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PRZEDSIĘBIORCA
BEATA ZNAMIROWSKA-SOCZAWA

Beata Znamirowska-Soczawa: Mija rok od publikacji książki, którą napisałam z myślą o kobietach dojrzałych. Czas
pokazał, że zainteresowały się nią czytelniczki w różnym
wieku, ponieważ poruszałam w niej takie tematy, jak seks
ludzi dojrzałych, zdrada, zazdrość. Spotykałam się w tym
czasie z kobietami z różnych środowisk. To były specyﬁczne
spotkania autorskie, rozmawiałyśmy o wielu sprawach. I to
zainspirowało mnie do dalszego działania.
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EWA TYSZKIEWICZ

Ewa Tyszkiewicz: Od pewnego czasu kiełkował w mojej głowie projekt utworzenia miejsca dla kobiet, w którym można
by robić różne fajne rzeczy, wzajemnie się inspirować, rozwijać swoją kobiecość. Beatę poznałam w czasie bielskiego Kongresu Kobiet. Po przeczytaniu książki „Teraz mogę
wszystko” doszłam do wniosku, że otwartość jej poglądów
może rokować dobrą współpracę.
Beata: Gdy Ewa zaproponowała, żebyśmy zrobiły coś razem,
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