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Czyli o tym, dlaczego warto sięgać 
po najlepsze i wychodzić ze strefy 
komfortu, oraz o tym, jak przestać 

kopiować życie, decyzje, sposób 
myślenia, zachowania i reagowania 

naszych przodków 
Kiedyś w Paryżu poprosiłam do tańca pewnego Nowojorczyka, który nie miał 
śmiałości do mnie podejść; myślał, że do mnie zapisy są na jutro... To będzie 
opowieść o tym, jak nauczyłam się oddzielać to, co było głosem mojej mamy, od 
tego, co było moje. 

Brałam udział w zajęciach o ciele. Prowadziła je Glenna Rice. Uczyłam się 
o procesach związanych z ciałem i poszerzałam wiedzę na temat świadomości ciała. 
Hotel wynajęłam niedaleko kanału Saint Martin przy Placu Bastylii. Lubiłam swoje 
samotne podróże. Tak odkrywałam Paryż. Jeździłam na rowerze albo chodziłam 
pieszo. W dzień miałam zajęcia, a wieczorami lub w weekendy umawiałam się 
na randki. Uwielbiałam chłopaków na motorach, wypady do parku i na piknik. 
Poznałam to miasto od strony randkowej, czyli słynne miejsca i kluby, w których 
można fajnie spędzić czas. Wieczorami lubiłam pójść potańczyć. Bywało, że szłam 
sama. Najgorsze było kilka minut po wejściu. Pierwszy drink przy barze, do pierw-
szego tańca, potem jakoś szło. Zwykle najpierw podchodził jakiś zdesperowany 
czarnoskóry wielbiciel przytulańców, a potem inni widzieli, że umiem przebierać 
nogami, i pojawiała się szansa, że nie będę podpierać ścian. 

Tamtej nocy bawiłam się dobrze. Czarnoskórzy cudnie tańczą, poczucie rytmu 
mają we krwi. W takich klubach jak El Barrio Latino de París nie brakuje ludzi 
z całego świata, którzy przyjeżdżają w interesach i na słynne targi branżowe. 
Oczywiście wieczorami wychodzą, żeby się rozerwać. Pamiętam, że tańczyłam 
wygibasy z jakimś fajnym, jak do tej pory mi się wydawało, chłopakiem, kiedy 
wszedł on: przystojny Nowojorczyk! Wyglądał jak Denzel Washington, a tańczył 
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jak Will Smith. Tak pięknie wyglądał i tańczył, że od razu podziękowałam dotych-
czasowemu partnerowi. Niczego nie tłumaczyłam, tylko porzuciłam go w połowie 
tańca i usiadłam przy barze, w miejscu widocznym dla Nowojorczyka, aby jak 
najszybciej mnie zobaczył i porwał do tańca. Wykonałam cały body language 
w jego kierunku, ale jak zaczarowany był zajęty sobą, tańcem i grupą znajomych, 
z którymi przyszedł. Przez chwilę nawet przemknęło mi przez myśl, że może 
pojawił się z żoną. Żeby sobie dopomóc, powłóczystym krokiem udałam się do 
toalety. I nic, nawet na mnie nie spojrzał! Wróciłam do baru, zamówiłam kolejny 
drink i postanowiłam dać mu jeszcze jedną szansę – ponownie przemknąć obok 
niego. Dalej nic, kompletnie, żadnych postępów w temacie! Usiadłam przy barze. 
Jeden z moich poprzednich tancerzy podszedł, aby zaprosić mnie na parkiet. 
Odmówiłam, żeby nie zaszkodzić propozycji ze strony Nowego Jorku. Paryż już 
miał swoje pięć minut. Zostałam sama przy barze. Z każdym kolejnym drinkiem 
traciłam wigor, a przystojny tancerz w ogóle nie podchodził... I przyszedł czas na 
wewnętrzy dialog. 

Czy podejdzie? 
Nie. 
Odpowiedź szybko przyszła. Nie podejdzie. 

Co zrobić? Jakie są opcje? Powrót do domu? 
Nie. Powrót do domu ze spuszonym nosem, bez Nowojorczyka to rysa na 

honorze, o dumie i spadku poczucia wartości nie wspomnę... 

Idziesz tańczyć? 
Nie. Już tańczyłam. Wszystko, co najlepsze, już zajęte. Tylko on mnie interesuje. 

Pijesz dalej? 
No nie, bo już trochę wypiłam, ale ani nie jest weselej, ani on nie podchodzi. 

To co zrobisz? Masz jeszcze jakieś opcje? 
No jasne! Poproszę go do tańca! 
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Aaa...! I wróciło życie, wróciła nadzieja, wróciła obietnica dobrej zabawy. I nagle 
obok tej całej ekscytacji pojawił się głos z tyłu głowy. 

No chyba tego nie zrobisz?! Przecież jesteś w klubie salsy. To chłopak prosi kobietę 
do tańca. A co, jeśli odmówi? A co, jeśli przyszedł z żoną?! 

Usiadłam na tyłku. Z bezsilności i desperacji zadałam sobie jeszcze kilka 
kluczowych pytań. 

Czyj to głos? 
Kto mówi z tyłu głowy? 
Kto by tak wybrał? 

Mama! Moja mama Henia ze wsi Borucza! Umarłaby na zawał, gdyby miała 
przejść przez cały parkiet i poprosić tego chłopaka do tańca. To był jej głos. To 
ona umierała ze strachu. Wow! 

Ileż to razy słuchałam tego głosu w swoich wyborach?! 
Co mam zrobić z tym, co słyszę w głowie? 

Odpowiedz przyszła już w połowie pytania. 

A wyp... go tam, skąd przyszedł, do osoby, miejsca i czasu, kiedy to podłapałam. 

I jak pomyślałam, tak zrobiłam. 
Długo nie czekałam z decyzjami życiowymi. Czas mnie naglił. Przeklęłam pod 

nosem i poczułam ulgę, że to nie mój głos i że decyzja będzie inna. 

Zapytałam samą siebie. 

Gdybym była sobą – Jolą, którą znam – to co bym teraz zrobiła? 

Poczułam, że Jola wstałaby ze stołka, przestała czekać na trzęsienie ziemi, 
podeszła do Nowojorczyka i wyciągnęła rękę, żeby z nią zatańczył. Powiedziałaby 
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mu, że jest taki piękny i tak cudnie tańczy, że musiała do niego podejść. I nawet 
gdyby stał z żoną, poprosiłaby go o jeden taniec. 

I tak zrobiłam. Wstałam i pokonałam najdłuższy parkiet w swoim życiu. To 
było raptem kilka metrów, ale dla mnie nieskończoność i wieki razem wzięte. 
Byłam najpiękniejszym zaproszeniem do tańca, jakim ziemska istota może się stać. 

Jeden z moich poprzednich tancerzy znowu chciał mnie porwać do tańca. 
Sprzedałam mu dyskretnego kopniaka, żeby mi chłopaka nie wystraszył, i oczami 
poprosiłam Nowojorczyka, aby mnie wybawił z opresji. 

Nie wiem, jak się znaleźliśmy na parkiecie i zaczęliśmy tańczyć, ale już po chwili 
pokładaliśmy się ze śmiechu. Ja się śmiałam z siebie, do niego i z całej tej sytuacji, 
a on śmiał się ze mnie i z tego, że wyciągnęłam go na parkiet zamiast tamtego 
kulejącego tancerza. Gdy otarliśmy policzki i bąble z nosa, zaczęliśmy rozmawiać. 
Zapytał, czy jestem świadoma tego, co zrobiłam przed chwilą. Wiedziałam, że 
wyrwałam najpyszniejsze ciacho w całym mieście, ale tego oczywiście mu nie 
powiedziałam. Byłam głęboko poruszona tym, co się stało. Moje szczęście sięgało 
nieba. Nie mogłam się skupić, chciałam na niego patrzeć. Zatrzymał to nasze 
tańcowanie i powiedział coś, co wysadziło mnie z butów: 

– Czy ty wiesz, kobieto, że cały wieczór nie miałem odwagi do ciebie podejść...?! 
Myślałem, że do ciebie zapisy są na jutro... 

Umarłam, normalnie umarłam! Nie mogłam uwierzyć, że taki przystojny gość 
nie miał odwagi do mnie podejść! 

– Czyś ty, chłopie, nie przeglądał się w lustrze ostatnio? – zapytałam. – Przecież 
wyglądasz jak milion dolarów, a tańczysz jak sam Bóg! 

Nawet teraz, gdy to piszę, przenoszę się do tamtego wieczoru, czuję słodycz 
w całym ciele, serce mi bije i chce mi się tańczyć i śmiać. Czuję ten wielki podryw, 
pamiętam jego uśmiech, widzę, jak tańczy... 

– Wiesz co? – odezwałam się po chwili. – Zrobimy tak: usiądę i będę patrzeć 
na ciebie. Bo gdy tańczymy razem, to cię nie widzę. A muszę się napatrzeć, żeby 
mi na długo starczyło. Taki piękny jesteś! 

Tańczyć umiał i  lubił. Więc nie przestawał tańczyć i  śmiać się  do mnie. 
Rozmawialiśmy, piliśmy i bawiliśmy się do rana. Pamiętam sukienkę z suwakiem, 
która miałam tego wieczoru. Ach... Może zaprojektuję ją w ramach nowej kolekcji. 
Będzie się nazywała NY One Night. 
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I tak spędziłam jeden z piękniejszych wieczorów w moim paryskim życiu. Kiedy 
zamykali klub, była piąta rano. 

– Mam dwa pytania – powiedział. – Pierwsze: jak wracasz do domu? A drugie... 
– Kochany, nieważne, jak brzmi drugie pytanie, bo na obydwa pytania odpo-

wiedź brzmi: Of course! And holly sheet. Yes!!! And God bless you! 
Spędziliśmy cudną noc. Był wspaniałym, czułym kochankiem, o  którym 

opowiadam kobietom w całej Polsce. Następnego dnia miał samolot do Nowego 
Jorku, gdzie czekały na niego jego życie i praca. Pożegnałam go rano w drzwiach 
hotelu i nigdy więcej nie zobaczyłam. Był dla mnie pięknym prezentem na drodze 
mojego rozwoju osobistego. 

Czego się nauczyłam? 
Że ten chłopak, który do mnie nie poszedł, odmienił moje życie na zawsze. 
Że po najlepsze trzeba wyciągnąć rękę. 
Że kiepskie jest bez żadnego wysiłku i wszędzie go pełno. 
Że o najlepsze trzeba zawalczyć – głównie ze sobą i swoimi ograniczeniami. 
Że najlepsze dzieje się w bardzo niekomfortowych warunkach. 
Że wszystko jest odwrotnością tego, czym się wydaje. 
Że najlepszego nie możesz zaplanować. Najlepsze staje na drodze; wystarczy 

po nie sięgnąć, kiedy masz wiatr w plecach i nadchodzi fala. 
Że kiedy masz odwagę poróżować sama, przydarzają się najpiękniejsze przygody. 
Ten chłopak czaił się tak długo, bo myślał, że do mnie są zapisy na jutro. A ja 

umierałam z niewiary w siebie i czekałam na cud, który omal by się nie zdarzył. 
Cud się nie zdarzył, kiedy siedziałam. Musiałam ruszyć tyłek. Wsparcie przyszło 
po drodze, a ja nie umarłam ze strachu. 

Myślałam, że to on był cudem, a to ja nim byłam – właśnie dzięki temu, co zro-
biłam. To było wspaniałe przeżycie, które odczarowało moją odwagę do dalszych 
działań na rzecz siebie i innych. 

Po powrocie do Polski obiecałam sobie jedną rzecz: będę sobie to robić codzien-
nie. Będę sięgać po najlepsze, choćby samo nie wierzyło, że ma do mnie przyjść. 
Żeby to zrobić, trzeba pokonać dyskomfort, strach, niewiadomą i odrzucenie. Ale 
gdy się z tym zmierzysz, dotkniesz magii życia. 

Odcinek między mną siedzącą przy barze a Nowojorczykiem stojącym w grupie 
znajomych w kącie sali był najdłuższym i najważniejszym odcinkiem do pokonania 
w moim życiu. Ci, którzy byli średni, sami przychodzili i stawali na mojej drodze. 



Fotograf: Artur Orzeł
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Ale oni mnie nie interesowali. Interesował mnie on. I tak postanowiłam sobie 
robić po powrocie do domu. Zaimplementowałam to na zawsze do swojego życia. 

Sięgaj po wszystko, co najlepsze na Twojej drodze. Nie bierz tylko tego, co 
samo przychodzi. To inne rozdanie. Szukaj tego, co sprawia, że oddech rozrywa 
klatkę piersiową. 

Pierwszą osobą, którą spotkałam po powrocie do Warszawy, była Ula Chincz. 
W drodze z lotniska do domu wpadłam do Sushi Zushi na Żurawiej. Ula siedziała 
załamana. Po zmianach programowych w TVP2 straciła pracę, nie miała siły 
i pasji, aby rozwijać Ulę Pedantulę. Spojrzałam na nią, jeszcze pełna ognia po 
francuskich parkietach, i zapytałam, co robi ze swoim życiem i na co czeka; po 
co siedzi i marnuje swój czas i dlaczego nie wierzy w siebie. Taka fajna, zaradna 
i inteligenta dziewczyna! Niech bierze dupę w troki i idzie do najlepszej stacji. I za-
miast słuchać tego głosu z tyłu głowy, który mąci, niech wyciągnie rękę do samego 
Edwarda Miszczaka i powie mu, że chce dla niego pracować. Ula spojrzała na mnie 
jak na kosmitkę. Zaczęła coś mówić, że nie wie, czy się uda. „Idź, wbij się do niego 
na spotkanie i powiedz, że chcesz z nim pracować. – Byłam nieugięta. – To mądry 
człowiek, zatrudni cię za samą odwagę i niekonwencjonalne myślenie i działanie”. 
Wkrótce zobaczyłam Ulę w „Dzień Dobry TVN”. Prowadziła program na żywo. 
Yeah! Tego samego dnia kurier dostarczył mi do biura butelkę wykwintnego 
szampana z liścikiem i podziękowaniem, że tylko my we dwie wiemy za co. 

Jeszcze nie dojechałam do domu z walizką, a zaczęłam odmieniać losy innych, 
którzy stanęli na mojej drodze. I tak robię do dziś dnia. 

O tym, jak poszłam na lekcję salsy 
i nikt nie chciał ze mną tańczyć 

Któregoś dnia postanowiłam w końcu poduczyć się tańczyć salsę. Znajoma do-
radziła klub na Powiślu. Godzina mi odpowiadała, więc wbiłam się w najlepszą 
kieckę, szpilki i weszłyśmy do sali. Koleżanka szybko mnie opuściła dla grupy 
dla zaawansowanych i zostałam sama. Zaczęła się lekcja. Instruktor najpierw 
całej grupie pokazał kilka podstawowych kroków, a po chwili kazał połączyć 



Intymność  
z pieniędzmi
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Jak wygląda ta dziwna relacja między Tobą a pieniędzmi? 

Co myślisz i mówisz o pieniądzach?

Czy pieniądze w ogóle znajdują się w Twojej rzeczywistości?

Umiesz z nimi być czy udajesz, że Ci nie zależy?

Jaka jest Twoja wiedza na temat pieniędzy? 

Jaką masz świadomość w tym obszarze? 

