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Najbardziej Wpływowych
Kobiet w Polsce

L

istt; SO Najbard1il'j WplV\\OW\ eh Kobiet
w Polsce przygotowuj<,' dld PJ1ist\\' po rai

7. To niezwykll' cil'kd\1 v pron·s - llll.lC

każdego roku przvgl,1d.1C: si<,' paniom. którl' w binwsil' osi,Jgn<,•łv t.ik \\ il'll'. I choć
daleka jl'ste111 od twil'nl1l'11i.1. il' kobil'Cl' pr1l'dsit;\\li<,'lid
trzeba 11 yró7niać \\ jakiś v.t Zl'gc°>lnv sposób. w iPm. i.l'
siła i wil'dZd Pa1i po1w<1IJ im wvhijdl si<,' i p11l'hijdC:· bt'Z
pomocy svstl'l110\1l'j. to lubit; pall'/l'l. jJk nc1 liście pojc1wiaj,J sit; nowe l\1&/l'. nm1 l' bi1m's\ z.11z.1d1anl' prtl'Z
przedsta\1icidki płci pit;k1wj. Nil' hl'z znaul'nia jl'st tl'i
fakt. że na s1uycil' nas1.ej listv 111al,11łv si<,' ł\obit>t\' 1.\1 i,11.ane nie z biznesl'm, .i / połitvk,1 i d1i.1ł<1ł11ości<! społeu1ą

Bt\lld S1.ydło. 1\gc1ta Konnhaust•r - Dudc1, Ełihit•ta Ha fa Iska - to pan il', ktc'irr 111.ij,1 rl'alnv wpływ na to. co dzil'je
sit; \1 kraju. I I.inna Cronkil'wiu -- W.ilt ·- ml lat z.irz<1d1a
W,11Vd\\'<I - można j,1 OCl'niać ll'pil'j lub gor1l'j, all' jako
prŁ't\'dl'nt stolicv decvdujl' o tym. jak nam si<,' lunkcjonujl' w tvm mieścil', i wplV\\d na to. jak postr1l'gaj<1 nas
odwil'd1;ij,1cv stolic<,' tt11vści. i\ Ew.i Blas;uvk. która c<1l<1
s\rnj.1 silę i t•ncrgit; poświęcił.i stwor1.l'niu miejsca. w którvm li, kll'irv mnie da\\ ano wielkich s1.ans na powrót do
normalnego ivcic1. d.ije Polakom 11 iarę i nadzil'jt;. il' jl'śli
sit; chce. moi na ws1.ystko. I po to wl.iśnie. w mojej ocenie.
pm\ st.ij,! podohnl' listy bv daw,u: pr1.yklad i zagr1.l'wal'
do walki o siebie. Bo kaida /. nas jest 11ply\1 O\\•! kobil't<1 .
.„
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18 Krystyna Janda

AKTORKA FILMOWA I TEATRALNA, REZYSERKA, PROZAICZKA

I FELIETONISTKA, PIOSENKARKA; DYREKTOR ARTYSTYCZNY
TEATRU „POLONIA" W WARSZAWIE

rystyna Janda jest absolwarszawskiego
Państwowego Liceum
Plastycznego. W 1975

K

wentką

ukończyła Państwową

Wyższą Szkołę Teatralną

w Warszawie. Janda debiutowała już
w czasie studiów rolą Maszy
Kułyginy w dramacie Trzy siostry
Antona Czechowa w reżyserii
Aleksandra Bardiniego w Teatrze
Telewizji w 1974 r. Od lat 80. gra
nieprzerwanie w filmach kinowych i telewizyjnych oraz w sztukach teatralnych. Od 10 lat także

reżyseruje w teatrze i telewizji.
Ma na swoim koncie reżyserię
filmu fabularnego Pestka, według kultowej powieści o miłości
autorstwa Anki Kowalskiej. Gra,
śpiewa, reżyseruje, pisze felietony, wydała 6 płyt i 5 książek.
Wielokrotnie nagradzana jako
najpopularniejsza i najbardziej
ceniona aktorka w kraju. W roku
1998 w ankiecie „Koniec wieku"
przeprowadzonej przez tygodnik
„Polityka" została wybrana do
grona najwybitniejszych aktorów
XX wieku.
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