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OD REDAKCJI

Drogie Czytelniczki,
Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer nowego magazynu dla kobiet. Pismo, które
trzymacie w rękach to propozycja skierowana do kobiet aktywnych zawodowo, przedsiębiorczych, pewnych siebie, idących z duchem czasu, rozumiejących otaczający je świat.
Imperium Kobiet to przewodnik kobiet w świecie biznesu, mody, urody, kultury. To zaufane źródło informacji, trendów, opinii, wydarzeń i porad. To coś więcej niż magazyn.
Proponujemy Wam bogato ilustrowane działy i artykuły poruszające najbardziej atrakcyjną
kobiecą problematykę. Nasz magazyn kierujemy nie tylko do Polek, ale także do kobiet
z całego świata, stąd też w każdym numerze znajdziecie kilka artykułów w języku angielskim.
W Wydaniu Specjalnym Imperium Kobiet znajdziecie dużo interesujących informacji,
wywiadów dotyczących życia i twórczości Agnieszki Osieckiej. Mówią o Niej: Krystyna
Janda, Agata Passent, Magda Umer, Daniel Passent, Bożenna Ulatowska.
Agnieszka Osiecka - legenda poezji polskiej, śpiewanej przez znane i lubiane gwiazdy
estrady, a wśród nich: Maryla Rodowicz, Magda Umer, Skaldowie czy wreszcie Krystyna Janda. Muzykę do jej tekstów komponowali wybitni twórcy powojennej muzyki
rozrywkowej, jak Krzysztof Komeda, Adam Sławiński, Zygmunt Konieczny, Katarzyna
Gertner, Seweryn Krajewski.
Znana jest też jej proza, felietony, sztuki teatralne…, Ale nie wszyscy wiemy, że pisała dla
dzieci, że bardzo znane hasło reklamowe: Coca cola – to jest to! – jest również jej autorstwa.
Jej twórczością – poruszającą emocjonalnie, nad wyraz trafną psychologicznie, fascynują się kolejne pokolenia. Śpiewniki z jej piosenkami są rozchwytywane. W corocznych
konkursach wokalnych „Pamiętajmy o Osieckiej” startuje około dwustu wykonawców.
W internetowych komentarzach, pod jej piosenkami, można znaleźć takie wpisy:
- „Dziękuję Pani Agnieszko za piękną poezję, w której mogę odnaleźć ukojenie dla starganego serca”
- „Jej teksty są tak cudownie zabarwione melancholią, tęsknotą…”
- „Najbardziej zadziwiające jest to, jak prostych słów używała, żeby pisać te perły.”
- „…w tych tekstach jest takie Ziarno Życia.”
Czy warto szukać innych recenzji?
Szczególne podziękowania pragniemy złożyć Pani Bożennie Ulatowskiej, która włożyła
mnóstwo pracy i serca w przygotowanie materiału dotyczącego Agnieszki Osieckiej.
Z życzeniami przyjemnej lektury na pierwsze jesienne dni,
Ilona Adamska
Redaktor Naczelna
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• PAMIĘTAMY O OSIECKIEJ

„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”
SAVE FROM OBLIVION

Patronką Fundacji jest poetka i pisarka–Agnieszka Osiecka. Osoba o wielkiej indywidualności,
jedna z najwybitniejszych autorek tekstów polskich piosenek.
The foundation’s patron is the late poet and
writer Agnieszka Osiecka – a unique individual
and one of the most eminent Polish lyricists.

TYTUŁ TEGO PIĘKNEGO WIERSZA K.I.
GAŁCZYŃSKIEGO OPISUJE MISJĘ FUNDACJI
OKULARNICY IM. AGNIESZKI OSIECKIEJ.
THE TITLE OF THIS SUBLIME POEM BY K.I.
GAŁCZYŃSKI CAPTURES THE ESSENCE OF
THE AGNIESZKA OSIECKA OKULARNICY
FOUNDATION’S MISSION.
Fundatorem i Prezesem założonej w 2000 roku
Fundacji jest Agata Passent, córka Patronki.
The organization was founded in 2000 by the
patron’s daughter Agata Passent, who is also
the foundation’s president.
Zgodnie z filozofią i postawą Agnieszki Osieckiej
– Fundacja stara się działać na rzecz zarówno
polskiej kultury elitarnej, jak i popularnej. Fundacja promuje muzykę i literaturę, oraz organizując coroczny Konkurs i Festiwal Pamiętajmy
o Osieckiej wspiera i promuje młode talenty wokalne.
In keeping with Agnieszka Osiecka’s outlook
and philosophy, the Foundation endeavours to
support both high and popular Polish culture.
Through its activity, it promotes music and literature, while also supporting and promoting
young vocal talents through the organisation
of the annual Competition and Festival named
Pamiętajmy o Osieckiej (Let’s remember Osiecka).
We współpracy z wydawnictwem Prószyński i S-ka Fundacja przygotowuje wznowienia
i nowe wydania książek. W ramach tej współ-

pracy ukazały się następujące pozycje wydawnicze: Galeria potworów, Rozmowy w tańcu, Na
wolności – Dziennik dla Adama, Szpetni czterdziestoletni, dwa tomy wierszy -Nowa miłość, zbiór
opowiadań pod tytułem Biała bluzka.
In cooperation with Prószyński i S-ka publishing
house, the foundation prepares reissues and
new editions of books. The following publications were released as part of this collaboration:
Galeria potworów, Rozmowy w tańcu, Na wolności
– Dziennik dla Adama, Szpetni czterdziestoletni,
two volumes of poems -Nowa miłość, a short
story collection entitled Biała bluzka.
W następnej kolejności planowane jest wydanie zebranych utworów scenicznych i niezwykle
cennych dzienników Poetki . Na jesieni ukaże
się nakładem wydawnictwa Nasza Księgarnia
zbiór utworów dla dzieci pod tytułem Agnieszka
Osiecka dzieciom.
The publication of the Poet’s collected theatrical work and extremely precious diary is presently in the pipeline. This autumn will see the
release of a collection of children’s songs Agnieszka Osiecka dzieciom under the imprint of
Nasza Księgarnia publishing house.
Fundacja wraz z Polskim Wydawnictwem Muzycznym przygotowała i wydała monumentalny Wielki Śpiewnik Agnieszki Osieckiej do muzyki znanych polskich kompozytorów. Na razie
zakończono wydawanie Śpiewnika na X tomie,
ale kontynuowana jest praca nad dystrybucją
i opracowaniem dalszych tomów. W pierwszej
kolejności będzie to śpiewnik–Osiecka dzieciom.
Together with PWM Edition, the Foundation
prepared and published Agnieszka Osiecka’s
monumental Wielki Śpiewnik (The Great Songbook) to music by well known Polish composers. Ten volumes of the Songbook have been
released so far, but work on the preparation and
distribution of further volumes is ongoing. This
first title set for release is the songbook Osiecka
dzieciom (Osiecka for children).
W Fundacji znajduje się archiwum spuścizny
pozostawionej przez Poetkę. Od kilku lat trwają
prace nad porządkowaniem archiwum. Dzięki
temu powstało otwarte w czerwcu 2009 roku
pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce–
Publiczne Cyfrowe Archiwum Agnieszki Osieckiej: www.archiwumgnieszkiosieckiej.pl
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The Foundation is home to an archive of the Poet’s entire literary legacy. Work on
reorganizing the archive started a couple of years ago and resulted in the June
2009 opening of the Agnieszka Osiecka’s Digital Public Archive: www.archiwumgnieszkiosieckiej.pl – Poland’s first project of this type.
We współpracy Fundacji z Polskim Radiem ukazała się między innymi album Pięć
Oceanów . Fundacja współpracowała również przy wydaniu płyty Czarodzieje Macieja Miecznikowskiego oraz płyty Katarzyny Nosowskiej Nosowska/Osiecka. Fundacja wydała we współpracy z EMI Music płytę Herbaciane nonsensy, a w 2009
roku wydana została płyta Pamiętajmy o Osieckiej z najlepszymi wykonaniami konkursowymi lat 2002–2008. We wrześniu 2010 r. ukaże się płyta Stanisława Soyki
Tylko brać także z piosenkami Agnieszki Osieckiej.
The Foundation’s collaboration with the Polish Radio resulted in the release of,
among other titles, the Pięć Oceanów album. The Foundation also worked on the
release of Maciej Miecznikowski’s Czarodzieje album, as well as the record Nosowska/Osiecka by Katarzyna Nosowska. Together with EMI Music, the Foundation released the album Herbaciane nonsensy, while 2009 saw the release of the
Pamiętajmy o Osieckiej album featuring the best competition performances from
the years 2002–2008. Stanisław Soyka’s Tylko brać – a collection of Agnieszka Osiecka’s songs–will be released in September 2010.
Wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Fundacja realizuje
projekt promujący piosenki Osieckiej, Kaczmarskiego oraz Tuwima w Norwegii:
www.karuzelagroup.com
In collaboration with the Ministry of Culture and National Heritage, the Foundation leads a project aimed at promoting songs by Osiecka, Kaczmarski and
Tuwim in Norway: www.karuzelagroup.com
Kopalnią informacji o bogactwie działań Fundacji jest strona: www.okularnicy.org.pl
The website www.okularnicy.org.pl is a true mine of knowledge about the Foundation’s wide range of activities.