Jesteś pieniędzmi czy jesteś brakiem pieniędzy?

Jaką rolę odgrywają pieniądze w Twoim życiu?

Od czego zacząć? 

Ważne, abyś w ogóle była z nimi w relacji. Co jest podstawą dobrej relacji z pieniędz-
mi? Żebyś zawsze miała grosz przy sobie. Żebyś dbała o to, aby mieć pieniądze, 
zamiast ciągle mieć puste, wynicowane lub dziurawe kieszenie. 

Masz siedzieć na pieniądzach i być przy kasie. 
W każdej kieszeni masz mieć pieniądze. Dosłownie. W kieszeniach ciągle ma 

być jakiś pieniądz. 
Dbaj, żebyś miała pieniądze w zasięgu ręki. Nie tylko fizycznie w kieszeniach, 

w portfelu i na koncie, lecz przede wszystkim w swojej rzeczywistości. 
Stań się świadoma obecności pieniędzy. 
Dojrzewaj i wzrastaj z nimi. 
Zwyczajnie ucz się o nich. 
Miej je w głowie, sercu i ciele. 
Co to oznacza? 
Że masz nauczyć się odczuwać podniecającą i ożywiającą obecność pienię-

dzy w swoim potencjale intelektualnym, emocjonalnym i fizycznym. Totalną 
i kompletną obecność wszędzie. Nie tylko fizycznie na ciele i nie tylko w całym 
materialnym otoczeniu wokół siebie. Naucz się mieć pieniądze w głowie, myśleć 
o nich, planować je, zarządzać nimi, tworzyć je, inwestować i zapraszać do swojego 
życia. Traktować fair. I najważniejsze: miej je w sercu, czyli bądź z nimi w pięknej, 
intymnej, bliskiej, prawdziwej, dojrzałej relacji. 
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Tak. To jest relacja. Można się jej nauczyć, być z nią, patrzeć, komunikować 
się ze sobą, szanować i akceptować, lubić, kochać i czerpać wzajemną radość 
z obcowania ze sobą. 

Wróćmy do braku pieniędzy. 
Pamiętasz pierwsze dni wiosny i pierwszą kukułkę? Ile razy Cię okukała, czyli 

zostałaś bez pieniędzy? Ciągle bez kasy, na długach i w biedzie. Dlatego po prostu 
miej pieniądze zawsze przy sobie. 

Dlaczego ważne jest, abyś miała swoje pieniądze? 
Bo to honoruje nasze życie. Daje poczucie wartości i siły. Sprawia, że nasze 

życie przedstawia wartość. 
Pieniądze bardzo mocno są połączone z poczuciem wartości. Poczucie wartości 

bezpośrednio przekłada się na to, czy pieniądze będą obecne w Twoim życiu. To 
rodzaj kodu, którym albo je zapraszasz, albo straszysz, czyli wypraszasz. 

Co to znaczy wypraszać pieniądze? 
To niewypowiedziana informacja dla pieniędzy, która mówi im, aby sobie poszły 

od Ciebie. Bo nie są tu mile widziane. Z jakichś powodów nie umiesz, nie możesz 
z nimi być. Dziwny rozkaz, ale pieniądze za nim podążą. 

„Nikt nie da złamanego grosza”. 
„Pieniądz się mnie nie trzyma”. 

Wyobraź sobie, że jesteś żywym pieniądzem. 
Gdybym była pieniędzmi, niektórych ludzi omijałabym szerokim łukiem. 

Sposób, w jaki zarabiają, to rodzaj kiepskiego seksu. 
Fizyczna i  techniczna męka bez frajdy, finezji i  pasji, z  przedwczesnym 

wytryskiem. 
Albo umordowanie połączone z takim rozmemłaniem, że końca nie widać. 
Albo akrobatyka, wygibasy i orka na ugorze. 
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Albo lepkie szpony i mordowanie siebie i wszystkich wokół. Zero radochy. 
Albo upychanie w śmierdzącej skarpecie i trzymanie na zmarnowanie, na śmierć. 
Albo wyciąganie na światło dzienne w chorobie, nieszczęściu lub życiowej 

czarnej dupie. 
I weź tu bądź pieniądzem i czekaj na takie atrakcje! Albo cię rozpieprzą na 

najtańszej promocji i będą się cieszyć, że tacy są super, że się obłowili, albo skiśniesz 
na wieki. 

Wyobraź sobie, że jesteś takim pieniądzem, który nie poczuje smaku przygody, 
radości i dobrej zabawy. Który o podnieceniu i przyjemności nie ma co marzyć. 
Nie będziesz się  pomnażać, doświadczać pięknej intymności ani żyć pełnią 
swojej wartości. 

Bycie śmiertelnie poważnym i czekanie na pogrzeb to czyste marnotrawstwo 
potencjału pieniędzy. To ja dziękuję za kiepski seks i odkładanie na martwą kupkę 
lub czarną godzinę! Wolę trafić do kogo innego, kto wie, do czego są stworzone 
pieniądze i jak się z nimi obchodzić. Wolę być tam, gdzie frajda, impreza i nie trzeba 
się męczyć. Trafić w ramiona wspaniałego kochanka, który sprawi, że nie zechcę 
wychodzić z łóżka. Co wolisz: intymną ucztę zmysłów od zmierzchu do świtu 
czy technicznego desperata-nudziarza, który zaprasza na mdły, szybki fast food? 

Wiem, wiem, trochę inna perspektywa postrzegania pieniędzy. Nie odpowiadaj, 
czytaj dalej...

Czym dla mnie są pieniądze?

Pieniądze kojarzą mi się z  frajdą tworzenia, inwestowania i  przyjemnością 
wydawania. Z poczuciem lekkości. Chodzi nie tylko o wydawanie, lecz także nie-
słychaną radość z wytwarzania. I przy zarabianiu, i przy wydawaniu towarzyszy 
mi podniecenie na samą myśl, że z niczego może powstać coś wartościowego, 
interesującego dla innych. Pojawia się radość, że moje życie, potrzeby są ważne 
i warte. Lubię doceniać i nagradzać siebie. Pieniądze kojarzą mi się z szukaniem 
rozwiązań, z pomaganiem, z wymianą, z dzieleniem się, z przepływem, z relacją, 
z miłością, z pasją, z nauką, z dorastaniem, z uwielbianiem siebie oraz z rozwojem 
osobistym i ze świadomym życiem. 
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Każdy może je wytworzyć. Urodziliśmy się z możliwością generowania pie-
niędzy. Każdy ma jakiś talent i umiejętności, które może przełożyć na wartość 
istotną dla innych ludzi. Trzeba włożyć w to energię i uwagę. Zainwestować. Potem 
dołożyć otwartą głowę, serce i przystąpić do działania. 

Możliwość wytwarzania pieniędzy daje 
wolność, umożliwia dokonywanie własnych, 

prawdziwych wyborów i uniezależnia  
od innych.

Od pokoleń zarzucamy na innych pętlę, aby płacili za nasze życie. Uzależniamy 
się finansowo od rodziców, potem od rodziców uciekamy do mężczyzn. 

Większość naszych życiowych kłopotów 
wynika z nieświadomej relacji z pieniędzmi.

Odpowiedzialność finansową i osobistą łączymy w jedno i kładziemy innym 
na barki. Nie musisz tego robić. 
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Czym jest biedny umysł?

Wychowywałam się na wsi. Było nas pięcioro rodzeństwa. Brakowało na jedzenie, 
a ubrania nosiliśmy jedno po drugim. Bieda była chlebem powszednim i wartością. 
Mimo to zawsze miałam w sobie jakiś element ważności moich potrzeb. 

Kiedyś pojechałam z mamą do Warszawy. Sprzedawałyśmy jajka, jagody i grzy-
by. Za zarobione pieniądze miałyśmy kupić podstawowe produkty do jedzenia: 
mielonkę, pomidory, masło. 

Zatrzymałam się przy wystawie z porcelanową zastawą na stół. Zaproponowa-
łam, żebyśmy po tak dobrej sprzedaży wiejskich i leśnych skarbów kupiły piękny 
zestaw dla naszej rodziny. 

Mama otworzyła oczy ze zdumienia i kolejny raz zapytała retorycznie, czy 
na pewno wtedy w porodówce w Tłuszczu nie zamienili mnie z kimś innym. 
Zaskoczył ją mój pomysł, widziałam jednak, że lekko się zawahała. Wyobraziłam 
sobie, jak pijemy herbatę z filiżanek zamiast blaszanych kubków kupionych od 
Cyganek lub obwoźnych szmaciarzy. 

Mama nie miała w sobie siły, aby doceniać i honorować siebie. Jej poczucie 
wartości przekładało się na wybory, których dokonywała. Nic dla siebie, bo ona 
zawsze na końcu. Jak najwięcej oszczędzała na sobie. Ograbiała się ze wszystkiego, 
co tylko możliwe. 

Niesamowite, jak bardzo ten moment został w mojej głowie. To było coś, czego 
nie chciałam dostać w spadku po mamie. 

W trakcie tych naszych miejskich wypraw nigdy nie poszłyśmy do restauracji, 
aby zjeść coś pysznego w miłym, miejskim otoczeniu. O celebracji życia nawet nie 
wspomnę. Nie mogłam tego zrozumieć. Największym luksusem był bar mleczny 
przy ulicy Ząbkowskiej, w którym pospiesznie kupowałyśmy zupę pomidorową 
z ryżem. Potem pędziłyśmy na wieś, bo czekał na nas inwentarz, czyli zwierzęta, 
dzieci, dziadkowie i mąż. 

Dziadek wyjeżdżał po na nas na stację kolejową w Tłuszczu. Pokonywaliśmy 
10 km przez wioski, pola i lasy, żeby dotrzeć do małej miejscowości Borucza. 

Spanie w jednym łóżku, chodzenie w jednych butach i jedzenie z jednej miski 
– taki to był wiejski żywot. Ubrania do kościoła na niedzielę i do pracy w polu na 
co dzień. Przeważnie nosiliśmy szmaty, które się kurzyły, pociły i taplały w piachu, 
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odchodach i błocie. Myliśmy się w sobotę w blaszanej misce, przy otwartych 
drzwiczkach kuchenki, aby było cieplej. W niedzielę o dziewiątej rano cała rodzina 
wyprawiała się wozem do zimnego kościoła. 

Kawałek niedzielnego popołudnia był wolny, chyba że ojciec wymyślił zbie-
ranie z czegoś pola, bo przewidywał deszcz. Ktoś też musiał paść zwierzęta rano 
i popołudniu. Kłania się zwykły rachunek prawdopodobieństwa, że co jakiś czas 
wypadało i na mnie. 

Pamiętam też najmłodszą siostrę Anię, która wiecznie człapała butami. Zawsze 
miała za duże buty – po mnie i po średniej siostrze. 

Bardzo brakowało mi wspólnych chwil przy pięknie nakrytym stole, pysznego 
jedzenia, gustownych i  czystych ubrań, wysprzątanych pomieszczeń, warto-
ściowych przedmiotów wokół nas. A najbardziej brakowało mi dobrego życia 
i dobrego traktowania. 

Przypominam sobie jeszcze jedną wyprawę z mamą. 
Po powrocie nikt na nas nie czekał na stacji kolejowej, ani dziadek, ani ojciec. 

W rękach ciężkie torby z zakupami, wiadra po jagodach, koszyki po grzybach. 
I perspektywa dziesięciu kilometrów piaszczystą drogą z Tłuszcza do domu. 
Bąknęłam, żebyśmy wzięły taksówkę. 

Mama uznała, że całkiem oszalałam. Nigdy nie rozważała tak luksusowej opcji 
transportu ze stacji do domu. Nigdy. Nawet gdyby zdarzył się wypadek. 

Wzięłyśmy te torby w ręce i ze spuszczonymi nosami ruszyłyśmy do domu. 
Przed nami godziny marszu. Uszłyśmy kawałek i zdarzył się cud – na drodze 
znalazłyśmy banknot. Omal nie oszalałam z radości. To był znak, że ślepy los 
daje nam odrobinę luksusu. I tak zajechałyśmy na podwórko na bogato – białą 
warszawą. Myślałam, że pęknę ze szczęścia. 

Za jakiś czas ponownie przemierzałam tę drogą, tylko w drugą stronę i w peł-
nym upokorzeniu. Mroźna zima. Z  tyłu między drewnianymi dłubankami 
wozu wiozłyśmy z mamą zdechłą świnię. Kiedyś zwierzęta były kontraktowane 
przez rząd, ich liczba musiała się  zgadzać, więc nawet martwe musiały zostać 
dostarczone. 

Otulone czapkami, kocami i narzutkami na kolanach, ja w za dużych kozakach 
mamy, żeby można było nałożyć więcej skarpet. Tamtej zimy prawdopodobnie 
nie miałam kozaków. Pod nogami rozgrzane kamienie, które mama wcześniej 
trzymała na fajerkach kuchni, siano, żeby nie ciągnęło od podłoża, i derki na 
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kolanach. I niemodne ubranie – rodzaj jesionki po babci, całej w sierści naszej 
liniejącej kobyłki zwanej Gniadużką. 

Tym razem nie nalegałam, aby wstąpić do sklepu po kolorowe mulinki do 
haftowania. Nie wyglądałam wyjściowo. Zrezygnowałam z tego ważnego dla mnie 
święta, jakim była wizyta w sklepach w mieście. 

Wiele, wiele razy pokonywałam tę drogę wcześnie rano, gdy w piątki wyjeż-
dżaliśmy na targ w Tłuszczu. Drogi były albo piaszczyste latem, albo pełne wody 
wiosną, jesienią i zimą. Wokół lasy i pola. 

Lubiłam opuszczać rodzinną wioskę. Było tak, jakbym się przenosiła do innego 
świata. Pamiętam dźwięki poranka, wozu i konia przemierzającego rozległe lasy. 
A potem odgłosy targu i rozstawianie straganu ze śmietaną, z mlekiem, jagodami, 
grzybami, jabłkami i warzywami. Dźwięki targowania się zostały w mojej głowie. 
Bardzo lubiłam ten klimat. 

Jeździliśmy też na targi do Dobrego, gdzie ojciec kupował nasiona, zboże i paszę 
dla zwierząt. Ten sam schemat: wyjazd o świcie, kilometry klekoczącym wozem, 
targ, sprzedaż, zakupy i powrót do domu. 

Na targowisku działa się magia. Wymiana wartości i potrzeb. Zabawa, rozmowy 
o pieniądzach, poszukiwanie najlepszych egzemplarzy. I kupno, i sprzedaż spra-
wiały taką samą radochę. Każdy wracał do domu z jakimiś skarbami. 

Czym jest bogaty umysł?

Od dzieciństwa regularnie jeździłam do miasta. Do Stanisławowa, Mińska 
Mazowieckiego i  Warszawy. Robiłam zakupy, oglądałam wystawy, mierzyłam 
ubrania. Musiałam wiedzieć, co będzie modne. Kupowałam materiały, a w pa-
smanteriach dostawałam gorączki od kolorów płócien do haftowania, ram, 
szydełek, wełny i moich ukochanych artystycznych skarbów. 

