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„Tobie to siê w ¿yciu wszystko
udaje, w pracy, w domu, w ma³-
¿eñstwie” – s³yszê czasem od
kole¿anek. 

A ja mówiê, ¿e to nie jest tak,
bo na to wszystko trzeba bardzo
ciê¿ko pracowaæ, i to od naj-
m³odszych lat – odpowiada dok-
tor nauk medycznych Ewa
Iwan-Chuchla, specjalista der-
matolog z Wroc³awia.



Kobieta Renesansu 

Dr n. med. Ewê Iwan-Chuchlê, podczas wspólnego
wystêpu z córk¹ Kasi¹ w ogólnopolskim programie TVP2
„Pytanie na œniadanie”, redaktor Micha³ Olszañski nazwa³
„kobiet¹ renesansu”, a towarzysz¹ca mu Iwona Kubicz
doda³a z przekonaniem, i¿ naprawdê „trudno dorównaæ
takiej kobiecie”. Poza uzyskaniem tytu³u doktora nauk
medycznych, specjalizacj¹ II stopnia z zakresu dermato-
logii i wenerologii, licznymi t³umaczeniami artyku³ów z jê-
zyka niemieckiego do specjalistycznych wydawnictw me-
dycznych, Pani Doktor realizuje równie¿ swoje pasje po-
zazawodowe, tworzy poezjê (tomik wierszy pt. „Poezja
i muzyka”), komponuje muzykê instrumentaln¹ na forte-
pian, jest finalistk¹ ogólnopolskiego konkursu „Matka
i Córka – Naturalna WiêŸ”, w którym wraz z córk¹ Kasi¹,
studentk¹ medycyny, zdoby³y w Warszawie tytu³ „Miss
Gracja'2002”, pisze piosenki, nagra³a razem z Kasi¹ p³y-
tê pt. „Miss Gracja”. Pani Doktor posiada równie¿ talenty
dydaktyczne. W 1989 roku przygotowa³a córkê, bazuj¹c
na w³asnych doœwiadczeniach, do konkursu pianistyczne-
go „Jugend musiziert” w Hamburgu. Kasia zdoby³a w nim
pierwsze miejsce, mimo ¿e jej azjatycka nauczycielka da-
wa³a szanse tylko dzieciom z Japonii. „A dlaczego nie mia-
³aby wygraæ Polka...?” – zastanawia³a siê Pani Doktor, któ-
ra zna³a smak sukcesu, ale wiedzia³a te¿, jak wytrwale
trzeba pracowaæ, ¿eby ten sukces odnieœæ. Wynios³a to
przekonanie z domu rodzinnego, w którym wszyscy uczyli
siê i pracowali do póŸnych godzin nocnych. Tego przede
wszystkim zamierza³a nauczyæ Kasiê. Poza tym, Doktor Ewa
wiedzia³a jak nale¿y przygotowaæ siê do tak presti¿owego
konkursu, sama bowiem jako nastolatka bra³a udzia³ w tego
typu przedsiêwziêciach. By³a m.in. dwukrotn¹
laureatk¹ Konkursu M³odych Pianistów w Su-
lechowie i Konkursu Pianistycznego J. S. Ba-
cha w Gorzowie Wielkopolskim. 

Zarówno poczekalnia, jak i gabinet Pani
Doktor z pewnoœci¹ ró¿ni siê od innych.
W poczekalni znajduje siê tzw. „K¹cik poezji
dla Pacjentów”, w którym umieszczone s¹
utwory Doktor Ewy. Wœród nich znajduj¹ siê
wiersze w humorystyczny sposób zwiêksza-
j¹ce œwiadomoœæ medyczn¹ pacjentów: 

(...) Candida albicans (...) 
Wa³y paznokciowe sprytnie atakuje
Zw³aszcza, gdy siê du¿o zmywa i szoruje,
K¹cikami ust te¿ czêsto siê zachwyca
G³ównie, gdy protezy. (Ach! To tajemnica!) (...)

