
10 wywiadów  
na 10-lecie
Bisz   |   Włodek Dembowski   |   Paulina Holtz   |   Szymon Hołownia   |   Maja Ostaszewska
Karolina Pilarczyk   |   Paulina Przybysz   |   Dorota Sumińska   |   Olga Tokarczuk   |   Bartłomiej Topa

To już 10 lat! 



 
 
 redaktor naczelny:  Maciej Weryński
 sekretarz redakcji:  Weronika Książek
 zespół: Mateusz Brzeziński,Joanna Wlazło 
 
 współpracownicy:  Jacek Balázs, Xavier Bayle, Maciej Bielak, 
  Magdalena Cielenga-Wiaterek, 
  Karolina Czechowska, Małgorzata Dziurewicz,  
  Joanna Hasiak, Grzegorz Kędra,  
  Łukasz Kropski, Ania Marciniak,  
  Eliza Modzelewska, Maja Nowak,  
  Oktawia Nowacka, Dorota Orzeszek,  
  Olga Plesińska, Marcin Ptak,  
  Katarzyna Rećko, Agnieszka Rutkowska,  
  Joanna Sakowicz, Jola Słoma,  
  Martyna Sobótka, Katarzyna Strzelska, 
  Anna Szewczak, Krystian Szczęsny, 
  Taida Tarabuła, Katarzyna Topczewska,  
  Anna Trybuch, Mirek Trymbulak, 
  Agnieszka Władzińska, Anna Żuchniewicz

 dyrektor zarządzający tytułem: Anna Zielińska
 projekt graficzny i DTP: DTPe Studio
  
 druk: Drukarnia Art Druk
 adres redakcji: ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 
  03-772 Warszawa, tel. 0 801 011 902, 
  www.vege.com.pl
 mail: redakcja@vege.com.pl

 Nieopisane zdjęcia: shutterstock images, mat. prywatne. 
Niezamówionych materiałów redakcja nie zwraca. 

Zastrzega sobie prawo skracania i redagowania tekstów, 
a także opatrywania ich własnymi tytułami.  

 Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt - Viva!, nie ponosi odpowiedzialności 
za treść ogłoszeń i reklam i ma prawo odmówić publikacji  

bez podania przyczyny.
© Copyright by Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva!

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim.
Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek języku 

bez wcześniejszej pisemnej zgody wydawcy jest zabroniony. Wydawca zabrania 
bezumownej sprzedaży numerów bieżących i archiwalnych miesięcznika „Vege”. 
Działanie wbrew powyższemu zakazowi skutkuje odpowiedzialnością prawną.

 
 wydawca: ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 
  03-772 Warszawa, 
  tel. 0 801 011 902, faks 22 584 91 89
  www.viva.org.pl
  biuro@viva.org.pl
 
 prezes:  Cezary Wyszyński
  wiceprezes: Anna Zielińska
 biuro reklamy: reklama@vege.com.pl
 dział marketingu i PR: Mateusz Brzeziński, 
  mateusz@vege.com.pl
 zamawianie prenumeraty: Redakcja Miesięcznika Vege
  tel. 22 828 43 29, faks 22 584 91 89
  redakcja@vege.com.pl 

Magazyn Vege można kupić na terenie całego kraju w wybranych salonach 
prasowych następujących sieci kolporterskich oraz nieprasowych punktach 
sprzedaży i usług: EMPiK, RUCH Salony Prasowe, wybrane sklepy ze zdrową 

żywnością i bary wegetariańskie.

Prenumerata oraz egzemplarze archiwalne do nabycia w naszym sklepie 
internetowym: www.sklepik.viva.org.pl

Wersje elektroniczne magazynu można nabyć pod adresem:
www.e-kiosk.pl, www.egazety.pl

10 wywiadów  
na dziesięciolecie…
 Wybraliśmy po jednym z każdego roku ukazywa-
nia się „Vege” w tej odsłonie. Staramy się w na-
szym miesięczniku łączyć najrozmaitsze elementy, 
nie uciekamy przed sprawami drażliwymi, nawet 
najtrudniejszymi, ale chcemy przede wszystkim 
pokazywać dobre strony życia wege. Radości – 
wielkie i drobne, a nie tylko zmagania o poszano-
wanie prawa zwierząt do godnego życia. 
 Takie też są te nasze wywiady. Różne, jak bo-
haterowie, z którymi się przez te lata spotkaliśmy. 
Czasem bardziej optymistyczne, czasem trochę 
smutne, ale taka jest po prostu nasza rzeczywi-
stość. I sądzę, że widać w naszych rozmowach, jak 
bardzo się przez te 10 lat zmieniła.
 Dziękujemy naszym rozmówcom za to, że są 
i dzięki takim wywiadom pokazują, że warto myśleć 
o innych stworzeniach. I czytelnikom, którzy są 
z nami. Tym „od zawsze” i tym całkiem nowym. 
To Wy dajecie nam poczucie, że warto!

Redaktor naczelny „Vege”

Maciej Weryński



„Jestem za tym, żeby emanować i inspirować  
wegetarianizmem i weganizmem, i w ogóle ekologią”
Paulina Przybysz

10 wywiadów  
na 10-lecie

To już 10 lat! 



Rozmowa z Tobą ukazała się 
w pierwszym numerze Vege, 
jaki powstał, i teraz znów 
wywiad pojawi się w pewnym 
sensie w pierwszym numerze, 
bo w nowym, zupełnie zmie-
nionym Vege.
I niezwykle przygodowa sesja 
wtedy była. Na Stadionie Dzie-
sięciolecia, który już nie istnieje 
w tej formie, więc to też jest 
historyczne.

Bardzo dużo się zmieniło 
przez te dwa lata. A co zmie-
niło się u Ciebie?
Niedługo po tej sesji byłam 
w ciąży i urodziłam Matyldę, 
a  posiadanie dziecka jest chyba 
największą zmianą w życiu czło-
wieka. Poza tym zdążyłam wraz 
z Jackiem Antosikiem założyć 
wytwórnię Penguin Records, 
wydać w niej swoją solową 
płytę „Soulahili” i kilka płyt 
innych artystów, zagrać trochę 
koncertów i rozpocząć pracę nad 
drugim solowym albumem. Prace 
trwają długo, wiem, ale już jestem 
coraz bliżej. A z wegetariańskich 
tematów, to od niecałych dwóch 
miesięcy staram się być już 
weganką. Zawsze próbowałam, 
ale potrzebowałam jakiegoś… 
nawet nie bodźca, bo bodźców 
to akurat było sporo, ale jakoś się 
łamałam w obliczu tego, że ciągle 
jem poza domem. Potrzebowałam 

zrozumienia, że faktycznie nie 
chcę już przymykać leniwego oka 
na świadomość nieetyczności 
nabiału i jajek. Mleka nigdy nie 
lubiłam, w sensie mleka jako 
takiego, z wymienia bez przeróbki 
na ser czy inne produkty, więc 
nigdy go nie piłam. Ale z racji 
tego, że jadłam ciągle na mie-
ście lub, co gorsza, w knajpach 
przydrożnych (tam nie jest łatwo 
zjeść dobry wegański posiłek, 
a w menu znajduje się często jed-
na lub dwie pozycje wegetariań-
skie), szłam na łatwiznę, w pierogi 
ruskie na przykład. Trochę to było 
z lenistwa organizacyjnego, bo 
gdy teraz na to patrzę, nie jest 
to aż takie trudne, kiedy po prostu 
się sobie organizuje żywienie. 
Zamawiam same dodatki, ryż za 
3 złote i bukiet warzyw za 6 zł, 
a z torby po cichu wyciągam tofu. 
Czasem oficjalnie można poprosić 
panią, żeby podgrzała. 

Jak Ci się udało podjąć decy-
zję o zmianie?
Z Natalią (siostrą Pauliny – przyp. 
red.) podjęłyśmy właśnie taką 
decyzję, więc się jej trzymamy. 

Razem łatwiej.
Tak, razem łatwiej. I ile razy do 
niej przychodzę, to ona ma goto-
we hummusy, zmielone awokado, 
bakłażanowe wariacje i wszystko 
jest takie dobre, więc ona mi 

to też ułatwia. I kombinujemy 
różne przepisy. Mamy wręcz 
nową zabawkę! Patent na to, 
jak zrobić klejące się kotlety bez 
jajka albo sos z orzechów. Dobre 
w weganizmie jest to, że jeśli 
decydujemy się na ten sposób od-
żywiania,  automatycznie prawie 
wszystkie słodycze odpadają.  
Te, które zostają, to są takie „do-
bre” słodycze, bakalie i figi, a nie 
mleczno-cukrowe puste kalorycz-
nie konstrukcje. 

W większości tak. Ale trzeba 
patrzeć uważnie na skład.
Tak. Ja byłam w szoku, że miód 
też odpada. Powoli kombinuję, 
czym go zastępować. Natalia 
wynalazła już syrop z agawy.  
Ja ostatnio wygotowałam daktyle, 
bo mi tak poleciła, i zrobiłam 
syrop daktylowy. Szukam słodu 
w różnych miejscach. 

Czyli eksperymentujesz.
I sprawia mi to przyjemność, 
czuję się teraz bliżej natury. 
Kombinuję z „prawdziwszymi” 
produktami. Mimo wszystko 
dużo produktów serowych czy 
jajecznych jest produktami bardzo 
spreparowanymi.

Więc weganizmie zdrowiej?
Zdrowiej i ciekawiej. Pobudza się 
kreatywność, przynajmniej na po-
czątku, potem to się pewnie   

W życiu Pauliny Przybysz zaszły ważne zmiany. 
Została mamą, założyła wytwórnię płytową, odpoczęła 
od tras koncertowych i… postanowiła zostać weganką

weganizm 
  pobudza kreatywność!

rozmawiała: Marta Mikita

Paulina 
Przybysz: 
piosenkarka, 
autorka 
tekstów, sio-
stra Natalii, 
z którą 
tworzyła 
zespół Sis-
tars. Mama 
dwójki dzieci, 
weganka 



stanie już oczywiste, nie trzeba 
będzie niczego zastępować i kom-
binować, tylko po prostu jeść. 
Patenty staną się klasyką.

A jak zareagowała reszta śro-
dowiska na taką zmianę?
Spotkałyśmy się z rodzicami przy 
okazji różnych innych zmian 
i przeprowadzek i przekazałyśmy 
im: Będziemy teraz wegankami, 
więc, proszę, nie napierajcie 
na nas i róbcie nam wegańskie na-
leśniki. Nasi rodzice w wielu kwe-
stiach nam bardzo ufają, więc nie 
powiedzieli, żeśmy powariowały. 
Nasza mama mówi, że też może 
by chciała, więc może powoli się 
zbliża do tego momentu. Myśmy 
zostały wegetariankami, bo ona 
została, a teraz ona może zostanie 
weganką, bo my nimi jesteśmy. 
Co ważne: wydaje mi się, 
że trzeba zachować dużą wyro-
zumiałość. Jestem za tym, żeby 
emanować i inspirować wegetaria-
nizmem i weganizmem, i w ogóle 
ekologią, natomiast nie jestem za 
atakowaniem ludzi, którzy nie 
podjęli jeszcze takich kroków. Nie 
wydaje mi się to praktyczne. 

Niczego nie narzucać?
Tak. Zachęcać przykładem, że jest 
się zdrowym, pięknym, zado-
wolonym. Tym, że je się dobre 
rzeczy. Częstować ciągle pyszny-
mi daniami. Ale zdecydowanie 
nie poniżać ludzi, którzy nie są 
wegetarianami, nie atakować ich 
personalnie. Nigdy nie widzia-
łam, żeby zadziałało. Ludzie się 
zacietrzewiają. Od tego mamy 
właśnie takie organizacje jak wy, 
od robienia hardcore'owych akcji 
ze sprzedawaniem psiego mięsa 
na ulicy.

A jak to jest z Twoją córeczką?
Moja córeczka jest wegetarianką, 
jeszcze nie jest weganką, czasami 
zje jakieś jajko ze szpinakiem. 
Natomiast serów nie spożywa za 
dużo, czasami jeździ do rodziny 

taty i oni szanują jej wegetaria-
nizm, ale jeszcze nie w duchu 
wegańskim. Jeszcze na razie czy-
tam i badam ten temat na sobie, 
ale nie ukrywam, że myślę o tym. 
Na razie obserwuję, co gdzie jest 
i co czym zastępować. 

Czy jako mama wegetariań-
skiego dziecka spotkałaś się 
z jakimiś problemami?
Nie, nawet kiedy chodziłam do 
lekarzy państwowych, nigdy 
nie zostałam zaatakowana tym 
tematem. Jeszcze w szpitalu 
powiedziałam położnej, że jestem 
wegetarianką. A ona na to: 
Aha, no to tylko musi pani jeść 
dużo glonów. Na co ja, że do-
brze, bo lubię glony. Coś się 
chyba zmienia. Być może trafiłam 
po prostu na fajną załogę szpital-
ną, natomiast myślę, że się jednak 
zmienia. Również teraz publikacje 
na temat mleka są coraz szerzej 
dostępne i chyba lekarze zgadzają 
się z tym, że nie należy dzieciom 
go dawać. I że hasło „Pij mleko, 
będziesz wielki i zdrowy” jest bar-
dziej akcją firmy mleczarskiej niż 
zdrowotną. Swoją drogą perfidną, 
bo skierowaną do bezbronnych 
ufnych umysłów, które jeszcze 
wierzą w św. Mikołaja. I nie 
czytają po dobranocce publikacji 
o chorobach powodowanych 
długotrwałym spożywaniem 
produktów mlecznych.

Wspominałaś o zmianie miej-
sca zamieszkania...
Tak, przeprowadziłam się do 
swojego domu, który jest w Ząb-
kach, więc nie na takiej dalekiej 
wsi, ale mimo wszystko żyjemy 
teraz w domu, palimy w piecu 
i z powrotem mieszkam z dwoma 
psami, które adoptowałyśmy daw-
no temu z Natalią. Wzięłyśmy 
Ziomusia i Głośnika ze schroniska 
i  zamieszkali z nami w Ząbkach, 
kiedy jeszcze razem z siostrą tam 
mieszkałyśmy we dwie. Potem 
nasi rodzice je przejęli, a teraz 

wróciłam i na nowo przyzwycza-
jam się do posiadania zwierząt 
w domu, bo mając dziecko 
w mieszkaniu, gdzie mieszkałam 
przez jakiś czas, jakoś nie chcia-
łam takiej odpowiedzialności. 
Wiedziałam, że nie dam sobie 
rady z wyprowadzaniem psów 
i jeszcze z dzieckiem. 

Jak idą prace nad nową 
płytą?
Dobrze, ale powoli. Jestem bardzo 
zadowolona z materiału, tylko 
muszę go nagrać. On jest stworzo-
ny, ale muszę go zarejestrować do 

końca. Robiliśmy też remont stu-
dia, w związku z tym to się roz-
ciągnęło w czasie. A mój chłopak, 
który jest realizatorem dźwięku, 
jeździ z różnymi artystami, więc 
przez połowę tygodnia go nie ma, 
a przez drugą kończy remont. Ale 
prace są już na ukończeniu i wła-
śnie wstawiamy sprzęt do studia, 
więc już będę nagrywała. 

Kiedy możemy się spodziewać 
gotowej płyty?
Wydawało mi się, że w listopa-
dzie, ale raczej będzie to jednak 
w lutym. Żeby wszystko zrobić 
fajnie i dopiąć na ostatni guzik, 
zrobić piękne zdjęcia, ładnie 
to nagrać i zmasterować. Myślę, 
że skoro i tak to trwało tak długo, 
już nie będę się spieszyć. 
Mam ostatnio taki spokój w so-
bie, mimo że minęło już dużo 
czasu, a ja nic nie wydałam, bo 
sytuacja z dzieckiem sprawiała, 
że nie mogłam pracować w studiu 
przynajmniej tych pięć godzin 
dziennie. Choć i tak dużo robi-
łam, gdy dziecko spało albo było 
przyczepione do mojej piersi, ja 
byłam przyczepiona do kompute-
ra i pracowałam. Mam momenty 

tęsknoty za wirem wydarzeń, 
koncertami, wywiadami i zmęcze-
niem robotą, ale mam 25 lat, pięk-
ne i mądre dziecko, cudownego 
mężczyznę obok, kilka wydanych 
płyt, współpracę z wybitnymi 
muzykami i masę niesamowitych 
przygód na koncie. I nie wierzę 
w tendencję spadkową. Więc ten 
czas, który spędzałam wyłącznie 
z Matyldą, daleko od studia i sce-
ny, śpiąc w tym samym łóżku 
i gotując zupy, traktuję jako mega-
inspirację. Naukę normalnego ży-
cia, liczenia pieniędzy na czynsz. 
Nie mogłabym chyba napisać nic 

mądrego, gdybym dalej siedziała 
300 dni w roku w busie. 
Nie jest powiedziane, że twoje 
życie musi się zmienić na lep-
sze, jeśli wydasz już płytę, więc 
spokojnie nad nią pracuję i wiem, 
że jej czas sam da o sobie znać. 

A czy mamy spodziewać 
się dużych zmian w Twojej 
muzyce?
Na pewno. Dlatego, że muzyka 
na świecie się zmienia, tak samo 
jak moda i inne rzeczy. 
Nie sposób zatrzymać się w ja-
kimś momencie. Muzyka wraca 
do retro i vintage'owych klima-
tów, jest taka miłość do staroci, 
antyków…

A Ty to czujesz?
Ja nigdy nie odeszłam od żywych 
instrumentów i dużej ilości 
drewna. Po prostu lubię takie 
drewniane brzmienia pochodzące 
z prawdziwych, drewnianych 
rzeczy, więc może w brzmieniu 
się dużo nie zmieni, aczkolwiek 
zmieni się natężenie. Będzie 
dużo smyczków i orkiestrowych 
brzmień, więcej eksperymentów, 
ale gatunkowo się chyba bardzo  

Dobrze, jeśli chciaż jedna dziewczyna, 
która kiedyś była fanką Sistars, pomyśli, 
że warto zrobić coś dla Ziemi



nie zmieni. Może klimatycznie 
będzie inaczej. Wydaje mi się, że  
trochę rozwinęłam się wokalnie 
i twórczo. I umysłowo, mam na-
dzieję, też się nie cofam (śmiech). 
Także teksty będą mądrzejsze, 
ciekawsze i bardziej artystyczne.

No to nic, tylko czekać!
Tak, mam nadzieję, że jestem 
rozwinięta, że to nie jest tylko 
moje wrażenie. A że dzieci też 
rozwijają rodziców, to jest szansa, 
że będzie ten wpływ słyszalny. 
Córeczka też będzie zsamplowana 
w paru miejscach.

Zajmujesz się tyloma rzecza-
mi. Jak udaje Ci się odpocząć?
Śpiąc. Głównie śpiąc i ... śpiąc 
(śmiech). I gotując, ale gotowanie 
nie powinno być zaliczane do od-
poczynku, bo to w sumie praca. 
Ale ja po prostu lubię wszystkie 
elementy życia. Nie lubię wsta-

wać, wolałabym, by nikt mnie 
nie budził. Ale fajne jest to, że jak 
już jestem obudzona, bo jestem 
budzona codziennie przez córkę, 
która jest taka śmieszna, przycho-
dzi, nakrywa mnie kołdrą i chowa 
się pod moją, jest to na tyle fajne, 
że pobudka nie jest bolesna.

Często angażujesz się w różne 
akcje, kampanie. Można Cię 
zobaczyć na akcjach Vivy czy 
w kampanii Wolni od stresu. 
Jak się na to decydujesz?
Jak? Szybko. Jeśli chodzi o Vivę, 
to Czarek (prezes Fundacji Viva – 
przyp. red.) po prostu wie, że my 
z Natalią jesteśmy jego niewol-
nicami (śmiech). On jest dla nas 
przykładem życia i działalności, 
bo jest wspaniale wykształconym 
weganinem, działa bardzo aktyw-
nie i cierpliwie. Zaskakuje mnie, 

jak ludzie pracujący w takich 
miejscach jak Viva oglądają tyle 
strasznych rzeczy i potrafią potem 
spać spokojnie. Słyszałam o filmie 
o schronisku i wyrabianiu smalcu 
z psów. Ja nie lubię horrorów 
i dreszczowców, a to jest po prostu 
dokument horrorystyczny, więc 
podziwiam ludzi, którzy mogą wy-
trzymać i dla dobra sprawy poka-
zują go innym, bo wiem, że wielu 
ludzi pod takim wpływem coś 
zmienia. Mam na przykład kolegę, 
który pod wpływem montowania 
do telewizji materiału na temat 
rzeźni został wegetarianinem. 
Decyduję się na wspieranie takich 
akcji bardzo szybko, jak chyba 
w ogóle większość artystów, lu-
dzi, którzy coś tworzą, obserwują 
świat i ich wrażliwość każe im 
coś z tym fantem zrobić. Wydaje 
mi się, że jestem wrażliwym czło-
wiekiem i moja siostra też.
Was widać, ale takich osób  

nie ma mimo wszystko zbyt 
wiele.
Może to dlatego, że nie potrafią 
po prostu być wegetarianami, 
choć by chcieli. Wiem, że na przy-
kład Kayah opowiada o swoim 
wegetarianizmie, a potem mówi, 
że je jednak kurczaki czy ryby. 
Na pewno wszyscy mamy coś 
na sumieniu. Ja na przykład mam 
dużo skórzanych butów i już nie 
chcę ich nosić, i chodzę w ka-
loszach i szmacianych najkach. 
Zaczynam szperać w internecie, 
jakie są wegańskie opcje butów. 
Moja siostra kupiła ostatnio 
książkę „Vegan Freak”, w której 
piszą, że nawet prezerwatywy nie 
są wegańskie, kosmetyki i dużo 
innych rzeczy, nad którymi się 
człowiek nie zastanawia...  
Kiedy przeczytałam ten rozdział, 
to miałam doła, co tu teraz   

Przyszłyśmy do rodziców  
i powiedziałyśmy: róbcie nam  
wegańskie naleśniki!



i zamiast je poznać, serwują 
dzieciom kolejne lata niezdro-
wego i obdartego z wrażliwości 
dzieciństwa. Wydaje mi się, że te 
kampanie edukacyjne powinny 
być skierowane do dzieci, bo one 
są przyszłością narodu, ale też do 
ich rodziców, którzy trzymają tę 
przyszłość na starej smyczy.  
Podobają mi się na przykład 
ostatnie kampanie Greenpeace'u 
z wkurzonymi dziećmi, które chcą 
mieć Ziemię do życia.
Z moim zaangażowaniem jest tak, 
że jak tylko możemy, a Czarek 
mówi: Chodźcie, jest manifa, 
to idziemy, zjawiamy się, udziela-
my wywiadów…

No i dzięki temu jesteście 
świetnym nośnikiem informa-
cji.
Tak, jak najbardziej. Czasami aż 
się dziwimy, że nas aż tak rzadko 
wołają. Ja chętnie bym się udzie-
lała częściej. Po urodzeniu dziecka 
na początku byłam trochę wymę-
czona albo po prostu niewyspana, 
natomiast teraz zaczynam mieć co-
raz więcej takiej energii „chcącej”. 
Oficjalnie mogę ogłosić, że jestem 
bardzo chętna do kampanii i to nie 
tylko wegetariańskich. Organizacje 
powinny wykorzystywać takich 
ludzi, bo mają wpływ na innych. 
Ludzie, którzy robią coś w sztuce 
czy w mediach, nie zawsze czują, 
że to ważne. Wiedzą, że zarabiają 
pieniądze, że są ładnie umalowani 
i występują, ale brakuje im często 
po prostu działalności, która 

wiąże się z prawdziwym życiem. 
Ja na przykład myślę czasami, 
że chciałabym być lekarzem. 
Albo strażakiem (śmiech). 
Człowiekiem, który pełni ważną 
funkcję. Wracając do macierzyń-
stwa, widzę, że jestem w stanie 
zaopiekować się człowiekiem, to 
dopiero do mnie dotarło. 
Przez wiele lat wiedziałam, 
że umiem pisać piosenki, 
że umiem je śpiewać, zaba-
wiać ludzi lub też poruszać ich 
muzyką. Na nowej płycie będzie 
na przykład piosenka o tym, żeby 
pszczoły nie wymarły, z bardzo 
ekologicznym i prozwierzęcym 
przekazem, i zaczynam otwierać 
się na to, że trzeba działać moc-
niej, bo czasu coraz mniej.

Wspominałam Ci już, że Vege 
ma teraz swoją nową odsłonę. 
Co Ty osobiście chciałabyś 
w nim znaleźć, czego po nim 
oczekujesz?
Oczekiwałabym na pewno jak 
najwięcej prezentacji artystów. 
Myślę, że fajnie byłoby robić wy-
wiady z zagranicznymi artystami, 
nawet mailowo. Żeby pojawiali 
się na okładkach. Jak się wejdzie 
na Youtube i wpisze się „vegetarian 
artists” albo „pop icons”, to jest ich 
mnóstwo. Wyświetlają się jeden 
za drugim, od Michaela Jacksona 
po różnych polityków itd. Polacy 
tego w ogóle nie wiedzą. Oglądają 
na przykład teledysk Eryki Badu 
i nie wiedzą, że jest weganką, 
w ogóle nikt się w to nie zagłębia. 

A w Polsce do wykorzystania we-
getarian czy wegan mamy bardzo 
mało.

Może się nie ujawniają?
No tak, bo jest Maja Ostaszew-
ska, Mrozowscy, my... i niewiele 
więcej. Albo niewiele więcej 
ujawnionych, których można 
wykorzystać, pokazywać i nie ma 
wstydu, że ktoś zobaczy nagle, 
że jednak jedzą szynkę na planie. 
Dlatego w takiej gazecie powin-
ny być zagraniczne gwiazdy. 
McCartney na pewno by Wam 
udzielił wywiadu (śmiech). Ludzi 
to przyciąga, ktoś bierze gazetę do 
ręki, bo jest Moby czy McCartney 
– to jest dużą siłą. Ładna grafika 
również jest dużą siłą. 
Jeszcze bym chciała porady 
lekarzy, stały dział o dzieciach, 
o patentach, czy na przykład mielić 
siemię lniane czy polewać oliwą 
i tak dalej. I promocja fajnych 
miejsc wegetariańskich, jakiś 
research restauracji, nawet jeśli nie 
są wegetariańskie, co można tam 
zjeść wegetariańskiego. I wegań-
skiego. Ostatnio na przykład 
odkryłam kawiarnię Relax, mają 
tam wegańskie kanapki, co mnie 
bardzo ucieszyło.

Weźmiemy sobie w takim razie 
wszystkie rady i pomysły do 
serca i mam nadzieję, że Ci się 
nasz pierwszy numer spodoba. 
Bardzo dziękuję za rozmowę. 

Zdjęcia: 
Justyna Jaworska-Klukowska

robić, gdziekolwiek się ruszę, coś 
jest po prostu nie tak. Ta torebka 
nie bardzo, wełna nie bardzo, swe-
terek niezbyt i tak jestem trochę 
przerażona. Dążę do zgodności 
swoich działań z odczuciami 
etycznymi, natomiast jest to czasa-
mi bardzo trudne. 
Ważne, żeby być dla siebie wyro-
zumiałym. Ale nie w tym sensie, 
że na przykład jesz ser, bo jest 
dobry, a ty masz ciężki dzień, bo 
tak można wiecznie sobie nagra-
dzać ból istnienia, ale po prostu 
nie ganić się. 
Ja przez te dwa miesiące wega-
nizmu miałam kilka wpadek, 
kiedy to po fakcie przeczytałam 
skład i się okazało, że było mleko 
w proszku. Tak po prostu się uczę. 
Czasami jak dziecko we mgle.
Nie uważam też, że należy od 
razu całą swoją odzież, która 
gdzieś jest niezgodna, włożyć do 
wora i wyrzucić, bo nie to zmie-
ni świat, tylko już nie kupować 
nowej. Na przykład znalezienie 
ciepłych butów nieskórzanych na 
zimę jest wyczynem, ale wiem, 
że już można, trzeba tylko się 
rozejrzeć. 

