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-- Kqbiecość jestwieczna. Ta dojrzała tym atrakcyjniejsza, że bogatsza w doświadczenia. 
W9lna od stereotypów. Co decyduje o kobiecym piękniei jak kształtujeje czas, mówią 

.. -. -, . ak~pr~i -GRAŻYNA SZAPOŁOWSKA, LAURĄ ŁĄCZ, EWĄ SKIBINSKA.orąiKATARZYNA WALTER. 
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~~;__ ' :.~; k):óra !ulJ.isiebie ,i~ś~at\ : ' do niczego,, zwłaszcza do· siebie. Dziś mam . ' 
. · ~ Przyjemnie,' gdy zdrowie w sobie radość spokojµ. 

prz~lad~ się na Wyglnd_i zauważą)~ to inni, . ·.· · · Aktorka m9wi, że lubi w swoim życiu wol~ 
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; - Dl~ Tu.Uiyc~c:Z:ri.fe ma •CZ~OŚ taki~go jak ; ' -~~ ·#op:.~tórY0s~~ję„Ąle,najpię~ejsze·j~~t . _::· :·~-.~-~-"j>;·_ 
- zmii:!iżc-h :i<óbi~0~~{ ~ - :Mam' .Świ~domoŚć · - -to, że mogę się wyłączyć i napisać kSiążkę. · · • · 

· : up~·~~.~e~cioiz ezujęsiętą samąmło- Grafyna SZa.połowskanadal rozgrżewa męs_- · 
c1.ą1.:aurą! Wiek nie musi być granicą'. ką wyobraźnię. Czasem ten seksapil jej prze-
·.· :...' Sądzę,~ kobieta dużo ciężej znosi akcepto- · ' szkadza. Czasem bawi się nim, jak wtedy, .gdy . 
warue swpjęgo wieku. Ale mądrej kobiecie nie jest potrzeb- GRAŻYNA pewnego razu na NoWym Swiecie zatrzymałją policjant 
nyanichirurgplastyczny, anipsycholog..:wyznajeGraży- ' SZAPOŁOWSKA Zarziit: niezapięte pasy .• Nie mogę ich zapiąć, bo zrobi-

- na Szapołowska. - Po prostu dobrze się czuje sama z sobą. Aktorka teatralna ła~ sobie implanty", zażartowała wtedy. - Lubię w sobie 
i filmowa. Zagrała 

Grażyna Szapołowska: Nie wsty:. 
dzę się zmarszczek. W dobie inter
netu nie da się zafałszować wieku. 
Mam coraz więcej doświadczenia I coraz częścięj odwie
dzam lekarzy. Dziś dla mnie zaczynają być istotne 
inne wartości: przyjaźń, bliskość, zdrowie. Odchodzą lu
dzie, których znałam i którzy byli moimi przyjaciółmi. 

. Dojrzała kobieta, tak jak mężczyzna, to ktoś, kto potrafi 
zrozumieć młodych i - może przede wszystkim! - star
szych ludzi. Upływ czasu nie jest dla mnie tak wa:iiny, 
jak dla moich najbliższych, którzy są starsi ode mnie 
i oczekują wsparcia, pomocy. 

- Przemijanie w kontekście kobiecości trzeba zaakcep-
tować. Ono nas zmienia w interrsujący sposób. Mężczyz
na nabiera uroku wraz ze swoimi zmarszczkami. Kobie-

· m.in. u Kieślowskie- poczucie humoru. Ono ułatwia. wszystko, tym bardziej 
go, Bajona, Wajdy. w dojrzałjrm wieku. 
Mama Katarzyny Pytana o naJ·piękniejszy komplement usłyszany ostat-
Jungowskiej, 
reżyserki, i babcia nio, cytuje wpis fana ze swej strony na Facebooku. Książ-
14-letniej Karoliny. ka aktorki .Scigając pamięć" zmieniła jego podejście do 
Jej partnerem jest 
Eryk Stępniewski mamy i babci. "Dopiero teraz, po wchłonięciu słów Pani 
(na zdjęciu). Autor- książki, raz wesołych, a raz smutnych, poczułem magię. 
ka książki w~ciga-
jąc pamięć"; Tego nie da się opisać. Zresztą nawet nie chcę tego robić . 
G+J Książki. Wsiadłem w autobus i jadę zobaczyć się z nimi. Zostawi-