Mo¿na przeczytaæ równie¿ kilka wielce
pogodnych i optymistycznych fraszek, a na-
wet… odwa¿nych erotyków. 

(...) Okry³eœ moje cia³o
Tak s³odko, tysi¹cem s³ów,
Wci¹¿ by³o mi ich ma³o,
Szepta³am: „Mów mi ! Jeszcze mów !” (...)
(fragment wiersza „Unios³eœ mnie do nieba”)

Poezja okaza³a siê byæ potê¿n¹, nie-
zwykle pozytywnie oddzia³uj¹c¹ si³¹ oraz

doskona³ym sposobem na pocieszenie i wewnêtrzne
uspokojenie wszystkich schorowanych ludzi. Odk¹d Dok-
tor Ewa stworzy³a „K¹cik poezji”, pacjenci zmienili swoje
zachowanie: przestali siê sprzeczaæ o miejsce w kolejce,
stali siê dla siebie bardziej uprzejmi i ¿yczliwi. Dziêki po-
ezji sta³a siê im bli¿sza, pacjenci ³atwiej nawi¹zuj¹ z ni¹
kontakt, s¹ bardziej otwarci. „Jedni prosz¹ o kartkê, aby
przepisaæ ulubiony wiersz, innym zdarza siê uroniæ ³ezkê”
– mówi Doktor Ewa, która najwyraŸniej ma ju¿ swoich fa-
nów. To w³aœnie pacjenci motywuj¹ j¹ do dalszego pisa-
nia, daj¹c tym samym dowód na to, ¿e to co robi, jest im
potrzebne. Podziwiaj¹ j¹ nie tylko za talent, ale i za od-
wagê w odkrywaniu przed nimi wnêtrza. 

Znana ze swoich rozlicznych uzdolnieñ, Pani Doktor jest
zapraszana na wiele spotkañ muzycznych – koncertuje cha-
rytatywnie, œpiewaj¹c i graj¹c w³asne kompozycje. Co roku
m.in. wystêpuje na uroczystoœciach inauguruj¹cych Dolno-
œl¹ski Festiwal Nauki,natomiast na XXVIII ZjeŸdzie Polskiego
Towarzystwa Dermatologicznego w Bydgoszczy zaprezento-
wa³a siê w towarzystwie tañcz¹cej u jej boku na scenie córki
Kasi, która od wielu ju¿ lat trenuje taniec towarzyski. 

Do najwa¿niejszych pasji dr Ewy Iwan-Chuchli, poza
muzyk¹, poezj¹ i tañcem, który doskonali w Klubie Tañca
Towarzyskiego „Lew”, nale¿¹ podró¿e i, nieroz³¹cznie
z tym zwi¹zane doskonalenie nauki jêzyków obcych.
W czasie ostatniej wyprawy do Kalifornii Pani Doktor zo-
sta³a zaproszona przez cz³onków zespo³u „America's Mu-
sic California's Band” na scenê najwiêkszego stadionu
baseballowego w San Francisco, by wspólnie z nimi za-
œpiewaæ piosenki z repertuaru zespo³u „Beach Boys”. Na-
tomiast w³asne utwory instrumentalne na fortepian zapre-
zentowa³a Doktor Ewa w kalifornijskim klubie „Jazz”. 

Doktor Ewa w gabinecie lekarskim (2005 r.)



Pani Doktor, bêd¹c jeszcze nastolatk¹, zda-
wa³a sobie sprawê z brakuj¹cego czêsto na re-
alizacjê wszystkich zainteresowañ czasu,
o czym pisa³a w swoich piosenkach i wier-
szach:

(…) Czasu mam ma³o,
A chcê zrobiæ du¿o:
Byæ wielkim chemikiem
I s³awnym muzykiem, 
(…) Œmiaæ siê bez pamiêci,
Z Tob¹ ¿ycie spêdziæ,
Wirowaæ, mi³owaæ,
Sama nie wiem... (…)
(fragment wiersza „Czasu mam ma³o”)

