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KIEDY BYŁAM MŁODSZA, ZAWSZE GDZIEŚ PĘDZIŁAM, 
WSZYSTKIEGO MUSIAŁAM SPRÓBOWAĆ, WSZYSTKO ZOBACZYĆ. 

DOPIERO MĄŻ NAUCZYŁ MNIE, ŻE WARTO ZWOLNIĆ, 
ZATRZYMAĆ SIĘ W BIEGU. DZIŚ WIEM, ŻE LEPIEJ ŻYĆ  

SPOKOJNIEJ I  MIEĆ MNIEJ NA GŁOWIE.

B E A T A  S A D O W S K A

ZWOLNIĆ

TEMPO

JJak zapracowana dziennikarka bez etatu, 

współwłaścicielka kawiarni i restauracji 

w Gdańsku, mama dwóch małych chłopców, 

znalazła czas na tę naszą kawę?

Tak działa syndrom drugiego dziecka, czyli – mu-
sisz sobie jakoś radzić. Chłopcy są teraz w przed-
szkolu, dwuletni Koś dopiero niedawno zaczął 
tam chodzić, więc jestem pod telefonem. Na po-
czątku odbierałam go o 13.00, a teraz zostaje już 
na leżakowanie. Wydawało mi się, że Tytus ma 
mocny charakter, ale przy tym naszym małym 
buldożerze wiem już, że jest wrażliwym impresjo-
nistą. Obaj są dziećmi tych samych rodziców, tak 
samo wychowywani i tak samo traktowani, a jed-
nak jest między nimi wielka różnica. Najmłodszy 
smyk poradzi sobie w życiu jak żadne z nas.

Po kim ten charakter?

Paweł, ich ojciec i mój partner, oczywiście mówi, 
że po mnie. 

Czy przy dzieciach znajdujesz czas dla siebie?

Staram się, walczę o to, ale często też świadomie 
rezygnuję, bo wiem, że dzieci szybko rosną i zaraz 

wyjdą w świat. Ja już się ścigałam, już chciałam 
być najlepsza, a z byciem tu i teraz jest mi o wiele 
fajniej. Wczoraj chodziła za mną myśl, że muszę 
coś dla siebie zrobić, choćby pójść na trening. Im 
bliżej było do wyjścia, tym bardziej mi się nie 
chciało i o wiele większą ochotę miałam na poczy-
tanie chłopakom bajek. Ktoś nas odwiedził i ucie-
szyłam się, że nie zdążę. W końcu jednak przypo-
mniałam sobie, jak przyjemnie jest po treningu. 
Dla matek małych dzieci to wielki luksus, kiedy 
można skupić się na robieniu jednej rzeczy, kiedy 
nikt nas nie ciągnie za nogawkę, bo właśnie ma 
ochotę na parówkę.

Mały kombinat w domu i jeszcze dobrowolna 

katorga na treningu?!

Paradoksalnie, zmęczona po treningu mam wię-
cej cierpliwości i siły, dlatego pilnuję się, żeby ro-
bić coś tylko dla siebie. To może być sport, ale też 
spotkanie, na przykład takie jak nasze dzisiaj. 
Obserwuję moje koleżanki, których dzieci już 
opuściły gniazdo, i  wiem, jak ważne jest mieć 
swoją przestrzeń. Dzieci rodzą się dla świata, 
a nie dla nas.



GWIAZDA z okładki

Trzeba uważać, żeby się nie pogubić?

Jak we wszystkim: w pracy, w związku, także w macierzyństwie. 
Mój Paweł mówi do mnie: „Nie bądź już taką matką Polką, wyjdź 
gdzieś” – bo tak lubię siedzieć w domu z dziećmi. Idę więc na 
pokaz ulubionego projektanta, umaluję się, założę szpilki, ale 
wracam już na bosaka. Szybko biegnę do dzieci, bo w niczym nie 
przeszkadzają. No, może w wysypianiu się, bo kiedy jesteśmy 
oboje w domu, dzieciaki przesypiają całą noc, ale wystarczy, że 
Paweł wyjedzie do pracy, i zaczyna się nocna wędrówka ludów. 