łem pracę na dwa dni. Co mi tam! (.„). Mam nadzieję, 

że uda mi się kiedyś Panią zatrzymać na ulicy i poprosić 
o miłe słowo na jednej z pięknych stron tej książki. Dzię

kuję una grande, meravigliosa polacca!" - To dla mnie wię
cej znaczy niż wszystkie komplementy - mówi aktorka. 
Pńeżyła wiele zakrętów. Wiele związków. Teraz-nic jej 

już nie zaskoczy. Doświadczenia sprawiły, że stała się )) 
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kobietą odważną. Szczerą wobec samej sie- ' . 
bie. Dziś przyznaje ~ię do swoich lęków, sła

bości. Ale nie ma w niej bólu związanegó 
z pfzemijaniem urody . .6o zostawia po sobie 
filmy. sesje . zdjęciowe. - Akceptuję upływ 
czasu, nie mam wyjścia. Nie wstydzę się swo
ich zmarszczek. W dobie internetu nie da się 

· zafałszować wieku - śmieje się. - Byłam kie

dyś taka, teraz jestem inna. Jeżeli o coś się . 
boję, to nie o figurę ani· zmarszczki, tylko 

o z<li\owie, kondycję. Kiedyś biegałam z psem 
dziesięć kilometrów. Dziś byłoby to już za 
daleko. Kobieta dojrzała musi rozumieć 
zmieniające się potrzeby swego ciała, szano
wać je. Dzielenie cÓdzienności z kimś wła
ściwym, doświadczanie jego 'miłości, troski, 

poczucia humoru jest ważne dla kobiety„ 
11 lat temu w moim życiu pojawił się ktoś 
taki: Eryk Stępniewski. Od kiedy go ·spotka
łam, wszystko ni.i się poukładało w życiu. 

Tam, gdzie przebywa Grażyna Szapołow

ska, w powietrzu wisi delikatny flirt. Uwo-
. d:z.icielska - gdy siedzi, od niechcenia prze

czesuje palcami włosy. Czaruje jak zawsze. 
Bez umizgiwania się, z klasą. To coś ma 
we krwi. Ale ma też odrobinę żartobliwej 
przekory, ze śmiechem kWituje „żelazne" 

· pytanie: - Mężczyźni? To nudny temat. 
Wszysćy wciąż chcą w niej widzieć sym- · 

boi wyzwolonej kobiecości i erotyzmu, a ona 
woli opowiadać o swych bliskich. O kocha
jacej ją mamie, której poświęciła książkę, 

o partnerze, córce, wnuczce. Przyjaciołach, 

zawodzie, który dał jej niezapoinniane spot-
, kania z ludźmi, emocje. A kiedy patrzy dziś 

na siebie w lustrze, widzi swoich profesorów . 
. - Zastanawiam się, gdzie oni są ... i czy mo
że są ze mnie dumni„. a może nie. „ 

Katarzyna Walter: 
Dokładilie znam swoje 
potrzeby. Wiem, co mogę 
zaoferowaćjako kobieta 
i jako c.złowiek. 
Dojrzałość przynio.sła nową jakość w jej życiu. - Był taki 
moment, gdy musiałam ze sobą ostro .pogadać, pogodzić 
się z tym, że się starzeję. Wtędy wydawałam się sobie sta

ra i brzydka„. W niekt.órych kobietach po 50. roku życia 
wzmaga się potrzeba doznań seksualnych, co wiąże się 
ze zmianami hormonalnymi. Pojawia się wtedy myślenie, 

że bogate doświadczenia erotyczne przedłużą naszą 
atrakcyjność, seksapil, będą ich wyznacznikiem i odmło
dzą. To bzdura! - twierdzi aktorka. 

Ale przyznaje, że jeszcze 3, 4 lata ternu też tak myślała. 
· Zrobiła jednak w głowie remanent. - Ważny jest świado-
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·KATARZYNA 
WALTER 
Aktorka 
filmowa 
i teatralna. 
Krakowianka. 
Popularność 

przynio~ajej 
postać alkoho
liczki Agnieszki 
Olszewskiej 
w serialu 
wNa Wspólner. 
Ma dwoje 
dor?słych dżieci. 

my seks, kiedy naprawdę daje się i naprawdę bierze - ak
torka uśmiecha się lekko. - Oczywiście, życie seksualne 

jest ważne, bo to sprawy bliskości, wydzielania endorfin. „ 
I prawidłowego krążenia! Miałam powodzenie wśród 
mężczyzn i miałam też wielu partnerów. Nadal czuję, 
że wzbudzam zainteresowanie, ale teraz nie decyduję się 

na przypadkowe związki. Jestem kobietą szczęśliwą. Bar
dzo bym chciała jeszcze się zakochać, przytulić do kogoś. 

