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Moja historia
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udzę się w nocy. Przerażona. Mam wrażenie, że żelazne 
kleszcze zaciskają się na mojej klatce piersiowej. Nie mogę wy-
równać oddechu. Co się dzieje?! 

Strach.
Spokojnie. Leżysz w swoim łóżku. Obok swojego faceta. Jesteś 

bezpieczna. Jesteś zdrowa. Nie masz powodu, żeby się bać. 
Czy coś mi się przyśniło? Nie, więc?
Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. 
Oczy powoli przyzwyczajają się do mroku. Widzę zarys 

szafy, zasłony. Dzień jeszcze nie próbuje się przez nie przedo-
stać. Teraz na spokojnie. Co się wydarzyło? Nie żyję w stresie. 
Żyję spokojnie. Tak jak chciałam. „Naprawdę tego chciałaś?˝  
– słyszę wyraźny głos. Jest tuż obok. Nie. Jest w środku. I po chwi-
li: „Bidulko, żyjesz spokojnie, ale tak naprawdę już cię nie ma. 
Zniknęłaś. Nie prowadzisz programu, nie pojawisz się już 
na okładce żadnego magazynu”.

Nie wierzę. Co to za głos? Do kogo należy?! Kto śmie tak 
do mnie mówić?! Ja sama… Moje ego. Kiedy zdaję sobie z tego 

b
TeKST beata sadowska

Czy bałam się wyprowadzić z wielkomiejskiego gwaru 
na wieś? Tak. W cudzych oczach widziałam:  

odwidzi ci się, wrócisz. czyżby? 

bez odbioru

sprawę, w równym stopniu mnie to bawi, co zaskakuje. „Hej, na-
prawdę tam jesteś? Przecież już dawno się z tobą rozprawiłam. 
Od dawna się nie ścigam. Od dawna nie muszę być »naj«. Dawno 
temu powiedziałam ci do widzenia”.

A jednak czekało. Cichutko, wytrwale. Przyczajony tygrys, 
ukryty smok. Zaatakowało w nocy, w najmniej oczekiwanym 
momencie. 

Kiedyś było mi po drodze z ego. Bo telewizja często ma z nim 
do czynienia. Nawet jeśli o tym nie myślisz, nawet jeśli się do te-
go nie przyznajesz przed sobą, ono powoli rośnie. Jeszcze jeden 
program, jeszcze jedna okładka, rozpoznają cię na ulicy, proszą 
o autografy. Jesteś idolką dzieciaków oglądających MTV, choć 
tak naprawdę… też jesteś jedną z nich. Nigdy nie odbiło mi na 
punkcie popularności, nigdy nie wydawało mi się, że zostałam 
ulepiona z lepszej gliny, ale lubiłam mieć ostatnie zdanie. Syndrom 
kujonicy z czerwonym paskiem. W podstawówce najlepsza,  
w liceum najlepsza. W radiu jako 19-latka. Po dwóch tygodniach 
trafiłam do działu politycznego. Po roku z hakiem dostałam pro-
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PreMIery, pokazy 
mody, NOTeS PeŁNy 

SPOTKAŃ. NIe, TO 
nie było proste, 

ALe ZACZĘŁAM 
WyHAMOWyWAĆ. 

pozycję telewizyjną od Mariusza Waltera. Bogu dzięki nie było 
wtedy mediów społecznościowych, plotkarskich portali i gazet, 
bo kto wie, jak bardzo moje ego by urosło. Na razie trzymało się 
w ryzach, ciesząc się z każdego projektu, programu, wyróżnie-
nia, pochwały.

Na szczęście – i to już pewnie zasługa domu, w którym się wy-
chowałam – ego nie miało wpływu na moje relacje. Z przyjaciół-
mi, tymi samymi od lat, trwamy na dobre i na złe. Te znajomości 
przetrwały moje szalone lata, kiedy zdobywałam świat, byłam za-
jęta, w wiecznym biegu. Ja też przetrwałam. Pewnie dlatego, 
że wtedy to było moje życie. Naprawdę moje. Praca, spotkania, 
relacjonowanie najważniejszych politycznych wydarzeń, wywia-
dy. A potem pokazy mody, premiery filmów, imprezy, podróże 
do Nowego Jorku, Los Angeles, Londynu na wywiady z Woodym 
Allenem, Kevinem Spacey czy Jennifer Lopez. Kilka godzin snu  
i znowu rzucałam się w wir. Bez głębszej refleksji, bo po co zasta-
nawiać się nad czymś, co tak bardzo mi odpowiada. Do przodu! 

Paweł, mój facet od 16 lat (chyba 16, bo oboje nie potrafimy 
się doliczyć), udowodnił mi, że można inaczej. Wolniej. Bardziej 
świadomie. Boże, jak on mnie na początku wkurzał! Zmuszał 
do zwolnienia tempa. Pokazywał, że nawet rozmawiam w biegu. 
Że niby słucham, ale tak naprawdę nie słyszę. Nie odpuszczał, ar-
gumentując, że go odpytuję. A odpytywanie to coś innego niż roz-
mowa. Buntowałam się. Przecież od lat przeprowadzam wywia-
dy. Przecież potrafię rozmawiać. Nie. Nie potrafiłam. Potrafiłam 
zadawać pytania. – Sadziu, a gdybyś tak wykreśliła  
z notesu trzy czwarte spraw, które planujesz każdego dnia? 
„Zwariował!” – myślałam. Oszalał! Przecież wszystkie te rzeczy 
są tak cholernie ważne! Nie były… 

