tym samym szpi-
talu – w Starogardzie Gdańskim. Wiedziałam, że choćbym miała 
się zapożyczyć, wykupię jej pobyt w prywatnej sali. I okazało się, 
że za 150 złotych na dobę można być w tym szpitalu traktowanym 
jak człowiek. Rodzina mogła  odwiedzać ją bez ograniczeń i poma-
gać. Jej partner mógł nawet spać na łóżku w tej samej sali. Położne 
się uśmiechały, udzielały porad laktacyjnych i były na każ de za-
wołanie. Czy gdybym wiedziała to wcześniej, to za swój pobyt też 
bym zapłaciła? Tak. Czy uważam, że to w porządku? Nie. Mam 
najwspanialszego syna na świecie, ale na drugie dziecko się nie 
zdecyduję. I to wcale nie dlatego, że poród boli. Mnie bardziej bo-
lały upokorzenia już po porodzie. 

Jastrzębie-Zdrój: „Zamknij mordę”. „Czego się, k..., drzesz”. 
Poznań: „Plecy pryszczate, nie ma się gdzie wkłuć”. 
Warszawa: „Położna na sali porodowej powiedziała, że mogła-

bym już urodzić, bo ona chce jechać do domu”. 
Bełchatów: „Położna powiedziała, że mój synek był bardzo 

brzydki, jak się urodził”. 
Łódź: „Zanim się pomyślało o dziecku, trzeba było dupę od-

chudzić”. 

Edyta Nowicka działa w ruchu społecznym Rodzić po Łódz-
ku i intensywnie pracowała przy zbieraniu i analizowaniu an-
kiet w Łodzi. – U nas ankiety wypełniło ponad 1,5 tys. kobiet, a ja 
truchlałam, czytając odpowiedzi. W głowie mi się nie mieści, że 
w XXI wieku kobiety wciąż są przy porodzie obrażane i doświad-
czają przemocy. Tylko w łódzkich szpitalach 38 kobiet napisało 
w ankiecie, że przywiązano im nogi do łóżka w czasie porodu. Że 
wyszydzano z powodu zbyt wysokiej wagi. Czy możemy sobie 
wyobrazić, żeby na przykład w ZUS ktoś mówił do kobiety, która 
chce założyć fi rmę, żeby odchudziła najpierw dupę? A w czasie 
porodu, w najintymniejszym z momentów, kobieta takie hasło 
może usłyszeć.

Na co skarżą się kobiety? 20 proc. ankietowanych podkreślało, 
że na porodówce używano wobec nich niestosownego słownictwa. 
10 proc. – że położne podnosiły głos. 12 proc. nie dostało odpo-
wiedzi na zadawane personelowi pytania. 4 proc. ankietowanych 
twierdzi, że je na porodówce obrażano.

Czułam się jak nikt 
Joanna (39 lat, mama dwojga dzieci): – „A mogłem zapłacić, żebyś 
rodziła w prywatnej klinice!” – złościł się mąż. Też bym zapłaciła, 
gdybym wiedziała, co mnie spotka w szpitalu w Gdyni. To był mój 
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drugi poród i naprawdę myślałam, że wiem, 
czego się spodziewać. Pierwszy zakończył 
się cesarskim cięciem. Przed drugą ciążą le-
czyłam się onkologicznie. No i sama jestem 
z branży medycznej. Wszystko to sprawiło, 
że dołożyłam starań, aby być pod jak naj-
lepszą opieką. Wybrałam dobrego lekarza. 
Znaliśmy się, jesteśmy po imieniu. Robił mi 
cesarkę. Zaplanowaną, bo istniała obawa, 
że dojdzie do pęknięcia macicy. Pierwszy 
szok przeżyłam, gdy zadzwonił telefon. Ten 
dźwięk mam w uszach do dziś. Odebrał te-
lefon od żony. Na sali operacyjnej! Zdążył mi 
rozciąć powłoki brzuszne, widziałam w lam-
pie zawieszonej nad stołem operacyjnym. 
Trzęsłam się bezsilna i słyszałam jego spo-
kojny głos: „Słuchaj, kochanie, ja teraz mam 
cesarkę i nie pogadamy swobodnie, ale póź-
niej oczywiście do ciebie zadzwonię”. Dopie-
ro po wielu dniach dotarło do mnie, że to 
był skandal. Na sali pooperacyjnej leżałam 
z inną pacjentką i nikt na nas specjalnie nie zwra cał uwagi. Ona 
chlusnęła krwią – czerwona kałuża pod łóżkiem. Nie wiem, co by 
było, gdyby nie jej mąż, który wdarł się do nas i wszczął alarm. 

Przewieźli mnie na zwykłą salę. Mieli tam łóżka, które szpital 
dostał za darmo z jakiegoś niemieckiego hospicjum – bardzo wy-
sokie – gdy się siadało, nogi nie dotykały ziemi. Kto miał cesarkę, 
ten zrozumie, jaki to horror dla pociętej pacjentki, żeby zejść z ta-
kiego łóżka. Położne pojawiały się rzadko i niechętnie, więc kiedy 
kończyła się kroplówka i krew aż się cofała do rurki, sama od-
łączałam wenfl on. Dwa razy spadłam z tego koszmarnego łóżka. 
Nikt nie powiedział, że po znieczuleniu zewnątrzoponowym nie 
wolno się podnosić, więc dostałam zespołu popunkcyjnego. Po-
lega na tym, że płyn mózgowo-rdzeniowy wycieka przez nakłucie, 
a objawia się potężnym bólem głowy. I w taki ból, w takie cierpie-
nie położna przywiozła dziecko. Nie miałam siły zająć się nowo-
rodkiem. Mąż nie mógł wejść na salę, żeby pomóc przy dziecku. 
Od pierwszej doby ciągle płakałam. Przestałam prosić o pomoc. 
Po trzech dniach, wsparta na wózku, powlokłam się przez kory-
tarz, żeby w końcu zobaczyć się z mężem. Byłam tak sponiewie-
rana, tak pozostawiona samej sobie, że nie umiałam nawet tego 
opowiedzieć. Oboje płakaliśmy. W domu też nie mogłam dojść 
do siebie. Wycofanie, ciągły płacz, pretensje do męża, że chciał 
dziecka. Obwiniałam siebie, że jestem złą matką. Nie cieszy łam się 
macierzyństwem ani życiem. Miesiąc po porodzie trafi łam do psy-
choterapeuty. Stwierdził zespół stresu pourazo wego w wyniku 
traumatycznego porodu. Jest lepiej. Ale wystarczyło, że synek 
trafi ł do szpitala, a wszystko wróciło – obwinianie się, że jestem 
do niczego i nie podołam, że to wszystko moja wina. Ktoś mógłby 
spytać, o co mi właściwie chodzi. Przecież nikt mnie celowo nie 
krzywdził. Ale ten lekarz, który potraktował mnie jak niemyślące 
mięso, położne, które patrzyły z góry i były obrażone, gdy prosi-
łam o pomoc – wszystko to sprawiło, że czułam się jak nikt. To 
najgorsze uczucie na świecie. Trzy lata po porodzie wciąż jestem 
pod opieką psychoterapeuty.

Potrzebne szkolenia 
Prof. Piotr Gałecki, konsultant krajowy do spraw psychiatrii, przy-
znaje, że ma pacjentki, które nie zdecydowały się na kolejne dziec-
ko z powodu traumatycznego porodu. – Ciąża i urodzenie dziecka 
to jeden z większych stresorów dla człowieka, porównywalnych 
z rozwodem albo stratą bliskiej osoby – mówi. – Wiąże się z emo-

cjami, a wówczas ślad pamięciowy zapisu je 
się w różnych rejonach mózgu – pamięta-
my fakty oraz emocje. Oznacza to, że gdy 
w zwykłej sytuacji doświadczymy jakiejś 
przykrości, łatwiej o tym zapomnieć niż 
wtedy, gdy dzieje się to w sytuacji wywo-
łującej potężne emocje. Jeśli dzieje się to 
w czasie porodu, kobieta może zapamiętać 
to upokorzenie, poniżenie albo bezsilność 
na zawsze. Trafi ają do nas kobiety z zabu-
rzeniami stresowymi pourazowymi. Bywa, 
że trzeba stosować farmakoterapię i psy-
choterapię, która trwa latami. Po trudnym 
i przykrym porodzie częściej występuje de-
presja poporodowa. 

Prof. Gałecki myśli nie tylko o pacjent-
kach, ale również o personelu szpitalnym. 
Nie chce usprawiedliwiać. Szuka wytłuma-
czenia: – Nie wierzę, żeby ktoś przychodził 
do pracy po to, aby dokuczyć rodzącej. 
Sytua cja w ochronie zdrowia jest trudna, 

lekarze i położne bywają przepracowani, sfrustrowani i wypaleni. 
Ich złe słowo trafi a na kobietę, która jest właśnie w sytuacji wy-
czekiwanej miesiącami lub latami. I wszystko psuje. Wiele zależy 
od kobiety – bywa, że podniesienie głosu przez położną albo żart, 
nawet niewybredny, z ust lekarza tylko motywują i rozładowują 
sytuację. Ale zdarza się, że ranią. 

Dlatego zdaniem prof. Gałeckiego konieczne są szkolenia 
z kompetencji miękkich dla personelu porodówek. – Oni mają 
bardzo ciężką pracę. Ginekopołożnicy w USA są najczęściej po-
zywaną grupą zawodową. Płacą wyższe składki ubezpieczeniowe. 
U nas też już widać, że coraz mniej lekarzy wybiera tę specjalizację. 
A to nie poprawia sytuacji na porodówkach.

Świdnica: „Taka młoda, a już rodzi. Ile jeszcze dzieci będzie 
pani miała? 500+ robi swoje, prawda?”. 

Warszawa: „Położna po porodzie powiedziała, że zawiodłam”. 
Bełchatów: „Po porodzie położna stwierdziła, że pora zawieźć 

słoniątko, tylko jak my damy radę”. 
Jastrzębie-Zdrój: „Nie pozwolono mi być aktywną, choć bar-

dzo tego chciałam. 10 godzin spędziłam praktycznie w bezruchu 
na łóżku porodowym. Nacięcie wykonane było bez zgody/zapyta-
nia, i to koszmarnie. Czeka mnie plastyka pochwy, a mam dopiero 
25 lat”. 

Zrobili z moim ciałem to, co chcieli 
Marta (nie chce już nigdy rodzić w szpitalu): – Przy moim pierw-
szym porodzie, trzy lata temu, towarzyszyli mi trzej mężczyźni: 
lekarz, położny i mój mąż. Ci dwaj pierwsi pewnie wiele wiedzieli 
o teorii porodu, za to żaden pojęcia nie miał, co czuje rodząca 
kobieta. Słyszałam więc od lekarza, że źle prę albo źle oddycham. 
Bez podpowiedzi, jak robić to lepiej. Czułam się niekompetent-
na i bezradna. W szpitalu w Starachowicach, gdzie rodziłam, jest 
możliwość znieczulenia wziewnego podtlenkiem azotu. Popularna 
nazwa to gaz rozweselający i, chociaż nie było mi do śmiechu, 
ból rzeczywiście zelżał. Kiedy pod koniec porodu nawąchałam się 
tego gazu, wszyscy trzej panowie śmiali się, że jestem śmiesznie 
 naćpana. Pewnie byłam, ale nie poczułam się lepiej, gdy to usły-
szałam. Pamiętam uczucie upokorzenia. Pamiętam też wściekłość 
i bezsilność, gdy lekarz postanowił, że trzeba przeciąć krocze. 
Krzyczałam, że nie chcę, że mam tę informację w planie  porodu 
i że godzę się na konsekwencje pęknięcia. Nie słuchali. Zrobili 

Tylko w łódzkich 
szpitalach 38 kobiet 
napisało w ankiecie, 

że przywiązano 

im nogi do łóżka 

w czasie porodu
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RODZIĆ PO LUDZKU

z moim ciałem to, co chcieli. Wbrew mojej 
woli. Nie skarżyłam szpitala, zwierzałam się 
najbliższym. Trochę pomagało.

Intymność? W Starachowicach, gdzie 
rodziłam, biurko po łożnych stało w nogach 
łóżka porodowego. A żeby dotrzeć do toa-
lety, trzeba było przejść przez salę, w której 
leżały kobiety po porodzie. Pamiętam, jak 
wlokłam się tamtędy przed moim porodem 
i widziałam dziewczynę, która już urodziła. Leżała naga do poło-
wy, z obnażonym kroczem. Nie wiem, jak ona się czuła z tym, że ją 
widzę, ale ja tego nie mogę zapomnieć. Na tej sali byli też młodzi 
ojcowie. Jeden głośno się śmiał, bo domyślił się, że idę na lewaty-
wę. „No, nie zazdroszczę” – chichotał. Pamiętam to upokorzenie. 

Drugi raz w tym samym szpitalu w Starachowicach rodziłam 
półtora roku później. Byłam lepiej przygotowana, postanowiłam 
rodzić w autohipnozie. Chodzi o wykorzystanie technik hipno-
tycznej relaksacji w czasie narodzin dziecka, żeby działać w har-
monii ze swoim ciałem, słuchać go, a to sprawia, że poród przebie-
ga płynnie i jest łatwiejszy. Przygotowywałam się do tego w czasie 
ciąży, wiedziałam, jakie pozycje najlepiej przyjmować i jaka mu-
zyka pozwoli mi osiągnąć relaks. Na sali porodowej przyjmowa-
łam wyćwiczone pozycje, chciałam słuchać relaksacyjnej muzyki, 
ale położna nie pozwoliła mi założyć słuchawek. Mimo to sam 
poród wspominam dobrze. Urodziłam córkę o świcie i dopiero 
wtedy przyszedł do mnie zaspany lekarz. Powiedziałam, że chcę 
kontaktu skóra do skóry. To prawo każdej matki po porodzie bez 
komplikacji – żeby trzymać i przytulać swojego noworodka, zanim 
zważą go, przebiorą i zbadają. Lekarz powiedział: „Jak mama sobie 
życzy, to proszę bardzo, a później będziemy musieli brać dziecko 
do inkubatora, bo się wychłodzi”. Zwyczajnie mnie zaszantażował, 
zagrał na moich uczuciach. To był szantaż. Oddałam córkę do ba-
dania, ważenia, przebierania i płakałam z bezsilności. Przecież wy-
starczyło okryć dziecko. Ono nie potrzebowało na gwałt ważenia 
i mierzenia, a za to mnie potrzebowało. Zastanawiam się, czy oni 
w tych szpitalach nie wiedzą, jaki to stres dla noworodka, gdy 
odbiera się go matce w tych pierwszych minutach życia. Nie znie-
chęciłam się do macierzyństwa. Trzecie dziecko rodzę w stycz-
niu. Ale zdecydowanie nie wybieram się do szpitala. Przynajmniej 
nie do tego w Starachowicach.

Pacjentka jak szafa – otwierają bez pytania 
Aleksandra Wilk-Przybysz jest wolontariuszką fundacji Rodzić 
po Ludzku, zajmuje się chustonoszeniem i często ma kontakt 
z młodymi matkami. – Słyszałam wiele koszmarnych historii. 
 Bo kobiety chcą o swoich przeżyciach opowiadać, tyle że nikt 
nie chce ich słuchać – mówi. – Słyszą: „Oj, daj spokój, najważniej-
sze, że dziecko jest zdrowe”. Nie dajemy im przeżyć tego ludzkiego 
żalu. A dla wielu kobiet przemoc z porodówek to tragedia. Inna 
sprawa, że przywykłyśmy do syndromu białego fartucha. Czujemy 
się podległe, zależne od personelu medycznego. Co tam, że gbur, 
byle wyleczył.

Wilk-Przybysz zauważyła, że wiele kobiet wciąż nie ma świado-
mości swoich praw: – Młoda matka opowiada, jak lekarz wchodzi 
do sali i bez uprzedzenia, bez pytania zaczyna badanie. Traktuje 
pacjentkę jak szafk ę, którą może sobie otworzyć. Pytam kobietę, 
czy jakieś jej prawa zostały złamane. A ona mówi, że nie. Dziwi się, 
gdy mówię, że za każdym razem powinna być spytana, czy godzi 
się na badanie. Że ma prawo, aby lekarz informował ją o stanie 
zdrowia jej i dziecka, i to w sposób zrozumiały dla laika. Że ma 
prawo do nieprzerwanego kontaktu skóra do skóry z własnym 
dzieckiem. W czasie mojego pierwszego porodu położna podeszła 

i zaczęła podłączać jakąś kroplówkę. Spyta-
łam, co to. Usłyszałam: „Co pyta, jak i tak 
nie zrozumie”. A przecież to było moje ciało, 
moje dziecko i mój poród. 

Aleksandra Wilk-Przybysz przeanalizo-
wała wiele świeżych ankiet z porodówek. 
Między innymi te ze szpitala w Otwocku, 
gdzie pacjentki opisywały, że naprzeciwko 
łóżek porodowych ustawiono biurko, przy 

którym przyjmuje się nowo przyjęte rodzące. Gdzie kontakt skóra 
do skóry trwał pięć minut albo pół godziny zamiast dwóch go-
dzin. – W tym szpitalu nie było miejsca na intymność. Podczas 
interwencji z fundacji czułam się jak w fi lmach Barei. Piękna sala 
z wanną do porodu i z telewizorem. Nieużywana. Traktowana 
przez personel jak pokój socjalny – mówi Wilk-Przybysz.