Krok po kroku...
Tak. Ujął mnie ostatnio Pinault, 
mąż Salmy Hayek, reprezentant 
grupy PPR, która sponsorowała 
film „Home”. Powiedział, że żad-
na z firm, która dotowała ten 
film, nie jest święta. Każda z nich 
czasami nie postępuje zgodnie 
z zasadami fair trade, z ekologią 
itd., dlatego tym bardziej chcą 
wspierać tę akcję. Ja na przy-
kład, kiedy stoję obok Czarka, 
myślę sobie: Boże, jednak wciąż 

mimo wszystko jestem niezłym 
niszczycielem Ziemi (śmiech). 
Natomiast myślę też, że dobrze 
jest, jeśli chociaż jedna nastoletnia 
dziewczynka, która kiedyś była 
szaloną fanką Sistars, usłyszy, 
że można się zmienić i pomóc 
Ziemi, bo Ziemia jest dla nas, 
młodych ludzi, najważniejsza. 
I że na przykład jej tata, który 
trochę może mieć to gdzieś, bo 
za 50 lat go nie będzie, poprze 

nas w naszych szalonych ideach, 
które często wiążą się z wyrzecze-
niami, bo dba o nas. 
Wiem, że dla człowieka, który 
zawsze jadł mięso, przemiana 
na niejedzenie jest wyrzeczeniem. 
Ludzie są po prostu uzależnie-
ni od sterty dziwnych toksyn 
i tradycji związanych z mięsnymi 
posiłkami, to jest jak alkoho-
lizm. Moim zdaniem ważne 
jest to, żeby rodzice nie mówili: 
Zwariowałaś, co ty będziesz teraz 

jadła, popatrz na siebie, jaka jesteś 
chuda, tylko żeby zorientowali 
się, zasięgnęli wiedzy, a potem 
wyrazili zdanie. Wiem, że jest 
dużo ludzi, którzy przychodzą 
i mówią: Mamo, będę teraz 
wegetarianką, bo dotarła do nich 
ta wrażliwość, coś zobaczyli, 
coś zrozumieli. A rodzice im nie 
pozwalają. I to jest tragiczne, 
bo rodzice, którzy chcą dobrze 
dla dzieci, boją się nieznanego 

Reklama

Przez wiele lat wiedziałam, że umiem 
pisać piosenki… Teraz widzę, że potrafię 
się zaopiekować drugim człowiekiem



„Mamy specyficzną sytuację. W kulturze, w jakiej wyrośliśmy, 
zwierzę wciąż jest rzeczą użytkową” 
Szymon Hołownia

10 wywiadów  
na 10-lecie

To już 10 lat! 



Czy komary idą do nieba? Dlaczego 
księża nie są wegetarianami? Czy karp 
wigilijny to tradycja czy zabobon? 
O teologii ekologicznej rozmawiamy 
z Szymonem Hołownią

mały Jezusek 
   mógł mieć 
 pieska
rozmawiała: Urszula Rzeszutek

Jesteś katolickim 
dziennikarzem i publicystą, ale 
oprócz wartości chrześcijańskich 
bronisz praw zwierząt. To dość 
nietypowe połączenie...
 Patrzę na to z innej strony – 
nie tyle bronię praw zwierząt, 
ile staram się mówić o obowiąz-
kach ludzi. Nie sądzę, żeby było 
to coś niezwykłego. W środowi-
sku katolickim jest sporo osób, 
które są wrażliwe również na sy-
tuacje, gdy zwierzętom zadaje się 
cierpienie, ich głos nie zawsze się 

przebija, bo utarło się u nas, 
że to sprawa szóstorzędna, że do-
póki mamy cierpiących ludzi, 
zwierzęta muszą czekać w ko-
lejce do naszej uwagi. Gdy tylko 
napiszesz komentarz wspierający 
nielicznych polskich sędziów, któ-
rzy nie wahają się surowo karać 
zwyrodnialców dręczących zwie-
rzęta, zaraz zostajesz zakrzyczany 
komentarzami w stylu: „Tak, nad 
pieskami się litujecie, a kto się 
zlituje, gdy zabija się nienarodzo-
ne dzieci”. Jestem radykalnym 
przeciwnikiem aborcji, ale takie 

stawianie 
sprawy też uważam za ab-

surdalne – moim zdaniem troska 
o ludzi w niczym nie przeszka-
dza temu, by dobrze traktować 
również zwierzęta. Chrześcijanin 
zasadniczo powinien dobrze, 
ba, z pietyzmem traktować cały 
świat, bo cały świat jest miejscem 
objawiania się Boga. Cały świat 
jest – jak to się mówi fachowo 
– miejscem teologicznym. Jasne, 
człowiek zajmuje w tym świecie 
wyjątkową pozycję, ale przecież 
nie jest jedynym tego świata 
elementem! Jasne, Bóg stworzył 
świat ze względu na człowieka 



i zrobił go „koroną stworzenia”, 
ale dlaczego musi to być korona 
cierniowa? Czasem, gdy o tym 
mówię, ludzie pukają się w głowę. 
Proszę ich wtedy, by jeszcze raz 
pomedytowali nad faktem, że Bóg 
dał nam ziemię w zarząd i z tego 
zarządu będziemy się kiedyś 
musieli rozliczyć. Z każdego 
życia, które odbieramy, z każdego 
cierpienia, które zadaliśmy. I czło-
wiekowi, i zwierzęciu, bo każda 
przemoc „odkłada się” w ludzkim 
sercu, robi z nas gorszych ludzi. 
Będąc wrażliwym na los zwierząt, 
robię dobrze przede wszystkim 
sobie. 

Jaki jest stosunek księży do Two-
jego zaangażowania w obronę 
zwierząt? 
 Dla niektórych jest to nie-
zrozumiała ekstrawagancja, inni 
podchodzą do tego ze zrozumie-
niem. Uwierz mi, że znam wielu 
księży, którzy mają koty, psy, 
często brane za schroniska, troska 
o ludzi nie przeszkadza im w za-
uważaniu również losu zwierząt. 
Na rekolekcjach u franciszkanów 
w Krakowie sporą chwilę poświę-
ciłem zwierzętom, zadawaniu 
im cierpienia, ekologicznemu 
spojrzeniu na świat, byciu dla 
niego nie oprawcą, ale – jak mówi 
Pismo – „przyjacielem Oblu-
bieńca”. Spotkałem się z kilkoma 
oburzonymi głosami, że po co 
się tym zajmować i tak dalej. Ale 
większość była inna. 

Skąd wynika tak różne podejście 
księży do tej tematyki?
 Mamy specyficzną sytuację. 
Po pierwsze w kulturze, w jakiej 
wyrośliśmy, zwierzę wciąż jest 
rzeczą użytkową. Po drugie – do 
masowej świadomości nie przebija 
się u nas jakaś sensowna refleksja 
teologiczna na temat relacji chrze-
ścijanin – świat przyrody, wciąż 
dajemy się zakrzyczeć ideologom, 
którzy wobec tej pustki wyniesio-
nej z domu zwyczaje podnoszą do 

rangi teologii. Próbuję ich przeko-
nywać, że argument „dbajmy o lu-
dzi, nie o zwierzęta” broniłby się 
chyba tylko w sytuacji, gdybym 
siedział na pustyni z przyjacielem 
i z psem i miałbym do wyboru, 
komu podać miskę wody. To aka-
demicki dylemat, nawet w Afryce, 
do której jeżdżę regularnie, wielo-
krotnie widziałem ludzi skrajnie 
biednych, przy których mimo 
to zawsze wyżywił się jeszcze ja-
kiś piesek. W naszym europejskich 
warunkach takie stawianie sprawy 
to dorabianie usprawiedliwienia 
dla własnej małości, lenistwa 
albo braku wyobraźni. Po trzecie 
wreszcie – niektóre środowiska 
promujące wegetarianizm same 
sobie strzelają w stopę, łącząc 
automatycznie troskę o świat z ja-
kimiś absurdalnymi, magicznymi 
ideologiami spod znaku New Age 
i sprzedają to wszystko w pakie-
cie. Sam kilkakrotnie i nieudolnie 
podchodząc do wegetarianizmu, 
trafiałem czasem na takich ludzi 
czy takie sklepy i uciekałem stam-
tąd, gdzie pieprz rośnie. 

Czy znasz duchownych, którym 
los zwierząt jest szczególnie 
bliski? 
 Jak już wspomniałem – wielu. 
Że wspomnę choćby mojego 
byłego proboszcza, obecnie 
proboszcza w Cegłowie, którego 
labradorka Nursja była pupilką 
całej parafii, pełniła niezwykle 
ważną funkcję – pozwalała 
przełamać lody tym, którzy przy-
chodzili do proboszcza w jakiejś 
sprawie bardzo zakłopotani, ale 
najpierw musieli uporać się z tym 
cudownym stworzeniem natych-
miast przynoszącym im wszystkie 
gumowe zabawki. Pamiętam, 
z jakim oddaniem proboszcz 
podszedł do psa, który regularnie 
przybłąkiwał się do kościoła. Nor-
malny, ludzki odruch. Znam wielu 
tak myślących księży. Czy idą 
w tym myśleniu dalej, czy znam 
księży wegetarian? Dla księdza 

byłoby to bardzo trudne, nawet ze 
względów logistycznych. Ksiądz 
od wstąpienia do seminarium jest 
poddany rygorom żywienia zbio-
rowego. To nie jest tak, że w semi-
nariach uczy się zabijania zwierząt 
i jedzenia kiełbas. Do niedawna 
królowało w nich jednak myślenie 
„rolnicze”, sam pamiętam, że gdy 
byłem w nowicjacie, czyiś rodzice 
raz na jakiś czas darowali nam 
krowę, bracia z rolniczym przygo-
towaniem brali się do jej ćwiarto-
wania. To było normalne, tak się 
żyło i myślało – wegetarianizm 
w pokoleniu moich rodziców był 
uważany za fanaberię. Większość 
ludzi idących do seminarium 
pochodziła ze wsi, tam zwierzęta 
są narzędziem pracy i źródłem 
dochodu. W naszym pokoleniu 
każdy ma znajomych wegetarian. 
I ci ludzie idą do seminarium 
– zostają księżmi z inną świado-
mością. Nowi księża jako znający 
i rozumiejący wegetarian będą 
to przenosić do swojej praktyki.

Mięsa nie jedzą trapiści, kartuzi 
i niektórzy karmelitanie – czy 
ich dieta wynika z miłosierdzia 
wobec braci mniejszych, czy jest 
raczej formą ascezy?
 Spora część zakonów kon-
templacyjnych to wegetarianie 
właśnie z motywacji ascetycz-
nych. W wielu klasztorach 
katolickich mięsa się w ogóle nie 
je. Dni postne spędza się o chlebie 
i wodzie. Kiedy tam bywam, 
jestem zaskoczony kreatywnością 
kucharzy i kucharek klasztornych. 
Przyjaźnię się z prawosławny-
mi mniszkami z monastyru 
w Zwierkach pod Białymstokiem. 
Siostry zawsze przygotowują 
obiad, stół zastawiony przebo-
gato, a wszystko wegetariańskie. 
Ostatnio myślałem, że podano mi 
jakiegoś wymyślnie przyrządzone-
go kurczaka albo rybę, zapytałem, 
okazało się, że to po prostu ser 
smażony z ziemniakami. Oprócz 
tego surówki, sałatki, wszystko 

tak pięknie podane, że niech się 
wegetariańskie knajpy uczą. Jasne, 
oni wszyscy kontynuują tradycję: 
kiedyś mięso było rarytasem dla 
bogaczy, jadło się je od wielkie-
go dzwonu. Mam jednak cichą 
nadzieję, że moi przyjaciele 
i przyjaciółki zakonnicy niejedzą-
cy mięsa dostrzegają, że mimo-
wolnie pomaga im to dobrze żyć, 
rozszerzać duchową wyobraźnię. 

Czy to prawda, że wegetariana-
mi byli również św. Franciszek 
z Asyżu, św. Jan Chryzostom, 
św. Bazyli, św. Jan Maria 
Vianney, św. Józef z Kupertynu 
i św. Jan z Kęt?
 Nie mam aż takiej wiedzy. 
Wiem tylko, że św. Jan Maria 
Vianney żył bardzo biednie, 
gotował sobie raz na tydzień 
ziemniaki, stały w kuchni, a on je 
sobie przez siedem dni podjadał, 
nawet gdy już wzięła się za nie 
pleśń. Mam wrażenie, że w Ko-
ściele wciąż czekamy na świętego 
zwracającego uwagę na człowieka 
i na zwierzęta, i na przyrodę. 
Mieliśmy jednego św. Francisz-
ka, ale on jest przez niektórych 
– nawet w Kościele – uważany 
za naiwnego, zdziecinniałego, 
wszystko dlatego, że maluje się go 
jako pląsającego po łąkach piękno-
ducha, który co chwila wybuchał 
płaczem i miał uderzenia ducho-
wego gorąca. Albo nauczymy się 
czytać świętego Franciszka nie 
tylko w kodzie wzruszeń nad ryb-
kami i łez nad bratem wilkiem, ale 
pokażemy, jak spójna wizja Boga 
i świata za jego postawą stoi, albo 
nasze czasy dadzą nam innego 
świętego, który jeszcze wyraźniej 
nam to pokaże. Rzuci zarzewie 
do opracowania wreszcie „teologii 
ekologicznej”. Może taki święty 
się już urodził? Może Jan Chry-
zostom był kimś takim, być może 
Bazyli był kimś takim, ale ludzie, 
którzy ich otaczali, nie zwracali 
uwagi na ten akurat wątek ich 
postępowania, inne sprawy 

wydawały im się ważne. Tak jak 
w przypadku Ewengelii – my dziś 
bardzo chcielibyśmy wiedzieć, jak 
wyglądało dzieciństwo Jezusa, ale 
nic nam o tym nie napisano, bo 
ludzi wówczas kompletnie to nie 
zajmowało. Nie można wyklu-
czyć, że był tam jakiś pies 
czy kot. Czekamy na świętego, 
który wyraźnie pokaże nam 
miejsce świata w Objawieniu, 
zachwyci się nim, sprawi, że my 
się też zachwycimy. 

Czy widzisz obecnie jakąś 
zmianę w podejściu katolików 
do zwierząt?
 Jasne. Popatrz, jak się zmienia 
sytuacja związana z obchodami 
wspomnienia św. Franciszka. 
Pamiętam, jak w latach 90. 
niektórzy księża zaczynali mówić: 
weźcie koty, psy, chomiki, my je 
po mszy pobłogosławimy. Ludzie 
w głowę się pukali, jak pies może 
wejść do kościoła? Jakoś trudno 
mi jest wyobrazić sobie Jezusa, 
który podchodzące do niego zwie-
rzęta kopałby, odpychał itd. By-
łaby to wewnętrzna sprzeczność 
– przecież jako Bóg uczestniczył 
w ich tworzeniu przez Ojca, wie-
dział, że „wszystko, co stworzył 
było bardzo dobre”. Dziś ten zwy-
czaj błogosławienia zwierząt się 
rozpowszechnia, co bardzo mnie 
cieszy. Mam nadzieję, że ta wrażli-
wość będzie się rozwijała, tu nie 
chodzi o to, by zaraz wszystkich 
katolików przerobić na wegeta-
rian, ale pokazać, że naprawdę 
nie trzeba być buddystą, by 
stanowczo potępiać na przykład 
to, co dzieje się na końskich tar-
gach w Polsce. Gdy na to patrzę, 
trafia mnie szlag. Zastanawiam 
się, gdzie są księża, proboszczo-
wie tych ludzi? A jeżeli są, to co 
im mówią na kazaniach, co oni 
im mówią w konfesjonale? Nie 
wiem, czy ci ludzie mają świado-
mość, że grzeszą. Nie wiem, kto 
formował im sumienia. Ale jeżeli 
ich sumienia nie zostały uformo-
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wane do tego, żeby oni wiedzieli, 
że grzeszą, to odpowiedzialność 
spada na pasterzy, którzy im tego 
nie uświadomili. Bo mają być oni 
pasterzami, a nie rzeźnikami. 

Co Pismo Święte mówi o zabi-
janiu zwierząt? Czy z pierwszej 
strony Księgi Rodzaju nie wy-
nika, że pierwotnym zamysłem 
Boga względem człowieka była 
dieta roślinna? 
 Można się nad tym zastana-
wiać. Śmierć jest czymś, co sprze-
ciwia się Bogu. Bóg jest bowiem 
samym życiem. Powiedziałbym, 
że celem Boga nie była dieta 
roślinna, Bóg nie jest bowiem 
ideologicznym wegetarianinem, 
a jeśli już, to wegetarianizm wyni-
kający z miłości do świata, bo Bóg 
kocha ten świat, a więc i wszyst-
kie psy, koty i świnie znacznie 
bardziej niż ja, który się nad nimi 
wzruszam. Bóg jest „miłośnikiem 
życia”, nie chce śmierci, tego, żeby 
piękne i dobre stworzenie nie mu-
siało niszczeć i umierać. Obroń-
ców zwierząt często odpycha 
od chrześcijaństwa mordowanie 
zwierząt na ofiarę opisane w Sta-
rym Testamencie. Pismo Święte 
trzeba czytać łącznie – Starego 
Testamentu nie można czytać bez 
Nowego Testamentu. Wszystkie 
ofiary starego prawa, zarzynane 
owce, woły, gołąbki z ukręconymi 
łebkami – wszystko to zostało raz 
na zawsze zastąpione ofiarą, którą 
Jezus złożył z siebie. Czy świat, 
również świat zwierząt, może 
mieć większego wybawcę niż 
Jezus, który bierze to wszystko 
na siebie? Który mówi: nie musi-
cie już więcej próbować zasypać 
krateru, jaki powstał po grzechu, 
płacić za grzech, rozkrwawiając 
Ziemię? Uwalnia nas do nowego 
patrzenia na całe stworzenie. 

A więc Nowy Testament nie 
nakazuje zabijania zwierząt?
 Nie ma w nim ani żadnej 
zachęty do wegetarianizmu, 

ani nakazu jedzenia mięsa. Poza 
sytuacją, w której św. Piotrowi 
w „Dziejach apostolskich” pojawia 
się płachta ze zwierzętami i słyszy 
głos „Jedz, Piotrze, zabijaj”. 
Na szczęście wszystko się dobrze 
kończy i dla Piotra, i dla tych 
zwierząt.

Z wielu Twoich felietonów moż-
na wywnioskować, że sam jesteś 
wegetarianinem – czy to prawda?
 Bardzo i szczerze chciałbym 
być. Niestety na razie przeszkadza 
mi mój nieregularny tryb życia, 
ciągłe wyjazdy, piętnaście różnych 
aktywności prowadzonych 
naraz. Jeżeli zwolnię do takiego 
tempa, że przestanę wyprzedzać 
swoje życie, a wreszcie zacznę żyć 
w zgodzie z nim, to wtedy na ten 
wegetarianizm się zdecyduje, bo 
jedząc mięso, nie jestem do końca 
w zgodzie z sobą. 

Sama sporo podróżuję i znam 
wielu podróżników wegan 
i wegetarian, którzy nie mają 
problemu ze zorganizowaniem 
sobie tego wszystkiego...
 Tyle, że ja nie mam czasu 
na nic. Gdy zacznę mieć czas 
na siebie, w tym momencie zosta-
nę wegetarianinem, bo jestem do 
tego gotowy psychicznie. Na razie 
jestem niewegetarianinem za-
wstydzonym, że nim nie jestem. 
Sprzeciwiam się jakiemukolwiek 
zadawaniu cierpienia, nie chcę, 
by zadawano je w moim imieniu. 

Nie czujesz się hipokrytą?
 Czuję się, zwłaszcza na wsi, 
gdy zachwycam się prosiaczkiem 
i cielaczkiem, wiedząc, jak za 
chwilę skończy. Zawsze gdy mi-
jam na trasie samochód wiozący 
zwierzęta do rzeźni, mam moral-
nego kaca. I jak mówiłem – nawet 
gdy odłoży się na bok prawa 
zwierząt, człowiek po prostu nie 
powinien robić takich rzeczy. 
Jakby tego było mało – we współ-
czesnych rzeźniach nie ma czasu 

na śmierć. Zwierzęta niedobite 
trafiają do „obróbki”, wszystko 
odbywa się w takim pędzie. Sam 
fakt istnienia rzeźni wywołuje we 
mnie palące poczucie wstydu. 
W mojej przedostatniej książce, 
„Bóg: życie i twórczość”, pół roz-
działu poświęciłem zwierzętom. 
Opierałem się m.in. na książce 
Andrew Lindzeya „Teologia 
zwierząt”, wydanej przez jezuickie 
wydawnictwo WAM. Autor, angli-
kański teolog, bardzo precyzyjnie 
pokazuje, jak zauważanie, że nie 
jesteśmy na tej planecie sami, 
może pomóc nam zagłębić się 
w chrześcijaństwo, stać się lepszy-
mi ludźmi. O zwierzakach piszę 
zresztą często, w mojej pierwszej 
książce, „Kościele dla średnioza-
awansowanych”, jest rozdział 
„Niebo zwierząt”. Wielu ludzi 
pytało mnie: czy zwierzęta idą do 
nieba. Ktoś powie, że to senty-
mentalny problem psychicznych 
zoofili, ja uważam to pytanie za 
bardzo istotne, chciałbym wie-
dzieć, czy po zmartwychwstaniu 
spotkam się z moimi ukochanymi 
psami czy kotami, których u mnie 
w domu zawsze było pełno. 
Wypracowałem sobie odpowiedź 
na to pytanie, mam wrażenie, 
że zgodną z teologią Kościoła, 
w którym jestem. 

Zdradź nam tę odpowiedź!
 Po pierwsze odrzucam kan-
towskie myślenie o zwierzęciu 
jako o maszynie. Pismo Święte 
podpowiada, że we wszystkim, 
co żyje, jest tchnienie ducha. Czy 
to dusza? Nie sądzę, duszę ma 
tylko człowiek. Nie trzeba być jed-
nak specjalnie spostrzegawczym, 
by zauważyć, że zwierzę ma 
jednak coś ponad ciałem, chemią, 
jest czymś więcej niż poruszają-
cym się pod wpływem hormonów 
zbiorem kości i mięśni. To coś 
może więc przetrwać śmierć 
ciała. W Piśmie Świętym mówi 
się, że po tej stronie chmur całe 
stworzenie „jęczy i wzdycha”, całe 



stworzenie będzie też po zmar-
twychwstaniu przemienione. 
Czyli jest możliwe, że zwierzęta 
jednak tam z nami będą. Zacząłem 
sobie wtedy zadawać pytania 
bardziej szczegółowe. Co z koma-
rami? Jeśli będą komary w tym 
przyszłym świecie, to one mnie 
będą żarły. To jest dla mnie zagad-
ka nierozwiązywalna. Na własny 
użytek zakładam dwie opcje. 
Pierwsza: w nowym świecie nie 
będzie już wzajmnej agresji, skoro 
Pismo mówi o lwie bawiącym się 

z jagnięciem, może i komar będzie 
miał inne, nieinwazyjne metody 
zaspokajania głodu, przetrąco-
ną trąbkę. To przecież grzech 
pierworodny człowieka sprawił, 
że w całym stworzeniu pojawiła 
się przemoc. Jeżeli to myśmy 
zgotowali zwierzętom taki los, 
byłoby niesprawiedliwe, by one 
za to miały kłopot na wieczność. 
Opcja druga: w niebie będą z nami 
te zwierzęta, które związał z nami 
los, które kochaliśmy, które nam 
służyły. A więc moje ukochane 

psy i koty, ale i te, które musiały 
dać głowę, bym je mógł zjeść. 
Zasłużyły sobie na to życie, mimo-
wolnie wyświadczając mi dobro. 
Oddały życie, żebym ja mógł 
żyć. Wierzę, że moje spojrzenie, 
moja decyzja, moje słowo za nimi 
wypowiedziane sprawia, że będą 
tam na mnie czekać. Pewnie 
nie wtedy, gdy będę w czyśćcu, 
zwierzęta nie muszą tam trafiać, 
ale po końcu świata, sądzie 
ostatecznym, zmartwychwstaniu 
– tak. Nie wyobrażam sobie, żeby 

Bóg nie chciał ocalić tego dobra, 
które zwierzęta we mnie obudziły. 
Czekam na koniec świata z nadzie-
ją, że wszystkie moje zwierzaki 
wybiegną mi na spotkanie. 

Nie myślałeś o tym, by zebrać 
te wszystkie myśli w książce 
o ekoteologii?
 Mam ten projekt w głowie. 
Nie ma na ten temat praktycz-
nie w ogóle literatury polskiej, 
ale zebrałem sporo materiałów 
z teologii okołoprotestanckiej. 

Spieram się czasem z moimi 
kolegami teologami, proszę ich, 
by zrobili mi „teologię salcesonu”, 
a nie przekonywali, że trzeba jeść 
świnki, bo zawsze się je jadło. 
Chciałbym pokazać, że w ka-
tolicyźmie jest miejsce na takie 
myślenie o zwierzętach, jakie mi 
jest bliskie. 

Najwyższy czas, by ktoś w Polsce 
rozpoczął dyskusję na temat tej 
dziedziny teologii..
 Chciałbym być tym człowie-
kiem. Teologia ekologiczna nie 
oznacza dla mnie ubóstwiania 
czy uczłowieczania zwierząt, ale 
rozszerzanie duchowej wyobraźni, 
zachwyt nad światem, który stwo-
rzył Pan Bóg. Miejscem objawiania 
się Boga. 
 Od kilku lat nie zabijam 
żadnych stworzeń, jeżeli nie 
muszę. No, chyba że atakuje mnie 
komar – z komarami mam wielki 
problem. Nie jestem gotów na to, 
co widziałem u mniszek bud-
dyjskich w Bhutanie. Gdy gryzą 
je komary, one się z tego cieszą, 
bo mogą podzielić się krwią 
z istotą żywą. Tylko że ta istota 
żywa może się ze mną podzielić 
malarią. Przy komarach budzi się 
we mnie zwierzęca chęć mordo-
wania. Ale poza tym wszystkie 
muszki i pająki, zamiast tłuc jak 
kiedyś, metodycznie wynoszę 
na wolność. 

Zbliżają się Święta Bożego 
Narodzenia. Baseny w supermar-
ketach i na bazarach już wkrótce 
wypełnią się po brzegi żywymi 
karpiami. Przed galeriami 
handlowymi staną żywe szopki... 
Jak Ty przeżywasz ten czas?
 Dla mnie świętem, które znacz-
nie bardziej opowiada o życiu, jest 
Wielkanoc. Jest to najważniejsze 
święto, które mówi, że Bóg oświe-
tla całe stworzenie. Objawienie 
Pańskie, czyli Święto Trzech 
Króli, to drugie co do wagi święto 
w kolejności. Ono pokazuje Boga 

światu, całemu światu. Trzecie 
święto, czyli Boże Narodzenie, jest 
piękne w tej naszej tradycji. Wół 
i osiołek ogrzewają dzieciątko. 
Rozczulamy się i dobrze, choć – 
tu dygresja – nie ma nic gorszego 
niż rozbudzanie troski o dobrostan 
zwierząt przez rozkręcanie emocji, 
wzruszenie nad biednym pieskiem 
czy konikiem. Emocje mają to do 
siebie, że za chwilę zastępują je 
inne. Zamiast ludzi przerażać, 
trzeba im pokazywać korzyści 
płynące z życia w pełnej zgodzie 
z resztą danego nam środowiska. 
Wanny z karpiami tej zgody nie 
budują. Nie jestem sobie w stanie 
logicznie wytłumaczyć zabobonu 
głoszącego, że ryba podduszona 
w wannie i walnięta młotkiem 
w domu będzie smaczniejsza. 
Nie czci się Boga w ten sposób, 
że się morduje przez trzy dni rybę, 
fundując jej powolne umieranie. 
Co do żywych szopek – jest róż-
nie. Rozsadza mnie, gdy zwierzęta 
są katowane przez rozjuszonych 
rodziców, którzy chcą koniecz-
nie zrobić zdjęcie komórką, jak 
dziecko siedzi na osiołku. Znam 
też jednak szopki, w których są 
zwierzaki uratowane z rzeźni, 
o które właściciele dbają nie tylko 
od święta. 

Wspomniałeś, że w kwestii praw 
zwierząt trzeba zacząć pracować 
na zupełnie innym poziomie. 
Co przez to rozumiesz?
 To, co głoszę od początku: 
mnie od praw zwierząt znacznie 
bardziej interesują obowiązki 
człowieka. Moje obowiązki wobec 
istoty, która czuje, o której ja nie 
wiem, jaki jest jej poziom świado-
mości. W jednej z książek cytuję 
Chestertona, który pisał, że im 
dłużej patrzy na indyka, tym 
większe ma wrażenie, że obcuje 
z tajemnicą. Bóg powiedział nam, 
czym jest człowieczeństwo, ale nie 
powiedział, czym jest indyczość. 
Do tej tajemnicy muszę podcho-
dzić z szacunkiem. 



