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„Ewa nie tylko gotuje” – sprawozdanie ze spotkania z panią Ewą Wachowicz
Ewa Wachowicz jest postacią, którą najmłodsi potrafią powiązać z programem kulinarnym
„Ewa gotuje” emitowanym przez telewizję Polsat, jednak jej historia rozpoczęła się o wiele,
wiele wcześniej i była zdecydowanie bardzo intrygująca. Mogliśmy się o tym przekonać
8 grudnia 2017 roku, kiedy to Ewa Wachowicz przyjechała do Biblioteki Miejskiej w Bełchatowie.
Zdradziła wiele aspektów swojego prywatnego życia i podzieliła się z Bełchatowianami celami,
które ma zamiar osiągnąć już w niedalekiej przyszłości.
Urodziła się w małej miejscowości
Klęczany w województwie małopolskim 19 października 1970 roku.
W trakcie spotkania pani Ewa bardzo
ciepło wypowiadała się o swoich rodzicach, wielokrotnie wspominała, że jest
z nimi bardzo związana, a oni zawsze
byli dla niej oparciem i mogła na nich
liczyć.
Motywację do spełnienia marzenia
o dostaniu się na wymarzone studia
także otrzymała od rodziców i dzięki
ich wsparciu zdecydowała się na dalszą
edukację w Krakowie. Życie studentki
nie było jednak dla niej sielanką, musiała sama zarobić na swoje życie,
podejmując się przeróżnych prac,
począwszy od opieki nad dziećmi,
na sprzątaniu w klubie skończywszy.
Nauka była dla niej priorytetem, dlatego nawet nie pomyślała, że wybory
na najmilszą studentkę na jej uczelni
doprowadzą do tak błyskawicznego
rozwoju jej kariery!
Konkurs na swoim uniwersytecie
oczywiście wygrała, ale jury, a także jej
przyjaciele przekonali ją, by wzięła
udział w wyborach na Miss Polonia.
Zachowała to jednak w sekrecie przed
ojcem, ponieważ nie chciała, żeby
myślał, że córka zaniedbuje naukę.
Tajemnicę zdradziła wyłącznie matce.
Nie wierzyła, że będzie w stanie zajść
tak daleko, ale ostatecznie została
wybrana na Miss Polski w roku 1992!
Otrzymała koronę
z czystego srebra,
piękny (i pierwszy
własny!) luksusowy
samochód, ubrania
i pralko - suszarkę,
dzięki której była
najchętniej odwiedzaną studentką w akademiku.
Jako jedyna miss w dziejach Polski
wyjechała na polskie drogi swoim
nowym samochodem tuż po konkursie, chociaż był niezarejestrowany i był
na tyle nowoczesny, że mógł stanowić
niemały problem w obsłudze dla wielu
doświadczonych kierowców. Nie prze-

szkadzało to pani Ewie, która uwielbia
podejmować wszelakie wyzwania.
Życie nowej Miss Polonia niezwykle
przyspieszyło (po zdobyciu korony
Miss Polonia we wrześniu w grudniu
tego samego roku zdobyła tytuł
III wicemiss w konkursie Miss Świata,
natomiast rok później przyznano jej
tytuł Miss Świata Studentek w ramach
World Miss University – przyp. red.)
a kolejny przełom w jej karierze nastąpił już w 1993 roku, gdy ówczesny
premier Waldemar Pawlak zaproponował jej stanowisko sekretarza prasowego. Pytana przez dziennikarzy,

dlaczego zaakceptowała propozycję
premiera, Ewa Wachowicz odpowiedziała sławne już słowa: „Premierowi
się nie odmawia”. W późniejszym
czasie otrzymała za to stwierdzenie
nagrodę „Srebrne Usta 1994”, a jej
wypowiedź w przyszłości przytaczało
jeszcze wiele innych znanych osób.
W 1995 roku rozpoczęła się jej kariera
telewizyjna. W Telewizji Polsat wyemitowano jej autorski program „Poradnik
imieninowy”, który utrzymał się
na antenie przez pół roku. W tym czasie poznała też znanego kucharza Roberta Makłowicza, a już w 1998 roku
prowadzili razem program „Podróże
z Robertem Makłowiczem” emitowany
przez TVP2.
Kolejnym ważnym krokiem w jej karierze był powrót do Polsatu, w którym
otrzymała propozycję prowadzenia
własnego programu. W międzyczasie
brała udział w „Tańcu z gwiazdami”,
„Tylko nas dwoje”, a przez jakiś czas
była również prowadzącą programu
„Przez żołądek do serca”.
Dziś możemy zobaczyć ją w programie
kulinarnym „Ewa gotuje” emitowanym

od 2007 roku oraz
w „Top Chefie”,
w którym pełni
rolę jurorki.
W czasie spotkania, jakie się odbyło 8 grudnia 2017
roku w bełchatowskiej
bibliotece
pani Ewa Wachowicz zdradziła także
widzom kilka tajemnic realizacji kultowego już programu kulinarnego
„Ewa gotuje”. Nagrywanie odcinka
trwa od wczesnego poranka do późnej
nocy, a oprócz niej na planie pracuje
jeszcze siedemnaście osób, którzy
z przyjemnością częstują się przygotowywanymi w programie daniami.
Ekipa zna się bardzo dobrze, niektórzy
pracują ze sobą już wiele lat, więc
atmosfera jest bardzo przyjazna, choć
często praca jest męcząca. Niekiedy
ujęcia muszą być powtarzane kilkanaście razy, zanim uda się je odpowiednio uchwycić.
W trakcie spotkania i w momencie
opowiadania przez panią Ewę historii
związanej z realizacją programów
kulinarnych nietrudno było zauważyć,
że gotowanie jest jej ogromną miłością. Czerpie radość z tego co robi,
czego potwierdzeniem są kolejne odcinki realizowanych przez nią programów jak i pasja z jaką oddaje się pisaniu książek, które powstały na przestrzeni lat. Pani Ewa lubi dzielić się
z czytelnikami i widzami przepisami,
które udało jej się zebrać w ciągu wielu
lat podróży i spotkań z ludźmi. W jej
kulinarnym „archiwum” znajduje się
wiele
różnorodnych
przepisów
dla osób, które lubią tradycyjną,
ale także niespotykaną kuchnię. Jednym z jej planów, który chce zrealizować w przyszłości pani Wachowicz jest
wydanie książki kulinarnej dla najmłodszych, która ma ich zachęcić najmłodszych pasjonatów do eksperymentowania w kuchni.
Poza pracą, jaką wykonuje na co dzień,
pani Ewa stara się być osobą aktywną.