Może tak się zdarzy, ale teraz mogę sobie pozwolić na to, . 
aby od „mężczyzny przy boku" nie uzalclniać poczucia, 

· że jestem wciąż kobieca i atrakcyjna. Nie muszę za w~zel
ką cenę mieć partnera ty!ko po to, by błysnąć nim w to
warzystwie i pochwalić się koleżance. Jednocześnie wiem, 
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. Kątarzyna Walter 

co mógę zą.oferować jako ~obi~ta i jako crłoWiek. Jestem 
na·,e~pie żyda, w którym osiągnęłam jui tę dojrµł9ść. 

To śWi.ęrne, Wyzwalające uczucie. I dzięki takierriu Poclej
. ściµ nie gr~Zi ini to, co niektórym dojrzałym pafiiom po-
trafiącym wydać os~tnie pieruądze, by zatrźymaĆ C:zas, 

ale w npiastikowyn sposób. !=>bam o ~iebie, bo każda kobie
ta powinrta, ale nie histerycznie! :.... zapewnia. · 

Podob~ją się je; słowa'Stefa1nii Grodzieńskiej. - Tą. pięk
na kobieta powiedziała ki~yś: „Jestem _źachwyc?na, że je-

.:. sterri stara„bo już ruczegdrue !Jiusję, ajedyriie mogęn:Mia-
;; } ła ~cję!Nie ml).szę stav0.łć 1;1~ paluszkaCh przed fąc-etańl.i, :. 

' '. 
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.· ,{ie pi~!ąc· ~ t~n spos6P, 'jest.się sairio_tnym jakpa}~ .. ' f :; ; · . · ~ 
,._o;t.„;.f··~---~- :..·~_ ..... . -~_\'„ -;'') .- ••• ·· .„. ··:-' ' . . „ .. ,-1' ':i~.··'!'.;. ' 

· q_ą\u~~il!'.P.imić ,~pDi~, .q;»jest:teraz waźne 'w żYciu\'.:->~ '· ~;;: ".~r: , 
··:~"';':i~.,_,, ł-' ·.; . 1~ ~ f"' '. ·-. : •• ; ... · ~~ ·-~ "..:... ' . ' - - : •. ···~ 
t0~~ia Wśr6d ludzin:T;rżeba,~otaczać.się tymi właści- .. · ~ ' • · 

.,~ .. ,:~~%J~-R~~ciÓtinijopzy~i k!ąrzV~~<l'a~'c ' 
, , ·" .. ·;,, J5rie''t6zum'.iefąrwsplera;ą~ Bo\iStcitńy Jesrbalans'w daWa:f . 
.. ", .. , . rtlu"i brntiu, Przeż 30 ł:it nob~~~giwą.łarfi~ dz~ęci, S\\'.~ich 

mężów, e~entualnie. kochanka:. Tęraz-jestem .sima (tak, 

· nieboję ~.ię do tego przyznawać) i wolna. Moje dorośle już 
dzieci poszły w świat Fakt, ,że sama je·wychowywałam, 

ma" tu znaczenie. Kocharriy się, ale na co dzień moje po-
. ' 

. trzebysąrównieważne,;Coich.J<iedyśAizieqi-j:>yłystawia-· , . .,., .. 
ne na· pierws~ym rrtlejsdu. w tej chwili t<:i ja <l~cyd.aję . " ' 

~ .Q wszys~ Jest in.i z tym ńiesarnowicie dobrze! :Meni:il- . . . 

· ' fue )estem•clezalężna. Mogę żyć wedługwłasnegÓ iytmu . 

. i?;d:ilo _mi poczucie własnej ~ości . .l\1am w~ęa:zny 
spokój, przynajmniej wobec pewnych spraw, które dotknę-

t'·~-~~· .... „ ;~\~'~:-„~~·)· .; .. ; '·· . . 