AGNIESZKA OSIECKA I MAGDA UMER, PIOSENKARKA, WYKONAWCZYNI
POEZJI ŚPIEWANEJ, DZIENNIKARKA, PRYWATNIE DOBRA ZNAJOMA POETKI

„Kiedy mnie już nie będzie”
When I shall be no more
Ten wiersz - piosenkę, którą skomponował i śpiewał Seweryn
Krajewski pisała Agnieszka Osiecka wyobrażając sobie, jak to
będzie… Ale bardzo trudno jest wyobrazić sobie Agnieszkę, po której
nie ma już śladu. Bo przecież jest.

fot. www.okularnicy.org.pl
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This poem and song, set to music and sung by Seweryn Krajewski,
was written by Agnieszka Osiecka, as she imagined what it would be
like… But how hard it is to imagine Agnieszka, of whom there now
remains not a trace. For that's the fact of the matter, is it not?
| Wydanie specjalne | 7

on the steps before an altar. It says more than any
words ever could.

MAGDA UMER, PIOSENKARKA, WOKALISTKA
OTWORCZYNI POEZJI SPIEWANEJ.

– ciocia Basia. Barbara Sikorska. Siostra jej
C
mamy, pani Marii. Ukochana i często wspominana. To ona namówiła 10-letnią Agnieszkę, aby

zaczęła pisać pamiętnik. Była surowym, złośliwym,
ale czułym i kochającym krytykiem wszystkiego, co
Agnieszka pisała. „Należała do tego typu ludzi, którzy czytują Pascala w oryginale, a mimo to nie cytują
go przy byle okazji”.
C is for ciocia Basia. Aunt Basia. Barbara Sikorska.
Sister to her mother, Maria. Dearly loved and often
recalled. It was she who encouraged the ten-year-old
Agnieszka to keep a diary. She was a tough and caustic, yet sensitive and affectionate critic of everything
that Agnieszka wrote. “She was one of those people
who read Pascal in the original, but even so, don’t go
quoting him at the flimsiest of excuses.”

fot. Woody Ochnio/Magic Media

– dyplomacja. Z tym miała poważne probleD
my. Jej mistrzem w dziedzinie dyplomacji był
Andrzej Jarecki–przyjaciel i autorytet moralny: „On

Odczuwam pewną bezradność i lęk przed pisaniem
wspomnień o Agnieszce. Niczego nie jestem tak do
końca pewna, więc, po co? Z drugiej strony wiem,
jak bardzo jest osobą kochaną, jak wciąż ciekawi
i fascynuje - bardziej jeszcze niż wtedy, kiedy żyła.
I felt a certain sense of helplessness and apprehension at writing recollections of Agnieszka. I am
certain of nothing, so why do it at all? On the other
hand, I do know that she is a very much-loved person, ever absorbing and fascinating. More so now
than when she was alive.
Przecież napisać o Agnieszce, to znowu trochę z Nią
pobyć...
And after all, to write of Agnieszka is to once again
spend a little time with her…
Spróbuję wspominać w porządku alfabetycznym.
Tak może będzie łatwiej?
I will try to recall in the order of the alphabet.
Might that not, perhaps, be easier?

A

– alkohol. Najpierw daleki znajomy, potem
miły, kolorowy przyjaciel, lekarz, kokon,
ostatnia deska ratunku i w końcu wróg. Śmiertelny. Napisała o sobie (w książce pod tytułem
Rozmowy w tańcu), że jest alkoholiczką.To ciągle
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szokujące i niebywałe wyznanie w naszym pijanym kraju.
A is for alkohol. Alcohol. At first, a distant acquaintance, then a dear and colourful friend, healer, cocoon
and last resort. And, in the end, an enemy. Deadly. In
a book entitled Conversations Whilst Dancing, she wrote
of herself that she was an alcoholic.

B

– Bóg. Wierzyła gorąco, że Bóg–także Poeta–opiekuje się Nią bezpośrednio. I że poeci
mają u Niego specjalne prawa. Myślę, że tylko z Nim
rozmawiała do końca szczerze. I myślę, że rozmawiała z Nim codziennie. Kiedy umierała, chodziła do
kościołów różnych wyznań, zapalała świeczki, o coś
prosiła, za coś przepraszała. Kiedyś poprosiła mnie,
abym zrobiła Jej zdjęcie na schodkach przed ołtarzem. Mówi więcej niż jakiekolwiek słowa.
B is for Bóg. God. She believed with all her heart
that God – likewise, the Poet – watched over her
directly. And that poets hold a special right in Him.
I think that it was only with Him that she spoke
openly to the very end. And I think that she talked
to Him every single day. When she was dying, she
visited the churches of various faiths, lit candles,
pleading for something, asking pardon for something. She once asked me to take a photo of her

umiał w taktowny sposób powiedzieć, co myśli–coś,
czego ja nie potrafiłam. Zawsze rezygnowałam z jednego albo z drugiego”. Pamiętam, jak kiedyś wróciła
z Ameryki: „Od dzisiaj będę mówić, co myślę, tam
wszyscy tak robią. Trzeba walić prawdę między oczy!
Dosyć tej obłudy”... Ale po kilku reakcjach znajomych,
którym powiedziała, co naprawdę myśli–zrezygnowała. Prawdziwą prawdę przenosiła do literatury.
Najszczersza była na papierze, ukryta za różnymi
osobami. „Nawet, kiedy piszę o 10-letnim chłopcu, to
także jestem ja. Banał, ale tak jest”.
D is for dyplomacja. Diplomacy. Something she had
dreadful problems with. Her mentor in the art of diplomacy was Andrzej Jarecki, her friend and her moral
authority. “He knew how to say what he thought with
tact – something of which I’m incapable. I’ve always given up on either the one, or the other.” I remember once,
when she came back from America, it was “From today
on, I’m going to say what I think. That’s what everyone
does there. You have to give them the truth straight from
the shoulder! Away with the cant”… But after the reactions of a few acquaintances to whom she did said
what she really thought, she gave up on the idea. The
real truth went into literature. She was most forthright on paper, concealed behind a variety of people.
“Even when I’m writing about a ten-year-old boy, I’m also
me. Banal, but that’s the way it is.”
– elegancja. O elegancji nie miała i–co może
E
ważniejsze–nie chciała mieć zielonego pojęcia.
Nudziły ją żurnale, kosmetyki, moda. Pisała: „Wiem,

że mankiety są raz szersze, raz węższe (przecież
widzę), spodnie na zmianę to chudną do rozmiarów
makaronu, to wypuszczają się do szerokości szarawarów, twarze na zmianę to sinieją, to świecą się jak
latarnie, piersi rosną i znikają, ale pojęcia nie mam,
dlaczego. Niestety, dla młodych te rzeczy są strasznie
ważne”. Myślę, że Agnieszka nie miała nic wspólnego
z elegancją w sensie sposobu ubierania się, ale miała
coś dużo ważniejszego–ona miała elegancką duszę.
E is for elegancja. Elegance. Not only did she have
not the slightest clue about elegance and style, but,
and more importantly, perhaps, she had no wish to,
either. Fashion magazines, cosmetics, fashion, they

all bored her. She wrote, “I do know that cuffs are
sometimes wider, sometimes narrower (I mean, I can
see, can’t I?), that trousers go from being skinny as spaghetti to being puffed-up to the size of harem pants,
that faces go from bruised-looking to lighthouse-glowing, that breasts swell and flatten into non-existence,
but what I haven’t the slightest idea about is why. Sadly,
these things matter terribly to the young.” I don’t think
that Agnieszka had anything in common with elegance and style in the sense of how one dresses, but
she did have something very much more important.
An elegance of spirit.
– fotografowanie. Pasja, prawie tak samo
F
ważna jak pisanie. Fotografowaniu poświęciła
ostatnią swoją książkę, bardzo prywatną, pt. Na po-

czątku był negatyw.
F is for fotografowanie. Photography. A passion
of almost as much consequence to her as writing.
Her last, and very private, book, In the Beginning was
the Negative, was devoted to photography.
– Giedroyc Jerzy. Może największy autorytet
G
moralny. Po raz pierwszy pojechała do Paryża
w 1957 roku. Miała wtedy 21 lat. Mówiła mi, że pan

Jerzy był pierwszym, prawdziwym nauczycielem historii. Bardzo go kochała, mimo że historii nie znosiła.
G is for Giedroyc Jerzy. Jerzy Giedroyc. Possibly
her greatest moral authority. She went to Paris for
the first time in 1957. She was twenty-one at the
time. She told me that Jerzy was her first genuine
teacher of history. She loved him very much, even
though she couldn’t abide history.
– Helena. A właściwie pani Helenka Gosposia
H
i Opoka. Znała Agnieszkę jako małą dziewczynkę i do końca traktowała jak małą dziewczynkę.