„Lubię święta. Makabryczne jest w tym okresie to,  
co się dzieje z karpiami. Nie ma na to mojej zgody” 
Maja Ostaszewska

10 wywiadów  
na 10-lecie

To już 10 lat! 
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Aktorka, mama, artystka. Profesjonalna, natchniona, wrażliwa. 
Wie, ile jest warta, nie pociąga jej wizerunek gwiazdy. Jest 
zabiegana, zapracowana, uczynna… To z pewnością nie wszystko 
o Mai Ostaszewskiej

już nie jestem 
 przywiązana do inności

rozmawiał: Maciej Weryński, zdjęcia: Wojtek Górski

Kiedy zdecydowałaś, co chcesz 
robić w życiu?
 Zabawna historia, ale typowa 
dla małych dziewczynek. Wymyśli-
łam sobie, że chcę zostać aktorką, 
kiedy miałam 6 lat. Mieszkaliśmy 
wtedy w Krakowie i rodzice 
od najmłodszych lat zabierali nas 
do teatru Groteska, który wtedy 
był w absolutnym rozkwicie. 
Po jednym ze spektakli twórcy 
pozwolili dzieciom wejść na scenę 
i zobaczyć to wszystko z drugiej 
strony. Nigdy nie zapomnę tego 
momentu, to było coś tak wspa-
niałego! Na scenie podobało mi się 
o wiele bardziej niż na widowni 
i wtedy postanowiłam, kim będę. 
To był oczywiście pomysł dziecka, 
który mógł się sto razy zmieniać 
przez lata. W końcu bardzo wiele 
dziewczynek chce być aktorkami, 
piosenkarkami, teraz modelkami…

…księżniczkami!
 Tak, to są marzenia z tej samej 
kategorii. Nie było więc nic szcze-
gólnego w tym, że tak to sobie 
wtedy wymyśliłam, ale mnie już 
tak zostało. 

Trudno mi sobie wyobrazić, żeby 
z Twojego domu rodzinnego wyszła 
pani inżynier biochemii albo kon-
struktorka mostów.
 Rodzice nigdy nie wywierali 
na nas żadnej presji. Każde z trojga 
mojego rodzeństwa poszło swoją 
drogą, ale rzeczywiście są to drogi 
artystyczne. Nie było presji, 
ale na pewno było mi się zdecy-
dowanie łatwiej zarazić sztuką, 
pasją do niej, bo już kiedy byłam 
malutka, miałam do niej dostęp. 
Były teatry lalkowe, bardzo wcze-
śnie rodzice zaczęli mnie zabierać 
na dorosłe spektakle. A były to cza-
sy prawdziwego rozkwitu teatru 
w Krakowie. Był Kantor, w Starym 
byli Wajda, Lupa, najlepsze spekta-
kle Jarockiego.

Ile miałaś wtedy lat?
 Nie pamiętam dokładnie, kiedy 
zobaczyłam po raz pierwszy do-
rosły teatr, musiałam mieć pewnie 
ze 13.

Musiałaś już być bardzo dojrzała, 
żeby wtedy zachwycić się Wajdą 
czy Lupą…

 Spektakle Krystiana Lupy 
zobaczyłam nieco później, to już 
było w liceum, więc miałam jakieś 
16 lat. To byli „Marzyciele”, potem 
„Bracia Karamazow” i „Kalkwerk”. 
Oglądałam także bardzo dużo 
spektakli z całego świata w teatrze 
Manga, tam po raz pierwszy 
zobaczyłam japoński taniec butoh. 
Na pewno łatwo było zarazić się 
sztuką. Jeździliśmy też z Osjanem, 
słuchałam mnóstwo muzyki. Jako 
zupełne maluchy byliśmy z tatą 
w Jarocinie, ale chodziło się też 
do filharmonii i jeździło na koncer-
ty organowe do Tyńca… Rodzice 
bardzo wspierali te nasze arty-
styczne pasje i pomysły, które się 
pojawiały. Ja oczywiście należałam 
do grupy teatralnej, co bardzo im 
się podobało, ale nigdy nie miałam 
poczucia, żeby wywierali na mnie 
presję. Wybór zawodu był moją 
całkowicie samodzielną decyzją.

Miałaś sporo szczęścia, bo atmos-
fera domowa sprzyjała rozwojowi 
pasji, ale już jako artystka nie mu-
siałaś się zmagać z nazwiskiem 
ojca jak niektórzy młodzi aktorzy. 



Twój ojciec jednak uprawia 
zupełnie inną sztukę i, powiedzmy 
to szczerze, jego muzyka nigdy 
nie była w głównym nurcie, więc 
nazwisko nie było aż tak dobrze 
znane szerokiej publiczności… 
 Tak, byłam wolna od takich 
zmagań, choć trzeba powiedzieć, 
że ojciec komponuje także muzykę 
teatralną. Zdarzało się nam nawet 
razem pracować, np. u Lupy. Są 
to jednak zupełnie inne zawody 
i nigdy nie zostaliśmy posądzeni 
o nepotyzm, aczkolwiek pomysł, 
żeby się wynieść z Krakowa był mo-
tywowany tym, żeby się oderwać, 
stworzyć coś od zera. Było łatwiej, 
bo dostałam świetną propozycję 
z Warszawy, mogłam zadebiutować 
od razu w głównej roli w Szekspi-
rze, a wyjazd do Warszawy nie wy-
daje się jakimś wielkim skokiem, 
chociaż dla młodej dziewczyny był 
czymś takim, jak dzisiaj podróż 
przez ocean…W Krakowie miałam 
zapewnioną zawodową przyszłość, 
moja rodzina była znana, to miasto 
było jakąś bezpieczną przestrzenią, 
przewidywalną przynajmniej na kil-
ka lat…

Nie lubisz, jak jest bezpiecznie, 
czy wtedy nie lubiłaś?
 Wtedy nie lubiłam. Teraz, jako 
mama dwójki dzieci, doceniam 
poczucie bezpieczeństwa. W sztuce 
nadal nie lubię bezpiecznych roz-
wiązań.

Nasi goście najczęściej opowia-
dają, jak musieli przełamywać 
stereotypy we własnych rodzinach. 
Ty nie musiałaś…
 Rzeczywiście, nie. Moi rodzice 
mieli bardzo otwarte głowy i serca, 
są osobami bardzo tolerancyjny-
mi. To dzięki nim nie jem mięsa. 
To oni nie jedli, to była ich decy-
zja, a w moim przypadku to była 
naturalna kolej rzeczy, choć 
w pewnym momencie sama też 
świadomie podjęłam tę decyzję. 
Bardziej musiałam się mierzyć ze 
stereotypami na zewnątrz, bo oto-

czenie nie akceptowało łatwo 
naszego stylu życia. 

Jak się to przechodzi, kiedy się jest 
tak młodym człowiekiem i wyraź-
nie się odróżnia od rówieśników? 
W dodatku nie wybrało się tej 
drogi, tylko się nią szło od począt-
ku. A tu nie tylko nie je się mięsa, 
jeszcze nie jest katoliczką…
 Ciężko. Przechodziłam ten 
naturalny okres, kiedy się chce być 
tożsamym z grupą, a nie byłam. Ina-
czej jadłam, inaczej się ubierałam, 
miałam inny dom. Potem polubiłam 
tę swoją inność, ale wtedy nie było 
łatwo. Zresztą nie tylko mnie, ale 
i moim rodzicom. To jednak były 
czasy potwornych stereotypów. 
Kiedy zdarzyło się nam zachoro-
wać na grypę, lekarz natychmiast 
mówił, że to dlatego, że nie jemy 
mięsa. Absurd! Kiedy leżałam jako 
dziecko w szpitalu – zupełnie bez 
związku z dietą – próbowali mi 
jakoś to mięso przemycać. Nie było 
akceptacji dla niejedzenia mięsa. 
Mama musiała mi codziennie przy-
wozić obiady. 
 Dla mnie trudny był przede 
wszystkim ostracyzm ze strony 
rówieśników i z powodu niejedze-
nia mięsa, i z powodu niechodzenia 
na religię. Chyba można to nazwać 
dyskryminacją. Raz nawet dzieciaki 
zrzuciły mnie ze schodów i byłam 
dość mocno poturbowana. Zawsze 
jednak miałam wsparcie nie tylko 
w rodzicach, ale w całej grupie 
ich przyjaciół. Wiedziałam, że wielu 
ludzi myśli tak, jak my. Oczywiście 
nikomu nie życzę takich doświad-
czeń, ale dziś myślę, że one mnie 
bardzo wzmocniły w poczuciu 
prawa do własnych poglądów 
i wyrażania ich. I do inności. 

No i wyrażasz. Pamiętam, kiedy 
do powszechnej wiadomości do-
szło, że jesteś buddystką – to się ja-
koś zbiegło z tą samą wiadomością 
na temat powracającej Małgorzaty 
Braunek – to jeszcze ludzi szoko-
wało. Dziś już chyba nie?

 Jest naprawdę coraz lepiej. To-
lerancja rośnie. Moje dzieci chodzą 
do przedszkola, które kładzie bardzo 
duży nacisk na to, że świat jest 
wielowyznaniowy, wielonarodo-
wościowy. Między innymi dlatego 
je wybrałam, ale wiem, że i w pań-
stwowych przedszkolach jest o wie-
le lepiej. Podobnie jest z wegetariani-
zmem. Kiedy zaczynałam pracować 
i korzystać z cateringu na planie, 
na początku byłam jedyną wegeta-
rianką. To było dla ludzi przygoto-
wujących posiłki całkowicie nie do 
ogarnięcia. Robili mi codziennie 
jakieś naleśniki czy pierogi z serem. 
Mówiłam, że mogą mi dać to, 
co reszcie, tylko bez mięsa. Przecież 
były jakieś ziemniaki, jakaś kasza 
z warzywami. Ale dla nich to było 
coś abstrakcyjnego. Dziś coraz 
większa część ekipy nie je mięsa, 
a ponieważ catering wegetariański 
jest często ciekawszy, nawet ci, 
którzy jedzą mięso, na czas filmu 
zgłaszają się do grupy bezmięsnej.

Myślisz, że te nieszczęsne panie 
miały Cię za zawalidrogę utrud-
niającą im życie, czy robiły Ci te 
pierogi z troski?
 To jeszcze były czasy, kiedy 
ludziom wydawało się, że skoro 
nie jem mięsa, to musi być jakiś 
powód zdrowotny. Że to jest dieta 
zalecona przez lekarza. Najlepsze 
jest to, że niejedzenie mięsa napraw-
dę jest bardzo zdrowe. A te panie 
mi nie dokuczały, tylko się o mnie 
martwiły.

Rozmawiamy w takim momen-
cie roku, w którym lada chwila 
pojawią się wszędzie choinki, 
światełka i Jezuski malusieńkie. 
Nie irytuje Cię to?
 Ja lubię święta. Makabryczne 
jest w tym okresie to, co się dzieje 
z karpiami. Na to nigdy nie będzie 
we mnie zgody, jak zresztą i w wie-
lu wrażliwych ludziach, nawet tych 
jedzących mięso czy ryby. Nawet 
oni rozumieją, że to się powinno 
dziać w inny sposób…



…jeśli już musi…
 Te biedne ryby stłoczone i duszą-
ce się w pojemnikach, w wannach, 
potem tłuczone młotkiem – to jest 
nie do przyjęcia. 
 Co do świąt w ogóle, to w domu 
zawsze je obchodziliśmy. Były 
bardziej związane z byciem razem, 
nie dotyczyło nas oczywiście 
to wszystko, co związane z liturgią.

Podobnie jak większości katolickich 
rodzin w Polsce, jak sądzę.
 Możesz mieć rację. My zawsze 
mieliśmy choinkę, teraz też zawsze 
mam, moje dzieci ją uwielbiają. 
Lubię ten czas, kiedy się spotyka, 
razem ją ubiera… Lubię nawet ten 
kicz na ulicach. 
 Jest też ta dosyć przerażająca 
strona, czyli galopujący konsump-
cjonizm, tylko że ja uważam, 
że każdy sam podejmuje decyzje. 
Nikt nie każe nam spędzać czasu 
w centrach handlowych, prezenty 
mogą być bardziej lub mniej 
skromne. Co roku ludzie się awan-
turują na to, co w czasie świąt 
jest w telewizji, ale kto nam każe 
włączać telewizor? To fajny czas, 
jeśli się go mądrze przechodzi. 

A Twoje dzieci będą miały swobodę 
wyboru?
 Tak, to jest dla mnie bardzo 
ważne. Wybory światopoglądowe 
to jest coś tak subtelnego, że każ-
dy musi mieć w tej sprawie wol-
ność. Póki dziecko jest małe, żyje 
trochę życiem rodziców, to my 
za nie decydujemy we wszyst-
kich sprawach, więc również 
w tej. Moje dzieci wiedzą, czemu 
nie jemy mięsa. Wiedzą, że kotlet 
na talerzu kolegi nie jest czymś 
innym niż cielaczek na łące, któ-
rym się tak zachwyciły. Są na tyle 
małe, że nie opowiadam im 
o rzeźniach, o tych wszystkich 
potwornościach współczesnego 
świata, bo nie są gotowe, żeby 
to udźwignąć. Nie chcę ich 
przerażać światem, wolę, żeby 
żyły w poczuciu, że jest piękny, 

że wszystko jest możliwe. Krok 
po kroku i tak same dostrzegą, 
co się dzieje. Staram się ich 
nie oszukiwać, ale nie mówić 
im wszystkiego, bo są małymi 
dziećmi i powinny się czuć dobrze 
i bezpiecznie. Jeśli kiedyś będą 
chciały pójść swoją drogą, inną 
od mojej, to oczywiście pójdą. 

A religia? 
 Dla mnie ważna jest filozofia 
buddyjska, choć w tej chwili 
nie jestem związana z żadną 
grupą i nie praktykuję jakoś bardzo 
intensywnie. Staram się na co dzień 
żyć w zgodzie z tą filozofią. Mój 
partner życiowy jest katolikiem, 
też nie jakoś szczególnie praktykują-
cym, ale dzieci widzą różne modele. 
Dla nich na razie nie jest to istotne, 
może pora zacząć im więcej opo-
wiadać? Poznają na przykładzie oba 
światopoglądy, a kiedyś wybiorą 
same. Może zresztą coś zupełnie 
innego. 

Znowu mówimy o inności. Chyba 
jesteś do niej bardzo przywiązana. 
Pamiętam taką galę, chyba na fe-
stiwalu w Gdyni, kiedy stanowczo 
się sprzeciwiłaś nazywaniu Cię 
Majką. Uznałaś, że Cię to „spłasz-
cza”?
 Tamta reakcja była niefortunna. 
Moje intencje były w porządku, 
ale wielu ludzi odebrało to inaczej, 
niż chciałam. Ludzie zobaczyli 
nieładny gest wobec aktorki, którą 
bardzo cenię. Ja myślałam, że tak 
miała napisane, a denerwowała 
mnie w Polsce ta „republika kolesi”. 
W dodatku nie spodziewałam się 
nagrody, dwa lata wcześniej do-
stałam ją za swój filmowy debiut, 
więc byłam przekonana, że nie 
mam szans. Byłam nieprzygotowa-
na, zestresowana i zareagowałam 
spontanicznie. I odebrałam tę 
„Majkę” nie jako gest sympatii, 
którym naprawdę była. No i odpo-
wiedziałam: „Maja”, a głos miałam 
z nerwów okropnie niski. Zrobiła 
się afera, jedni mi gratulowali, 

inni byli oburzeni. To wszystko 
przerosło moje intencje. Po prostu 
przeprosiłam Dominikę Ostałow-
ską. Swoją drogą, rzeczywiście nie 
lubię, jak się do mnie mówi Majka, 
ale dziś nie traktuję już tego tak po-
ważnie. Zresztą dziś już nie jestem 
przywiązana do inności. Są ludzie 
zdecydowanie bardziej rewolucyjni 
i odważni w poglądach, zacho-
waniu, a ja się po prostu nie boję 
mówić tego, co myślę, i w naszej 
patriarchalnej, ksenofobicznej, 
homofobicznej Polsce to się może 
komuś wydać rewolucyjne.

Cóż, Ty mówisz to samo co daw-
niej, tylko ludzie dookoła normal-
nieją. W zawodzie jednak podjęłaś 
kilka bardzo odważnych decyzji. 
Myślę np. o zawierzeniu takim 
reżyserom jak Warlikowski czy 
Jarzyna. Teraz już chyba nie, ale 
parę lat temu to była odwaga. 
 To też nie był jakiś gest odwagi. 
Po prostu ten rodzaj uprawiania 
zawodu najbardziej mi odpowiada. 
Takie projekty – u Krystiana Lupy, 
wczesne filmy Łukasza Barczyka, 
występy u Krzysztofa Warlikow-
skiego i przez jakiś czas u Grzegorza 

Jarzyny czy teraz u Małgorzaty 
Szumowskiej – są dla mnie interesu-
jące. Dla takich projektów chciałam 
uprawiać ten zawód. Zresztą robię 
różne rzeczy. Grałam cztery sezony 
w serialu w TVN i to z wielką przy-
jemnością. Zrobiłam dwie reklamy. 
Staram się świadomie prowadzić 
swoją drogę zawodową, co nie jest 
najłatwiejsze, bo nie ma wielu do-
brych projektów, jeśli chodzi o filmy 
czy seriale. Czasem idę na kompro-
mis, myślę: to może nie jest pory-
wające, ale jest w porządku, można 
to zrobić z twarzą…

To co musi mieć propozycja, żebyś 
w ogóle zaczęła ją rozważać?
 Musi mieć coś, co mnie zainte-
resuje… Grałam w filmach głęboko 
psychologicznych, w filmach wojen-
nych, w kryminale… Teraz miałam 
przygodę z lżejszym serialem, jest 
też projekt komediowej fabuły. Jeśli 
podoba mi się historia, jeśli jest inteli-
gentna albo jest w niej jakiś istotny 
przekaz, to czemu nie? Przyciągnąć 
mnie może również osoba reżysera, 
z którym chciałabym pracować. 
Wtedy nawet niekoniecznie projekt 
czy rola są najważniejsze. 



Grywasz w serialach, a raczej 
nie z tym się kojarzysz. I chyba 
nie stałaś się bohaterką „plastiko-
wych” mediów.
 Staram się. Nie robię sesji 
z nowo narodzonymi dziećmi 
w koronkach. Czasem bywam 
na imprezach, bo to jest element 
mojego zawodu, np. promuję film, 
a czasem idę gdzieś, np. na pokaz 
mody, na którym nie czuję się 
całkiem dobrze przez ten tłum, który 
tam wali tylko po to, żeby się dać 
sfotografować na ściance, ale kole-
guję się z kilkorgiem projektantów, 
więc u Gosi Baczyńskiej czy Roberta 
Kupisza mnie widać. To są ludzie, 
których twórczość mnie ciekawi. 
Co więcej, te pokazy bywają 
fascynujące jak spektakle. Nie za-
pomnę pokazu Gosi Baczyńskiej 
inspirowanego „Tangiem” Zbigniewa 
Rybczyńskiego. Piękne widowisko. 
Co do pokazywania się w prasie 
czy wywiadów, pilnuję, żeby nie być 
nagle obecną wszędzie. Czasem się 
zdarzy, że jakaś rola się ludziom wy-
jątkowo spodoba albo kiedy dostanę 
jakąś nagrodę, wtedy wszyscy chcą 
ze mną rozmawiać, ale staram się też 
nie pojawiać bez powodu.

Zaczęłaś w filmie od bardzo mocne-
go wejścia. Wtedy, po „Przystani”, 
pomyślałem, że zjawiła się nam 
nowa Maja Komorowska i to wra-
żenie później, po „Patrzę na ciebie, 
Marysiu”, tylko się utrwaliło. 
Chodzi mi o tę intensywność bycia 
na ekranie, o takie podskórne pul-
sowanie przy pozorach zwyczajności 
na zewnątrz. Ktoś Cię inspiruje?
 Oczywiście podziwiam wiele 
aktorek, nie zamierzam ich jednak 
naśladować. Obserwuję sposób, 
w jaki grają. Jeśli zauważam takie, 
jak to nazwałeś, podskórne granie, 
to się utwierdzam, że to dobra droga. 
Mam swoje ukochane aktorki i za-
wsze jestem skłonna zobaczyć film 
z ich udziałem, nawet jeśli nie jest 
najwybitniejszy, ciekawi mnie, 
jak one skonstruowały swoją rolę. 
Ubóstwiam Meryl Streep…

I jej styl uprawiania aktorstwa jest 
Ci bliski? Takie wyjście z prywat-
ności, stopienie się z postacią? 
 Podoba mi się to. W lżejszych 
projektach istotniejszy jest nasz 
warsztat, natomiast kiedy gramy 
postaci z bardzo poważnymi pro-
blemami, pogubione, to musimy 
z nimi współodczuwać. Zdarzyło 
mi się nieraz bardzo mocno skleić 
z postacią, ważne jest jednak to, 
żeby umieć z tego wyjść. Na tym 
też polega profesjonalizm. Nie tyl-
ko na artykulacji, impostacji głosu, 
wyrazistości gestu itd., lecz rów-
nież na zbudowaniu roli i na tym, 
jak sobie radzimy z uwalnianiem 
się od postaci.

Uczą was tego?
 Nikt nas tego nie uczy, czasem 
wykładowcy, którzy są aktorami, 
opowiadają nam o swoich spo-
sobach. Aktor cały czas się uczy, 
jeszcze długo po skończeniu szkoły, 
bo mamy szczęście np. pracować 
z naszymi profesorami. Nagle 
jesteśmy z nimi na ty, siedzimy 
w garderobie… 
 Każdy musi sam znaleźć 
sobie metodę i ja się tego nauczy-
łam. Dla mnie to jest też bardzo 
ważne życiowo. Czasem się mówi, 
że spotkany prywatnie aktor gra 
swoją ostatnią rolę. I coś w tym jest. 
Aktorzy często coś udają bez złych 
intencji. To skutek uboczny zawodu. 
Dla mnie jest bardzo ważne, żeby 
być sobą i mam nadzieję, że dość 
dobrze mi to wychodzi. Po trudnych 
rolach dojście do siebie zabiera mi 
kilka dni, ale to umiem. Zwłaszcza 
że mam dzieci i dla nich muszę być 
po prostu ich mamą.

Po „Katyniu” wszyscy z Tobą 
rozmawiali tak, jakbyś to Ty była 
wdową po oficerze. 
 Ta rola była dla mnie jak rodzaj 
psychodramy, wyzwolenie. Była 
bardzo podobna do mojej historii ro-
dzinnej. To niesamowite, że z trzech 
głównych bohaterek Andrzej Wajda 
powierzył mi właśnie tę, bo historia 

Anny jest prawie identyczna z hi-
storią mojej prababci. Wszystko się 
zgadzało: to, że nie wierzyła, że po-
jechała za mężem, że miała córeczkę. 
Dlatego też czułam, że robię to jakby 
dla tej mojej prababci. Ponieważ tak 
długo nie było wiadomo, co się stało, 
ona nie mogła nawet przeżyć żałoby. 
Do końca życia pozostała sama. 
Czułam, jakby ta rola była rodzajem 
przeżycia żałoby za całą moją rodzi-
nę. I że można teraz iść dalej. 

Zgoda, to mogła być wyjątkowa 
sytuacja, ale my w Polsce mamy 
tendencję do przypisywania akto-
rom ról poza teatrem czy filmem. 
Traktujemy ich jak autorytety, 
mentorów… 
 A często nie mają nic do powie-
dzenia w tych ważkich sprawach. 
To komiczne. Owszem, wszyscy je-
steśmy obywatelami, mamy prawo 
zajmować stanowisko w ważnych 
sprawach, zresztą jestem za taką 
obywatelską postawą, ale cza-
sem dziwię się kolegom, kiedy 
przesadzają. Mnie np. zapraszano 
na spotkania na temat porównania 
myśli chrześcijańskiej z buddyjską. 
Z jednej strony wybitni profesoro-
wie, myśliciele, a drugiej miałam 
być ja. Tylko dlatego, że jestem 
znana i że jestem buddystką. 
Odrobina nie tylko skromności, 
ale rozsądku i instynktu samoza-
chowawczego! Nie mogłam się 
na to zgodzić. Innym razem, kiedy 
ledwie zaczęłam ćwiczyć jogę, 
już mnie proszono o wypowiedzi 
na jej temat, choć byłam komplet-
nie zielona. Z drugiej strony jest 
wzruszające, że społeczeństwo tak 
nas postrzega i można to wyko-
rzystać w słusznych celach, kiedy 
działamy charytatywnie, kiedy 
robimy coś dobrego dla innych.

Ty robisz, choćby pomagasz Vivie. 
 To są chwile, kiedy bycie 
popularnym czy rozpoznawalnym 
ma największy sens. Wtedy nie jest 
to uciążliwe, tylko wspaniałe. 
Czasem to, co powie ktoś znany, 



dociera do ludzi łatwiej. A bywa, 
że wystarczy oddać coś na aukcję, 
oczywiście nie byle co, bo to musi 
być dla innych interesujące...

Ty oddałaś na aukcję na schronisko 
w Korabiewicach Telekamerę. I jak 
się wtedy czułaś?
 Super się czułam! Kiedy ją 
dostałam, byłam bardzo szczęśliwa, 
bo, owszem, wiedziałam, że mam 
grono widzów, którzy cenią to, 
co robię, ale nie sądziłam, że mam 
popularność na taką skalę. I to była 
wielka radość. Ale już się ucieszyłam 
tą nagrodą, a teraz można było 
zrobić z niej pożytek i tym bardziej 
się cieszyć, że mam takie „gadżety”!

Masz „gadżety”, masz twarz, orygi-
nalną urodę, rozpoznawalny głos… 
Masz popularność i – jak by go 
nie definiować – talent, a te dwie 
rzeczy nie zawsze idą w parze…
 Oj, nie zawsze.

Masz wszystko. Dostałaś niesamo-
wite wyposażenie. Z tym wszystkim 
mogłabyś poczuć się gwiazdą. 
Czujesz się?
 Czuję się aktorką. To jest droga, 
którą wybrałam i moja wielka 
pasja. Bardzo doceniam to, co mam 
zawodowo, ale prawda jest taka, 
że w polskich realiach rzeczywi-
stość nas nie rozpieszcza. Polskie 
kino nie ma za wielu pomysłów 
na 40-letnie kobiety. Najciekawsze 
role są dla 30-latek. Nie roztkli-
wiam się nad tym, bo bardzo in-
tensywnie pracuję w teatrze, a przy 
dzieciach przestoje zawodowe 
oznaczają też więcej czasu dla nich 
i są to cudowne chwile nie do prze-
cenienia. Czasem jednak nie ma 
propozycji, a jak się pojawiają, 
to mało interesujące. Odrzucam 
z ciężkim sercem, bo wcale nie jest 
tak, że w odwodzie mam kolejny 
superscenariusz. Miałam też parę 
razy sytuację, że projekt odwoły-
wano na kilka dni przed zdjęciami. 
Nie mam wcale gwarancji, że to, 
na co się zdecydowałam, dojdzie 

do skutku. Dziś mam w planach 
trzy filmy, ale nie wiem, jaki będzie 
ich los. Zdarza się też, że reżyser 
po drodze się rozmyśli i weźmie 
inną aktorkę – przy okazji apel: 
przynajmniej informujcie tych, 
z których rezygnujecie. 

Kiedyś bardzo znana i dobra 
śpiewaczka mi powiedziała: ja nie 
żyję, żeby śpiewać, ja śpiewam, 
żeby żyć. Trzeba znaleźć balans 
między sztuką a zawodem. Ty chy-
ba przykładasz większą wagę do 
uprawiania sztuki niż ta pani…

 Bo to jest moja pasja. Nie wy-
obrażam sobie, żebym musiała 
z tego zrezygnować, chyba  
że projekty będą tak marne, że za-
cznę się żenować samą sobą i po-
dejmę decyzję, że trzeba się zająć 
czym innym. Nie mam pojęcia, 
czym. Uwielbiam swój zawód,  
ale to nie zmienia faktu, że zara-
biam nim na życie, na przedszkole 
moich dzieci itd. Takie jest dorosłe 
życie. 
 Wewnętrznie czuję się wolna, 
ale jestem już odpowiedzialna 
nie tylko za siebie. 