Kilka lat póŸniej, zwraca siê do nie-
ub³aganego czasu z proœb¹:

(…) Czasie,…zatrzymaj siê na chwilê!
Daj d³u¿ej prze¿yæ chwile mi³e!
Daj jeszcze d³ugo byæ kochan¹,
Mi³oœci¹, pieknem otaczan¹! 
(…) Daj œmiaæ siê, œpiewaæ, tañczyæ, marzyæ,
Uœmiechem bliskich sercu darzyæ!(…)
(fragment wiersza „Czasie…zatrzymaj siê na chwilê!”) 

I chyba w³aœnie w zwi¹zku z pragnieniem zatrzy-
mania ulotnej chwili, obrazu bliskich czy utrwalenia nie-
zwykle interesuj¹cych osobistoœci œwiata nauki i kultury
zrodzi³a siê u Pani Doktor pasja fotografowania i vide-
ofilmowania. Aparat fotograficzny i kamerê video zabie-
ra ze sob¹ praktycznie wszêdzie. „Filmy i zdjêcia to cu-
downy sposób na choæby jedynie pozorne przeciwsta-
wianie siê up³ywowi czasu i naszemu nieuniknionemu
przemijaniu” – mówi Ewa Iwan-Chuchla.

(…) Ile si³ byœ nie mia³ te skruszej¹ powoli,
Czas z³apie Ciê wkrótce w swoje sid³a niewoli
I zabraknie Ci si³y na zmienienie œwiata.
To œwiat zmieni Ciebie ka¿dej zimy i lata,
On pozbawi energii, któr¹ zmieniaæ œwiat chcia³eœ,
Lecz o krótkim istnieniu swoim…zapomnia³eœ! (…)
(fragment wiersza „¯ycie nie dla Anio³ów”) 

Dom rodzinny 

Wszystkich swoich zainteresowañ nie mog³aby
jednak Doktor Ewa realizowaæ bez przyjaznej atmosfe-
ry domu rodzinnego. Doktor Ewa Iwan-Chuchla nie
bez wzruszenia o nim opowiada. 

Jej rodzice poznali siê jeszcze na studiach. Oboje
studiowali historiê w Krakowie. Tato Józio – jak piesz-
czotliwie mawia Pani Doktor zawsze twierdzi³, ¿e jego
narzeczona musi mieæ piêkne oczy, d³ugie w³osy i pi¹t-
ki w indeksie. Mama Ewy wszystkie te warunki spe³nia-
³a, wiêc siê pobrali. Tata Ewy, doktor nauk humani-
stycznych, by³ pracownikiem naukowym i przez 8 lat
pe³ni³ funkcjê prodziekana Wydzia³u Humanistycznego
w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze.
Równoczeœnie przez 2 lata w Gorzowie Wielkopolskim

Jak siostry – Doktor Ewa wraz z córk¹ Kasi¹ w roli modelek (2003 r.)

Zdjêcie z sesji zdjêciowej do „Przyjació³ki" zdobi p³ytê nagran¹
przez Doktor Ewê i jej córkê Kasiê z ich w³asnymi piosenkam
i utworami instrumentalnymi



i przez 6 lat w Zielonej Górze prezesowa³ oddzia³om Pol-
skiego Towarzystwa Historycznego. Mama, Basia by³a
dyrektorem Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Zielonej
Górze. Za sw¹ pracê otrzymali liczne nagrody regionalne
oraz odznaczenia ogólnopañstwowe ze Z³otymi Krzy¿a-
mi Zas³ugi i Krzy¿ami Kawalerskimi Odrodzenia Polski
w³¹cznie. Pañstwu Iwanom urodzi³y siê trzy córki: Danu-
sia, Ewunia i Izunia. Rodzice stworzyli im niezwykle
szczêœliwy dom, bo pe³en ciep³a i mi³oœci.