Przedstawiciele fundacji poprosili o spotkanie szefostwo szpi-
tala – właśnie zmienił się ordynator – i przedstawili wyniki ankiet. 
– Ordynator był przejęty tym, co usłyszał. Nie wiedział, że jest 
tak źle. Spotkanie miało trwać godzinę, a trwało cztery. Biurko 
od razu wyjechało z porodówki. Jednoosobowa sala została otwar-
ta. W planach są szkolenia dla personelu. W Otwocku już widać 
duże zmiany na lepsze. Kobiety piszą do mnie maile, że mogą ko-
rzystać z sali pojedynczej, kontakt skóra do skóry się wydłuża, 
a one same dostają więcej wsparcia – mówi Wilk-Przybysz. 

Przedstawiciele fundacji Rodzić po Ludzku często słyszą 
w szpitalach: „Nie wiedzieliśmy, że jest źle, pacjentki się nie skar-
żą”. – Zachęcamy więc panie, które doświadczyły złego traktowa-
nia, aby informowały o tym przedstawicieli szpitala – mówi Joan-
na Pietrusiewicz, szefowa fundacji. Dzięki takiej informacji inna 
kobieta może uniknąć przykrości. O to właśnie chodzi w akcji. 

Na podstawie ostatnich ankiet stworzono ranking polskich 
szpitali położniczych. Jest on – na podstawie napływających wciąż 
ankiet – na bieżąco aktualizowany. Każdy może sprawdzić, jak 
oceniany jest wybrany szpital. 

– Z ankiet wynika na szczęście, że jest wiele szpitali, w których 
standardy opieki okołoporodowej są wprowadzane i przestrzega-
ne – mówi Edyta Nowicka. – Wychodzą stamtąd zadowolone mat-
ki, które były przez personel szanowane, informowane o zdrowiu 
swoim i dziecka, pytane o zgodę na badania. To daje nadzieję, bo 
pokazuje, że sytuacja naprawdę zmienia się na lepsze. Co ciekawe, 
na ocenę szpitala nie wpływa ani jego renoma medyczna, ani po-
ziom referencyjności czy położenie geografi czne. Na pierwszym 
miejscu rankingu znalazła się, owszem, prywatna warszawska 
porodówka, ale już na drugim miejscu jest powiatowy szpital 
w Kamiennej Górze, a w pierwszej dziesiątce szpitale w Chełmnie 
i Chełmży. 

W fundacji Rodzić po Ludzku zapewniają, że nie chodzi o to, 
aby wytykać kogoś palcem, tylko o zmiany na lepsze. – Ktoś może 
powiedzieć, że się czepiamy, bo przecież tych gorzkich słów czy 
zdarzeń na porodówkach nie ma tak dużo – mówi Joanna Pie-
trusiewicz. – Zazwyczaj kobiety są traktowane dobrze, po ludzku. 
Tyle że dla każdej z nas narodziny dziecka są jedne, wyczekane, 
najważniejsze. Każda krzywda to o jedną za dużo.  

Wszystkie matki, które opowiadały o swoich porodach, popro-
siły, abym zmieniła im imiona. Nie chcą być rozpoznane w szpita-
lu, niektóre wolą nawet, aby o ich traumie na porodówce nie do-
wiedzieli się znajomi. +

Jak przeżyłaś swój poród? Napisz do nas: 

wysokieobcasy@agora.pl

Gdzie zgłosić złe traktowanie: 

https://gdzierodzic.info/zglos-naruszenie/ 

Poród boli. 
Ale jeszcze bardziej 

bolały mnie 
upokorzenia po nim
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TERAZ JESTEM W KADRZE
Myślałam, że skoro musimy się ciągle przeprowadzać, to lepiej przenieść obrazy męża 
niż moje prace. Uważałam go za zdolniejszego. Wiele moich prac po prostu wyrzuciłam

Z Teresą Gierzyńską, rzeźbiarką, fotografką, rozmawia Zuzanna Krzątała

fotograficznym cyklu „O niej”, 
który tworzy pani od 1979 roku, 
kieruje pani aparat na siebie. 

Nie stara się mówić w imieniu 
innych kobiet, ale opowiada swoją histo-
rię. Tytułowa Ona czuje się czasem „Nie-
potrzebna”, bywa „Pogniewana” albo 
jest w nastroju na „Pieszczotki”.  

Spisuję różne emocje, a później szukam 
dla nich obrazu. Pracuję intuicyjnie. Bar-
dzo dbam o to, by nie zatracić instynktu, 
nie poddać się żadnym wpływom. Szukam 
kompozycji, która podbije nastrój – świat-
łem, kolorem czy jego brakiem. 
Torowała pani drogę przyszłym foto-
grafkom?

Trudno powiedzieć, bo w zasadzie prawie 
mnie nie wystawiano. Ludzie nie wiedzieli, 
jak to oglądać. Tylko mężczyźni reagowali, 
ale patrzyli powierzchownie, poprzez pry-
zmat nagości. Tymczasem fotografi a to była 
moja pierwsza miłość, jeszcze małej dziew-
czynki. Dla niej porzuciłam rzeźbę. To była 
praktyczna decyzja. Rzeźbienie, pyły z ob-
róbki drażniły moje oskrzela. Nabawiłam się 
astmy. O wiele lepiej czułam się w zapachu 
ciemni i chemicznych odczyn ników. 
Rzeźbienie wiąże się też z potrzebą 
przestrzeni. Pisała pani w dziennikach, że 
razem z mężem – malarzem Edwardem 
Dwurnikiem – ciągle się przenosiliście, że 
doskwierał pani brak miejsca do pracy.

Z tego powodu musiałam wyrzucić wie-
le swoich prac. Małżonka uważałam za 
zdolniejszego. Myślałam, że skoro musimy 
się przeprowadzać, to lepiej przenieść jego 
obrazy niż moje przestrzenne prace. To 
były ubogie czasy. Doskonale nauczyłam 
się poruszać w takim totalnym braku. 
Tamte czasy były prostsze. Miało się tylko 
to, co niezbędne, czego nie było, robiło się 
samemu.
Ale to głównie kobiety przerabiały, za-
gospodarowywały. Czytamy w pani 
dzienniku: „Potem obiad, szybko zmyłam 
naczynia (…). Potem Edek – praca twór-
cza, ja – sweter na drutach”.

Skoro mogłam zrobić sweter na drutach, 
to wolałam pieniądze, które wydalibyśmy 
na nowy sweter, przeznaczyć na materiały 
do pracy. Mąż bardzo dużo tworzył, chociaż 

wtedy jeszcze nie zdobył uznania. Uważa-
łam, że jego prace są świetne i że trzeba to 
kontynuować.
Wiązało się to z kompromisem z pani 
strony.

Nie, ja również pracowałam i odkłada-
łam na materiały fotografi czne. Tutaj byłam 
twarda. Miałam duże poczucie wolności, 
które wyniosłam z domu. Zawsze podkreś-
lałam, że mogę być z Edwardem tylko na 

zasadzie kompletnego partnerstwa. Co się 
oczywiście nie zawsze udawało, bo Edward 
różne hece wyrabiał. Ale to szło na jego 
konto, nie moje.
W domu troje artystów. Pani córka Pola 
Dwurnik, malarka i rysowniczka, musiała 
mierzyć się z twórczością rodziców. Czy 
obserwując ją, widzi pani zmianę? Bar-
dziej docenia się dziś artystki?

Światem Poli od początku była sztuka. 
 Ledwo stanęła na nogach, a już malowała ob-
razy z tatą. Ja miałam mało czasu na realiza-
cję swoich prac. Prowadziłam sprawy Edwar-
da, robiłam mu zdjęcia. Co nie znaczy, że nie 
myślałam o sobie. Zapisywałam pomysły, roz-
rysowywałam kadry. Gromadziłam wszystko 
w głowie, aż musiałam to zrealizować. Siada-
łam i prosiłam Edwarda, by nacisnął migaw-
kę, bo wtedy jeszcze nie było autopilotów. 
Gdy Pola urosła, zaczęła mi pozować. Z nią 
nie było tego, czego doświadczałam z innymi 
 dziewczynami modelkami, które się usztyw-
niały. Mnie chodziło o kadr, gdzie kobieta jest 
podglądana obiektywem, ale nie wie o tym. 
Chciałam złapać ten moment. 

Uważam, że w kadrze trzeba zostawić 
tylko elementy niezbędne, wyeliminować 
wszystko, co rozprasza. Na początku mia-
łam ciężko. Ortodoksi fotografi czni zarzu-
cali mi, że smaruję podpis, że przykładam 
stempel bezpośrednio na fotografii. Nie 
chcieli mnie przyjąć do ekskluzywnego klu-
bu fotografi cznego, czyli Związku Polskich 
Artystów Fotografi ków. W Polsce królowa-
ła głównie chałtura lub tzw. artys tyczne 
zdjęcia, czyli pejzaże i kobiety wyginające 
się na kamieniach gdzieś w lesie. Fotografi a 
jako środek wyrazu artystycznego dopiero 
się pojawiała – w pracach Ewy Partum czy 
Izabelli Gustowskiej.
Po raz pierwszy prace pani i córki spo-
tykają się w tej samej sprawie na aukcji 
Fundacji „Wysokich Obcasów”. Chociaż 
to tak inne czasy i doświadczenia, to 
pewne problemy są wciąż aktualne i po-
trzebują naszej kobiecej solidarności. 

Dawniej czułam się o wiele bardziej wol-
na i samostanowiąca. Nastąpił obyczajowy 
regres, choćby w kwestii aborcji. Dlate-
go ważne jest, żeby razem działać. Razem 
 możemy więcej. + 

W

AUKCJA „WYSOKICH 
OBCASÓW”
14 listopada w Muzeum Sztuki Nowoczesnej 

odbędzie się charytatywna aukcja sztuki 

 Fundacji „Wysokich Obcasów”. Część 

dochodu z aukcji zostanie przekazana 

na Centrum Praw Kobiet. Na aukcji znajdzie 

się także praca Teresy Gierzyńskiej (poniżej). 

Więcej informacji szukaj na Facebooku 

i Instagramie „Wysokich Obcasów”

„Podróż IV” z cyklu „Czarne, białe i zielone”, 2018
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K O R A 
I FAZY MIŁOŚCI

Byłem hipisem, ale nie brałem udziału w żadnej hipisowskiej 

wolnej miłości. Kora była moją pierwszą kobietą
 

Z Kamilem Sipowiczem rozmawia Monika Tutak-Goll

ora przez lata prowadziła notatki w zeszytach, które 
starannie wybierała lub dostawała. Nie zaglądał 
pan do nich wcześniej. 
Nie śmiałbym. Wiedziałem, że to jej intymny, sekretny 

świat, nie przyszłoby mi do głowy, by je czytać, zaglądać 
przez ramię. Szanowaliśmy swoje granice.
Ale zajrzał pan. 

Odważyłem się po śmierci Kory. Nie zrobiłem tego jednak tyl-
ko z ciekawości. Wiedziałem, że to jej warsztat pracy, że w zeszy-
tach prowadziła notatki dotyczące tekstów piosenek, zapisywała 
spostrzeżenia, myśli, numery telefonów. Notowała wszystko: cze-
go słuchała, co czytała, a nawet robiła w zeszytach listę zakupów. 
Są teksty z lat 80., nigdy nieopublikowane, jak pierwsza wersja 
„Kocham cię, kochanie moje”. Te notatki pokazują osobę, która 
nieustannie się rozwija. Wszystko, co robiła, wydaje mi się teraz 
niezwykle ważne. 
Co pana najbardziej ujęło w tych zeszytach? 

Wzruszyło mnie, że odnalazłem tam siebie. 
W jaki sposób? 

Używała pewnych pojęć fi lozofi cznych, które rzucałem, zapisy-
wała je. Teraz myślę, że za mało czasu jej poświęcałem, że mogli-
śmy o tym ze sobą rozmawiać. Najwięcej jest jednak tekstów po-
święconych miłości. Miłość była dla niej najważniejszą wartością. 
Stwarzającą świat i niszczącą zarazem. 
Wasza miłość taka właśnie była? 

Spędziliśmy razem 40 lat. W pewnym momencie stanowili-
śmy jedność. Wystarczyła mina, spojrzenie – i wszystko o so-
bie wiedzieliśmy. Kora opisała wszystkie modalności miłości. 
 Destrukcje, starania, namiętności, na przekór życiu i śmierci, na 
przekór społeczeństwu. Nam się wydawało, że w miłości musi 
być napięcie. Że nie może być nudy. Gdy zaczynaliśmy się lekko 
nudzić, to dra matyzowaliśmy, prowokowaliśmy kłótnie. Prze-
cież te nasze słynne kłótnie, rozstania, powroty powodowały, że 

miłość miała temperaturę. Kora miała ogromny temperament. 
Kiedyś jechaliśmy samochodem, zaczęliśmy się o coś kłócić, 
zatrzymała auto, kazała mi wysiadać, w szczerym polu. Gdyby 
nie to, że pojechała bez kluczyków, to pewnie by po mnie nie 
wróciła. I takie rzeczy zdarzały się często, wielokrotnie. To nie 
była prosta miłość. 

To była pełna miłość, ze wszystkim, z czym się może wiązać. 
Mieliście skomplikowany związek? 

Poznaliśmy się, gdy Kora była mężatką i miała już dziecko. To 
nie był łatwy początek. 
Pamięta pan to pierwsze spotkanie? 

Oczywiście. To był początek lat 70. Spotkaliśmy się w windzie 
w bloku przy ulicy Ogrodowej 49 w Warszawie. Zresztą chcę tam 
zrobić mural, na którym będą trzy osoby: Kora, Marek Jackowski 
i ja. Trójkąt. Pierwszy mural z trójkątem. 

Zobaczyłem ją w windzie, zrobiła na mnie ogromne wrażenie. 
Piękna dziewczyna. Od razu pomyślałem, że nigdy nie zwróci 
na mnie uwagi. Obracałem się wtedy w środowisku hipisowskim 
i słyszałem o niej, ale nie znałem jej wcześniej. I nagle  przypadek 
– znaleźliśmy się w jednym budynku. Ja mieszkałem z matką 
na siód mym piętrze, oni z Markiem i synem na trzecim. Któregoś 
razu nasz wspólny znajomy przyprowadził mnie do nich. Zaczą-
łem poznawać ją bliżej, zakochiwać się. Inicjatywa wyszła z jej 
strony. Ja nie przypuszczałem, że Kora może w ogóle się mną za-
interesować. Byłem wtedy bardzo nieśmiałym chłopcem. Miałem 
21 lat, ona 23. Mimo że byłem hipisem, nie brałem udziału w żad-
nej hipisowskiej wolnej miłości. Kora była moją pierwszą kobietą. 
Pan jej się przyśnił. 

Przyśniły się jej moje nadgarstki. Bardzo je lubiła. 
W książce „A planety szaleją” Kora mówi: „To był sen jasny, 
piękny, erotyczny, ale nie taką bezpośrednią erotyką, takich 
snów nie mam. Zaczęłam patrzeć na tego sąsiada z siódme-
go inaczej. Zdradziłam Marka, zaszłam z Kamilem w ciążę, ale 

K

TWARZE
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TWARZE

przez wiele lat ukrywałam, że jest ojcem Szymona. Został uzna-
ny za dziecko Marka. Kamil wybrał drogę naukową, wyjechał 
do Niemiec robić doktorat. Niby mnie kochał, ale wybrał ten inny 
świat, inną przyszłość”. 

Nie udało mi się jednak ułożyć życia za granicą, nie udało mi 
się oderwać. Ta miłość była bardzo silna. W obu wypadkach.

Sama pani widzi, jak to było w naszym wypadku skomplikowa-
ne. Kora była mężatką, miała już pierwsze dziecko, a więc nasza 
miłość oznaczała działanie wbrew wszystkiemu. Rozstaliśmy się 
na wiele lat, były próby powrotów, potem znowu się rozstawali-
śmy, spotykaliśmy się w Grecji, w Budapeszcie, w Polsce, szuka-
liśmy się, gubiliśmy i tak w kółko. Było tam wszystko, czego 
trzeba i nie trzeba. Kora rozwiodła się z Markiem po 13 latach 
małżeństwa. Im też nie było łatwo: najpierw mieszkali w wynaję-
tym mieszkaniu, później im to mieszkanie zabrano, przenieśli się 
do squatu, z dwójką dzieci. To nie były wtedy takie squaty anar-
chistyczne jak teraz. Tam nie było nic. Mieli problemy z pieniędz-
mi, to był głęboki PRL, bieda, problemy ze zdobyciem jedzenia. 
To był dla nich bardzo trudny czas. 

Od początku ukrywaliśmy nasz romans. Nikt nie wiedział. 
 Moi najbliżsi przyjaciele nie wiedzieli. Oczywiście domyślałem 
się, że Szymon jest moim synem. Byłem blisko Kory, jej rodzi-
ny, czułem z Szymonem wyjątkową więź. A potem przenieśli się 
z Markiem do Krakowa, w pewnym momencie Marek się o nas 
dowiedział. Przede wszystkim Szymon się dowiedział. Miał wtedy 
dziesięć lat. Kora wszystko mu wyjaśniła. Zrozumiał. Nie miał 
nigdy żalu do matki.
Jak się pan w tym odnalazł? 

Byłem takim ojcem, który dojeżdżał 
z za granicy, przywoził prezenty, zajmowa-
łem się i Szymonem, i Mateuszem. Ale to 
było z doskoku. Potem zaczęliśmy jeździć 
na wspólne wakacje, spędzać coraz więcej 
czasu. 
„To niedojrzałe dziecko, które nas zosta-
wiło, nagle okazało się wspaniałym kom-
panem zabaw. To dziecko w mężczyźnie 
jest bardzo dobre dla dorastających 
chłopców” – mówi Kora w książce „A pla-
nety szaleją”. 