Twój pierwszy syn pojawił się na świecie, kiedy miałaś 39 lat. 

Późniejsze macierzyństwo jest spokojniejsze?

Wiadomo, że biologii się nie oszuka, i że kiedy jest się młodszą 
mamą, dużo lepiej znosi się wyzwania macierzyństwa. Ale raczej 
bym się nie zamieniła, bo wiem, że teraz jestem dużo lepszą mat-
ką, niż byłabym wcześniej. Pamiętam siebie 
młodszą. Na pewno jeszcze coś bym chciała: 
wyszaleć się, coś osiągnąć. Teraz nie udowad-
niam już nikomu, że jestem pierwsza, najlep-
sza. Żartuję, że nawet panią dla swojego psa 
jestem lepszą, niż byłam 13 lat temu. Jeśli cze-
goś chcę, to chcę – nie muszę. Nie szarpię się.

Dojrzalsza?

Tego w zderzeniu z moimi dziećmi nie jestem 
pewna. Nikt nas tak nie obnaży jak one. Z jed-
nej strony jestem bardzo świadoma siebie sa-
mej i swojego macierzyństwa, a z drugiej stro-
ny nie wiem nic.

Czy książki bywają dla ciebie przewodnikami?

Gdy byłam w ciąży, dostałam trzy książki od mądrych kobiet i nie 
zajrzałam do żadnej. Wierzyłam, że wychowywanie dzieci jest 
kwestią intuicji. Ostatnio jednak zainspirowała mnie książka 
Amerykanki, która wyszła za Duńczyka i nie mogła zrozumieć, 
dlaczego w ponurej Danii, gdzie w baśniach Andersena krew się 
leje, a filmy są mroczne jak żadne inne, to jednak ludzie są tacy 
szczęśliwi. Okazało się, że to się bierze z tego, jak są wychowywa-
ne dzieci. Rodzice zawsze starają się im pokazać drugą stronę ich 
porażek czy niepowodzeń. Nie mówią, że jest zła pogoda, tylko że 
trzeba się odpowiednio ubrać. Ta książka nauczyła mnie, żeby 
nadmiernie nie chwalić dzieci za banalne rzeczy.

A zdarzało ci się?

Jak pięknie narysowałeś tę kreskę! Jak ładnie zjadłeś naleśnika! 
Też miałam taką tendencję. A okazuje się, że dzieci nadmiernie 
chwalone za proste rzeczy przyzwyczajają się do tego, że zawsze 
są najlepsze. W późniejszych latach, kiedy mają do wyboru łatwe 
zadanie i trudniejsze, z odroczoną nagrodą, zawsze wybierają łat- 
wiejsze, bo zwycięża w nich potrzeba bycia chwalonymi. Tymcza-
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sem dzieci, które słyszą od mamy: „Fajna ta kreska, ale ja wiem, 
że umiesz narysować kwadrat”, wybierają trudniejsze zadania, 
choć wiedzą, że mogą się potknąć, ale też nauczyły się, że nagro-
da za ten trud będzie większa.

To trochę jak z prymusami…

No właśnie, gdzie oni teraz są? Okazało się, że dzieciaki chwalone 
konstruktywnie, w dorosłym życiu osiągają o wiele więcej. Nie 
planuję chłopcom karier, chcę tylko wyposażyć ich w umiejętno-
ści, z których będą mogli skorzystać. Niezależnie, czy będą chcie-
li chodzić po górach, jak tata, czy kłaść klepkę – najważniejsze, 
żeby byli szczęśliwi. Zaprogramowane dzieci mnie przerażają.

Dzieci naśladują rodziców.

Zawsze mnie śmieszy, jak coś podłapują od nas. Ostatnio cztero-
letni Tytus powiedział: „Mamo, czy ty wiesz, 
że opieka nad nami to praca?”. Albo kiedy 
spierał się o  coś z  tatą, przewodnikiem gór-
skim, użył argumentu: „Ty to się nawet na gó-
rach nie znasz”. Ja usłyszałam, że nie umiała-
bym uwolnić człowieka z groty.

I co odpowiedziałaś?

