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W  jaki sposób zainteresowała się 
Pani muzyką i  jak wpłynęło to na Pani 
późniejszą edukację?

Kiedy miałam 4 lata, dostałam 
w prezencie akordeon. To był taki mały 
8-basowy instrument, na którym zaczęłam 
grać kolędy ze słuchu. I przy tej właśnie 
okazji wydało się, że mam uzdolnienia 
muzyczne. Kiedy zostałam już  „wykryta”, 
mama postanowiła za wszelką cenę przy-
bliżyć mi muzykę. Faktem jest, że u nas 
w domu zawsze było muzyki bardzo wiele, 
i to w każdej postaci. Mieliśmy pianino, 
patefon, organizowaliśmy prywatki, a tatuś 
grywał na gitarze. Moją pierwszą nauczy-
cielką gry na fortepianie była mama, ale 
niebawem postarała się dla mnie o prywat-
nego nauczyciela i wkrótce potem poszłam 
do szkoły muzycznej w Zielonej Górze, 
mieście, w którym się wychowałam. Na 
początku grałam tylko na akordeonie, 
potem zaczęłam śpiewać i chociaż nie trak-
towałam wtedy jeszcze śpiewu poważnie, 
tylko koncentrowałam się na grze, powoli 
zaczynałam czuć, że to właśnie śpiew może 
stać się dla mnie tą właściwą drogą. 

Kiedy byłam w dziesiątej klasie szkoły 
średniej, przyjechał do Zielonej Góry 
z  Teatrzykiem Tingel-Tangel Krzysiu 
Komeda i ktoś mu wówczas podszepnął, że 
jest tu taka młoda dziewczyna o nazwisku 
Dudziak, która śpiewa jazz. O  dziwo, 
chciał mnie przesłuchać… Uciekłam 
więc wtedy z  lekcji, żeby móc się z nim 
spotkać, i  zaśpiewałam trzy standardy. 
I ku mojemu zdziwieniu, mimo że był to 
dopiero maj, Krzysztof zapytał mnie: „Co 
robisz w wakacje?” Zdziwiłam się, dlaczego 
o to pyta, na co on wyjaśnił, że chciałby, 
żebym przyjechała do Warszawy i śpiewała 
razem z jego zespołem. I tak się zaczęła 
moja prawdziwa edukacja, wówczas już 
zawodowa. Ten zespół był naprawdę profe-
sjonalnym zespołem, a ja bardzo chciałam 
z nim śpiewać, tylko największym moim 
problemem było to, że bardzo się bałam. 
Wtedy jeszcze nie wiedziałam, czy dam 
sobie radę, czy mam wystarczająco ładny 
głos, a  najgorsza była obawa o  własny 
wygląd, bo strasznie ważna wydawała mi 

się wówczas aparycja. W tamtym czasie, jak 
to się często zdarza młodym dziewczętom, 
uważałam się za szkaradę. I  tu muszę 
przyznać, że Krzysiu mnie bardzo zainspi-
rował i dodał mi odwagi, za co jestem mu 
niezwykle wdzięczna. 

Kto był w młodości Pani największą 
muzyczną fascynacją?

Moja przygoda muzyczna zaczęła 
się od słuchania radia Voice of America. 
Te codzienne wieczorne audycje nadawał 
wówczas Willis Conover, a ja wtedy oczy-
wiście myślałam, że ich nazwa brzmi „Boys 
of America” (śmiech), i w tej to właśnie 
audycji puszczano amerykańską muzykę 
jazzową, której wraz z  moim starszym 
bratem Leszkiem słuchaliśmy jak nabożeń-
stwa. I wtedy usłyszałam po raz pierwszy 
Ellę Fitzgerald, Billy Holiday, Carmen 
McRae, Nancy Wilson. To było niesamo-
wite. Moją boginią stała się Ella Fitzgerald, 
której uchwyciłam się kurczowo. Naprawdę 
znałam wszystkie jej utwory, walczyłam 
o jej nagrania, śpiewałam i naśladowałam 
co do joty wszystkie jej improwizacje. 
To była najlepsza szkoła śpiewu, dlatego 
kiedy przyjechałam do Warszawy, to choć 
na początku nagrywałam zwykłe piosenki 
komercyjne, były one już wtedy takie 
mocno swingujące i z zacięciem jazzowym. 