(…) Mój Dom Rodzinny – to niemal wszystko,
Ci¹gle gor¹ce jest to ognisko.
Mój Dom Rodzinny – to Mama, Tata,
Dwie moje siostry i pieœñ skrzydlata.
Jest on ostoj¹ sprawiedliwoœci,
Prawdy, kultury i m¹droœci. 
Przez moich Rodziców stworzony
I za to sk³adam Im uk³ony.
(…) Gdy wysz³am z domu- zrozumia³am,
¯e wokó³ inny jest te¿ œwiat,
Którego (na szczêœcie) nie zna³am,
Odebra³by mi od dzieciñstwa, m³odoœci smak.(…)
(fragment wiersza „Dom rodzinny”)

Ewa i jej o rok m³odsza siostra urodzi³y siê 5 maja,
obie uzyska³y tytu³ doktora nauk medycznych i specjali-

zacjê II stopnia z zakresu dermatologii, a z kolei ich mê-
¿owie s¹ doktorami nauk medycznych, specjalistami
z zakresu urologii. Siostra i jej m¹¿ s¹ pracownikami na-
ukowymi akademii medycznych. Kiedy jeszcze studiowa-
³y w P. A. M. w Szczecinie, wspólnie koncertowa³y chary-
tatywnie w klubach studenckich. Pani Ewa tworzy od dzie-
ciñstwa. Wychowywa³a siê w atmosferze muzyki, œpiewu,
tañca. Wiersze pisze niemal ca³a jej rodzina. Swoich si³
w poezji próbuj¹ tak¿e mê¿owie sióstr „wkupuj¹c siê w ten
sposób w rodzinê” – ¿artuje Doktor Ewa. Wiersze pisze
tak¿e jej córka – Kasia oraz dzieci sióstr Ewy, czyli kolejne,
czwarte ju¿ pokolenie. Kasia ma ju¿ nawet wydany przez
babciê Basiê tomik pt. „Fantazje ma³olaty”. 

Mama Doktor Ewy od lat prowadzi dzieciom i wnu-
czêtom pamiêtniki, a bêd¹c ju¿ na emeryturze, zajê³a siê
histori¹ swoich stron rodzinnych, czego efektem jest wy-
dana w 2003 roku ksi¹¿ka pt. „Ma³a Ojczyzna”. 

Tato Pani Doktor zbiera twórczoœæ rodzinn¹. Oprawi³
ju¿ piêæ tomów poezji, a obecnie pracuje nad sfinalizowa-
niem tomu szóstego. 

„Tobie to siê wszystko udaje – w pracy, w domu,
w ma³¿eñstwie – s³yszê czasem od kole¿anek, a ja mó-
wiê, ¿e to nie jest tak, bo na to wszystko trzeba napraw-
dê bardzo ciê¿ko pracowaæ, i to od najm³odszych lat –
mówi Ewa Iwan-Chuchla. 

Przy fortepianie z Panem Profesorem Stanis³awem 
Zabielskim (na zdjêciu po prawej – Klinika Dermatologii 
Wojskowego Instytutu Medycznego, Warszawa) i Panem 
Profesorem Franciszkiem Seneczko (na zdjêciu po lewej 
– Klinika Dermatologii i Dermatologii Dzieciêcej Uniwersytetu
Medycznego, £ódŸ) w przerwie sympozjum dermatologicznego
w Pa³acu Poznañskich w £odzi.



Tak wiêc ju¿ od samego pocz¹tku uczêszcza³a
do dwóch szkó³ jednoczeœnie (powszechnej
i muzycznej), staraj¹c siê godziæ liczne zajê-
cia nadobowi¹zkowe, próby i wystêpy szkol-
nego zespo³u tañca ludowego, chóru, czy
wreszcie harcerskiego zespo³u wokalnego „Vio-
linki”, któremu akompaniowa³a na fortepianie,
i z którym wyjecha³a na Festiwal M³odzie¿y do
Kielc. Wówczas to fotoreporter gazety „Echo
dnia” zamieœci³ na pierwszej stronie zdjêcie
przysz³ej Doktor Ewy witaj¹cej goœcia honoro-
wego festiwalu, ówczesnego Ministra Oœwia-
ty i Wychowania. 