Że ja nie, ale on razem z tatą na pewno by dał 
radę. Wtedy Tytus mnie pocieszył: „Mama, nie 
bój się, tam są tylko nietoperze”.

Tytus wie, co robi jego tata, 

kiedy go długo nie ma w domu.

Wie, że jest w  górach, najczęściej w  Alpach 
albo Himalajach, albo na Hokkaido w Japonii. I że bycie przewod-
nikiem wysokogórskim to nie tylko ciężka fizyczna praca, ale też 
odpowiedzialność za ludzi. Paweł, który wie, jak niebezpieczne 
jest to zajęcie, nie chciałby, żeby chłopcy poszli w jego ślady, ale 
dla Tytusa najlepsza zabawa to uwiesić się na uprzęży wspinacz-
kowej albo cały dzień jeździć na nartach. Zawsze ma wybór, ale 
jednak decyduje się na to, co robi tata, a ja mu pozwalam. Chcę, 
żeby miał takie beztroskie dzieciństwo jak my. Mieliśmy prawo 
być dziećmi i nikt nas nie woził na zaawansowany kurs chińskie-
go. Chcę, żeby chłopcy mieli czas na nudę, żeby umieli przyjaźnić 
się z innymi. 

Bo tak czy inaczej przychodzi czas, kiedy zaczynamy 

rywalizować. Znamy się od lat i pamiętam, jaka byłaś ambitna. 

Pracowałam, mało spałam i miałam z tego frajdę, ale to ja o tym 
decydowałam, a nie moi rodzice. Zauważyłam, że Tytus jest zmę-
czony, kiedy odbieram go z przedszkola o 17.00, więc przychodzę 
po niego o 16.00 i wtedy jest uśmiechnięty, zadowolony, ma czas 
na zabawę na podwórku. U mnie ta zachłanność na życie, osiąg- 
nięcia, pojawiła się, kiedy byłam młoda. Ale to był mój wybór.

Mieliśmy prawo  
BYĆ DZIEĆMI, 

nikt nas nie  
woził na zajęcia 
z chińskiego. Był 

czas na nudę. 

»



Zanim chłopcy się urodzili, oboje z partnerem  

dość radykalnie zmieniliście życie. On, wzięty prawnik, 

odszedł z jednej z najlepszych warszawskich kancelarii,  

ty – znana i lubiana dziennikarka – nie angażujesz się  

już tak intensywnie jak kiedyś w pracę w mediach.

Paweł dużo wcześniej ode mnie zrozumiał, że warto się zatrzy-
mać. Ja zawsze dbałam tylko o to, żeby mieć miesiąc wakacji, 
ale nawet wtedy byłam trochę w pędzie, bo wciąż myślałam, że 
jeszcze czegoś nie zwiedziłam albo nie skoczyłam na bungee. 
Wszystkiego chciałam spróbować i wciąż uczę się od Pawła, że 
mniej znaczy więcej. Lepiej żyć spokojniej, mieć mniej na gło-
wie. Jak z szafą, którą regularnie wietrzę, mam w niej kilka 
zestawów, ale widzę, co mam. Tym bardziej że nie mam wiel-
kich potrzeb finansowych, może poza jedną: chciałabym nie 
mieć kredytu, żeby być wolnym człowiekiem.

Zawsze tak było?

Kiedyś byłam w stanie wydać tysiąc euro na torebkę, a  teraz 
wydaje mi się to tak absurdalne i  tak nie 
moje, że trudno mi w to uwierzyć. Nie zrobi-
łabym już czegoś takiego. Zmiana, która we 
mnie zaszła, to był proces, w którym bardzo 
wspierał mnie Paweł. Powiedział mi na przy-
kład, żebym raz dziennie przez pół godziny 
nic nie robiła, albo skupiła uwagę tylko na 
jednej rzeczy. Jestem jak moja mama, która 
idzie wyjąć masło z  lodówki, ale po drodze 
rozwiesi pranie i umyje podłogę. 

Rezygnacja z telewizji była łatwa?