„Jeżeli nie będziemy szanowali naszej Matki Ziemi,  
może spotkać nas los dinozaurów”
Włodek Dembowski

10 wywiadów  
na 10-lecie

To już 10 lat! 
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Kolorowy ptak z mentalnością 
skrzata. Muzyk z duszą dziecka 
i nieustającą ciekawością świata. 
Włodek Dembowski zupełnie 
na poważnie zasilił wegeszeregi 
i dobrze mu z tym

trzeba 
   świrować, 
żeby nie 
   zwariować

rozmawiał: Paweł Kawałek



Jednym z licznych projektów, 
w których się udzielasz, jest zespół 
Łąki Łan. Nie jesteście zespołem, 
jakich wiele. Fantazyjny wizerunek 
sceniczny, teksty, pseudonimy… 
 Faktycznie, ciężko jest znaleźć 
podobne zespoły w Polsce, ale 
na Zachodzie jest ich sporo. P-Funk 
Allstars, George Clinton, Parliament 
Funkadelic czy Bootsy Collins. 
To oni przebierali się jako pierwsi. 
Do tej pory się przebierają. Choć 
są już dziadkami, wciąż wychodzą 
na scenę w pieluchach, wielkich sza-

tach czy pióropuszach. To jest taki 
nasz matecznik. Co do ksyw – np. 
Bartek Królik, kiedy dołączył do Łąki, 
stwierdził, że Królikiem i tak już jest 
– z nazwiska, więc w Łące będzie 
miał alter ego i zostanie zającem 
(Zajonc Cokictokloc). Ja na początku 
mojej działalności w Łanie miałem 
pseudonim Księżul Sporysz. To dla-
tego, że czasami lubiłem prawić 
morały, a z drugiej strony byłem 
jak żul – stąd Księ-żul. A sporysz, 
bo wyrasta na kłosie. To grzyb 
szkodnik i gdy ludzie przypadkiem 

go spożywali, mieli niesamowite 
wizje. W pewnym momencie 
uznaliśmy, że musimy od siebie 
odpocząć i rozłączyliśmy się na jakiś 
czas. Po przerwie wróciłem już jako 
Paprodziad. Narodził się wtedy, 
kiedy poczułem go, będąc w papro-
ciach pod Popradem. Wtedy samo 
się wyklarowało. Bonk przebierał się 
za bąka już od dawna. Zanim został 
wege, był naprawdę „pączkiem”. 
Poń Kolny – tak jak konik polny – 
jest długaśny, ma długie nogi. On 
też już nie je mięsa. Mega Motyla 

widziałem w tym stroju na jakimś 
balu przebierańców, na długo przed 
Łąką – stąd motyl. Mega jest od 
zawsze, bo… jest po prostu mega! 
To jest wrodzone. A Jeżus Marian? 
Niech to pozostanie tajemnicą....

Wszyscy jesteście wege?
 Nie. Mega Motyl jest meganie-
wege. Póki co mięsa nie jadam ja, 
Bonk i Poń Kolny. Zając i Marian 
rozważają ten temat, ale nie podjęli 
jeszcze decyzji. Nie ma to wpływu 
na relacje w zespole. Nikt tam niko-

go do niczego nie zmusza. Przykład 
można dawać przez swoją postawę, 
żeby ewentualnie zainspirować 
kogoś do działania. Nic na siłę. 

Inspiracją mogą być też Wasze 
stroje sceniczne. Kto je wymyśla? 
Kupujecie je czy to Wasza robota?
 Bardzo różnie. Mnie pomaga 
mama z panią krawcową z Ulrycho-
wa – dzielnicy, z której pochodzę. 
Czasem stroje wymyśla i szyje moja 
mama, a czasem szyję sobie sam. 
Bywa, że dostaję je w prezencie, 
ale zazwyczaj staram się robić 
to jak najbardziej chałupniczo, żeby 
wszystko, co nosimy, było „nasze” 
– wzięte z życia, a nie ze sklepu, 
do którego może pójść każdy. Motyl 
jest już wykwalifikowanym specja-
listą od budowy skrzydeł. Gdybyś 
widział pierwsze, jakie skonstruował, 
to  padłbyś ze śmiechu. Teraz robi 
to super! Skrzydła, które nosi obec-
nie, nie składają się, przez co, wycho-
dząc w kostiumach na scenę, często 
dostajemy skrzydłami po ryjach, ale 
przynajmniej mu się nie psują.

W Polsce bycie innym to wciąż 
wyzwanie. Jeśli masz odwagę 
jakkolwiek wyróżniać się z tłumu, 
możesz mieć pewność, że prędzej 
czy później przypną Ci łatkę. Jak 
odbierają Was inni? Pewnie mają 
was za niezłych świrów? 
 Mają, mają… Nawet ostatnio 
czytałem recenzję nowej płyty, gdzie 
piszą o nas „są tymi świrami, są 
powariowani i ogólnie nieogarnięci, 
ale naprawdę – stworzyli zarąbistą 
płytę i za to szacun”. Mam nadzieję, 
że ta płyta pokaże, że nie jesteśmy 
tylko kabaretem Łąki Łan – jak nas 
często nazywają, ale też po prostu 
muzykami. A to, że lubimy żyć 
na wesoło, kolorowo i z jajem, 
nie stoi na przeszkodzie temu, by 
tworzyć porządną muzę. Rzekłbym 
nawet, że wręcz odwrotnie. Trzeba 
świrować, żeby nie zwariować. Ta 
muzyka jest dla nas pewnego rodza-
ju światem, czymś, co z nas wypły-
wa. To filozofia i metafizyka naszych 

bytów, naszego sposobu myślenia, 
życia, pulsu, który w nas drzemie – 
radosnego i energetycznego. Kiedy 
wchodzisz w ten stan i chcesz prze-
kazać go innym, nie możesz robić 
tego w  ciuchach, w których snujesz 
się po domu – w kalesonach i bluzie 
z kapturem. Trzeba spełnić kilka 
warunków, by tzw. show było dobre 
i pełne. Oprócz muzyki tworzą je 
fajne stroje. Taki mamy styl. Nie gra-
my typowych koncertów. To raczej 
spektakle. Muzyka jest najważniej-
sza, ale dzięki temu, jak wyglądamy, 
zapraszamy do naszej krainy. Nasz 
wygląd oddaje stan naszego ducha 
i to, jak czujemy się wewnątrz.

Nie mogę się oprzeć wrażeniu, 
że Twoje powłóczyste peleryny 
i czapki w szpic są nawiązaniem 
do ubioru skrzatów. Twoja broda 
tylko mnie w tym upewnia, dopeł-
niając całości…
 Rzeczywiście. Pelerynę 
skołowały dla mnie ulrychowskie 
skrzaty spod Biedronki. Jeden z nich 
wyprzedawał wszystko ze swojej 
chatki, żeby mieć na nalewki. Kiedyś 
niejacy Melon i BinLaden złapali 
mnie w przelocie i zagaili, że mają 
dla mnie piękny materiał. Akurat bar-
dzo się lubię z tymi skrzatami, więc 
poszedłem na miejsce i rzeczywiście 
– okazało się, że mówią prawdę. 
Co prawda nie jest to naturalny 
materiał, ale takie wówczas były 
czasy. Poza tym mocno wierzę w to, 
że każda chata musi mieć swojego 
skrzata. Myślenie o takich rzeczach 
odeszło w niepamięć. Mamy na-
dzieję, że uda się nam przywrócić je 
choć trochę. Między innymi o tym 
mówi piosenka „Dziadarap” z naj-
nowszej płyty Łąki Łan – „Arman-
da”. Pozornie opowiada o dziwnej, 
nierzeczywistej postaci, a w rze-
czywistości jest opisem czasów, 
kiedy mieszkałem na Ulrychowie. 
Pokazuje, skąd się wziął Paprodziad 
i że on istnieje naprawdę. 
 Każdy może być jakąś postacią. 
Niekoniecznie muszę być do końca 
życia Włodkiem Dembowskim 

Włodek 
Dembowski: 
rocznik 1980. 
Charyzma-
tyczny woka-
lista, lokalny 
patriota,
ekstremalny 
piechur. 
Dawca dobrej 
energii  
i marchewek. 
Miłośnik 
natury oraz
skrzatów. 
Śpiewa m.in. 
w zespole Łą-
ki Łan, z któ-
rym promuje 
najnowszą 
płytę
p.t „Armanda”
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nie zje ulubionego pieska czy kotka. 
Człowiek po to ma świadomość 
i mózg, by umieć ocenić sytuację. 
Jeżeli widzimy, że jakaś kultura czy 
tradycja nie są tym samym, czym 
były kiedyś, że coś po prostu nie 
ma sensu, to warto się zastanowić 
i odejść od nich. Obejrzałem kilka 
filmów o tym, jak produkuje się 
mięso, jak to wszystko się dzieje, 
i stwierdziłem, że głupio by mi było 
śpiewać takie rzeczy, jakie śpiewam, 
i być miłośnikiem natury, dokładając 
swoją cegiełkę do tego, co widzę. 
To by była po prostu hipokryzja.

A Twoi bliscy? Pewnie byli zasko-
czeni?
 Kiedy moja mama dowiedziała 
się, że już nigdy nie zjem karpia 
w wigilię, w pierwszej chwili się 
załamała. Na szczęście jest bardzo 
świadomą osobą, więc zrozumiała 
wszystko to, co jej powiedziałem. 
Nawet się ucieszyła, że teraz będzie 
kasza, kapusta, bigos wegetariański. 

Wróćmy do muzyki. Łąki Łan 
to główny, ale wciąż tylko jeden 
motyw muzyczny z kilku, które są 
Twoim udziałem. CzessBand to zu-

pełnie inna bajka. Słyszę inspiracje 
folklorem warszawskim, ale też 
klimaty bałkańskie…
 Bałkany – jak najbardziej. 
Ogólnie są to szerokie horyzonty. 
Wszystko zrodziło się ze wspólne-
go muzykowania. Gdziekolwiek 
jesteśmy, zaczynamy grać, na czym 
popadnie – tak tworzy się muzyka. 
Przy okazji takiego muzykowania 
stwierdziliśmy, że chcemy zrobić 
coś więcej. Zawsze drzemały w nas 
warszawskie klimaty, jako że w spo-
rej części CzessBandu jesteśmy 
ostrzy warszawiacy, związani z tym 

– bo tak mnie nazwano. Dlaczego 
więc muszę nim być? O wiele 
bardziej niż Włodkiem czuję się 
Paprodziadem. Tak chciałbym mieć 
napisane w paszporcie…

Czy to, jak Cię nazywają, zaczyna 
Cię uwierać?
 Bardziej uwiera mnie chociażby 
to, że nie masz na coś wpływu. 
Nagle musisz się pogodzić z tym, 
co ktoś Ci powiedział, uznając 
to za jedyną słuszną opcję. „Masz 
jeść mięso!” – no to jem, bo ktoś mi 
powiedział, że bez mięsa nie będę 
się prawidłowo rozwijał, co jest 
nieprawdą. Wciąż dowiaduję się 
czegoś nowego, bo moja dziewczyna 
jest pasjonatką tego tematu. Prawdę 
mówiąc, odkąd nie jem mięsa, czuję 
się jeszcze lepiej. Mam więcej ener-
gii, więcej jest we mnie radości życia. 
Bardzo dbam o dietę pod wzglę-
dem jej zbilansowania. Staram się, 
by zawierała wszystkie niezbędne 
składniki pod różnymi postaciami. 
Unikam sytuacji, kiedy jem tylko 
pierogi, naleśniki i załatwiam sprawę 
mąką – nie chcę nabawić się anemii. 
Pietruszka, koperek i inne zioła 
nie są mi obce. Wyłącznie świeże. 
Nie zawsze takie dbanie o prawidło-
wą dietę jest łatwe, ale jak się chce…

Dźwięki, które wydobywacie jako 
Łąki Łan, nazywacie ŁąkiFunk. 
W Waszej muzyce słychać funk, 
jazz, lata 80., odrobinę breakbe-
atu, elektroniki… Dość szerokie 
pole manerwu.
 Dokładnie. Jest tego tyle, 
że trudno to było określić. Dlatego 
w ramach zabawy konwencją posta-
nowiliśmy ułatwić sprawę wszyst-
kim tym, którzy pytają nas o to, co 
gramy. Nazw było wiele – Disco-
-Pole, PąkRock… To nawet nie jest 
kwestia nazewnictwa, bo każda 
muzyka, jeśli tylko jest szczera 
i działa pozytywnie na człowieka, 
jest fajna i nie ma sensu jej nazywać. 
Tak naprawdę wszystko jest jednym, 
więc byłoby najlepiej, gdybyśmy 
mówili, że gramy wszystko jedno.

Wasze numery są zwykle oszczędne 
w warstwie tekstowej. Piszesz tak, 
że czasem dwa lub trzy zdania po-
trafią oddać klimat i nadać sznyt 
całości. Czasem puszczacie oko 
do słuchacza, a czasem motywu-
jecie do myślenia. Np. w piosence 
„Lovelock”, która odnosi się do hi-
potezy Gai Jamesa Lovelocka. 
 Jeśli ktoś zagłębi się w tę 
teorię, dowie się, że cokolwiek 
by się na Ziemi wydarzyło, ona 
się podniesie z każdego upadku, 
otrząśnie się ze wszystkiego, co jej 
szkodzi – także ludzi, którzy o nią 
nie dbają, i będzie miała nas w nosie. 
Jeżeli nie będziemy szanowali naszej 
Matki Ziemi, może spotkać nas 
los dinozaurów. Piosenka „Love-
lock” to rodzaj przestrogi. Podanej 
delikatnie i „z jajem”, ale skłaniającej 
do refleksji nad postępowaniem 
człowieka względem natury. Tele-
wizja mówi o tragediach i przestęp-
stwach, bo tym się karmią media. 
Nie usłyszysz tam niczego mądrego, 
filozoficznego, bo to niepopularne. 
Najlepiej jest nie myśleć i oglądać 
obrazki. Taka jest smutna prawda. 
Być może dzięki temu numerowi 
kilka osób uświadomi sobie, że ist-
nieją myślokształty, wizualizacje 
i że to ma wpływ na nasze życie. 

Oprócz tego, co cieszy oko na Wa-
szych koncertach, a jednocześnie 
może dziwić, dopieszczacie publikę 
symbolicznymi drobiazgami, cukier-
kami czy pluszakami, które ostat-
nio zamieniliście na… marchewki. 
To dlatego, że jesteś wege?
 Trochę tak. Były też plastikowe 
kwiaty z odzysku, bywają kwiaty 
żywe – również z odzysku, czasem 
jeszcze zdarzają się cukierki. Posze-
rzamy wachlarz naszych koncerto-
wych pomysłów – stąd marchewki. 
Cenimy sobie bardzo kontakt 
z publicznością. Taka wymiana 
między nami bardzo dużo daje. 
Są konfetti, sztuczne ognie, bańki 
mydlane... Na Woodstocku nawet 
latałem po wypiciu mojej magicznej 
mikstury z pluszowych robaków. 

To był show na całkiem dużą skalę, 
zwłaszcza, że bawił się z nami 
prawie milion osób. Graliśmy po ze-
spole Prodigy.

Kiedy i dlaczego zaświtała Ci myśl, 
by rzucić mięso? Obudziłeś się któ-
regoś dnia i stwierdziłeś, że właśnie 
od dziś…
 Docierało to do mnie powoli 
z różnych stron. Bonk pierwszy 
zaczął być wege. Później Poń Kolny 
rzekł, że skoro bardziej niż za ludźmi 
przepada za zwierzętami, to dlacze-
go miałby je zjadać? Nikt przecież 
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miastem od pokoleń. Zaczęło się 
od zabawy, aż nagle rozkręciło 
się w piękny zespół. CzessBand 
kultywuje tradycję. Gramy co 
roku podczas obchodów Powsta-
nia Warszawskiego na Rondzie 
Charlesa de Gaulle’a. Jesteśmy tym, 
co w Warszawie zaczęło chyba 
zanikać. Propagujemy patriotyzm 
lokalny. Nawiązujemy muzycznie 
do czasów, kiedy stolica była pięk-
na, charakterna, a kiedy przyjeż-
dżałeś z innego miasta i zapytałeś 
o konkretne miejsce, to człowiek nie 
tylko pokazał Ci, jak tam dojść, ale 
poświęcił Ci swój czas, zaprowa-
dził, a po drodze zaprosił na pącz-
ka… Albo na coś lepszego... 

Skąd fascynacja folklorem War-
szawy? Co wpłynęło na to, że tak 
silnie identyfikujesz się ze stolicą?
 Moja mama w latach 60. 
pisała pracę magisterską pt. „Gwara 
środowiskowa Pragi Północ”. Sama 
jest z Grochowa, ale dzięki temu 
poznała gwarę, słowa, grypsy 
i cały ten klimat z rejonów Dworca 
Wileńskiego. Zaszczepiła tym we 
mnie zabawę totalną. Pokazała mi 
Wiecha, Grzesiuka i pozostałych. 
Mój tata swego czasu był znany 
w rejonach „Trójkąta Bermudzkie-
go”, czyli okolicy ulic Brzeskiej, 
Ząbkowskiej i Markowskiej, gdzie 
siłował się na rękę, zarabiając 
na tym przy okazji. Mówiono 
o nim „Żelazna Ręka”. Tak więc 
mam całkiem silne korzenie, mimo 
że uważam, iż byłoby lepiej dla 
świata, gdyby ludzie skierowali się 
ku naturze i oddalili od dusznych 
miast, pełnych marketów, banków 
i punktów z telefonami....

Z kolejnym zespołem, November 
Project, wystąpiłeś w talent show 
„Must Be The Music – Tylko 
Muzyka”. Co sądzisz o takich 
programach?
 To są, niestety, medialne 
sterydy, przy których okazji 
jesteś w stanie nieświadomie 
zareklamować parówki. Tak było 

po moim występie z November 
Project. Osobiście nie chciałbym 
niczego reklamować, ale biorąc pod 
uwagę udział w tym programie, 
tak zrobiłem. Łąki Łan nie poszedł 
do MBTM i nigdy nie pójdzie do 
tego rodzaju show, bo od dawna 
pracuje na miano zespołu, który 
nigdy się tam nie pojawi. Rzecz 
ma się inaczej z November Project. 
Chciałem po prostu zorganizować 
przygodę tym chłopakom, żeby 
dodać im wiary w swoje możliwo-
ści. W to, że taki zespół naprawdę 
ma ręce i nogi, chociaż jego muzycy 
właśnie z nogami mają problemy. 
Zrobiliśmy tam niezłe zamieszanie. 
Nie daliśmy zrobić z siebie bandy 
smutnych kalek, nieporadnych 
życiowo, choć dziennikarze, kręcąc 
reportaże z backstage’u, próbowali 
tak z nami rozmawiać, zadając py-
tania o niepełnosprawność zamiast 
o muzykę. W pierwszym odcinku, 
kiedy jury miało zdecydować 
o tym, czy przejdziemy dalej, tuż 
przed werdyktem, kiedy muzyka 
buduje napięcie, Mucha, jeden 
z naszych wózkersów, podniósł do 
góry tabliczkę z przerobionym logo 
programu. Zamiast Must Be The 
Music – Must Be The Luzik. Cieka-
we, kto wtedy był bardziej spięty? 
(śmiech) Poszliśmy tam bez parcia 
na karierę. Raczej dla przygody, 
funu i jaj, bo lubimy sobie jaja robić.

Pozwól, że zapytam o temat ekstre-
malnie różny od wcześniejszych. 
Warszawska Turystyka Ekstremal-
na to Twój pomysł na zwiedzanie 
Warszawy. Jak wyglądają takie 
wyprawy i czym różnią się od tra-
dycyjnego zwiedzania?
 Poszukiwałem czegoś innego 
w mieście. Zaraził mnie tym 
tata – razem chodziliśmy do la-
sku na Kole albo karmić sikorki 
na Cmentarz Powązkowski. Patrzy-
liśmy na pociągi, chodziliśmy koło 
torów kolejowych. Wtedy zaszcze-
pił mi taką zajawkę. Potem lubiłem 
sobie tak łazić z mojej śp. psem 
Maćkiem, który dzielnie towarzy-

szył mi przez kilkanaście lat mojego 
życia. Robiłem to w poszukiwaniu 
tzw. dziury w płocie. Idź tam, 
gdzie widzisz, że ludzie nie chodzą, 
że jest jakaś wydeptana ścieżka albo 
jakaś dziurka w siatce, wybita szyba 
w oknie. Właśnie tam się wbijałem 
i nagle czułem się jak w innych 
krainach. Lubiłem opuszczone 
kamienice bez lokatorów. Często 
znajdowałem w nich różne rzeczy, 
np. ciuchy, w które można było 
się poprzebierać. Jeden z moich 
łąkowych strojów jest znaleziskiem 
z takiej eskapady. Przemalowała 
go moja koleżanka Solonia i służy 
mi do dziś. 
 Warszawska Turystyka Ekstre-
malna to wypady, podczas których 
nie tylko zwiedzamy miasto 
z zupełnie innej perspektywy. Ro-
bimy też dość niekonwencjonalne 
zawody. To, co znajdziemy po dro-
dze, wykorzystujemy do zabawy 
– naturalnie, jak dzieci. Jednym 
z naszych haseł jest „Pielęgnuj w so-
bie dziecko”. Jak znajdujemy oponę, 
to turlamy ją do celu albo trzeba 
przez nią szybko przejść. Wspinamy 
się, na co popadnie, wchodzimy 
do różnych dziur… Tych zabaw 
jest nieskończenie wiele. Często 
są to też ogniska w dość nieco-
dziennych miejscach. Robiliśmy 
takie wycieczki również w innych 
miastach Polski – wtedy nazywa 
się to Wszechpolska Turystyka 
Ekstremalna. A jeśli zwiedzamy 
jeszcze dalej, to Wszechświatowa, 
bo mieliśmy okazję zwiedzać tak 
np. Turcję. Nazwałbym to poszu-
kiwaniami alternatywnej rzeczy-
wistości. Na pewno nie szukamy 
guza ani nie mamy zamiaru niczego 
niszczyć. Po więcej informacji  
zapraszam na naszego bloga 
– www.wte.bloog.pl.

Co chciałbyś przekazać czytelni-
kom Vege?
 Dużo się śmiejcie i wyłaniajcie 
na łono natury. Spróbujcie spojrzeć 
na Wasze miasto z innej strony 
i znajdźcie w nim Wasze miejsca. zd
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„Zdecydowałem się przestać jeść mięso. Poczułem się 
lżejszy, może trochę sprawniejszy”
Bartłomiej Topa

10 wywiadów  
na 10-lecie

To już 10 lat! 



Widzę, że przybyłeś 
na wywiad z psem. 
Przedstawisz go nam?
 Tak, to moja 
Ściema. Przygarnięta 
zeszłej zimy. Uro-
dziła się gdzieś tam 
w Świętokrzyskiem. 
Akurat spadł śnieg, 
było okropnie zimno. 
Dowiedziałem się 
o niej przez fundację 
Psygarnij i przygar-
nąłem jako małego 
szczeniaka. Biegamy 
razem.

Ze zwierzętami jesteś 
związany nie od dzi-
siaj. Nie miałeś kiedyś 
przypadkiem zostać 
weterynarzem? 
 Tak, uczyłem się 
w technikum wetery-
naryjnym. To były lata 
80. Jedno z czterech 
techników weteryna-
ryjnych w Tarnowie. 
Nasza szkoła przygo-
towywała techników 
weterynarii do pracy 
w terenie. Miałem 
fantastycznych pro-
fesorów, którzy 
przygotowy-

wali nas do rzetelnej 
pracy. Bardzo dobrze 
wspominam tamten 
czas. 

Już wtedy interesowa-
łeś się aktorstwem?
 Tak. Mieliśmy 
kółko taneczne tańców 
ludowych. Działało 
z całkiem dużym 
powodzeniem. Jeździli-
śmy po Polsce. Wtedy 
ten obszar aktywności 
wiejskich był mocno 
rozwinięty. Były kon-
kursy, wygrywaliśmy 
je. Brałem też udział 
w konkursach poezji 
śpiewanej, konkursach 
recytatorskich.

I tak trafiłeś 
do Łodzi? 
 Po skończeniu 
technikum wyjecha-
łem do Łodzi 
i zacząłem 
studia 
ak-

torskie w szkole fil-
mowej. Koleją rzeczy. 
Generalnie zawsze by-
łem takim, wiesz, od-
szczepieńcem. Te moje 
świry chciałem gdzieś 
uwalniać. Oprócz tego 
grałem w koszykówkę, 
uprawiałem lekkoatle-
tykę. 

To na studiach zaczęła 
się Twoja przygoda 
z wegetarianizmem?
 Tuż po studiach 
zacząłem się sam 
utrzymywać. To był 
taki newralgiczny 
okres w naszej historii, 
rok 1989, początek lat 
90. Wszystko bardzo 
silnie się zmieniało. 
Pojawiały się 
pierw-

sze sklepy spożywcze 
bez octu, z pełnym 
asortymentem. Zdałem 
sobie sprawę, że to jest 
dobry moment, żeby 
coś ze sobą zrobić. 
Ja generalnie ekspery-
mentuję bardzo dużo 
ze sobą, ze swoim cia-
łem, z tym, co jest mi 
potrzebne, co mi służy, 
a co nie. No i tak się 
złożyło, że zdecydo-
wałem się przestać jeść 
mięso. Poczułem się 
lżejszy, może tro-
chę sprawniej-
szy, może 
trochę 

Bartłomiej
 Topa: 
polski 

aktor filmowy 
i teatralny, 

a także pro-
ducent filmo-
wy. Odtwórca 

głównej 
roli w filmie 
„Drogówka". 
Ambasador 
Mistrzostw 

Polski w tria-
tlonie na dy-

stansie długim 
Herbalife Susz 

Triathlon. 
Wspiera 

kampanię 
„Biegem na 

pomoc”, która 
ma pomóc 

we wczesnym 
wykrywaniu 

auyzmu 
u dzieci

zawsze byłem 
odszczepieńcem

rozmawiała: Urszula Rzeszutek
zdjęcia: Paweł Wodnicki

Oprócz aktorstwa jego pasją jest ekstremalna aktywność fizyczna, 
która pozwala mu głębiej odczuwać świat. Startując w zawodach, 
pomaga osobom cierpiącym na autyzm. O emocjach, diecie, sporcie 
i zaangażowaniu społecznym rozmawiamy z aktorem i triatlonistą 
Bartłomiejem Topą



bardziej myślący. Sporo 
wtedy się angażowa-
łem w tzw. rozwój 
osobisty. To był mo-
ment przygotowania 
do zawodu. Szkoła jest 
jego częścią, ale życie 
daje motywacje i in-
spiruje do eksploracji, 
do obecności w tym 
zawodzie. Uważam, 
że każdy zawód łączy 
się z jakimiś wyzwa-
niami. My pracujemy 
na swoich emocjach, 
na swoim ciele. 
W związku z tym 
wszystko to, co wiąże 
się z doświadczaniem 
emocji, jest dla mnie 
niezwykle istotne. 
To jest częścią mojej 
pracy – to, co jem, to, 
co przyjmuję do siebie. 
Ważne jest to, co prze-
twarzamy.

Na początku lat 90. 
niewiele się mówiło 
o tej tematyce. Nie by-
łeś uważany za dzi-
waka?
 Oczywiście nie było 
łatwo. Szczególnie 
moim rodzicom. 
Na Podhalu, skąd 
pochodzę, głównym 
elementem menu było 
mięcho, jaja, wszystko 
to, co się wyhodowało 
wokół domu. Było 
to dla nich dziwne. 
Z biegiem czasu to się 
jednak coraz bardziej 
poszerza, nie tylko 
u mnie, ale u moich 
bliskich i generalnie 
w społeczeństwie. 
Dzięki mediom ludzie 
są bardziej świadomi, 
czytają, doświadczają… 
Najlepszy przykład 
mamy z aktywnością 
fizyczną, jak to się 

niesamowicie zmieniło 
w ciągu ostatnich 
trzech, czterech lat. 
Ten boom jest niezwy-
kły. Wiatr przywiał 
to z Zachodu. Bardzo 
podobnie było z wege-
tarianizmem.

Jesteś niesamowicie 
aktywny zawodowo, 
trenujesz triatlon, 
masz mnóstwo ener-
gii… Taka dieta chyba 
Ci służy?

 Jestem pod opieką 
zawodowego die-
tetyka. Przez te 25 
lat to było tak: ok, 
nie jem, bo się z tym 
dobrze czuję. Dzisiaj 
nie tylko intuicja, ale 
też badania naukowe 
podpowiadają nam, 
co powinniśmy jeść. 
Dzięki nauce możemy 
teraz to wszystko 
sprawdzić. Oczywiście 
jest dużo różnych 
teorii, ale jak widzę, 
że mi coś służy i daje 
energię, to próbuję 
to eksplorować. Już 
od dwóch miesięcy 
nie jem nabiału, bo 
czułem, że mi nie słu-
ży. Jem jaja od kur, 
które wolno biegają. 
Albo ze wsi spod 
Warszawy, albo z gór, 
z moich rodzinnych 
stron. W związku 
z tym, że trenuję 
triatlon, a to jest 
bardzo duży wysiłek, 
zamierzam spróbować 
też białka konopne-
go. W tym natłoku 

pracy, różnych moich 
działań, dieta to jedna 
z ważnych działek 
mojego życia – sen, 
powietrze i jedzenie. 
To jest kwestia zmiany 
myślenia na ten temat. 
Kim jesteśmy, dlaczego 
tak robimy… U mnie 
to też kwestia ogrom-
nej dyscypliny, bo 
dużo trenuję i muszę 
jeść co 3,5 godziny. 
To też się wiąże 
z moim zawodem. 

Muszę to wszystko 
rozplanować, pamiętać 
o tym, co za chwilę 
będę robił.