W Mińsku szłam do restauracji na obiad. Zamawiałam herbatę w szklance 
i naleśniki z serem, które podawała bardzo sympatyczna i ładna kelnerka. Siadałam 
przy oknie, patrzyłam na pobliski pałacyk i park wokół niego. Udawałam dorosłą. 
Pieniądze prawdopodobnie miałam ze sprzedaży jagód i grzybów, które latem 
i jesienią zbierałam w lesie, a potem trzymałam na osobiste inwestycje. Pomysł, 



Fotograf: Artur Orzeł



148

FR
A

G
M

EN
T

 K
SI

Ą
ŻK

I

aby wizyta w restauracji stała się nieodłączną częścią miejskiej wyprawy, stał się 
największym luksusem mojego planu dnia. To był ważny, honorujący moje życie 
moment. Czułam, że żyję i przedstawiam jakąś wartość. Zawsze też upatrzyłam 
sobie coś ładnego. Najważniejsze jednak okazywało się sprawdzanie, co znajduje 
się w sklepach, jakie obowiązują trendy, kolory i kroje. Oglądałam wystawy i mie-
rzyłam. Obowiązkowo wchodziłam do Pewexu, żeby poczuć zapach wielkiego 
świata. Czasami kupowałam jakiś drobiazg, częściej patrzenie musiało wystarczyć. 

Raz pojechałam po buty. Upatrzyłam sobie piękne skórzane mokasynki. Gdy 
jednak weszłam do sklepu i zaczęłam je mierzyć, włączył mi się tryb oszczędzenia 
na sobie: „Co mama wybrałaby na moim miejscu?”. I zamiast wybrać to, po co 
przyjechałam, kupiłam tanie beżowe wiejskie buciki ze skaju, a za resztę pieniędzy 
nakupiłam jedzenia dla rodziny. Mama wraz z resztą głodomorów była bardzo 
zadowolona. Tylko ja czułam, że na własne życzenie samą siebie oskubałam. 
Pamiętam te brzydkie buciki i uczucie ograbienia siebie. 

Po ucieczce do Warszawy tułałam się po mieszkaniach. Nie starczało na je-
dzenie, klepałam biedę. Pamiętam momenty, kiedy z synem albo sama siadałam 
w pięknych miejscach, zamawiałam herbatę i celebrowałam ją tak długo, jak to 
tylko możliwe. 

Za pierwsze zarobione pieniądze kupiłam sobie dwa komplety luksusowej 
bielizny. Jeden nie wystarczał. Musiały być dwa. Żeby trzepnęło po kieszeni i żebym 
zapamiętała na resztę życia. I chociaż potem znowu klepałam biedę, potrzebowa-
łam tego. Musiałam sobie przypomnieć i utrwalić, że moje marne życie i ciało są 
cokolwiek warte. Dlatego potrzebowałam dwóch kompletów. 

Byłam zła na siebie, że tak mnie poniosło, ale czułam, że muszę to zrobić. To był 
ważny moment, który zapamiętałam. Pistacjowy, atłasowy, lamowany biustonosz 
z drogiej włoskiej firmy i drugi – haftowany, z majteczkami. 

Żeby się biedzie nie dawać 

Zawsze nosiłam piękną bieliznę. Bawełniane majteczki z Pewexu z nazwami dni 
tygodnia i biustonosze Triumpha w pięknych pudełkach i z tą czerwoną koroną 
na metce. Ach...! Pamiętasz ten szpan?! 
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Wkrótce po tych wyskokowych, ale przywracających poczucie godności zaku-
pach otworzyłam bieliźniany biznes. I do dziś robię kobietom to, co sama sobie 
robiłam przed laty: wybieram lepiej skrojone, modne modele. To zwiększa poczucie 
własnej wartości. 

Tego uczę kobiety: aby szanowały i honorowały siebie. 
Pamiętam, że moje staniczki ładnie przebijały pod białymi korporacyjnymi 

bluzkami. Zakładałam je i na randki, i na co dzień. Fajnie się czułam. 
To taki zakup dla siebie. Ważny, bo nikt go nie widzi. I bez okazji. 
Nadszedł czas, kiedy zarabiałam takie pieniądze, że nie miałam czasu ich 

liczyć. Obrót żywą gotówką, nie istniał podatek VAT, a większości transakcji 
dokonywano na czarnym rynku. Przez moje ręce przewinęły się ogromne ilości 
pieniędzy. Obcowałam z nimi codziennie. Fizycznie. 

Wiele lat pieniądze były w mojej rzeczywistości. Dały mi siłę na wiele póź-
niejszych – chudych – okresów poważnych tarapatów finansowych. To uczucie 
było dla mnie ogromnym wsparciem. Przetrwałam, bo pamiętałam, że pieniądze 
kiedyś były ze mną. 

Gdy już jako starsza dziewczyna jeździłam do Warszawy, najpierw kilka 
kilometrów przemierzałam w gumowcach lub na rowerze do przystanku auto-
busowego. Tam przebiórka w  lepsze buty, autobus do Mińska Mazowieckiego, 
potem pociąg do Warszawy. Dalej tramwaj lub piesza wędrówka. 

Pamiętam salon Diora na Nowym Świecie. Wchodziłam tam, aby powąchać 
perfumy, pooglądać słoiczki z kremami, pobyć wśród klientów i poczuć się częścią 
tej luksusowej marki. Nigdy niczego nie kupiłam, ale wszystko musiałam zobaczyć 
i we wszystko wetknąć nos. 

Nie wiem, skąd dowiedziałam się o tym salonie. We wsi Borucza listonosz przyno-
sił tylko dwie gazety: „Gromadę – Rolnik Polski” i „Przyjaciółkę”. Prawdopodobnie 
w tej drugiej znalazłam adres salonu i pewnego dnia stanęłam w jego drzwiach. 

Po latach zostałam bardzo dobrą klientką salonu Diora przy Placu Teatralnym. 
Regularnie przeglądałam kolekcje, uwielbiałam zabiegi kosmetyczne na twarz 
i ciało u Eweliny, potem szłam na makijaż i kupowałam kremy u Grzegorza. 

Obowiązkową częścią wizyty w Warszawie były Hoffland w Domach Towa-
rowych Centrum i stoiska z bielizną. Pamiętam stosy brzydkich dzióbkowatych 
biustonoszy powrzucanych do koszy i grupowe przymierzalnie na środku. Nie-
wygodne, białe, czarne i beżowe staniki z drapiącej koronki, które chciało się jak 
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najszybciej z siebie zdjąć. To stare komunistyczne gorseciarstwo tylko szpeciło 
figurę. 

Potem w warszawskim rozkładzie jazdy były lody w Horteksie i słynna melba 
wystana w długiej kolejce. Lody z owocami i bitą śmietaną, z chrupiącym biszkop-
tem w kształcie litery B, a wszystko w szklanym pucharku, jedzone na stojąco lub 
przy stoliku na piętrze. Potem z bolącą głową powrót ostatnim autobusem do domu. 

Co mi przypominało o mojej wartości? Że od czasu do czasu uciułałam so-
bie pieniądze i kupiłam coś, co człowieka ze wsi czyniło pełnowartościowym 
istnieniem na tej planecie. Mimo potu, rumieńców na policzkach, brudu i znoju 
wiejskiego życia. 

Po co o tym piszę? 
Wychowywałam się w biedzie i zapadłej wsi, ale ani jedno, ani drugie mnie 

nie definiowało. Od dzieciństwa przecierałam swoje ścieżki do wielkiego świata. 
A podróże stały się niesamowitą przygodą, która potwierdzała moją wolność i po-
czucie wartości. To z kolei w przyszłości przyciągnęło pieniądze do mojego życia. 

Od dzieciństwa budowałam z pieniędzmi zabawną, pokrętną relację. Zawsze 
były wokół mnie. W dorosłym życiu świetnie potrafiłam je pomnażać i żyć na 
bogato. O tym, że pojawiały się w moim życiu, decydowały te magiczne momenty 
wykrzesywania z siebie od dzieciństwa poczucia wartości własnej, pasja, prawda 
i wolność. I przeciąganie tego na resztę życia. To jest cała tajemnica pieniędzy. 

Najważniejsza jest nasza wartość jako człowieka – to zaprasza wartości z całego 
świata. To jest nasz skarb, pielęgnujmy go całe nasze życie. 

Jak z niczego stworzyć coś wielkiego? 
Trzeba mieć jedno wielkie nic. 

Jeżeli to masz, to nie zastanawiasz się nad tym, że możesz coś stracić. Nie kalku-
lujesz. Bo nie masz innej opcji. Całą energię inwestujesz w to jedno, co pozostaje. 
Wchodzisz w to cała. Zatracasz się. I tylko wtedy możesz zobaczyć swoją deter-
minację i swoją siłę. 

Pamiętaj, że możesz stworzyć coś, czego przed Tobą nie było. 
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Dlaczego jest to możliwe? 

Bo to nieprawda, że wszystko już było! 

Każdy wnosi siebie do tego świata. 

Niepowtarzany potencjał, który wcześniej nie istniał. 

Każdy może stać się wkładem do tej planety i przedstawiać 
wartości, które są dla niej cenne. 

Żeby stworzyć coś wyjątkowego, dobrze rzucić się na głęboką wodę i potrak-
tować ją jako jedyną opcję. Bez powrotu i planu awaryjnego. Wypłyniesz lub 
utoniesz. Tylko wtedy będziesz mogła się przekonać, jak szybko przebierasz rękami 
i nogami. To jak ucieczka przed drapieżnym zwierzakiem, która pokazuje, jak 
szybko potrafisz biegać. Postawienie na jedną opcję sprawia, że angażujesz cały 
swój potencjał. 

O tym, jak ważne jest poczucie głodu 

Tylko wtedy osiągniesz nadzwyczajne wyniki, 
gdy jesteś głodna, a opcja wskrzeszenia 
czegokolwiek staje się twoim jedynym 
wyborem. Ale musisz czuć ten głód.
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Z Martą, moją wspólniczką, często sprawdzamy, jak bardzo głodna jest osoba, 
która chce z nami pracować. I ten czynnik zwykle decyduje o tym, czy chcemy 
z nią współpracować. Musimy mieć poczucie, że jest naprawdę zmotywowana do 
pracy, że jest głodna życia. W przeciwnym wypadku szkoda tracić czas. 

Gdy ktoś pyta, jak to się stało, że otworzyłam biznes i osiągnęłam sukces i mi-
strzostwo w swojej dziedzinie, odpowiadam, że z biedy i głodu. Nic nie miałam. 
Najpierw chciałam po prostu przetrwać w dużym mieście, potem godnie żyć. Za 
swoje pieniądze. Nie wyciągać ręki do kogokolwiek. Żeby nikt nie musiał łożyć 
na moje życie. Nie miałam planów bycia wielką bizneswoman. 

Po co się martwisz, czy dasz radę zarobić na 
życie? Skoro mrówka, która ma tylko ułamek 

twojego mózgu, może się samodzielnie 
utrzymać, ty też dasz radę. 

SADHGURU

Mój mózg nie przestawał myśleć, a w każdą czynność, którą wykonywałam, 
inwestowałam całe swoje serducho i wszystkie siły fizycznego ciała. Przekonałam 
się, że jestem niezwykle pracowita. Szybko podejmowałam decyzje i brałam za nie 
pełną odpowiedzialność. Zaczynałam od siebie i nie czekałam długo z działaniem. 
Zmiany i decyzje wdrażałam natychmiast. Od razu brałam się do roboty i dopóty 
nie traciłam entuzjazmu, dopóki nie wykrzesałam z tego czegoś magicznego! 

Zapał, pozytywne myślenie i wiara w siebie – to zawsze się przydaje. I wcale nie 
jest skomplikowane. Trzeba tylko wystartować i zacząć działać. Zwykle po drodze 
pojawia się nieplanowane wsparcie. 

„Gdy masz coś w głowie, to masz to w ręce” – nie pamiętam, kto to powiedział, ale 
to powiedzenie kojarzy mi się z prawie kilometrową wieżą Burj Khalifa w Dubaju. 
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Gdy spojrzałam na nią po raz pierwszy, zaparło mi dech. Poczułam, jak ogromna 
jest siła naszego kreatywnego mózgu. Wieża najpierw znalazła się w czyjejś głowie, 
a potem stanęła na ziemi. 

Najbardziej niesamowite rzeczy powstały w moim życiu wtedy, gdy traciłam 
wszystko. To najlepsze momenty, żeby przypomnieć sobie swoją wartość i zacząć 
działać. Nie musiałam wiedzieć, co mi z tego wyjdzie. Nie miałam na celu osią-
gnięcia wielkiego sukcesu. Chciałam godnie żyć, mieć na chleb i na opiekę nad 
dzieckiem. Robiłam wiele drobnych rzeczy. 

Nie przestawałam działać, ciągle szukałam rozwiązań i byłam najbliżej ludzi, 
jak to możliwe. Bliskość i połączenie z nimi sprawiały, że się ich uczyłam, po-
znawałam ich potrzeby i pomagałam im. Kobiety dostawały ode mnie nie tylko 
produkt, lecz także wsparcie, opiekę i rzetelność. Angażowałam się i wchodziłam 
cała. Polubiłam siebie za to, że zatracam się w  tym, co robię. To trochę jak 
w  łóżku – musisz tam być cała. Gdy któraś z  nowych brafitterek pyta, co ma 
robić w  przymierzalniach i  jakich niewerbalnych argumentów użyć, aby czuć 
lekkość i bliskość w pracy z klientkami, mówię: „Idź zrób łóżko. Budź kobiety. 
Bądź w tej relacji jak kochanek, który zapewnia pełną intymność i magię nocy. 
Pokaż, że każde ciało jest dobre i piękne, a wiek, blizny i historie, których do-
świadczyło, kompletnie nie mają znaczenia. Kobiecość się nie kończy i nie ma 
wieku. Kobiecość jest w spojrzeniu, w rozmowie, w sposobie zachowania. Kobietę 
po mastektomii też można pięknie ubrać, a  potem wyprawić na randkę, aby 
przeżyła niesamowitą intymność. Nasze ciało jest magiczne! Idź i rób to każdej 
kobiecie po kolei. Rób łóżko”. 

Działałam z zaangażowaniem i pasją. Zaczęłam odnosić sukcesy. Powolutku 
i malutkie. Po 5 latach od otwarcia firmy poczułam pierwsze wytchnienie. Przyszły 
też pierwsze większe pieniądze. 

Nie poprzestałam na tym. Ciągle się rozwijałam, szukałam nowych rozwiązań 
i szłam dalej i dalej. Z czasem zaczęłam czerpać radość ze swoich działań i drob-
nych sukcesów. 

Pojawiły się ekscytacja i siła oraz ogrom wiary w siebie. Nawet nie zauważyłam, 
kiedy stałam się dobra w tym, co robię. Po prostu ciągle to robiłam. To mnie 
podniecało, nie mogłam przestać zajmować się bielizną, kobietami, projektowa-
niem. Fascynowała mnie ta wiedza. Fascynowało mnie to, co tworzę. Chciałam 
wiedzieć wszystko. 
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Najpierw nawiązałam współpracę z polskimi markami. Potem pojechałam 
w świat w poszukiwaniu wiedzy, praktyk i doświadczeń topowych marek. 

Byłam gościem specjalnym podczas pokazów gorsetów marki Maya Hansen 
w Madrycie. W pracowni projektantki powstawały egzemplarze dla Lady Gagi, 
Madonny, Beyoncé i innych światowych gwiazd. Miałam okazję obserwować, 
jak się je projektuje, następnie szyje i sznuruje. Byłam gościem honorowym eks-
kluzywnych show. Tak rozpowszechniłam te gorsety, że Polska stała się drugim 
krajem na świecie pod względem sprzedaży. 