·"· 3428} 1'J 3&:40 /. / 299 zł 

łam,:a śmiem twierdzić, że było tego dużo. To dało miła

g<;>dność i dystans do świata. A jednocześnie nadal pozo-
s~am szalona w pewnych sytuacjach. I lubię to w sobie. 

Kluczem piękna dojrzałego jest zrozumienie praw fizjo
logii kobiecego organizmu. - Błysk w oku, wygląd zależą 

w pierwszym rzędzie od kondycji naszego ciała. Być wy
malowaną, naciągniętą, modnie ubraną, ale cierpiącą jak 
staruszka ·nie jest seksowne. Trzeba coś konkretnego 
w tym kierunku zrobić, a nie ogłaszać całemu światu, 
że jest się kaleką. Uważam na dietę, dbam, by nie utyć. 

Przede wszystkim dużo się ruszam. Maszeruję po kilka 
kilometrów dziennie. To zbawienne: oczyszcza organizm, . · 

wietrzy głowę, dodaje wigoru. 
W zawodzie Katarzyna Walter nie jest też zakładnikiem 

przekonania, że grają tylko młode i ładne. - Zachodnie 
kino ma Diane Keaton i Meryl Streep - piękne, atrakcyj
ne, choć ze zmars,zczkami. Szkoda, że polscy reżyserzy 
nie doceniają piękna i mądrości życia bohaterów star
szych, charyzmatycznych. Nie mają pomysłu na dojrza-
łych ludzi, zwłaszcza kobiety. A to przecież piękny i mądry 

femat na niejeden scenariusz. 

359251 / 36-40 I• / 399 ił 

359652 / 36-40 / e / 379 'zł 
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-~'-.Ewą ~~b~k~: Wiek, w; którym 
-.. : terąz11est~.r:n' to.~o~~IJ-! '_ : . . „ 

0 kulfuinaq1 kob1ecosc1: ·manaz " 
urody i doświadczeniem. · 
Fale rudych włosów: świetna figura podkreślona dżinsa
mi, urok i delikatność. Po paru minutach rozmowy trie
ba dodać.też: spokój i refleksja - To miłe - z lekkim uśmie
chem komentuje opinię o sobie jako jednej z najurodziw
szych polskich aktorek. - W Polsce ceni się ładne buzie 

. i łatWo być zakWalifikowaną do kategorii nona jest ładna". 
Tyle razy za.stanawiałam się, co kreują media. W dzie
dzinach, w których powinnydominowa~dojrzałość, wie
dza, intelekt, często wszystko zaczyna się, i, niestety, koń
czy, na seksownym emploi. Ja, może z przekory, lubię 
w sobie gasić seksualną aurę i być gdzie indziej, nie tam, 
gdzie pozostali. Bystrość umysłu, atrakcyjność konwersa
cji, ciekawe tematy- to też buduje kobiecy seksapil. 

Zdrowie, kondycja psychiczna są dla niej ponad wygląd 
· zewnętrzny. - Nie .chcę powiedzieć, że uroda nie 
jest istotna, ale nawet jeśli mamy narzędzia i fun
dusze na poprawianie ciała, to jest to - wl:frew po
zo~om - drugorzędne. Dobry krem czy ·zabieg są 

· dziś jak wi~yta u dentysty, kobiet nie przytłacza 
pogląd, że muszą czemuś dorównać. 

Młodo.ść jest cudowna, ale też frywolna. Nie za
wsze wnikliwa. - A wiek, w którym teraz jestem, 
to moment kulminacji kobiecości: zadbana uroda 
w mariażu z doświadczeniem, świadomością swych 
pragnień i zalet. Często bez względu na to, jaka jest 
natura kobiety, dojrzałość tę naturę modyfikuje. 
Z czasem oto dowiadujemy się, że można czerpać 
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EWA 
SKIBIŃSKA . 
Wrocławianka. 