To pani Helena jest autorką słynnego zdania: „Biedna
ta moja pani–ona nic nie umie, tylko pisać”
H is for Helena. Helenka, the Housekeeper,
Helenka, the Rock. She knew Agnieszka as a little girl and treated her as a little girl to the end. It is
Helena who voiced the famous opinion, “My poor miss,
and poor’s what she is, she’s got no knack for anything
but writing.”
– inna. „Ojcu udało się wyhodować ze mnie
I
niezłe dziwadło”–pisała. Jej najukochańszy
mężczyzna, Wiktor Osiecki, walczył z trzema potęga-

mi tego kraju: komunizmem, głupimi księżmi i nacjonalizmem. Słynny pianista i kompozytor postanowił
nauczyć ją pięciu języków, zabraniał czytania gazet
i Sienkiewicza. Kiedy mama stanęła w obronie autora Trylogii, mówiąc: „Ależ Wiktor, w końcu on dostał
Nagrodę Nobla, ona powinna to przeczytać”–odpowiadał spokojnie: „Ja niczego nie powinienem i ona
niczego nie powinna”. A ponieważ uważał, że powinna pływać i latać na szybowcach–z miłości do niego
o mały włos nie została zawodową pływaczką. Do
szybowca na szczęście nie pozwolili jej wsiąść...
I is for inna. Different. “My father succeeded in
cultivating no mean freak in me,” she wrote. Wiktor
Osiecki, the man she loved the most, fought against
three forces in Poland; communism, asinine priests
and nationalism. A renowned pianist and composer,
he resolved to teach her five languages and banned
her from reading newspapers and Sienkiewicz. When
her mother came to the defence of the Trilogy’s au-
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Umer and they dubbed themselves ‘the select executive’. We told tales of life and work and I think that
I have never laughed so heartily and so much since.
Ancient girls, clowning around, or, as Agnieszka said,
“eternal girls”. Since her death, we have tried meeting
up again sometimes, but now, it is simply a lament
after ‘lamentations’. Without her, it is meaningless…

AGNIESZKA OSIECKA I MAGDA UMER PODCZAS
JEDNEGO Z WIOSENNYCH SPACERÓW

– łażenie. Lubiła chodzić na bardzo długie
Ł
spacery, a właściwie łazić, włóczyć się, do niczego i nikogo nie spieszyć. Długo milczeć, krótko

gadać, być z zielenią. Przeszłyśmy razem tysiące kilometrów, może nawet kulę ziemską...
Ł is for łażenie. Wandering. She loved to go for long
walks and, indeed, to wander, to ramble, never hurrying toward anything or anyone. To be silent for long
stretches, to keep the chat to a minimum, to surround
herself with greenery. We covered thousands of kilometres together, even, perhaps, the globe…
– małżeństwo. Próbowała kilka razy, ale bez
M
powodzenia. Zawsze winiła za to siebie. Za
duży był rozdźwięk między wyobrażeniem a rzeczy-

fot. www.okularnicy.org.pl

wistością.
M is for małżeństwo. Marriage. She gave it a go.
Several times. But never with any success. She always
blamed herself for that. There was too much dissonance between imagination and reality.

thor, saying, “My dear Wiktor, ultimately, he did receive
win the Nobel Prize. She really ought to read him,” he
calmly replied, “There’s nothing that I really ought to
do and there’s nothing that she really ought to do.” And
because he believed that she ought to swim and go
gliding, out of love for him she came within a hair’s
breadth of being a professional swimmer. Fortunately, he never let her set foot in a glider…
– język polski. Mówiła, że język polski jest jej
prawdziwą ojczyzną. Czasami żartowała, że to
J
jedyna odwzajemniona miłość w jej życiu. Pięknie

o nim pisała: „Na przykład taki wołacz. Jest śmieszny.
Robi, co może, żeby zwrócić na siebie uwagę. Figluje,
roi się i troi, a możliwości doprawdy ma małe. Przecież to tylko wołacz”.
J is for język polski. The Polish language. She
used to say that the Polish language was her true
homeland. She would sometimes joke that it was the
one and only requited love in her life. She wrote about
it with great beauty. “Take, for example, this Vocative.
How droll it is. It does whatever if can to draw attention
to itself. It frolics, teems with fancy and multiplies itself,
yet, in truth, how few are its possibilities. After all, it is
only the Vocative.”
– kardiogram. Kiedy lekarze kazali jej robić różK
ne badania, brać pigułki i w ogóle dbać o siebie–
kiwała głową, ale tak naprawdę nie przyjmowała tego
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do wiadomości. Mówiła, że ma zapalenie duszy i wadę
serca, a na to nie ma lekarstwa. Ale lubiła słowo kardiogram–„bo to jest rym do sto gram”...
K is for kardiogram. Cardiogram. When the doctors told her to have a battery of tests, to take pills
and to look after herself in general, she nodded. But
the truth is that she wasn’t taking any of it in. She said
that she had an inflammation of the spirit and an imperfect heart and that there is no remedy for either of
them. But she liked the word ‘cardiogram’. “…because it
rhymes with ‘sto gram…” and one hundred grams is, of
course, a judicious shot of vodka…
– lamenty. Były to prawie regularne spotkania
towarzyskie (raz na dwa, trzy miesiące) w nastęL
pującym składzie: Magda Czapińska, Krystyna Janda,

Zuzanna Łapicka—Olbrychska, Agnieszka Osiecka
i Magda Umer. Ten skład sam siebie nazwał „ścisłą
egzekutywą”. Opowiadałyśmy sobie o życiu i pracy
i może nigdy już później nie śmiałam się tak serdecznie
i co chwilę. Błaznowanie starych panien czy (jak mówiła Agnieszka) „wiecznych dziewczyn”. Po Jej śmierci
próbujemy się jeszcze czasem spotkać, ale to już jest
tylko lament po „lamentach”. Bez Niej nie ma sensu...
L is for lamenty. Lamentations. There was
a group which met up socially on a more or less
regular basis, two or three times a month. It consisted of Magda Czapińska, Krystyna Janda, Zuzanna
Łapicka-Olbrychska, Agnieszka Osiecka and Magda

– nastrój. Coś, co się zmieniało częściej niż coN
kolwiek innego. Nie mogła nad tym zapanować:
„Mam dwie dusze, jedną, która płacze, i drugą, która się

śmieje. Ta szamotanina nastrojów to jestem ja”.
N is for nastrój. Mood. Something more changeable
in her than in anyone else. She couldn’t control it. “I have
two souls, one which weeps and one which laughs. And
what I am is that tug-of-war between moods.”

O

– osobowość wieloraka. Ponieważ wielu
Jej zachowań nie rozumiałam lub rozumiałam
opacznie i ponieważ przeczytałam wiele wspomnień
o Niej, jako osobie, której nie znałam–postanowiłam
przeczytać różne mądre książki z dziedziny psychologii, żeby zrozumieć to, co niepojęte. I prawie zrozumiałam, dzięki mądremu pismu pt. Charaktery
a szczególnie dzięki pani Katarzynie Hamer i jej artykułowi o osobowości wielorakiej... Agnieszka zresztą
często podkreślała, że miała w życiu właściwie tylko
jednego wroga–Agnieszkę Osiecką.
O is for osobowość wieloraka. Multiple personality. Because there was so much of her behaviour
that I didn’t understand, or misunderstood, and because I had read so many recollections of her where
I encountered her as a person I had never known,
I decided to read a variety of wise books on psychology, in order to understand the incomprehensible.
And I have more or less understood, thanks to a wise
publication entitles Characters and, in particular,
thanks to Ms Katarzyna Hamer and her articles on
multiple personality… After all, Agnieszka often emphasised the fact that she really only had one enemy
in life–Agnieszka Osiecka.
– Passent Agata. Ukochana córka. SkompliP
kowane dziecko bardzo skomplikowanej matki.
Piękna, utalentowana i opancerzona. Pancerz wykuła mama. Przez ostatnie pięć lat kustosz metaforycznego muzeum im. Agnieszki Osieckiej. Założyła fun-

dację Okularnicy, która ma opiekować się młodymi,
zdolnymi i skomplikowanymi artystami.
P is for Passent Agata. Agata Passant. Beloved
daughter. The complex child of a very complex mother. Beautiful, talented and armour-clad. In an armour
forged by her mother. For the last five years, the
custodian of a metaphorical museum, the Agnieszka
Osiecka Museum. She founded the Okularnicy (FourEyes) Foundation, which has the task of taking young,
talented and complex artists under its protection.
– ryzyko. Miała dziwny stosunek do tzw. ryR
zykownego życia. Z jednej strony mówiła o sobie, że jest strasznym tchórzem, działaczy opozycji

nazywała bohaterami, a z drugiej żyła jak cyrkówka
na trapezie bez tzw. siatki ochronnej i co chwilę wpadała z deszczu pod rynnę... Kiedy wyciągało się ją
z kolejnych opałów, mówiła rozbrajająco, zamykając
usta ratownikowi: „Człowiek człowiekowi zgotował
ten los”.. mając oczywiście siebie na myśli.
R is for ryzyko. Risk. She had a curious attitude
toward what they call ‘a perilous life’. On the one
hand, she said of herself that she was an awful coward, dubbing those who were actively opposing the
system ‘heroes’. Yet, on the other hand, she lived life
like a circus trapeze artist, without a safety net, and
time and again, she jumped out of the frying pan and
straight into the fire… When she was pulled out of yet
another sorry scrape, she would silence her rescuer
by saying disarmingly, “A human being cooked up that
fate for this human.” The human ‘chef’ she had in mind
was, of course, herself.
– sumienie społeczne. Lubiła podkreślać, że
S
w młodości była „socjalistką utopijną”. Bolało
ją to, co obserwowała: „Jest kilka takich spraw, od