Nie masz problemów 
z posiłkami na planie?
 Zupełnie nie. To już 
jest powszechne. 
Jest tylu 
aktorów 
wege-
ta-

Dzisiaj nie tylko intuicja podpowiada 
nam, co powinniśmy jeść. Dzięki nauce 
możemy to wszystko sprawdzić



rian, że zawsze 
do wyboru są dwa 
posiłki. Ten wegetariań-
ski może nie jest jakoś 
świetnie zbilansowany, 
ale mimo wszystko 
nie ma mięsa, można 
to czymś zastąpić. 
Oprócz tego zawsze 
wożę ze sobą jakąś 
paszę. 

A na zawodach? 
 Na początku kole-
dzy się ze mnie śmiali, 
jak zacząłem trenować. 
Przywoziłem swoją 
paszę dla konia, jak 
oni to mówili. To były 
zabawne sytuacje. 
Teraz, kiedy jeździmy 
na triatlony, na tzw. 
pasta party jest już 
wybór, jest makaron 
z warzywami itp. Ci, 
którzy przygotowują 
takie imprezy, mają 
świadomość, bo też 
doświadczali ekstremal-
nej aktywności fizycz-
nej. Wiedzą i mówią 
o tym, czego potrzeba 
po takim wysiłku. 

Co daje Ci triatlon 
i aktywność fizyczna 
w ogóle?
 Mamy ciała, żyjemy 
w trójwymiarowym 
świecie. Ruch jest 
konieczny, żeby móc 
jakoś przeciwdziałać 
przyciąganiu ziem-
skiemu. Jest gdzieś 
w tym jakaś ukryta 
idea, że coraz więcej 
ludzi się rusza. Jestem 
przekonany, że istnie-
je nie tylko to serce 
fizyczne, ale również 
serce energetyczne, 
które ma wpływ 
na nas, na naszych 
najbliższych. Jestem 

przekonany, że bę-
dziemy na to zwracać 
coraz większą uwagę. 
A nie tylko na to, co 
wymieniamy i jak wy-
mieniamy. Nie tylko 
komunikacja umysłu, 
ale też komunikacja 
serca będzie waż-
na. Aktywność jest 
dla mnie właśnie po to, 
żeby poczuć to serce.

A propos serca. Ak-
tywność jest dla Ciebie 
również sposobem 
na pomaganie innym.
 Myślę, że to jest 
naszym obowiązkiem. 
Każdy, kto się pokazu-
je w mediach, jest tzw. 
osobą publiczną, ma 
obowiązek wspierać 
tych, którzy tej po-
mocy potrzebują. Tak 
się stało, że wspieram 
fundację Synapsis, 

która pomaga ludziom 
dotkniętym autyzmem. 
To jest poniekąd zwią-
zane z moim zaintere-
sowaniem emocjami. 
Te osoby inaczej prze-
twarzają informacje, 
które do nich przycho-
dzą poprzez zaburzo-
ny system zmysłów. 
To bardzo indywidu-
alna praca związana 
z tymi osobami. 
Niestety ten problem 
się rozszerza. Coraz 
więcej ludzi rodzi się 
z autyzmem. To jest 
choroba cywilizacyjna, 
zresztą uznana przez 
ONZ za jeden z pod-

stawowych problemów 
tego świata. W ze-
szłym roku zbieraliśmy 
środki na wczesne 
wykrywanie autyzmu 
u niemowląt i małych 
dzieci. W tym roku też 
będziemy uświadamiać 
innym, że autyzm 
jest coraz bardziej 
powszechny. Ten, kto 
wejdzie w rezonans 
z tym tematem, będzie 
szukał głębiej.

Biegasz w drużynie 
Biegiem na pomoc, 
która wspiera osoby 
z autyzmem. Jak moż-
na do niej dołączyć?
 Można wejść 
na stronę biegiem-
napomoc.pl i się 
tam zarejestrować. 
Zbieramy ilość uderzeń 
bicia serca, możemy 
tam te nasze uderzenia 

zadedykować ludziom 
potrzebującym.

Angażujesz się też 
w akcje na rzecz 
zwierząt? 
 Dałem swój głos 
i bardzo silnie zaanga-
żowałem się w akcję 
przeciwko legalizacji 
uboju rytualnego 
w Polsce. Podnosiłem 
ten problem z Jackiem 
Bożkiem z Klubu Gaja. 
Uważałem, że to jest 
bardzo istotna kwestia. 
Ja podchodzę do tego 
tak: jeśli będziemy 
świadomie podchodzić 
do tego, co mamy 

na talerzu, to siłą 
rzeczy producenci 
będą podchodzili 
inaczej do tego, co 
sprzedają. Oczywiście, 
że są we mnie te fale 
sprzeciwu i negacji 
przeciwko nieetycz-
nemu traktowaniu 
zwierząt w zakładach 
produkcyjnych, gdzie 
nie mają miejsca, gdzie 
są żywione sterydami, 
mączkami z kości 
swoich braci, ja na-
wet nie wkraczam 
w te ekstremalne ból 
i zło, które mają tam 
miejsce. Jest ogrom 
hipokryzji. Ludzie 
mówią, że są przy-
jaciółmi zwierząt, 
a za rogiem wpie***la-
ją kotleta. Nie widzę 
tutaj połączenia. 
To jest dla mnie trud-
ne do zrozumienia. 
Ale z drugiej strony 
każdy ma swój wybór, 
każdy ma swojego 
king-konga, z którym 
musi się spotkać. 
Naszym zadaniem jest 
świadczenie o tym, 
świadczenie swoim 
życiem, a nie wycho-
dzenie z pikietami. 
Oczywiście to też 
jest ważne, ale tak 
naprawdę to przykład 
ma większy wpływ. 
Chyba że zaczniemy 
okupować sejm, jak 
się stało przy uboju 
rytualnym. 
 Musimy mieć też 
świadomość, że to, co 
jemy, ma wpływ na to, 
co je się po drugiej 
stronie kuli ziemskiej. 
Moje wybory, ten mój 
mały wszechświat 
ma wpływ na kolejne 
wszechświaty. 

Ruch jest konieczny, żeby móc 
jakoś przeciwdziałać przyciąganiu 
ziemskiemu. Jest jakaś idea w tym, 
że coraz więcej ludzi się rusza



„Często słyszę:  
jak można żyć bez mięsa!? Nie jedząc go!”
Bisz
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Dlaczego wybrałeś 
hip-hop? Co jest 
wyjątkowego w tej 
muzyce?
 Dla mnie hip-hop 
jest niesamowitym 
narzędziem ekspresji, 
bez żadnych pro-
gów wejściowych 
– nie musisz mieć 
żadnych specjalnych 
umiejętności, aby 
zacząć wyrażać siebie 
poprzez taniec, muzy-
kę, słowo czy obraz. 
Stereotypy często 
mówią coś przeciw-
nego, ale w swoim 
źródle hip-hop jest 
najbardziej otwartą 
formą artystyczną, 
z jaką dane mi było 
się zetknąć, i bardzo 
odpowiada mi nieza-
leżność, którą ze sobą 
niesie.

Twoja muzyka 
nie jest dla każdego. 
Dobrze czujesz się 
w swojej niszy?
 Ująłbym to inaczej 
– moja muzyka jest 
jak najbardziej dla 
każdego, gdyż poru-
sza mniej lub bardziej 
uniwersalne tematy 
i obraca się wokół 
istotnych ludzkich 
spraw, jednakże 

nie każdy chce się 
w te tematy zagłę-
biać. Moja nisza, choć 
wolałbym określenie 
„moja droga”, gdyż 
nisza zakłada jakąś 
nieuniknioną peryfe-
ryjność, a także sta-
tyczność, a więc moja 
droga jest ciągłym 
aktualizowaniem 
mojego światopoglą-
du i w tym sensie 
wytyczam ją każdego 
dnia, a to pozwala mi 
zachować świeżość 
poznania. Każdy 
krok na mojej drodze 
niesie ze sobą coś 
nowego, wymaga ak-
tywnego przerabiania 
odbieranej rzeczywi-
stości, nie pozwala 
utknąć w schematach, 
sprawia, że moje 
życie siłą rzeczy jest 
twórcze – jednym 
zdaniem: czuję się 
dobrze.

Czy inne gatunki 
muzyczne też Cię 
porywają? Jakiej 
muzyki słuchasz 
na co dzień?
 Ze względu na to, 
że prowadzę bardzo 
eklektyczną audycję 
radiową (literacko-
-muzyczne słuchowi-

sko „Notatki z pod-
ziemia” nadawane 
w co drugą środę 
na antenie www.
radiokultura.pl  
– przyp. red.), praw-
dopodobnie zetkną-
łem się z większością 
istniejących gatunków 
muzycznych i w każ-
dym znalazłem 
dla siebie coś intere-
sującego. Od skandy-
nawskiej elektroniki 
(The Knife, Niki & 
the Dove) poprzez 
artystów oscylują-
cych wokół trip-hopu 
(Bonobo, Portishead) 
wywodzącą się z hip-
-hopu muzykę ekspe-
rymentalną (Flying 
Lotus, ForestSwords), 
brzmienia gitarowe 
(The XX, Bon Iver, 
Wild Beasts) przez 
muzykę autorską 
(Agnes Obel, Wild-
birds&Peacedrums), 
aż do muzyki mniej 
lub bardziej klasycz-
nej czy współczesnej 
(Philip Glass, Max 
Richter, Christina 
Vantzou).

Twoje teksty są 
bardzo emocjonalne 
i poetyckie. Co Cię 
inspiruje?

 Emocjonalność 
wynika prawdopodob-
nie z tego, że jestem 
po prostu wrażliwy 
i taki też jest mój 
sposób istnienia 
w świecie – podatny 
na wszelkiego rodzaju 
wrażenia, wewnętrz-
ne i zewnętrzne, 
przyjemne i nie. 
Poetyckość to konse-
kwencja tego stanu, 
próba opisania tego, 
co czuję i co widzę. 
Nie zawsze znajduję 
w standardowym 
języku odpowiednie 
wyrażenia – stąd 
metafory i inne środki 
stylistyczne. Inspiruje 
mnie życie i człowiek 
we wszelkich przeja-
wach, kultura (litera-
tura, muzyka, film), 
nauka oraz po prostu 
kontakty z innymi 
ludźmi, ich historie, 
doświadczenia, odczu-
wanie świata.

Nie jesz mięsa od sze-
ściu lat. Co było 
główną przyczyną tej 
zmiany?
 Przede wszystkim 
niechęć do stosowania 
w swoim życiu prawa 
silniejszego, zabijania 
innych czujących 

Bisz (Jarosław 
Jaruszew-

ski): polski 
raper, poeta 
i producent 
muzyczny, 

znany przede 
wszystkim 

z występów 
w zespole 
hip-hopo-
wym BOK. 

Jego pierwszy 
album solowy 
„Wilk chodni-

kowy” uzyskał 
status złotej 
płyty. Bisz 

jest wegeta-
rianinem  

Muzyka to dla niego narzędzie ekspresji, a rozwój to ciągłe 
aktualizowanie swojego światopoglądu. O hip-hopie, wegetarianizmie 
oraz pomocy zwierzętom i ludziom rozmawiamy z raperem Biszem

każdy krok
   to coś nowego

rozmawiała: Joanna Bystrzanowska, zdjęcia: Bartosz Majewski
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niowej Plac 
Konstytucji 6 
w Warszawie 
za udostęp-

nienie dachu 
do sesji. 



 Etyka. Wyobraź 
sobie, że na naszą pla-
netę przylatują obcy 
czujący się wyższym 
gatunkiem, zamykają 
nas w klatkach metr 
na metr, szprycują 
hormonami wzrostu, 
by w końcu zabić 
i zjeść; kobiety są 
wielokrotnie sztucznie 
zapładniane, a dzieci 
zabijane krótko po po-
rodzie, gdyż dziecię-

cina to przysmak... 
Robimy coś takiego 
zwierzętom. 
 Kolejne argumenty 
to zdrowie, ekolo-
gia, problem głodu 
na świecie. Zróżnico-
wana dieta bezmięsna 
jest korzystna dla 
zdrowia. Do tego pro-
dukcja zielonej żywno-
ści jest o wiele mniej 
szkodliwa dla środowi-
ska, natomiast pokarm 

roślinny wyhodowany 
na obszarach, na któ-
rych teraz rośnie pasza 
dla krów przeznaczo-
nych na ubój, wystar-
czyłby, aby zmniejszyć 
skalę światowego 
głodu.

Wiele osób tłumaczy 
się tym, że zwie-
rzęta są zabijane 
humanitarnie. Twoim 
zdaniem istnieje coś 

takiego jak humani-
tarny ubój?
 A istnieje coś takie-
go jak humanitarny 
gwałt?

Uważasz, że zwie-
rzęta powinny mieć 
swoje prawa? 
 Samo to pytanie 
jest smutnie antro-
pocentryczne. Moje 
zdanie nie ma tu nic 
do tego, człowiek 

istot tylko dlatego, 
że mogę, że czuję się 
ważniejszy. Poza tym 
razi mnie rozmiar hi-
pokryzji, kiedy głasz-
cze się psa, jedząc bef-
sztyk. Przeraża mnie 
zdolność człowieka 
do tworzenia fabryk 
śmierci i traktowania 
mniejszych braci jako 
materiału do taśmo-
wej produkcji mięsa. 
Wybitny polski malarz 
Jerzy Nowosielski 
stwierdził, że organi-
zujemy holocaust dla 
zwierząt.

 Wielu uważa, 
że mamy prawo 
zabijać naszych mniej-
szych braci, bo Bóg 
stworzył ich po to, 
aby służyli człowie-
kowi jako pokarm, 
odzienie itp. 
 Wraz z pojawia-
niem się odkryć 
naukowych, zmieniają-

cych nasze spojrzenie 
na świat, Kościół 
nauczył się traktować 
wiele fragmentów 
Biblii jako przekaz me-
taforyczny. Czy ktoś 
dzisiaj jeszcze dosłow-
nie bierze siedmio-
dniowy opis stworze-
nia świata? A jednak 
fragmenty, które 
stanowią dla człowie-
ka usprawiedliwienie 
czy prosty wykręt, 
cały czas przytacza się 
dosłownie. Po drugie, 
jeżeli ktoś chciałby 
powoływać się na Bi-
blię, chciałbym, żeby 
to robił w całości, 
stosując do samego 
siebie wszystkie jej 
wskazania, a dobrze 
wiemy, że takich ludzi 
nie ma. 

Co zatem jest głów-
nym argumentem 
przeciwko jedzeniu 
mięsa?



 Myślę, że nauczył 
empatii nie tylko 
dotyczącej świata 
zwierząt, lecz ogólnie 
– wobec cierpienia 
Innego. Wegetaria-
nizm był pierwszym 
krokiem do zgłębiania 
zagadnień dotyczą-
cych sprawiedliwości 
społecznej, ekologii 
czy duchowych inspi-
racji, np. buddyzmem. 
Poza tym idea  
niekrzywdzenia 
sprawia, że czuję się 
lżejszy, odczuwam 
przyjemną sym-
biozę ze światem 
zamiast pozostawa-
nia z nim w relacji 
wyzysku.

Podobno teraz nie za-
bijasz nawet roba-
ków, tylko wypusz-
czasz je za okno?
 Oczywiście jest 
to raczej symbolicz-
ny gest, gdyż mam 

świadomość mrówek 
zdeptanych niechcący 
podczas codziennych 
spacerów czy też 
komarów klapniętych 
w letnie wieczory. 
Jednak wyznaję 
w tym temacie zasadę 

chronienia własnej 
przestrzeni. Bronię 
swojego ciała przed 
atakami, grzecznie 
kilkakrotnie wypra-
szam z moich miejsc 
(tak, mam takie 

plastikowe pudełecz-
ko, łapię w nie owa-
dy i wypuszczam 
na balkon), ale nieste-
ty plagę karaluchów 
musiałbym uznać 
za wypowiedzenie 
wojny (śmiech) 

i choć wybierałbym 
przede wszystkim 
środki odstraszające, 
to nie w każdym 
przypadku są one 
skuteczne.

Trudno być wegeta-
rianinem w środowi-
sku hip-hopowym? 
Litowanie się nad  
robakami nie jest  
powodem do śmie-
chu? 
 Póki co nie miałem 
z tym większych 
problemów, znam 
nawet paru raperów 
wegetarian.

Twoi bliscy też są tak 
tolerancyjni? 

nie jest jedynym 
prawodawcą świa-
ta. Nie uważam, 
że zwierzęta powinny 
mieć swoje prawa. 
Zwierzęta mają swoje 
prawa.

Masz rację. Czasem 
smutne, a nawet 
absurdalne pytania 
padają, kiedy ktoś 
dowie się, że jesteśmy 
wegetarianami/wega-
nami.
 To prawda. Często 
słyszę „Jak można żyć 
bez mięsa!?”. Nie je-
dząc go!

A co w takich razie 
lubisz jeść?

 Ostatnio prześladu-
ją mnie smaki meksy-
kańskie (jalapeño!), taj-
skie (słodkosłoność!), 
ale cały czas jestem 
wierny polskim klasy-
kom (żury, barszcze, 
pierogi).

Będąc w trasie, raczej 
trudno znaleźć mek-
sykańskie i tajskie 
specjały bez mięsa. 
 Moje standardowe 
dania w trasie to frytki 
z zestawem surówek 
albo barszcz z pieroga-
mi, które spożywam 
wielokrotnie i naprze-
miennie. Naprawdę 
dość ciężko znaleźć 
coś innego w standar-

dowych barach. Dużo 
lepiej jest w miastach, 
gdzie większość restau-
racji bierze już pod 
uwagę wegetarian.

Znany fast-food 
w ramach primaapri-
lisowego żartu dodał 
na swój fanpage 
hamburgera dla 
wegan. Opinie były 
bardzo różne. A Ty 
uważasz, że dobrym 
pomysłem byłyby 
roślinne posiłki 
w typowo mięsnych 
miejscach?
 Wydaje mi się, 
że tak. Każda sytu-
acja, w której grupa 
znajomych je mięso, 

a ktoś decyduje się 
na posiłek wegetariań-
ski, jest automatycznie 
promocją wegetariani-
zmu, przypomnieniem 
o jego istnieniu wśród 
mięsożerców. Rozu-
miem, że niektórzy 
woleliby bojkotować 
i nie wspierać w ża-
den sposób typowo 
mięsnych przybytków, 
zresztą sam ich raczej 
unikam, ale sądzę, 
że jak w każdym 
przypadku nie można 
dać się zwariować.

To bardzo zdrowe 
podejście. Jak wege-
tarianizm wpłynął 
na Twoje życie?

Nie uważam, że zwierzęta 
powinny mieć swoje 
prawa. Zwierzęta mają swoje 
prawa



vege rozmawia

 Oczywiście na po-
czątku było dość cięż-
ko. W naszym kręgu 
kulturowym mięso 
to jednak cały czas 
stereotypowo główny 
składnik diety, nie-
zbędny do prawidło-
wego funkcjonowa-
nia. Z czasem jednak 
mój wybór został 
zaakceptowany, moja 
Mama nawet bardzo 
zbliżyła się do wege-
tariańskiego modelu. 
Reszta bliskich szanu-
je go i respektuje, gdy 
wpadam w odwiedzi-
ny, co bardzo mnie 
cieszy.

Twoja żona Karolina 
nie jest wegetarian-
ką. Jakieś niesnaski 
z tego powodu?
 Mam to szczęście, 
że lubię gotować 
i mam na to czas, 
gdyż w dużej mierze 
pracuję w domu. 
Do tego mojej żonie 
smakuje niemalże 
wszystko, co jej 
zaproponuję – siłą 
rzeczy więc głów-
ne posiłki są u nas 
wegetariańskie. Jeśli 
Karolina ma ochotę 
na mięso, przyrządza 
je dla siebie we wła-
snym zakresie, nie ma 
z tym najmniejszego 
problemu.

Jaka jest Wasza 
recepta na udany 
związek?
 Od młodzieńczości 
oboje mieliśmy dość 
sprecyzowaną wizję 
idealnego partnera 
i bardzo długo się szu-
kaliśmy, aż do zwąt-

pienia w możliwość 
takiego wymarzonego 
uczucia. Warto było 
czekać na kogoś 
na tyle odmienne-
go, aby cały czas 
się od niego uczyć 
i być zaskakiwanym, 
a zarazem na tyle po-
dobnego, aby razem 
dążyć do wytyczo-
nych celów i spędzać 
czas na wspólnych 
pasjach. To nasza 
recepta.

Jaka jest Twoja rada 
dla osób, które chcą 
przestać jeść mięso?
 Trzeba pamiętać, 
że należy dostarczyć 
organizmowi wszyst-
kich potrzebnych 
składników, dlatego 
dietę należy ułożyć 
rozsądnie i przestrze-
gać jej. 

Nie tylko pomagasz 
zwierzętom, lecz rów-
nież jesteś wolonta-
riuszem w Akademii 
Przyszłości. 
 To program 
pomagający dzieciom 
wygrywać w szkole 
i w życiu. Podczas 
jednej godziny zajęć 
w tygodniu stara-
my się pokazywać 
młodym ludziom 
kreatywne sposo-
by rozwiązywania 
problemów, budzić 
w nich poczucie wła-
snej wartości i świa-
domość własnych 
możliwości. 

Słyszałam, że razem 
z innymi wolontariu-
szami nakręciliście 
reklamę. 

 Była to reklama 
promująca adopcję 
zwierząt ze schronisk. 
Przede wszystkim 
chcieliśmy, aby 
podopieczni Akademii 
sami stali się wolonta-
riuszami i sami bezin-
teresownie zrobili coś 
dobrego dla innych. 

Udało się?
 Tak, dzieci były 
zachwycone. Jedna 
dziewczynka zaadop-
towała nawet pieska.

Skąd w Tobie tak 
wiele chęci pomocy?
 Na pewno łatwiej 
jest pomagać, kiedy 
samemu ma się po-
czucie, że zostało się 
obdarowanym przez 
los. Wiele lat dąży-
łem do stworzenia 
z mojej pasji pracy 
i udało się to dzięki 
wielkiemu zaangażo-
waniu. Wiem jednak, 
że na pewno był 
w tym także uśmiech 
szczęścia. Chciałbym 
takie uśmiechy poda-
wać dalej. Poza tym 
od dziecka byłem 
bardzo wrażliwy 
na wszelkie przejawy 
niesprawiedliwości, 
mam świadomość, 
jak duży wpływ 
na nasze życie ma 
fakt, gdzie się urodzi-
liśmy i jaki jest nasz 
status majątkowy 
– swoim działaniem 
chciałbym niwelo-
wać te niezawinione 
nierówności.

Bardzo promujesz 
Bydgoszcz. Co jest 
w niej wyjątkowego?

 Bydgoszcz była za-
wsze dla mnie trochę 
takim Kopciuszkiem, 
czasem słusznie, lecz 
często niesłusznie ba-
gatelizowanym przez 
siostry – większe 
miasta. Zawsze po-
ciągały mnie miejsca, 
osoby (sam byłem 
i jestem taką osobą) 
i sytuacje skazywane 
na niepowodzenie, 
ale jednak w końcu 
trafiające na swój 
wielki bal. Bydgoszcz 
to potencjał, ciekawa 
historia i architektura, 
ludzie, o których jest 
cicho, a są niesamo-
wicie utalentowani 
lub robią świetną 
robotę. Do tego 
festiwale teatralne, 
muzyczne i filmo-
we, bydgoski szlak 
wodny oraz cały czas 
wiele do zrobienia 
dla aktywnych ludzi 
z wizją. Jestem prze-
konany, że o Bydgosz-
czy będzie jeszcze 
głośno.

Zostałeś Bydgoszcza-
ninem Roku 2012. 
Twoja solowa płyta 
osiągnęła status 
złotej. Co jeszcze 
chciałbyś osiągnąć?
 Udało mi się osią-
gnąć więcej, niż kie-
dykolwiek planowa-
łem. Teraz chciałbym 
tylko dalej móc 
nagrywać udane 
płyty, wykorzystywać 
niejaką rozpoznawal-
ność do promowania 
wartościowych idei 
oraz cały czas uczyć 
się żyć lepiej, mądrzej 
i ciekawiej. 
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„Jeśli ktoś ma w sobie miłość, to kocha życie, czy to życie 
jest zamknięte w ludzkim ciele, ptasim, psim czy myszki 
badylarki...” Dorota Sumińska

10 wywiadów  
na 10-lecie

To już 10 lat! 



Napisała już pani 
kilkanaście książek…
 Już ponad 20. 

Poza tym ma Pani 
własne programy 
i audycje o zwie-
rzętach. Udziela 
się też społecznie 
i wciąż przyjmuje 
zwierzęcych pa-
cjentów we własnej 
klinice. Skąd ma 
Pani na to wszystko 
energię i czas?
 Od razu poprawię. 
Nie mam kliniki, mam 
gabinet. Teraz wszyscy 
się sadzą na kliniki, a ja 
nie, ja mam gabinet. 
Skąd biorę energię? 
Nie wiem. Sama 
się dziwię. Powiem 
szczerze, że się nad tym 
zastanawiam. Nie rozu-
miem, jak to wszystko 
udaje się połączyć i cały 
czas się boję, że pewne-
go dnia przestanie się 
udawać. Jestem stale 
na takim turbodołado-
waniu i nie wiem, na ile 
to wystarczy, ile ludzki 
organizm jest w stanie 
tak działać. 

Oprócz tego cały czas 
ratuje Pani zwierzęta. 
Tak jak przed chwilą 

uratowała Pani psa. 
(Gdy przyjecha-
liśmy na wywiad, 
pani Dorota akurat 
znalazła porzuconego 
przy drodze wygłod-
niałego psa całego 
w kleszczach. Udało 
się go na szczęście 
złapać.)
 Jeżeli spotykam 
potrzebujące zwierzę, 
to zawsze pomagam. 
To zresztą nie ma 
znaczenia. Ratuję 
tego, kto potrzebuje 
pomocy. Czy to będzie 
pies, czy to będzie 
koń czy wiewiórka, 
czy po prostu pijak. 
I tak go będę ratowała. 

A kiedy zaczęło się 
to zainteresowanie 
zwierzętami? 
 To nie jest zaintere-
sowanie zwierzętami. 
To jest zainteresowanie 
życiem w ogóle. Mnie 
interesuje bardzo wiele 
rzeczy i wszystkie zwią-
zane są z życiem. Intere-
sują mnie różne strony 
świata, sposoby, w jakie 
żyją ludzie, jakie tam 
żyją zwierzęta, jakie 
tam rosną rośliny... In-
teresuje mnie po prostu 
życie. Uważam, że ono 

samo w sobie jest tego 
warte i szkoda czasu 
na inne rzeczy. Dlatego 
zdecydowanie wolę 
iść do lasu niż do kina. 
Naprawdę, to nie jest 
żadna kokieteria. Nie lu-
bię chodzić do kina, 
bo nie lubię siedzieć dłu-
go w jednym miejscu.

A czy z tej miłości 
do zwierząt i życia 
wzięła się weteryna-
ria?
 Nie. To nie jest 
miłość do zwierząt. 
To jest miłość w ogóle. 
Uważam, że nie ma 
czegoś takiego jak 
miłość do zwierząt. 
Jeśli ktoś ma w so-
bie miłość, to kocha 
życie, czy to życie jest 
zamknięte w ludzkim 
ciele, ptasim, psim 
czy myszki badylarki… 
To nie ma znaczenia. 
Albo kochamy to życie, 
szanujemy je, albo nie. 
Uważam, że ono samo 
w sobie jest wartością 
i warto na to zwrócić 
uwagę. Nie można 
sobie wybrać, że ko-
cham ludzi, nie lubię 
zwierząt. Jak umiem 
kochać, to po prostu 
kocham. 

W takim razie skąd 
taki kierunek stu-
diów?
 Moi rodzice rozstali 
się dość wcześnie. Mia-
łam wtedy sześć lat i bar-
dzo tęskniłam za ojcem. 
Często tak bywa, że je-
żeli kogoś nie ma, to sta-
je się w naszych oczach 
doskonały. Dlatego był 
wtedy dla mnie ideałem 
i bardzo chciałam 
być taka jak on. A on 
skończył weterynarię. 
Miał ogromną wiedzę 
przyrodniczą i biolo-
giczną i chciałam mu 
dorównać, a wydawało 
mi się, że drogą do tego, 
by być taką jak on, jest 
właśnie weterynaria.

A jak wspomina Pani 
studia?
 Cudownie, naprawdę 
cudownie. Miałam jesz-
cze to szczęście, że stu-
diowałam w ubiegłym 
wieku. Uczyła mnie 
jeszcze przedwojenna 
gwardia, w tym wielu 
profesorów, którzy 
uczyli mojego ojca. 
To była zupełnie inna 
szkoła, inna atmosfera. 
Czas studiów to jeden 
z piękniejszych okresów 
w moim życiu.

