
Laudacja Krzysztofa Materny z okazji otrzymania nagrody Radia TOK FM za rok 2011 

przez Panią Danutę Wałęsę 

 

Szanowna, droga Laureatko! Pani Prezydentowo, Pani Danuto 

W jednym z wywiadów, których Pani udzieliła w czasie promocji swojej książki, powiedziała Pani, że 

nie lubi Pani, jak coś jest rozmazane. Dla Pani coś musi być albo czarne, albo białe. Laudacja 

w założeniu – i słownika, i tradycji – jest mową pochwalną, ale ponieważ mam wrodzoną skłonność 

do przekory, zacznę od wad i postaram się, żeby nie były rozmazane. Jest Pani osobą delikatną, 

wrażliwą, piękną, prawdomówną, wychowaną w szacunku do pracy, tradycji, poszanowaniu drugiego 

człowieka, w wielkiej miłości do rodziny, chęci zapewnienia jej spokoju i bezpieczeństwa, 

poszukiwaniu miłości, dobrej energii, pracy nad samym sobą, lojalności i skromności. To zespół cech, 

które nie mieszczą się w głowie przeciętnemu Polakowi. Świadomie nazywam te cechy, osobno 

i razem, wadami, ażeby zmylić wszystkich podejrzliwych, zakompleksionych, osamotnionych w swojej 

nienawiści do zjawisk pozytywnych, krytykantów i wrogów. Mam nadzieję, że są już spokojni. Ktoś, 

kto ma tyle wad, nie budzi zainteresowania. Tylko osoba z wymienionymi przeze mnie wadami mogła 

stworzyć oazę spokoju i miejsce do ładowania życiowych baterii naszemu bohaterowi złożonemu 

z samych zalet, Pani Małżonkowi, Prezydentowi Lechowi Wałęsie. 

Radio TOK FM po raz drugi przyznaje nagrodę za wyjątkowy wpływ na rzeczywistość. Kandydatki 

i kandydatów mogli zgłaszać wszyscy słuchacze radia. Nominując Danutę Wałęsę, jedna ze słuchaczek 

napisała, że chciałaby, aby Pani Prezydentowa otrzymała nagrodę radia za odwagę napisania książki 

o tym, co to znaczy być kobietą w Polsce. Odwaga jest cechą, którą słuchacze Radia TOK FM wyróżnili 

najbardziej, jest ona wspólnym mianownikiem życiorysów i cechą łączącą ostateczną trójkę 

nominowanych – księdza Adama Bonieckiego, kapitana Tadeusza Wronę i Panią, Pani Danuto. 

Odwaga jest słowem, którym najlepiej można podsumować Pani dotychczasowe życie i działalność. 

Nie chodzi tylko o odwagę, którą wykazywała się Pani w poprzednim systemie, ale również o odwagę 

w opowiedzeniu swojej historii, która toczyła się w drugim planie. Nie na barykadach, nie w mediach, 

nie na salonach, nie w gronie bohaterów. Dzięki Pani książce po raz pierwszy Polacy tak masowo 

zauważyli, że za ich bohaterami stoją żony, partnerki, rodziny, przyjaciele. Ludzie, którzy również 

płacili cenę za czyny bohatera. Nikt przed Panią tego w Polsce nie zrobił. Zdobyła się Pani na ten 

trudny krok opowiedzenia, jak ciężko było żyć i wychowywać dzieci, unikając jednocześnie 

utyskiwania na swój los. Nam, mężczyznom, książka pozwala lepiej zrozumieć problem 

równouprawnienia kobiet, o którym wprawdzie coraz głośniej mówimy, ale nie w pełni doceniamy 

jego wagę. Wszyscy uznajemy za oczywiste, że kobiety mogą robić kariery, jednocześnie 

wychowywać dzieci i utrzymywać się bez pomocy mężczyzny. Pani pokazała swoim życiem, że 

emancypacja nie musi polegać tylko na robieniu kariery w potocznym tego słowa rozumieniu. 

Pokazała, że praca w domu, bez comiesięcznej wypłaty, powinna być również doceniona. Wolność 

wyboru drogi życiowej musi być taka sama dla każdego człowieka. Pani wyjątkowy wpływ na 

rzeczywistość polega na odwadze osoby, która potrafiła wstać i powiedzieć "tu jestem, moja historia 

też jest ważna", a jest to przecież historia tysięcy polskich kobiet, które z Pani trudem i pracą się 

utożsamiają. Dzięki Pani spojrzeliśmy na znaną nam historię pod innym kątem. Znaliśmy wydarzenia 

opisane w książce, teraz poznaliśmy je z innej strony. Z punktu wiedzenia świadka, który był 

wewnątrz tych wydarzeń, a jednak patrzył na nie z innej perspektywy. 



Dzisiaj, w dniu przyznania Pani nagrody opiniotwórczego radia, światowy wzorzec metra umieszczony 

w Sevres pod Paryżem kurczy się ze wstydu, że jest taki malutki. Dodam, że wspólnie z Lechem 

Wałęsą daliście Państwo przykład, bez specjalnych zachęt ze strony państwa, jak przezwyciężyć niż 

demograficzny. Dzięki Pani książce wzrosła sprzedaż książek pomimo VATowskiego podatku. Wzrósł 

też pogarszający się ostatnio wskaźnik czytelnictwa. Jest Pani dla mnie największą MANIFĄ w Polsce. 

Kochamy Panią, uwielbiamy i gratulujemy dorocznej nagrody Radia TOK FM. 