których ściska się gardło. Na przykład nierówność
startu. Ta idiotyczna loteria, w której uczestniczy
każdy człowiek od momentu, kiedy się urodzi. Weź
te wszystkie rumuńskie dzieci poniewierające się po
chodnikach na Nowym Świecie. Jaką one mają możliwość rozwoju? A jednocześnie jakiś bęcwał pchany
w górę przez rodziców i korepetycje, zajeżdża Bóg
wie gdzie na wodnym skuterze...”
S is for sumienie społeczne. Social conscience.
She liked to emphasise that, in her youth, she had
been a ‘utopian socialist’. What she saw hurt her.
“There are several things which bring a lump to the
throat. For instance, there’s the matter of the unequal
start, that inane lottery that every human being takes
part in from the very moment of their birth. Take all
those Romanian children hanging out on the pavements of New York. What possible chance do they have
for growth? And at the same time, some dolt, pushed
aloft by his parents and private lessons, gets to God
alone knows where on his personal jet ski…”
– śmierć. Imponował jej stosunek do śmierci
Ś
słynnej pani Ireny Szymańskiej z warszawskiego Czytelnika. Pani Irena po obejrzeniu sztuki Sa-

muela Becketta pt. Czekając na Godota powiedziała
w kuluarach teatru: „Beckett boi się śmierci i ja się
boję śmierci. Ale nie można do tego stopnia nie trzymać fasonu!”... Agnieszka „trzymała fason” jak nikt.
Ś is for śmierć. Death. She was impressed by
the attitude to death held by the renowned Ms
Irena Szymańska, of the Warsaw publishing house,

| Wydanie specjalne | 11

Czytelnik (Reader). In the lobby of a theatre, after
seeing Samuel Beckett’s play, Waiting for Godot, Irena
had said, “Beckett fears death and I fear death. But one
simply can’t let appearances go to that degree!”… Agnieszka ‘kept up appearances’ like no one else.
– tolerancja. Była mistrzynią tolerancji.
T
Najbardziej lubiłam Jej dystans i poczucie
humoru na temat własnej twórczości. Poprawia-

ła teksty, nie obrażając się na artystę, nie robiła
awantur, kiedy ktoś pomylił zwrotki, chociaż mogło to już, co innego znaczyć. Poważnie zdenerwowała się właściwie tylko raz, kiedy Iga Cembrzyńska zamiast zaśpiewać: „Malwy po chatach
kwitną i bledną, po sześciu latach nic już nie jest
tragedią”–zaśpiewała: „Małpy po chatach kwitną
i bledną”... Kiedyś jednemu panu, który zarabiał
na życie, śpiewając znane przeboje w restauracji Kongresowa, napisała polski tekst do słynnej
włoskiej pieśni Mezanotte.
„Minęła północ, godzina czarna
Trzasnęły drzwi, zawyły psy,
Noc taka parna”
tak brzmiała wersja poetki...
I otóż któregoś wieczoru, gdy autorka wpadła niespodzianie do restauracji Kongresowa, artyście
z przejęcia i zdenerwowania pomieszało się wszystko. Zdumiona publiczność usłyszała:
„Minęła północ, godzina szósta...
Gdzie twoja sień, gdzie twoje drzwi,
Gdzie twoje usta?!”
Całe lata w hotelu Wrocław śpiewałyśmy (budząc niemieckich turystów) wersję artysty z Kongresowej...
T is for tolerancja. Tolerance. She was a nonpareil of
tolerance. What I most liked was her distance and sense
of humour in regard to her own work. She emended her
texts, took no offence at an artist and made no scene
when someone got a line wrong, even though, at that
moment, it could well have meant something quite different. She actually only seriously lost her temper once,
when, by uttering the Polish małpy instead of malwy,
Iga Cembrzyńska sang, not of “The hollyhocks by the
houses, they blossom and fade, / Six years on, there’s
nothing from which a tragedy can be made”, but of “The
monkeys by the houses, they blossom and fade”… She
once penned a Polish text to the famous Italian song,
Mezanotte, for a man who made his living by singing
well-know hits in the restaurant of the Congress Hall
in Warsaw’s Palace of Culture and Science.
“Midnight, black hour, has passed from sight
Doors slamming, dogs howling,
And on this, so sultry a night,”…
thus ran the poet’s verse…
And then, one evening, when she dropped in without
warning to the restaurant, in welcome, the excited
artist got everything completely topsy-turvy. The astonished public heard:
“Midnight has passed, it’s six o’ clock…
Where is your hallway? Where is your doorway?
Where are your lips?!”.
For years, in the Wrocław Hotel, we sang (waking the
German tourists from their slumbers) the version
created by the artist from the Congress Hall…
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– uwaga. Miała zanikającą zdolność skuU
piania uwagi na drugim człowieku, uważnego słuchania, obserwowania, darowania mu na-

AGNIESZKA OSIECKA,
MAGDA UMER
I KRYSTYNA JANDA

tychmiastowego słońca do chleba, jeśli czuła, że
tego potrzebuje. Nie rozmawiała z ludźmi „przez
łańcuch”, jeśli już rozmawiała. Chyba, że była bardzo chora, a starała się to ukryć. Była dobrym
człowiekiem
U is for uwaga. Beware. She had the kind of ability to
focus her attention on another person which is almost
obsolete. It was a skill at listening with great care, at
watching, at gifting them with “sunlight for their bread”.
If she talked at all, she didn’t talk to people with ‘the door
on the chain’. She might have been very sick, but she
strove to hide it. She was a good person.
– wrażliwość. Fundament jej poetyckiego
W
talentu. Napisała kiedyś do drugiego człowieka: „Ty widzisz krzesło, ławkę stół, a ja–rozdarte drzewo”.
W is for wrażliwość. Sensitivity. The fundament
of her poetic talent. She once wrote to someone,
“You see a chair, a table’s bench, but I – I see a tree,
lacerated and split.”

– zdrada. Miała do niej wielką skłonność, bo
Z
często nudziła ją rzeczywistość, w której już
trochę pobyła. Nie była w stanie wytrzymać nudy
albo po prostu zwyczajności. Rozkochiwała w sobie ludzi, zwierzęta, rośliny i porzucała w pół kroku,
w pół zdania, nagle, może nawet nieoczekiwanie
dla niej samej. Pisała: „Nie umiem inaczej. Ja się
rozwijam przez zdradę. No i odchodziła rozwijać
się, ale tylko na nasze szczęście. My mieliśmy coraz piękniejsze piosenki, a Ona była coraz bardzie
samotna. I nikt nie umiał Jej pomóc, chociaż parę
osób próbowało.
Z is for zdrada. Betrayal. She had little inclination for this, because the reality in which she had, by
now, spent some time so often bored her. She was
incapable of withstanding boredom, or, quite simply,
the commonplace. She would become enamoured of
people, animals, plants and then, halfway through
a step, halfway through a sentence, abandon them,
suddenly and, possibly, unexpectedly even to herself.
She wrote, “I know no other way. I grow through betrayal”. And she would leave, to grow, but that was all
to our good. We had ever more beautiful songs. And
she was ever more alone. And no one knew how to
help her, though several did try.

Niewesoło skończył się mój alfabet wspomnień
o Agnieszce. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że w Jej
wymarzonym „zielonym niebie” pan Bóg cały czas
opiekuje się Nią „bezpośrednio”, wybacza „czyny
sercowe” i zamawia następne piosenki. Może je kiedyś usłyszymy...
It has a desolate ending, my alphabet of remembrance to Agnieszka. All that remains to me is the
hope that, in the heavenly greenery of which she
dreamt, the Lord God watches over her, directly and
unceasingly, forgiving the ‘deeds of the heart’ and
commissioning another song and then another and
then another. Maybe, one day, we shall hear them…
Magda Umer

fot. www.okularnicy.org.pl

Na zakręcie więcej widać

Wywiad z Krystyną Jandą

„Bo ja jestem proszę Pana na zakręcie”- piosenka Agnieszki Osieckiej, którą śpiewa Pani
od lat. Często bywała Pani na życiowym
zakręcie?
- Szczęśliwie w moim życiu zdarzyło się tak, że szłam
zawsze prostą drogą. Zakrętów było niewiele.
A śpiewa Pani tę piosenkę tak, że szczególnie
kobietom, ciarki przechodzą po ciele. Śpiewa Pani więcej piosenek Agnieszki Osieckiej.
Proszę wybrać 3 najulubieńsze, które stanowią
najważniejsze dla Pani przesłania.
- Pamiętam jak dostałam tę piosenkę od Agnieszki.
Przyszła do mnie któregoś dnia i powiedziała: słuchaj
mam dla ciebie piosenkę, ale nie wiem czy będziesz
chciała ją śpiewać, bo ty nigdy nie byłaś na zakręcie.
A ja stoję na nim całe moje życie. Piosenka „Na zakręcie”
jest jedyną piosenką A. Osieckiej którą śpiewałam poza
spektaklami teatralnymi. Wszystkie inne są elementem
spektaklu, komentarzem do zdarzeń, albo wyznaniem
bohaterki. Śpiewałam je jakby w roli. Nie potrafię więc
wartościować przywiązania do nich, ale niewątpliwie
„Wariatka tańczy” za każdym razem wzbudza we mnie
największe emocje. Pamiętając o tym, że dzisiaj, kiedy
Agnieszki już nie ma, wszystko, co napisała, wydaje się
jej wielkim osobistym wyznaniem.