Tak to właśnie widziała. Wszyscy dojrze waliśmy do nowych 
ról. Kiedy wróciłem do Polski na stałe, zamieszkaliśmy na ulicy 
Rozbrat w Warszawie. Nie braliśmy z Korą ślubu, nie mieliśmy 
nawet takiego zamiaru. Kora uważała, że małżeństwo jest grobem 
miłości. 
Ślub wzięliście dopiero po wielu, wielu latach, w 2013 roku. 

Ze względów formalnych. Oczywiście miała na to wpływ cho-
roba. 

Wiedziałem, co mnie czeka, niektórzy ludzie twierdzili, że Kora 
po operacji umrze, a ja uważałem, że przed nami walka, co najmniej 
pięcioletnia. I tak się stało. Musiałem być mężem, żeby w tej całej 
strukturze medyczno-opresyjnej się odnaleźć. Żeby móc odebrać 
wyniki, chodzić na oddział, podejmować decyzje. Musiałem „za-
łatwiać”. Kora nienawidziła tego słowa. Ale tak, musiałem wszystko 
„załatwiać”. Jak bym to ogarnął? Miałbym tłumaczyć się za każdym 
razem, że jestem konkubentem? Idiotyczne słowo.
Gdzie wzięliście ślub? 

W domu, na Bielanach. Przyszła pani z urzędu stanu cywil-
nego, była siostra Kory Małgosia Kitt el, jej przyjaciółka Magda 
Środa, Nika Bochniarz. Kora nawet trochę się z tego ślubu śmia-
ła, ale już była wycieńczona chorobą. Nawet puściliśmy „White 
Wedding” Billy’ego Idola. Nie był to wymarzony ślub ze względu 

na okoliczności. A potem nasza miłość miała najróżniejsze fazy. 
Zaczęła zmieniać się w opiekę i management choroby. 
Co to znaczy? 

Tak jak byłem menedżerem Kory i zespołu, tak stałem się me-
nedżerem choroby. Dowiadywanie się, umawianie, jeżdżenie do 
szpitali, szukanie jednego leku, drugiego leku, szukanie lekarza, 
przekonywanie lekarza, żeby wypisał receptę, zorganizowanie 
leku, na który nie chciał wydać recepty, bo kosztował 23 tys. zł, 
walka o refundację olaparibu, leku przedłużającego życie w przy-
padku raka jajnika. Doświadczyliśmy całego koszmaru polskiej 
medycyny. Poruszanie się w tym świecie to piekło. A i tak, nie 
oszukujmy się, byliśmy w uprzywilejowanej pozycji z oczywistych 
względów. 

Nie każdego stać na to, by jechać na przykład od razu samo-
chodem z Warszawy do Poznania, do Gliwic, do Zakopanego. 
Towarzyszyły temu ogromne nerwy. Najgorzej, gdy jechaliśmy 
po wyniki badań. Kora miała ogromną siłę życiową, witalność, 
temperament. Walka z systemem, jaki w Polsce mamy, wykańcza-
ła i mnie, i ją. Ja też jestem człowiekiem nerwowym. Były między 
nami wybuchy, eksplozje, kłótnie, ekstremalne wręcz. To, żeśmy 
się nie zabili w żadnym wypadku samochodowym, to cud. 

Ona była bardzo dzielna w tym wszystkim. 
A pan? 

Ja nie mogłem się przejmować. Nie mogłem zatapiać się w roz-
paczy, bobym nie mógł dzwonić do lekarza i się z nim handryczyć 
o lekarstwo i terapię. Mógłbym siedzieć w kącie i płakać, ale wte-

dy bym jej nie ulżył, nie pomógł. Byłbym 
tylko dodatkowym obciążeniem. 

Musiałem wziąć się do roboty i ogarnąć 
wszystko. Ogarnąć te domy, które Kora 
w czasie choroby zbudowała – a postawiła 
ich kilka, robiła przebudowy, była bardzo 
aktywna. 

Chciała zostawić po sobie dla nas zorga-
nizowany, uporządkowany świat. Deko-
rowała wnętrza w Warszawie, w domu 
w Bliżowie, kupowaliśmy te wszystkie 
dywany, meble, krzesła, stoły, ustawiali-
śmy, przestawialiśmy, bo to sprawiało jej 
przyjemność. Na Roztoczu mieliśmy ogród 

warzywny, kwiatowy, którym się zajmowała, malowała pudełka, 
kamienie, Madonny. Chcieliśmy normalnie żyć. 

Nie rozmawialiśmy o chorobie, ona była w tle. Kora chciała 
zorganizować wszystko dla mnie i swoich synów. Chciała mieć 
poczucie, że wszystko przygotowała. Dopuszczała możliwość, że 
być może po jej śmierci znajdę kobietę, którą pokocham. Chciała, 
byśmy byli szczęśliwi. Była i nadal jest – bo czuję jej obecność 
– osobą, która starała się, by było nam dobrze. To jest prawdziwa 
miłość i mądrość. Cierpiała, a w takim bólu myślała o drugim 
człowieku. Kora kochała mnie naprawdę. Jasne, że bywała za-
borcza, zazdrosna, zwłaszcza w czasie choroby, ale jednocześnie 
chciała, żebym był szczęśliwy, i mówiła to. Wydaje mi się, że je-
stem już na dobrej drodze ku temu.
Przez ostatnie pięć lat życia Kory był pan przy niej non stop, 
dzień i noc. Powiedział pan: „Czułem, że egzamin z miłości zda-
łem do końca”. 

Brałem udział we wszystkim, co przeżywała. Byli ludzie, któ-
rzy bali się do nas przyjeżdżać. Rozumiem to. Są ludzie, którzy 
się boją choroby, śmierci, umierania. Dają dobre rady, ale przez 
telefon, nie chcą się z tym stykać. 

Ja też nie byłem idealny. Popełniałem błędy. Dziś myślę, że 
może byłem zbyt nerwowy. Może powinienem być spokojniejszy? 

Od początku 

ukrywaliśmy nasz 

romans.
Nikt nie wiedział, nawet 
moi najbliżsi przyjaciele
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Zdjęcia Jacka 
Szmuca, 
sesja z 1983 r.
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Ale wszystko wziąłem na siebie. Kora nie była łatwą kobietą i nie 
była łatwą chorą. Trzy razy wzywałem pogotowie wbrew niej, trzy 
razy uratowałem jej wtedy życie. Byłem przez to potwornie przez 
nią postponowany. Ja z nią współodczuwałem, to było dla niej złe. 
Ona się tym przejmowała, w pewnym momencie musiały pojawić 
się osoby trzecie, które nam pomagały. 

Ja nie mogłem sobie pozwolić na żadne momenty załama-
nia, żadne kryzysy, obrażania. Działy się rzeczy straszne, proszę 
mi wierzyć, inni ludzie nie znieśliby tego, a po mnie wszystko 
spływało jak po kaczce. Musiało. Musiałem być zmobilizowany 
i operacyjny. 
System opieki zdrowotnej zrzuca w Polsce mnóstwo pracy 
na rodziny chorych. 

Ludzie powinni wywierać największy wpływ na polityków 
w sprawie służby zdrowia. Bo wszyscy prędzej czy później wy-
lądują w tych koszmarnych szpitalach. Za to hospicja domowe 
są w Polsce na bardzo dobrym poziomie. Tam pracują ludzie 
z powołania. Poznałem lekarzy i pielęgniarki z hospicjum w Za-
mościu i Puckiego Hospicjum księdza Kaczkowskiego. Korzys-
taliśmy z ich pomocy. Okazali nam dużo ciepła. Zwłaszcza 
w ostatnim czasie.

Ten ostatni okres choroby to był czas bardzo silnego zbliżenia 
między mną a Korą. Spaliśmy wtedy razem. 
Na ogół tak nie było – Kora miała swoją sypialnię w innej części 
domu, pan swoją. 

Była indywidualistką, potrzebowała przestrzeni. Wychowała 
się w domu dziecka, a wcześniej mieszkała z rodziną w  suterenie 
z czwórką rodzeństwa. Potrzebowała miejsca tylko dla siebie. 
Zresztą ja też.

Na dwa miesiące przed śmiercią spaliśmy każdej nocy obok 
siebie. Nie opuszczałem jej. Ja to wszystko napisałem w dzien-
nikach, które prowadzę. Te wydarzenia spowodowały, że sam 
niewiele pamiętam. Stres był tak silny, że wypaliło mi pamięć. 
Kiedyś zrekonstruuję to wszystko dzień do dniu, jak będę 
w stanie. 

Kora odeszła w miłości. W sposób naturalny, na Roztoczu, by-
liśmy wszyscy: rodzina, przyjaciele, przyroda, zwierzęta, natura.

Po jej śmierci wydawało mi się, że nie przetrwam. Nie wyobra-
żałem sobie życia bez niej. Stanowiliśmy jedność. Zostały mi te 

wszystkie pomieszczenia, te ubrania, kostiumy sceniczne, obra-
zy, pudełka, fotografi e, nagrania. Wszystko mi się z nią kojarzy. 
Wcześniej byłem w działaniu, wszystko uderzyło mnie po pogrze-
bie ze zdwojoną siłą. Byłem okropnie samotny.

Ale czułem i czuję jej obecność. Jechałem kiedyś samocho-
dem, płakałem potwornie, stanąłem w miejscu, gdzieśmy się 
dawniej mocno pokłócili. Nagle GPS zaczął kręcić się w kółko, 
w radiu włączyło się coś, jakby ona mówiła. Takich symbolicz-
nych sytuacji mam więcej. Ale zaczynam powoli żyć swoim 
życiem. Za sprawstwem Kory – bo połączyła mnie z osobami, 
które mi pomagają. Czuję jej wpływ na moje życie, bardzo po-
zytywny. To się nazywa w buddyzmie bodhisatt wa, przebudzo-
ne dobro.

POROZMAWIAJMY O KORZE
W listopadzie zapraszamy na dwa spotkania poświęcone 

Oldze Korze Sipowicz. Pretekstem do nich jest premiera książki 

„Miłość zaczyna się od miłości”, która ukaże się nakładem 

Wydawnictwa Agora.

Oprócz Kamila Sipowicza, męża wokalistki, pisarza, poety 

i współautora opracowania zbioru, będziemy gościć m.in. 

Hannę Kubczak – siostrę Kory, Tomasza W. Michałowskiego, 

redaktora książki, i prof. Magdalenę Środę. 

Oba spotkania poprowadzi redaktor naczelna 

„Wysokich Obcasów” Aleksandra Klich.

Partnerem wydarzeń jest Wydawnictwo Agora. Na obu będzie 

można kupić książkę i otrzymać autografy gości. 

Pierwsze wydarzenie odbędzie się 13 listopada w Warszawie 

w Centrum Premier Czerska 8/10.

Na drugie zapraszamy 20 listopada do Krakowa do Auditorium 

Maximum UJ, ul. Krupnicza 33. Spotkania zaczynają się o godz. 19.

Bilety na spotkania można kupić tutaj: biletycjg24.pl

Kora Jackowska, lato 1984 w Kasince Małej Kamil Sipowicz i Kora, 
plan zdjęciowy 
do teledysku Maanamu, 
październik 2004 r.
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Żałobę przeżywał pan z całą Polską. 
Żałobę przeżywałem w tłumie. Było trudno, bo 

wszędzie, gdzie poszedłem, słyszałem Korę. Nie 
mog łem tej żałoby przeżywać prywatnie, musiałem 
się dzielić Korą z ludźmi, którzy ją kochali, a to jest 
bardzo trudne. Człowiek nie może na sekundę zapo-
mnieć, bo ona istnieje wszędzie: w radiu, w telewizji, 
w gazetach. Ja wtedy nie byłem w stanie oglądać jej 
nagranych koncertów. Jeździłem na festiwale, gdzie 
pokazywano fi lmy z Korą, byłem w Cieszynie i Zwie-
rzyńcu, zaciskałem pięści i płakałem. 

Na szczęście miałem przyjaciół, którzy mi pomog-
li. Niektórzy przyjaciele i przyjaciółki Kory zawiedli.
Jej śmierć pokazała, kto kim jest. Dla niektórych po 
śmierci Kory przestałem istnieć. Nie interesowano się 
mną – człowiekiem w depresji, w rozpaczy, w totalnej 
rozsypce. Pewni ludzie mnie rozczarowali, inni zasko-
czyli pozytywnie. Tak wyglądał ten proces. 

Wie pani, wszystko mi się z Korą kojarzy. Cały świat. W War-
szawie: Bielany, Lasek Bielański, tereny ATK, gdzieśmy się kiedyś 
spotykali, Puszcza Kampinoska, często jeździliśmy do Pułtuska 
na spacery, Nieporęt, gdzie mieszkaliśmy, Rozbrat, gdzie miesz-
kaliśmy. Mirów, Wola, Ogrodowa, gdzie to wszystko się zaczęło. 
Gdzie „miłość zaczęła się od miłości”. Kraków, Grott gera. 

Sporo też podróżowaliśmy: do Grecji, Kanady, Australii, Brazy-
lii, Meksyku, Berlina Zachodniego. W ostatnią podróż chciałem 
pojechać z Korą do Lwowa. Ale pojechałem na próbę, skończy-
ło się niedobrze. Spotkałem się z bardzo złym potraktowaniem 

na granicy i stwierdziłem, że nie mogę jej narażać na 
represje. Tej ostatniej podróży nie odbyliśmy. 
Co pan zrobi z rzeczami Kory? 

Chcę założyć instytut jej imienia albo muzeum, 
jeszcze nie wiem dokładnie, jak to będzie wyglądać. 
Żeby te wszystkie ubrania, torebki, kostiumy scenicz-
ne, obrazy, pudełka, fotografi e, nagrania udostępnić, 
żeby ludzie, którzy ją kochali, mogli to zobaczyć, wejść 
do świata Kory. Mógłbym zrobić pokój Kory, jeden, 
drugi. Ona była piękną, wartościową osobą, nie chciał-
bym, żeby o niej zapominano. 

Chciałbym skatalogować wywiady z Korą, koncer-
ty, wydaję nadal jej płyty, teraz „Różę”, z okazji 25-le-
cia, z apaszką. 

Na tle tej Kory można pokazać wydarzenia poli-
tyczno-społeczne – u Kory mamy i ruch hipisowski, 
i nową falę, i „Solidarność”, i stan wojenny, transfor-
mację, wolną Polskę, pedofi lię księży, Kościół. Wszyst-

ko. W niej mieściła się przecież cała Polska. 
Cały czas odkrywam Korę i jej wewnętrzny świat. Ludzie przy-

syłają zdjęcia, których nie widziałem. Piszą o spotkaniach z Korą.  
W zeszytach Kory są pewne miejsca, których nie dało się roz-
szyfrować. Pozostają zagadką. 

Robiłem ekspertyzę grafologiczną, ale na razie te słowa – bo 
zwykle są to pojedyncze słowa w tekstach – pozostaną tajemnicą. 
Grafi k Jakub de Barbaro rzucił na nie plamy światła. To pięknie 
się tam wkomponowuje. Na razie Kora pozostawiła nas z tym 
światłem. +

REKLAMA

Olga Kora Sipowicz 

„Miłość zaczyna się 

od miłości”, 

 Wydawnictwo 

Agora
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DYSKOBOLKA
Robiono zakłady, czy Konopacka wcześniej rzuci dyskiem nowy 

rekord, czy też rzuci Matuszewskiego

Z Agnieszką Metelską, autorką książki „Złota. Legenda Haliny Konopackiej”, 

rozmawia Joanna Wiśniowska

iedy Halina Konopacka zdo-
bywa pierwszy w historii zło-
ty medal olimpijski dla Polski, 
płacze z radości? 

Tak. Łzy ociera, gdy biało-czer-
wona flaga wznosi się na maszt. Mamy 
rok 1928, igrzyska olimpijskie w Amster-
damie. Złoto Konopackiej jest pierwszym 
złotem zdobytym na igrzyskach przez ko-
bie tę w konkurencji lekkoatletycznej. 
 Halina wchodzi do koła, jest skupiona, 
chce rekor du. Szybki rozmach, mały ob-
rót, czeczotkowy dysk leci daleko. 39 me-
trów i 62 cen tymetry, rekord świata po bity 

o 44 centymetry. Polska przed Niemcami, 
Francją, Włochami. Prezydent Mościcki 
na wiadomość o zwycięstwie wysyła depe-
szę: „Serdeczne pozdrowienia p. H. Kono-
packiej. Zwycięstwo i wielki tryumf Polki 
wobec całego świata jest dowodem żywot-
ności i niespożytej energii naszego narodu”. 
Polska, która dziesięć lat wcześniej odzyska-
ła niepodległość, zaskoczyła gospodarzy tym 
zwycięstwem, nie przygotowali „Mazurka”. 
Poszukiwanie nagrania opóźniło uroczystość 
medalową. 
Jak na triumf Konopackiej reagowała 
polska prasa? 

„Stadion”, pismo zajmujące się tematy-
ką sportową, pisał, że informacja o złotym 
medalu trafi ła do świata szybciej niż wiado-
mość o wygranej bitwie pod Radzyminem 
z bolszewikami w 1920 roku. W euforycz-
nym nastroju wychodziliśmy za sprawą 
tego złotego medalu z lat poniżenia niewolą 
i nieistnienia na mapie Europy. 
W jakich dyscyplinach kobiety najwcześ-
niej uzyskiwały społeczne przyzwolenie 
na uprawianie sportu?