Pani Doktor ukoñczy³a Szko³ê Podstawo-
w¹ nr 7 w Zielonej Górze i zosta³a, w nagrodê
za najlepsze wyniki w nauce, wytypowana bez
egzaminu wstêpnego do wybranego przez sie-
bie VII Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Zielonej
Górze. W szkole œredniej Ewa m.in. zaklasyfi-
kowa³a siê do etapu okrêgowego Olimpiady
Chemicznej, co zaowocowa³o otrzymaniem
dodatkowych punktów przy egzaminie wstêp-
nym na studia medyczne. 

Na studia do Pomorskiej Akademii Medycz-
nej w Szczecinie dosta³a siê bez problemu.
W czasie studiów wysz³a za m¹¿ za ówczesne-
go asystenta Akademii Medycznej w Szczecinie
doktora Marka Chuchlê i urodzi³a córkê Kasiê. 

Specjalizacjê I stopnia z dermatologii zdo-
by³a we Wroc³awiu, II stopnia – z wynikiem
bardzo dobrym, w Klinice Dermatologicznej
CSK WAM w Warszawie, a doktorat obroni³a
w Klinice Dermatologicznej WAM w £odzi. Nie
by³o to zreszt¹ takie ³atwe, bo pomimo ogromu
w³o¿onej pracy i wielu sprzyjaj¹cych okolicz-
noœci, napotyka³a na utrudnienia.

W takich chwilach jednak Pani Doktor próbuje wal-
czyæ wszechmocn¹ si³¹ poezji:

(…) Dajcie mi zielone œwiat³o,
A dosiêgnê gwiazd!
Przy krwistoczerwonym œwietle
P³omieñ duszy – zgas³.
Dajcie mi zielone œwiat³o!
Nie blokujcie dróg,
A poka¿ê jak najpiêkniej
Przejœæ ¿yciowy próg. (…)
(fragment wiersza „Zielone œwiat³o”)

Doktor Ewa uwa¿a, ¿e ludzie zbyt czêsto prowadz¹
bezsensowne walki i bezcelowe wojny, zupe³nie zapomi-
naj¹c o tym, ¿e:

W ¿yciu nie by³o i nie bêdzie zwyciêzcy na sta³e,
na wieki…
Wszyscy na koniec przegrywamy, a czas zamyka
nam powieki.
(* * * W ¿yciu nie by³o…)

A w wierszu pt. „Opamiêtanie” Pani Doktor przypomi-
na, ¿e nikt z nas nie mo¿e liczyæ na ponadczasow¹ w³a-
dzê i si³ê:

Z Panem Profesorem Jerzym Woy-Wojciechowskim w Klubie
Lekarza w Warszawie, na ogólnopolskim spotkaniu lekarzy –
twórców „Ars Medica" 2004

Symbol mijaj¹cego czasu – zegar – umieœci³a 
Doktor Ewa na ok³adce swego tomiku wierszy



(…) Gdy w walce o œwiat siê upominasz,
Idziesz do przodu po licznych „minach”,
Siêgasz po w³adzê, si³ê, pieni¹dze,
Pomyœl opanowuj¹c swe ¿¹dze,
O tym, ¿e wszystko i tak zostawisz,
Œwiata nie zd¹¿¹c pob³ogos³awiæ.
(…) Nikt Ciê o zgodê Tw¹ nie bêdzie pyta³,
Choæbyœ by³ mocarzem œwiata
I mia³ najwiêkszy kapita³!(…)

Jednoczeœnie przyznaje, ¿e:

(…) Moj¹ broni¹ jest poezja i muzyka,
¯adnej innej nie posiadam…(…)
(fragment wiersza „Poezja i muzyka”)