Dobrze się Pan czuje?
To świetnie,
właśnie widzę – jasny wzrok, równy krok
jak w marszu.

NA
ZAKRĘCIE

A ja jestem proszę pana, na zakręcie
Moje prawo to jest pańskie lewo
Pan widzi: krzesło, ławkę stół,
A ja – rozdarte drzewo.

Bo ja jestem proszę pana, na zakręcie.
Ode mnie widać niebo przekrzywione.
Pan dzieli każdą zimę, każdy świt na pół.
Pan kocha swoją żonę

Pora wracać, bo papieros gaśnie.
Niedługo proszę pana, będzie rano
Żona czeka, pewnie wcale dziś nie zaśnie
A robotnicy wstaną
(Fragment wiersza A. Osieckiej. BU)

fot. Robert Jaworski

| Wydanie specjalne | 13

– Kiedyś powiedziała Pani, że nie jest wokalistką i w zasadzie, nie powinna Pani śpiewać. Ale
piosenki, w Pani wykonaniu, są po prostu mini
spektaklami. Co ja mówię , krótkimi, ale mega
spektaklami. Co o tym decyduje?
– Jestem studentką Aleksandra Bardiniego, to profesor wykładał piosenkę, powtarzał zawsze: piosenka
to trzyminutowy spektakl. A piosenki pisane przez
Agnieszkę miały za każdym razem walor pełnowymiarowej roli. Do interpretacji piosenki przygotowuję
się tak samo, jak do zrobienia roli. Tyle tylko że środki
są dużo bardziej wyraziste, rytm, melodia, aranżacja,
w końcu–wzmocnienie głosu, jakie daje mikrofon, to
arsenał, który pozwala nawet na najbardziej skomplikowane interpretacje artystyczne.
Nie zapomnę, jak przed paru laty, wystąpiła
Pani podczas Festiwalu Teatrów Ulicznych.
Opalona, pełna energii po urlopie, promienna… Pierwsza piosenka – wpadka z tekstem,
jeszcze jedna – z dostrojeniem się do akompaniamentu i chyba coś jeszcze….? Pokazała
Pani zawstydzenie, i szacunek dla nas, widzów.
Wielką szczerość i klasę. Ale nie bezradność.
I wszystko to było urocze. Koncert był wspaniały, standing ovation, burza braw!
- Nigdy w życiu nie zapomnę tamtego koncertu. Pozostawił traumę, która do dziś, przed każdym koncertem „Piosenki z teatru” każe mi się bać przed
wejściem na scenę. Od tego momentu mam zawsze
przy sobie egzemplarz z tekstami wszystkich piosenek. Coś, co na zewnątrz wydaje się być może urocze, pozostawia ślad nie do zatarcia. Nie wiem, co się
wtedy stało. Przypadkowo ten koncert rejestrowała
Wirtualna Polska, dostałam potem w prezencie to
nagranie, boję się na nie spojrzeć.
Ile białych bluzek ma Pani w szafie?
- Cztery, pięć, ale są to tylko „mundurki dyżurne”,
wkładam je tylko wtedy, kiedy muszę.
A „Biała bluzka” w teatrze?
- „Biała bluzka” spektakl, który po 23 latach gram
na nowo, to zupełnie inny spektakl niż ten sprzed
laty. Tamten, przygotowywałyśmy z Magdą Umer,
w obecności Agnieszki, w Polsce stanu wojennego.
Opowiadał o młodej dziewczynie, która nie umiała
żyć w zniewolonym kraju, kraju zakazów, stempelków, pozwoleń, przepustek, regulaminów. Nie dawała sobie ani z tym rady, ani też ze swoim życiem
osobistym. Miłość była jedynym uczuciem, które
w tej sytuacji dawało nadzieję i ratowało. Niestety
i miłość była trudna, nieszczęśliwa. Grając wtedy,
nie trzeba było tłumaczyć publiczności, co to jest godzina policyjna, kartki na mięso, czas marnych ludzi.
Bohaterka tamtego spektaklu była jakby reprezentantką całego pokolenia. Dziś ta druga „Biała bluzka”,
to zupełnie inny spektakl, inny też w formie. Magda
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Umer zrobiła nową adaptację, wybrała też inne piosenki z dorobku Agnieszki, ja opowiadam tę historię
inaczej, jakby w cudzysłowie. A przede wszystkim
w spektaklu, na telebimach, są archiwalne materiały
milicyjne i UB. Przypominają atmosferę ulicy tamtych czasów. Demonstracje, zdarzenia pokazujące
prawdziwych bohaterów tamtych czasów, działaczy
podziemia. Agnieszki nie ma. To też ma swoje znaczenie dzisiaj, w tej drugiej „Białej bluzce”. Legenda
Agnieszki stale rośnie i wydaje się z roku na rok, że
wszystko co napisała jest ważniejsze, piękniejsze,
mądrzejsze.
Czy rozpoznawały Panie, kontekst psychologiczny i osobisty Agnieszki, w „Białej bluzce”?
– Nie. Nie rozpoznawałyśmy. Po premierze kilka
osób wspomniało mi, że istnieje do tego tekstu jakiś klucz. Nigdy nie chciałam go znać. Padały różne
nazwiska. Później ustaliło się, że jest to kompilowany
los Agnieszki Osieckiej, Elżbiety Czyżewskiej i kogoś
jeszcze. Ale ta wiedza nie była mi nigdy do niczego
potrzebna.
Jaka jest reakcja widzów na „Białą bluzkę” graną teraz - w OCH teatrze? Recenzenci zadziwieni, że „odgrzewane kotlety” tak smakują.
Bilety trudno zdobyć.
– „Odgrzewane kotlety”–to obraźliwe określenie dla tej
nowej „Białej bluzki”. Jeśli tak myśleć, to Szekspir jest
za każdym razem odgrzewanym kotletem, oczywiście
nic, ani nikogo nie porównując.
W której białej bluzce jest Pani bardziej do
twarzy?
– W żadnej. Nie lubię bieli.
A w teatrze, w każdej. Widziałam Panią w niej
teraz i przed laty też. Wróćmy do Agnieszki
Osieckiej. Wkrótce po jej śmierci, na Koncercie
„Zielono mi” – Agata Passent–córka Agnieszki zapowiedziała Pani występ: „….ukochana
aktorka Agnieszki Osieckiej, bogini polskiej
sceny – KRYSTYNA JANDA”. Jak długa była
Pani znajomość z Agnieszką?
– Zaczęła się tuż przed realizacją „Białej bluzki”
i trwała aż do śmierci Agnieszki. Miałyśmy zwyczaj
spotykać się prywatnie co jakiś czas. Agnieszka
Osiecka, Magda Czapińska, Magda Umer, Zuzanna
Łapicka i ja. Spotykałyśmy się, żeby „omówić sprawy”. Dziś uświadamiam sobie, że poruszałyśmy tematy właściwie wyłącznie artystyczne. Byłyśmy
wtedy bardzo aktywne zawodowo, a Agnieszka była
tytanem pracy.
Dużo rozmawiałyście Panie o sztuce, literaturze, teatrze, czy więcej o życiu, o mężczyznach?
- Rozmawiałyśmy prawie wyłącznie o sprawach
zawodowych, artystycznych, o swoich pomysłach

i nowych projektach, ale też mówiłyśmy w swoisty
sposób. Omawiałyśmy i recenzowałyśmy życie kulturalne dookoła nas. Czasem zdarzały się jakieś
prywatne wynurzenia. Ale nie byłyśmy, ja z Agnieszką, na tyle blisko, żeby się w te sprawy zagłębiać.
Mówiłyśmy oczywiście o sprawach i przypadkach
damsko-męskich ale tylko wtedy kiedy można było
napisać z tego piosenkę albo włączyć wrażenia do
jakiegoś przedsięwzięcia artystycznego.
Wiele z tego wyraziła Agnieszka Osiecka
w tekstach literackich swoich piosenek, felietonów, sztuk teatralnych.. Są wręcz psychoterapeutyczne. Czy sądzi Pani, że były też
psychoterapią dla autorki?
– „Biała bluzka” na pewno. Przede wszystkim dlatego, że trafia w specyficzny emocjonalny stan ludzi ,
którzy nie mogą, lub nie potrafią ułożyć sobie życia
z narzuconym reżimem czy dyscypliną. A poza tym
„Biała bluzka” jest tekstem o nieszczęśliwej miłości. Ten temat rozumie każdy. Myślę, że twórczość
Agnieszki była wszystkim odbiorcom bardzo bliska.
Każdy odczuwa ją bardzo osobiście.
Odkryła Pani tajemnicę tęsknoty Agnieszki –
za szczęściem, idealną miłością , przyjaźnią…?