Mogły grać w tenisa i krykieta albo 
zajmo wać się ćwiczeniami gimnastyczny-
mi, ale już na przykład kolarstwem nie. Taka 

K

Wrzesień 1930 r. 
Halina Konopacka na 
Międzynarodowych 
Zawodach 
Lekkoatletycznych 
w Warszawie
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Karolina Kocięcka, mistrzyni w Królestwie 
Polskim w jeździe rowerem, zwana Latają-
cą Diablicą, była uważana za dziwadło. Ale 
mimo przeszkód kobiety wyrzuciły gorsety, 
skróciły suknie, włożyły spodnie, a na boiska 
– krótkie spodenki. Wdzierały się do sportu. 
Były odważne. Kobiety w krótkich spoden-
kach nazywane były przez konserwatystów 
„delegatkami piekła”. 
Jak Konopacka została sportsmenką? 

Wyrastała w domu, w którym sport był 
tak samo ważny jak nauka francuskiego 
i gra na pianinie. Halina i jej rodzeństwo 
świetnie grali w tenisa, jeździli na łyżwach, 
pływali. Zachwyciło ją narciarstwo. Gdy 
zaczęła studia, spróbowała lekkoatletyki. 
Od razu zaczyna bić rekordy.
Jak powojenny rozkwit aktywności ko-
biet wpłynął na Konopacką? 

Dał jej odwagę, żeby pokazać światu 
swoje wiersze. W roku 1926 w prestiżowym 
piśmie literackim „Skamander” wydruko-
wano jej utwór „Skrzypce”. W roku 1929 
wydała tomik pt. „Któregoś dnia”. Krytycy 
padali na kolana. Pamiętajmy, że była już 
mistrzynią olimpijską, uwielbianą celebryt-
ką tamtych lat. Podobno w wielu domach 
obok portretu Marszałka wisiało wycięte 
z gazety zdjęcie Konopackiej. 
W 1935 roku została redaktorką naczelną 
pisma „Start” – dwutygodnika poświęco-
nego kulturze fizycznej kobiet. 

Dążyła do wyrównywania różnic spo-
łecznych. Pismo uczestniczyło w organizo-
waniu obozów wędrownych dla robotnic, 
pomocy domowych, ekspedientek. Propa-
gowało wprowadzenie zajęć wychowania fi -
zycznego w fabrykach. Zauważało koniecz-
ność zaopiekowania się tymi kobietami, 
które potrzebo wały wsparcia, pisząc o po-
gadankach dla niewidomych. Do tego wiele 
kobiet pojawiło się na uczelniach, w admi-
nistracji, niektóre zostały posłankami. Im 
wszystkim Konopacka proponowała nowy 
styl życia. Uczyła je, aby bez względu na 
status społeczny czy zamożność uprawiały 
sport. Bo ruch to zdrowie. Jeszcze pewien 
drobiazg, ale znaczący – propagowała kuch-
nię jarską. Poza tym ściągała do „Startu” 
świetne nazwiska. Pisywała tu Stanisława 
Kuszelewska-Rayska, pisarka, dziennikar-
ka, tłumaczka książek Jacka Londona czy 
Huxleya. 
Kuszelewska-Rayska była pierwszą żoną 
Ignacego Matuszewskiego, od 1928 roku 
męża Haliny, ministra skarbu, dyplomaty, 
piłsudczyka. Jak się poznali z Konopacką? 

Na zawodach lekkoatletycznych w Kra-
kowie, nie ma pewności co do daty. Jak gło-
siła plotka, dysk wylądował obok stojące-
go na boisku Matuszewskiego. Światopełk 
Karpiński zamieścił później w „Cyruliku 

Warszawskim” dwuwiersz na tę okolicz-
ność: „Daleko rzucała dyskiem, trafi ła męża 
z zyskiem”. Miała wówczas 28 lat. Później 
robiono zakłady, czy Konopacka wcześniej 
rzuci dyskiem nowy rekord, czy też rzuci 
Matuszewskiego. 
Kochali się? 

Siostrzenica Konopackiej powiedziała 
mi, że Ignacy świata poza Haliną nie widział. 
A ona? Nie mam wątpliwości, że Ignacy był 
najważniejszym mężczyzną jej życia. To 
on wyznaczy życie Haliny bardziej niż ona 
jego. To on wprowadzi ją w świat wielkiej 
polityki, wielkich nazwisk, snobistycznych 
przyjęć. Będzie mu towarzyszyła podczas 
misji wywiezienia złotego skarbu Banku 
Polskiego. Razem przejadą przez Europę, 
która na ich oczach utraci wolność. Razem 
z nim Halina wybierze emigrację. 
Ich ucieczka ze skarbem Banku Polskie-
go to materiał na książkę. To wówczas 
opuś cili Polskę na zawsze. 

Ignacy dostał rozkaz wywiezienia złota. 
Podjęto szaleńczy wyścig z czasem. Okaza-
ło się, że nadzorujący ewakuację przedsta-
wiciel rządu generał Litwinowicz nie miał 
pojęcia o liczbie sztab złota znajdujących 
się w kraju. Ustalenia czyniono w pośpie-
chu. Udało się zdobyć kilkanaście autobu-
sów i samochodów osobowych, wyruszyli. 
Przemieszczali się nocami, spali, gdzie się 
dało. Niemcy już wiedzieli. Każdy dzień był 
wielką niewiadomą. Luft waff e nie ustawa-
ło w polowaniach. Halina do końca życia 
zapamięta towarzyszące jej w drodze na-
pięcie. Udało im się dojechać do Rumunii, 
która była państwem neutralnym. Jej rząd 
mimo sprzeciwów  III Rzeszy godzi się, 
żeby konwój w ciągu 48 godzin przeby-
wał na jej terytorium. Ratuje ich kapitan 
angielskiego tankowca „Eocene” wiozący 
na zlecenie amerykańskiej fi rmy naft owej 
ropę do Grecji. Zabiera na pokład 75 ton 
polskiego złota. Nie robi problemu. Statek 
płynie nocą bez świateł nawigacyjnych 
i bez sygnałów radiowych. Przez Turcję, 
Bejrut złoto trafi a do Paryża. A wraz z nim 
– Halina z Ignacym. Jednak w stosunku do 
Matuszewskiego zamiast podziwu jest nie-
chęć i intrygi ze strony np. generała Sikor-
skiego. Halina nie będzie chciała wracać 
do tamtych wydarzeń. Po latach powie, że 
Ignacy był bohaterem jej życia. 

Jak trafiają do Ameryki? 
Są przekonani, że to kraj, w którym cen-

zura nie krępuje wolności słowa. Zdaniem 
Matuszewskiego to właśnie od Stanów Zjed-
noczonych zależeć będzie dalszy przebieg 
wojny. Uznaje USA za najlepsze miejsce 
do podjęcia walki o Polskę. 
Gdzie zamieszkali? 

W Nowym Jorku, choć nigdy do końca 
nie wyprowadzili się z Warszawy. Dla nich 
Polska nie była za oceanem. Gdy przycho-
dziły listy, była tuż za rogiem. 

Ignacy umiera w sierpniu 1946 roku. Ży-
cie obok niego nauczyło Halinę politycznej 
odwagi. Wygłaszała, co myśli, z  absolutną 
otwartością. Publicznie mówiła o tym, 
że w jej kraju, który tak dzielnie bił się na 
wszystkich frontach wojny, zmienił się je-
dynie okupant. Droga do Polski była dla niej 
zamknięta przez lata. Jej po glądy politycz-
ne i związki z piłsudczyka mi, traktowany-
mi jak groźni przeciwnicy, kwa lifi kowały ją 
w Polsce Ludowej do  grona agentów. W En-
cyklopedii PWN wydanej w 1975 roku pod 
hasłem „olimpijskie igrzyska” wśród naj-
słynniejszych polskich  złotych medalistów 
olimpijskich brakuje Haliny.
Czym zajmuje się w USA? 

Zanim znajdzie stałe zajęcie, jest sekre-
tarką Ignacego, pierwszą czytelniczką tek-
stów, korektorką. Gdy zostaje powołany 
Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, 
znajduje w nim zatrudnienie. Po śmierci 
Ignacego wychodzi za Jerzego Szczerbiń-
skiego, znajomego z kortów tenisowych 
w Milanówku. Wyprowadza się z Nowego 
Jorku. Z Jerzym żyją po amerykańsku, każde 
zakłada własny biznes. Halina – pracownię 
krawiecką, w której zatrudnia Polki. To fi r-
ma dla elegantek. Bawi się modą. Jednak 
Jerzy choruje, to choroba szpiku. Umiera na 
piętrze, gdy ona przyjmuje klientki na parte-
rze. Halina ma wówczas blisko 60 lat, kupuje 
sztalugi, pędzle, farby akrylowe. Maluje. 
Brakowało Konopackiej Polski? 

Odwiedziła Polskę trzykrotnie. Tęskniła. 
Nigdy nie poczuła się do końca dobrze na 
emigracji. Choć pytana, czy zawdzięcza coś 
Ameryce, odpowiadała, że odkryła tam sie-
bie. Dowiedziała się, kim jest i co może dla 
siebie zrobić. W jednym z ostatnich listów, 
do swojej przyjaciółki Marysi Miłobędzkiej, 
pisała, że zazdrości jej, iż może słyszeć za 
oknem mowę polską i synogarlicę. 
Dlaczego w takim razie nigdy do Polski 
nie wróciła? 

Była chora na serce, miała wszczepiony 
rozrusznik. W Polsce, gdy dostała ataku, 
bardzo długo czekała na karetkę. Dusiła się. 
W Ameryce pomoc nadchodziła błyskawicz-
nie. Miała do wyboru: albo samotność, albo 
lęk. Wybrała samotność. +

Kobiety w krótkich 

spodenkach 
były nazywane 
„delegatkami piekła”
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– wokalistka, kompozytorka, autorka 

tekstów. 11 października ukazała się jej 

najnowsza płyta „Disarm”. Po Nowym 

Roku wyruszy w trasę koncertową 

z towarzyszeniem AUKSO – Orkiestry 

Kameralnej Miasta Tychy pod batutą 

Marka Mosia
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gnieszka Holland w udzielo-
nym niedawno Paulinie Rei-
ter wywiadzie powiedziała: 
„Artyści nie mają obowiązku. 

(…) Dziennikarz, podobnie jak 
lekarz, to zawód zaufania publiczne-
go. Artysta – nie. Artyści mają prawo do 
błędów, fantazji, prowokacji, narcyzmu 
nawet”. Tymczasem wydaje się, że ty, 
 podobnie jak Agnieszka Holland, to po-
czucie odpowiedzialności masz. Zachę-
casz do dbania o środowisko, bierzesz 
udział w „czarnych marszach”, protes-
tach w obronie sądów…

Agnieszka ma w sobie poczucie odpo-
wiedzialności za drugiego człowieka, ale też 
w ogóle za społeczeństwo. Jest wyjątkową 
artystką i w jej ustach ta wypowiedź mnie 
nie zaskakuje. 

Mój głos długo się kształtował, dojście 
do tego, że on może mieć znaczenie i swój 
ciężar, było procesem. W pewnym momen-
cie chyba po prostu dojrzałam. Ale nie chcę 
nikomu nic narzucać. Dla mnie bycie doros-
łą wiąże się z odpowiedzialnością za innych 
– to dlatego się angażuję. Jestem z dużej 
rodziny, mam trójkę rodzeństwa i zawsze 
czułam się za rodzeństwo odpowiedzialna. 
Wszyscy w mojej rodzinie są tacy.

Szybko też stałam się mamą. Wyszłam 
za mąż, kiedy miałam 23 lata, i mam dwie 
przybrane córki. 
Mieszkasz w Berlinie, w Polsce pojawiasz 
się sporadycznie, mogłabyś się zupełnie 
odciąć od tego, co się tutaj dzieje.

To, gdzie mieszkam, nie ma znaczenia. 
Jestem Polką, wychowałam się w Polsce 

i boli mnie to, co się tutaj dzieje. Boli mnie 
to, co się wydarzyło podczas Marszu Rów-
ności w Białymstoku, to, że atakowany 
był Ośrodek Monitorowania Zachowań 
Rasistowskich i Ksenofobicznych. Ale tak 
samo boli mnie to, że w Stanach Zjedno-
czonych wciąż regularnie zabijane są osoby 
transpłciowe. Krzywda boli mnie tak samo, 
niezależnie od tego, gdzie się dzieje. A kiedy 
widzę jakąś niesprawiedliwość, to się wy-
powiadam. Na szczęście media społeczno-
ściowe są międzynarodowe i dają mi taką 
możliwość. 

Mój głos zresztą usłyszano i zostałam 
zaproszona przez Parlament Europejski 
do współpracy. Dostałam pismo, w którym 
było napisane, że podoba im się moja oby-
watelska postawa i że zależy im na opinii 
takich ludzi jak ja. Jesteśmy w kontakcie 
i jeśli tylko pojawi się temat, który jest mi 
bliski, to pojadę do Brukseli na ich zaprosze-
nie. Bardzo bym chciała, żeby ta znajomość 
zaowocowała współpracą na stałe.

Jestem zaszczycona, ale jednocześnie 
widzę, że każda rzecz, w którą się angażuję, 

odkrywa kolejną otchłań tego, co jest jesz-
cze do zrobienia. 
Nie masz w związku z tym poczucia 
 beznadziei i bezsensu? Że to nie jest 
 jedna sprawa, tylko co chwila trzeba 
protes tować w obronie kolejnych traco-
nych praw?

Świat ogarnęło poczucie beznadziei, 
co powoduje, że ludzie składają broń i nie 
chcą walczyć. Jestem za tym, żeby wszędzie, 
gdzie tylko można, tę nadzieję w ludziach 
wskrzeszać. To mnie prowadzi. Głęboko 
wierzę, że jeden głos może pociągnąć za 
sobą masę. Najlepszym dowodem na to jest 
Greta Thunberg, która jeszcze rok temu pro-
testowała sama, a dzisiaj idzie za nią  milion 
ludzi. Jeżeli będziesz o coś konsekwentnie 
walczyć, to jest szansa, że ci się uda. 
Udało się chwilowo zatrzymać próbę 
 zaostrzenia w Polsce ustawy antyabor-
cyjnej. Ale prawa kobiet są cały czas 
 zagrożone. 

Dlatego wychodzę na ulice, protestuję 
i krzyczę. Choruję na endometriozę, więc jak 
słyszę, że in vitro nie jest dofi nansowywane 
albo że w ogóle się z tej metody  zrezygnuje, 
to się na to nie godzę. Dla mnie to najbar-
dziej prawdopodobna szansa na zajście 
w ciążę. Co dziesiąta kobieta cierpi na endo-
metriozę i ma ten sam problem co ja. To dla 
mnie bardzo bolesny temat. Podobnie jak 
aborcja. 

Jestem otwarta i liberalna, ale po prze-
czytaniu w „Wysokich Obcasach” wywiadu 
z Natalią Przybysz, w którym przyznała się 
do aborcji, w pierwszej chwili pomyśla-
łam, że przesadziła. Ale drugi głos we mnie 

A

UCZĘ SIĘ TEGO, 
ŻEBY NIE OCENIAĆ

Ulżyło mi, kiedy przestałam chodzić do kościoła. Przestałam 

czuć się złym człowiekiem i poczułam się ze sobą dużo lepiej

Z Mary Komasą rozmawia Joanna Wróżyńska

TWARZE

Choruję 

na endometriozę, 
więc jak słyszę, 

że in vitro nie jest 
dofinansowywane, to 

się na to nie godzę
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TWARZE

mówił, że może to jest jedyna metoda, by 
coś zmienić – powiedzieć coś tak mocno, 
wrzucić bombę. Byłam ciekawa, co się sta-
nie później. A teraz, jak czytam, że według 
badań ponad połowa ludzi w Polsce jest za 
legalną aborcją, to wiem, że to było waż-
ne i potrzebne. Nigdy nie miałam aborcji, 
 nigdy nie byłam w ciąży, nie wiem, jak to 
jest podjąć taką decyzję. Przypuszczam, że 
dla każdej kobiety oznacza to coś innego. 
Uczę się tego, żeby nie oceniać. I absolutnie 
nie do pomyślenia jest dla mnie to, że kobie-
ty robią aborcję po kryjomu, w warunkach 
zagrażających ich życiu. 

Wiem, że naiwnie wchodziłam w doros-
łość. Kiedyś na pytanie, czy jestem femi-
nistką, odpowiadałam, że absolutnie nie, 
dlaczego mam się podpisywać pod zwrotem 
sprzed 50 lat. Uważałam, że jestem wyzwo-
lona, nie mam o co walczyć, bo mam swoje 
prawa. A potem zobaczyłam, że mężczyźni 
podczas spotkań biznesowych w ogóle mnie 
nie słuchają i nawet nie patrzą mi w oczy, 
zaczęłam więc na nie zabierać męża. Decy-
zje zapadały szybciej, gdy on powtarzał to 
samo, co ja powiedziałam chwilę wcześniej. 
To mi uzmys łowiło, że wciąż jest o co wal-
czyć. A jednak jestem feministką. I dziś to 
słowo bardzo mi się podoba, uważam, że 
brzmi dostojnie.
Powiedziałaś, że wydawało ci się, iż je-
steś kobietą wyzwoloną. Wciąż masz 
 takie poczucie?