Aktorka teatralna 
i filmowa. Związańa 
z Teatrem Polskim 
we Wrocławiu. 
Popu la mość 
zyskała jako 
EIZbieta, żona 
dr.Brunona 
Walickiego 
w serialu 
.Na dobre.i na złe", 
a ostatnio jako 
Grażyna w filmie 
.Oszukane". 
Prywatnie jest 
partnerką 

Krzysztofa 
Mieszkowskiego, 
operatora 
filmowego. Mają 
córkę Helenę. 

niesamoWi.tą przyjemność z kontaktÓ~ ~telektualnych 
z mężczyznami. Potrafiffiy_być a~ćyjre j~o rązmów-_ ; .... 
~e. to~arzySZki, prźYj~ciółl<i,,partne~ki.;:a·~e tylko · . . 
obiekty cielesne; seksualn~. Ta ŚwiadÓmość~dla .kobiety 
jest przede wszystkim uwalniająca od wszystkich stereo
typów, w którejesteśmy ~aczane w naszej .kulttirze. 

. Kobieca natura, erotyka. Analizuje to takźe jako aktor
ka: - Grając różne kobiety, szcl<am ich w sobie. Mam du
żo szczęścia, bo pracuję z reżyserami, którzy są moimi 
przyjaciółmi. Nikt mi nie liczy lat. A w tym kierunku idzie 
sztuka: nie ma dziś znaczenia, w jakim wieku jest aktor
ka, którą obsadzamy. 

W „Kuszeniu cichej Weroniki n w reż. Krystiana Lupy 
Ewa Skibińska gta przeżycia kobiety, która może mieć 
i 20, i .SO lat. - Grai;n kobietę rozdartą między dwiema 
siłami męskimi: tę bardziej biologiczną, seksualną, dra
pieżną, i drugą: bardziej intelektualną, zamkniętą. Tu po
jawia się odwieczny dylemat: co wybrać? Namiętność czy 

. intelekt, duchowość? - Ewie przypomina się pew-
na przypowieść indiańska. - Wódz opowiada swe
mu uczniowi: „Są w tobie dwa wilki: dobro i zfo, 
i one będą do końca życia ze sobą walczyłl. „Któ
ry wygra?", pyta uczeń. nTen,którego będzieszkar
miF. Czy będziemy dążyć do zachowania młodo

ści i urody za wszelka cenę, stając się w skrajnym 
przypadku Donatellą Versace, czy postawimy na 
piękno, zdrowie i mądrość, jak Małgorzata Brau
nek? Można też zawsze pozostać sobą. 

Dziś aktorka czuje się atrakcyjniejsza niż 20, 
30 lat temu. - Wiąże się to z pozycją społeczną, do
świadczeniami, także byciem w rodzinie w ponad 

I 
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I-SPOTKANIA CLAUDII 
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30-letnim związku, z przeróżnymi porażkami i sukcesą
mi. z mojego konkubinatu czerpię wielką siłę, także ko
biecą. Z partnerem zbudowaliśmy bliskość. Oboje czuje
my się wolni i przynależni jednocześnie. Nie jest nudno. 
W dojrzałych kobietach jest atrakcyjne to, że mogą się 
zmieniać-u~ aktorka. - Fakt, że raz wybrałam jakąś 

. ścieżkę, dany zawód, nie zamyka innych możliwości. 

Dla mnie seksowny je5t rozwój, spełnianie się PI"7'.ez·reali
zaćję marzeń. Na nic nigdy niejest za p0źno. Taką posta
wą przedłużamy w sobie świeżość, wigor. Dobrze jest.kie

·. rować się impulsem. Gdy mam na coś ochotę, działam . . 

S~bko, "na żywiof'. Ktoś by powiedział: młodzieńczo . 
. Otlliceumpasjonowała mnie psychplogia Przypomnia
ł;im sobie o tym i w lipcu zaczęłam studia! Uczę się an-

~ · gielskiego i jeszcze na pewno popracuję ~ad rosyjskim. 
"Uwielbi:un też podróże. Takie totalne, z pleciikiem, choć 
_kocham luksus. Bardzo mnie interesuje duchowość, jaką 
proi)onuje buddyzm. Życie to proces, zawsze czymś za

. skoczy. Jestem w takim momencie, gdy pewne driwi się 
zamknęły. więc otworzyć się muszą irui.e. 

