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Kim jest tak naprawdę Manuela 
Gretkowska?

To zależy dla kogo, dla mojego męża 
jestem ulubioną żoną, dla córeczki skąpą 
skarbnicą cukierków, a dla siebie samej 
chcę być w skali jeden do jednego, a przy-
najmniej usiłuję być, choć nie wiem, czy 
mi się to udaje. A obecnie jestem przede 
wszystkim autorką książki „Miłość po 
polsku”.  

O  czym mówi najnowsza Pani 
książka?

  O tym, że to, co wydaje się proste, na 
przykład miłość, niekoniecznie jest łatwe. 
Wbrew pozorom nie mamy wrodzonej 
umiejętności kochania, a  jedynie zako-
chiwania się. Oczywiście rodzice kochają 
dzieci, a  dzieci rodziców i  to się dzieje 
zupełnie instynktowne. Ale dojrzała miłość 
w  związku to jest coś zupełnie innego. 
Mylimy ją z romantycznym zakochaniem 
i wygasającą namiętnością. Czasem mamy 
nadzieję, że jest wiedza, którą możemy 
dostać w naukach przedmałżeńskich albo 
w poradnikach.  Opisałam czterdziesto-
latka wracającego z emigracji w Szwecji. 
Po nieudanym małżeństwie ucieka 
w seksoholizm, ale gdy poznaje „kobietę 
swojego życia”,  próbuje być jej wierny. 
Wraca do Polski, a tak naprawdę po prostu 
„grzęźnie” w tę Polskę, bo okazuje się, że 
ani wyidealizowana miłość, która miała 
być zwieńczeniem jego poszukiwań Don 
Juana, ani praca nie dają mu spełnienia. On  
wpada w tę naszą rzeczywistość, w której 
nie ma żadnych jasnych odpowiedzi. Kto 
jest bohaterem, a kto zdrajcą? Okrągły Stół 
zwycięstwem czy przekrętem? Reformy 
Balcerowicza zbawieniem czy wykorzy-
staniem biednych?  Wszystko jest niejasne 
i wydaje się względne. Do tego typowa 
męska obawa, by nie stać się nieudacz-
nikiem: seksualnym, korporacyjnym, 
życiowym.   

Powiedziała Pani w jednym ze swoich 
wywiadów, że Polki są gejszami Europy. 
Czy nadal tak Pani uważa? 

Sytuacja kobiet w Polsce się zmienia, 
ale nie jestem przekonana, czy naprawdę 
na lepsze. Odnoszę wrażenie, że każdy 
rok wręcz oddala nas od cywilizowanej 
Europy. Pieniądze, które powinny pójść 
na żłobki albo przedszkola, idą na cele 
dla mnie dość wątpliwe, na przykład na 
budowę stadionów. Nie wiem, czy to jest 
równoważne, bo stadion to miejsce, na 
którym się bawimy, a żłobki czy przed-
szkola zarówno w  Warszawie, jak i  na 
wsi są po prostu niezbędne do tego, 
by rodziny, a  zwłaszcza kobiety mogły 
pracować, jeśli chcą albo muszą, bo nie 
brakuje do pierwszego. Czy stadiony 
dadzą nam nowe dochody z  podatków 
pracujących kobiet? A może nie potrze-
bujemy nowoczesnego kraju, tylko 
beztroskiej, stadionowej zabawy i sporto-
wych emocji, igrzysk, bo życie w Polsce 
wcale nie jest zabawne. Ciężko pracu-
jemy, dorabiamy się, morderczo walczymy 
o  przetrwanie, chociaż nazywamy to 
stabilizacją. Dlaczego macierzyństwo 
musi odsuwać kobiety od normalnego 
życia? Takiego, jakie pragną Europejki 
z  krajów, które dzięki mądrej polityce 
socjalnej mają wysoki przyrost demogra-
ficzny? W Europie polityka socjalna jest 
najważniejszą częścią polityki, ponieważ 
politycy powinni służyć ludziom, a ludzie 
to zarówno mężczyźni, jak i  kobiety. 
A gdy słyszę tekst: „Polki nie chcą rodzić 
dzieci”, to słyszę w podtekście: „Leniwe 
suki”, bo jednocześnie nie mówi się 
o  tym, że dziecko ma dwoje rodziców 
i to oni decydują, czy stać ich na większą 
rodzinę, skoro państwo ma gdzieś realną 
pomoc, a mówi się tylko o „becikowym”. 
Proponuję „kaftanikowe” bezpieczeństwa 
dla myślących w ten przestarzały i szalony 
sposób polityków. 