W jaki sposób narodził się pomysł 
na taką właśnie wokalizę, jaka wyróżnia 
Panią do dziś?

W  latach siedemdziesiątych, kiedy 
jeździliśmy z Urbaniakiem po całej Europie, 
Michał zawsze myszkował po sklepach 
muzycznych i  przynosił do hotelu różne 
gadżety elektroniczne, które podłączał do 
skrzypiec, a  ja je też zaraz wypróbowy-
wałam, czy nie nadawałyby się przypadkiem 
do śpiewu. Ale o ile dla niego był to pewien 
dodatek, o  tyle dla mnie okazało się to 
znalezieniem nowego języka muzycznego 
i wówczas elektronika tak mnie zainspirowała, 
że stała się punktem wyjścia dla mojej drogi 
muzycznej i otworzyła moją wyobraźnię tak 
bardzo, że nawet bez elektroniki śpiewałam 
już tak, jakbym śpiewała z elektroniką.

Początkowo nie śpiewała Pani pod 
własnym nazwiskiem…

Tak, śpiewałam pod pseudonimem, 
a  ten pseudonim to był pomysł Zosi 
Komedowej. Od razu kiedy przyjechałam 
do Warszawy, stwierdziła: „To twoje imię 
i nazwisko, Urszula Dudziak, jest prze-
grane, imię masz szwabskie, a Dudziak? 
Co to za nazwisko? Jak zrobisz świa-
tową karierę, to nikt tego nie będzie 
umiał wymówić. Będziesz się nazy-
wała od jutra Dorota Cedro”. Co miałam 
zrobić? Zgodziłam się… I  tak oto na 

ByĆ UrSzULą DUDzIaK
– rozmowa z urszulą Dudziak

ursZuLA dudZiAK
polska wokalistka jazzowa i kompozy
torka. oprócz jazzu śpiewa też utwory 
j.s. Bacha, f. Chopina, i. Paderewskiego. 
Pracowała z takimi artystami i zespołami, 
jak krzysztof komeda, Michał urbaniak 
(były mąż), walk away, Gil evans, archie 
shepp, Dj Vadim i Lester Bowie.

rozMawiała Renata KuRcil

że po raz pierwszy muzyka zaistniała jako „żywe wydarzenie”, 
którego jesteśmy uczestnikami, a po drugie, z odkrycia, jak czuły 
i dokładny mamy słuch. Tym samym przechodzimy na „drugą 
stronę lustra” i  poznajemy nowy wymiar dźwięku. Poprzez 
słuchanie bardzo szybko doskonalimy nasz słuch. Uczymy się nie 
tylko odróżniać, które elementy naszego systemu są gorsze lub 
lepsze. W miarę zdobywania doświadczenia słyszymy również, 
jaki wpływ na brzmienie mają używane przez nas komponenty 
czy właściwości akustyczne naszego pokoju. Albowiem nie tylko 
wielkość pomieszczenia odsłuchowego, ale także jego umeblo-
wanie i obecność elementów pochłaniających i rozpraszających 
dźwięk mają wpływ na właściwy odbiór muzyki.