Miałam, kiedy jako nastolatka wyjecha-
łam do Paryża. Szybko zdałam sobie jed-
nak sprawę z tego, że nie wiem, kim jestem 
i czego chcę. Zderzenie z rzeczywistością, 
wyrwanie się z dużej rodziny, w której każdy 
ma silne ego i trudno się przebić, pomogło 
mi znaleźć własny głos i tożsamość. Zdałam 
sobie też sprawę z tego, że zostałam wycho-
wana w konkretnej kulturze, ściśle związa-
nej z wiarą katolicką. Wyzwolenie się z tego 
zajęło mi ładne parę lat. Ulżyło mi, kiedy 
przestałam chodzić do kościoła. Przestałam 
czuć się złym człowiekiem i poczułam się 
 ze sobą dużo lepiej. Pierwszy raz poczułam, 
że to ja mam wpływ na swoje życie.

Ale nigdy nie miałam złego doświad-
czenia z religią katolicką, trafiałam na 
super księży, mam nawet ślub kościelny. 
Więc to nie jest tak, że wyszłam z Kościo-
ła poraniona. Miałam natomiast poczu-
cie, że zupełnie się w nim nie odnajduję 
i muszę poszukać czegoś dla siebie. Także 
jako artystka mam potrzebę duchowości 
i wypełniam ją po swojemu. Znalazłam ją 
w jodze kundalini. Potrzebowałam rytu-
ału, który wypełniłby brak tych rytuałów 
związanych z Kościołem. Bo teraz widzę 
je właśnie jako rytua ły, czasami nawet 
piękne, ale nic ponad to. Potrzebowałam 

jednak długiego czasu, żeby się z tym 
zmierzyć. 
Tymczasem mam wrażenie, że Polacy 
wracają do tradycyjnych wartości.

Oczywiście, że tak, bo się czują w tym 
bezpiecznie. Każdy powinien mieć prawo 
wyboru swojej drogi duchowej. I w ogóle 
 do decyzji, czy duchowość jest mu w życiu 
potrzebna, czy nie. 

Wychowałam się w bardzo tolerancyj-
nym domu. Moi rodzice są wierzącymi 
i praktykującymi katolikami, a ja nie, ale 
nikt nie ma z tym problemu. Wierzę w dia-
log, w to, że i dobro, i zło mają wiele barw. 
Także w to, że ludzie potrafi ą się dogadać 
mimo różnic, tylko potrzebują na to czasu. 
Wymyśliłaś antybrexitową akcję „Stay 
with Us”. To po niej do współpracy za-
prosił cię Parlament Europejski?

Nie. Przedstawiciele europarlamentu 
zwrócili się do mnie po wyborach w maju, 
a akcja „Stay with Us” przyszła mi do głowy 
jeszcze przed Nowym Rokiem. Brexit rozgry-
wa się tylko na poziomie politycznym, bra-
kuje komunikacji między zwykłymi ludźmi. 
Doszłam do wniosku, że Europejczycy z kon-
tynentu nie wysłali komunikatu do Europej-
czyków na Wyspach typu: „Zostańcie z nami, 
nie odchodźcie, bez względu na to, jaka jest 
władza, trzymajmy się razem, bo razem jeste-
śmy silniejsi i możemy dokonać zmian”. 

Wymyśliłam, żeby narysować sobie na 
dłoni gwiazdkę – symbol Unii Europej-
skiej i brytyjskiej flagi – zrobić zdjęcie, 
opublikować w mediach społecznościo-

wych opatrzone hashtagiem #StayWithUs 
i oznaczyć przyjaciół, idoli, ludzi znanych 
i nieznanych. W akcję zaangażował się 
mój mąż, mnóstwo naszych przyjaciół, ale 
też Wim Wenders czy Agnieszka Holland. 
Widziałam, jak Wim Wenders podczas 
Europejskich Na gród Filmowych rysował 
gwiazdki swoim znajomym, mówiąc, że to 
fantastyczna akcja. Rozrosła się na całą 
Europę. Zaczęły się do nas odzywać orga-
nizacje proeuropejskie, mówiąc, że tego im 
właśnie brakowało – oddolnej inicjatywy 
skierowanej do ludzi. Poruszyliśmy emocje, 
i to nie te negatywne, związane z polityką, 
ale społeczne, ludzkie. Zaczęli do nas pisać 
ludzie na  Face booku, zarówno przeciw-
nicy, jak i zwolennicy brexitu. Ci ostatni 
najpierw nas ostro krytykowali, ale podej-
mowaliśmy z nimi merytoryczną dyskusję, 
pisaliśmy, że nie chcemy zmieniać ich po-
glądów, tylko wysłać pozytywny sygnał, że 
są mile widziani i może jest jeszcze nadzie-
ja na odbudowanie tych relacji, które być 
może uważali za stracone na zawsze. I ci 
ludzie zaczynali się otwierać, przyznawali, 
że czują się osamotnieni, zagrożeni i opusz-
czeni. A przede wszystkim przytłoczeni 
 politycznym aspektem tego wszystkiego. 
Nie wiem, czy zmieniliśmy czyjeś poglądy, 
ale za sukces uważam to, że weszliśmy ze 
sobą w normalną rozmowę. Bo tego mi bra-
kuje w świecie – rozmowy.
Teledysk do piosenki „Be a Boy” z twojej 
nowej płyty „Disarm” jest właśnie taką 
próbą nawiązania dialogu? To mocny 
głos poparcia dla społeczności LGBT+.

Ten klip był dla mnie bardzo ważny,  bo 
jest potwierdzeniem tego, jaką artystką 
chcę być. Taką, która mówi o miłości nie-
zależnej, otwartej i partnerskiej, bez wzglę-
du na płeć czy orientację seksualną. Anja 
 Rubik, która go wyreżyserowała, wpadła 
na fantastyczny pomysł, żeby pokazać ca-
łujące i przytulające się pary hetero- i homo-
seksualne. Moim zdaniem w piękny sposób 
udało nam się pokazać w nim miłość. 

Wideo miało premierę tuż przed war-
szawską Paradą Równości, chwilę po tym, 
jak z mostu Łazienkowskiego rzuciła się 
Mi lo Mazurkiewicz, działaczka LGBT+. To 
o niej myślałam, wypuszczając ten klip. Dla 
takich ludzi chcę walczyć i tworzyć. Nie 
umiem sobie nawet wyobrazić, jak trudne 
było dla niej życie w Polsce, gdzie mówio-
no jej, co ma czuć, kim ma być. Chciałabym, 
żeby ludzie posłuchali tej piosenki i wie-
dzieli, że jeśli tego potrzebują, to mogą się 
do mnie odezwać. 
To twój kolejny wspólny projekt z Anją 
 Rubik.

Anja naturalnie weszła w moje życie, sta-
jąc się członkiem rodziny. Przy tym, jak bar-

Mary Komasa

„Disarm”,

WM Poland − WMI

Szłam z tłumem podczas 
„czarnych marszów” 

i myślałam o prawach, 
które tracimy lub możemy 

stracić. 

Zdałam sobie 

sprawę, 

że przespaliśmy 

kilka lat
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dzo jesteśmy wszyscy zapracowani, nasza 
współpraca jest takim małym prezentem, 
który możemy sobie dać, żeby spędzać ze 
sobą więcej czasu. To zawsze bardzo krea-
tywne i inspirujące spotkania. 
Jesteście przykładem na to, jak kobiety 
mogą się wspierać. 

Absolutnie. Chociaż z przyjaźnią jest 
jak z miłością – jak się coś poczuje, to płeć 
nie ma znaczenia. 

Żyję z rodziną Anji bardzo blisko, tak 
samo ona z moją. Myślę, że zostałyśmy wy-
chowane w podobny sposób, bardzo ważne 
są dla nas więzi rodzinne. Cenię sobie jej 
wsparcie, to, że zawsze mogę na nią liczyć. 
Zwłaszcza że nie jest o to łatwo w moim za-
wodzie. Anja się śmieje, że ona i moja siostra 
są moimi psychofankami. Gdy widzi, że się 
czymś martwię, zawsze wysyła mi wiado-
mość, bym pamiętała, że jestem najlepsza. 
Artysta jest ostatnią osobą, która w siebie 
wierzy, więc dostać takie wsparcie od kogoś 
bliskiego to naprawdę cenne.

Bardzo się nakręcamy, ale też jesteśmy 
wobec siebie szczere i obiecujemy, że za-
wsze powiemy sobie nawet najgorszą rzecz. 
Bo nikt inny nam tego nie powie. 
Masz nadzieję na przyszłość?

Mam tylko nadzieję. 

Bo w piosence „Degenerate Love” śpie-
wasz, że jej nie masz.

Ale za chwilę dodaję, że jest dla nas nie-
bo, przyszłość jest jasna i mamy miłość. 
I tak, jest dla nas nadzieja. Tylko musimy 
ją w sobie wypracować. W tytułowym 
 „Disarm” śpiewam: „Rozbrój się, ale się nie 
poddawaj”. Szukam możliwości, żeby mieć 
siłę, żeby iść do przodu i mieć nadzieję, ale 
nie przez agresję.

Płyta „Disarm” powstawała, kiedy prze-
kraczałam trzydziestkę. Dopiero wtedy 
powstała w mojej głowie przestrzeń, żeby 
zadać sobie pewne pytania i się z nimi zmie-
rzyć. Dlaczego jestem na tym świecie? Czy 
mój głos coś znaczy? Czy ja i moje pokolenie 
zostaniemy usłyszane?

Później przyszły wybory parlamentar-
ne, które dały władzę PiS. Nie mówię, że 
to wydarzenie zainspirowało płytę, ale 
tak wiele się zmieniło, że trudno było po-
zostać obojętną. Szłam z tłumem podczas 
„czarnych marszów” i myślałam o pra-
wach, które tracimy lub możemy stracić. 
Zdałam sobie sprawę, że przespaliśmy 
kilka lat. 

Nagrywałam ten album w Londynie, 
kiedy brexit stał się absolutnie realnym 
zagrożeniem. Jednego dnia chłopaki, z któ-

rymi pracowałam, mówili: „Daj spokój, jaki 
brexit? Co ty gadasz?”, a już kilka miesię-
cy później, kiedy się spotkaliśmy, mieli 
nietęgie miny i zastanawiali się, jak mogli 
przegapić moment, w którym te wszystkie 
mechanizmy ruszyły. Ta płyta powstawała 
właśnie z takimi pytaniami. Czy jesteśmy 
pokoleniem, które umie i ma odwagę coś 
zmienić? Czy tylko łatwo się zapalamy 
i szybko gaśniemy? 

Wciąż mam nadzieję, że jesteśmy poko-
leniem, które wywalczy dla siebie prawa 
i wprowadzi spokój.
Masz w sobie potrzebę buntu?

Nie da się ominąć tego okresu. On nie-
koniecznie musi przyjść, kiedy dojrze-
wasz. Jestem idealnym przykładem na to, 
że może przyjść dużo później. Uważam, 
że każdy okres przemiany jest okresem 
buntu. Z tym że skłaniam się bardziej ku 
temu, by nazywać to właśnie przemianą, 
a nie buntem. 

Ale generalnie prowadzę bardzo nudne, 
rodzinne życie, wychowujemy z Antkiem, 
moim mężem, dwie, już teraz pełnoletnie, 
córki. Prawie w ogóle nie imprezuję, cho-
dzę bardzo wcześnie spać. Prędzej zoba-
czysz mnie w berlińskiej filharmonii niż 
w Berghain. +

OGŁOSZENIE WŁASNE WYDAWCY

MAGAZYN 
PSYCHOLOGIA 

MIŁOŚCI

NA OKŁADCE. HELENA BONHAM CARTER 
Przez jakiś czas byłam angielską różą, a potem zwiędłam 
i umarłam – śmieje się, a jej wielkie oczy robią się lekko 
skośne. – No, może nie umarłam, ale wyhodowałam 
sobie spore kolce.   str. 28

PSYCHOLOGIA. ZRÓB SOBIE NADZIEJĘ
Jesteśmy dziś osamotniani przez pracę w korporacji, 
indywidualizm, media społecznościowe. A poczucie 
osamotnienia jakoś się wiąże z brakiem nadziei 
– rozmowa z prof. Bogdanem de Barbaro.   str. 36

NAUKA. SZACH-MAT, PESYMISTO 
Pesymiści spodziewali się tego od dawna, ale i tak nie jest 
miło to przyjąć: optymiści żyją dłużej! – pisze 
Olga Woźniak.   str. 120
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zy naprawdę wszystkim po-
trzebna jest matematyka? 
Przecież nie każdy będzie 
inżynierem, a z codziennymi 

rachunkami można sobie po-
radzić za pomocą kalkulatora, kompute-
ra albo spytać doradcę finansowego.

Wielu osobom się wydaje, że jeśli 
dziecko nie zamierza zostać inżynierem, 
to w życiu wystarczy mu umiejętność wy-
konania kilku prostych operacji matema-
tycznych: dodawania, odejmowania, mno-
żenia, dzielenia i obliczania procentów. 
Opanowawszy te umiejętności, poradzi 
sobie na zakupach i obliczy, czy oferowa-
ny mu przez bank kredyt jest korzystny. 
Ale matematyka potrzebna nam jest nie 
tylko do tego, żeby liczyć! Ma też olbrzy-
mi wpływ na to, jak rozwija się nasz mózg 
i jak postrzegamy świat.
Matematyka zmienia nasze zachowanie?

Można tak powiedzieć. Ćwiczenie ma-
tematycznego myślenia pomaga wnios-
ko wać, kojarzyć fakty i zjawiska, odpo-
wiednio je klasyfikować nie tylko na 
kartce czy tablicy, ale też w codziennych 
sytuacjach. Ludzie, którzy dobrze sobie 
radzą z matematyką, szybciej znajdują 
rozwiązania codziennych problemów, 

łatwiej podejmują decyzje. Są w stanie 
lepiej przewidzieć konsekwencje  danego 
sposobu postępowania, przeanalizować 
plusy i minusy konkretnego wyjścia z sy-
tuacji. Są też wytrwalsi w dążeniu do ce-
lu. Wiedzą, że w życiu – jak w  zadaniu 
matematycznym – do rozwiązania prob-
lemu można dojść różnymi drogami i nie 
warto się poddawać po pierwszej poraż-
ce. Dlatego martwi mnie, że w wielu 
szkołach nauczyciele oceniają uczniów 
w systemie zero-jedynkowym, mówiąc 
im: „Albo umiesz, albo nie umiesz”. Na-
uka matematyki to proces, droga. Uczeń, 
który nie poradził sobie z zadaniem, nie 
powinien dostawać jedynki, lecz należy 
go zachęcać, by szukał błędu w swoim ro-
zumowaniu. W codziennym życiu też ni -
gdy nie umiemy przecież wszystkiego od 
razu! Umiejętność nazywania popełnio-

nych błędów i wyciągania wniosków 
z porażek pozwala nam się doskonalić. 
Rozwiązanie problemu po kilku próbach 
hartuje emocjonalnie, wzmacnia poczu-
cie własnej wartości. 
Nauka matematyki jest jak emocjonalny 
trening?

W pewnym sensie. Ale przede wszyst-
kim to trening mózgu. Dzieci, które ra dzą 
sobie z matematyką, mają lepszą pamięć 
i z zasady łatwiej  przyswajają wiedzę tak-
że z innych przedmiotów. Szczegól nie 
wrażliwe są na muzykę i łat wiej uczą się 
gry na instrumentach. To dlatego, że ła-
twiej zapamiętują  sekwencje nut, dostrze-
gają harmonie. Łatwiej też przychodzi im 
nauka języków obcych. Nieprzypadkowo 
ośrodek mózgu odpo wia dający za przy-
swajanie języków i od czuwanie muzyki 
leży w sąsiedztwie ośrod ka, który ma 
wpływ na  rozumienie matematyki. Na-
uka matematyki jest ważna, bo wspiera 
wszechstronny rozwój człowieka. Dlate-
go tak samo jak staramy się od najmłod-
szych lat zaszczepić dzieciom zamiło-
wanie do sportu, by zachowały zdrowie 
i sprawność  fi zyczną w dojrzałym wieku, 
powinniśmy od małego uczyć je czerpania 
przyjemności z rozwiązywania zagadek 

MATEMATYKA 
POMAGA SIĘ CIESZYĆ MUZYKĄ

Ludzie, którzy dobrze sobie radzą z matematyką, szybciej 

znajdują rozwiązania codziennych problemów i łatwiej 

podejmują decyzje

Z Moniką Worch rozmawia Magdalena Warchala

C

Monika Worch

– psycholożka, dyrektorka prywatnej 

szkoły Kolumbus i prywatnego przedszkola 

Kolumbus Junior w Błoniu
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logicznych i z wysiłku umys łowego. Dzię-
ki aktywności umysło wej mózg starzeje 
się wolniej. Nie bez powodu seniorom czy 
pacjentom, u których zdiagnozowano 
chorobę Alz heimera, zaleca się rozwiązy-
wanie łami główek, by jak najdłużej zacho-
wali sprawność umysłu. 
Większość dzieci nie lubi jednak mate-
matyki. Jak zmienić ich nastawienie?