JAK Być KOCHANą…
PO POLSKU
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MANueLA GretkOWskA  
– polska pisarka, scenarzystka filmowa, felie-
tonistka i działaczka społeczna, założycielka 
Polskiej Partii Kobiet. zwyciężczyni plebi-
scytu czytelników „wysokich Obcasów” na  
Polkę roku 2007. Nagrodzona fenomenem 
2006 przez redakcję „Przekroju” oraz  elle 
style award 2007 w kategorii: „Osoba 
Publiczna”. Debiutowała powieścią „My 
zdies’ emigranty”, opowiadającą o doświad-
czeniach młodego pokolenia ludzi wyjeż-
dżających z Polski. Kolejne trzy jej książki, 
„Tarot paryski” „Kabaret metafizyczny” 
oraz „Podręcznik do ludzi. Tom pierwszy 
i ostatni: czaszka”, opisywały życie zamiesz-
kałej we francji grupy artystów i intelektu-
alistów. w 1996 roku Gretkowska napisała 
scenariusz do filmu andrzeja Żuławskiego 
„szamanka”. Po wyjeździe Gretkowskiej do 
szwecji powstał zbiór  opowiadań zamiesz-
czonych w książce „Namiętnik”, następnie 
„Światowidz” oraz zbiór felietonów zaty-
tułowanych „silikon”. Była również współ-
autorką scenariusza serialu „Miasteczko”.  
Kolejny etap twórczości Gretkowskiej ma 
charakter bardziej osobisty. „Polka” była 
dziennikiem ciąży pisarki, zaś w powieści 
„europejka” autorka opisuje zmiany zacho-
dzące  w Polsce. w 2007 roku była założy-
cielką Partii Kobiet, następnie zrezygnowała 
z kierowania nią, pozostając honorową prze-
wodniczącą. w kwietniu tego roku ukazała 
się w księgarniach kolejna jej książka, zaty-
tułowana „Miłość po polsku”, a Manuela 
Gretkowska zgodziła się udzielić naszej 
redakcji krótkiego wywiadu.
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big boss. pierwsze 
sto dni na fotelu szefa
Niemalże stało się 
normą, że co dwa, trzy 
lata na stanowiskach 
kierowniczych w firmach 
dokonują się zmiany. 
Jednak dla nowego szefa 
przyszłe pole działania 
może okazać się polem 
minowym! w tej sytuacji książka 
fischera może stać się niezastąpiona, 
ponieważ dowiadujemy się z niej, 
jakie strategie należy zastosować, by 
z powodzeniem zacząć piastować nowe 
stanowisko, jak szybko dokonać analizy 
stanu wyjściowego przedsiębiorstwa 
oraz jak stworzyć pozytywną atmosferę 
zmian. 
eMkA studiO

Manuela Gretkowska
Miłość po polsku
intensywna, wciągająca 
powieść psychologiczno-
obyczajowa. Tarapaty 
miłosne to specjalność 
czterdziestoparoletniego 
Miłosza Kenckiego, 
polskiego emigranta, 
przebywającego 
w szwecji. Po 
dramatycznym rozwodzie spotyka 
jednak kobietę swojego życia – alicję, 
i dla niej wraca do Polski. Czy ta para 
mądrych i wrażliwych ludzi wykorzysta 
szansę na szczęśliwy związek? Czy 
w Polsce tradycyjnej obyczajowo, ale 
chaotycznie goniącej za nowoczesnością 
i kasą, miłość jest w ogóle możliwa? 
śWiAt ksiAZki

Grzeczne 
dziewczynki kończą 
z nadwagą.  
Nie musisz być 
zawsze miła i... gruba
karen r. koenig 
Czasami dieta i ćwiczenia 
nie wystarczą. wiele 
kobiet za dużo 
nakłada sobie na 
talerz (dosłownie 
i w przenośni). Tym, które zamiast 
siebie na pierwszym miejscu 
stawiają innych, psychoterapeutka 
Karen r. Koenig wyjaśnia związek 
między byciem „miłą” i nadmiernym 
jedzeniem, a także udziela 
konkretnych rad, jak stracić dodatkowy 
bagaż – fizyczny i emocjonalny. 
Pomaga zrozumieć, dlaczego 
spełnienie znajdujemy w lodówce, 
a nie w innych dziedzinach życia, oraz 
uczy strategii stanowczego mówienia 
Nie! (innym i jedzeniu).
cZArNA OWcA

radość 
Aleksander Lowen 
aleksander Lowen 
odkrywa na kartach tej 
książki, jak odzyskać 
naturalny, dziecięcy 
stan radości poprzez 
ćwiczenia, które 
przywracają ciału witalność 
i wyzwalają energię ze 
stłumionych uczuć. Lowen 
pokazuje nam, jak bolesne emocjonalne 
doświadczenia – wykorzystywanie 
seksualne, lęk przed śmiercią, złość czy 
złamane serce, których doświadcza w życiu 
każdy człowiek – manifestują się w ciele. 
Pełne wigoru życie, które jest efektem 
terapii, niesie ze sobą wiele korzyści, jak 
chociażby większą satysfakcję seksualną 
czy wyższy poziom uduchowienia. 
radość to wspaniały, przynoszący nadzieję 
i dokonujący transformacji przewodnik, 
napisany przez jednego z pionierów terapii 
skierowanej na związek ciała i umysłu.
cZArNA OWcA
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