Dorota 
Sumińska 

lekarka 
weterynarii, 
publicystka, 

autorka 
książek. 

Występuje 
w programach 
telewizyjnych 

i prowadzi 
audycje radio-
we na temat 

zwierząt

Interesuje mnie po prostu życie. Uważam, że ono samo w sobie jest 
tego warte i szkoda czasu na inne rzeczy. Dlatego zdecydowanie 
wolę iść do lasu niż do kina – mówi Dorota Sumińska. Ma wielkie 
serce i dla zwierząt, i dla ludzi

nie wierzę w ludzkość, 
wierzę w człowieka
rozmawiała: Martyna Kozłowska, zdjęcia: Paweł Daszkiewicz



Pisze Pani też blog. 
W jednym z wpisów 
znalazłam bardzo 
ciekawe zdanie: 
„Ratowanie Ziemi 
zacznijmy od siebie”. 
Niektórzy na to odpo-
wiedzą, że ich scha-
bowy nic nie zmienia. 
Czy według Pani 
rzeczywiście jako 
jednostki nie mamy 
wpływu na rzeczywi-
stość wokół nas?
 To straszne, że ludzie 
nie potrafią otworzyć 
głowy. Mają przed 
oczami klapki, które 
sami sobie zakładają. 
Wierzę, że tak napraw-
dę nawet od naszego 
kichnięcia zależy lot 
motyla na drugiej półku-
li. W tym nie ma żadnej 
przenośni. Naprawdę 
tak jest. Od nas zależy 
wszystko… Wszystko! 
Tylko my tego nie chce-
my przyjąć do wiado-
mości, bo to jest bardzo 
niewygodne. Odpowie-
dzialność to przecież 
okropna rzecz i unikamy 
jej, jak możemy. Tkwimy 
w kokonie dzieciństwa 
i powtarzamy tylko „nie, 
ja nic nie wiem”. Jak 
te trzy małpki: nie wi-
dzimy, nie słyszymy, 
nie mówimy. 
 Myślę, że trzeba 
po prostu być odpo-
wiedzialnym. Gdyby 
wszyscy ludzie byli 
odpowiedzialni, to żyli-
byśmy w raju. 

Na blogu znalazłam 
jeszcze jedno trafne 
i na swój sposób 
kontrowersyjne 
stwierdzenie: „I tak 
snuje się nasza, 
ludzka historia. 

Historia wojen, a więc 
i zabijania. A może 
tak przestać zabijać 
w ogóle. Po prostu 
zastosować przyka-
zanie – Nie zabijaj. 
Nikogo. Bez względu 
na gatunek”. Jest 
to kontrowersyjne 
o tyle, że według 
wielu ludzi zwierzęta 
są po to, aby nam 
służyć, a to przyka-
zanie dotyczy ludzi, 
a nie zwierząt.
 Ale czy służyć 
znaczy ofiarować życie? 
Dla mnie to zupełnie 
co innego. Służy nam 
również wielu ludzi. 
 Myśmy sami stwo-
rzyli takie a nie inne 
reguły w bardzo różnych 
religiach. Dla mnie 
jednak uniwersalną 
wartością jest właśnie 
dekalog. Przecież 
to nie ma znaczenia, kto 
będzie przestrzegał tych 
przykazań, czy będzie 
wyznawał marksizm, 
leninizm, katolicyzm 
czy cokolwiek innego. 
Niech tylko przestrze-
ga dekalogu. Tam jest 
napisane po prostu „nie 
zabijaj”. Gdyby miało 
to dotyczyć tylko ludzi, 
byłoby napisane „nie za-
bijaj człowieka”. A nic 
takiego tam nie ma. Jest 
po prostu „nie zabijaj” 
i nic więcej.

Zwierzęta wyko-
rzystujemy w różny 
sposób, także poza 
kuchnią. Prowadzimy 
na nich doświadcze-
nia, polujemy na nie, 
idziemy się z nich 
pośmiać do cyrku. 
Wiele osób, które są 
świadome ogromu 

tego okrucieństwa, 
po prostu traci wiarę 
w człowieka. Czy też 
Pani tak ma?
 Nie lubię generalizo-
wać. Wiarę w ludzkość 
straciłam już dawno, 
ale wiary w człowie-
ka nie. Jest tak wielu 
wspaniałych ludzi, 
dla których warto robić 
wszystko. Jest tak wiele 
wspaniałych sytuacji 
stworzonych przez ludzi, 
w których warto być, 
uczestniczyć. Nie można 
stracić wiary w czło-
wieka. W ludzkość tak. 
Uważam, że jest ona 
najgorszą plagą, jaka 
mogła spotkać tę piękną 
planetę, co nie zmienia 
faktu, że w tej masie 
jest dużo pojedynczych 
ludzi. 
 Mogę powiedzieć 
nie tylko, że nie straci-
łam wiary w człowieka, 
lecz że go lubię. Po pro-
stu lubię człowieka.

Rozmawiamy u Pani 
w domu i od razu rzu-
ca się w oczy gromada 
zwierząt. Ile ich jest? 
 W tym momencie 
21. 11 kotów i 10 psów.

I wszystkie są urato-
wane?
 Wszystkie.

A która adopcja 
utkwiła najbardziej 
w pamięci? 
 Każda. Gdyby każdy 
z tych psów, każdy 
kot umiał opowiedzieć 
swoją historię, to pew-
nie nie mogłabym 
tego słuchać, bo bym 
umarła z rozpaczy. 
Przeżywam oczywiście 
każde zwierzę, każdą 



adopcję, a najbardziej 
się przeżywa te, które 
zdarzyły się niedawno. 
Naszym najświeższym 
psim nabytkiem jest 
Marian – biały, duży 
wilk. Marian siedział 
14 lat w schronisku. 
To się nie mieści w gło-
wie. 14 lat w więzieniu 
i ten pies nie stracił 
osobowości, nie stracił 
wiary w człowieka. On 
nie stracił, a już dawno 
powinien, więc jak ja 
mogę stracić?
 Marian jest naprawdę 
genialnym psem. Ma 
15 lub 16 lat. Dla dużego 
psa to jest naprawdę 
podeszły wiek, a on 
dopiero teraz zaczął żyć. 
Powiedział „ha, teraz 
to ja będę żył!”. (śmiech)

A jaka jest jego 
historia?
 Został z łapanki wzię-
ty na kastrację, mając 
te kilkanaście lat i mało 
nie umarł. Jak się o tym 
dowiedziałam, od razu 
go zabrałam. Kiedy 
tu przyjechał, nie chciał 
żyć, ale bardzo szybko 
zechciał. (śmiech)

A jak rodzina 
i znajomi podchodzą 
do takiej liczby zwie-
rząt, do poglądów, 
do wegetarianizmu?
 Przyzwyczaili się 
na pewno. Znajomi 
cieszą się, że tak jest 
i lubią tu przyjeżdżać. 
Obracamy się w krę-
gu stałych przyjaciół 
od 30 lat. To są ciągle ci 
sami ludzie. Oczywiście 
ich troszkę przybywa, 
bo z czasem poznajemy 
nowych, ale zawsze 
jest obok mnie ta stara 

gwardia. Mam przyja-
ciół jeszcze ze szkoły, 
z którymi spędzamy 
razem wszystkie święta 
– Bożego Narodzenia, 
Wielkanocy. Wszyscy 
zawsze przyjeżdżają 
do nas i bardzo fajne 
jest to, że zawsze sobie 
życzymy, byśmy się 
znowu spotkali w przy-
szłym roku w tym 
samym gronie. 
 Czasami siedzi nas 
u nas po dwadzieścia 
parę osób. Niektórzy 
mają dzieci, czasem 
do nich jadą, ale zawsze 
wiadomo, że tutaj jest 
ten nasz trzon.

A jak na tyle zwierząt 
reagują sąsiedzi? Ja-
kie jest ich podejście?
 Bardzo kocham moją 
wieś, Cybulice Małe, 
ponieważ mam supersą-
siedztwo. Nikt mi nigdy 
nie powiedział nawet 
jednego niemiłego słowa. 
Z mieszkańcami mam 
bardzo dobre stosunki. 

A kiedy została Pani 
wegetarianką? Jaka 
jest Pani historia?
 Definitywnie sześć 
lat temu. Kiedyś już 
przez pięć lat nie jadłam 
mięsa, bardzo dawno 
temu, gdy moja córka 
była jeszcze mała. Było 
to jeszcze dużo mniej 
popularne, niż jest 
teraz. Po pięciu latach 
jednak zrejterowałam, 
bo miałam dwie prace, 
jadłam w biegu i było 
tego po prostu za dużo. 
Potem długo nie jadłam 
wieprzowiny, ponieważ 
mam osobisty stosunek 
do świń. Wieprzowiny 
zawsze jakoś unikałam. 

A potem stopniowo 
to się pogłębiało. 
Przełomem był wyjazd 
na Cejlon, gdzie wszyscy 
są prawie wegetariana-
mi. Jedzą ryby i jakieś 
ślimaki, ale zwierząt 
stałocieplnych nie. 
Po powrocie z Cejlonu 
już w ogóle nie jadłam 
mięsa.

Czy trudno jest być 
wegetarianką?
 Uważam, że nie. 
To jest tylko i wyłącznie 
kwestia przyzwyczajenia 
i tego, co ma się w gło-
wie. Trudno to jest rzu-
cić papierosy, a nie zrezy-
gnować z mięsa.

Co zaważyło o decy-
zji? Względy etyczne?
 Nie, w ogóle życie. 
Uważam, że wcale 
nie musimy zabijać zwie-
rząt. Myślę, że jeszcze 
bardziej zubaża czło-
wieka emocjonalnie to, 
gdy ma dwie ukochane 
świnki, o które dba, a po-
tem daje im w łeb i robi 
z nich kiełbasę. I widzi 
Pani, dopóki będziemy 
jedli mięso, dopóty 
zwierzę będzie rzeczą. 
Nie ma innego wyjścia. 
Czym pies się różni 
od takiej świni? 

Przed planowaną po-
dróżą nad Amazonkę 
znała Pani tylko dwa 
słowa po hiszpańsku 
i zaczęła się porząd-
nie uczyć języka.
 I całe szczęście, 
bo byśmy nie dali rady.

Czy to wynika z chęci 
rozwoju? 
 To nie chęć rozwoju. 
Nad Amazonką nie ma 

mowy, żeby porozumieć 
się w innym języku. 
Nie było wyjścia. 

A jak wspomina Pani 
samą podróż?
 Cudownie. Uwiel-
biam podróżować. Mam 
zresztą doskonałego 
towarzysza podróży, 
bo Tomek też bardzo 
to lubi i jest w dodatku 
bardzo mało wymaga-
jącym podróżnikiem. 
Zawsze jest zadowolony, 
co jest niesłychanie 
istotne, ponieważ jestem 
głównym organizatorem 
tych podróży i zawsze 
się denerwuję. To ogrom-
na odpowiedzialność. 
Na szczęście nawet jak 
nie wszystko wychodzi, 
to i tak Tomek jest zado-
wolony. (śmiech)

A co wniosły podró-
że do Pani życia? 
Co dało Pani do my-
ślenia, co było najbar-
dziej poruszające?
 Znad Amazonki 
poza miłymi przywio-
złam bardzo smutne 
wspomnienia, bo tam 
bardzo widać, co myśmy 
narobili. Szczególnie 
co zrobiliśmy ze zwie-
rzętami. To tam się do-
wiedziałam, że elegantki 
z Europy i Stanów Zjed-
noczonych kupują futra 
z wełniaków – małp, 
cudownych istot, wręcz 
aniołów. To się po prostu 
nie mieści w głowie. 
Zabija się matkę, zdziera 
z niej skórę, a małpie 
dzieci sprzedaje jako za-
bawki. Jeszcze jak sobie 
pomyślę, że robią to ko-
biety, że odpowiedzialne 
za to są właśnie kobiety, 
to po prostu wszystko 

Fotografie:  
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we mnie pęka… Właśnie 
takich wrażeń znad 
Amazonki przywiozłam 
najwięcej. 

Cierpienie jest wszę-
dzie...
 Były na szczęście ta-
kie podróże, podczas któ-
rych tego cierpienia się 
nie widziało, bo było go 
bardzo mało. Zachwycili 

mnie na przykład Fili-
pińczycy. Byliśmy na Fili-
pinach parę lat temu, 
na wyspie Palawan, 
w takim zupełnie od-
izolowanym od świata 
miasteczku. Nie ma tam 
nawet drogi. Miasteczko 
nazywa się Port Barton 
i jest naprawdę jakby 
sprzed 200 lat. Zdziwiło 
mnie, że tam są chrze-

ścijanie, i to głównie 
katolicy, a ich stosunek 
do zwierząt jest bardzo 
buddyjski, chociaż 
buddyzmu tam w ogóle 
nie ma. Wszędzie są psy, 
jest ich mnóstwo, a ni-
komu nie przeszkadzają. 
Jak jest bardzo gorąco 
i pies leży w zacienio-
nym miejscu przed 
wejściem do sklepu, 

to nikt go nie przepędza, 
tylko wszyscy przecho-
dzą nad nim. Nie ma 
w ogóle czegoś takiego, 
że zwierzę komuś 
przeszkadza. Kury i psy 
wchodzą do kościoła, 
bo jest tam cień. I tam 
sobie siedzą, i nikt im 
nic nie powie! To mnie 
zachwyciło i za to bar-
dzo lubię Filipińczyków.

 Gdy jechaliśmy 
okolicznymi bezdro-
żami i zatrzymaliśmy 
się w kompletnej 
dziurze, żeby coś zjeść, 
przed chatynką leżała 
starsza sunia, a przy 
niej stało kilka misek. 
Miała ogromny guz 
Stickera. W Polsce tego 
już nie ma. To taki no-
wotwór dróg rodnych. 

Widać było jednak, 
że jest zadbana. Wia-
domo, że nikt jej tam 
nie zoperuje, ale widać 
było, że pomimo tego, 
że to wygląda ohydnie, 
że brudzi, cieknie, śmier-
dzi, tę sunię szanowano 
i dbano o nią. Miała zro-
biony podest. W ogóle 
nie widuje się tam psów 
na łańcuchach. Nie ma 

czegoś takiego. To mnie 
tak wzruszyło… U nas 
taką suczkę natychmiast 
by przepędzano, a tam 
była pełnoprawnym 
członkiem rodziny. Była 
chora i tyle.

W Polsce to też się 
chyba zmienia?
 Nie zmienia się, 
nie zmienia… My byśmy 
bardzo chcieli, żeby się 
zmieniało. Myśmy się 
stali bardziej wrażliwi 
i bardzo się wzruszamy, 
ale rączek sobie nie bru-
dzimy. 

To bardzo smutne…
 Ale tak właśnie jest. 
Przez internet jesteśmy 
niesłychanie wrażliwi, 
tu jakieś hejty, tam 
znowu coś innego, 
ale jak trzeba coś zrobić, 
to nie ma kto. Bo potem 
jeszcze pobrudzą się ręce 
i klawisze...

Trochę tak jest, 
że ludzie skupiają się 
na udostępnianiu…
 A nie na rzeczywistej 
pracy i działaniu. Dlate-
go nic się nie zmienia. Ja 
bym nawet powiedziała, 
że jest gorzej. Myśmy się 
jeszcze na swój sposób 
dodatkowo znieczulili. 
Zalew złych informa-
cji sprawił, że to już 
nie robi na ludziach 
wrażenia. Nie da się wir-
tualnie przeżywać życia. 
Jeśli ktoś czuje sympa-
tię do zwierząt, choć 
nie ma z nimi bezpo-
średniego kontaktu, jeśli 
nie chce ich krzywdzić, 
a się opatrzy cierpienia 
zwierząt, to na początku 
będzie uważał, że to jest 
złe, będzie przeżywał, 

a potem? Potem stanie 
się to codziennością. 
Taka jest kolej rzeczy, 
ponieważ jeśli taka oso-
ba czegoś nie „dotknie”, 
nie weźmie w czymś 
udziału, to się znieczuli. 
Jeśli to współczucie jest 
takie powierzchowne, 
to przechodzi się nad 
tym do porządku dzien-
nego. 
 Proszę zobaczyć, 
że jest tego cierpienia 
coraz więcej – tych 
smutnych historii, tych 
zwierząt potrzebują-
cych pomocy, zwierząt 
bezdomnych. 

Ale przynajmniej jest 
więcej osób, które 
są świadome tego, 
co jemy. Jest coraz 
więcej wegetarian 
i wegan.
 To jest oczywiście 
plus. Jestem za. Tylko wi-
dzi Pani, łatwiej w pew-
nym sensie przestać jeść 
mięso, niż wziąć dwa 
psy ze schroniska. 
 Ludzie nie biorą 
bardzo wielu rzeczy 
do siebie. Mnie to prze-
raża, jak dzwoni ktoś 
do mnie i mówi „Ach, 
pani Doroto, tak się cie-
szę, że się dodzwoniłem. 
Przeczytałem wszyst-
kie książki i oglądam, 
słucham, wszystko 
wiem… Jakiego pieska 
kupić dziecku?” Ręce 
opadają… To po co 
to wszystko pisać?

Na szczęście do wielu 
osób trafiają Pani sło-
wa i to jest najważ-
niejsze. Dziękujemy 
za rozmowę i czeka-
my z niecierpliwością 
na kolejną książkę. 



„Duszejko wypowiada poprawności wojnę i ma gdzieś 
ustalone grzecznie granice”
 Olga Tokarczuk

10 wywiadów  
na 10-lecie

To już 10 lat! 



Czym się w zawo-
dzie pisarza/pisarki 
mierzy sukces?
 Wolnością. 
Uciekałam do pisania 
przed rutyną i uwi-
kłaniem w cudze 
problemy. Zyskałam 
czas i nieskończo-
ną ilość tematów 
do podjęcia. Musiałam 
tej wolności narzucić 
własny porządek, żeby 
nie przerodziła się 
w anarchię, ale myślę, 
że to się udało. Piszę, 
co chcę, zajmuję się 
tym, co mnie fascynuje 
i porusza. Umawiam 
się z wydawnictwem 
na terminy, ale nie czu-
ję się w niczym przy-
muszana. Jestem panią 
swojego czasu.

Ta wolność to pew-
nie także możliwość 
utrzymania się 
z pisania. Pani zrezy-
gnowała z zawodu 
wyuczonego i wcze-
śniej praktykowane-
go. Dlaczego?
 Pracowałam 
najpierw jako psy-
cholożka kliniczna 
w szpitalu i poradni, 

ale szybko się wypa-
liłam, po kilku latach. 
Myślę, że nie umiałam 
się psychicznie chronić. 
To było dla mnie 
za trudne, wyczer-
pujące. Potem zajmo-
wałam się rozwojem 
psychologicznym, 
zanim nie zdałam sobie 
sprawy, że jestem in-
trowertyczna i najlepiej 
czuję się sama ze sobą 
i swoimi opowieścia-
mi. Pisanie jest fajne. 
Często mam wrażenie, 
że żyję z mojego hobby.

Czy czytelnicy po-
trafili i potrafią od-
dzielić Panią – osobę 
od Pani – pisarki? 
Na ile sama Pani 
rozdziela te postaci? 
To może być trudne 
zwłaszcza w „Pro-
wadź swój pług przez 
kości umarłych”, 
bo narrację prowadzi 
Pani w pierwszej 
osobie, a i tak kon-
trowersyjną postać 
jak Duszejko można 
by łatwo utożsamić 
z autorką, zwłaszcza 
kiedy się coś o niej 
wie. Ja nie wiedzia-

łem nic o Pani diecie, 
ale po przeczytaniu 
książki nie miałem 
wątpliwości, że nie 
mógł jej napisać 
nikt, kto potem 
poszedł na hambur-
gera…
 Moje doświadczenie 
jest takie, że łatwiej 
się pisze w pierwszej 
osobie – autor może 
się zassać do wnętrza 
postaci, którą stwo-
rzył, imitować jej/
jego uczucia i myśli. 
To mi się stało, kiedy 
pisałam „Pług”, siadając 
do komputera, stawa-
łam się Janiną Duszej-
ko. Ale działo się tak 
samo, kiedy pisałam te 
części „Ksiąg Jakubo-
wych”, które opowiada 
Nachman z Buska – też 
byłam Nachmanem. 
To fajny eksperyment 
psychologiczny, rodzaj 
gry.
Duszejko to kreacja 
złożona z kilku postaci, 
które znałam, ale także 
z tego, co dla niej wy-
myśliłam. To od począt-
ku miała być książka 
o gniewie, wtedy, kiedy 
przyzwoity, wrażliwy 
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człowiek, jakim jest 
Duszejko, staje twarzą 
w twarz ze światem 
cynicznym, pełnym 
przemocy, konformi-
stycznym i pełnym 
hipokryzji.
 Myślałam kiedyś 
nad argumentami prze-
ciwników poprawności 
politycznej i zastana-
wiało mnie to, że oni 
widzą tylko jedną 
stronę jej działania – tę, 
która ogranicza ich wol-
ność. Ale zniesienie po-
prawności politycznej 
spowoduje, że będzie-
my szargać wszystkie 
świętości, także takie, 
które przeciwnicy 
poprawności politycz-
nej uważają za święte 
dla siebie. Duszejko 
wypowiada poprawno-
ści wojnę i ma gdzieś 
ustalone grzecznie 
granice. W chwili 
rozpaczy przekracza te 
granice i przestaje się 
certolić z polityczną 

poprawnością wobec 
tych, których uważa 
za złoczyńców.

Książka, a potem 
film „Pokot” na jej 
podstawie, to kolejne 
Pani sukcesy, ale też 
bardzo aktualna 
diagnoza…
 „Pług” pisałam dzie-
więć lat temu i sama się 
dziwię, jak czas uaktu-
alnił to, co napisałam. 
Nikt się nie spodziewał, 
że przyjdzie minister 
Szyszko i sprawi, 

że wszystkie koszmary 
ludzi, którym leży 
na sercu dobro przyro-
dy i zwierząt, mogą się 
ziścić. Kiedy pisałam 
„Pług”, jeździłam często 
do Puszczy po inspira-
cje. Wiele pomysłów 
przyniosły mi rozmo-
wy z nieżyjącym już 
Januszem Korbelem.

Czy nie obawiała się 
Pani, że ktoś może tę 
książkę wziąć za we-
zwanie do agresji? 
Czy czuje Pani 
odpowiedzialność 
za książki i słowa 
wypowiadane pu-
blicznie? Bo przecież 
wierni czytelnicy 
mają Panią za auto-
rytet. 
 Wychowałam się 
w czasach, w których 
książki i czytanie litera-
tury były doświadcze-
niem psychologicznym 
i – czasem – ducho-
wym. W tym świecie 

literatura to był obszar 
wolności, przestrzeń 
do wszelkich możli-
wych eksperymentów 
myślowych i społecz-
nych.
 Dziś świat staje 
się coraz bardziej 
dosłowny, ludzie tracą 
umiejętność rozumie-
nia fikcji. To bardzo 
smutne. Fikcja literacka 
jest spychana na jakieś 
marginesy, króluje 
literatura faktu (często 
„upiększana”) albo ja-
kieś hybrydowe gatun-

Porusza mnie bardzo kwestia 
cierpienia. Dlaczego jest tak źle, 
skoro mogłoby być tak dobrze?



ki „powiem ci, jak było 
naprawdę”. Tymczasem 
większość aktywno-
ści ludzkiego umysłu 
dzieje się w czystej 
i nieskrępowanej 
wyobraźni, to ona 
jest w stanie tworzyć 
światy, stawiając nie-
wyobrażalne pytania, 
pozwalając dokony-
wać eksperymentów. 
Wolna, nieskrępowana 
kultura daje nam szansę 
zmierzyć się z trudny-
mi problemami w bez-
pieczny sposób. „Pług” 
nawiązuje do wiel-
kiego tematu zemsty 
– obecnego w literatu-
rze, kinie i dramacie 
od setek lat. Trochę 
inaczej tylko rozkłada 
akcenty. Mścicielem 
nie jest więc tutaj męż-
czyzna, jak w westernie 
na przykład, ani piękna 
młoda wojowniczka, 
jak to często bywa 
w kinie współczesnym, 
tylko ktoś niepozorny, 
a nawet wykluczony 
– stara kobieta.

A czy była Pani go-
towa także na drugą 
stronę popularności 
– nienawiść?
 Nie, nie byłam 
gotowa. Ten hejt, który 
dostałam, jakoś mnie 
zmienił, do tej pory 
naiwnie zakładałam, 
że ludzie mnie lubią, 
a przynajmniej nic 
nie mają przeciwko 
mnie. Nie jestem dzia-
łaczką polityczną ani 
społeczną, jestem pisar-
ką, moim zawodem jest 
wypowiadanie sądów, 
do których jestem 
przekonana. Mój błąd 
polega czasem na tym, 

że te sądy, które wy-
dają mi się absolutnie 
oczywiste, przypisuję 
też innym. Trudno się 
nie zgodzić, że zabija-
nie jest złem. 

Czy każda kolejna 
książka wydaje się 
Pani tą najważniej-
szą, czy są takie, 
które uważa Pani 
za kamienie milowe?
 Każda jest świa-
dectwem czasu, 
w którym powstawała, 
wtedy wydawała się 
najważniejsza. Pisząc 
każdą z nich, robiłam 
jakiś krok do przodu. 
Każda była wyrazem 
szukania swojej formy, 
swojego własnego 

języka. Nie wiem, jak 
miałabym mierzyć ich 
ważność. Z pewno-
ścią najwięcej czasu 
poświęciłam „Księgom 
Jakubowym”, to wła-
śnie one uczyniły ze 
mnie „poważną pisar-
kę”. Myślę, że w pisa-
niu bardzo ważne jest 
umiejętne odrywanie 
się od tego, co się 
napisało. Ważne jest 
po prostu zapomina-
nie. Bez takiego resetu 
nie mogłabym przejść 
do czegoś nowego.
 Nabokov skarżył się 
kiedyś, że ma taką złą 
pamięć. Ja też mam. 
Nieuważnie zapamię-
tałam własne życie 

i pewnie nie umiała-
bym napisać książki 
autobiograficznej. Moja 
pamięć pracuje jakoś 
nietypowo – pamiętam 
detale, drobnostki, 
obrazy, przeczucia.
 W gruncie rzeczy 
myślę, że zapominanie 
jest dobre – uwalnia 
nas od niepotrzebnego 
bagażu i robi miejsce 
na inne doznania.

Jak określiłaby Pani 
zasadnicze tematy 
swojej twórczości? 
Od „Prawieku…” 
wydaje się to w dużej 
mierze czas…
 To jest właściwie 
pytanie do czytelników 
– jak oni/one to widzą. 

Piszę o tym, z czym 
pewnie sama mam 
kłopot – z upływaniem 
czasu, z jego niszczą-
cym i wyzwalającym 
działaniem. Ale myślę, 
że nieustannie szukam 
też jakiegoś porządku 
poza tymi, które już 
istnieją – religią, wizją 
filozoficzną. Mierzę się 
nieustannie z pytaniem, 
czy taki porządek 
istnieje poza nami, 
czy może raczej sami 
go tworzymy i na czym 
on polega. Kiedy przy-
pominam sobie (z tru-
dem) moją pierwszą 
książkę, myślę, że tam 
są już zapowiedzi tego, 
o czym będę pisać.

 Porusza mnie też 
bardzo kwestia cierpie-
nia. Dlaczego jest tak 
źle, skoro mogłoby być 
tak dobrze? Co spra-
wia, że istotą naszego 
pojedynczego życia jest 
nieustanne mierzenie 
się z oceanem cierpie-
nia.

To dlatego pojawiła 
się w Pani życiu myśl, 
że nie należy jeść 
zwierząt? Jak to się 
stało?
 Było to tak dawno, 
że stało się czymś 
normalnym, o czym 
nawet trudno mówić. 
Wydaje mi się to oczy-
wiste – nie brać udziału 
w zabijaniu, nawet jeżeli 
sama nie zabijam, ale 
jako konsumentka. 
 W moim domu tata 
rzadko jadł mięso, nie 
lubił. Mama zaś od-
wrotnie. Pamiętam takie 
zdarzenie z wczesnego 
dzieciństwa: zabrano 
mnie do cyrku, gdzie 
jednym z numerów było 
upokarzanie wytreso-
wanego niedźwiedzia. 
Nie mogłam tego znieść 
i już nigdy nie poszłam 
do cyrku. Bardzo do-
kładnie zapamiętałam 
tę scenę – niedźwie-
dziowi kazano wkładać 
pysk do pojemnika 
z mąką i potem parado-
wać z ubieloną twarzą. 
Ludzi to bardzo 
śmieszyło. 
 Dość wcześnie 
miałam świadomość, 
że żyjemy wśród 
zwierząt, tych dużych 
i małych, i że one są 
podmiotami, z którymi 
trzeba się liczyć, uważać 
na nie, traktować jak 

Moim zawodem jest wypowiadanie 
sądów, do których jestem 
przekonana. Mój błąd polega czasem 
na tym, że te sądy, które wydają 
mi się absolutnie oczywiste, 
przypisuję też innym



równe nam, ludziom. 
Przestałam jeść mięso, 
kiedy wyprowadziłam 
się z domu i sama 
przygotowywałam sobie 
jedzenie. To było trudne. 
Dorastałam w latach 
80., kiedy w ogóle było 
w Polsce głodno, a więc 
stosowanie jakiejś diety 
wydawało się czystym 
szaleństwem. Teraz to się 
bardzo zmieniło, mamy 
ogromny wybór i wła-
ściwie nie ma powodu, 
żeby jeść mięso. 