Kiedy Kosiu pojawił się na świecie, Tytus 
miał dwa i pół roku. Już wcześniej, gdy zosta-
wiałam go, żeby na przykład zrobić wywiad, czułam, że bar-
dziej chcę zostać z nim w domu, w piżamie, bez makijażu. Wie-
działam, że nie chcę tego czasu z  moimi chłopcami oddawać 
innym. Chciałam być z nimi, kiedy będą wypowiadać pierwsze 
słowa i stawiać pierwsze kroki. Jedyne, co dzieciom tak napraw-
dę można dać, to walizeczka załadowana poczuciem bezpie-
czeństwa, miłością i  wiarą, że jest miejsce, do którego mogą 
wrócić. Jak z  tym wyruszą w świat, to będą mogły wszystko. 
Obserwuję moich dorosłych znajomych i widzę, że ta baza jest 
najważniejsza. Chcę dać ją moim synom.

Nie bałaś się, że nie będziesz miała do czego wrócić?

Trudno, najwyżej będę robić ekologiczne kanapki. Może to 
złudne, ale wierzę, że jak coś sobą reprezentujesz, to zawsze 
odpowiednie zajęcie pojawi się w twoim życiu. W szkole byłam 
wzorową uczennicą, co nie przeszkadzało mi być krnąbrną. 
W podstawówce średnia 5.0, w liceum 5.9, bo pojawiły się szóst-
ki; pierwsza piątka na maturze z języka włoskiego w słynnym 

warszawskim liceum Batorego. Ale dawałam kolegom ściągać, 
na klasówkach dyktowałam innym, a jak trzeba było, prosiłam 
o dziennik w pokoju nauczycielskim, a potem w toalecie popra-
wialiśmy oceny. Rodzice zaszczepili we mnie przekonanie, że 
warto iść swoją drogą, dlatego chyba nie boję się być wolnym 
strzelcem, choć to oznacza, że albo mam dużo kasy, albo nie 
mam jej w ogóle. Ale nie chcę być już uwiązanym człowiekiem 
w zamian za regularne wpłaty pieniędzy.

Poczucie stabilizacji na etacie jest złudne?

Nic nie daje. Nigdy na przykład nie miałam oszczędności, bo 
zawsze żyłam pełnią życia. Kiedy nie było dzieci, wydawałam 
pieniądze na płyty, książki i podróże. Teraz wydajemy na podró-
że z dziećmi. 

Zarabiasz na nie, sprzedając te wegańskie kanapki. 

Tylko dlaczego w Gdańsku?

Mamy tam przyjaciół i dwa lata temu zorientowałam się, że na-
wet w bardzo popularnych miejscach na wy-
brzeżu nie można poprosić o mleko sojowe do 
kawy. Z kolei Ewa, moja przyjaciółka, zapa-
miętała, jak przyjechałam z  Tytusem przy 
piersi, niewyspana po jakiejś pracy, a ona nie 
mogła się nadziwić, skąd mam jeszcze tyle 
energii. Bez zastanowienia odpowiedziałam, 
że chyba dlatego, że zdrowo jem. To z kolei 
dało jej do myślenia. I tak Ewa, jej brat, Paweł 
i  ja stworzyliśmy najpierw kawiarnię Guga, 
która działa już od roku, a pół roku temu re-
staurację. Serwujemy dania bez mąki, bez 
białego cukru, dużo wegańskich potraw.

Teraz to moda, ale ty już dawno zmieniłaś dietę.

Czternaście lat temu do „Miasta kobiet”, które prowadziłam, 
przyszła Marta Gładuń i opowiedziała o sile detoksu. Ja, ponieważ 
jak niewierny Tomasz muszę się zawsze na własnej skórze prze-
konać, czy coś działa, spróbowałam. To był ten przełomowy mo-
ment, bo od razu lepiej się poczułam. Wysłałam do niej też moją 
mamę, która odżyła po sześciu dniach oczyszczania. Ale nie je-
stem ortodoksyjna i kiedy mam ochotę na tort bezowy, to go jem. 
A jak dzieci idą na urodziny do kolegi, też mogą jeść te wszystkie 
przekąski, choć i tak szybko rezygnują, bo to nie są ich smaki. 