Stopniowo zaczęłam wyhamowywać. 
Nie, nie było to proste, w końcu najbardziej lubimy piosenki, 

które już znamy. Buntowało się we mnie wszystko, a jednak gdzieś 
w środku czułam, że to dobry kierunek. Macierzyństwo idealnie 
się wpasowało w ten czas. Przeczekało etap, kiedy każdy mój 
dzień przypominał rozpędzony pociąg. Dało o sobie znać wte-
dy, gdy bez żalu poprzestawiałam puzzle 
w życiowej układance. I zaczęłam się de-
lektować tym nowym stanem. 

rezygnacja z telewizji czy poranków 
w radiu przyszła naturalnie, kiedy miał się 
pojawić drugi syn. Chciałam przy nim być, 
czuć, doświadczać, dotykać. Uczestniczyć 
w świecie moich dzieci. Udało się bez szar-
pania z sobą i boksowania z ego. Tak mi 
się przynajmniej wydawało. Do czasu, gdy 
przeprowadziliśmy się w góry. 

Chyba nikt, poza nami i przyjaciółmi, 
nie wierzył, że to zrobimy. Pracuję głów-
nie w Warszawie – prowadzę programy, 
imprezy, konferencje prasowe, wykłady 
dla kobiet. W moim środowisku mówi się, 
że musisz tu być. Inni twierdzą, że musisz 
również bywać, ale z tym akurat się nie 
zgadzam. Z wielkomiejskiego gwaru na 

wieś?! A co z karierą? Nikt nie zadał tego pytania wprost, ale  
w oczach wielu ludzi widziałam: odwidzi ci się, wrócisz szybciej, 
niż ci się wydaje. 

Czy się bałam? Tak. To był znak zapytania i duża zmiana. 
Zawodowa i obyczajowa. Nie martwiłam się o przyjaciół, wytrzy-
mali ze mną tyle, że odległość niczego by nie zmieniła. Praca?  
Tu już nie byłam taka pewna, choć z domu wyniosłam przekona-
nie, że dopóki jesteś zdrowy, możesz zdziałać wszystko. Jak nie 
prowadzić program w telewizji, to parzyć kawę. Wyrosłam już 
ze ścigania się na osiągnięcia i sukcesy. Na okładki i wywiady. 
Jakie to ma znaczenie? Karmi wyłącznie ego, ale nie mnie. Mnie 
karmi natura, spokój, cisza. Poczucie, że idę swoją drogą. Że sta-
ram się być lepszym człowiekiem. Że nasze dzieci nie są uzależ-
nione od wirtualnego świata, kochają przyrodę. Że spędzamy ra-
zem czas i mamy szansę spojrzeć sobie w oczy. 

Czyżby?
Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. 
Spokojnie. To tylko twoje ego. W takim razie teraz posłuchaj: 

– Jestem tu, bo chcę. Nikt mnie do tego nie zmusił. Nikt nie nama-
wiał. To była nasza wspólna (z Pawłem) decyzja. Jest mi tu dobrze. 
Mam gdzieś obowiązującą w społeczeństwie wizję sukcesu, stwo-
rzyłam własną. Wynocha, ego!

Nazwane, zniknęło. Może zrozumiało, że dla mnie liczą się 
zieleń za oknem i śniadanie z rodziną. Celebrowanie chwil ulot-
nych jak ulotka. Niesamowite, jak mamy wdrukowane to, co wpa-
jano nam w szkole, a często w domu: dobre studia, porządny za-
wód, pięcie się po szczeblach kariery, kasa, nowy samochód, 
większa kasa, większy samochód. W moim przypadku: okładka, 
kolejny program, kasa, droga torebka. I tak jak kiedyś w mniejszym 
czy większym stopniu to było moje, tak teraz zupełnie nie jest. Wolę 
po swojemu. I w swoim tempie. Bez ścigania się i porównywania. 

Kiedy naprawdę w coś wierzysz i jesteś zdeterminowana, oka-
zuje się, że świat ci sprzyja. Wprawdzie praca wymaga teraz ode 
mnie lepszej logistyki (a przecież Paweł od lat mówi do mnie „królo-
wa chaosu”), sporo planowania i wysiłku, ale mogę nadal prowa-

dzić i programy, i  konferencje, i wykłady  
motywacyjne dla kobiet w całej Polsce. 
Wszystko da się połączyć. Ba! Zamykając 
za sobą różne drzwi, przewietrzyłam gło-
wę i znalazłam coś, co naprawdę jest moje. 
Z przyjaciółką Martą Błocką stworzyłyśmy 
platformę, która może (a my wiemy, że już 
jest!) być inspiracją do lepszego życia. 
Żaden inny zawodowy projekt nie cieszył 
mnie tak jak Mentalist, w żaden inny nie wie-
rzyłam tak bardzo. 

ego poszło precz, a ja pracuję na wsi 
z radością i młodzieńczym zapałem, mię-
dzy gotowaniem zupy dzieciom i gapie-
niem ssię na góry. Zawodowymi podróża-
mi do Warszawy i spacerami z psem. 

Hej, ego, dzięki za wizytę! Bez ciebie 
żyje mi się dużo lżej. Spokojniej. Bardziej 
świadomie. Bez odbioru! 
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