Dwa razy w roku brałam udział w prestiżowych targach branżowych w Paryżu. 
Zamawiałam kolekcje na rok do przodu, obserwowałam trendy, poznawałam 
światowe rzemiosło związane z produkcją bielizny. Oprócz targów bale, pokazy, 
pikniki i niesamowite wieczorno-nocne imprezy dla zamkniętej grupy ludzi 
z tego intymnego świata. Romanse i włóczęgi do rana. Poza czasami morderczą 
pracą – dobra zabawa. Poznawaliśmy się i wymienialiśmy się doświadczeniami. 
Tylko tam mogłam spotkać kogoś, kto tak jak ja dzieli się swoją wiedzą. Nawet 
jeśli stanowiliśmy dla siebie konkurencję. 

Ludzie w biznesie przeważnie są sami. Niewielu się wspiera i wymienia tym, 
co wychodzi lub nie. Każdy radzi sobie na swój sposób. Targi były dobrą okazją 
do poznania ludzi z całego świata, którzy mają taką samą zajawkę jak ja. A to jak 
spotkanie pokrewnej duszy. 

Fantastycznym doświadczeniem stały się dla mnie wizyty w showroomach we 
Włoszech, w Londynie i w Paryżu. Targi nieruchomości komercyjnych MAPIC 
w Cannes. Rozeznanie rynku w Dubaju w kwestii otwarcia tam salonu Li PARIE. 

Jakiś czas myślałam o ekspansji na cały świat. Wspaniała współpraca z fran-
cuskimi osobowościami. Chantal Thomass, która za największą sprzedaż jej 
kolekcji w Polsce zaprosiła mnie kiedyś do luksusowego apartamentu w Paryżu. 
Zaproszenie na bal w Wersalu (byłam jedną z  tysiąca osób z całego świata!). 
Spektakl w Moulin Rouge. Atmosfera tych miejsc, klimat, zapach, obrazy, które 
przewijały się przed moimi oczami, wizyty w nocnych zamkniętych klubach – to 
zostało ze mną na zawsze. 

Tournée po polskich miastach z Trinny i Susannah w ramach programu ubiera-
nia Polski i bieliźniany support słynnego Goka Wana bardzo dużo mnie nauczyły. 
Ciągle dreptałam wokół mistrzów, aby się uczyć i doświadczać. 
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Niesamowitą praktyką i niezłą lekcją mody okazał się udział w kilku edycjach 
programu „Top Model”. Zobaczyłam, czym jest modeling, czym są sesje zdjęciowe, 
pokazy i o co w tym wszystkim chodzi. 

Zaplecze tworzenia telewizyjnego show nauczyło mnie współpracować ze 
stylistkami przy sesjach zdjęciowych, programach i przygotowywać gwiazdy na 
scenę. Wzywano mnie, abym dokonywała spektakularnych metamorfoz. 

Gdy czasami siadałam sobie w domu, zastanawiam się, jak ja to wszystko 
zrobiłam. Jak to wszystko przyszło do mnie i stanęło na mojej drodze?! Chciałam 
tylko sprzedawać staniki i mieć za co żyć. W pewnym momencie wszystko się tak 
rozhulało, że nie nadążałam. Wpadałam do domu w środku nocy, przebierałam 
się i szykowałam na poranne występy. A to wejście na żywo w telewizji porannej, 
a to sesja lub nagranie do kolejnego programu, a to powrót do sklepu – i następnego 
dnia od nowa. Szalony, intensywny czas przed kamerą. Fantastyczne życiowe 
i zawodowe doświadczenie. 

Droga do pieniędzy prowadzi przez stawanie 
się mistrzem w swojej dziedzinie 

Jak osiągnęłam mistrzostwo? 
Nie wyznaczyłam sobie celu „Znaleźć się na kanapie w telewizji i pracować 

blisko gwiazd”. Nawet o tym nie marzyłam. W głowie miałam coś zupełnie innego. 
Po prostu potrzebowałam jak najszybciej wiedzieć wszystko o tym, czym się 
zajmuję! Chciałam być jak najszybciej dobra. I temu jednemu wyborowi dałam 
całą swoją uwagę, całą energię i całą wiarę. 

Oszalałam na punkcie tego, czym się zajmuję. Kompletnie się zatraciłam. Sama 
się z siebie śmiałam, że jestem chodzącym stanikiem. Potem zainteresował się tym 
świat i zaprosił mnie do współpracy. Kluczem do mojego sukcesu było stanie 
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się ekspertką w swojej dziedzinie. A na to zawsze jest zapotrzebowanie. Potem 
eksperckość przekuwa się w sukces finansowy. 

Gdybym miała Ci coś podpowiedzieć na starcie: idź i natychmiast zacznij robić 
wszystkie te rzeczy, które kręcą Ci się w głowie. Nie przestawaj działać. Kilka 
z nich odpadnie, kilka dojdzie, kilka się wyklaruje. Te naczelne zacznij zasilać 
wszystkim, co masz w sobie. Buduj i poszerzaj swoją wiedzę na temat tego, co 
robisz. Nie licz od razu na efekt finansowy. Inwestuj wszystko. Nie poddawaj 
się i miej otwartą głowę. Mów wszystkim o tym, czym się zajmujesz, nie wstydź 
się tego. Buduj wartość tego, czym się zajmujesz. Nie ustawaj w działaniu. Twój 
entuzjazm przyciągnie uwagę innych. Zainteresują się tym, co masz, a co tak 
bardzo Cię wzbogaca i dodaje Ci atrakcyjności. Przekonaj się, że inni zechcą stać 
się częścią tego niesamowitego podniecenia. 

Jaka jest siła pieniędzy? 
Potężna. 
Może odpychać i straszyć albo przyciągać. Wynika głównie z tego, jakie masz 

podejście do pieniędzy i co kupiłaś od przodków – zwłaszcza kobiet, które od 
pokoleń nie dysponowały osobistymi pieniędzmi. 

Kobiety były na utrzymaniu rodziny lub mężczyzny. Ich życie było podpo-
rządkowane opiece nad domem, dziećmi. Nie miały możliwości samodzielnie 
zarabiać. Gdy chciały wyjechać i coś zobaczyć, ktoś musiał je zawieźć i przywieźć. 
O prowadzeniu własnego biznesu nie wspomnę. Jedyne, czym dysponowały, to 
kobiecość, dla nas wciąż bardzo delikatny temat. 

Od czego zacząć? 
Od myślenia i mówienia dobrze o pieniądzach. To jak nieszczęścia i szczęścia; 

to jak siła pozytywnego i negatywnego myślenia. Chodzi o to, żeby samą siebie 
wspierać w relacji z pieniędzmi. Mówić i myśleć o nich dobrze, z szacunkiem 
i poczuciem wartości. Nie okradać się z ich obecności. Nie sabotować ich ani 
nie ośmieszać. Nie przepraszać, że je masz. Ani nie wstydzić się, że ich nie masz. 

Czy posiadasz jakieś wartości i talenty, które możesz 
przełożyć na pieniądze?

W czym jesteś najlepsza? 

Co Cię wyróżnia?
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Tajemnica pieniądza polega na tym, że każdy ma coś, czego nie było przed 
nim i czego nie będzie po nim. Jedynego, niepowtarzalnego. Wartości, talenty, 
pasje plus dwie ręce do roboty, trochę skupienia i dojrzałości. To wszystko możesz 
przełożyć na pieniądze. 

Rodzimy się z tym. Jesteśmy kompletne. Mamy wszystko, czego nam potrzeba. 
O ile pieniędzy nie zakopiemy, nie roztrwonimy, nie oddamy za darmo. O ile 
same się z nich nie okradniemy, nie pozwolimy na nadużycie, grabież i kradzież. 

Talenty, wartości trzeba pomnażać, wspierać, rozwijać i strzec. To Twoje skarby. 
Nie można ich dotknąć, zobaczyć, ale to nie znaczy, że nie istnieją. Są w Twojej 
rzeczywistości. Określają Cię. Rezonujesz nimi, inspirujesz świat i pokazujesz, jak 
inni mają Cię postrzegać, traktować. I co świat ma robić. 

Jeśli samą siebie poniżasz i okradasz z pieniędzy – świat zrobi to samo. 
Jeśli sama nie dasz złamanego grosza za siebie – świat zrobi to samo. 
Jeśli sama krytykujesz pieniądze, mówisz i myślisz o nich z pogardą – świat 

zrobi to samo. Pieniądze nie zapukają do Twoich drzwi, bo nie będą mile widziane. 
Po co udawać, że to pieniądze są powodem nieszczęść? Po co cierpieć z powodu 

ich braku lub nadmiaru? Po co tracić tyle czasu, aby o nich mówić? 
To nie wina pieniędzy, że nasze relacje z nimi są fatalne. Po prostu nikt nas nie 

nauczył, jak z nimi być. Myślimy, że mamy je złapać i mieć. Że pieniądze są za 
darmo. Że pieniądze się dostaje. Od kogoś, kto jest blisko, kto nas kocha i kogo 
my kochamy. 

Od rodziców. Jesteśmy ich dziećmi, więc wiadomo, muszą nam dawać. Albo 
od bardziej zaradnej siostry. Albo bardziej zaradnego brata. Są bystrzy, pracowici, 
więc muszą się dzielić, muszą wspierać. 

Skoro inni mają więcej, muszą się dzielić. Nie przejedzą tego, co mają. Poza 
tym po co mają rozpieprzać kasę na głupoty?! 

Chłopak też powinien dawać nam pieniądze, bo to nasz chłopak. Musi je mieć, 
jeśli chce być naszym chłopakiem. Musi w nas inwestować. Nieważne, czy mu się 
zwróci czy nie. Ma płacić i już. Za sam fakt, że z nim jesteśmy. 

Mąż ma obowiązek płacić i utrzymywać nas od ślubu do końca życia. Nas 
i wszystko wokół nas. To jego podstawowe zadanie. 

Pieniądze można jeszcze dostać w spadku, ale wtedy trzeba czekać, aż dziad-
kowie lub rodzice odejdą z tego świata. W dodatku jak spod ziemi wtedy wyrasta-
ją inni, którzy też czekają na darmowy grosz z nieba, i niewiele zostaje do podziału. 



Pieniądze można wygrać w grach losowych. Albo znaleźć na drodze, gdy ktoś 
zgubi, wyrzuci lub komuś wypadną. 

Pieniądze można ukraść lub sobie przywłaszczyć – to też dość popularne formy 
ich pozyskiwania. 

I oczywiście pieniądze można samej zarobić, jeśli chce się trochę pomyśleć, 
poszukać, zaangażować, zainwestować i popracować. 

To związek, relacja. Obowiązują takie same zasady jak wszędzie. To potencjał, 
który może zaistnieć w Twojej rzeczywistości. O ile go wybierzesz...

Gdzie szukać wartości siebie? 

Jak najszybciej określ swoje wartości i talenty. Sprawdź, gdzie siedzą, wykop je, od-
kurz i działaj z nimi. Zainteresuj nimi świat. Zacznij myśleć o nich z wdzięcznością. 
Mów o nich dobrze i działaj na ich rzecz. Ślij i siej je wokół. W bardzo naturalny 
sposób. Pokaż je światu i bądź z nimi. Nie odcinaj się od swoich wartości. Bądź 
z nimi, nawet gdy ktoś je skrytykuje i podważy ich sens. Wierz w siebie i swój 
potencjał. To Twój obowiązek. Nikt nie ma takiej siły, aby Ci je odebrać. Chyba 
że sama się z tego ograbisz. 

Wartości są jak dzieci. Każda matka kocha swoje dziecko i mówi o nim: „mój 
skarb”. Wierzy, że jest wartościowe. Wierzy, że świat również je pokocha, zachwyci 
się nim, tak jak ona zachwyca się codziennie: „Spójrzcie, jakie jest piękne! Tak bar-
dzo je kocham i tak bardzo jestem wdzięczna, że jest! Najpiękniejsze ze wszystkich. 
Cieszę się każdą chwilą z nim. A kiedy zechce odejść, puszczę je w świat, niech 
idzie dalej. Wiem, że znajdzie swoje miejsce, pasję, ulubione zajęcie. Wiem, że ktoś 
je pokocha jak ja. Wiem to. Wierzę w nie, choćby ono samo nie wierzyło w siebie. 
I nie przestaję mówić całemu światu, że to najbardziej wartościowe istnienie na tej 
planecie. Wiele osób ma dzieci, ale takiego jak moje nie było, nie ma i nie będzie. 
Jego obecność trochę tutaj namiesza”.

Jak Ci się taka matka podoba? Daje dziecku nie tylko życie, lecz także miłość 
i wiarę, że jest wiele warte. To najpiękniejszy majątek i wyprawka w dorosłość. 
Matka, która patrzy z zachwytem i do takiego samego patrzenia inspiruje świat. 
Wystarczą dobre myślenie, mówienie i  wiara – resztę zrobi dziecko i  samo 



162

FR
A

G
M

EN
T

 K
SI

Ą
ŻK

I

zdecyduje. Bo ma już inwestycję na start! Potężna jest siła pozytywnego myślenia, 
wsparcia i wiary. Może przenosić góry i dokonywać niemożliwego. 

Bądź taką matką dla swoich talentów i wartości. „Ale to nie takie proste!” 
– słyszę codziennie. A kto powiedział, że chodzenie na łatwiznę i tylko proste 
wybory są dla Ciebie? Sama powtarzasz, że nie jesteś taka łatwa jak wszystkie. Od 
dzieciństwa chodzisz swoimi ścieżkami, jeszcze przez innych niewydeptanymi, 
na których często trzeba toczyć kamienie pod górę. Stąd siła i wiara w siebie, czyli 
w to, w co cały świat powątpiewa. 

I pragnę Ci przypomnieć, że nie takie rzeczy już w życiu robiłaś. Z tym też 
dasz sobie radę. 

Pamiętam czasy, kiedy nie miałam pieniędzy. W jakiś sposób zabierało mi to 
moją wartość jako człowieka. Zaczynałam o niej zapominać. Gubiłam ją. Nikła 
z mojego pola widzenia. 

Byłam osobą wykształconą, niebrzydką, niegłupią. I raczej dobrym, kreatyw-
nym, pracowitym człowiekiem, wspierającym innych i pozytywnie nastawionym 
do życia i świata. A jednak traciłam poczucie własnej wartości. Rozglądałam się 
wokół i szukałam czegoś ważniejszego od siebie. Teraz już wiem, że lepiej pilnować 
swoich skarbów, swojego poczucia własnej wartości, bo potem sporo czasu stracisz, 
zanim je w sobie odnajdziesz i ugruntujesz. 



Relacje  
z dziećmi
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O tym, jak brak podpórek kształtuje 
odpowiedzialność i siłę 

Mnie zbudował brak podpórek, czyli brak mężczyzny, na którym mogłabym 
się wesprzeć i który chciałby wziąć odpowiedzialność za moje życie. Mój ojciec 
odszedł, gdy miałam 17 lat, zaraz po nim zabrał się dziadek. Przez wiele lat miałam 
żal do ojca, że zostawił mnie na pastwę facetów i losu. Gdy w końcu dorosłam, 
pojawiła się ulga. Dałam ojcu spokój. Pozwoliłam mu umrzeć, odejść i nie być 
obecnym w moim życiu. Zwolniłam go z  roli podpórki i  tego, aby zachwycał 
się moim życiem. 