pOdróŻ W Głąb 
Fenomenalna zdolność sprzętu audiofilskiego polega na 

wyjątkowej umiejętności „rysowania dźwiękiem”, dlatego też do 
opisywania wrażeń słuchowych, jakie oferują urządzenia z wyższej 
półki, używa się często określeń pochodzących rodem z malar-
stwa, np. barwa dźwięku, odcienie muzyki, faktura brzmienia. 
Ponadto urządzenia klasy hi-end zapewniają wierność w oddaniu 
misternych splotów i wątków muzycznych, zawiłości architek-
tury utworu muzycznego oraz wierność przekazu emocjonalnego. 
Współtworzą klarowną, przestrzenną i niezwykle sugestywną 
iluzję, polegającą na „tu i teraz”, oraz niepowtarzalne, a jakże 
podniecające wrażenie bezpośredniego, zmysłowego kontaktu 
z  artystami. Prawidłowo zestawiony sprzęt dopasowany do 
pomieszczenia i indywidualnych upodobań słuchacza potrafi nie 
tylko odtworzyć naturalne piękno dźwięku, ale zmienić słuchanie 
muzyki w nieomal metafizyczne misterium. Co więcej, umoż-
liwia on rzeczywisty wgląd w nagranie, w jego aurę (warunki 
akustyczne studia bądź sali koncertowej), w technikę realizacji 
oraz jakość konkretnej płyty. Niejednokrotnie też zapewnia 
daleko lepszy odbiór bogactwa i subtelności dźwięku, niż ma to 
miejsce na samych koncertach!

uNiWersALNe techNOLOGie, eLitArNY 
stYL ŻYciA

Technologia cyfrowego zapisu i przetwarzania informacji 
bezspornie zapoczątkowała nową epokę rozwoju urządzeń 
do odtwarzania dźwięku – popularne „empetrójki” stały się 
symbolem naszych czasów. I chociaż te odznaczające się niewy-
soką ceną gadżety nie są w stanie oddać duszy muzyki, to jednak 
powstaje coraz więcej prawdziwie audiofilskich urządzeń, które 
potrafią z komputerowych plików wydobyć brzmienie na miarę 
wzorcowych płyt CD. Wśród zwolenników najwyższej jakości 
brzmienia swój renesans przeżywają gramofony ze starymi, 
poczciwymi płytami winylowymi. Ale współcześnie produko-
wane gramofony to dosłownie cuda techniki, które nie tylko 
wspaniale wyglądają, lecz także zapewniają płynący z czarnych 
krążków cudowny dźwięk, znacznie przewyższający możliwości 
płyt CD. Zdecydowana większość urządzeń audiofilskich 
wyróżnia się nieprzeciętnym wyglądem. Szalenie efektowny, 
a zarazem wyrafinowany, elegancki, rasowy design ma wyróżnić 
je z tłumu sztampowo wyglądających „grających pudełek”, zale-
gających sklepowe półki. Ponadto wysokiej jakości materiały 
i lakiery oraz staranne wykończenie urządzeń dają pewność 
obcowania z produktami najwyższej próby, tak więc ich właści-
ciele oprócz czysto estetycznych przyjemności zyskują także 
poczucie wyjątkowości i luksusu. Wchodząc w posiadanie fine-
zyjnego sprzętu audio, niejako automatycznie wkraczają do 
ekskluzywnego klubu koneserów dźwięku. 

cO, GdZie, ZA iLe
Należy oddzielić zdecydowanie dwa zagadnienia: 

słuchanie muzyki i  oglądanie filmów. Oczywiście dyspo-
nując systemem kina domowego, możemy słuchać muzyki 
z płyt CD, ale nie ma to nic wspólnego z jakością, prestiżem 
i całą audiofilską filozofią. Prawdziwy miłośnik wyrafino-
wanego dźwięku musi posiadać niezależny zestaw stereo 
składający się (minimum) z trzech podstawowych elementów: 
źródła dźwięku (odtwarzacz CD, gramofon), wzmacniacza 
i kolumn. Dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale 
zrobimy tutaj konieczny wyjątek. Przyjmując kwoty powyżej 
20 000 zł za każdy pojedynczy element systemu, wkraczamy 
już w rejon westchnień audiofilów, czyli hi-end, oznaczający 
sprzęt z wyższej półki. Górnej granicy doprawdy nie sposób 
wyznaczyć, gdyż ceny najlepszych komponentów są porów-
nywalne z cenami luksusowych samochodów. Na zakupy po 
nie warto wybrać się nie do elektromarketu, ale do specja-
listycznych salonów audio. Znajdziemy tam bowiem sprzęt 
odpowiednio wyselekcjonowany i wyeksponowany. Warto 
również zwrócić uwagę, czy wybrany przez nas salon dyspo-
nuje odpowiednio przygotowanymi akustycznie salami 
odsłuchowymi. W  warunkach zbliżonych do domowych 
możemy tam posłuchać i ocenić interesujące nas urządzenia 
i skorzystać z pomocy kompetentnych doradców. Możemy 
także zlecić kompleksową obsługę, poczynając od doboru 
sprzętu, poprzez jego konfigurację, a  na przystosowaniu 
akustycznym pomieszczenia kończąc. Na pewno warto zatem 
poszukać profesjonalnego salonu urządzeń audio, który byłby 
prowadzony przez wyspecjalizowanych fachowców i zarazem 
entuzjastów sprzętu hi-end.  