Przeciwnie! Dzieci niemal od urodze-
nia w naturalny sposób fascynują się ma-
tematyką. Już noworodki kochają rytmy. 
Stałe sekwencje zdarzeń sprawiają, że 
czują się bezpiecznie, wiedząc, że każde-
go wieczora po jedzeniu będzie kąpiel, po-
tem przytulanie, a potem spanie. Jestem 
dyrektorką przedszkola i szkoły podsta-
wowej. Obserwuję, że przedszkolaki szu-
kają matematyki wszędzie  dookoła siebie. 
Uwielbiają liczyć, porównywać wielkości, 
wyszukiwać figury geometrycz ne. Jeśli 
szkoła potrafi  podsycić ten  zapał, fascy-
nacja matematyką nie mija. Nieste ty, wie-
le szkół zniechęca uczniów do tego przed-
miotu. Doświadczyłam tego na włas  nej 
skórze, bo choć mój tata był matematy-
kiem, ja sama nie znosiłam się jej uczyć. 
Problemem jest to, że  nauczycie le wyma-

gają od uczniów, by łapali wszystko w lot. 
Jeśli uczeń popełnia błąd, to zamiast za-
chęty do dalszych prób dostaje złą oce-
nę i komunikat, że poległ na zadaniu. 
Tymczasem dzieci bardzo często traktują 
szkolne stopnie jako ocenę nie swoich 
umiejętności, lecz swojej osoby. Myślą: 
dostałem jedynkę z matematyki, to zna-
czy, że jestem kiepskim matematy kiem. 
W efekcie zamykają się na tę dziedzinę 
wiedzy, nie próbują nawet jej zrozumieć, 
bo zakładają, że i tak im się nie uda. Poku-
tuje przekonanie, że w przypadku kogoś, 
kto ma umysł humanisty, wszelkie wysił-
ki włożone w opanowanie matematy ki są 
daremne. To nieprawda! Oczywiście są 
umysły bardziej i mniej analityczne, ale 
nie można z góry zakładać, że ktoś nie 
poradzi sobie z matematyką.  Nawet tzw. 
słabsi uczniowie są w stanie ją opano-
wać. Edukacja to relacja. Dziecko, które 
w szkole czuje się niekomfortowo, wie, 
że nauczyciel w niego nie wierzy, nie bę-
dzie robić postępów w nauce, bo skupi się 
wyłącznie na radzeniu sobie ze stresem. 
Dlatego wyzwaniem dla szkoły jest odcza-
rowanie matematyki i pokazanie, że jej 
nauka może być przyjemnością. +

NAUKA MATEMATYKI 
OD URODZENIA? 

Coraz głośniej mówi się, że to klucz 
do sukcesu w dalszych latach rozwoju 
dziecka. Badania pokazują, że dzieci 

mają wrodzone zdolności matematyczne, 
dlatego warto je właściwie wspierać. 

Zaangażowanie rodziców w naukę 
matematyki maluchów nie musi być trudne 
– dzięki prostym ćwiczeniom można pomóc 

dzieciom oswoić się z królową nauk. 
Im wcześniej dziecko zacznie się uczyć, 

tym przyjemniejsze i łatwiejsze to dla 
niego będzie, a efekty staną się bardziej 
spektakularne. Nauka matematyki może 
być prosta jak nauka mówienia – dziecko 

instynktownie obserwuje zasady, które 
rządzą matematyką. O tym wszystkim 

chcemy mówić w kolejnej odsłonie akcji 
„Matematyka się liczy!”, którą redakcja 

„Wyborczej” prowadzi wraz z Fundacją 
mBanku. Zapraszamy!

Piszcie: matematyka@wyborcza.pl

PARTNER AKCJI

MATEMATYKA SIĘ LICZY

OGŁOSZENIE WŁASNE WYDAWCY

JUŻ W SPRZEDAŻY

KOBIETY 
WIEDZĄ, 

CO ROBIĄ

Dostępne w aplikacji Wysokie Obcasy Extra
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rzemysł kosmetyczny ciągle 
poszukuje nowych surow-
ców. Ostatnio szczególnie 
popularne są te pochodzące 

ze źródeł naturalnych, które 
zapewniają wysokie stężenie składników 
aktywnych i odżywczych – tłumaczy dr Ka-
jetan Dąbrowa, chemik, adiunkt Instytutu 
Chemii Organicznej PAN. – Stąd popular-
ność kosmetyków bazujących na ekstrak-
tach roślinnych, np. z szerokim spektrum 

anty oksydantów (ochrona przed wolnymi 
rodnikami) czy też związków hamujących 
działanie enzymu tyrozynazy (efekt roz-
jaśniający). 

Ostatnio producenci sięgnęli po kono-
pie, ale też po produkty uzyskane w proce-
sie fermentacji, takie jak kombucha (grzy-
bek herbaciany), oraz po grzyby, a wśród 
nich także drożdże. Dlaczego? – Gatunków 
grzybów jest sześć razy więcej niż roślin,  
a większość z nich wciąż czeka na  od krycie, 

stąd korzyści, które mogą dać skórze, jest 
potencjalnie więcej – tłumaczy dr Kajetan 
Dąbrowa.

Grzybobranie 
Niektórym skojarzą się z grzybicą, czyli 
czymś, czego na pewno nie chcemy mieć na 
skórze. Ale nie o to chodzi. Po grzyby, o któ-
rych tu mowa, sięgano już bardzo dawno 
temu w  medycynie i kos metologii chińskiej. 
Uważa się, że nawilżają, wygładzają skórę, 

URODA

P

Kombucha, grzyby, drożdże, konopie – o tych składnikach 

kosmetycznych jest teraz najgłośniej. Dlaczego? 

Tekst Maria Kowalczyk

FERMENT W DROGERII

1. Adaptogen, Youth To The People,
głęboko nawilżający krem z grzybami i zio-

łami. 59 ml/209 zł  (Sephora) 2. The Science 

of 10, Alterna, szampon z  ekstraktami z bia-

łych trufli. 250 ml/266 zł (hair2go.pl) 3. Q10 

Power, Nivea, olejek pie lęgnacyjny z bio-

identycznym koenzymem Q10 (uzyska nym 

w procesie fermentacji drożdży Schizo-

saccharomyces).   30 ml/58 zł 4. Geisha 

Mask, Shiitake, Yoskine,  mas ka z grzybami 

shiitake. 11,96 zł  (online) 5. Mega-Mushroom 

Relief & Resilience, Origins, kojący krem na 

noc ze sfermentowanymi grzybami chaga, 

czernidłakiem kołpakowatym. 50 ml/269 zł
(Sephora) 6. Detox Toner, Grown Alche-
mist, toner przeciwzmarszczkowy z poli-

sacharydami z grzybów reishi. 100 ml/199 zł

2.

3.

4.

5.

1.

6.
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regenerują naskórek i wykazują działanie 
przeciwtrądzikowe. W kosmetykach naj-
częściej można spotkać grzyby azjatyckie 
– shiitake i reishi. 

– Wpływ grzybów na skórę jest bardzo 
szeroki – zaczynając od rozjaśniania, po-
przez wymiatanie (dezaktywację) wolnych 
rodników, zwalczanie stanu zapalnego, koń-
cząc na hamowaniu aktywności enzymów 
degradujących kolagen. Przy czym konkret-
ny wpływ na skórę zależy od gatunku grzy-
ba i warunków jego hodowli – mówi dr Ka-
jetan Dąbrowa. 

Shiitake, czyli twardziak jadalny, w diecie 
stymuluje układ odpornościowy. Reishi (la-
kownica) nazywany jest grzybem nieśmier-
telności. A w kosmetologii te grzyby cenione 
są za właściwości rozjaśniające i likwidujące 
przebarwienia – zawierają m.in. kwas kojo-
wy. Mają też dużo antyoksydantów, które 
wymiatają wolne rodniki odpowiedzialne 
za starzenie się skóry. Dodają skórze blasku 
i poprawiają jej koloryt. Uważa się, że reishi 
mają działanie przeciwzapalne i antycelluli-
towe, a nawet odchudzające. 

Jako pierwsi po grzyby reishi sięgnęli 
Japończycy, tworząc kosmetyki Embellir 
Menard. To superluksusowe produkty, któ-
re regenerują skórę. Nadają się też do skóry 
podrażnionej, z AZS czy alergiami kontak-
towymi. Najwięcej grzybów na mililitr kre-
mu można znaleźć w linii Mega Mushroom 
Origins. Krem Relief and Resilence zawiera 
sfermentowane grzyby chaga o działaniu 
przeciwutleniającym, rei shi, które koją i ła-
godzą skórę, maczużnik – stosowany w tra-
dycyjnej medycynie chińskiej i tybetańskiej 
do przeciwdziałania zmęczeniu – i czer-
nidłak, który łagodzi podrażnienia skóry 
i wspomaga jej odporność. Są dobre do cer 
wrażliwych, z tendencją do podrażnień. 

Dobre działanie kosmetyczne wykazu-
ją też grzyby nadrzewne. Ekstrakty z huby 
zawierają przeciwutleniacze i mogą hamo-
wać aktywność enzymów odpowiedzial-
nych za rozpad włókien kolagenu i elastyny. 
Zapobiegają starzeniu się skóry, spłycają 
zmarszczki, koją i nawilżają. W musują-
cej wodzie oczyszczającej i toniku oczysz-
czającym Eisenberg można znaleźć grzyb 
z rodziny hubowatych – pniarek. Delikatna 
woda, która dzięki jego obecności zmienia 
się w lekką, musującą piankę, re guluje nad-
mierne wydzielanie sebum i zwęża pory. 

A ekskluzywna, rosnąca pod ziemią biała 
trufl a? Niweluje przebarwienia, stymuluje fi -
broblasty i keranocyty do odbudowy, lift in-
guje i działa przeciwstarzeniowo. Można ją 
spotkać w luksusowych kosmetykach Ten 
Alterna do pielęgnacji włosów zniszczonych. 

W składach kosmetyków występują tak-
że drożdże – najczęściej w preparatach do 

cery z tendencją do łojotoku i trądziku. A to 
dlatego, że drożdże normalizują pracę gru-
czołów łojowych i redukują liczbę zaskór-
ników. Powód? Wysoka zawartość witamin 
z grupy B, cynku, selenu i aminokwasów 
oraz polipeptydów białkowych. Drożdże 
zawierają też kwas pantotenowy, który 
poprawia kondycję włosów i paznokci. Na-
ukowcy z laboratoriów Beiersdorf właśnie 
odkryli, że dzięki naturalnej fermentacji 
drożdży typu Schizosaccharomyces, można 
otrzymać najlepszy rodzaj koenzymu Q10 
–  superzgodny (bioidentyczny) z tym obec-
nym naturalnie w naszej skórze. Koenzym 
Q10 ma udowodnione od lat działanie od-
mładzające. Najnowsza linia Nivea Q10 Po-
wer już go zawiera.

Legalne konopie
Konopie kojarzą się większości z nas z THC, 
substancją, która ma działanie psychoak-
tywne. Ta nie jest stosowana w kosmety-

kach. Dla skóry istotną substancją z konopi 
jest CBD. Kannabidiol (CBD) to jeden z po-
nad stu występujących w konopiach związ-
ków organicznych, który nie wykazuje dzia-
łania psychoaktywnego. Nie jest substancją 
narkotyczną, choć jego działanie może do-
prowadzić skórę do błogostanu. Powód: 
regeneruje, łagodzi podrażnienia i koi. A to 
może działać uzależniająco! 

CBD pochodzi wyłącznie z kwiatów, ło-
dyg i liści (olej z konopi go nie zawiera) i jest 
składnikiem bardzo drogim. Zdarza się, nie-
stety, że producenci kosmetyków deklarują 
obecność CBD, mimo że w składzie jest tylko 
olej z konopi. Skąd się bierze kannabidiol? 
Gęste włoski wydzielnicze na powierzchni 
konopi produkują terpeny i kannabinoidy. 
Odstraszają one owady – są gorzkie w sma-
ku – a ponadto ograniczają odparowywanie 
wody z rośliny i chronią ją przed promienio-
waniem UV. W ekstraktach z konopi można 
też znaleźć woski, fl awo noidy, fi tosterole, 

1. Canabis Seed Body Scrub, Joanna, peeling do ciała z ekstraktem z konopi. 200 ml/11,85 zł 
2. Efektima, odżywczy krem do ciała z olejem konopnym. 200 ml/22 zł (Rossmann) 

3. AA Bota ni cal Infusion, Oceanic, krem na dzień z olejami konopnym, ryżowym, ceramidami. 

50 ml/20,28 zł 4. Hemp & Coconut, Herbs & Hydro, szampon w kostce z olejem konopnym, 

kokosowym, białą glinką. 55g/49 zł (cossibella.pl) 5. Hemp, Sephora Collection, maska 

konopna przeciw niedoskonałościom. 50 ml/30 zł 6. CBD Cannabidiol, Bielenda, emulsja do 

mycia twarzy z ekstraktem i olejem z nasion konopi. 150 g/16 zł 7. Herbs, Farmona, maska do 

włosów z olejem konopnym, woskiem jojoba, witaminą PP, proteinami. 250 ml/20 zł (Rossmann) 

1. 2.

3.

6.5.4.

7.

1059_28_Uroda.indd   291059_28_Uroda.indd   29 30.10.2019   16:34:4430.10.2019   16:34:44

13575469



13575469

( 30 )    wysokieobcasy.pl + 9 LISTOPADA 2019 + wysokie obcasy

witaminy i kwasy tłuszczowe. Razem sta-
nowią bombę odżywczą. Olej z konopi 
siewnych zawiera aż 75 proc. egzogennych 
kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6 
w unikalnej proporcji 3:1 – takiej jak w skó-
rze! Jest to m.in. kwas linolowy czy linoleno-
wy o działaniu wzmacniającym. Stąd ideal-
ne współgranie konopi z cerą podrażnioną 
i uwrażliwioną, a także wrażliwą, z objawami 
starzenia się. 

Kompleks CBD forte na bazie farmaceu-
tycznego kannabidiolu i lipidów z nasion 
konopi znajduje się w kremie naprawczym  
na dzień i na noc Medifusion Yonelle. – Kana-
bidiol CBD pochodzi z liści, kwiatów i łodyg 
konopi siewnych. Jego działanie na skórę jest 
fenomenalne – wykazuje nieznaną wcześniej 
siłę regenerowania, łagodzenia i nadawania 
cerze zdrowego, promiennego i młodego 
wyglądu. Wywołuje doznanie „szczęśliwej 
skóry”. To składnik bardzo niestabilny, więc 
trzeba go zamknąć w mikronośnikach. Żeby 
maksymalnie wykorzystać jego działanie, na-
leży go łączyć z terpenami z oleju z konopi 
siewnych. CBD okrzyknięto jednym z naj-
bardziej ekscytujących odkryć w historii kos-
metologii – mówi doktor nauk chemicznych 
Małgorzata Chełkowska, kosmetolożka, 
współwłaścicielka marki Yonelle. 

Odżywczy olej z konopi siewnych jest 
np. w kremie Hemp Oil The Inkey List. 
A relaksacyjna maseczka do twarzy Hello 
Calm Origins z olejem z nasion konopi jest 
świetna jako produkt SOS do przesuszonej 
i podrażnionej cery. AA Botanical Infusion 
to bogaty krem z olejem z konopi siewnych 
do skóry suchej i zmęczonej. Odżywia skórę, 
przywracając jej witalność i dodając energii. 
Bielenda Serum Booster nawilżająco-detok-
sykujące z CBD redukuje niedoskonałości 
i przebarwienia skóry. Zapobiega migracji 
wody z naskórka. 

Konopie obecne są też w kosmetykach 
do pielęgnacji ciała i włosów. Wzmacniające 
szampon, odżywka i wcierka Konopie Can-
nabis Seed Joanna przeznaczone są do deli-
katnych włosów. Zawierają ekstrakt z kono-
pi, aminokwasy, fi tosterole, magnez, krzem, 
cynk, żelazo, potas.

Musująca kombucha 
Popularna w świecie zdrowej żywności 
kombucha to słodko-kwaśny napój, który 
powstaje na skutek fermentacji herbaty 
i cukru dzięki zastosowaniu grzyba herba-
cianego (zwanego japońskim). Przypomina 
on biały lub pomarańczowy galaretowaty 
kożuszek. Kombuchę można kupić w eko-
sklepach albo przyrządzić samemu. Zawie-
ra kwasy organiczne (octowy, glukonowy, 
mlekowy, jabłkowy, cytrynowy, szczawio-
wy), cukry: sacharozę, glukozę, fruktozę, 

i alkohol etylowy – do 2 proc. (nie poleca 
się jej dzieciom ani kobietom w ciąży!). Jest 
bogata w witaminy z grupy B i witaminę C. 
Zawiera aminokwasy, białka, tłuszcze, poli-
fenole, minerały. 

– Rosnąca popularność kombuchy w kra-
jach zachodnich związana jest z pozytyw-
nym trendem żywieniowym, tzw. jedzeniem 
funkcjonalnym. Na Dalekim Wschodzie na-
pój ten jest znany i był stosowany ponad 
2200 lat temu. Sposób przygotowania kom-
buchy został opracowany w starożytnych 
Chinach. Jeśli chodzi o sposób przygotowa-
nia, to jest analogiczny do metody produkcji 
kefi ru czy jogurtu, tylko w przypadku tych 
produktów zamiast cukru i herbaty używa 
się mleka – mówi dr Kajetan Dąbrowa.

Kombucha używana zewnętrznie działa 
jak „3 w 1”: tonik – zakwaszając i zwiększając 
penetrację naskórka, kwasy – złuszczając 
oraz poprawiając kondycję skóry, esencja 
– przywracając jej równowagę. Złuszczają-
cy toner Kombucha + 11 proc. AHA marki 
Youth To The People zmiękcza skórę, mini-
malizuje widoczność porów oraz ujędrnia. 
Ekstrakt z kombuchy działa na skórę jak 
probiotyk, regulując poziom jej mikrobiomu. 
Gęsta esencja Black Tea Kombucha Facial 

Treatmet Essence Fresh usuwa zanieczysz-
czenia i neutralizuje wolne rodniki. A także 
wygładza skórę, przywracając jej promienny 
blask i sprę żystość. 