Pierwszy mąż opuścił mnie już pierwszej nocy po powrocie z porodówki z sy-
nem. Stwierdził, że nie dorósł do roli ojca i że płacz dziecka bardzo mu przeszkadza. 
Trochę byłam zdziwiona, tym bardziej że był o 10 lat starszy ode mnie. Ale nie 
miałam porównania i nie wiedziałam, jak to jest u innych. Mieszkaliśmy w małej 
wiosce, w mieszkaniu służbowym przy szkole, w której uczyliśmy. 

Po jakimś czasie zaczęło mi świtać, że chyba nie wszyscy tak mają. I powolutku 
zaczęłam pakować swoje zabawki i odpuszczać tę relację, w której i tak ani mnie, 
ani jego już dawno nie było. 

Kiedy próbowałam układać swoje życie, byłam zdumiona, że faceci uciekali 
w popłochu na widok samotnej kobiety z dzieckiem. Albo że rodzice zabraniali 
im widywać się ze mną. Nikt nie chciał brać odpowiedzialności za takie dwa życia. 
Kobieta z dzieckiem, po rozwodzie to jak drugi sort, dlatego sama chowałam 
dzieciaka najlepiej, jak umiałam. 

Gdy Łukasz miał iść do drugiej klasy szkoły podstawowej, w wypadku samocho-
dowym zginął jego ojciec. To oznaczało, że muszę wziąć pełną odpowiedzialność za 
wychowanie i życie syna. A ręce miałam i tak pełne roboty – odeszłam z korporacji 
i od roku prowadziłam swoją firmę, miałam na utrzymaniu siostrę Anię. 

Po kilku latach wyszłam drugi raz za mąż. Chciałam, aby Łukasz miał ojca. 
Zapomniałam tylko o jednym: zapytać Łukasza, czy go w ogóle potrzebuje. 

Artur nie angażował się w wychowanie, raczej był biorcą skupionym na swoim 
wyglądzie osobistym. Spełnił swoją rolę, ponieważ wtedy moją ambicją było zna-
leźć faceta z czarnymi kręconymi włosami i z rodzinnym samochodem kombi. 
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Pasował do tego obrazka, podobał się innym, a moja rodzina była zachwycona. 
Jeśli chodzi o całą resztę, było tylko gorzej...

O zrzucaniu odpowiedzialności  
na dzieci 

Jak moje wybory wpływały na moje relacje z innymi mężczyznami? Najbardziej 
dostało się temu, który był najbliżej mnie. Łukasz zebrał całą falę i odpowiedzial-
ność za moje porozrywane relacje. Bo najwięcej krzywdy zawsze wyrządzamy 
najbliższym. 

Zgotowałam mu rolę utraconej męskiej podpórki we wszystkich moich spra-
wach, tak osobistych, jak i zawodowych. Zwaliłam na niego odpowiedzialność za 
facetów i relacje, które mi nie wyszły. Jako młody człowiek na początku własnej 
drogi życiowej był świadkiem mojego zagubienia, mojej samotności i  moich 
poszukiwań. Widział, że mi nie wychodzi. Stał z boku i tylko się temu przyglądał. 
W niewypowiedziany sposób komunikowałam temu dzieciakowi, że musi być 
super we wszystkim. Że ma świetnie sobie radzić i  w  szkole, i  w  domu. Być 
moim towarzyszem w bieżących sprawach, gospodarzem i wsparciem. Opiekować 
się mną i ratować z ciągłych opresji. Rozśmieszać i zabawiać, gdy byłam smutna 
lub wpadałam w kolejną depresję. Pocieszać, gdy coś nie wyjdzie, i naprawiać, 
gdy coś się zepsuje. To z nim dzieliłam swoje porażki i sukcesy. Był moim part-
nerem zawodowym i powiernikiem sekretów i codziennych trosk. Uczyniłam go 
partnerem do wszystkiego. 

Nie pamiętam, ile razy słyszał mój bezradny płacz, gdy kolejny raz dowiadywa-
łam się, że zostaję z nim kompletnie sama i nikt mnie nie wyręczy ani nie pomoże 
go wychowywać. Kiedy podrósł, został wspólnikiem w kilku moich spółkach. 
Chłopak miał jedno zadanie: musiał dać radę za tych wszystkich facetów, którzy 
nie dali rady unieść! 

Nieźle się pochorował od tego bycia podporą dla kobiet. Zapadł się kompletnie, 
wpadł w dół emocjonalny. Sam nie wiedział dlaczego. Raz tylko mi powiedział, że 
nie chce mojego życia w swoim życiu. Nie wiedział, dlaczego tak jest, ale nie chciał 



Fotograf: Artur Orzeł
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żyć tak, jak od niego wymagałam, i zgodnie z tym, co mu narzucałam. Mocno się 
pochorował. Myślałam, że z tego nie wyjdzie. Ledwo się wykaraskał. 

Pewnego dnia podjął świadomą decyzję, że weźmie życie w swoje ręce i stanie 
się za nie odpowiedzialny. Zrobi to po swojemu. Zadzwonił do mnie ze słowa-
mi, że żyje. Że wstał z  łóżka, w  którym spędził sporo czasu, umył się, ogolił 
i posprzątał mieszkanie, wyszedł z domu i znalazł pracę, zapisał się na terapię 
i  poznał dziewczynę. Powiedział mi wtedy, że wszystko będzie dobrze. I  że 
poukłada to, co się spieprzyło. A sporo tego było – od plajty agencji reklamowej, 
którą dostał w spadku, przez depresję, poszarpaną reputację, utratę odbiorców 
i spore długi u dostawców, w urzędach, po problemy prawne i poważne problemy 
zdrowotne. Przeszedł skomplikowaną operację barku, który uszkodził podczas 
imprezy zakrapianej wszystkim, co możliwe, aby nie odczuwać tego, co mu 
zgotowałam. Prosił tylko, żebym mu nie pomagała. Powiedział, że niczego nie 
potrzebuje – tylko wiary, że tym razem da radę. Niezależnie od tego, ile razy 
wcześniej mu nie wyszło. 

I zrobił wszystko, co wtedy powiedział! Po prostu wziął się za siebie i to zrobił! 
Nikt nie dawał wiary, że podniesie się z takiego miejsca. Po tym jak uwolniliśmy 

siebie od ról, w które się wplątaliśmy, wszystko się między nami naprawiło i zaczęło 
zmieniać w naszym życiu. 

Właściwie zaczęło się zmieniać już od wzajemnego podpierania się na siłę 
i wbrew własnej woli. Łukasz nie chciał być odpowiedzialny za moje życie. Chciał 
żyć swoim, po swojemu. Nie rozumiałam tego. Miałam wobec niego roszczenie, 
że musi mnie wspierać, że to jego święty obowiązek. 

Otóż nie. Nikt niczego nie musi za mnie robić. To wszystko były moje wybory. 
Niepotrzebnie go w to wplątałam. Uświadomiłam sobie, że okradałam tego czło-
wieka z jego własnego życia. Narzucałam mu swoją wizję. Zalałam go i przydusiłam 
swoją miłością, a jednocześnie oczekiwaniem, że musi mi towarzyszyć w moich 
wyborach. Że jest jedynym facetem w moim życiu i musi dźwigać wszystko, co 
wybrałam. Faceci wokół mnie zawiedli, dlatego on nie może. Jego obowiązkiem 
jest nadrabiać zachowanie wszystkich innych. Kto jak kto, ale własny syn to musi! 

To nie fair, co mu zrobiłam. Nie wiedziałam, że każdego dnia zabijam tego 
dzieciaka. Nie miałam pojęcia, co mu robię. Słyszałam, jak czasami mówił, że 
nie chce tego robić, nie chce roli faceta odpowiedzialnego za moje życie, biznesy. 
Ale lekceważyłam jego słowa. 
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– To co ty chcesz robić? – pytałam ironicznie. – Przecież masz tu wszystko! 
Firmy, które możemy razem prowadzić, dobre życie! 

– Wiesz, mama, ja nie wiem, co chcę robić! – odpowiadał. – Ale na pewno 
nie będę robić tego, co ty mi każesz. Nie umiem ci tego wytłumaczyć i sam nie 
rozumiem, dlaczego tak jest. Po prostu. To jest koniec. 

– To co ty będziesz robił, na litość boską?! – nie odpuszczałam. – Czy ty kom-
pletnie oszalałeś, dzieciaku? 

– Nie wiem, co będę robił, ale na pewno nie to, co się tutaj dzieje. Nie chcę być 
na każde twoje zawołanie, nie chcę się zajmować tym wszystkim. To nie moje 
wybory, nie moja bajka, ja się tutaj duszę... Umieram, rozumiesz?! 

Nie słuchałam ani nie rozumiałam. Robiłam to, co sobie uroiłam. I tak kom-
pletnie straciliśmy kontakt ze sobą. 

Sporo czasu mi zajęło, żeby zobaczyć, co mu zrobiłam. Aż przyszła świadomość. 
Po wspólnym, ekstremalnie okrutnym czasie w naszej relacji, kiedy dosłownie 
przyparł do podłogi, widząc, że mu nigdy nie odpuszczę. 

Dałam temu dzieciakowi wolność od bycia moim synem, od wspierania mnie, 
czyli bycia moją podpórką, która musi podtrzymywać to, co i tak ledwo stoi, 
kosztem rezygnacji ze swojego życia. Od przejmowania moich wyborów. Nie 
pytałam go, czego chce. Robiłam to, co uważałam za dobre dla niego, bez pytania 
go o zdanie. Jego w tym w ogóle nie było. Nie był brany pod uwagę. Miałam 
dobre intencje, kochałam bardzo, ale kompletnie nie byłam zainteresowana tym, 
czego chce ten człowiek i z czym się zmaga. Miał mnie wspierać i pocieszać, gdy 
coś mi nie wyjdzie, miał sprzątać i być na każde zawołanie. To był jego święty 
obowiązek, przecież jest facetem. Musi to robić za innych facetów, którzy nie dali 
rady! Łukasz starał się, jak umiał. Przytakiwał, ale widziałam, że sam się ze sobą 
bije. Przecież „facet nie liść, musi iść”. Musi sobie świetnie ze wszystkim radzić, 
prowadzić firmy, które stworzyłam, i jeszcze się wszystkim zachwycać. 
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O tym, jak nie sprawdziłam się  
w roli matki 

– Dosyć! – powiedział mój syn pewnego dnia. I dodał te straszne słowa, na które 
żadna matka na tej planecie nie jest gotowa: – Jesteś straszną matką! 

Coś w nim pękło. Do tego momentu byłam absolutnie przekonana, że jestem 
fantastyczną matką. Wiedziałam, że kocham, chcę dobrze, okrywam, pcham. 
Miałam absolutne przekonanie, że wiem, jak to powinno wyglądać... 

Kolejny raz popłynęły łzy. 
– Tak! – zawyłam i w złości przyznałam mu rację. – Tak, masz rację! Jestem 

straszną matką! Wiesz, chyba i to mi nie wyszło.... Nie sprawdziłam się w tej roli. 
Dajmy sobie spokój z tym wszystkim, bo kompletnie nam nie wychodzi. Zwolnijmy 
się z tych ról, w które się wplątaliśmy. Umówmy się, że ja nie jestem twoją matką, 
a ty nie jesteś już moim synem. Idź i żyj, jak chcesz. Sam sobie radź ze swoim 
życiem. Nie biorę odpowiedzialności za twoje wybory. Ani nie wstydzę tego, co 
robisz, ani nie muszę być z tego dumna. Nie ukrywam tego, co ci nie wychodzi, 
nie ubarwiam i nie biorę na siebie. Nie musisz mi pomagać, a ja tobie nie muszę. 
Ja się zajmę swoim życiem, ty się zajmij swoim. Nikt tu nikomu nie jest nic dłużny 
ani do niczego zobowiązany. Żyj, jak chcesz. Może ci to życie kompletnie nie wyjść. 
Możesz zniszczyć wszystko, co dla ciebie przygotowałam. Masz zgodę na swoje 
dziwne i straszne wybory. Nie rozumiem tylko, dlaczego niszczysz wszystko, co 
ode mnie dostajesz... Nawet na to się zgadzam, że kompletnie marnujesz swoje 
życie, zdrowie i naszą relację. Od tego momentu nie biorę tego na siebie. Zgoda i na 
to, że nic ci w życiu nie wyjdzie i skończysz jako bezdomny na ulicy. Bez środków 
do życia. OK, szanuję każdy twój wybór. Nawet ten trudny... 

Myślałam, że tylko na te fajne wybory mam się zgadzać. Jaka to sztuka, każdy 
potrafi! Ale spróbuj się zgodzić na to, co ci się nie podoba, co nie jest po twojej myśli. 

– Zgoda, Łukasz – kontynuowałam. – Na wszystko, co zdecydujesz się robić 
i czego nie robić w swoim życiu. Już cię nie pcham. Nie jesteś popychadłem. Idź 
tam, dokąd chcesz iść, lub zostań tam, gdzie chcesz zostać. 
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Taki cios wyprowadziłam sobie centralnie między oczy. Bólu, który poczułam, 
z niczym nie da się porównać. Zgodziłam się na to, na co żadna kobieta na tej 
planecie się nie zgadza: przyznałam, że jako matce mi nie wyszło. 

Dlaczego to takie trudne? 

Ponieważ my, kobiety, mamy wpojone, że wszystko w życiu może nam nie wyjść, ale 
ta jedna rola – rola matki – musi nam się udać. Zawsze musimy się w niej sprawdzać 
i świetnie dawać sobie radę. Co jak co, ale to musi nam wyjść! Całą resztę ze 
spokojnym sumieniem możemy spieprzyć. Tylko jako matki nie możemy zawieźć. 
Nie możemy być złymi matkami, bo już lepiej w ogóle się nie urodzić. 

Jesteśmy gotowe zrezygnować z kariery i przestać pracować zawodowo, aby całe 
życie poświęcić rodzinie i wychowywaniu dzieci. Dla wielu kobiet to najważniejszy 
wybór i inwestycja całego swojego potencjału. Wiele z nas bez zastanowienia 
składa w ofierze swoje ciało i zdrowie, oddaje nerkę i każdy inny narząd, aby 
podtrzymać przy życiu dziecko. Nasze fizyczne ciała są przeznaczone dla rodziny, 
domu, kuchni, edukacji, dorastania i rozwoju dzieci. Potem wnuków. Wszystko po 
to, aby książkowo sprawdzić się w tej roli. Często mówimy: „Mam dzieci, więc nie 
mam czasu dla siebie”. Nie oceniam; tak po prostu wybieramy, bo tysiące pokoleń 
tak robiło. Wszystkie mamy dzieci, ale musimy też mieć siebie. 

Odejmujemy sobie od ust, najlepsze kąski dajemy dzieciom, zjadamy resztki 
ze stołu, dopijamy to, czego dzieci nie mogły wypić. Bo dobra matka tak robi... 

Możemy być kiepskimi kucharkami, niczego nie umieć upichcić, nie inte-
resować się zdrowym odżywianiem rodziny i  siebie; możemy być kiepskimi 
kochankami, bo na to mamy zgodę. Ale na bycie kiepskimi matkami nie mamy 
zgody. To zawsze musi nam wyjść! Tu nie możemy dać ciała. Nie znam kobiety, 
która przyznałaby przed innymi, że nie dała rady jako matka, że przegrała. 