MuZYKA

hansen audio emperor. Piękne kolumny, wielki dźwięk. jak na 
żywo albo lepszy... Świetny partner dla najlepszego wzmacniacza. 
180.000 złotych
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mieście pojawiły się plakaty z napisem: 
„Z Krzysztofem Komedą wystąpi obja-
wienie wokalistyki polskiej Dorota Cedro”. 
Ale nagle się okazało, że Dorota Cedro 
to była pływaczka, która robiła wówczas 
karierę sportową, więc Zosia zakomuniko-
wała mi: „Nie, Ula, ty nie możesz być wobec 
tego Dorotą Cedro, bo was pomylą. To 
niech już ostatecznie zostanie ta Urszula, 
tylko nazwisko zmienimy na łatwiejsze…”. 
I tak zostałam Urszulą May, więc znów na 
plakacie było napisane co innego, a miano-

wicie: „Z Krzysztofem Komedą wystąpi 
objawienie jazzowej wokalistyki polskiej 
Urszula May”. W końcu ktoś powiedział 
Zosi: „Daj spokój. Co ty wymyślasz?” 
i nareszcie stwierdziła: „Dobra, niech już 
zostanie ta Dudziak”. I w ten oto sposób 
Dudziak została do dziś.

Gra pani na jakichś instrumentach?
Nie uważam się za żadnego wirtuoza. 

Grałam trochę na gitarze, a kiedy podróżo-
waliśmy z Urbaniakiem po Szwecji, grając 

muzykę, zdarzało się też, że siadałam do 
pianina. 

Wkrótce potem oboje znaleźliście się 
w samej stolicy jazzu, w Nowym Jorku. 
Jak odebrała Pani tak wielką zmianę?

Nie najlepiej. Nowego Jorku na 
początku wcale nie lubiłam. Biorąc pod 
uwagę, że najpierw mieszkaliśmy w niskich 
Alpach w Szwajcarii, gdzie było naprawdę 
przepięknie, ta zmiana stanowiła dla mnie 
wielki szok. Trafiłam do Nowego Jorku, 
olbrzymiej metropolii, w której było mi 
wówczas bezustannie duszno, gorąco, 
i kiedy zobaczyłam nagle naraz te wszystkie 
wielkie wieżowce i  ten hotel, w którym 
wcale nie otwierały się okna, to na początku 
się załamałam. To był wtedy dla mnie 
kompletny horror, koszmar i zupełnie nie 
wiedziałam, gdzie ja jestem i co ja tu robię. 
Byliśmy razem z Michałem jeszcze tak 
zieloni, że wydawało się nam na początku, 
że wynajęliśmy całkiem dobry hotel, 
a okazało się, że to hotel dla ludzi doto-
wanych przez miasto, i pierwszą rzeczą, 
jaką w nim musiałam zrobić, to zakasać 
rękawy i walczyć z karaluchami. Wkrótce 
w tym hotelu okradli nas doszczętnie, zaraz 
potem miałam okazję obserwować na ulicy 
strzelaninę i  to mnie kompletnie wtedy 
rozbiło. Pamiętam, że robiłam wówczas  
Michałowi straszne awantury. Mówiłam: 
„Gdzie mnie przywiozłeś? Obiecałeś mi, 
że to jest miasto jazzu, że będą uśmiech-
nięci ludzie, że wszystko będzie wspaniale 
i genialnie, a tu jest po prostu okropnie!”. 
Cóż, podobno ludzie dzielą się na takich, 
którzy kochają Nowy Jork i  którzy go 
nienawidzą. Ja jestem widać trzecim przy-
padkiem, takim, który na początku nie 
cierpi tego miasta, ale potem zaczyna się 
mu przyglądać, rozsmakowywać się w nim 
i w końcu je pokocha. Ale potrzeba było na 
to trochę czasu.