I w³aœnie to zdanie z wiersza mamy wybra³a Kasia ja-
ko motto do w³asnego tomiku wierszy, czym bardzo mile
zaskoczy³a Pani¹ Doktor. Z kolei mottem tomiku Doktor
Ewy jest fragment wiersza córki Kasi:

(...) „Mo¿e jestem zbyt m³oda,
by zrozumieæ regu³y tego œwiata.„(...)
(fragment wiersza „Mo¿e jestem zbyt m³oda”)

Natomiast pasj¹ mê¿a Pani Doktor jest sport. Doktor
Marek Chuchla na studiach by³ kapitanem reprezentacji
pi³karskiej Pomorskiej Akademii Medycznej, dwukrotnie
uczestniczy³ w Zimowych Igrzyskach M³odzie¿y w Narciar-
stwie Klasycznym i Alpejskim. Obecnie, je¿eli czas mu
na to pozwala, uczêszcza wraz z ¿on¹ na treningi tañca
towarzyskiego. „W Pary¿u nie zawaha³ siê nawet zatañ-
czyæ ze mn¹ przed Luwrem” – wspomina Doktor Ewa. 

W gabinecie Pana Doktora wisi piêknie oprawione,
olbrzymie zdjêcie ¿ony Ewy wraz z córk¹ Kasi¹, które
wykonane zosta³o podczas sesji zdjêciowej do czaso-
pisma „Przyjació³ka”, na któr¹ to obie panie zosta³y za-
proszone po zakwalifikowaniu siê do fina³u ogólnopol-
skiego konkursu „Matka i Córka-Naturalna WiêŸ”. Do
wziêcia w nim udzia³u namówi³ Pani¹ Doktor jeden
z pacjentów, który przyniós³ do gabinetu ju¿ wyciêty
z czasopisma „VIVA” kupon konkursowy. 

I tak siê zaczê³o… A ju¿ na kilka lat przed konkur-
sem Pani Ewa pisa³a w wierszu pt. „Realia ¿ycia”
o tym, ¿e liczy siê:

(…) Si³a urody, gdy zostajesz „Miss”,
Si³a pogody, gdy ¿al powtarza wci¹¿ „bis”(…)

Doktor Ewa i Kasia wraz ze zg³oszeniem wys³a³y
wiersze i teksty piosenek dedykowane sobie wzajem-
nie. Zosta³y wybrane spoœród ponad 1500 zg³oszonych
par i otrzyma³y tytu³ „Miss Gracji”.

Jak siostry…

„Zawsze lubi³yœmy ubieraæ siê tak samo, a ponie-
wa¿ mama wygl¹da bardzo m³odo, ludzie czêsto bior¹
nas za siostry. Mama jest dla mnie autorytetem. Lubi-
my byæ razem” – mówi Kasia. 

Po otrzymaniu tytu³u „Miss Gracji” zdjêcia Pani
Doktor wraz z córk¹ Kasi¹ ukaza³y siê w wielu ogólno-
polskich i regionalnych czasopismach. Poza artyku³ami

Wiosna 2005
(...) S³oñce ca³uje m¹ twarz, cia³o,
niebo rysuje piêkne dni (...)
(fragment wiersza „Poca³unek s³oñca”)

Kierownik Kliniki Dermatologicznej w DreŸnie, Pan Profesor Michael Meurer,
zaprasza Doktor Ewê wraz z córk¹ Kasi¹ m.in. na organizowane przez
Klinikê spotkania dermatologiczne „Dresdner Dermatologisches Gespräch”



