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i e 
O wyższości mówić nie będę. Bo u 

nas, w domu, jedne i drugie święta, 
choć tak różne w wystroju i nastroju, 
zawsze służą do tego, by scalać rodzi
nę. Są kręgosłupem naszego życia, po
zwalają się odnaleźć. Niezwykle waż
na była i jest u nas dbałość o tradycję . 
rzenoszoną z pokolenia na pokole-
· e. I cokolwiek się działo, musieliśmy 
znaleźć czas, żeby się spotkać i coś ra
zem zrobić. 

c 
- Rzeczy piękne choć drobne, jak 
te na święta. Przed Wigilią robili
śmy ozdoby choinkowe: łańcu
chy, zabawki. Długo wierzyliśmy 
w aniołki i św. Mikołaja I choć 
wyrastaliśmy w końcu z tej wia
ry, innym nigdy nie zdradzali
śmy odkrytej prawdy. Mój brat, 
młodszy ode mnie o ponad 5 
lat, wykrzykiwał czasami: 
nOoo, widziałem aniołka nie-
bieskiego!!". Nie mówiliśmy 

mu: "Kłamiesz, gówniarzu", 
tylko pozwalaliśmy trwać 

w tej tradycyjnej odświęt
ności, w dziecinnej wie

rze w cuda 

- A potem, gdy już Pani dorosła 
dom D 

- Zawsze i wszędzie było 
tak samo. Bo te święta po
legają na przenoszeniu 
tradycji właśnie. I dla 
mojego dziecka święta są 
zawsze tym, czym były 
dla mnie. Jest przed
świąteczna krzątanina, 
zapach ciasta, pasty do 
podłogi ... I cała rodzina 
przy stole. Bo dopóki 
rodzina spotyka się 
przy stole - jest do
brze. Nawet wtedy, 
gdy jest źle. 

Od ae o Pani z a? Jak 
t 1 tec , I . n radycję? 

- Zawsze zaczynam od cmentarzy, od
wiedzenia bliskich, będących już po 
tamtej stronie. ż.eby wiedzieli, że o 
nich myślimy, że są z nami. Zanoszę 
im choinki, przystrojone w malowane 
bańki i świeczki. 
Potem zasiadamy wszyscy: mój syn, . 
jego koledzy, dzieci brata Robimy 
masę solną, kleimy z niej aniołki, ma
lujemy i wypiekamy. My, dorośli, ku
pujemy winko i, klejąc te arcydziełka, 
gawędzimy sobie, popijamy i zagryza
my bakaliami. To są chwile prawdzi
wego szczęścia. 

-ens z anta 7 
- Rozdajemy je, oczywiście. To są 

nasze najważniejsze prezenty, 
element świątecznej trady

cji. Gdy są zrobione 
własnoręcznie, cie

szą najbardziej. 
Kupić coś to żad
na sztuka. 
W tym roku wy
piekliśmy ich po
nad 200, bo od
kąd prowadzę 

Salon Poezji, 
przybyło nam 
przyjaciół. Ra
diowej Trójce 
podarowałam 

ulepioną przez 

A z mężem i 8Ynkiem 

siebie szopkę, z jeleniem, krową, zają
cem, myszką. Pójdzie na aukcję, na 
rzecz biednych dzieci. 

- Am ane Co potem? 
- Wigilia. Zawsze taka sama. Po 
śmierci mamy to ja zostałam wybit
ną specjalistką od robienia kutii. 
Kutia to też tradycja, ze Wschodu, 
skąd pochodzą moi rodzice. Jest 
barszcz i uszka. Im mniejsze, tym 
lepsze. 
Farsz jest z grzybów przez nas uzbie
ranych. Karp. Przede wszystkim sma
żony. A gdy wystarczy czasu, także w 
innych postaciach. Chrzan prawdzi
wy, tarty ze łzami w oczach. I raz w 
roku, tylko w Wigilię, są pierogi fa
szerowane słodką kapustą. 

ie 
- Kolędujemy z rozmachem. Po są
siedzku mieszka Grupa Pod Budą. 
Zbieramy się zwykle w drugi dzień 
świąt, są gitary, wspaniałe głosy. 
Schodzimy się i śpiewamy, śpiewa
my, śpiewamy ... Najprzód kolędy, 

potem wszystkie znane przeboje. 
Mój syn przeniósł tę tradycję na cały 
rok i często spotyka się z kolegami na 
"kolędowanie" - jak mówi. Piosenki 
są na każdą porę roku. 

A prezenty" 
- Czekamy na nie niecierpliwie. 
Najpiękniejszy otrzymałam od losu. 
W roku 1985 położyłam sobie pod 
choinkę mojego synka. Urodził się 
15 listopada i był w sam raz, cudow
nym pakuneczkiem gwiazdkowym. 

- Mam Pani o jak m kowym? 
- Nie marzę! Ani o rolach, ani o pre-
zentach. Umiem cieszyć się tym, co 
mam. Człowiek jest rozgoryczony, 
kiedy marzenia się nie spełniają. A 
ja, jak pani widzi, nie jestem ponura. 

-A 
- Uczę się prowokować i wywoływać 
szczęście, dać mu szansę, po prostu. 
Zamiast markotnieć w deszczowy ra
nek, cieszę się, że ogródek będzie pod
lany i powietrze świeże. Znam ludzi 
bogatych, pięknych i... bardzo, bardzo 
nieszczęśliwych. I znam ludzi bez nóg, 
szczęśliwych, że mają ręce. Haszysz, je
den z moich dwóch kotów, tylko cze
ka, żeby poszaleć na przystrojonej cho
ince. Cieszy mnie jego frajda, chociaż 
rujnuje mój trud i tłucze moje bańki. 
Ale na szczęście, tak jak na wszystko w 
życiu, też trzeba zapracować. Trzeba 
uczyć się widzenia zdarzeń tak, by nio
sły nam samą radość. 

~Wybitna aktorka teatralna, 
filmowa, telewizyjna. 

• Absolwentka szkoły teatral
nej w Krakowie. 

• Zagrała w ponad 50 fil
mach, m.in. w: .Dolinie ls
sy", .Epitafium dla Barbary 
Radziwiłłówny", .Królowej 
Bonie", .Znachorze", • Trędo-

. watej". Ostatnio w .Wiedź
minie" i .starej baśni". 

• Za świetną kreację alkoho
liczki w filmie • Tylko strach" 
dostała nagrodę dla najlep
szej aktorki na festiwalu w 
Gdyni (1994). I mnóstwo 
nagród za wielkie role te
atralne, w Starym Teatrze w 
Krakowie, gdzie występuje 

od 1973 r. 

•Za działalność charytatywną 
Medal św. brata Alberta wrę
czył jej kardynał Franciszek 
Macharski, a dzieci nagrodziły 
Orderem Uśmiechu. 
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