Tak, dziś jest łatwiej 
niż wtedy, przy-
najmniej w dużych 
miastach…
 Kiedyś, będąc wege-
tarianką, zwłaszcza poza 
domem, było się właści-
wie skazaną na pierogi 
i naleśniki, ewentualnie 
jakieś sałatki. Miałam 
kiedyś, w latach 90., 
spotkanie autorskie 
w Zielonej Górze 
i szukałam desperacko 
czegoś do zjedzenia. Za-
pytałam na ulicy dwóch 

eleganckich mężczyzn, 
gdzie mogę znaleźć jakiś 
wegetariański bar czy 
restaurację. Zamyślili się 
długo i odpowiedzieli: 
„Najbliżej? To chyba 
w Berlinie”.
 Bardzo mnie cieszy, 
że podobno Warszawa 
jest dziś najbardziej 
wegańskim miastem 
w środkowej Europie 
i że świadomość ludzi 
bardzo się zmieniła. 
Ale nie chciałabym 
za wszelką cenę 

nawracać wszystkich 
na niejedzenie mięsa. 
To bardzo indywidualna 
sprawa. Moralny wybór, 
który podejmujemy 
codziennie, wybór, 
którego skutki są bardzo 
brzemienne i z czasem 
mogą zmienić świat. 
Dziś największym pro-
blemem ludzkości jest 
przemysłowa hodowla 
zwierząt na mięso, 
ta wieczna Treblinka, 
która dzieje się naokoło 
nas i dzieje się ciągle. 



„Kobietom nie wybacza się błędów.  
Są o wiele bardziej obserwowane”
Karolina Pilarczyk

10 wywiadów  
na 10-lecie

To już 10 lat! 



treningowe i kwalifikacyjne, 
a po zjeździe do parku ma-
szyn, kiedy auto „odpoczywa-
ło”, ja prowadziłam rozmowy 
z fanami, robiłam zdjęcia i roz-
dawałam autografy. To było 
wariactwo. W pewnym 
momencie złapałam bułkę 
i chciałam wskoczyć do nasze-
go busa serwisowego. Wśród 

fanów przy samochodzie była 
dziewczyna, która bardzo 
chciała ze mną porozmawiać. 
Jedząc bułkę, opowiadałam 
jej o driftingu. Dziewczyna 
rok później wysłała mi wiado-
mość, że ma samochód i… jeź-
dzi! Jeździ, trenuje, organizuje 
treningi w Białymstoku. 
 Dużo kobiet mówi mi, 
że im pomogłam. Dużo pyta, 

jak zacząć, co zrobić, co zmie-
nić. Jeśli tylko mogę, daję 
wskazówki.

To środowisko jest jednak 
zdominowane przez męż-
czyzn. Kobietom jest 
przez to trudniej?
 Tak, zdecydowanie. 
To nie jest łatwe środowisko. 

Niestety jest bardzo szowini-
styczne. 

Bywasz lub bywałaś trak-
towana mniej poważnie 
niż konkurent, który ma 
takie same zdolności?
 Tak, przykładów mogę 
podać bardzo dużo. Było tak 
przede wszystkim na począt-
ku. Panowie wielokrotnie mi 

mówili, że lepiej wyglądam 
obok samochodu niż w nim, 
że powinnam się zająć 
rodzeniem dzieci, a nie jeżdże-
niem. Byłam trochę odsunięta 
od środowiska. Traktowano 
mnie jak jakiś wybryk natury. 
Bardzo często wylewał się 
na mnie hejt. Zamiast mi po-
móc, bo przecież nie miałam 

żadnego wsparcia, nikogo, kto 
by mógł mi pokazać, co robić, 
zamiast wyciągnąć do mnie 
rękę, zaprosić na trening, po-
kazać, jak się jeździ, zobaczyć, 
czy samochód na pewno 
jest dobrze zmodyfikowany 
itd., panowie robili wręcz 
odwrotnie. Nie informowali 
mnie o treningach, odsuwali, 
wyśmiewali… I robili to pu-

W swoich pierwszych zawo-
dach driftingowych wystar-
towałaś… na obcasach, 
bo nie spodziewałaś się, 
że weźmiesz w nich udział. 
Nie od razu zainteresowa-
łaś się sportem motorowym. 
Jak się to zaczęło?
 To dość ciekawa historia, 
bo nie miała związku z nikim 
z bliskich mi osób, rodziną 
czy partnerem. Nie jeździłam 
od trzeciego roku życia na go-
kartach. Pierwszy raz usiadłam 
za kółkiem, gdy miałam 13 lat, 
nie była to jednak od razu 
wielka miłość. W wieku 
17 lat zrobiłam prawo jazdy, 
ale dalej podchodziłam do tego 
na zasadzie „fajne pudełko 
do przemieszczania się z punk-
tu A do punktu B we w miarę 
komfortowych warunkach”. 
 Na co dzień przebywałam 
w męskim środowisku. Ćwi-
czyłam się w sztukach walki, 
chodziłam do klasy matema-
tyczno-fizycznej, więc ota-
czali mnie głównie panowie. 
Do tematu kierowania autem 
podeszłam ambicjonalnie. 
Nie chciałam usłyszeć „o, baba 
za kierownicą”. Poszłam 
do akademii jazdy, w której 
na płytach poślizgowych za-
częłam się uczyć kontrolować 
samochód. Kiedy wprowadzi-
łam auto w poślizg i zaczęłam 
je z niego wyprowadzać, 
poczułam tak niesamowity 
zastrzyk adrenaliny, że stwier-
dziłam, że to jest to, co chcia-
łabym robić. Myślałam wtedy 

bardziej o rajdach samochodo-
wych. Drifting jest stosunkowo 
świeżą dyscypliną motospor-
tową i wówczas jeszcze o nim 
nie słyszałam. Jak już wspo-
mniałam, nie było w moim 
otoczeniu nikogo, kto by 
wiedział cokolwiek na temat 
motosportu, dlatego poszuki-
wania zajęły mi aż dwa lata. 
Przypadek sprawił, że spotka-
łam na swojej drodze Ryszarda 
Pluchę, który jeździł w rajdach 
i miał szkołę rajdową. Wprowa-
dził mnie w świat motosportu. 
Dopiero trzy, czy cztery lata 
później odkryłam drifting. 
 Na rajdach zawsze lubiłam 
zaciągać ręczny. Lubiłam się 
ślizgać, za co mój pilot non 
stop na mnie krzyczał. Cały 
czas mówił: „nie rób tego, 
nie wolno, tracimy czas”, a ja 
byłam tak podekscytowana 
tymi poślizgami, że mówiłam 
„pal licho czas, patrz, jak jest 
fajnie, jaka adrenalina!”. Kie-
dy więc wreszcie odkryłam, 
że ślizganie się jest dyscypliną 
sportową, pomyślałam sobie 
„kurczę, przecież to jest wła-
śnie to, co chciałam robić, teraz 
mogę i nikt nie będzie na mnie 
krzyczał”. 
 Skierowałam więc moje 
działania w stronę driftingu. 
Nie było oczywiście tak, 
że wymyśliłam sobie drifting 
i od razu zaczęłam jeździć. 
Była to młoda dyscyplina 
i nie było wiedzy na ten temat, 
więc wiele rzeczy robiliśmy 
metodą prób i błędów. 

Czyli nie natychmiastowy 
sukces, tylko ciężka praca. 
 Bardzo ciężka i bardzo 
długa praca. Kiedy wzię-
łam się za amatorskie rajdy 
samochodowe, był rok 2001. 
W 2004 r. pierwszy raz 
zobaczyłam drifting, dopiero 
w 2008 r. zbudowałam auto, 
którym mogłam cokolwiek 
zacząć robić, a w roku 2013 
takie, w którym mogłam 
współzawodniczyć. Trwa-
ło to więc prawie 10 lat, 
ale konsekwentnie brnęłam 
w to, szukałam rozwiązań… 
no i znalazłam. (śmiech)

Jesteś jedyną licencjono-
waną drifterką w Polsce. 
Co to w ogóle znaczy?
 Muszę skorygować tę 
informację. Rzeczywiście 
przez 10 lat byłam jedyną ko-
bietą w Polsce, która oficjalnie 
driftowała na zawodach i zdo-
była licencję. Obecnie kobiet 
jest dużo więcej i bardzo mnie 
to cieszy, co nie zmienia faktu, 
że choć już nie jestem jedyną, 
jestem pierwszą, która taką 
licencję posiadała i to już się 
nie zmieni. (śmiech)

Myślisz, że przyciągnęłaś 
kobiety do tego sportu?
 Na pewno kilka kobiet tak. 
Mam nawet taki bezpośredni 
feedback. Pamiętam np. sytuację 
z Torunia. Wokół mnie było 
pełno ludzi, nie miałam nawet 
czasu cokolwiek zjeść. Cały 
dzień mieliśmy przejazdy 

Karolina 
Pilarczyk: 
podwójna 
Mistrzyni 

Europy 
w drifcie. 

Kobieta, która 
udowadnia, 

że w na po-
zór męskim 

świecie 
motosportu 
radzi sobie 
znakomicie, 

co roku 
sięgając 

po tytuły 
i puchary 

na zawodach 
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Mistrzyni driftingu. Piękna zewnętrznie i wewnętrznie, inteligentna, 
z ogromnym sercem do zwierząt. Z Karoliną Pilarczyk rozmawiamy 
o jej drodze na szczyt, adoptowanych psach, wegańskiej diecie 
i świecie motosportu

zawsze sobie poradzę
rozmawiała: Martyna Kozłowska, zdjęcia: Renata Rogólska



 Boli mnie, że tak mnie 
traktowano, że musiałam 
to wszystko przeżyć, ale cie-
szę się jednocześnie, że to się 
zmienia, że dziś mężczyźni 
częściej wspierają kobiety 
i starają się im pomóc. Choć 
zmienia się wciąż opornie... 
 Powtarzam jednak zawsze: 
jeździmy dla siebie, jeździmy 

dla ludzi, którzy nas wspierają, 
dla ludzi, którym w ten sposób 
pokazujemy, że można wbrew 
wszystkiemu realizować swoje 
pasje i marzenia. 

Z hejtem w internecie 
też się spotykasz?
 Oj tak! (śmiech) Hejterzy 
często wylewają w ten sposób 
swoje frustracje, zazwyczaj 

nie mają jednak podstaw 
ani żadnej merytorycznej 
wiedzy, więc jestem w stanie 
zakończyć dyskusje z nimi 
w dwóch komentarzach. 

A jak jest z wyglądem? 
Nie ma co ukrywać, jesteś 
atrakcyjną kobietą. Miałaś 
sesję w „Playboyu”. W do-

datku podkreślasz swoją 
kobiecość, dbasz o siebie. 
A jednocześnie… praco-
wałaś na menadżerskich 
stanowiskach, prowadzisz 
własną firmę i przymie-
rzałaś się do zrobienia 
doktoratu z informatyki! 
Czy czujesz, że przez wygląd 
ludzie z marszu zakładają, 
że jesteś mniej inteligentna? 

 Tak, tak jest. Na ten temat 
też często dyskutuję w inter-
necie. Pamiętam rozmowę 
z jedną dziewczyną pod moim 
zdjęciem w bieliźnie. Zdjęciem, 
które podobało się bardzo wie-
lu osobom i z którego ja sama 
byłam bardzo zadowolona. 
Napisała mi: „tego się po Tobie 
nie spodziewałam, to brak 

profesjonalizmu”. Spytałam ją, 
dlaczego cieszenie się ze swo-
jego ciała i akceptowanie siebie 
ujmują mi profesjonalizmu. 
Czy przez to, że ja się cieszę 
tym, jak wyglądam, gorzej 
jeżdżę? 
 Chciałabym, by ludzie prze-
stali oceniać i szufladkować. 
Żeby patrząc na ładną kobietę, 
od razu nie oceniali „jak ładna, 

blicznie. Wielokrotnie czułam 
się bardzo mocno zraniona… 
Ale się nie poddałam! 
 Inna kwestia to zawody. 
Kobietom nie wybacza się 
błędów. Są o wiele uważniej 
obserwowane. W momencie, 
w którym kobieta podczas 
całych zawodów chociaż 
raz popełni błąd, mówi się, 

że nie umie jeździć. Mężczyźni 
mogą latać po trawnikach, 
rozbijać samochody i… oka-
zuje się, że „mają jaja”. Kiedy 
moi koledzy mają wypadek, 
„jeżdżą grubo”, jak to się 
mówi w naszym żargonie. 
A jak mnie się to przydarzy? 
Wiadomo, nie umiem jeździć...
 Kobiety faktycznie nie mają 
łatwo. Staram się im jednak 

przekazać, że ten sport jest na-
prawdę piękny. Dostarcza tyle 
emocji, adrenaliny, fantastycz-
nej zabawy z ludźmi, świetnej 
publiczności, która często 
lepiej bawi się przy kobietach 
niż przy mężczyznach. 
 Dotyczy to nie tylko 
Polski. Rozmawiałam z ko-
leżankami z zagranicy, które 

naprawdę świetnie jeżdżą, 
np. z Czech czy Niemiec. 
Mają podobne doświadczenia. 
Hejt płynie właśnie ze strony 
zawodników, którzy je ata-
kują i próbują deprecjonować 
ich umiejętności.

A dziennikarze zajmujący 
się tym sportem też mają 
takie podejście?

 Z dziennikarzami  
miałam raczej pozytywne  
doświadczenia. Włącznie 
z tym, że jeden z nich powie-
dział mi trzy lata temu,  
że koledzy powinni mi być 
bardzo wdzięczni, bo w tym 
kraju to nie drifting ciągnie 
mnie, tylko ja ciągnę drifting. 
(śmiech)

Część dawnych kolegów 
pewnie pluje dziś sobie 
w brodę i żałuje niektórych 
tekstów.
 Myślę, że część tak. Wielo-
krotnie zdarzała się sytuacja, 
że przychodzili do mnie i mówi-
li „Karola, sorry, naśmiewaliśmy 
się z Ciebie, a to, co zrobiłaś, 
to coś niesamowitego”. Miłe, 
że potrafią się do tego przyznać. 



to głupia”. Staram się z tym 
walczyć. 

O ile nie krzywdzisz 
innych, myślę, że ludzie 
nie powinni Cię krytyko-
wać za to, jak żyjesz. Hejt 
dzisiaj kwitnie…
 Zgadzam się. Wycho-
dzę z założenia, że dopóki 
nie krzywdzimy innych, 
możemy robić, co chcemy. 
Nie rozumiem, dlaczego 
zabrania się kobietom-profesjo-
nalistkom być kobiecymi. Gdy 
jeszcze pracowałam w infor-
matyce, był taki moment, 
że specjalnie dbałam o siebie 
mniej, bo zależało mi na tym, 
żeby słuchano tego, co mam 
do powiedzenia. 

To smutne.
 Bardzo smutne! W któ-
rymś momencie stwierdziłam 
jednak, że to nie jest mój 
problem i że chcę się cieszyć 
z tego, że jestem kobietą. 
Chcę się ubierać kobieco, chcę 
zakładać szpilki czy krótsze 
spódnice. Spotykałam się np. 
sytuacjami, że przychodzi-
łam na spotkanie jako osoba 
techniczna, a panowie patrzyli 
na mnie i mówili „to popro-
szę, żeby pani teraz przypro-
wadziła kolegę technicznego”. 
I to nawet nie „osobę technicz-
ną”! Kolegę! Zawsze wtedy 
podchodziłam ich sposobem. 
Proponowałam, byśmy po-
rozmawiali. Niech powiedzą, 
czego oczekują, a ja dobiorę 
odpowiednią osobę, bo mamy 
wąską specjalizację i muszę 
wiedzieć, jakiego „kolegi” 
potrzebują. Po dwóch godzi-
nach takiej rozmowy pytałam, 
czy jest jeszcze potrzebna oso-
ba techniczna. Odpowiadali: 
„już nie, pani już mi odpowie-
działa na wszystkie pytania”. 
Przykre jednak, że musiałam 
imać się takich sposobów. 

Czyli zawsze wybierałaś 
środowiska, w których mia-
łaś pod górkę.
(śmiech) Tak. 

Czy to Cię wzmocniło?
 Myślę, że tak. Oczywiście 
wymagało to ode mnie więk-
szej determinacji – musiałam 
czasami przebijać głową mur, 
musiałam się bardziej wykazać 
niż inni, żeby być traktowaną 
poważnie. Jestem jednak dzięki 
temu silniejsza. Widzę, że ko-
ledzy się poddają, bo nie mają 
sponsorów, bo coś im nie wy-
chodzi, a ja… Ja prę naprzód, 
bo wiem, że nawet jeżeli coś 
dzisiaj nie wyjdzie, to wyjdzie 
jutro, pojutrze lub za rok. 
Jestem cierpliwa. Poczekam, 
znajdę sposób, znajdę właści-
wy moment… I rzeczywiście 
potrafię wyczekać do tego mo-
mentu, wypracować pozycję 
i osiągnąć to, czego chcę. Pora-
dzę sobie w każdej sytuacji.

Na paznokciach masz dzi-
siaj róż, z Twojego Insta-
grama też wylewa się róż. 
Czemu akurat ten kolor? 
 Jako osoba, która ćwiczyła 
sztuki walki, była związana 
z branżą informatyczną i jeź-
dziła w motosporcie, niena-
widziłam różowego. Kojarzył 
mi się z wiotką, eteryczną 
blondynką, ze wszystkim, 
czym nie jestem, dlatego kom-
pletnie mi nie pasował. Byłam 
jednak jedyną kobietą, która 
jeździła w zawodach driftin-
gowych i Mariusz Dziurleja, 
szef mojego teamu, powiedział: 
„Karolina, wszyscy muszą wi-
dzieć, że w tym samochodzie 
jeździ kobieta. Ty musisz się 
wyróżnić”. A jak się najprościej 
wyróżnić? Po prostu różem. 
Gdy mnie poinformował, 
że będę jeździła różowym 
samochodem, zareagowałam 
na zasadzie „chyba żartujesz”. 

(śmiech) W którymś momencie 
jednak uległam. A teraz, choć 
ludzie nas już na tyle rozpo-
znają, że mogłabym zmienić 
ten kolor, to nie chcę, bo stał 
się naszym brandem. 

Na Insta widziałam zdjęcia 
z Runmageddonu. Poza 
tym ćwiczyłaś sztuki walki, 
bieganie… Skąd ta pasja 
do sportu? 
 Dzięki rodzicom zajmo-
wałam się chyba wszystkimi 
dyscyplinami, które można 
było uprawiać bez wielkich 
nakładów finansowych. 
Teraz codziennie rano biegam. 
Mam szczęście, bo mam dwa 
cudowne, adoptowane psy. 
To psy w typie pitbull. Mają 
niesamowitą energię, dlatego 
nieważne, czy jest -20 czy +40 
st. C, musimy iść pobiegać. 

Wspierasz adopcje bardzo 
aktywnie. 
 Tak, bardzo, bardzo. Popie-
ram i gorąco do adopcji nama-
wiam. Wiadomo, że wszystkie 
psy są cudowne, jednak psy 
adoptowane oddają całe dobro, 
które im okazujemy. Nie wi-
działam nigdy psów, które 
by się wychowywały z kimś 
od szczeniaka i byłyby tak 
wdzięczne jak te adoptowane, 
które spędziły trochę czasu 
w schronisku. To coś niesamo-
witego. 
 Sama mam dwa adopto-
wane dziabongi. Jeżeli chodzi 
o ich rasę... Wychowałam się 
z rottweilerami i do dzisiaj 
je uwielbiam. W Warszawie 
mieszkam jednak w miesz-
kaniu, w związku z czym 
wiedziałam, że rottweilera 
do niego nie wezmę. Myślałam 
o jakimś mniejszym piesku. 
Mój partner powiedział, że jeśli 
mają być jakieś psy w domu 
i on ma się nimi zajmować, 
to muszą to być amstaffy. 



Jak dla mnie pies to pies, 
nieważne jaki, chciałam tylko, 
by był. Choć nie będę ukry-
wać, że jak usłyszałam „am-
staffy”, w pierwszym odruchu 
zareagowałam stereotypowo. 
Kupiłam książki tematyczne, 
w tym „Zapomniany język 
psów”, i zaczęłam czytać, 
jak być przywódcą w stadzie. 

A partner nie myślał 
o kupnie z hodowli? 
Od razu zgodził się  
na adopcję? 
 Musiał. (śmiech) Od po-
czątku mówiłam, że to jedyna 
możliwość i że nie ma nawet 
opcji, by brać z hodowli. Je-
stem mu wdzięczna za pomysł 
adopcji bulla. Teram mam 
ambę na ich punkcie. Śmieję 

się, że mam specjalny radar 
na amstaffy i pitbulle. Jak tyl-
ko jakiegoś zobaczę w promie-
niu kilometra, to zaraz za nim 
chodzę. (śmiech) To psy, które 
mają w sobie bardzo dużo mi-
łości. Oczywiście, jak każdego 
psa, trzeba je mądrze wycho-
wywać. Nie drażnić, reagować 
na sygnały. Niestety ludzie 

mało wiedzą o psiej komunika-
cji. Znają tylko parę sygnałów 
na krzyż, jak merdanie ogo-
nem czy warczenie. A często 
zanim do tego warczenia doj-
dzie, pies wysyła dużo komu-
nikatów, pokazując, że coś mu 
nie pasuje. Bywa, że ten brak 
wiedzy prowadzi do tragedii. 
Rodzice na przykład sadzają 
dzieci na psach jak na kucy-

ku, mając przy tym świetny 
ubaw. A pies pokazuje ciałem, 
że nie chce, że nie czuje się 
komfortowo. Daje sygnały!
 To bardzo ważne, by ludzie 
wiedzieli, jak się z psami 
dogadywać. Nie muszę psu 
pokazywać, że ja tu jestem 
panem i władcą. Wystarczy 
mądre podejście i ogrom 

miłości i będą nam w pełni 
oddane. Ja moje psy tak 
wychowuję. Choć Borys 
i Tequilla nie są przykładami 
idealnie wychowanych psów... 
Są rozpieszczone, mówiąc do-
sadnie. (śmiech) Śpią w łóżku 
i generalnie robią, co chcą. 
Jednocześnie są moimi najcu-
downiejszymi przyjaciółmi 
i wiernymi towarzyszami. 

Rzeczywiście kochasz 
bulle. Masz nawet jednego 
na łańcuszku! 
 (śmiech) Wywalczyłam 
go na aukcji charytatywnej 
na rzecz zwierząt. Jest moim 
talizmanem. 

W sprawie adopcji jest jeszcze 
dużo do zrobienia...

 Bardzo dużo. Chciałam 
powalczyć przede wszystkim 
o dwie rzeczy. Po pierwsze 
o świadomość, że adoptowane 
psy są w 100 proc. oddane 
i mogą być wspaniałymi towa-
rzyszami. Kiedyś zgarnęliśmy 
z lasu dwa psy, amstaffkę i kun-
delka. Amstaffka miała zerwane 
więzadła w kolanie, więc razem 
z fundacją AST, której jestem 

ambasadorką, wyleczyliśmy ją 
i znaleźliśmy cudowny dom, 
w którym jest rozpieszczana, 
a opiekunowie starają jej się 
wynagrodzić całe zło, którego 
doświadczyła od ludzi. Nato-
miast kundelka, który jest trochę 
karykaturą psa, przez co zresztą 
jest przesłodki… (śmiech), przy-
garnęła moja mama. Teraz ma 

na imię Kajtuś. W zeszłym roku 
mama mi powiedziała, że dałam 
jej coś najpiękniejszego – czystą 
miłość. Kajtuś, który był zupeł-
nie dzikim psem, nie dawał się 
pogłaskać, w tym momencie 
nie odstępuje jej na krok. 

Taki stalker…
 Jest jej cieniem. Wszędzie 
za nią chodzi. Widać u niego 

niesamowitą miłość do mamy. 
I oddanie. 
 A druga sprawa, o którą 
chcę powalczyć, to kwestia 
sterylizacji. Marzy mi się, 
by wszystkie psy trzyma-
ne w domach były z mocy 
ustawy obowiązkowo 
sterylizowane i kastrowane 
i by ludzie mieli świado-

mość, że to nie jest okale-
czanie. A często to słyszę. 
Czy nie jest większym 
okrucieństwem wyrzuca-
nie szczeniaków do rowu 
albo skazywanie psa na całe 
życie w schronisku? 

Jak zareagowała rodzina 
na decyzję, że nie będziesz 
jeść mięsa?



Na weganizm przeszłaś 
z powodów etycznych 
czy zdrowotnych?
 Z obydwu. Nie miałam 
świadomości, jak się produkuje 
nabiał. Mój szef był wegani-
nem i pokazał mi, jak to wyglą-
da. A ja wówczas żywiłam się 
głównie nabiałem! Potrafiłam 
na śniadanie, obiad i kolację 
jeść jogurty. Nie chciało mi 
się tracić czasu na gotowanie 
i jedzenie. Jadłam coś w biegu, 
na szybko, przy okazji innych 
zadań. 
 W pewnym momencie 
zaczęłam czuć spadki energii. 
Postanowiłam zrobić detoks 
organizmu. Wiem teraz, że wy-
nikały z tego, że funkcjonowa-
łam 24 godz. na dobę. Ludzie 
mi mówili, że nie ma cudów 
i muszę się po prostu wyspać. 
Ja jednak stwierdziłam, że re-
ceptą będzie detoks. (śmiech) 
Na dwa tygodnie przeszłam 
na dietę dr Dąbrowskiej. Fak-
tycznie pomogło! Wychodząc 
z detoksu, zaczęłam powoli 
włączać do diety coraz więcej 
produktów, takich jak ciecie-
rzyca, soczewica czy zboża. 
Czułam się świetnie. Zrozu-
miałam, jak nabiał zamulał 
mi organizm. Powiedziałam: 
„Nie wracam do tego!”. Znam 
kilka osób, które miały podob-
ne doświadczenia. 
 Marzę, by wszyscy przeszli 
na weganizm, ale nigdy 
nikogo do niego nie zmu-
szam. Nic na siłę. Nakłaniam 
natomiast, by zrobili sobie taki 
detoks. Uwierz mi, że bardzo 
wielu ludzi, którzy mówili, 
że nie wyobrażają sobie życia 
bez mięsa, po tym jak spędzili 
ze mną trochę czasu i jedli to, 
co dla nich gotowałam, zmie-
niło zdanie. Potem wysyłali mi 
np. SMS-y typu: „Kurde, Ka-
rola, jestem na grillu i zamiast 
żeberek jem bakłażana! Coś Ty 
mi zrobiła”. (śmiech) 

Problemem są nie tylko 
mięso i nabiał.
 Nie ma dla mnie żadnego 
wytłumaczenia np. dla nosze-
nia futer. Jestem zdecydowa-
nie na nie. Nie przemawiają 
do mnie argumenty o przycho-
dach z tego biznesu, o tym, 
że jesteśmy trzecim producen-
tem na świecie czy że futra są 
ciepłe… (śmiech) To już w ogóle 
dla mnie absurd. 
 Cieszy mnie, że osoby, które 
futra noszą, są szykanowane. 
Właśnie tu jest miejsce na hejt. 
Jeśli nie ma w nas empatii 
i pozwalamy, by zwierzęta 
były obdzierane ze skóry 
wyłącznie dla naszego kaprysu, 
to jest to dla mnie obrzydliwe. 
Cały przemysł futrzarski jest 
dla mnie obrzydliwy. 
 Odcinając się nawet 
od całego okrucieństwa, które 
za tym stoi, uważam, że futra 
są po prostu brzydkie. Kobieta 
w futrze wygląda karykatural-
nie. I grubo! 
 To wspaniałe, że coraz 
więcej ludzi, a przede wszyst-
kim trendsetterów, influencerów 
i projektantów o tym mówi. 
I to projektantów znanych 
i cenionych. 