Rewolucja na osobistym talerzu to jedno, ale prowadzenie 

restauracji to nie jest łatwy kawałek chleba.

Wszystkiego uczyliśmy się od początku. Dużo gotuję, ale czym 
innym jest gotowanie dla rodziny i dla przyjaciół, a czym innym 
zaplanowanie zakupów do restauracji, do której raz przyjdzie 
150 osób, a raz 15. I trzeba umieć odpowiedzieć na pytanie, ile 
kupić marchewki. Ale jest ogromna frajda, kiedy ludzie wracają, 

GWIAZDA z okładki

Chciałam BYĆ 
Z DZIEĆMI, 

kiedy stawiają 
pierwsze kroki, 
wypowiadają 

pierwsze słowa.
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i to rekompensuje wszystko. Marzyliśmy, żeby do końca roku być 
w pierwszej dziesiątce w Tripadvisorze, i jesteśmy w Gdańsku na 
drugim miejscu. Ucieszyliśmy się, ale i przestraszyliśmy.

Jakie są twoje ulubione miejsca w Trójmieście?

Plaża i ścieżki do biegania. Kocham naturę, więc mogę gapić się 
godzinami na morze. Lubię Garnizon Sztuki, bo tam buzuje ener-
gia artystyczna i jest świetny teren do zabaw dla dzieci. Jest też 
Stara Stocznia i wszystkie wydarzenia, które tam się odbywają.

Biegasz wszędzie?

Zawsze zabieram buty do biegania. W  Trójmieście zaliczam 
wszystkie plaże, uwielbiam też biegać po klifach przez las. Gdy 
gdzieś podróżuję, w ten sposób poznaję nowe miejsca, których 
nawet z roweru nie zobaczę.

Zatrzymujesz się w tym biegu?

Chciałabym zwolnić.

Jeszcze bardziej?!

Idealnie by było mieć jedną rzecz zapisaną w notesie na jeden 
dzień. Jedno źródło dochodu, nie 15; a przy tym być wolnym czło-
wiekiem.

I dlatego dołożyłaś sobie kolejne zajęcie 

i napisałaś książkę dla dzieci.

Jest o tym, co dla naszej rodziny szczególnie ważne, czyli o podró-
żach z perspektywy naszego psa Momo. On najchętniej siedział-
by pod schodami na swoim posłaniu i jadł parówki, ale ma ześwi-
rowanych właścicieli, którzy zabierają go wszędzie ze sobą. 
Opisuję miejsca, gdzie naprawdę byliśmy. Momo wszystkiego się 
boi, nie wie, czy będzie potrafił jeść pałeczkami, czy nie zgubi się 
na największym skrzyżowaniu w Tokio i czy nie będą mu marzły 
łapy na Mont Blanc. Chciałam w ten sposób oswoić świat dzie-
ciom. Pokazać, że wszędzie można się odnaleźć, bo świat jest 
przyjazny, a najważniejsze, że obok jest pan i pani, którzy podra-
pią go po nosie, kiedy trzeba. Tak jak dom jest tam, gdzie są ro-
dzice, bo tam jest bezpiecznie.

Nawet w Brazylii…

Pojechaliśmy tam niedawno kręcić film o projektancie mody Ar-
kadiusie i posłaliśmy dzieci do przedszkola w jednej z wiosek. 
Były tam stare gąbki na podłodze, ogródek z patykami i jadowity-
mi mrówkami, a nasz dwulatek i czterolatek byli najszczęśliw-
szymi maluchami świata i natychmiast znaleźli wspólny język 
z kolegami. Staramy się robić swoje, a dzieci się dobrze przy tym 
rozwijają. Jedyne, o co będę dbała, to żeby chłopcy uczyli się języ-
ków. Pawłowi marzy się szkoła, w której będą tylko języki, sport, 
matematyka i  filozofia. To podstawa, która otwiera wszystkie 
drzwi. Jeśli chce się je otworzyć. ♥

Asystent fotografa: MACIEJ WESOŁOWSKI
Stylizacja: MONIKA TUSIŃSKA 

Makijaż i stylizacja włosów: 
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