) 

Laura Łącz: Czuję się kobietą 
bez wieku, a psychicznie jestem 
nawet nienormalnie młoda! 
- Nie różnię się 6d siebie 2Ó-letniej. W niczym! Cz~ję się 
kobietą bez wieku. Jestem bardzo zdrowa fiz)'cznie,a psy
chicznie "nienormalnie" wręcz młoda - zapewnia 
z uśmiechem. Siedząc naprzeciwko aktorki, trudno jej nie 
wierzyć. - Co rano budzę się i nie mogę zrozumieć, dla

czego zaraz nie włożę butów na wysokich obcasach i nie 
pobiegnę na zajęCia do szkoły teatralnej. To jest we mnie 
i wcale nie wiąże się z możliwością korzystania z dobro

dziejstw cttlrurgii estetycznej. Owszem, dziś niektóre ko
biety z wiekiem mogą wyglądać coraz lepiej, ale nie po-
winno być to niezgodne z psychiką... · 

Śmieje się, gdy czuje na sobie spojrzenia, a w nich zdzi
wienie, zaswkowanie wręcz. Jak teraz, gdy rozmawiamy 
w pełnej go5ci kawiarni na Saskiej Kępie. W letnim kostiu
mie, na niebotycznych obcasach, z figurą 25-lat:Ri aktorka 
musi zwracać uwagę. - Nie katuję się dietami, jem słody

cze. Geny- zarówno po mamie, jak i ojcu! Dziś mogę wło
·żyć sukienkę, którą miałam na sobie, zdając do szkoły 
teatralnej! Osoby, które mnie spotykają, zawsze mówią, 
że Wyglądam. młodziej, · szczuplej i zachowuję się inaczej 
niż w telewizji. Spodziewają się zdystansowanej matrony. 

Bo taki wizerunek "ekranowy" mam od zawsze. Potem 
się okazuje, że można ze mną pożartować. Dlatego lepiej 
czuję się w teatrze, na estradzie niż w filmie. Na ekranie 

nigdy się sobie nie podobam. Jakbym to nie była ja. 
Pytana, czy czuje się seksowna, atrakcyjna, odpowiada 

bez kokieterii: absolutnie tak! Dostaje SMS-y, ecmaile 
z wyznaniami, wierszami od wielbicieli. Kiedy słyszy kom
plemerit, nie macha. ręką, nie zaprzecza, tylko dziękuje 
uśmiechem. Chociaż wszyscy znajomi wiedzą, że ze swo-
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Warszawianka. 
Aktorka filmowa 
i teatralna. 
Absolwentka 
PWST i polonistyki 
na UW. Zagrała 
w wielu filmach, 
przedstawieniach 
teatralnych 
i Teatrze TV. 
Popularność 
przyniosła jej rola 
Gabrysi w . Klanie". 
Była żoną aktora 
Krzy~ofa 
Chamca. Ma syna, 
studenta prawa. 

jego wyglądu jest wiecznie nięzadowolona. - Zauważy

łam, żę każda moja wypowiedź o 'kobiecości wywołlije 
dziwne zamieszanie i, niestety, prowokuje chamskie wpi
sy w internecie. Ukaże się o mnie artykuł z nagłówkiem 
„Laura Łącz, piękna i seksowna", sfotografują mnie z przy-

. padkowo odsłoniętą nogą, a już sypią się komentarze: 

"Mam 20 lat, ale chętnie bym ją przeleciał". Ale też: "sta
ra miotła", „dzidzia piernik''. To niesprawiedliwe i niezro

zumiałe. Wymagamy, by kobieta bez względu na wiek by
ła atrakcyjna, zadbana, a gdy takajest, słyszy: „W TYM 
wieku? Już tego nie wypada!''. ' 

Niedawno odwiedziły aktorkę jej dwie pr'Zyjaciółki 
z Los Angeles. - Były zbulwers9Wa.ne, że w Polsce dojrza
łe kobiety traktuje się jak staruszki. W Stanach to nie do 

pomyślenia. Jedna Ż nich, mniej więcej w moim wieku; 
przyjechała wswrtach, z włosami związanymi w ogonek. 
Ma taki w~zerunek i nikomu się z niego nie tłumaczy! 