– Probiotyki można też serwować skó-
rze zewnętrznie, ponieważ naturalna fl ora 
bakteryjna na skórze jest barierą ochronną 
i zapewnia jej dobrą kondycję. Ale tak się 
dzieje tylko wtedy, kiedy pH skóry ma war-
tość poniżej 6 (ideałem jest pH 5,5). Wtedy 
nie rozwijają się na niej złe bakterie, jak np. 
gronkowiec. Tonik z kombuchy zawiera do-
kładnie te substancje, które naturalnie wy-
stępują w ludzkim sebum. To wartościowy 
„pokarm” dla mikrobiomu i wspomaganie 
skóry – mówi Aleksandra Kubas, założyciel-
ka firmy Ili Ola, twórczyni nagradzanych 
formuł kosmetycznych. 

W najnowszych produktach Phlov by 
Anna Lewandowska kombuchę znajdzie-
my w dwóch preparatach. Mood’ Fluencer 
to skoncentrowany odmładzający booster, 
który wypełnia i spłyca drobne zmarszczki, 
a Overnight Beauty Trick – esencja, która łą-
czy zalety nawilżającego serum i złuszczają-
cego toniku. Składnik Kombuchka™ w kos-
metykach Phlov ma wygładzać i poprawiać 
napięcie oraz koloryt skóry. +
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1. 2.

3.
4.

DO PICIA
Kombucha Imbir, Brothers & Sisters,
sfermentowana herbata z probiotykami, 

enzymami, antyoksydantami, sokiem 

z imbiru. 300 ml/11 zł; 
Master Brew Kombucha, KeVita,  
kombucha z organicznymi kwasami, 

cukrem trzcinowym, słodzikiem z liści 

stewii. Trzy smaki: ananas z brzoskwinią, 

wytrawna wiśnia oraz lekko pikantny 

imbir. 450 ml/14,99 zł

1. Black Tea Kombucha, Fresh, rozświetlająca 

esencja z kombuchą. 150 ml/349 zł (Sephora) 

2. Black Tea, Biotaniqe, krem-mas ka na noc 

z kombuchą. 50 ml/29,99 zł (Rossmann) 

3. Mood’ Fluencer, Phlov, odmładzający 

booster z kombuchą, sokiem z brzozy. 

30 ml/159 zł (Sephora) 4. Kombucha + 11% AHA, 

Youth To The People, złuszczający tonik 

z kombuchą, kwasami. 118 ml/155 zł (Sephora)
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I dodaje: – Małe dawki, często stosowa-
ne w preparatach złożonych, tłumią bodźce 
motoryczne i psychiczne w ośrodkowym 
układzie nerwowym, a więc uspokajają. Z ko-
lei duże dawki waleriany będą już działały 
sedatywnie i usypiająco. Mniejszą dawkę 
weźmie zestresowany biznesmen przygoto-
wujący się do ważnych negocjacji, większą 
– starsza osoba, która chciałaby przespać 
całą noc. 

Drugim ziołem kojarzonym z wycisze-
niem jest melisa. 

Substancją odpowiedzialną za uspokaja-
jące działanie melisy jest jej olejek eteryczny, 
dlatego tak ważne jest, jakiej jakości zioło 
kupujemy. 

Suszenie liści melisy w temperaturze po-
nad 35 st. C, a także ich mechaniczne roz-
drabnianie sprawia, że olejek się ulatnia. 
– Dlatego herbatki z melisą w tzw. fi ksach 
często nie mają żadnej wartości terapeutycz-
nej. Lepiej sięgnąć po melisę z przydomo-
wego ogródka. Świeże ziele melisy za wiera 
nawet 0,5 proc. olejku – radzi dr Staniak. 

Dotyczy to także kozłka. Na rynku  często 
można kupić surowiec niskiej jakości, wy-
suszony w temperaturze powyżej 40 st. C 
lub rozdrabniany w młynach, w których 
temperatura może sięgać 50-70 st. C. Tak 
przerobione zioło nam nie pomoże. 

Antydepresyjny dziurawiec 
Jednym z ulubionych ziół mojej babci był 
dziurawiec. Zbieraliśmy go na łąkach i do 
dziś poznam jego kwaskowaty zapach oraz 
charakterystyczne żółte kwiatki. Dziurawiec 
babcia parzyła „na trawienie”, ale to także 
najlepsze zioło o działaniu antydepresyj-
nym. Łagodzi lekko oraz średnio nasilone 
objawy depresyjne pojawiające się w następ-
stwie przewlekłego stresu. 

– Jego skuteczność jest bardzo dobrze 
udokumentowana licznymi badaniami kli-
nicznymi. Dziurawiec w przeciwieństwie 
do leków przeciwdepresyjnych nie wywo-
łuje np. zaburzeń potencji. Nie zaburza też 
koncentracji i uwagi, może ją nawet popra-
wić poprzez wpływ na przekaźnictwo do pa-
minergiczne – uważa dr Staniak. 

Mechanizm jego działania polega na 
pod noszeniu poziomu serotoniny, noradre-
naliny i dopaminy, które są niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania ośrodkowe-
go układu nerwowego. Mają też wpływ na 
poziom kortyzolu i oś podwzgórze – przy-
sadka – nadnercza. 

Trzeba jednak pamiętać, że to zioło zare-
zerwowane dla łagodnych i umiarkowanych 
epizodów depresyjnych. Cięższa depresja, 
która zaburza naszą aktywność i samodziel-
ne funkcjonowanie, wymaga farmakoterapii 
pod kontrolą lekarza oraz psychoterapii. 

( 32 )    wysokieobcasy.pl + 9 LISTOPADA 2019 + wysokie obcasy

oja babcia uwielbiała zioła. Su-
szyły się u niej w kuchni pęki 
intensywnie pachnącego „ziel-
ska”. Gdy kogoś bolała głowa, 

brzuch albo nie mógł zasnąć, 
szła do kuchni i wracała z herbatką. Czasami 
pyszną, innym razem dość przykrą w sma-
ku, ale wiedzieliśmy, że jakakolwiek by była, 
to nam pomoże. 

Do dziś, kiedy czuję się niewyraźnie, 
pierwsze, na co mam ochotę, to herbata 
z ziołami. Mam zakodowane, że mi pomoże. 
Zadziała choćby efekt placebo. Faktem jest 
jednak, że zioła mają prawdziwą moc dzia-
łania. Także w łagodzeniu skutków jednej 
z największych plag naszych czasów – stresu. 

Pewien poziom stresu jest nam potrzeb-
ny do mierzenia się z rzeczywistością – do-
daje energii i wzmacnia koncentrację. Co in-

nego jednak stres przewlekły – ten nie daje 
nic oprócz powolnego wyniszczenia. Taki 
stres trzeba umieć na bieżąco rozładowy-
wać, a zioła mogą nam w tym pomóc. 

Duet na skołatane nerwy 
Zanim kilkadziesiąt lat temu  wymyślono 
leki syntetyczne, aby „ukoić skołatane 
ner wy”, stosowano właśnie zioła. Do tych 
najpopularniejszych należą korzeń kozłka 
lekarskiego, czyli inaczej waleriana. Wycisza 
układ nerwowy i usypia. 

– Efekt działania waleriany będzie jednak 
w znacznej mierze zależał od zastosowanej 
dawki. Warto o tym pamiętać i zwracać uwa-
gę na ilość waleriany w stosowanych prepa-
ratach – mówi dr n. farm. Natasza Staniak 
z Katedry Farmakologii z Farmakodynamiką 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

HERBATKA
NA SMUTKI

Waleriana, dziurawiec, melisa, passiflora 

– zioła mogą pomóc rozładować stres

Margit Kossobudzka
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Dziurawiec można stosować tylko pod 
kontrolą wykwalifi kowanego fi toterapeuty 
lub leka rza znającego się na ziołolecznic-
twie. By dziurawiec działał antydepresyjnie, 
trzeba sporządzić z niego wyciąg alkoholo-
wy. Może on osłabiać działanie niektórych 
leków, dlatego nie będzie odpowiedni dla 
osób leczonych antykoagulantami, lekami 
immunosupresyjnymi, cytostatykami, di-
goksyną i warfaryną. 

– Stosowanie dziurawca może również 
zmniejszyć skuteczność doustnych środków 
antykoncepcyjnych. Nie powinno go się też 
łączyć z innymi lekami przeciwdepresyjny-
mi! – podkreśla dr Staniak. 

Dziurawiec ma działanie fotouczulające, 
ale dotyczy tylko bardzo intensywnej ekspo-
zycji na światło słoneczne. 

Musimy też uważać, by nie łączyć go 
z walerianą. Waleriana i dziurawiec zażywa-
ne jednocześnie mogą wejść w silną reakcję. 
Interakcja może spowodować niebezpieczne 
pobudzenie, splątanie. 

Passiflora na sen 
Męczennica (passifl ora) jest kolejnym zio-
łem, po które możemy sięgnąć w stresie. 
Zawarte w niej substancje aktywne łączą 
się w mózgu z receptorem GABA. To ważny 

neuroprzekaźnik. Przypisuje się mu istotną 
rolę w stresie, reakcjach lękowych i zaburze-
niach snu. 

Z receptorem GABA – tym samym, z któ-
rym wiążą się powszechne leki z grupy ben-
zodiazepin o działaniu przeciwlękowym, 
uspokajającym, nasennym – oddziałują tak-
że fl awonoidy znajdujące się w wyciągach 
alkoholowych passifl ory. 

– Aktywacja tego receptora wpływa 
hamująco na neurony, w związku z czym 
obserwujemy działanie relaksujące, zmniej-
szające napięcie nerwowe, uspokajające 
i przeciwlękowe – podkreśla dr Staniak. 

Męczennica działa szybko (po 30 min), 
nadaje się więc do stosowania doraźnego. 

Warto sięgnąć po wyciąg z passiflory, 
zarejestrowany jako lek na zaburzenia snu 
i łagodzący intensywność stresu psychiczne-
go. Także wtedy, gdy sen nie przynosi nam 
wypoczynku. 

Pamiętajmy, że uspokajających leków zio-
łowych nie powinno się łączyć z benzodiaze-
pinami. Mogą też one potęgować działanie 
alkoholu. Nie zaleca się również stosowa-
nia uspokajających preparatów ziołowych 
w sposób ciągły powyżej miesiąca. Dziura-
wiec można stosować przez kilka miesięcy, 
ale zawsze konsultujmy to z lekarzem. 

Rumianek i pokrzywa 
Te dwa zioła to powinna być podstawa zioło-
wej apteczki. Nie mają one wprawdzie dzia-
łania szczególnie ukierunkowanego na stres, 
ale mogą doskonale uzupełniać relaksującą 
terapię i są bezpieczne w stosowaniu. 

Pokrzywa to bogate źródło soli mineral-
nych, głównie magnezu, istotnego z punktu 
widzenia pracy układu nerwowego. W częś-
ciach nadziemnych tej rośliny są  zawarte 
m.in.: fl awonoidy, kwasy organiczne, kuma-
ryny, aminy, olejki eteryczne o bardzo rzad-
kim składzie, witaminy (głównie C, cała 
grupa B i K), karotenoidy, alkaloidy itd. Ma 
uznane właściwości wzmacniające, odtruwa-
jące i pobudzające przemianę materii. 

Najlepiej przygotować odwar z jej liści: 
dwie łyżki liści pokrzywy zalać dwiema 
szklankami gorącej wody, gotować na ma-
łym ogniu pod przykryciem przez 3-5 min, 
odstawić na 10 min. Przecedzić i pić po pół 
szklanki odwaru dwa-trzy razy dziennie. 

Relaksujący jest też rumianek pity w po-
staci ciepłego naparu. Pomaga w stanach za-
palnych przewodu pokarmowego, biegun-
kach, wzdęciach, kolkach czy też przy braku 
ape  tytu. Działa przeciwskurczowo i wiatro-
pędnie, ale również uspokajająco. A przecież 
w stresie często mamy „ściśnięty brzuch”. l

ZDROWIE

REKLAMA
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KUCHNIA

ŁEMKOWY 
GAR

War, homiłki, bobalki, kisełyjcia 
– w Beskidzie Niskim można jeszcze 

zjeść tradycyjne dania kuchni 
łemkowskiej

 
Tekst Magdalena Gorlas 

Zdjęcia Karolina Jonderko
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Beskidzie Niskim czas zwal-
nia. Nie ma tłumów turystów. 
W tym słabo zaludnionym re-
gionie wielu mieszkańcy zapra-

sza gości pod swój dach z otwar-
tymi rękami. W drewnianych chatach często 
powracają rozmowy o Łemkach, rodowitych 
mieszkańcach regionu, którzy wiele lat temu 
zostali stąd wysiedleni. – Dawniej w Rop-
kach mieszkali głównie Łemkowie, w sumie 
70 rodzin, po trzy pokolenia, jedna rodzina 
żydowska i jedna cygańska. Była szkoła, dwa 
tartaki, młyn, karczma ze sklepikiem. Życie 
toczyło się dosyć intensywnie. Po przesied-
leniach na Ukrainę i zachodnie ziemie  Polski 
ludzie, poza moją rodziną, już nie wrócili, 
tylko zostali w tamtych miejscach. Domów 
też zostało nie wiele, bo większość rozebra-
no i przeniesiono do innych wsi – opowiada 
pani Grażyna Betlej-Furman.

Siedzimy w Ropkach przed lazurowym 
 domem Anny Betlej, mamy pani Graży-
ny, który jeszcze przed wojną zbudował 
dziadek Graży ny. Ta niewielka wieś to ser-
ce  Łemkowszczyzny. Kilka domów, dzika 
przyroda, łagodne wzgórza i święty spokój. 
Nie prowadzi tutaj droga asfaltowa, a medal 
temu, kto złapie zasięg. 

Pani Grażyna wychowała się w Ropkach. 
I mimo że na wiele lat stąd  wyjechała, po 
studiach w Krakowie razem z mężem posta-
nowili wrócić. Przenieśli do Ropek dwie stare 
chaty i postawili je w sadzie łemkowskiego 
gospodarza Petra Swysta, który kiedyś tu 
mieszkał. Tak po wstało gospodarstwo agro-
turystyczne Swystowy Sad. 

Przy wjeździe gości wita stado kóz. 
A na podwórku swobodnie biegają cztery 
psy, wesoło merdając ogonami. Na tyłach 
 duże go domostwa rozciąga się sad. Po 
wejściu przez niewielkie drzwi do domu 
pierwszym, co można poczuć, są zapachy 
z kuchni. Jedną z jej ścian wspiera piec opa-
lany drewnem. Tuż nad nim suszą się zioła. 
Pośrodku kuchni stoi wyspa. Na gości czeka 
wielki salon z dużym stołem.

Pani Grażyna od lat podtrzymuje łem-
kowskie tradycje – w Swystowym Sadzie 
potrawy tej kuchni można zjeść obok 
współczesnych dań. Przepisów nigdy nie 
zapisywała, bo przekazywane były przy 
wspólnym gotowaniu od pokoleń. Najwię-
cej podpatrywała mamę. Mówi, że podsta-
wą kuchni łemkowskiej były mąka, kapusta, 
ziemniaki, jajka, mleko od krowy czy kóz, 
fasola, groch, grzyby, grube kasze, jak na 
przykład pęczak, czy suszone  owoce. 

– Mieszkaliśmy w Ropkach, a najbliższy 
sklep był pięć kilometrów od domu, więc 
musieliśmy być samowystarczalni. Cała 
wieś żywiła się tym, co się tu rodziło. Na 
zimę robiliśmy beczkę kiszonej kapusty, 

garnek bryndzy. I gotowaliśmy z tego, co 
było w domu – opowiada pani Grażyna. 

Najbardziej znanymi potrawami są ki-
sełyjcia, czyli żur z ziemniakami i smażo-
ną cebulką, homiłki, czyli kulki z twarogu 
zmieszanego z miętą, czy bobalki – kluski 
z ziemniaków i mąki. Obowiązkową zupą 
jest war gotowany na bazie soku z kapus-
ty, podawany z pieczonymi ziemniakami. 
– Pamiętam, że kiedy byłam dzieckiem, po 
zjedzeniu gorącego waru zawsze miałam za-
czerwienione usta i obwódki dookoła nich, 
bo war bywa bardzo kwaśny i rozgrzewają-
cy. I zawsze z pieczonymi ziemniakami zwa-
nymi po łemkowsku komperiamy – mówi 
pani Grażyna. 

Kuchnia łemkowska jest dla pani Graży-
ny inspiracją. Rozkochuje w niej nie tylko 
swoich gości, ale też uczestników „Dzikich 
stołów”, które dwa razy w roku organizuje 
z okolicznymi gospodarstwami agroturys-
tycznymi z Beskidu Niskiego. 

