
• Co się odwlecze, to 
nie uciecze ... Urodziła 
córkę i uznała, że jedno 
dziecko wystarczy, bo 
chciała mieć więcej 

czasu na życie. Za to 
dziś marzy o wnukach! 

e Jak wspomina Pani 
swoje dzieciństwo? 
- Wspominam je ciepło, 

bo było ono bardzo uda
ne. Mimo że wychowywa
łam się bez ojca, który 
odszedł ode mnie i ma
my. Ale to mama chciała, 

by odszedł, więc nigdy 
nie czuła się kobietą po
rzuconą i dlatego w na
szym życiu wszystko do
brze się Układało. Mama 
była pogodna, niezależna 
i spełniona zawodowo. 
e Czy rozpieszczała Pa
nią, żeby wynagrodzić 
utratę ojca? 
- Kiedy ja wcale nie by
łam przez nią rozpiesz
czana! Wszystkie jej .pro
blemy były moimi proble
mami. Właściwie to wy
chowałam się sama, na 
podwórku. Z mamą ra
czej mijałyśmy się w bie
gu. Ona była w biurze, ja 
w szkole, i tak w kółko ... 
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Babcią już 
zostać chcę! 
e Czy bardzo przeżyła 
Pani to wczesne rozsta
nie z ojcem? 
- Nie było żadnej traumy. 
Po prostu szybkie odcię
cie od niego, jak od ko
rzenia. Rodzice nie ukry
wali niczego przede mną, 
żeby mi oszczędzić przy
krych doświadczeń. Do
brze wiedziałam, na czym 
polega dramat rozstania 
kobiety z mężczyzną. Pa
miętam dzień, w którym 
ojciec się wyprowadzał. 

Jak pakował rzeczy, po
tem podział majątku. To 
działo się na moich 
oczach. Tak byłam harto
wana od dziecka. Dlatego 
wcześniej dorosłam. 

e A jak mama zareago
wała na wieść, że chce 
Pani zostać aktorką? 
- Oj, to było straszne! ż.e
by uroczyście poinformo
wać ją o moich planach 
zawodowych, zaprosiłam 
mamę do parku na spa
cer. „ Tam ci powiem coś 
bardzo ważnego" - zapo
wiedziałam. A pod mamą 
nogi się ugięły! Wtedy 
miałam już chłopaka, 

więc pewnie pomyślała, 
że jestem w ciąży, i szyko
wała się na najgorsze. Za
tem moją nowinę przyjęła 

z ulgą, mówiąc: „Córecz
ko, dzięki Bogu to tylko 
takie nieszczęście„. ". 

e A potem została Pa
ni pierwszą i najwier
niejszą wielbicielką? 
- To nie było takie oczy
wiste. Mama wcale nie 
była zachwyoona moimi 
artystycznymi aspiracja
mi, chociaż dziś tego już 
nie pamięta. Minęło spo
ro czasu, zanim się z tym 
pogodziła i zaczęła trzy
mać za mnie kciuki. Mat
ki zawsze widzą w swoich 
dorosłych córkach malut
kie, bezbronne istotki. 

• Czy taką samą mamą 
jest Pani dla swojej cór
ki Heleny? 
- Ja mojej córce stworzy
łam pełną rodzinę, z ma
mą i tatą. Nie wyobrażam 
sobie, żeby było inaczej. 
Helena ma 20 lat. To naj
ważniejsza osoba w mo
im życiu. Mam tylko jed
no dziecko. Czułam, że 

nie powinnam robić tło
ku na świecie. I chciałam 
mieć czas na swoje życie 
i pasje. Przyznam jednak, 
że bardzo chętnie zostanę 
babcią. Seńo! W Pierw
szej miłości gram nawet 
taką jedną babcię ... 
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