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50 NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH KOBIET

Korzystając z Pani doświadcze-
nia, chciałabym zapytać, czy „kobie-
ca droga na szczyt” jest trudniejsza 
niż męska? Czy Pani zdaniem kobie-
tom wciąż trudniej jest osiągnąć suk-
ces w biznesie? 

Myślę, że jeśli kobieta jest wystar-
czająco uzdolniona i zdeterminowa-
na, to nie ma niczego, czego nie by-
łaby w stanie osiągnąć, przynajmniej 
we współczesnych społeczeństwach 
cywilizacji euroatlantyckiej. Do jakie-
goś momentu w dziejach kontrastowa-
nie roli kobiet i mężczyzn w prowa-
dzeniu biznesu miało swoją wartość, 
ponieważ służyło określaniu samo-
świadomości kobiet, które dopiero uzy-
skiwały prawa wyborcze i zaczynały po-
dejmować samodzielną pracę zarobkową.  
Jednak w chwili obecnej nie widzę 
większego sensu w kultywowaniu eto-
su cierpienia kobiety, bo to nikogo nie 
uczyni szczęśliwym, ani nie pomoże mu 
w osiągnięciu sukcesu. Oprah Winfrey, 
która została okrzyknięta przez „For-
bes” jedną z najbardziej wpływowych 
kobiet na świecie powiedziała, że nigdy 
nie myśli o sobie jako ubogiej dziew-
czynce z murzyńskiego getta, której 

„udało się wybić”, ale jako o człowieku,  
który od najmłodszych lat wiedział, 
że jest za siebie odpowiedzialny i jest 
w stanie być kowalem swojego losu.

Jak wygląda sytuacja kobiet 
w branży prawnej? Czy są dziedzi-
ny zdominowane przez kobiety lub 
przez mężczyzn?

Według oficjalnych szacunków 
amerykańskiego Bureau of Labor Sta-
tistics w 2012 r. kobiety stanowiły 
31,1 % prawników, więc dysproporcja 
płci jest tutaj wciąż znaczna i rośnie, 
im wyższe pozycje w firmie stanowią 
przedmiot badania. Według Ameri-
can Bar Association, kobiety stano-
wiły tylko 20 % partnerów w firmach 
prawniczych i tylko 15 % tzw. equity 
partners (rzeczywistych wspólników).  
Ale z drugiej strony sytuacja zmienia się 
dynamicznie. Wystarczy nadmienić, że 
w styczniu tego roku powstała pierw-
sza kobieca firma prawnicza w Arabii 
Saudyjskiej. Według tego samego Ame-
rican Bar Association kobiety uzyska-
ły w 2012 r. 47 % dyplomów studiów 
prawniczych.

Zarządza Pani spółkami z branży 
medialnych i branży nieruchomości. 

W jaki sposób godzi Pani taką mno-
gość obowiązków? 

Ludzie często mylą intensywną pracę 
z pracą efektywną. Ronald Reagan praco-
wał zazwyczaj około sześć godzin dzien-
nie, a znalazł czas, aby wygrać zimną 
wojnę i opracować program „gwiezdnych 
wojen”. Z drugiej strony, niestety, rzadko 
kiedy udaje się osiągnąć tak idealną sytu-
ację. Nadgodziny i urlopy to luksusy bycia 
pracownikiem, na koniec dnia to „szef” 
jest osobą odpowiedzialną za wszystko, 
co dzieje się w firmie.

Czy ma Pani rady dla ambitnych 
kobiet, które są dopiero na początku 
swojej kariery?

Radzę mniej myśleć o swojej karierze, 
a więcej o tym, aby rzetelnie wykonywać 
swoją pracę.

Zarządzanie tak dużymi spółkami 
z pewnością jest stresującym zadaniem. 
Jakie zajęcia pozwalają Pani odetchnąć 
i nabrać sił do dalszej pracy?

Uwielbiam spędzać czas wolny w gro-
nie najbliższych mi ludzi i psów, których 
mam aż cztery, w tym dwa wspaniałe ma-
stify brazylijskie i dwa nie mniej kochane 
pudle. Chętnie zajmuję się też amatorsko 
renowacją antyków. ▀
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