w „Przyjació³ce”, „Vivie”, „Gali”, „Biuletynie Oriflame”, „Ga-
zecie Wroc³awskiej”, „S³owie Polskim”, „Konkretach”, In-
ternecie (www.vipnews.pl), obie panie wziê³y te¿ udzia³
w sesji zdjêciowej pt. „Rodzinne podobieñstwa”, za-
mieszczonej w popularnym miesiêczniku „Marie Claire”,
udowadniaj¹c, ¿e w ich przypadku podobieñstwo fizycz-
ne oznacza w du¿ym stopniu równie¿ podobieñstwo dusz
i losów. Kasia przecie¿ studiuje medycynê i podobnie jak
mama chcia³aby zostaæ dermatologiem. Z myœl¹ o tym
ukoñczy³a m.in. studium kosmetyczne. Poza tym biegle
pos³uguje siê jêzykiem angielskim i niemieckim, co zosta-
³o docenione nie tylko przez komisje egzaminacyjne, przed
którymi zdawa³a egzaminy pañstwowe z obu jêzyków
obcych, ale te¿ przez Kierownika Kliniki Dermatologicznej
w DreŸnie Profesora Michaela Meurera, który od trzech lat
zaprasza Doktor Ewê wraz z córk¹ m.in. na spotkania der-
matologiczne „Dresdner Dermatologisches Gespräch”.

Doktor Ewa, jak przysta³o na dermatologa, ogromn¹
wagê przywi¹zuje do zdrowia fizycznego, urody, ubioru,
kieruj¹c siê zasad¹ „w zdrowym ciele zdrowy duch”.
W przeprowadzonym kilka lat temu na ³amach „S³owa Pol-
skiego” rankingu by³a typowana przez pacjentów do tytu³u
„Damy w ka¿dym calu”. Swoj¹ smuk³¹ sylwetkê zawdziê-
cza zami³owaniu do tañca oraz aktywnoœci fizycznej. Jest
zdania, ¿e lekarz dla pacjentów, podobnie jak rodzic dla
dziecka, powinien byæ dobry. Je¿eli chce byæ wiarygodny
i mieæ prawo do udzielania rad, najpierw sam musi spro-
staæ stawianym wymaganiom. A to w³aœnie jest najtrudniej-
sze do realizacji – samemu byæ przyk³adem. Jej recept¹

na zdrowy, piêkny wygl¹d jest uœmiech. „Ludzie Ÿli nie ma-
j¹ ³adnego wyrazu twarzy. Trzeba byæ dobrym i ¿yæ w zgo-
dzie z samym sob¹” – mówi Ewa Iwan-Chuchla.

Pani Doktor Ewa dba równie¿ o piêkno otoczenia, co
zosta³o nagrodzone przez jury konkursu „Najpiêkniej
Oœwietlona Posesja 2005/2006”, w którym to konkursie,
wraz z mê¿em Markiem, zdoby³a ona II miejsce. Drug¹
lokatê zdoby³a równie¿ w marcu b. r., w przeprowadza-
nym przez „Gazetê Wroc³awsk¹” i „Panoramê Legnick¹”
plebiscycie „Kobieta Roku 2005”

Najcenniejszy wg niej dar – czas ¿ycia – stara siê
umiejêtnie dzieliæ pomiêdzy ¿ycie rodzinne, pracê zawo-
dow¹, grê na fortepianie, komponowanie, œpiew, koncer-
ty charytatywne, pisanie poezji, doskonalenie nauki jêzy-
ków obcych, podró¿e, fotografiê, treningi tañca towarzy-
skiego, oraz aktywne uczestnictwo m.in. w spotkaniach
elitarnego Klubu VIP-ów – „Damskie Lobby”.

Doktor Ewa bardzo sobie ceni osobiste poznanie Pro-
fesorsa Jerzego Woy-Wojciechowskiego, wybitnego na-
ukowca, kompozytora, dzia³acza spo³ecznego… Cieszy
siê równie¿ z przynale¿noœci do za³o¿onego przez Pana
Profesora ogólnopolskiego Klubu „Ars Medica” – zrze-
szaj¹cego lekarzy-twórców. To niewiarygodne – jedna
osoba, a tyle zainteresowañ! Pani Doktor swoj¹ aktywno-
œci¹, talentem, urod¹, a przede wszystkim… uœmiechem
mog³aby obdarowaæ 1000 kobiet!
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