Jeśli mamy ładne ciało, pokazujmy je, oczywiście z wy
czucierą Musi to tylko zgadzać się z naszą osobowością, 

być wiarygodne, naturalne. 
Przyznaje: chciałaby się nosić krócej, ale wie, że to już 

nie ujdzie. - Tylko ki~y jadę latem nad morze, do Juraty, 
zaczynam ubierać się na luzie. W sklepach podobają mi 
się wyłącznie szorty i mini. Taką mam psychikę. Grunt to 
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. ODKILKULATMAMMŁODSŻEGOPARTNERAJES.TEM ! 
·,BARDZO SZCZĘŚLIV'(A. Mój pierwszy mąż /JYłmoim , 
fówieśnikie'm, drogi był starszy. Wiek nie ma inacze
nia. liczysię cheiniarporozumienie. Laurat.qcz 

' ' 

nie zestarzeć się mentalnie i .starać się jak najlepiej - na 
,sw~je moŻli~ości -wyglądać. Nie· pozwalać sobie na my
ślenie, że· atrakcyjność jest wyłącznie przywilejem mło-

' .. dóści. Metryka nie zwalnia z dbania o sobie. Przeciwnie! 
. Choćby po to, by czuć się komfortowo, pewnie. 

O Latirze Łącz krążył kiedyś żart, który wyffiyślił 
refyser Krzysztof Szmagfor, gdy grała u niego w serialu 
n07 zgłoś się": ;,Laura to jedna z nlelicznych aktorek, któ
'ra lepiej wygląda rozebrana ~ż ubrana". - Coś w tym jest 
- śmieję się aktorka. 

Nie pracuje bezpośrednio nad wyglądem, ale jest ak
tywria. Prowadzi od lat własną firmę, teraz reżyseruje 

.. ·~: :...Kómpetencja, praca, zapał budują naszą. pew
;;;;; ~óN:.~~b!e,· al!torrtet Także w jakimś sensie i seksapil. 
,·.SP<;>tyki!n1c<xlZiennie dojrzałe kobiety: atrakcyjne i zaję

te. W'fnoim wieku, ale i starsze, na kierowniczych stanb
~ch.1:~.a n)leć na siebie pom~ł, a nie~da~ćsię ' 
metryce i schematom: "Jesteś dojrzała~ Twój czas mirią.ł". 

śWietnie dogaduje się .z 20-letnin:i synem Andr-zejem, 
studentem praWa. - Oczywiście to relacja mama~s}rn, ale 
o,n wie, że z każdą sprawą może do mnie przyjść, że nie 
będę gder:ać. Mnie niesamowicie denerwują tzw. nklimak
teryczńe baby", którym ciągle jest gorą.co, ciągle coś im 
pries:zkadza, np. gfośna muzyka. Ja pożyczam od Andrze• 
ja płyty z hlp-hopem i puszczam w samochodzie na full! 
· Motto życiowe Laury ią.cz b~i: „Niczerlui. się nie dzi

. - . ;· · Wi.ę, niczym się nie gorszę". - Żyeie mamy jed_no. Nie 

· .„ ' krzYWdżą.c iruiych, przeżyjmy je, jak chcemy. Na mnie 
. ( od początku p~trzono ze zdziwieniem, bO ~szłan) 

' · . za mą.ż za 25 lat. starszego K~sztofu. Chamca. Ale ani . 

„ . przez sekilndę nie pomyślałam: . Jestem ze s~m dzia- : ' 
dem". Był inęski, silny. I tak jak ja: bez wieku. ayła między 
. . I 

'riarru_ · świeżość uczuć, wzajemna fu.Sc:ynacja. Starali-
~ ::: .śmy się sobie podoł:iać aż do końca, przez dwadzieścia pa-

·~ · rę lat. Krzysiek był męska wersją "seksownej dojrzałości". 
~ · Wie, że ód 12 lat, kiedy mąż odszedł, wszyscy zastana-
o§: . 
g~ wiają się: czy ona jest z kimś? A ile on ma lat? - Tak, od 
:::;~ kuku lat mam partnera. Jestem bardzo szczęśliwa. Mój 

~ ! pierwszy mąż ~ył moim rówieśnikiem, drugi - starszy, 
·. §~· obecny partner jest dużo młodsry. Wiek nie ma żadnego 
~~ znaczenia! Liczą się uczucie, chemia, porozumienie . . 

~~ BO kiedy kobieta przestanie interesować się mężczyina
~~ mi, pojawiają się pustka, samotność, smutek. Ta, która 
~~ czuje się seksowna, atrakcyjna, przez całe życie może w} 
~~ bierać, flirtować, z kontaktów z mężczyznami cżerpać 
~ radość. A ja teh błysk w męskich oczach odbieram dżiś 11 ' tl ll' dokładnie tak samo, jak wtedy, gdy byłam studentką. • 
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