Pewnego dnia zostałam powalona na podłogę i musiałam przyznać, że jako 
matce mi nie wyszło. Z zaciśniętym gardłem wycedziłam przez zęby: „Tak, jestem 
kiepską matką! Nie wyszło mi. Nie dałam rady. Porażka. Poległam”.
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O tym, jak wchodzimy w role  
i jak możemy z nich wyjść 

Trochę musiałam poczekać na zmiany. Kilka długich miesięcy nie mieliśmy 
kontaktu. Nie miałam pojęcia, co przyniesie nasza rozmowa. I nagle wszystko 
zaczęło się zmieniać. 

Przywróciłam synowi przestrzeń do jego życia, której wcześniej nie miał. Do 
bycia dzieckiem, nastolatkiem, imprezowiczem, wolnym duchem. Zwróciłam mu 
tożsamość. I prawo do takiego życia, jakiego chce. 

Zobaczyłam, że nie mam prawa żądać od dzieciaka, aby był dorosły i brał na 
siebie odpowiedzialność za moje sprawy, a także za sprawy ojca, męża i resztę 
mężczyzn. Nie mam prawa używać go do rozwiązywania moich spraw. Nalegać, 
aby ponosił skutki moich wyborów życiowych. Zmuszać, żeby mnie rozśmieszał, 
kiedy nie mogłam wstać z łóżka. 

Dałam Łukaszowi zgodę na bycie takim, jakim chciał być. Mimo najtrudniej-
szego dla mnie okresu. Mimo totalnej rozsypki. Mimo braku zrozumienia tego, 
co się dzieje. 

I sobie też dałam wolność od bycia idealną matką Polką. Dopiero to przynio-
sło mi wyzwolenie. Zerwaliśmy wszystkie węzły i pęta, które utrzymywały nas 
w owiniętym pępowiną związku matki i syna. Traktowałam go jako faceta, ojca, 
wspólnika, a on brał odpowiedzialność za mnie jak za swoją wspólniczkę, partner-
kę i córkę, którą trzeba się opiekować. A nie miał wiedzy, siły ani doświadczenia. 

Sama weszłam w taką rolę – i jego też w niej obsadziłam. Nie chciałam dora-
stać, unikałam odpowiedzialności za swoje życie, wolałam zostać mentalnym 
dzieckiem. W zawoalowany sposób zrzuciłam na chłopaka całe swoje życie. Nie 
wiedział dlaczego, ale coraz później przychodził do naszej wspólnej pracy, coraz 
wcześniej wychodził, nie dojeżdżał na spotkania. Czuł nadmiar wszystkiego, czym 
nie miał ochoty się zajmować. 

A potem było tylko gorzej i więcej tych dziwnych zachowań... I przyszła zapaść, 
która na wiele tygodni powaliła go do łóżka. 

Łukasz mieszkał dwa piętra niżej. Kiedy stawałam pod jego drzwiami, zada-
wałam sobie pytanie, czy wejść, sprawdzić, czy żyje, porozmawiać. Odpowiedź 
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zawsze brzmiała: „Nie. Nie możesz tam wejść! Musisz go tak zostawić”. Mógł 
umrzeć w tym mieszkaniu, ale połykałam łzy i szłam do pracy. 

Zobaczyłam go kiedyś zimą na ulicy. Szedł w sandałach i damskiej kurtce. Nie 
miał za co kupić sobie ubrań. Minęłam go i pojechałam dalej. W domu płakałam 
na głos. 

Miałam do niego pretensje, że sobie nie radzi tak, jak sobie wyobrażałam, że 
powinien sobie radzić. Odbierałam telefony od znajomych i rodziny, że jestem 
matką z piekła rodem. Przetrwaliśmy, a życie przyniosło zaskakujący zwrot akcji – 
zdjęło z nas obciążenia, które sobie zgotowaliśmy, i powolutku wróciliśmy do siebie. 

Kiedy piszę „Relation Book”, Łukasz jest po trzydziestce, prowadzi świetnie 
prosperującą firmę ReklamaLiPARIE.pl. Postawił ją na nogi od zera, a właściwie 
dużego minusa, czyli posprzątał i wyprowadził firmę ze sporych kłopotów. Wrócił 
do najlepszej formy, pracuje i jest człowiekiem pełnym życia i działania. Świetnie 
sobie radzi, jest mega z siebie dumny. „Dzień dobry, mama – mówi zawsze na 
powitanie. – Dzwonię tylko, żeby cię usłyszeć”. Czasami chwali się tym, co mu 
wyszło w pracy, lub opowiada o trudnościach, z którymi się uporał. Zamieniamy 
kilka zdań, rozśmieszamy się opowieściami o zabawnych lub absurdalnych sy-
tuacjach. Łukasz zyskał pewność siebie i wiarę, że samodzielne działanie, branie 
odpowiedzialności, pracowitość, kreatywność, bycie aktywnym i ożywionym 
to niesamowita przygoda. Sam się zachwyca swoim działaniem i tym, że mu 
wychodzi. Jesteśmy w najlepszej relacji w naszej historii. Każde jest wolne i nikt 
na nikim nie wisi. 

Wiesz, w czym ten chłopak jest najlepszy? 
To mistrz wychodzenia z porażek! 
Dlaczego? 
Bo poniósł ich dużo. Towarzyszyły mu większość życia i  go nie zabiły. 

Zbudowały jego siłę i  wiarę, że cokolwiek go spotka, zawsze da sobie radę. 
Łukasz wie, że problemy nie trwają wiecznie, przemijają, dlatego skupia się na 
rozwiązaniach. Bywa trudno, bywa strasznie, ale to mija. 

Kiedyś był w kompletnej rozsypce. Zadzwonił o 23.00 i powiedział, że nie 
miał czasu zjeść, że ma mnóstwo roboty i w zasadzie nie do przejścia problem. 
Niewykonalne zlecenie. Przypomniałam mu, że skoro to jemu powierzono takie 
zlecenie, to musi być cholernie dobry! Rozłączył się. Płakał z bezradności, presji 
i ze zmęczenia. Za tydzień siedzieliśmy na kolacji i śmialiśmy się z tego. 
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Żebyś mogła zbudować jakąkolwiek relację z ludźmi wokół, musisz zbudować 
relację ze sobą, słyszeć i widzieć siebie. Musisz mieć posprzątane. Do bałaganu 
zaprosisz bałagan. I tak tworzysz chaos w swoim życiu i życiu najbliższych. 

Musisz mieć czysto w całej swojej rzeczywistości: w głowie, w sercu i w ciele. 
To najważniejsza relacja i pierwszy krok w budowaniu relacji z innymi. Reszta 
się ułoży. 

A jak? 
A tak, że gdy masz siebie, to masz wszystko. Niczego więcej Ci nie potrzeba. 

Urodziłaś się kompletna – ze wszystkim, czego możesz potrzebować. 
A jeśli chodzi o relację z dziećmi, nie czekaj na właściwy czas. Zastosuj wska-

zówki teraz, zaraz. W życiu swoim i swoich dzieci. I bawcie się dobrze. 



Relacja 
biznesowa
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O najważniejszej i najmocniejszej lekcji 
mojego życia 

Po lekcji biznesowej zrozumiałam, że problemy z facetami to pikuś w porównaniu 
z tym, czym jest żywy biznes. W biznesie musisz być zaangażowana, mieć pojęcie 
i wręcz ekspercką wiedzę w temacie, którym się zajmujesz, ciągle pracować i być 
prawdziwą. Inaczej biznes padnie, a ty zapłacisz za niewiedzę i błędy. Gdy nie idzie 
ci w biznesie, trafiasz nie tylko na listę dłużników, lecz wprost na ulicę. Albo do 
więzienia, jeżeli pokusisz się o proste rozwiązania. O potwornej presji i obciążeniu 
psychicznym nie wspomnę. Dlatego facet i problemy związane z osobistą relacją to 
nie najtrudniejsze i nie najważniejsze sprawy, którymi należy się ciągle zajmować 
i którym trzeba dawać całą swoją parę. Zdrady, zawody emocjonalne, kłamstwa, 
manipulacje, intrygi, walka o sympatię i pieniądze to nie najstraszniejsze, co nam, 
kobietom, się przydarza. W biznesie to chleb powszedni. W pakiecie z ogromną 
liczbą ludzi, którzy stale się przewijają. Za dużo energii poświęcamy złapaniu 
faceta, byciu z nim, utrzymaniu związku, a za mało mamy wiary w siebie i za 
mało uwagi skupiamy na swoich możliwościach. Za dużo stawiamy na mężczyzn, 
zamiast stawiać na siebie. Za bardzo przeżywamy temat związku, jakby poza 
mężczyznami nie było innego świata. Czasami warto nieco zmniejszyć ważność 
mężczyzn w naszym życiu. 

A co, gdyby facetów nie było na tej planecie? 

Jak wyglądałoby Twoje życie? 

Z kim byś je dzieliła? 

Czy miałabyś dla kogo być, działać, myśleć? 

Co stałoby się powodem Twoich trosk, tęsknot, rozterek 
miłosnych i frustracji? 

Czy nie wtedy musiałabyś się w końcu zająć sobą? 
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Często musi zabraknąć faceta w naszym życiu, abyśmy wzięły za nie odpowie-
dzialność i osiągały największe sukcesy zawodowe i osobiste. 

Już słyszę wielkie „Wow!” w Twojej głowie! I milion pomysłów na życie, jakby 
mężczyzn rzeczywiście nie było. Oraz przerażenie tych kobiet, które nie wyobra-
żają sobie życia bez facetów. 

Kiedyś to sobie zrobiłam. Już o tym wiesz. Nie, nie wymordowałam facetów, 
mimo że oni mnie porządnie umordowali. Zdjęłam ich ważność w moim życiu, 
ponieważ większość życia myślałam, że są wszystkim. Dałam im wolne. W swojej 
głowie. Wystarczy to zrobić, aby pojawiła się olbrzymia przestrzeń w całej naszej 
rzeczywistości do stworzenia zupełnie innych relacji. Paradoksalnie to wcale nie 
znaczy, że stracisz mężczyzn, bo pojawią się inni – znacznie fajniejsi. Ale nastąpi 
to tylko wtedy, gdy nie będą dla nas wszystkim. 

Wrócimy do zupełnie innej relacji, która wydaje się prostsza niż ta z facetami. 
Chodzi o kobietę. Posłuchaj... 

O tym, jak dwie frontmanki 
wyprowadziły firmę z długów 

Opowiem Ci o dwóch liderkach – bardzo silnych osobowościach, które nauczyły 
się ze sobą współpracować. O tym, jak ułożenie relacji pomogło wyprowadzić 
firmę z długów, rozwinąć prężne i nowoczesne przedsiębiorstwo, przejść potężny 
kryzys w czasie pandemii i działania przekuć w sukces. Oraz o tym, jak po latach 
transformacji stałyśmy się dla siebie bliskimi, prawdziwymi, stabilnymi i bardzo 
atrakcyjnymi partnerkami w działaniach biznesowych i w życiu osobistym. I jak 
to wpłynęło na nasze relacje z facetami, z rodziną i ze współpracownikami. 

Opowiem Ci o relacji z kobietą, która Li PARIE pomogła podnieść ze zgliszczy. 
Która pokazała mi moją niedojrzałość i nieobecność w biznesie. Która uświadomiła 
mi, że gdy działam po staremu, nie tylko nie wybieram nowego, lecz także zwy-
czajne działam przeciwko firmie. Dzięki której zrozumiałam, dlaczego ciągle tracę 
to, co stworzę. Opowiem o tragicznym w skutkach byciu miłą w biznesie, zamiast 
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być prawdziwą. I o cenie, jaką za to zapłaciłam. Opowiem o tym, jak druga – silna 
i niezwykle inteligentna – kobieta postawiła mnie na nogi. I że nie byłam na jej 
wielkość gotowa. Przeszłam długą i intensywną drogę osobistej przemiany, która 
stała się podstawą tego, co stworzyłyśmy. 

Zawsze mi się wydawało, że relacje z facetami to the top of the mountain, a ułoże-
nie sobie z nimi życia to największa finezja – bo nie ma niczego trudniejszego. Nic 
bardziej mylnego! Świat mnie zaskoczył: to relacja z ludźmi w biznesie i zawodowa 
relacja z ukształtowaną kobietą okazały się moimi największymi wyzwaniami 
i niezwykłą przygodą po siebie, a  jednocześnie wiązały się ze spektakularną 
transformacją mojego życia. 

Najpierw zaczęłyśmy sprzątać w biznesie. Miałyśmy jeden cel: wyprowadzić 
firmę z długów. Roboty było nie do przebrania. Takich głupot narobiłam w fir-
mie, że wstyd się przyznać. Z pieniędzy, które uzyskałam z wielu lat działania na 
bieliźnianym rynku i z agencji reklamowej, która bardzo dobrze prosperowała, 
otworzyłam trzy luksusowe salony w prestiżowych galeriach handlowych. Byłam 
przekonana, że mam życie ustawione na lata. Ale nagle coś się zmieniło. Właściwie 
nie miałam wiedzy, że funkcjonowanie w potężnych i kosztowych galeriach han-
dlowych to zupełnie inna bajka niż prowadzenie niezależnego sklepu na ulicy. Że 
czynsz za metr, o którym słyszysz na początku rozmów, ma się nijak do całkowitego 
kosztu najmu. 

Zmienił się rynek, padła koniunktura, a koszty zaczęły rosnąć lawinowo. Na 
dodatek byłam uwikłana w problemy emocjonalne, przechodziłam kolejny życiowy 
zakręt. Dziś mogę przyznać, że byłam kompletnie nieobecna nie tylko w swoim 
ciele i w życiu osobistym, lecz także w biznesie, który wymagał mojej totalnej 
obecności i działania w każdym aspekcie. 

Wszystko powoli zaczynało się psuć. Ludzie, których wybrałam do współpracy, 
nie mieli kompletnie pojęcia, wiedzy ani doświadczenia, jak zarządzać majątkiem 
firmy popadającej w kryzys. Z każdym dniem było tylko gorzej. Koszty rosły do 
nieba, a zobowiązania stawały się niemożliwe do realizacji. Obroty spadały, marże 
też, brakowało towaru w sklepach, a za nowy nie było czym zapłacić. Spadało 
morale zespołu, który zaczął składać wypowiedzenia. Stosy nakazów zapłaty, 
sprawy w sądach, wymogi natychmiastowych spłat kredytów, kolejne kredyty, 
brak przedłużenia zabezpieczeń gwarancji, wymagalność wpłacania wysokich 
kaucji do centrów handlowych, bo bank już nie chciał udzielać gwarancji... I ja, 



285

FR
A

G
M

EN
T

 K
SI

Ą
ŻK

I

przyzwyczajona jednoosobowo sterować firmą, nagle podjęłam się rozbudowy 
i skalowania biznesu. I wywaliłam się na tym kompletnie. Bo tu potrzeba zupełnie 
innego rodzaju wiedzy i doświadczenia. Nigdy wcześniej nie zarządzałam tak dużą 
organizacją. Zabrakło mi kompetencji, umiejętności i ogarniętych ludzi. I sił, aby 
dalej ciągnąć to na swoich plecach. 