– Lubię kuchnię łemkowską. Nie za-
wsze jednak trzymam się sztywno przepi-
sów, tylko je po swojemu unowocześniam 
– śmieje się pani Grażyna. – Kołaczyki na 
przykład są moim wymysłem, ale mają 
akcent łemkowski, ponieważ farsz, który 
nakładam na wierzch, to homiłka, czyli se-
rowy placuszek lub kuleczka, koniecznie 
z suszoną miętą, którą przygotowywano 
na święto Matki Boskiej Zielnej. l

W

PRZEPISY OD GRAŻYNY BETLEJ-FURMAN

WAR 
1 litr soku z kiszonej kapusty 

1 litr bulionu warzywnego

3 listki laurowe

5 ziarenek ziela angielskiego 

1 łyżeczka kminku 

2 cebule, łyżka masła, sól i pieprz 

zasmażka: 

3 łyżki masła

3 ząbki czosnku 

2 łyżki mąki

Najpierw zagotować bulion warzywny 

i sok  z ki szonej kapusty. Dodać przypra-

wy. Następnie zrobić lekką zasmażkę, 

czyli trzy łyżki masła rozpuścić na patelni, 

dodać trzy ząbki czosnku przeciśnięte-

go przez praskę i dwie łyżki mąki. Przez 

chwilę smażyć, aż nabierze lekko złocis-

tego koloru, dodać do waru, mieszając 

tak, aby nie powstały kluski. 

Cebule pokroić w drobne paski, 

 podsmażyć na złoto na maśle i dodać 

do zupy. Doprawić zupę solą i pieprzem. 

War powinien być solidnie kwaśny. 

 Podawać z pieczonymi ziemniakami.

KOŁACZYKI 
1/2 kg mąki

3 dag dobrej jakości drożdży

1 szklanka mleka 

10 dag masła roztopionego 

3 jajka 

1 łyżeczka soli, 1 łyżeczka cukru

farsz: 25 dag twarogu utrzeć z solą, 

dwoma żółtkami i łyżką suszonej mięty

Mąkę wsypać do miski, zrobić dołek, 

wlać do niego drożdże rozpuszczone 

w 1/4 szklanki ciepłego mleka, dokład-

nie wymieszać i odstawić, żeby zaczyn 

 podrósł. Dodać pozostałe składniki, 

powoli dodawać resztę mleka, dobrze 

wy robić ciasto. Powinno być tak gęste, 

aby później można było z niego formo-

wać placuszki. Odstawić na godzinę 

do wyrośnięcia. Odrywać małe  kawałki 

ciasta wielkości jajka, rozpłaszczyć je, 

po sypując mąką, ułożyć owalne pla-

cuszki na blasze do pieczenia wyłożonej 

papierem i na każdy nałożyć po łyżecz-

ce farszu. Kiedy urosną, posmarować 

roztrzepanym jajkiem i piec ok. 20 minut 

w temperaturze 180 stopni C. 
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NIE MAM NATURY 

DOMATORA
Na czas prób „Hamleta” żona wyrzuciła mnie 

z domu. Podczas pracy nad spektaklem 

nie da się ze mną wytrzymać
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odobno żona wyrzuciła cię z domu. 
Wyrzuciła. Na czas prób. Pracuję teraz nad „Hamletem” 
w Teatrze Słowackiego w Krakowie i jestem nieznośny. 
Palę 40 papierosów dziennie. Nie potrafi ę tego wytłu-

maczyć inaczej niż jako rodzaj kompulsywnego zachowa-
nia. Gdy nie jestem „w próbach”, natychmiast rzucam. Ale w trakcie 
pracy nad spektaklem nie da się ze mną wytrzymać. Nie mam natury 
domatora ani kogoś, kto medytuje. Spełniam się, gdy działa na mnie 
presja idei. Jednak ten ogień, który pozwala mi wejść na inną orbitę, 
parzy innych. Gdy w tym pędzie się zatrzymuję, dociera do mnie, 
że to, co mnie nakręca, dla innych jest działaniem opresyjnym. 
Gdy mężczyźni idą na wojnę, choćby ideową, kobieta z dziećmi 
zostaje w domu i ma wspierać? Buntuję się! 

Powiedziałbym raczej, że w naszym przypadku jest odwrotnie. 
Moja żona oprócz tego, że idzie na wojnę, to jeszcze odpowiada 
za całą życiową logistykę. Od ponad 20 lat pracujemy razem. Moja 
siła jest pochodną siły Małgorzaty. Przecież to ona wymyśliła, jak 
krakowska Łaźnia Nowa, która powstała w miejscu dawnych nowo-
huckich szkolnych hal warsztatowych, ma wyglądać. To ona w tych 
zniszczonych budynkach zobaczyła teatr i powiedziała: „Zróbmy to”. 

Mógłbym tak dalej: że zrobiła ponad 70 scenografi i w teatrach całej 
Polski – ale to nie zmienia stereotypowego spojrzenia na rolę kobiety. 
Dla wielu Małgorzata wciąż jest moją żoną – żoną dyrektora. Tak się 
próbuje zdewaluować to, co robi. Ciągle słyszę ten męski rechot, pozór 
siły, który często maskuje niekompetencję i tchórzostwo. 
Ale w tym duecie to najczęściej ty jesteś twarzą waszych po-
mysłów. 

Tak to jest postrzegane. I najwyższy czas to zmienić. Decyzje 
podejmujemy wspólnie, ale to umiejętności Małgośki gwarantują, 
że to, co wymyślamy, przybiera realny kształt. I wyszło na to, że ja 
latam wysoko, a Gośka jest od codzienności.
Tak nie jest? 

Nie! 
Sprawdźmy: kto trzyma domowy budżet? 

Budżetów nie trzymamy się w ogóle, bo jesteśmy typową klasą 
średnią, która do emerytury musi spłacać kredyty i pracować do 
dzie  więćdziesiątki, żeby dzieci pokończyły szkoły. 
Hydraulik? 

Gośka. Potrafi  ustawić całą ekipę budowlaną. Jeśli już biorę się 
do reperowania, to i tak Małgorzata musi mnie poprawiać. Ona daje 
napęd, który rozbija zbyt przewidywalne rozwiązania. 
Za każdym frontmanem stoi kobieta? 

U nas obok frontmana stoi frontwoman. Tak jest, odkąd założy-
liśmy w Krakowie Łaźnię Nową. Najpierw na Kazimierzu, a potem 
w Nowej Hucie. Nie chcieliśmy teatru po to, żeby co jakiś czas zrobić 
spektakl. Gdybyśmy mieli takie podejście, nic by z tego nie wyszło. 
Jeśli masz tylko taki rodzaj perspektywy, to wizja kończy się na 
scenie. Nam chodziło o coś innego: teatr ma zmieniać świat. 
Nowa Huta, do której przenieśliście się w pierwszych latach 
XXI wieku i od podstaw wybudowaliście teatr, to taki wałęsowski 
skok przez płot? 

Pewnie tak. Na pewno skok w nieznane. Zawsze miałem poczu-
cie, że jesteśmy coś winni Nowej Hucie (ja się tutaj wychowywałem), 
że nie można tej odrzuconej dzielnicy zostawić samej sobie. To jest 
dług społeczny, który ciągle jeszcze spłacamy. Bo Huta wciąż jest 
postrzegana jako gorsza siostra Krakowa, trzymana w przedsionku 
do saloniku. Zanim zaczęliśmy z Łaźnią Nową 15 lat temu, zrobiliśmy 
w Hucie na alei Róż multimedialne widowisko „Aleja Nadziei – od-
rodzenie”. To była taka zapowiedź idei, które nam towarzyszyły, por-
trety ludzi, którzy potrafi ą swoimi marzeniami, swoją pracą pokolo-
rować świat. Wszystko pięknie… 30 tys. widzów, władze Krakowa, 
ale po 20 minutach pojawiła się grupka kibiców wracająca z meczu 

P

Z Bartoszem Szydłowskim, 
twórcą Teatru Łaźnia Nowa 

i dyrektorem artystycznym Teatru 

im. Słowackiego w Krakowie, 

rozmawia Małgorzata 
Skowrońska

MĘSKA KOŃCÓWKA

Na zdjęciu od lewej: 
Bartosz Szydłowski, 

reżyser, i Marcin Kalisz 
(w spektaklu „Hamlet”)

Bartosz 
Szydłowski

 (ur. 1968) – reżyser, 

menedżer kultury. Wraz 

z Małgorzatą Szydłowską 

założył Teatr Łaźnia Nowa.  

Jest związany z Teatrem 

im. Juliusza Słowackiego 

w Krakowie. 8 listopada 

na Dużej Scenie Teatru 

Słowackiego swoją 

premierę będzie miał 

„Hamlet. Szekspir/ 

Wyspiański” 
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MĘSKA KOŃCÓWKA

Hutnika, jeden z nich sięgnął po siekierę i przeciął kabel zasilający. 
Ciemność. Ludzie od razu: „A nie mówiliśmy, że Huta to bandyci, 
po co tam szliście!”. Ja ten gest odczytałem inaczej. Dla mnie to był 
krzyk jakiejś prawdy, być może rozpaczy i niezgody na tę celebra-
cję. I dowód na to, że to idealne miejsce na teatr, który tutaj będzie 
na co dzień, a nie od święta. Ten teatr ma rozmawiać z ludźmi, a nie 
narzucać im narrację. 
Nieco to utopijne. 

Na tym polega kultura. Kiedy w nasz łaźniowy statut wpisaliśmy 
rewitalizację dzielnicy, ludzie pukali się w czoło. To, co nowatorskie, 
zawsze budzi sceptycyzm, bo to potencjalny kłopot. Liderowanie 
w kulturze polega na wyzwalaniu ukrytych potrzeb. To nie jest han-
del ekskluzywnym produktem, ale wyzwalanie dialogu z szarą 
strefą świadomości społecznej. Polacy bardzo potrzebują narracji 
symbolicznych, tam się realizuje fantazmat o nas samych. Opowia-
dajmy więc i twórzmy nowe sensy. Jeśli sami nie zaczniemy tworzyć 
klubów wolności i solidarności, to pozostaną kluby podziału i re-
sentymentu. Byłem na ostatnich Igrzyskach Wolności w Łodzi. Do-
stałem brawa, gdy zacząłem mówić, że nie ma co czekać na jeźdźca 
na białym koniu. Tak naprawdę to my sami jesteśmy tymi białymi 
jeźdźcami. Nikt za nas nie zrobi tej roboty. Bo tak naprawdę ludzie 
nie czekają, aż w kogoś uwierzą, chcą, by ktoś uwierzył w nich. 
W Nową Hutę uwierzyłeś? 

Uwierzyłem i wierzę, ale los lidera jest taki, że po chwili triumfu 
musi przyjść czas zwątpienia. Ta praca nie ma końca, to ciągła  wal ka 
z materią i sobą samym. Nie jest tak, że nagle świat stanie się ideal-
ny, dzielnica się zmieni, a kultura będzie codziennością. To idzie 
małymi kroczkami. Przez dekady. Od kilku lat w wakacje prowa-
dzimy nad Zalewem Nowohuckim Bulwar[t] Sztuki. Organizujemy 
warsztaty, koncerty, spotkania, plenerowe spektakle.  Wszystko za 
darmo. Rozłożyliśmy leżaki, postawiliśmy scenę nad wodą, lu dzie za-
częli przychodzić, aż miło. W tym roku coś się zmieniło. Za  czę ły się 
żądania. Pojawił się ton pretensji. Bo skoro orkiestra gra „za publicz-
ne pieniądze”, to niech zagra jeszcze raz. „To się przecież należy”. 
Przykład idzie z góry. Z polityki. 

Czy ja się mam obrazić na rzeczywistość? Mógłbym wszystko 
rzucić i wykrzyczeć: „Ja wam tyle daję, a tu nic, tylko roszczenia, 
mam to gdzieś!”. Nic to jednak nie da. I zaprzepaści ten kapitał spo-
łeczny, który do tej pory udało się zgromadzić. Nie ma innej drogi 
jak pozytywistyczna praca, nawet jeśli wydaje się utopijna. 

Jestem nastawiony bardziej pesymistycznie niż optymistycznie. 
I – jak każdy na początku drogi – miałem przekonanie, nadzieję, że 
swoją postawą jestem w stanie zmienić świat. Mówię to za siebie 
i za Małgosię: kiedy zaczynaliśmy w Nowej Hucie, mieliśmy poczu-
cie, że możemy wszystko. Dziś już wiemy, że wszystko można zde-
gradować. I sprawić, by głos kultury nie był słyszalny, nie miał tak 
naprawdę znaczenia. Najlepiej, żeby utonął w niekłopotliwej prze-
ciętności „rozpolitykowanych robaków”. Tylko czy ta świadomość 
zwalnia nas z odpowiedzialności? Mamy przyjąć do wiadomości 
prze kaz dnia z telewizyjnych pasków? A może przyszedł czas, że 
artysta w tym swoim marzeniu i wierze musi stać jak Szymon Słup-
nik, uparcie wskazywać możliwe światy, inną rzeczywistość? Zadaję 
dużo pytań, bo sam szukam na nie odpowiedzi. 
Masz poczucie, że zmieniliście Nową Hutę? 

Jesteśmy tutaj po to, by inspirować. I po latach pracy Łaźnia 
stała się punktem odniesienia dla wielu ludzi. Gorzej z Krakowem. 
Tutaj tradycyjnie grzęda ważniejsza od kury. Kiedy zostawałem sze-
fem artystycznym w Teatrze Słowackiego, tym krakowskim miesz-
czańskim salonie ze złoceniami i krzesłami obitymi pluszową pur-
purą, pan portier przywitał mnie słowami: „Gratuluję awansu, teraz 
będzie się pan rozwijał!”. O mało nie padłem ze śmiechu. W Łaźni 
ro biłem i robię najważniejsze rzeczy w życiu. W „Słowaku” nie zła-

pałem Pana Boga za nogi. Razem z Krzysztofem Głuchowskim, dy-
rektorem tego teatru, przyszliśmy z dużym doświadczeniem zawo-
dowym, aby zmienić to miejsce w rozenergetyzowany czakram. 
Nowa Huta idzie w odstawkę? 

Nigdy. Zawsze z Małgosią czujemy się, jakbyśmy byli na początku 
nowej przygody. Za dwa lata obok Łaźni powstanie Dom Utopii – Mię-
dzynarodowe Centrum Empatii. Małgosia słusznie zwraca uwagę  
na to, że zaufanie społeczne buduje się przez spotkanie. W tym domu 
powstanie społeczny uniwersytet, wrócimy do warsztatów, na przy-
kład ceramiki czy tapicerstwa, by ludzie mieli poczucie, że robią coś 
naprawdę, a nie tylko tworzą nieprawdziwą rzeczywistość w mediach 
społecznościowych. Będziemy pod ten nowy nowohucki adres zapra-
szać artystów na dłuższy czas, żeby mogli wejść w lokalne środowisko 
i coś wspólnie z ludźmi stąd zrobić. 

Nowa Huta powoli pozbywa się charakteru robotniczej dzielnicy. 
Osiedlają się tu ludzie, którzy nie mieli z nią do tej pory nic wspól-
nego. To świetne pole do artystycznych działań integracyjnych. 
Nie boisz się, że znowu ktoś wam kabel siekierą odetnie? 

Ryzyko zawodowe. Artysta musi je podjąć. Inaczej będziemy 
sami dla siebie, a to nie ma sensu. 
W „Hamlecie”, nad którym teraz pracujesz w Teatrze Słowac-
kiego, też szukasz sensu? 

Bardzo nie chciałbym, żeby Hamlet w moim wydaniu był egois-
tycznym facetem, skupionym na sobie, pompującym kolejne mono-
logi tubalnym głosem. 
Nie chciałeś, by Hamleta zagrała kobieta? 

Początkowo miałem taki pomysł. Odszedłem jednak od niego,  bo 
tak naprawdę Hamlet jest mieszaniną tego, co tradycyjnie  męskie 
i żeńskie, jego monolog musi być dwupłciowy. Na tym według mnie 
polega jego inteligencja, o której pisał Wyspiański. Ponadto siła 
pierwiastka żeńskiego uosabia się w Ofelii, która gdyby była face-
tem, zagrałaby Hamleta. Bo to on jest słabą płcią. 
Stereotypowo Ofelia jest ofiarą, która popełnia samobójstwo. 

Ja to widzę inaczej. Dzisiaj Ofelia musi się wyemancypować 
i razem z Hamletem stworzyć związek, który da im ochronę przed 
światem. Ci dwoje mają ten sam sposób kodowania, oboje są freaka-
mi, którzy zakładają maski przed szaleństwem porządku, w jakim 
przyszło im żyć. Nie jest to łatwe, bo żyją w świecie tyranii, a ta 
– żeby utrzymać władzę – co jakiś czas musi złożyć krwawą ofi arę. 
Tyran symuluje kolejne bitwy, by stworzyć ofi arę z kogoś, kto nie 
godzi się na reguły gry. 
Brzmi współcześnie i złowieszczo. 

Bo zbliżamy się do końca świata. W każdym razie takiego świa-
ta, jaki znamy. Nie jestem przeciwnikiem zmian, wręcz przeciwnie, 
ale nawet tacy apologeci zmian jak ja widzą niebezpieczeństwa tej 
naszej apokalipsy. 
Czego się boisz? 

Chamstwa i dumy z braku wrażliwości. Braku szacunku, który 
de precjonuje wszystkie idee. Oblepia nas obsesyjna nieufność, po-
dejrzliwość. Miarą staje się coraz bardziej prymitywne uczucie wła-
dzy: jesteśmy na tyle, na ile ją posiadamy. To straszne zakleszczenie. 
Ideę „Ecce homo” pochłonęły ruchy robaczkowe. Ludzie sprowadze-
ni do takiego wymiaru szybko staną się mięsem armatnim. l

Dzisiaj Ofelia musi się 

wyemancypować 
i razem z Hamletem stworzyć związek, 
który da im ochronę przed światem
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