Odnosisz sukcesy, wiesz 
sporo na temat, który więk-
szość mężczyzn postrzega 
jako swoją działkę, jesteś 
dobra w tym, co robisz. 
To przyciąga czy odstrasza 
mężczyzn?
 Jest to problem. Zawsze się 
śmiałam, że mężczyźni uwielbia-
ją, jak kobieta się zna na moto-
ryzacji, ale to dla nich znaczy, 
że ona się wpatruje w swojego 
mężczyznę, przytakuje mu 
i wysłuchuje, jak on godzinami 
mówi jej o silnikach. Nato-
miast broń Boże niech kobieta 
nie jeździ samochodem, niech 
nie buduje mocniejszej maszyny! 
To rodzi konflikt. I rzeczywiście 

tak było w moich poprzednich 
związkach. Panowie mieli z tym 
problem. Na szczęście mój 
obecny związek jest idealny. 
I nie mówię tego dlatego, że mój 
partner siedzi obok mnie. 
(śmiech) Jest przede wszystkim 
bardzo silną osobą. Wspierał 
mnie od samego początku. 
Nie dość, że nie miał problemu 
z tym, że jestem w motosporcie 
i odnoszę sukcesy, to jeszcze 
zrezygnował ze swojego moto-
sportu. Mariusz przez wiele lat 
jeździł po całym świecie, brał 
udział w zawodach, a do tego 
budował samochody do offroadu. 
Zrezygnował z tego, żebym ja 
mogła się rozwijać. Zbudował 
dla mnie samochód, stworzył 
team i mnie trenował. To pierw-
szy mężczyzna, który nie dość, 
że nie ma z moją karierą pro-
blemu, to jeszcze wspiera mnie 
w 100 proc. i popycha mnie 
dalej. 

To na koniec pytanie trochę 
z przymrużeniem oka… Kto 
lepiej prowadzi, mężczyźni 
czy kobiety?
 Nie zgadzam się z tym, 
że kobiety są gorszymi kie-
rowcami. Nie zgadzam się też, 
że są lepszymi. Zależy to tylko 
i wyłącznie od cech indywidu-
alnych każdej osoby, od tego, 
jaką jest osobą w życiu, czy jest 
skoncentrowana itd. Oczy-
wiście są pewne cechy, które 
można generalnie przypisać 
kobietom lub mężczyznom. 
Kobiety jeżdżą zazwyczaj 
wolniej, więc jeśli widzisz 
czający się samochód, to z du-
żym prawdopodobieństwem 
za kierownicą jest kobieta. Męż-
czyzna natomiast są na drogach 
bardzo agresywni: zajeżdżają, 
nie wpuszczają. Jedna i dru-
ga płeć ma wiele za uszami. 
Za to wielu instruktorów jazdy 
mówi, że kobiety są lepszymi 
kierowcami, bo słuchają. 

 Zacznę od tego, że mam 
cudownych rodziców, którzy 
są moimi przyjaciółmi. Zawsze 
bardzo fajnie podchodzili 
do moich decyzji. Nie starali się 
ze mną walczyć czy zmuszać 
do czegokolwiek. Chcieli, żebym 
do pewnych rzeczy doszła sama. 
 Na wegetarianizm prze-
szłam jako dziecko, miałam 

osiem czy dziewięć lat. Byłam 
świadkiem zabijania cielaka. 
Jego płaczu nigdy już nie za-
pomnę... Kiedy powiedziałam, 
że nie tknę więcej mięsa, 
mama była święcie przekona-
na, że to chwilowa trauma, 
która mi z czasem przejdzie. 
Jak u większości ludzi po obej-
rzeniu zdjęć czy filmów z rzeź-
ni: przez chwilę nie chcą jeść 

mięsa, przez tydzień, miesiąc, 
może pół roku, ale po jakimś 
czasie im to przechodzi. Za-
pominają o tym, co zobaczyli. 
Mama była pewna, że tak 
będzie w moim przypadku, 
ale się zaparłam.
 Największe naciski były 
ze strony ciotek i babć, które 
mi wmawiały, że się nie roz-

winę, mózg mi nie urośnie, 
nie będę miała energii. Tym-
czasem mięsa nie jadłam na-
wet na obozach sportowych, 
co bywało wyzwaniem. 
Zawsze kręciło się na nich 
obok mnie paru kolegów, 
którzy stali nade mną i pytali, 
czy dostaną mojego kotleta.
 Absolutnie nie brakowa-
ło mi energii. Ludzie wręcz 

pytali, skąd jej tyle mam! 
W pewnym momencie studio-
wałam na dwóch uczelniach: 
zarządzanie na Uniwersytecie 
Warszawskim i informatykę 
na Polsko-Japońskiej Aka-
demii Technik Komputero-
wych, pracowałam na pełen 
etat i chodziłam na treningi 
taekwondo i tańca. Od godz. 

8 do 16 byłam w firmie, 
od 17 do 21 na uczelni, 
o 21 miałam treningi, 
a w weekendy studiowałam 
drugi kierunek.  
Tak było przez kilka lat. 
Było intensywnie, a i tak 
nie narzekałam na brak ener-
gii. A mózg, myślę, że też mi 
się całkiem nieźle wykształcił. 
(śmiech) 



„Wiele smaków mnie w życiu ominęło  
i w ogóle mi ich nie brakuje”
Paulina Holtz

10 wywiadów  
na 10-lecie

To już 10 lat! 



przychodzi do mnie z czymś 
nowym, to mówię „nie pokazuj 
mi tego, nie chcę tego widzieć!”, 
bo bardzo szybko zaczynam 
myśleć, że chcę tego spróbo-
wać! (śmiech) Tak właśnie było 
ze strzelaniem. Byłam na kur-
sie Animal Flow, na którym 
spotkałam się z Dominikiem 
Górskim, który jest instruk-
torem kettli, crossfitu i masy 
innych rzeczy. Do tego strzela. 
I tak gadamy w którejś prze-
rwie, i mu mówię, że zawsze 
myślałam, żeby zacząć strzelać, 
że czuję, że to sport dla mnie. 
On na to „no to super, umówmy 
się na strzelnicę”. Na strzelnicy 
jak na pierwszy raz poszło mi 
nieźle. Powiedziałam mu po tre-
ningu, że nie, już nie chcę o tym 
słuchać, bo się wciągnę, nie ma 
tematu. Powiedział tylko „to kie-
dy następny trening?”. (śmiech) 
No i przez niego mam pojutrze 
zawody. Pierwsze poważne, 
bo wreszcie zrobiłam licencję 
zawodniczą.

Wszystko robisz od razu z peł-
nym zaangażowaniem. Jesteś 
trenerką kettli, jogi…
 Kettli tak. Jogi nie. Nie mam 
uprawnień. Prowadzę inne zajęcia 
rozciągające. Jestem trenerką fle-
xible steel, a joga jest jedynie moją 
pasją, choć w zajęciach rozciągają-
cych to na niej bazuję. 
 
Wielu ludzi łapie się co chwilę 
za nowe hobby, ale szybko 
mija im zapał. Ty coś czasem 
porzucasz?
 Niektóre hobby porzu-
cam, np. pole dance. Myślę, 
że już do niego nie wrócę, chociaż 
uważam, że to świetny sport, 
jednak mam dziś inne podejście 
do ciała i ruchu. 
 
Zdradź nam sekret, jak znaj-
dujesz na to wszystko czas.
 Nie wiem. (śmiech) Trudno 
mi na to pytanie odpowiedzieć. 

Paulina Holtz: 
aktorka filmo-
wa i teatralna. 

Fanka ruchu 
w każdej for-
mie. Weganka 

Kobieta z nieskończonymi zapasami energii. 
Aktorka, mama, sportsmenka. Z Pauliną Holtz 
rozmawiamy o motywacji, diecie, sporcie 
i aktorstwie

nie dyskutuję 
ze sobą, działam
rozmawiała: Martyna Kozłowska, zdjęcia: Sonia Tlili

 No właśnie z tym Cię najbar-
dziej kojarzę. Mamy wspól-
nych znajomych z Akademii 
Kettlebells, od których wiem, 
że jesteś osobą, która jak się 
czymś zainteresuje, od razu 
zakasuje rękawy i próbuje 
nowych rzeczy. Nie odkładasz 
marzeń na później, od razu 
zabierasz się do ich realizacji. 
Tak jest?
 Tak. Miałam taki moment 
w życiu po urodzeniu córek, 
jedna miała około roku, druga 
2,5 roku, kiedy stwierdziłam, 
że to jest chyba mój czas. 
Do wcześniejszego okresu, 
kiedy miałam 20–30 lat, nigdy 
w życiu nie chciałabym wrócić. 
To był czas strasznych napięć, 
ciśnienia. Wiedziałam, że kiedyś 
będę mieć dzieci, więc wszystko 
było na ten cel ukierunkowane. 
Nigdy nie byłam kobietą, która 
uznawała urodzenie dzieci za cel, 
ale uważałam to za oczywistość. 
W końcu przyszedł ten moment, 
pojawił się właściwy człowiek 
i powiedziałam sobie: „OK, 
to jest ta chwila”. Jak już je uro-
dziłam, to po około trzech latach 
poczułam, że teraz czas na mnie. 
Czas na robienie rzeczy, które 
sprawiają mi przyjemność. 
Zaczęły się w moim życiu 
pojawiać sporty. Najpierw pole 
dance, joga, bieganie, potem 
kettle, teraz jeszcze sportowe 
strzelanie. Śmieję się, że gdy ktoś 

Mam zagwozdkę. Zastana-
wiałam się, jak Cię krótko 
opisać. Robisz tyle rzeczy, 
że jak zaczęłam wymieniać, 
to lista robiła się coraz 
dłuższa i dłuższa i potrzebo-
wałabym na to osobnej ramki. 
Jakbyś się sama miała w kil-
ku zdaniach opisać, to co byś 
powiedziała?
 (śmiech) Przede wszystkim 
jestem aktorką z wykształce-
nia i przy tym bym została. 
No i mamą. To dwa najważniej-
sze punkty. Bardzo ważny jest 
dla mnie sport, więc też bym 
go uwzględniła, ponieważ cały 
czas się w moim życiu przewija. 
W bardzo różnym wymiarze. 
 Jak mam się przedstawić 
w skrócie, to najczęściej o sobie 
piszę czy mówię jako o osobie 
w ciągłym ruchu. Z jednej strony 
ciągle go szukam, ciągle do niego 
dążę, a z drugiej strony próbuję 
znaleźć równowagę w nicniero-
bieniu, co jest dla mnie chyba 
najtrudniejsze. (śmiech) Bywają 
takie momenty, że dokładam 
sobie zadań, mimo że mogłabym 
tego nie robić. Przydałoby się ten 
czas poświęcić na odpoczynek, 
ale zawsze sobie myślę „o, tu-
taj akurat nie gram spektaklu, 
nie mam próby ani zdjęć 
i nie prowadzę treningu, no 
to przecież to jest świetny mo-
ment, żeby sobie coś zorganizo-
wać”. (śmiech) 



A zdarza się, że siedzisz 
i po prostu nic nie robisz?
 Nie, jeśli już, to naprawdę 
bardzo rzadko. Sama się ostatnio 
zastanawiałam, jak to jest z tą 
moją energią. Potrafię krótko 
spać, w dzień jestem bardzo 
aktywna, a nie mam żadnych 
zjazdów energetycznych. Do-
piero co wyjęłam nogę z gipsu. 
Miałam ją unieruchomioną 
na sześć tygodni, więc chcąc, 
nie chcąc, musiałam zwolnić. 
To było ciekawe doświadczenie. 
 Sekret tkwi może w tym, 
że ja się nie zastanawiam, nie dy-
waguję. Mam ułożony plan dnia 
i działam. Przestałam dyskuto-
wać. Jak zaplanuję, że idę na tre-
ning, to nie ma już dyskusji „chce 
mi się czy mi się nie chce”. Idę 
i koniec. Wydaje mi się, że trzeba 
ułożyć plan i się go trzymać. 
Bardzo dużo czasu tracimy 
na dyskutowanie sami ze sobą. 
Jest taka zasada, że jak idziesz 
na trening, np. biegowy, i masz 
założenie, że przebiegniesz 10 kó-
łek, to nie zmieniaj go w trakcie. 
 
Zawsze kusi, by ciut zmniej-
szyć. A tu mnie boli, a może 
pół godziny wystarczy, 
a może jednak zrobię prze-
rwę…
 Właśnie. A może jednak 
przebiegnę dziewięć okrążeń? 
Tu trochę zmienię, tu trochę 
porobię co innego… Tak samo 
jest z innymi rzeczami. Ciągle 
coś zmieniamy, bo jest nam 
wygodniej. Wiadomo, jesteśmy 
wygodniccy. Jestem dokładnie 
taka sama. Dlatego, żeby jednak 
trwać przy tym, co postano-
wiłam, w ogóle nie prowadzę 
ze sobą takich dyskusji. To mi 
zdecydowanie pomaga. 
 
A co Cię teraz pasjonuje? 
 Zdecydowanie strzelanie, 
bo dopiero weszłam na poziom, 
na którym czuję, że kontroluję 
to, co się dzieje. Denerwuję się 

przed zawodami, a trener mi 
mówi „przecież brałaś już udział 
w zawodach na podobnym 
poziomie i wtedy się nie de-
nerwowałaś”. Z tym, że wtedy 
jeszcze nic nie wiedziałam. 
Nie wiedziałam, co mogę zepsuć, 
z czym sobie nie poradzić. A te-
raz powinnam już pewne rzeczy 
umieć. Pojawia się wewnętrzna 
presja. Tym razem byłoby dobrze 
nie tylko nie zostać zdyskwali-
fikowaną, ale jeszcze nie zająć 
ostatniego miejsca. Choć wiem, 
że to moje pierwsze zawody 
i już samo wzięcie w nich udzia-
łu będzie sukcesem.
 Strzelanie jest więc zdecydo-

wanie moją pasją. Tym bardziej, 
że to tak naprawdę wypadko-
wa wszystkich pozostałych. 
Uprawiam strzelanie sportowe 
dynamiczne. Biegam, strzelam 
do tarczy. Często muszę to robić 
w ruchu, zza przesłony czy kuca-
jąc. Tak więc inne sporty bardzo 
pomagają. Dzięki kettlom mam 
wytrenowane ręce, a mój układ 
nerwowy ma umiejętność roz-
luźnienia i szybkiego ponownego 
spięcia przy odrzucie pistoletu. 
Oddech też jest ważny i tu z ko-
lei pomogła mi joga. Musisz 
ustabilizować ciało z oddechem, 
rozluźnić jedną rękę, a drugą mieć 
silną. To wszystko, jeśli nie masz 
poczucia ciała, nie umiesz tych 
napięć w ciele kontrolować, jest 
trudniejsze.

 W jodze nie zakochałaś się 
od razu.
 To dlatego, że po raz pierw-
szy zetknęłam się z nią, kiedy 

miałam 20 lat. To nie był ten 
czas. Tamte zajęcia odrzuciłyby 
mnie dziś zresztą pewnie tak 
samo jak wtedy. Było mnóstwo 
ćwiczeń z oddechem, medytacji, 
śpiewania, a ja jestem czło-
wiekiem akcji, więc była mi 
potrzebna joga, która by mnie 
zmusiła do wniknięcia w głąb 
ciała, do pracy z nim. Tamto 
spotkanie było kompletnie 
nieudane. 
 
A wszystkie te sporty poma-
gają Ci w pracy aktorki?
 Myślę, że tak. Ale cza-
sami potrafią przeszkadzać. 
Na przykład kiedy grałam Sonię 
w „Zbrodni i karze”. Sonia jest 
wychudzoną, biedną prostytut-
ką, która nie ma co jeść i sama 
karmi i utrzymuje przy życiu 
swoje rodzeństwo. Jest bidą, 
tak jest napisana. Musieliśmy 
więc znaleźć sposób na moją 
Sonię. Szliśmy bardziej w kie-
runku dzikiego, zastraszonego 
zwierzątka. No jak ja zagram 
wychudzoną Sonię? Tu mię-
sień, tam mięsień, do tego mój 
nieuległy charakter. Na szczęście 
reżyser, Waldek Śmigasiewicz, 
uznał to za atut. 
 Ale sprawność też czasami 
pomaga. Są spektakle, w któ-
rych wykorzystuję umiejętność 
stania na rękach czy inne fizycz-
ne umiejętności, które uatrakcyj-
niają role. Cieszę się też bardzo, 
że w moim serialu macie-
rzystym, „Klanie”, udało się 
przemycić jogę i pokazać, że jest 
dla ludzi, ponad podziałami, 
ponad religią, ponad wszystkim 
tak naprawdę. Jeśli potrzebujesz 
zrobić coś dla swojego ciała, 
to to jest dobry kierunek.
 
Rozmawiamy akurat świeżo 
po Festiwalu Jogi, w którym 
brałaś udział.
 Tak, wydarzenie było super! 
Ogromne wrażenie zrobiła 
na mnie Małgosia Pieczyńska, 

Sekret tkwi może 
w tym, że ja się 
nie zastanawiam, 
nie dywaguję. 
Mam ułożony plan 
dnia i działam



o DNA. Osoba, która ma pracę 
siedzącą, versus osoba, która pra-
cuje fizycznie, to dwie zupełnie 
inaczej odżywione struktury. 

 Jeszcze 30 lat temu trudno 
było sobie wyobrazić, by tyle 
kobiet ćwiczyło sporty siło-
we. Ba, że będą trenerkami 
sportów siłowych. Ty, nie da 
się ukryć, jesteś silna i po-
kazujesz, że kobiety mogą 
być silne. Jest to dziś zresztą 
akceptowane. Dostrzegasz 
zmiany?
 Tak, to się bardzo zmienia 
i jest to dobra zmiana, ale też 
smutna. Nie idzie równo 
na wszystkich poziomach. My, 
kobiety, sobie super radzimy, 
ale zmiana relacyjna między 

kobietą a mężczyzną potrzebuje 
więcej czasu. Faceci nie do koń-
ca wiedzą, jak sobie radzić 
z nami takimi aktywnymi, 
niezależnymi finansowo i my-
ślowo. I ja to też rozumiem. No 
bo skąd mają wiedzieć, jak sobie 
radzić, skoro my, obecne 40-lat-
ki, jesteśmy właściwie pierw-
szym pokoleniem w Polsce, 
które tak żyje? Nasi partnerzy 
nie mają wzorca. Stykają się 
z czymś nowym, czego muszą 
się nauczyć, a nie jest to łatwa 
nauka. Prościej jest coś zmienić, 
iść do przodu w sprawach, 
w których jest to dla nas wygod-
ne. Trudniej w relacji, w której 
musimy się odnaleźć zupełnie 
od nowa. Myślę więc, że jest 
z tym pewien kłopot, to, że je-
steśmy takie aktywne, nie oby-
wa się zupełnie bez kosztów. 
Wyrówna się to dopiero za jakiś 
czas.

 Tworzysz też jednak teraz 
nowe, zdrowe wzorce dla swo-
ich córek.
 Mam taką nadzieję, choć gdy 
rozmawiam z innymi rodzicami, 
np. z moim trenerem – ojcem 
córki, która jest lepsza od chłopa-
ków w wielu sportach, to myślę 
sobie „Boże, jak one biedne znajdą 
jakiegoś fajnego faceta, który 
nie będzie miał z tym proble-
mu?”. 
 Ostatnio moja córka bardzo 
mnie wzruszyła. Grałyśmy w grę, 
w której losujesz kartki z zadania-
mi. Moja młodsza córka wyloso-
wała mnie i miała mi powiedzieć, 
co we mnie ceni. Powiedziała, 
że podziwia mnie za to, że robię 
wiele rzeczy. To było dla mnie 
niesamowite, bo wiem, że moje 
pasje zabierają mi czasami czas 
dla nich i że one mogłyby tego 
nie znosić. Z drugiej strony mam 
wrażenie, że ten wzorzec aktyw-
ności i braku strachu przed pró-
bowaniem nowych rzeczy da im 
naprawdę dużo w życiu, że będą 
miały otwarte głowy, będą goto-
we do działania i przyjmowania 
różnych fajnych wyzwań. A życie 
jest takie krótkie! Naprawdę. 
Jestem już w tym okropnym 
wieku, że zaczynam tak myśleć. 
(śmiech) Jest takie powiedzenie, 
które moja mama lubi powtarzać, 
że pierwszą połowę życia ma się 
zepsutą przez rodziców, a drugą 
przez dzieci. (śmiech) Na szczę-
ście ja mam superrodziców 
i superdzieci. Ona to oczywiście 
też powtarza żartem, bo mamy 
bardzo fajne relacje. Natomiast 
rzeczywiście coś w tym jest...
  
Kiedy zostałaś wegetarianką? 
No i dlaczego?
 Od 16. roku życia, czyli 26 lat. 
Choć, uwaga, nigdy nie byłam 
do końca wegetarianką, ponieważ 
jadłam ryby i owoce morza. 
Wówczas w ogóle niejedzenie 
mięsa było jakimś dziwactwem. 
Jedynym produktem gotowym, 

Wiele smaków mnie 
w życiu ominęło 
i w ogóle mi 
ich nie brakuje 

którą znam od lat. Ona zresztą 
była przede mną w teamie 
ambasadorek. Małgosia ćwiczy 
jogę codziennie od 15 lat. Jest 
w nieprawdopodobnej formie, 
a nie ma już 20 lat. Wygląda 
przepięknie. 
 Ostatnio zobaczyłam 
w internecie mem, który mnie 
rozśmieszył, a jednocześnie dał 
mi do myślenia. Było na nim 
mianowicie napisane, że starość 
zaczyna się wtedy, kiedy schy-
lasz się, żeby zawiązać buty 
i zastanawiasz się, co jeszcze 
możesz zrobić, skoro już jesteś 
tam na dole. Bardzo mi się 
to spodobało. Bo rzeczywiście 
może przyjść taki moment. 
Kiedy miałam nogę w gipsie, 
miałam takie chwile, że myśla-
łam „skoro już siedzę na ziemi, 
a wstawanie wiąże się z pew-
nym wysiłkiem, to może zrobię 
od razu wszystko, co mogę tutaj 
zrobić”. (śmiech) 
 Mówię o tym dlatego, 
że jestem ogromną fanką ruchu 
nutrition movement. Ogólnie cho-
dzi o to, że dobrze, że chodzisz 
dwa albo trzy razy w tygo-
dniu na fitness, ale to niczego 
nie zmieni, o ile nie wprowa-
dzisz kompleksowych zmian. 
To tak, jakbyś jadła obiad tylko 
trzy razy w tygodniu. W dodat-
ku obiad średnio zbilansowany. 
Jeśli np. masz wady postawy 
i nad nimi nie pracujesz codzien-
nie, nie uczysz się prawidłowo 
chodzić, wstawać, siadać, sięgać 
czy kłaść się, to idziesz na taki 
fitness i pogłębiasz wszystkie 
swoje niedobory. Co z tego, 
że przez godzinę próbujesz coś 
zrobić, skoro masz zamkniętą 
klatkę piersiową. We wszyst-
kim, co będziesz robić, będziesz 
przenosić napięcia na inne 
struktury w ciele. To bardzo 
holistyczne podejście. Według 
tej filozofii nasz codzienny 
ruch to odżywianie komórek. 
Dlatego sporo mówi się w nim 



jaki można było dostać, były ta-
kie ohydne proteiny sojowe, któ-
re się zalewało wodą. Nie było 
żadnej wiedzy na ten temat. 

A dlaczego zrezygnowałaś 
z jedzenia mięsa?
 Miałam chłopaka…. Tak się 
zaczyna ta historia. (śmiech) 
Chłopak przestał jeść mięso. 
Pomyślałam sobie, że skoro on 
żyje… jeszcze (śmiech), no to ja 
też przestanę. Dałam sobie trzy 
tygodnie. A ponieważ jestem 
osobą, która jak sobie powie 
„nigdy tego nie rób”, to to będzie 
pierwsze, co zrobię, to sobie 
dałam dyspensę: „jak będziesz 
chciała, to sobie zjesz”. Po miesią-
cu mama wysłała mnie do sklepu 
mięsnego. A to nie był taki sklep 
jak teraz, oj nie! Mięso wisiało 
na hakach, śmierdziało. Weszłam 
do niego, stanęłam w drzwiach 
i wyszłam. Klamka zapadła. 
Mam tak zresztą ze wszystkim 
– nie cofam się, temat przestaje 
istnieć. 
 Wiele smaków mnie w życiu 
ominęło i w ogóle mi ich nie bra-
kuje. I teraz, kiedy są dostępne 
burgery Beyond Meat czy inne 
zastępniki, nie mam za bardzo 
ochoty ich próbować. 
 Pamiętam, jak poszłam 
do mojego ukochanego Vegela-
bu, którego już niestety nie ma. 
Dziewczyna na wejściu mówi 
„zrobiliśmy taką genialną zupę 
z boczkiem. I ten boczek nam 
wyszedł taaaaki, że jest totalnie 
jak prawdziwy”. Wszystko super, 
ale ja nigdy nie jadłam boczku. 
(śmiech) Nie znam tego smaku, 
więc za nim nie tęsknię. Tak samo 
za tatarem czy flakami. 
 Jadłam jednak długo ryby 
i owoce morza, z których na do-
bre zrezygnowałam około siedem 
lat temu. Potem odstawiłam 
mleko i nabiał. Jedyne, czego 
mi brakuje, to biały ser. Jedyne. 
Na końcu zrezygnowałam 
z jajek.

 Dlaczego weganizm?
 Za sprawą Emila Stanisław-
skiego, mojego trenera kettlebells. 
Prowadził mnie wtedy do top 
team, takiego siłowego wyzwania, 
spędzaliśmy na sali treningowej 
bardzo dużo czasu. Miałam 
okazję obserwować, jak trenuje, 
jakim jest człowiekiem itd. Pomy-
ślałam więc, że skoro już elimi-
nuję i eliminuję kolejne rzeczy 
z diety, to czemu nie spróbować 
weganizmu? Miałam wsparcie 
Emila i Damiana Parola, dietetyka. 
Znowu klamka zapadła. 

A córki?
 Nie lubię narzucać innym 
swojej woli. To ich decyzja. Moja 
starsza córka podjęła ją niedawno 
i zaczęła ograniczać mięso. Daję 
im czas. Myślę, że mając dobry 
wzorzec w domu, same podejmą 
kiedyś decyzję. 

Jakie masz teraz aktorskie 
plany? Gdzie możemy Cię 
zobaczyć?
 W teatrze Kamienica 
w dwóch spektaklach – „SPA” 
i „Niespodzianka”. W teatrze 
Młyn, małym, offowym teatrze, 
do którego bardzo zapraszam, 
zwłaszcza rodziców, bo gram 
w dwóch spektaklach, które 
traktują o trudach macierzyństwa 
i związków w bardzo różnych 
aspektach. Śmiejesz się i płaczesz 
jednocześnie. To „Niedzielne 
popołudnie” i „Gabinet”. Gram 
też w teatrze Capitol. Jeśli ktoś 
ma ochotę na angielską farsę, taką 
typową rozrywkę, to zapraszam 

na „Skok w bok”. Szykują się 
też nowe projekty. Jeździmy też 
po Polsce z pięknym, poetyckim 
spektaklem „Lilka, cud miłości”. 
Prezentujemy wiersze Pawlikow-
skiej-Jasnorzewskiej. Cudowna 
obsada, bo grają Magdalena 
Zawadzka, Krystyna Tkacz, 
Asia Żółkowska, no i ja. Krysia 
śpiewa cudne piosenki w pięk-
nych aranżacjach. Opowiadamy 
historię życia poetki, niewesołą, 
ale ludzie, którzy przychodzą, 
mówią, że czują jakby się cofnęli 
nagle w czasie. To była zresztą 
niesamowita postać. Była bardzo 
wyemancypowana jak na tamte 
czasy. 
 
Widać, że masz wciąż pasję 
do aktorstwa. 
 Mam. Uwielbiam to, choć 
miałam taki moment, że odeszłam 
z teatru po 12 latach etatu. Było 
to ze trzy lata temu. Zmieniła się 
dyrekcja i przestało mi odpowia-
dać to, co tam się działo. Byłam 
gotowa zmienić zawód. Bo, 
jak już się pewnie domyślasz, 
nigdy nie byłam osobą, która 
siedzi i czeka, aż się coś wydarzy. 
(śmiech) Zaczęłam prowadzić 
rozmowy z przyjaciółką, która 
ma dużą firmę i chciała przy niej 
stworzyć fundację. Planowałam 
też zrobić kurs instruktora jogi. 
No i to wszystko wzięło w łeb, 
bo dostałam trzy propozycje 
teatralne. Już miałam nie być 
aktorką, aż tu nagle jedna propo-
zycja za drugą. (śmiech) Na razie 
nie ucieknę. 
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Nigdy nie byłam 
osobą, która siedzi 
i czeka, aż się 
coś wydarzy. 
Już miałam nie być 
aktorką, aż tu nagle 
jedna propozycja 
za drugą