A co, czego brakuje u nas w kraju, 
odnalazła Pani w Nowym Jorku?

Pierwsze, co tak naprawdę rzuca 
się w  oczy na ulicy w  Nowym Jorku, 
to uśmiech, dobry feeling i  taka ujmu-
jąca życzliwość oraz to, że ludzie chodzą 
z podniesioną głową. Zażartowałam sobie 
kiedyś, że w  Polsce powinno się poka-
zywać reklamy na chodnikach, bo wszyscy 
chodzą tutaj ze spuszczonymi głowami. 
Tam natomiast na ogół ludzie się uśmie-
chają, pozdrawiają i jakoś to wszystko, co 

ich otacza, jest lepiej pomyślane i korzyst-
niejsze dla ułatwienia im życia. Pomaga 
im pracować, zakładać firmy, po prostu 
właściwie funkcjonować. Tam, dla przy-
kładu, jeśli ktoś ma świetny pomysł na 
działalność, to wszyscy starają mu się 
ułatwić jego realizację. A tutaj to wszystko 
jest niedoceniane… Jest u nas tylu fanta-
stycznych ludzi, którzy sprzedają swoje 
pomysły za granicą, bo tutaj nie mają ich 
komu pokazać. Nie ma dla ludzkiej myśli 
żadnego zainteresowania, żadnej czujności. 
My tu w Polsce wydajemy się zupełnie nie 
zdawać sobie sprawy z tego, co jest w życiu 
ważne, i  działamy tak powierzchownie, 
złośliwie, zazdrośnie. Funkcjonujemy 
w warunkach, które zdają się na co dzień 
lekceważyć człowieka, jak choćby uliczne 
skrzyżowania… Zielone światło pali się 
na przykład tak krótko, że nawet ja, która 
jestem sprawna, chodzę żwawym krokiem 
i  od razu po jego zapaleniu się ruszam 
do przodu, to nie zdążę nawet dojść do 
końca ulicy, a  ono już gaśnie… My tu 
w  Polsce strasznie dużo czasu tracimy 
na rzeczy niepraktyczne, nie mówiąc już 
o ustawach, o prawie… Tutaj latami ocze-
kuje się na dochodzenie sprawiedliwości, 
a czasami jest ona po prostu niemożliwa 
do wyegzekwowania.

W innych krajach chociażby prowa-
dzenie pojazdu w  stanie nietrzeźwym 
jest w ogóle nie do pomyślenia... A u nas 
sprawca wypadku czy też przestępstwa jest 
otoczony większą opieką niż jego ofiara… 
Czasami tak smutno sobie myślę, że może 
jednak ten uciekający z  Polski Mrożek 
miał rację. Ale przecież są tu fantastyczni 
i mądrzy ludzie, zdolni, sprytni, którzy 
potrafią poradzić sobie w każdej sytuacji. 
Polak naprawdę wiele potrafi, często sytu-
acja go do tego zmusza. Mamy bardzo 
wysoki poziom kultury i sztuki, wspania-
łych artystów, naukowców. Więc zupełnie 
nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje, że do 
władzy dochodzą często frustraci i mier-
noty…? A przecież to od nich zależy nasze 
życie… Myślę, że jest jednak nadzieja, że 
wiele się zmieni. Znaleźliśmy się przecież 
w Unii Europejskiej, jestem coraz lepszej 
myśli…

Śpiewała Pani z  wieloma wybit-
nymi muzykami, takimi jak Chick Corea, 
Herbie Hancock, Bobby McFerrin. 
Współpracę z jakimi artystami ceni sobie 
Pani najbardziej?