– Myślę, że nie. Rozmowa ze mną powinna dotyczyć,
tak naprawdę, tylko twórczości Agnieszki. Agnieszka sama, z jej tęsknotami i problemami, została dla
mnie tajemnicą. Raczej przeczuwałam co się w niej
dzieje w środku.
Przedsiębiorczość jest jednym z licznych Pani
talentów. Teatr POLONIA – stworzony od
podstaw, następnie OCH-teatr – poszło jak
z płatka?
– I jak z płatka i jak po grudzie. Jeśli chodzi o sprawy artystyczne, jest to długa niekończąca się radość
i wiele planów na przyszłość, optymistycznych. Jeśli
chodzi o sprawy bytowe, związane z kosztami prowadzenia teatru, pokonywaniem przepisów–bywa
naprawdę ciężko.
Skąd bierze Pani tyle siły i energii? Przecież
jeszcze dom, synowie, mama..?
- Jest to najczęściej zadawane mi pytanie. Myślę, że
biorę ją z optymizmu i z poczucia sensu tego, co robię. Nie chcę powiedzieć górnolotnie, że tę siłę daje
mi publiczność.
Serdecznie życzę, myślę, że również w imieniu
publiczności, aby stan ten trwał i trwał.
Dziękuję za rozmowę.
Bożenna Ulatowska

fot. Robert Jaworski
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TRACENIE
CNÓT
Książę Dondzilło miał trzy psy: Tango, Pumę i Bellona. Młodzieniec ów, majętny i ozdobiony wąsikiem a la
Marek Kondrat, był adoratorem najliczniejszej z moich
ciotecznych prababek–czarnowłosej Niki. Nika nie była
wówczas niczyją babką ani ciotką, tylko po prostu Nikusią. Biegała po polach wijąc wianki i miała szesnaście
lat. Pochodziła ze zubożałej, lecz dumnej rodziny szlacheckiej. Co do szlachectwa zresztą zdania w okolicy
były podzielone, ale sprawa ze zubożeniem jest pewna
jak dwa razy dwa.
Zacna matka Nikusi dbała o rozkwitające dziewczątko
jak o oczko w głowie, nie mogła jej jednak ofiarować
w posagu niczego prócz dobrych rad. Widząc zatem
zaloty młodego Dondzilly i nie wietrząc w nich niczego dobrego, zasępiała się nieraz pobożnie i przestrzegała
niewiele rozumiejącą córeczkę.
- Och, Nikusiu ty moja, Nikusiu! Pamiętaj, że przez
łączkę możesz z nim pobiec, ale dalej nie! Bo ty masz
najświętszy skarb do upilnowania: cnotę.
Któregoś dnia, wzruszony widokiem Niki igrającej
wśród majeranków, młody Dondzilło tak do niej zagadał:
- Cudnie dziś wyglądasz, Nikusiu. Chodź, pokażę ci
altanę, w której śpią moje psy: Tango. Puma i Bellon.
Nikusią westchnęła cichutko i odpowiedziała z żalem:
- Nie. Nie mogę. Muszę iść do domu pilnować skarbu
- ???
-Tak. Muszę pilnować skarbu. On nazywa się cnota.
Cóż. Spuśćmy na razie zasłonę na dalsze losy ciotki Niki.
Nie należą już one do naszego tematu. Zajmijmy się natomiast zagadnieniem tak zwanego tracenia cnoty.
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W dawnych czasach słowa „stracić cnotę”, „utracić cnotę”, „odebrać cnotę” były na porządku dziennym i miały
siłę gromu. Dotyczyły zjawiska z dziedziny medycyny,
czyli przerwania błony dziewiczej, a także innych zjawisk z dziedziny obyczaju, moralności, psychologii, itp.
Dziś zarówno samo zjawisko, jak i określające je słowa
zblakły, straciły rumieńce.
Zacznijmy od medycyny: w dawnych czasach dziewczęta miały znacznie mniej wyobraźni
erotycznej niż dzisiaj. Weźmy mnie samą. W dzieciń
stwie kompletnie nie mogłam sobie wyobrazić, jak to
jest, że dorośli ludzie całują się w usta? Przecież, jeśli postawimy kobietę i mężczyznę naprzeciwko siebie, to nie
ma cudów: muszą się stuknąć nosami. Czyżby całowały
się tylko osoby o nieprawdopodobnie krótkich nosach???
Eks-periencja dowodzi czegoś wręcz przeciwnego: długonosi słyną z bujnego temperamentu. Nie mieściło się
to w mojej zacofanej łepetynie. Zarysowywałam całe
bele papieru, próbując uchwycić dwoje całujących się
właścicieli nosów, i... nic z tego.
Postęp jednak w tej dziedzinie mamy ogromny. Dziewczęta nasze nie tylko wiedzą, jak się całować bez utraty
nosa, ale również orientują się, jak osiągnąć dużo bardziej
wyrafinowaną radość fizyczną bez utraty nieszczęsnej
cnoty (zakładając, że komuś na tym zależy). Strona fizyczno–medyczna jest więc jakby daleko za nimi.
Sprawy moralno–obyczajowo–psychologiczne puchną
natomiast i wręcz słoniowacieją z roku na rok. Codziennie, co chwila bowiem obserwujemy u naszych najbliższych co? Utratę cnót! Właśnie! Nie jednej cnoty, a wielu
naraz i to zarówno u kobiet, jak u mężczyzn.
Przyjaciółka moja, Maria R., wyszła na przykład za mąż
za młodzieńca, którego poetyczna natura była szeroko
znana. Marysia szalała ze szczęścia na samą myśl o złocistych wieczorach i porankach, przepędzanych wspólnie nad jeziorem Bachotek: narzeczony był zapalonym
rybołówcą, takim go poznała i pokochała.
W jakim więc stanie wraca Maria R. z pierwszych,
wędkarskich wakacji? W opłakanym. Oto co mówi,
szlochając:
- Miało być tak pięknie. Zmierzchy nad jeziorem.
Wszystko, jak ci mówiłam. A tymczasem... wszędzie
te cuchnące kalosze. Dżdżownice rozłażące się po
mieszkaniu. Wódka prosto z flaszki. Popularne. Pety
w herbacie.
- Ależ droga Mario R.! Przecież kalosze, robaki i samotna flaszeczka to nic innego, jak typowe elementy prawdziwego wędkarskiego życia. To nie w twoim
ukochanym nastąpiła zmiana, lecz w tobie. Obarczasz
go bowiem winą za utratę cnót, która w istocie wcale
nie nastąpiła.
Oto tak wyjaśnia ten zawiły problem nieoceniony doktor Amy*: Każdy człowiek puszczony na szerokie wody
życia pokazuje w całej krasie swoje wady i talenty, a także
swoje cnoty. Jedne z nich olbrzymieją w naszych oczach,
inne zaś jak gdyby chudną.
Zatem szóste prawo doktora Amy’ego brzmi: „Cnota
zanurzona w wodzie (w szerokiej wodzie życia) traci
na wadze tyle, ile waży woda wyparta przez nią.”
Fine.
*Doktor Amy–autorka powołała do życia fikcyjny superautorytet medyczno – psychologiczny
Felietony – ze zbioru: Agnieszka Osiecka „Zabawy poufne”
Wyd. Pracownia słów, Łódź 2002

