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Zwycięski 
feniks
Najpopularniejsza autorka krymi-
nałów w Polsce Katarzyna Bonda 
podpowiada w CKM jaki jest  
przepis na sukces.  

Czym jest dla ciebie sukces?
Katarzyna Bonda: Wolnością podejmowania decy-
zji. Kiedy wybierasz ze świata tylko to, czego 
naprawdę chcesz. Otaczasz się ludźmi, których 
naprawdę pragniesz mieć u boku w życiu, ro-
bisz to, co kochasz i nie wchodzisz w relacje  
typu „musisz”. Niczego nie muszę. Mogę, jeśli 
tak zdecyduję. Tylko takie życie ma sens.

Osiągnęłaś to?
K.B.: Zdecydowanie. Choć cena czasami bywała 
sroga. Warto zapłacić. Nie ma nic ważniejsze-
go niż szacunek do siebie samego. 

Kiedy można poznać lub poczuć, że się 
osiągnęło sukces?
K.B.: Budzisz się rano i cieszysz się, że będziesz 
pracował lub spał albo spotkasz się z kimś,  
kogo kochasz, kto cię zainspiruje. Kiedy świat 
nieustannie obdarza cię niespodziankami.  
I o nic już nie błagasz, nie prosisz, a twoja  
modlitwa polega na wyrażeniu wdzięczności, 
za to co los ci daje. Czasami to są tak piękne 
sprawy, że nie wierzysz, że to się dzieje  
w rzeczywistości. Oraz przyjmujesz z pokorą 
wszystko to, co się kończy. Bo jedyną stałą  
w życiu jest zmiana. Nic nie trwa wiecznie. 
Trzeba umieć zamykać stare sprawy. I nie be-
czeć, że było tak pięknie, co zrobiłam nie tak. 
Widocznie nie mogłam inaczej postąpić, bo 
byłam na takim etapie. Na tym polega życie. 
To rwący potok, któremu trzeba się przeciw-
stawiać. Nieustannie. W żadnym razie nie pły-
nąć z prądem. I cieszyć się z wyzwań. Przecież 
otwiera się nowe. Zwycięzcy robią to, czego  
innym się nie chce. 

Jaki masz przepis na sukces?
K.B.: W każdej chwili, cokolwiek się dzieje  
pytam siebie: „czy tego chcesz?”. A potem:  
„czy tego naprawdę potrzebujesz?”. Bo te dwie 
odpowiedzi nie zawsze są tożsame. Pewnie,  
że popełnia się błędy, ale lepiej robić cokolwiek 
niż czekać bezczynnie. Jeśli się pomyliłam,  
obśmiewam swoją infantylność i idę dalej.  
W ogóle poczucie humoru jest najważniejsze. 
To moim zdaniem miara prawdziwej inteligen-
cji. Śmiech oczyszcza, daje dystans, uwalnia. 
Nie należy być poważnym. Trzeba być łobu-
zem, mieć w sobie rebelię. 

Mówi się, że za każdym mężczyzną, który 
odniósł sukces, stoi wyjątkowa kobieta. 
Czy kobiecie w osiąganiu sukcesów po-
maga jej partner?
K.B.: Wręcz przeciwnie. Zwykle mocarna, wo-
jownicza kobieta, która inspiruje innych, była 
kiedyś złamana. Nierzadko przez ukochanego. 
Sukces dla kobiety jest zwykle pokłosiem prze-
istoczenia się. Jak feniks. Umarła, odrodziła 
się i powstała Amazonka. Terytorium bitew 
nie jest naturalnym obszarem zainteresowania 
dam. Ale czasami to jedyna droga. 

Jakie masz rady dla kobiet chcących osią-
gnąć sukces?
K.B.: Iść swoją drogą. I dbać o swoją wrażliwość, 
pielęgnować ją. Walka uzależnia. Zwycięstwa 
napełniają mocą. Ale po wielu stoczonych bi-
twach człowiek twardnieje. Łatwo zapomnieć 
o tym, że to, co najważniejsze u kobiety to jej 
delikatność i czułość. Trzeba umieć balanso-
wać między tymi dwiema sferami. Inaczej 
człowiek zmienia się w cyborga, przestaje czuć. 
To klęska. Wtedy sukces jest jedynie pozorem. 

A rada dla ich facetów?
K.B.: By kochali i szanowali swoje kobiety.  
Chronili je przed złem. Chcemy widzieć w was 
naszych bohaterów. Oraz żebyście z przymru-
żeniem oka patrzyli na nasze niedoskonałości  
i emocjonalność. Wszystko, nawet te najwięk-
sze, najtwardsze  wojowniczki, robią dla was. 
Chcemy byście byli z nas dumni i patrzyli nam 
w oczy z zachwytem. Oraz czasem otoczyli 
swoim silnym ramieniem, by można było  
poczuć się „małą”. Poza tym kobiety zawsze 
wolą czyny od słów. Nie obiecujcie. Róbcie. n 

KATARZYNA  
BONDA
Urodziła się w 1977 r.  
w Białymstoku, obecnie 
mieszka w Warszawie.  
Z wykształcenia dzienni-
karka i scenarzystka. 
Najpopularniejsza  
autorka powieści krymi-
nalnych w Polsce – 
wszystkie jej powieści 
są bestsellerami. Napi-
sała m.in. trylogię krymi-
nalną z Hubertem Mey-
erem („Sprawa Niny 
Frank”, „Tylko martwi nie 
kłamią”, „Florystka”), 
dokumenty kryminalne 
„Polskie morderczynie”  
i „Zbrodnia niedoskona-
ła” oraz najnowszą  
powieść, otwierającą 
nowy cykl o walce,  
nadziei, zbrodni  
i uczuciach: „Miłość  
leczy rany”.

„Zwycięzcy robią to, 
czego innym się  

nie chce”
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