MuZYKA

Reklama

Najbardziej cenię sobie współpracę 
z  Bobbym McFerrinem. Uważam go 
niemal za swojego brata, który mnie zawsze 
we wszystkim rozumie, a także na odwrót. 
Ja też zawsze bezbłędnie czuję i jego. To 
właśnie dzięki temu, występując razem, 
stworzyliśmy tak niesamowity tandem. 
Jest on obecnie dla mnie prawdziwym 
guru współczesnej wokalistyki. Oczywiście 
ważną postacią był również Krzysztof 
Komeda, który otoczył mnie w począt-
kowym okresie mojej kariery naprawdę 
szczególną opieką. Równie ważny jest też 
Gil Evans. Nazwał mnie „Magic Lady”. 
Z nim i  ze Stingiem występowałam na 
Jazz Festiwalu we Włoszech. Gil Evans 
stwarza moim zdaniem między muzykami 
podobną atmosferę, jaką stwarzał Miles 
Davis. Coś w tym jest naprawdę niezwy-
kłego, że artyści tacy, jak Herbie Hancock, 
Chick Corea, bracia Brecker czy Gil Evans, 
potrafią dać wiarę w siebie każdemu pracu-
jącemu z nimi artyście, że go tak bardzo 
potrafią speedować, popychać do przodu. 
To naprawdę niezwykle pomaga każdemu 

rozwinąć skrzydła. Dlatego też uważam, że 
jest to wielkie szczęście mieć możliwość 
spotykania się, grania i współpracowania 
z tymi ludźmi.

A  skoro już mówimy o  ciekawych 
formach współpracy, to muszę opowiedzieć, 
że miałam w życiu niecodzienny epizod 
podjęcia próby współpracy z...  wielory-
bami, które pływały w zatoce na Hawajach. 
Sam ów niezwykły pomysł wziął się z tego, 
że uczeni wychwycili sygnały, jakie wydają 
wieloryby, i stwierdzili, że są one bardzo 
podobne do mojego głosu.

Ale niestety, chociaż wszystko było 
przygotowane, chociaż zamontowano 
nawet głębinowe głośniki, zwierzęta 
wówczas nie wypłynęły i  projekt owej 
współpracy upadł. 

Czy lubi Pani pracować z młodymi 
adeptami sztuki śpiewu?

Niekiedy zdarza mi się pracować 
z młodymi ludźmi w szkołach i konser-
watoriach muzycznych, ale robię to 
niestety dość rzadko. Jednak ilekroć mam 

taką okazję, niezwykle się z niej cieszę. 
Spotykanie się z młodzieżą jest dla mnie 
szczególnie inspirujące i  zawsze sobie 
przyrzekam, że będę więcej podróżować 
i udzielać takich „masterclasses”, bo bardzo 
je sobie cenię i pozostają po nich zawsze 
niezapomniane wspomnienia. Często 
jednak nie starcza na to czasu.

Mężczyźni w Pani życiu…
To oczywiście Michał Urbaniak, 

który jest człowiekiem wybitnym, wręcz 
geniuszem, który miał na mnie ogromny 
wpływ i w jakimś sensie mnie wykreował. 
Odnalazł on we mnie moje najważniejsze 
walory i zalety, więc dzięki temu mogłam 
się naprawdę rozwinąć. Michał zawsze miał 
fantastyczne pomysły zarówno na płyty, 
jak i na koncerty. Potrafił być wszystkim: 
producentem, aranżerem, managerem, 
kierowcą, kompozytorem, liderem.  Dzięki 
temu miałam niezwykle ułatwione zadanie. 
Wśród kobiet robiących karierę na ścieżce 
muzyki jazzowej ja byłam wyjątkiem z tego 
właśnie powodu.

WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA
Dyrektor Naczelny i Artystyczny Stefan Sutkowski

Warszawska Opera
Kameralna

jest instytucją finansowaną 
ze środków 

SAMORZÑDU
WOJEWÓDZTWA

MAZOWIECKIEGO

Partner strategiczny

Patroni medialni

11 marca 2010
godzina 19.00

Zamek Królewski
Sala Wielka

Ludwig
van BEETHOVEN
Symfonia Nr 1   C-dur op.21

Franz
SCHUBERT

Symfonia Nr 6   C-dur D 589

Zespół Instrumentów 
Dawnych Warszawskiej 

Opery Kameralnej
Musicae Antiquae

Collegium Varsoviense

Dyrygent

Kai Bumann

8 kwietnia 2010
godzina 19.00

Zamek Królewski
Sala Wielka

Franz
SCHUBERT

Symfonia nr 3   D-dur D 200
Symfonia nr 4   c-moll D 417

Zespół Instrumentów 
Dawnych Warszawskiej 

Opery Kameralnej
Musicae Antiquae

Collegium Varsoviense

Dyrygent

Kai Bumann

19 maja 2010
godzina 19.00

Zamek Królewski
Sala Wielka

Franz
SCHUBERT

Symfonia nr 5   B-dur D 485

Ludwig
van BEETHOVEN
Symfonia nr 2   D-dur op.36

Zespół Instrumentów 
Dawnych Warszawskiej 

Opery Kameralnej
Musicae Antiquae

Collegium Varsoviense

Dyrygent

Kai Bumann
www.operakameralna.pl 
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Michałowi bardzo wiele zawdzię-
czam jako artystka, natomiast Jurek [ Jerzy 
Kosiński – pisarz, przyp. redakcji] oprócz 
artystki widział we mnie kobietę, stale 
atrakcyjną i ponętną. Ja miałam zawsze 
kompleksy związane ze swoim wyglądem, 
a on mi potrafił powiedzieć takie rzeczy, 
że zupełnie o nich zapominałam. Mówił 
na przykład: „Jaką ty masz piękną szeroką 
twarz!” A ja (śmiech) zawsze uważałam, że 
chciałabym mieć szczupłą twarz i ciągle 
ją sobie pudrowałam, żeby się wydawała 
węższa. Stąd przy Jurku mogłam czuć się 
stuprocentową kobietą, czego nie doświad-
czałam przy Michale. Przy Urbaniaku 
zawsze czułam się taką bardziej kole-
żanką, osobą bardzo bliską, ale biegającą 
przeważnie w  dżinsach i  tenisówkach. 
Byłam dla niego raczej kimś w  rodzaju  
„superkumpeli”. Natomiast dla Jerzego 
byłam taką divą, damą, piękną, wspaniałą 
i wielbioną, zawsze w szpilkach, zawsze 
elegancko ubraną. Tak, to były takie dwa 
zupełnie inne światy.

Jak się czują ze sobą trzy utalento-
wane kobiety, to znaczy Pani i Pani dwie 
córki?

Doskonale. Ostatnio na przykład 
miałyśmy we trzy wspólną trasę koncer-
tową i śpiewałyśmy razem kolędy. Mika 