Męskie kłamstwo różni się od żeńskiego jak
dzień od nocy, jak kwasy od zasad. Notabene:
jedno z dzieł doktora Amy’ego, które przyniosło
mu sławę, nosi tytuł Kwasy i zasady kłamstwa.
Najszlachetniejszą cechą męskiego kłamstwa jest
jego bezinteresowność. Po pierwsze–mężczyzna,
zwłaszcza młody, pragnie sobie poprzez kłamstwo
przydać tajemniczości lub nieco rozdąć swój format
psychiczny. Jeśli na przykład spędził popołudnie
snując się z kąta w kąt i przetaczając przed oczami
wyobraźni luźne obrazy, chętnie powie nam:
- Rozmyślałem nad pewnym dziełem, które dopiero we mnie dojrzewa; nie chcę się tym na razie z nikim dzielić.
Jeśli strawił ładną godzinkę przed budką z gazetami, zastanawiając się, czy kupić „Perspektywy”
czy pójść na piwo, bez trudu zredaguje to w na
stępujący sposób:
- Wybacz, miła, małe spóźnienie, ale niecierpiące
zwłoki sprawy zatrzymały mnie w mieście; wolałbym cię w to na razie nie wprowadzać.
Drugą formą męskiego kłamstwa jest tak zwane
niemówienie wszystkiego, a także niemówienie
niczego (oba związane z chęcią ocalenia nie
zależności i stworzenia aury tajemniczości). Ich
odwrotnością jest obfite tokowanie, zwłaszcza
przy większych okazjach towarzyskich lub wobec
kobiet nowo poznanych.
Może najbardziej męczące jest podmalowywanie
życiorysu („Kiedy miałem sześć lat, zmuszony
już byłem zarabiać na życie w kamieniołomach”;
„Mój ojciec, feudał węgierski, bił parobków pejczem nabijanym srebrem”; „W Tatrach czeskich
gołymi rękami wspiąłem się po oblodzonym
szczycie, aby uratować życie zawieszonego tam
staruszka”).
Szczególną odmianą tokowania jest wyliczanie
i redagowanie niezliczonych niesprawiedliwości,
które spotkały go w życiu („i wtedy, wyobraź so
bie, chociaż byłem jednym człowiekiem w dziale,
który perfekt znał francuski i osobiście wynalazł
dwutlenek węgla, zostałem zlekceważony i po
prostu poniżony, a do Algieru wyjechał bratanek
dyrektora, który w dodatku przespał się z jego
żoną. Ja bym się jej nawet brzydził, wiesz?”).
Kłamstwo męskie nigdy właściwie nie jest pełnym kamuflażem. Jest rodzajem bajki, w którą
możemy, ale nie musimy wierzyć. Jest zaledwie
redagowaniem prawdy. Bystra kobieta może się
z tych półkłamstw sporo o ukochanym człowieku
dowiedzieć, ponieważ nie wynika z nich wprawdzie dokładnie, co ów ukochany człowiek robił
od tej do tej godziny, ale za to bardzo dokładnie
wynika, co chciałby robić i gdzie chciałby być. Za
tem kłamstwo męskie jest zaszyfrowanym marzeniem.
Kłamstwo żeńskie ma, niestety, o wiele mniej
marzycielski charakter. Kobieta na przykład
jest (bywa) szalenie prostolinijna, jeśli chodzi
o redagowanie życiorysu, zwłaszcza dzieciństwo
(„mama była dobra, kupiła mi psa, nazywał się

fot. East News

ON KŁAMIE,
ONA KŁAMIE...
Zolo”), a także rozbrajająco szczera w opowiadaniu na przykład bieżącego popołudnia („nudziło
mi się, zjadłam wszystkie orzeszki, to wszystko,
bo ciebie nie było”).
Klasyczne kłamstwo kobiece pojawia się dopiero
wtedy, gdy wyłoni się ważny (to znaczy: naszym
zdaniem ważny) powód–drugi mężczyzna. Jeśli zatem w ślad za powodem pojawi się decyzja
o kłamstwie, kobieta będzie ją realizowała z precyzją i geniuszem zawodowego stratega („Jestem
poważnie chora na oskrzela. Właśnie byłam
u lekarza. Patrz: oto wyniki badań. Przerażające,
prawda? Tak się zdenerwowałam, że natychmiast
pobiegłam do ośrodka i wybłagałam wczasy
w Szczawnicy. Patrz, oto skierowanie. Na drugie
łóżko biorę ciocię Misię, to taka schorowana staruszka, trzeba jej czasem pomóc. Nie dzwoń do
nas, kochanie, bo ciocia ma nerwicę serca”).
Wszystko przygotowane, wszystko przewidziane.
Nawet jeśli w miesiąc po Szczawnicy wyrwie jej się
przez sen słówko Misiu, znaczy to, że śni o ciotce.
Cóż, powiecie państwo, że podział na kłamstwo
kobiece i męskie brzmi szalenie rygorystycznie.
No tak. Brzmi. Czy nie ma jednak dziewczyn,
które kłamią jak mężczyźni? Oczywiście, że są: są
to dziewczyny z wdziękiem i fantazją. Nazywają
się Krysia. A czy są mężczyźni, którzy kłamią jak
kobiety? Też są. Strzeżcie się ich, ci zdradzają nas
naprawdę.
Agnieszka Osiecka
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Jakim jesteś
ziółkiem?

Pytania do Agaty Passent

Fot. Glinka Agency
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Od czego by zacząć, może tak – jakim jesteś
kwiatkiem ?
AP : po chwili zastanowienia KAKTUSEM
Kaktusem? Kolczastym twardym..?
- Tak, bo ja lubię słońce, upał.
Ale kaktusy rzadko kwitną.
- Tak, ale magazynują wodę. Ja lubię magazynować a nie lubię oddawać, trwonić, marnotrawić..
Hm, rozumiem. Ja myślałam, że jesteś ROŻĄ
– trochę wyniosła, ale i kłująca. Myślę też,
że jesteś niezłym ziółkiem.
- Za różami nie przepadam. Kojarzą mi się z przeraźliwie smutną, choć głęboką książką „Mały
książę”. Podobają mi się groszki, gerbery, eustomy.
Oczywiście, że jestem niezłym ziółkiem. I ty też!
Pomówmy o mężczyznach w Twoim życiu.
Przede wszystkim – jaki ON powinien być?
- Osobny... Lubię mężczyzn, którzy mają swoją pasję, taką która ich zupełnie wkręca. Wtedy wiem,
że nie jestem ich całym światem. Na studiach wydawało mi się odwrotnie, że cudownie być księżniczką, w którą rycerz jest wpatrzony. To się nie
sprawdziło, czułam się jakby w złotej klatce, albo
na piedestale. Lubię facetów, którzy robią w życiu
coś ważnego, najlepiej coś dla mnie egzotycznego,
np. są świetnymi lekarzami, albo grają na wiolonczeli, albo są artystami czy prawnikami. I niech
robią to dobrze. Wtedy mam okazję zaglądać do
innego świata. No i muszą mieć poczucie humoru,
wyczucie absurdu. Kocham książki, dobre jedzenie
i sztukę–cudownie rozmawia się z kimś, kto też
czyta i jest łasuchem.
A twój pierwszy mąż? Dlaczego się nie udało?
- Głównie z powodu mojej niedojrzałości. Popełniłam częsty (teraz to wiem...) błąd czyli projektowałam marzenia na rzeczywistość. Marzyłam, by
nam się udało, wymyśliłam sobie tę relację. Tymczasem rzeczywistość pokazała, że mąż stał mi
się bardziej kumplem niż kochankiem. Moja niedojrzałość mocno go zraniła. Wkurza mnie w życiu to,
że uczymy się na błędach po drodze raniąc siebie
i innych. W pracy też trzeba zaliczyć sporo niepowodzeń zanim coś nam wypali. Nie ma lekko.
Teraz jesteś w wolnym związku z Wojtkiem
Wieteską, znanym i uznanym fotografikiem,
co on ma takiego, że zatrzymałaś się przy
nim na dłużej?
Ładnie to ujęłaś „zatrzymałaś na dłużej”. Podobnie myślę o związkach. Od kilku lat nie „napinam
się”, że na siłę coś musi być na zawsze tylko raczej
cieszę się chwilami obecnymi i wracam do dobrych wspomnień. Np. do ubiegłorocznej podróży
starym autem do Langwedocji z naszym synkiem
Kubą. Oglądaliśmy wspólnie jak w małej wsi panowie znakomicie grali w bule w cieniu platanów.
Wojtek czekał na dobre światło i robił im zdjęcia.
Wojtek ma czujne oko, a ja też lubię obserwować.
Opowiadamy i próbujemy zrozumieć świat - on
przez obiektyw, a ja przez słowa. Fotografie Wojtka bardzo mnie inspirują, czasami zastanawia się,
czy nasz związek utrzymałby się, gdyby Wojtek
z jakiegoś powodu porzucił sztukę. Dzięki temu że
fotografia jest dla niego najważniejsza, ja mam
przestrzeń i czas dla siebie. Lubię być sama, a ciągła obecność fizyczna drugiej osoby mnie męczy.