Byłam w kompletnej rozsypce, totalnym dole. Resztkami sił każdego dnia 
gasiłam kolejne pożary i zatykałam dziury. Po południu biegłam do sklepów, aby 
posprzedawać, podgonić i dopomóc swojemu biznesowi. Zwykle zostawałam do 
samego zamknięcia, bo wiedziałam, że na rano będą potrzebne pieniądze. Nie 
widziałam końca tej niezwykle trudnej dla mnie sytuacji. Dziś mam świadomość, 
że mogło się skończyć naprawdę tragicznie. W biznesie gdy nie zarabiasz i nie 
płacisz, zwykłe „Przepraszam, nie dałam rady”, „Pomyliłam się”, „Nie wiedziałam”, 
„Nie mogłam” nie wystarczą. Nikt cię nawet nie wysłucha. Zapyta tylko, jak i kiedy 
zapłacisz. Będziesz musiała oddać klucze do domu i samochodu, wylądujesz na 
ulicy. Innej opcji nie ma. O wstydzie przed ludźmi nawet nie wspomnę... 



Fotograf: Artur Orzeł
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W życiu prywatnym możesz nie znać się na 
niczym i być kiepska w każdej dziedzinie, od 

łóżka do kuchni. Możesz być leniem totalnym. 
Zawsze trafi się jakiś gość, który weźmie za 

ciebie odpowiedzialność. 

A w biznesie? Gdy jesteś kiepska i popełniasz 
błędy, sama musisz za nie zapłacić. Klienci są 
bezlitości i szybko je wytkną, a potem odejdą 
i opowiedzą innym. Za każde niedopatrzenie, 
drogę na skróty, niewiedzę i nieświadomość 

podczas podejmowania decyzji czy 
inwestowania zapłacisz zdrowiem, reputacją 

albo pieniędzmi. Tu też dochodzą odsetki  
za każdy dzień braku zapłaty. 

Kiedy po raz pierwszy spotkałam się z Martą, usłyszałam, że marzy jej się praca 
ze mną, bo stanowi dla niej wyzwanie. Że łatwo nie będzie, ale ma to sens. 

Marta była naszą klientką. Kupiła jeden z moich pierwszych projektów – 
Victorian Slave, który zapoczątkował piękną zmianę w jej życiu. Niby powinna 
więcej czasu spędzać w domu, rodzić dzieci, ale między słowami usłyszałam, że 
prywatnie coś się nie układa... Zobaczyłyśmy, że bardzo siebie potrzebujemy: obie 
mamy płaszczyzny, które nam nie hulają. I bardzo sobie możemy w nich pomóc. 

Po zadaniu kilku pytań wiedziałam już, co się dzieje w jej życiu i jaka jest jej 
relacja z ciałem i z mężem. A Marta rozejrzała się po firmie i ludziach i w kilka 
sekund odkryła, co się dzieje u mnie. Wszystko stało się jasne. Wiedziałyśmy, 
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że możemy sobie wiele dać. Szybko zaczęłyśmy układać plan wspólnych działań 
i szukałyśmy rozwiązań. 

Zatrudniałam wtedy w firmie prawie całą rodzinę. Każdy, kto pracuje lub 
pracował z rodziną, wie, o czym mowa. Byłam najgorszym pracodawcą, jakiego 
mogli sobie wyobrazić. Pamiętam nawet, że chcieli mnie usunąć z firmy, bo 
przeszkadzałam im w budowaniu rodzinnych relacji i  ciągle wymagałam lub 
wymyślałam nowe rozwiązania. Poza tym zakłócałam ich święty spokój i byłam, 
jak stwierdzili, największym kosztem firmy. Usunięcie mnie z firmy oznaczało 
według nich spore oszczędności. 

Nie miałam siły pracować z rodziną ani nie wiedziałam, kogo i jak mogę wpuścić 
do takiego bałaganu. Wszystko pękło, kiedy Marta zaproponowała, że wpadnie 
któregoś dnia przed szkoleniem, które chciałam zorganizować dla swoich pracow-
ników. Zaproponowała, że przeprowadzi krótką ankietę i zapyta ludzi w biurze, 
czym się zajmują, jakie mają kompetencje i ile zarabiają. 

Szybko odkryła, że kilka osób zajmuje się tym samym – na przykład przelewami 
i księgowością, mimo że zatrudnialiśmy wysoko opłacaną zewnętrzną firmę 
księgową oraz drugą firmę, prawniczą. Ta czynność uruchomiła lawinę. Wszystko 
się obnażyło, posypało. Zobaczyłyśmy tysiące poukrywanych, dziwnych danych 
i kompletny brak kompetencji. Dobiły nas informacje, do których dotarłyśmy. 
Dosłownie. Bardzo szybko zostałyśmy same z Patrycją – jedyną dziewczyną 
z całego zespołu, która pracowała za trzech. Rodzina odeszła, a my zaczęłyśmy 
sprzątać. Dzień po dniu. Zajęło nam to kilka dobrych lat. Mobilizował nas jeden 
cel: jak najszybciej postawić firmę na nogi. 

Na początku byłyśmy superzajęte naprawami i awaryjnymi działaniami, aby 
zebrać informacje, uporządkować i ustabilizować firmę. Ale przyszedł moment, 
kiedy zaczęłyśmy się ze sobą spinać. O pierdoły. O decyzje. Żadna z nas nie pra-
cowała wcześniej w spółce i z drugą silną kobietą. Obu nam było trudno. Miałam 
poczucie, że Marta mnie kompletnie nie słyszy, chce mnie przerabiać. Nie podobały 
mi się jej korporacyjne sposoby zarządzania, planowania, omawiania i wspólnego 
decydowania. Wydawało mi się, że nadal musimy działać żywiołowo i że niczego 
nie da się zaplanować ani ująć w sensowny system. Bo nikt go nie potrzebuje. Bo 
lepiej działać po staremu. Decyzje podejmowałam intuicyjne, bez sprawdzania 
danych, bez konkretów, ze względu na sympatię do ludzi. Chciałam być miłą, 
fajną Jolą. Myślałam, że bycie fajną i miłą to recepta na prowadzenie biznesu, 
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a ludzie będą chcieli dla mnie pracować i się starać. Nawet nie zauważyłam, że 
niektórzy regularnie mną manipulowali, a ja nieświadomie ich chroniłam. Byłam 
bardzo osłabiona, ciągle pod presją, w kłopotach. Stale bardzo dużo pracowałam. 
Pogubiłam się totalnie. W działaniu po nowemu przemycałam stare, a wszystko 
wsiąkało jak krew w piach. 

Marta jest bardzo dobra w zarządzaniu, administrowaniu i planowaniu dużych 
projektów i przedsiębiorstw. Ma niezwykle błyskotliwy mózg i bardzo szybko 
zauważa to, co stanowi źródło problemu. Równie szybko znajduje rozwiązania 
i błyskawicznie podejmuje decyzje. Ma intuicję. Pracuje otwarcie, konkretnie, 
szczerze. Pokazała mi, że mam pracować dla dobra firmy, a nie dla wszystkich 
wokół. Nie byłam świadoma, że wybierając dobrze dla firmy, wybieram dobrze 
dla siebie. I że nie zawsze pojawia się sympatia ze strony tych, dla których moje 
wcześniejsze decyzje okazywały się korzystne. 

Pamiętam, jakim szokiem była dla mnie jej rozmowa z producentem kartonów. 
Marta zadzwoniła do kilku firm, zebrała oferty, a na koniec zadzwoniła do swojego 
przyjaciela, który również produkował kartony, i zapytała go o cenę. Podał jej 
wyższą stawkę niż zewnętrzne firmy. Co zrobiła Marta? Powiedziała, że będzie 
zamawiać w innym miejscu, bo znalazła kogoś, kto taniej wykona kartony. Co 
zrobiłaby Jola? Wybrałaby przyjaciela – mimo że zaproponował najwyższą cenę 
– aby kosztem swojej firmy wesprzeć jego biznes. Bo tyle lat współpracujemy, że 
powinniśmy się wspierać i wzajemnie u siebie zamawiać. Jola cieszyłaby się, że 
przyjaciel chce się zająć kartonami. 

Takie wybory szkodziły mojemu biznesowi. Kiedy działałam sama, nawet 
tego nie zauważałam. Ale kiedy zaczęłyśmy pracować razem, Marta zaczęła to 
wyłapywać, a mnie powoli otwierały się oczy ze zdumienia, że działam kompletnie 
irracjonalnie. 

Jak działałam w swoim biznesie, zanim poznałam Martę? Moje decyzje wyni-
kały z sympatii do kogoś. Ciągle wybierałam dla innych. Regularnie krzywdziłam 
siebie i to, co tworzyłam. Utrzymywałam nawyki z lat dziewięćdziesiątych. 

Marta działa wprost, zawsze dla dobra firmy, bez brania pod uwagę osobistych 
sympatii. Chociaż jestem starsza i mam dobre intencje oraz, wydawałoby się, 
ogromne doświadczenie w budowaniu firmy od zera, ledwo za nią nadążałam. 
Ciągle coś pieprzyłam. A właściwie wywalałam się na każdym zakręcie. Miałam 
emocjonalny mętlik w głowie, walczyłam sama ze sobą. Wkurzało mnie to. Nie 
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mogłam się przestawić na obecność partnerki w biznesie. Całe życie byłam liderką 
w firmie, a tu nagle druga baba rządzi się w moim gospodarstwie. W dodatku 
nie po mojemu. Nie mogłam się przyzwyczaić ani przestawić na uzgadnianie 
i potwierdzanie wszystkiego ze wspólniczką. Zaczęłam tracić grunt pod nogami. 
Jakiekolwiek działania stały się dla mnie trudne i niekomfortowe. Moje ego się 
buntowało. Nie byłam przyzwyczajona tak szybko myśleć i pracować. Przytłaczało 
mnie również tempo pracy, która w zasadzie nigdy się nie kończyła. Na dodatek 
kompletnie siebie nie słyszałyśmy. Zaczęłyśmy podważać swoje decyzje i opinie. 
Przestałyśmy się ze sobą zgadzać. 

Było niezwykle trudno. Emocje sięgały zenitu. Bo jak możesz się przyznać – 
przed sobą i innymi – że się na czymś nie znasz, że robisz głupoty, że nie myślisz, 
że nie możesz się skupić, że ciągle jesteś w emocjach, pędzie i  stresie. Że nie 
możesz pojąć, co się dzieje. Że nie nadążasz. W takich momentach z żalem, ale 
przyznawałam się do niedojrzałości biznesowej. Zobaczyłam, że jeszcze sporo 
muszę się nauczyć i sporo nie wiem. Zrozumiałam, że wiele się zmieniło, a ja tkwię 
daleko w przeszłości. W swoich kompleksach, ograniczeniach i nieświadomości. 
Nie potrafiłam z tego wyjść. Jakbym znajdowała się w zadymionym pomieszczeniu, 
odbijała od ścian i działała po omacku. Nie jest dobrze w środku, ale nie umiem 
wyjść na zewnątrz. Nie wiem, gdzie są drzwi, ale wiem, że na zewnątrz też czają 
się problemy. 

Kiedy Marta weszła do spółki, oddałam jej całą brudną i mokrą robotę, zwa-
liłam na nią większość najtrudniejszych spraw. Prowadziła administrację firmy, 
planowanie, część zarządczą. Wszystkie trudne sprawy, które wymagały nie tylko 
wiedzy, doświadczenia, lecz także siły i charakteru, poszły do niej. Była bardzo 
skupiona, pracowita i naprawdę w tym dobra. Weszła jak taran. Brała na siebie 
wszystko, co najtrudniejsze. Nigdy się nie skarżyła, robiła jedną robotę po drugiej. 

Ja miałam trochę lżej. Mogłam zajmować się tym, co mi wychodzi najlepiej: 
projektowaniem, sprzedażą, budowaniem sieci klientów, organizacją wydarzeń 
i  eventów, pracą z  ambasadorkami i  planowaniem produkcji. Zbudowałam 
networking, który wymagał regularnych kontaktów. Uwielbiam ubierać kobiety 
w najpiękniejszą bieliznę i ubrania. Uwielbiam sprzedawać, szkolić i edukować. 
Organizowałam codzienne wydarzenia w sklepach. Zaczęłam skupiać wokół siebie 
ambasadorki, budować sieć w Polsce i generować dodatkową sprzedaż. Miałam 
czas na projektowanie regularnych i pełnych kolekcji bielizny, ubrań, akcesoriów 
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i  kostiumów kąpielowych. Wymyślałam nowe modele, zbierałam komponenty 
i pilnowałam produkcji, dostawców, stanów magazynowych. 

Z drugiej strony wyobrażałam sobie, że z Martą staniemy się kumpelkami, które 
spędzają ze sobą czas, klepią się po ramieniu, plotkują, rozmawiają o pierdołach, 
śmieją się i zgadzają co do sposobów myślenia i działania. Miałam oczekiwania 
na jej temat. Myślałam, że wiem, jaka ma być i jaka ma nie być, żeby było dobrze. 
Byłam bardzo pogubiona. Ale nie mogłam wiedzieć, co dla firmy znaczy „dobrze”. 
Właśnie wyobrażenia, wymysły i roszczenia okazały się największymi moimi utra-
pieniami, bo nie miały nic wspólnego z tym, kim ta kobieta była w rzeczywistości. 

Przyzwyczaiłam się do swojej mocy i decyzyjności. I do tego, że ludzie raczej się 
ze mną zgadzają, niż przeciwstawiają. A Marta mówiła wprost, wykładała kawę 
na ławę, obnażając moją niekompetencję albo bezmyślność. Myślałam, że oszaleję! 
Nie miałam w niej przyjaciółki do ględzenia, narzekania i opowiadania o niemoż-
liwościach. Tyle że ona zwyczajnie nie miała czasu na babskie ględzenie i pierdoły. 

Marta ogarniała trzy firmy. Przeskakiwała z jednej branży w drugą. Wszystko na 
czas. Konkretnie i na temat. Od pomysłów do rozwiązań. Nie mogłam przeskoczyć 
na jej niezwykle błyskotliwy sposób myślenia i działania. Ciągle za czym biegłyśmy, 
wiecznie brakowało czasu, załatwianie na wdechu, w ekspresowym tempie, aby 
iść dalej, do następnych spraw, których liczba tylko rosła i rosła. 

Tak, byłyśmy różne! Kompletnie! 
Dziwnie się czułam. Do tego dochodziło potworne zmęczenie. I najbardziej 

energochłonne szamotanie się emocjonalne z samą sobą. Wysiłek nigdy się nie 
kończył. Gdy jedna sprawa została zamknięta, nagle spod ziemi wyrastało dziesięć 
następnych. Przeczołgało mnie to, co przeszłam w ramach zmian w firmy i sta-
wiania wszystkiego na jedną kartę, na głowie i wprowadzania nowej organizacji. 
Z jednej strony ledwo dychałam, z drugiej – nie chciałam dorosnąć do prowadzenia 
firmy i brania współodpowiedzialności za wszystko, co się dzieje. Sporo zrzucałam 
na Martę; ona to brała, a ja chowałam głowę w piach. 