zaproponowała wówczas: „Mamo, nie mów, 
że jesteśmy mamą z córkami, tylko mów, 
że jesteśmy trzema siostrami”, i to rzeczy-
wiście była prawda, bo tak się ze sobą na 
scenie fajnie dogadywałyśmy, że byłyśmy 
zupełnie jak siostry. Zawsze jesteśmy 
blisko siebie, ale trochę się tego obawiałam, 
bo wiadomo, że na scenie jest zupełnie 
inaczej niż w życiu. Mika tworzy prze-
cież zupełnie inną muzykę niż moja, Kasia 
była początkująca, a ja czułam się w tym 
zespole taką doświadczoną kwoką, która 
musi to wszystko ogarnąć. Ale okazało się 
w końcu, że wszystko wyszło świetnie i że 
właśnie Kasia niezwykle wiele wniosła do 
naszego wokalnego tandemu. To był trzeci, 
zupełnie inny głos, ale tak zharmonizo-
wany, tak dopasowany, że kiedy zobaczyłam 
w końcu całość na filmie, stwierdziłam, że 
to było naprawdę coś pięknego i niesamo-
witego. Fenomenalne było dla mnie to, że 
one tak to wszystko przeżywały i że przez 
cały czas były po prostu ze mną razem. 
Dlatego jestem niezwykle zadowolona 
z tego projektu, który nazwałyśmy „Trzy 
siostry”.

Czym jest dla Pani śpiewanie?
Śpiewanie jest dla mnie obroną przed 

tym, żeby nie stać się na przykład krymi-
nalistką. Mam bowiem tyle niespożytej 

energii, że trudno dla niej znaleźć ujście. 
Sposób, w jaki śpiewam, daje mi równowagę 
psychiczną, pozwala mi dobrze żyć z taką 
właśnie pełną, pozytywną energią, skie-
rowaną do świata i do ludzi… Śpiewanie 
to całe moje życie. Zastanawiałam się 
kiedyś, co by było, gdybym nie daj Boże 
straciła głos i jak ja bym sobie z tym pora-
dziła… Myślę, że ponieważ naprawdę 
kocham życie i ludzi, to znalazłabym sobie 
coś, z czym bym się czuła dobrze i co by 
pomogło mi żyć… Ale nie ukrywam, że 
jestem niezmiernie szczęśliwa, że mogę 
śpiewać. Tak bardzo sobie to śpiewanie 
ukochałam, że nawet jeśli podejmowałam 
próby robienia innych rzeczy, to chyba tylko 
po to, żeby się przekonać, że śpiewanie jest 
jedyną rzeczą, której naprawdę pragnę, i że 
zawsze będę do niego wracać…

Czemu zawdzięcza Pani swoją 
świetną formę?

Staram się dbać o to, co jem, a chociaż 
od czasu do czasu tak jak dziś robię sobie 
dyspensę na dobre ciastko, pilnuję się, żeby 
jeść wszystko świeże. Spożywam wiele 
jarzyn, fasoli, grochu, ryb dalekomorskich, 
nie jem mięsa, cukru, jem tylko śladowe 
ilości nabiału, dużo się ruszam, biegam na 
bieżni, pływam i staram się jak najwięcej 
grać w  tenisa, który jest moją pasją. 
Z premedytacją nie posiadam samochodu, 
gdyż lubię ruch, nawet czasami mogłabym 
gdzieś podjechać, ale wolę iść pieszo.

Ostatnia płyta…
Choć jestem z natury osobą krytyczną, 

ostatnio ten mój nieustanny krytycyzm 
wydaje się jakoś stępiać, czego prze-
jawem jest właśnie mój stosunek do tej 
płyty. Może dlatego, że jest ona po prostu 
fajna i ma w sobie zakodowaną świetną 
energię. Choć jest to płyta nagrana na 
żywo, to naprawdę nie mam sobie tu nic 
do zarzucenia ani nic do dodania... Mam 
niewątpliwie rewelacyjny zespół, z którego 
jestem bardzo zadowolona. Uważam, że 
wyszła świetnie, a wkrótce mam zamiar 
nagrać kolejną studyjną płytę z DJ-ami, ale 
to będzie już zupełnie inna muzyka.

Co powiedziałaby Urszula Dudziak 
o Urszuli Dudziak?

Dudziak to jest niesamowita laska! 
Skąd ona czerpie tyle energii i jaka jest dla 
wszystkich przyjazna?! To wspaniały czło-
wiek! Chciałabym być Urszulą Dudziak! FO
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