Było mi to na rękę. Przyzwyczaiłam się do zbierania laurów. Fajnie było słyszeć, 
że sklepy świetnie wyglądają, że fajna kolekcja, że firma ma prestiż. Tyle że to Marta 
tak naprawdę ogarniała wszystkie smrody, fizyczną i osobistą odpowiedzialność 
za to, co stało za moimi plecami. To ona wykonywała najbrudniejsza robotę, od-
pędzała wilki ujadające na zapleczu i utylizowała tony firmowych śmieci, podczas 
gdy ja zbierałam pochwały. Ta dziewczyna po cichu zapieprzała z tyłu, wykonywała 
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najcięższą robotę i nie dostawała nawet słowa uznania – ani ode mnie, ani od kogoś 
innego. Tyrała, dopóki starczało jej sił i cierpliwości. 

Powiesiłam tę firmę na sobie, co stanowiło ogromne zagrożenie dla jej rozwoju 
i niewyobrażalne obciążenie dla mnie. Nie mogłam przeklikać w swojej głowie, że 
teraz jest nas dwie. I przyszedł moment, kiedy wszystko się rozlało. 

Kierowniczka ze starego zespołu nie mogła się dogadać z Martą. Ciągle na nią 
narzekała. Doszło do tego, że zapomniała poinformować, że postanawia wziąć 
wolne, i nie wystąpiła z wnioskiem o urlop. Pół nocy słuchałam opowieści, którymi 
zatrułam sobie głowę. Stanęłam po staremu – po stronie rodziny. Chciałam chronić 
i  rozwiązywać problemy, okrywać, działać za pracowników, dopomóc biedzie. 
Dałam się zmanipulować, bo – jak się później dowiedziałam – ta sama dziewczyna 
napieprzała na mnie przed Martą i  resztą zespołu. Gdy się spotkałyśmy, aby 
skonfrontować swoje stanowiska, wybuchł potężny konflikt. Dolałam oliwy do 
ognia – stanęłam po stronie tej dziewczyny przeciwko wspólniczce. Marta się 
poddała. Zawiesiła współpracę i  zakończyła akcję ratunkową Li PARIE. Nie 
byłyśmy w stanie rozmawiać ze sobą bez mediatora. 

Zostałam sama z całym bałaganem. Ze skłóconym zespołem. W rozsypce. 
Musiałam to sobie poukładać raz, a porządnie. Nie było czasu na pierdoły. Albo 
w tę, albo we w tę. To były najbardziej przewrotne i rewolucyjne dni i noce w mo-
jej głowie. Nie spałam. Zadawalam sobie tony pytań. Dzień i noc zalewałam 
się pytaniami, aby pojawiła się świadomość i nadeszły właściwe odpowiedzi. 
Konsultowałam się ze specami od konfliktowych sytuacji w firmie i ze zdumieniem 
otwierałam oczy z powodu tego, co zrobiłam. Spojrzałam na sytuację z zupełnie 
innej perspektywy. Obraz mnie zszokował. 

Czułam, że upada projekt ratowania Li PARIE. Że to koniec. Że utraciłam 
możliwość porozumienia i wspólnej pracy z Martą. Czułam, że rozważa odejście, 
bo nie przebije się przez moje ego, emocjonalne huśtawki oraz działanie po sta-
remu, czyli takie, żeby rodzinie było dobrze i żeby rodziny wiecznie bronić. Nie 
miałam siły ani kompetencji, aby cokolwiek samej dalej ciągnąć. Wiedziałam też, 
że zawsze mogę uciec do Francji, do ukochanego i zawiesić na nim swoje życie. 
Ale tego nie chciałam robić. 

Postanowiłam zawalczyć. Podjęłam kilka ważnych osobistych decyzji i zapro-
siłam Martę na spotkanie. Uznałam, że powiem jej prawdę. Prawda, jaka by nie 
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była, zawsze jest najlepsza. Szkoda czasu na zamulanie rzeczywistości. Marta to 
bardzo inteligentna dziewczyna, w mig oceni, czy to ma sens czy nie. 

Poprosiłam, aby mnie wysłuchała. Opowiedziałam o sytuacji, którą odkryłam, 
o tym, co sobie uświadomiłam, a czego wcześniej nie widziałam, o tym, jak wiele 
to zmieniło w mojej głowie, i o tym, co chcę z tym zrobić. Przedstawiłam Marcie 
plan działania i wizję naszej przyszłej współpracy. Obnażyłam się przed nią i po-
wiedziałam, że chyba pierwszy raz w życiu jestem gotowa na kawał prawdziwej 
porządnej roboty, dorastanie w biznesie i totalną obecność w tym, co robię. 

Uważnie mnie słuchała. Po tym przeoraniu w  ostatnich dniach byłam naj-
bardziej prawdziwym człowiekiem, jaki kiedykolwiek stanął na jej drodze. 
W totalnym obnażeniu, ale z niezwykle dojrzałą, stabilną i jasną wizją dalszego 
działania. Poprosiłam, aby posłuchała siebie w odniesieniu do tego, co do niej 
mówię, i zadała sobie pytanie, czy ma lekkość do tego, żeby zostać na pokładzie, 
czy do tego, żeby odejść. Bo uszanuję każdą decyzję. I  tak jesteśmy w  czarnej 
dupie. Straciłyśmy wszystko. Niech decyduje, czy ma poczucie, że moja deklaracja 
jest szczera i prawdziwa. 

Niewiele mówiła. Słuchała. Obie szybko złapałyśmy to, co nie wymagało słów: 
że właśnie możemy zdecydować, czy stawiamy na mądrość i przywrócenie życia 
naszemu kochanemu Li PARIE, które potrzebuje nas obu, czy na tchórzostwo, 
czyli nasze ego, babską głupotę i uśmiercenie tego pięknego bytu. 

Marta nie traci czasu na pierdoły. Mrugnęła tylko raz oczami i już wiedziałyśmy, 
że nasze wspólne serce zaczyna znowu bić! Akcja reanimacyjna zakończona, mimo 
że jedną nogą byłyśmy już poza Li PARIE. Obu nam zależało na tym, żeby temu 
projektowi dać nowe życie. Szybko usiadłyśmy do podziału obowiązków i akcji 
naprawczej. Wszyscy przeżyli, ale część musiała odejść z firmy. Niektórzy od razu, 
inni nieco później. I nie była to Marta. 

Zostałyśmy na dobre i złe. Od tego zaczęła się budowa naszej prawdziwej, 
dożylnej biznesowej relacji. Nauczyłyśmy się wtedy, że najpierw to my musimy 
stanowić zespół, zanim wyjdziemy do pozostałych pracowników. I że na koniec 
dnia to my bierzemy odpowiedzialność, nie dziewczyny. 



Strach 
zamieniaj  
na odwagę
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Czego mnie nauczyły te historie z tańcem? Żeby wszystko robić odwrotnie niż 
inni wokół. Żeby strach zamieniać w odwagę i sięgać po to, co najpiękniejsze, 
najlepsze i teoretycznie nieosiągalne. Bo samo do nas nie przyjdzie. Musimy się 
pofatygować. Aby to zrobić, lenia musimy zamienić w aktywność i ożywienie, 
a potem przetrwać dyskomfort odrzucenia, ocen i samotności. Ale kiedy nasze 
intencje są czyste, na tej drodze pojawia się wsparcie, dotykamy magii i doświad-
czamy wielu niesamowitych chwil. 

Aby doświadczyć takich momentów, musiałam pokonać długą drogę z małej 
wioski Borucza, w której się urodziłam. To przepaść geograficzna i mentalna. 
W mojej miejscowości o Francji wiedziano tyle, że dziedzic posyłał pieszo jednego 
z chłopów po bułki paryskie do oddalonego o dziesięć kilometrów Stanisławowa. 
Bułki ani kształtem, ani smakiem nie przypominały francuskich bagietek, ale były 
delikatniejsze niż chleb. Nikt z wioski nie podróżował ani nie uczył się języków. 
Szanse, aby po naszej wiejskiej szkole podstawowej gdziekolwiek zdać egzamin, 
były żadne. Poziom nauczania był bardzo niski. Jeden Henio skończył studia 
na UMCS-ie w Lublinie, drugą osobą wykształconą i jedyną kobietą w historii 
okolicy byłam ja. 

Latem biegałyśmy z siostrą bez butów, a zimą nosiłyśmy jedne na zmianę – za-
leżało od tego, która wcześniej wstała. Drugą parą na zmianę były sukniaki – buty, 
które się nosiło przy domu do pracy w gospodarstwie. Najstraszniejsze buty mojego 
życia. Takie syberyjskie walonki. Mentalnie i geograficznie nie było szans, aby 
jakiekolwiek chłopina zbłądził do naszej wioski. Nie było dróg i powodów, poza 
zbieraniem grzybów, jagód i polowaniem na dzikie zwierzęta, aby nas znaleźć 
pośród pól i  lasów. Gdy kiedyś znajoma ze studiów próbowała po urodzeniu 
syna odwiedzić mnie w mojej szkole na wsi, stwierdziła, że po drodze spotkała 
więcej dzikiej zwierzyny niż ludzi. Była głęboko poruszona, że tu w ogóle można 
żyć. Zrozumiałam, że Borucza to nie tylko wiocha, lecz także koniec wszystkich 
wiejskich wioch. 

To ja musiałam wyjechać ze swojej miejscowości, przeprawić się przez rzeki, 
łąki i lasy, w których toczyło się moje dzieciństwo, aby dotrzeć do cywilizacji. 
Pojechałam do szkół, uczyłam się języków i szybko zaczęłam pracować. Potem 
uciekłam od męża do stolicy i próbowałam przetrwać. Otworzyłam firmę i więk-
szość życia utrzymywałam siebie i rodzinę. Wiele podróżowałam – z ciekawości 
świata i za wiedzą. Tak rozwijałam samoświadomość i tak doświadczałam. Aby 
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dać upust nadmiarowi energii, uprawiałam wszystkie możliwe sporty. Wszędzie 
mnie było pełno, a moja głowa ciągle generowała nowe pomysły. Od zera stworzy-
łam bieliźnianą markę Li PARIE, osiągnęłam spektakularny sukces i stałam się 
ekspertką w swojej dziedzinie. Potem kilka razy plajtowałam i znowu budowałam 
od nowa. Nie pamiętam, ile razy znajdowałam się na szczycie swoich możliwości 
biznesowych, a potem spadałam na łeb, na szyję jako bankrutka. Kleciłam swoje 
życie osobiste, wychodziłam za mąż, romansowałam, tułałam się po świecie, 
zwiedzałam, poznawałam inne kultury. Mierzyłam się z samotnością i ciągłymi 
ocenami innych. Jestem bardzo wrażliwym człowiekiem, więc nie ma co udawać, 
że te zawirowania, zakręty i upadki życiowe nie zostawiły śladu. Przeżyłam trzy 
depresje i jedno umieranie w czasie nurkowania na wraku. Czułam, że czwartej 
depresji nie przeżyję. Dlatego robiłam wszystko, żeby ratować swój tyłek. Kiedy 
było źle, powtarzałam sobie: „Ratuj się, Jola!”. I robiłam wszystko, aby się nie 
zapaść. Bo dobrze pamiętałam, jak długo wychodzi się z dołka. 

Kiedy ponownie wybrałam się do Paryża na zajęcia z  rozwoju osobistego 
i świadomego życia, podjęłam ważne życiowe decyzje: koniec latania po całym 
globie, czas zastosować naukę w codziennym życiu. Zgodziłam się na samotność 
i brak miłości. Dałam wolne facetom od kochania mnie i wypełniania mojej emo-
cjonalnej pustki. Gdy następnego dnia pojechałam na randkę z Jeanem-François, 
byłam wolna od jakichkolwiek roszczeń, oczekiwań i wyobrażeń; chciałam po 
prostu przyjemnie spędzić wieczór. Musiałam jechać do niego przez cały Paryż, 
a  ten gnojek siedział sobie zrelaksowany i czekał, nawet o milimetr nie ruszył 
swojego francuskiego tyłka. Gdy piliśmy wino w pubie Sir Winston, a ja słuchałam 
opowieści o paryskim życiu, po raz pierwszy od pół wieku odetchnęłam po tej 
życiowej gonitwie i pomyślałam: fajny człowiek, taki trochę paryski książę! 

Tak wyglądała moja droga do księcia. Bo książę wcale nie pojawił w mojej 
wiosce, aby mnie zbawić od życiowych nieszczęść i na białym koniu porwać do 
swojego pałacu. Sama musiałam pofatygować się po niego aż do Paryża. Dziwne 
to było, bo naprawdę o wszystko musiałam zawalczyć i wyciągać rękę – do ostat-
niego metra mojej miłosnej podróży. Jak to możliwe, że się nie rozmyśliłam po 
drodze...? To we mnie musiała dokonać się przemiana i to ja musiałam przejść 
długą i trudną drogę od miejsca, w którym się urodziłam, do mojego francuskiego 
życia. Zbudowałam siebie jako człowieka i stworzyłam całe swoje zawodowe życie. 
I kiedy byłam gotowa, książę stanął na mojej drodze. Nigdzie się nie fatygował. 
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Nie ruszał nawet tyłka poza centrum Paryża. Nie tracił niepotrzebnie czasu ani 
paliwa na nieplanowane podróże po dzikich, niecywilizowanych krajach. Siadał, 
popijał apéro i przebierał jak w ulęgałkach. Taka jest miłosna historia mojego życia. 

Jean-François – długowłosy blondyn, człowiek o przeuroczym uśmiechu i uspo-
sobieniu. Księciem nie jest, ale tak go nazywam. Siedzi teraz obok mnie, słucha 
muzyki, patrzy, jak piszę tę książkę, i uroczo uśmiecha się do mnie. Podchodzi 
co chwila i mówi: Jolanta, je ta’ime. Zamku nie ma. Wynajmuje niewielki biały 
domek tuż przy morzu w pięknym francuskim miasteczku Le Touquet-Paris-Plage 
na północy Francji, przy La Canche. Białym koniem jest firmowy samochód. 
A naszymi skarbami największymi są dwa stare motory, z których jeden jest tak 
stary, że odpala, kiedy ma nastrój. Starowinek już chyba nie chce, aby nim jeździć. 

Siedzimy sobie właśnie w domu. Po powrocie z dzikiej plaży Jean ugotował 
pyszne owoce morza, które kupił rano na targu. Teraz gra na keyboardzie, który 
nazywam pianinem, a ja piszę książkę i popijam wino. Kiedy gra i śpiewa, pory-
wa serca. Uwielbiam takie dni. To piękne, prawdziwe chwile, które łączą ludzi. 
Jean-François jest moim przyjacielem. W momencie, w którym się spotkaliśmy, 
oboje całkowicie zaczęliśmy odmieniać swoje życie. 

Kiedyś zabrałam go do mojej wioski i zapytałam, jakie są szanse, że mógłby 
mnie tam znaleźć. Nie przestawał się śmiać. Zabrakło mu czasu, aby wymienić 
liczbę miejsc po przecinku w rachunku prawdopodobieństwa, że to kiedykolwiek 
mogłoby się zdarzyć. To ja musiałam najpierw zbudować księcia w sobie, aby 
stać się zaproszeniem dla drugiego, wartościowego człowieka w moim życiu. 
Wyruszyłam w świat. Szukałam go wszędzie, a na końcu tej drogi znalazłam... 
siebie. A kiedy siebie zbudowałam, on stanął na mojej drodze. Taka jest moja 
historia z księciem... 
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