Nie wiem dlaczego, może dlatego, że jestem jedynaczką. Wojtek spędza długie godziny u siebie
w pracowni, jest perfekcjonistą. Lubię wracać do
pustego domu, bo pustka jest twórcza. Poza tym
wolę się z kimś widywać, umawiać, gonić króliczka, niż mieć kogoś na stałe jak roślinę doniczkową.
Masz z nim czteroletniego synka, Kubusia,
może to dodatkowo wiąże kobietę z ojcem
jej dziecka?
- Oczywiście. Nasz związek nie jest idealny. Kiedyś sporo się kłóciliśmy. Zdarzyło mi się nawet raz
jeden rzucić talerzem o ścianę! Między innymi wyprowadzało mnie z równowagi to, że Wojtek ma
czas z gumy. Wciąż się spóźniał. Ale mieliśmy też
poważniejszy kryzys w związku. O szczegółach
milczę, ale powiem tylko, że gdyby nie to, że jesteśmy rodziną, pewnie uciekłabym
z tego związku, bo dawniej nie
NAJBARDZIEJ MI
pozwalałam sobie na kompromisy. Dziś wiem, że postąpiłam
BRAK CZASU DLA
słusznie nie rezygnując z bySIEBIE SAMEJ.
cia w parze. Powiem ci, że podziwiam samotnych rodziców.
Kuba z Wojtkiem miewają swoje
kłótnie, bo Wojtek jest niecierpliwy i traktuje Kubę
jak dorosłego, a to jednak jeszcze młody człowieczek. Ale poza tym panowie się kochają bardzo. No
i już wspólnie robią zdjęcia.
Kuba to też mężczyzna, wolałaś mieć syna?
- Kuba idealnie pasuje do stereotypu męskości.
Interesują go militaria, miecze, rycerze, straż pożarna. Podsuwałam mu lalki i różowe ubranka,
ale albo odsuwał w kąt albo pomijał milczeniem.
Będąc w ciąży o płeć dziecka nie dowiadywałam
się. Płeć nie jest kategorią według której świadomie oceniam ludzi. Gdybyś była facetem, też bym
cię podziwiała za twoją energię
i pomysłowość. Moja najbliższa
LUBIĘ MĘŻCZYZN,
przyjaciółka ma trzy córki! NadKTÓRZY MAJĄ
rabiam jako ciocia.
Kobiety często mówią, że
SWOJĄ PASJĘ,
syn jest najważniejszym
mężczyzną w ich życiu. OsoTAKĄ KTÓRA ICH
biście uważam, że to coś nie
ZUPEŁNIE WKRĘtak. A Ty co o tym myślisz?
- Masz rację. Współczuję tym
CA. WTEDY WIEM,
synom. Maminsynek to koszmar.
Mam udany związek z Wojtkiem
ŻE NIE JESTEM ICH
i wspaniałe więzy z tatą. Faza
CAŁYM ŚWIATEM.
edypalna lepiej by nie trwała
latami.... Kocham syna, ale zakochana jestem w swoim partnerze. Czuję się odpowiedzialna za Kubusia, dopóki jest mały, ale nadopiekuńczość to akurat nie jest moja specjalność.
Synowie odchodzą od mam w świat i często nawet
nie potrafią czy nie chcą z mamą trzymać silnego
kontaktu. Dawanie dziecku do zrozumienia, że jest
sensem naszego świata nie tylko rozpieszcza, ale
też chyba przygniata. Żyję i daję żyć synowi.
Nie odpuszczę Ci tych mężczyzn. Tata, Daniel Passent. Przytłacza swoim autorytetem
czy ..?
- Nie będę oszukiwać–trudno być córką taty, który nie tylko jest kochanym, świetnym rodzicem,
mężczyzną z przeszłością, ale i mistrzem w zawodzie. Każda córka musi nauczyć się przestać

| Wydanie specjalne | 19

żyć po to, by zadawalać tatusia. U mnie okres
buntu w szkole i na studiach był dość łagodny,
ale był i choć wciąż szukam opinii ojca i jest ona
dla mnie ogromnie ważna, to jednak żyję swoim
życiem. Potrafimy się ze sobą dyplomatycznie
nie zgadzać. W sprawach zawodowych jak i prywatnych tata zresztą od dawna radzi się mnie.
Uwielbiamy sobie gadać o wszystkim, mamy
podobne poczucie humoru.
Wiem, że był surowym ojcem i wychowywał Cię, po rozstaniu się z Twoją Mamą,
Agnieszką Osiecką, sam. Jak to wspominasz?
- Ciężko. W pierwszych lata życia tata jest dla
dziecka symbolem siły, a tymczasem na moich
oczach tata zupełnie się rozsypał z rozpaczy. Był
ofiarą rozstania, więc tym silniej stanęłam w jego
obronie, a mamę piętnowałam. Denerwują mnie
potoczne opinie o tym, że mężczyźni nie wyrażają
uczuć i są mało empatyczni. Ja mam na szczęście
tatę czułego, wrażliwego, który od dziecka mówi
mi, że mnie kocha.
A Mama, ile jej było w Twoim dzieciństwie?
- Była raczej mamą weekendową i wakacyjną.
Najmilej wspominam czas, gdy byłam nastolatką,
gdyż wtedy mama jeszcze nie popadła w chorobę alkoholową. Jeździłyśmy wspólnie na wakacje
do Ustki czy do Sopotu. W Warszawie lubiłam jak
woziła mnie ze szkoły na treningi tenisowe. Na tenisie się specjalnie nie znała, ale dzięki temu jej
obecność na trybunach podczas meczu nie była
stresująca. Nie denerwowała się, gdy psułam
jakieś zagrania. Zawsze była dobrą partnerką intelektualną— gadałyśmy sporo o lekturach, sztukach. W kawiarniach wymyślałyśmy wierszyki.
Wiem, że miałaś dużo pretensji do Mamy,
które wykrzyczałaś publicznie ( w prasie) po
jej śmierci. To był katharsis?
- Każdy wywiad to katharsis. Teraz też czuję terapeutyczną moc rozmowy. Pisanie to forma terapii.
Felietoniści mają w sobie sporo ironii. Warto się jej
pozbyć. Przy okazji inni cierpią.
Wstydzisz się tego, żałujesz?
- Wolałabym wychowywać się w rodzinie nierozwiedzionej i nadal się cieszyć związkiem z trzeźwą
mamą. Byłoby wspaniale, gdyby dziś pisała bloga
i nowe piosenki dla fajnych kapel. Cóż. Z choroby
alkoholowej nie każdy chce się leczyć. To tragedia w tysiącach domów w Polsce.
MAMA BYŁA I JEST Ja mam farta, bo mam cudowną, opiekuńczą macoszkę Martę
NADAL PRÓCZ i mądrego brata przyszywanego.
jest psychologiem, ma
OSOBY PRYWAT- Łukasz
już swoje dzieci, więc dzięki temu
mam większą rodzinę i to jest suNEJ DOBREM per.
NARODOWYM, A potem, zakładasz FunOKULARNICY, która
KOBIETĄ INSTYTU- dację
gromadzi, jak ten KAKTUS,
spuściznę twórczości
CJĄ. BYCIE SPAD- całą
Agnieszki Osieckiej. Twoje
KOBIERCĄ TAKIE- zadośćuczynienie?
- Fundację założyłam w dniu poGO ARCHIWUM grzebu
mamy, istnieje od 13 lat.
Najpierw
myślałam, że będę poZOBOWIĄZUJE.
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trzebować pomocy w opiece nad jej archiwami
i nad tym, by ludzie mogli nadal czytać i słuchać
twórczości Osieckiej. Mama była i jest nadal prócz
osoby prywatnej dobrem narodowym, kobietą
instytucją. Bycie spadkobiercą takiego archiwum
zobowiązuje. W Polsce i na świecie działają tysiące świetnych fundacji dzięki którym wydawcy
mogą wydawać dzienniki, muzea pokazywać prace itd. Kilka zadań już powoli się kończy. Wkrótce czas będzie na przekazanie archiwum mamy
jakiejś poważnej i chętnej do współpracy bibliotece w Polsce, bo prowadzone przez Fundację
Okularnicy (dzięki mecenatowi Ministerstwa Kultury I Dziedzictwa Narodowego) Publiczne Cyfrowe Archiwum Agnieszki Osieckiej jest już prawie
zdigitalizowane i uporządkowane wg światowych
standardów.
Może teraz wejdźmy na inne pole. Tenis to
Twój ulubiony sport. Miałaś sukcesy, lubisz
rywalizować?
– Bez sportu nie potrafiłabym żyć. Jeśli dożyję
sędziwego wieku, na pewno będę coś ćwiczyć
na wózku inwalidzkim. Poprawia mi nastrój, kanalizuję stresy, gdy się dobrze wypocę. Tenis uprawiałam zawodowo, grałam w barwach klubu Legia
i potem na studiach na Harvardzie w drużynie. Po
studiach tenis w końcu mi się zupełnie „przejadł”.
Dziś lubię tylko kibicować. Od lat ćwiczę regularnie inne sporty. Trochę boksu, trochę piłki nożnej,
siłowni, biegania. Najbardziej lubię rywalizować
ze swoimi słabościami. Powiem ci, że jakoś za rywalizacją nie przepadam, choć pierwsze miejsce
na podium to miła sytuacja! Chciałabym kiedyś
pracować w jakiejś dużej korporacji i spróbować
jak to jest walczyć z konkurencją. Czy to jest fajne
mrowienie, taki dreszcz adrenaliny, czy bym może
spaliła się, albo odpadła w przedbiegach. Żałuję,
że nie dostaję ofert od headhunterów. Pewnie wezmę sprawy w swoje ręce i spróbuję za jakiś czas
powysyłać cv do dużych firm. Wtedy pogadamy
jak mi poszło.
Praca w Fundacji, pisanie książek, felietonów i polemik, aktywność sportowa, wychowywanie dziecka, „obowiązki” małżeńskie.
Godzisz to, czy zapętlasz się czasami?
- Zapętlam się jak szalona igła z nitką. Najbardziej
mi brak czasu dla siebie samej. Ostatnio pisuję
dla Wirtualnej Polski i nawet nie miałam chwili, by
poczytać o czym piszą internauci. Ale myślę, że jestem dość dobra w barykadowaniu się przed zbyt
dużą falą bodźców. Rezygnuję z bywania w serwisach społecznych typu Nasza Klasa, do kina wpadam tylko na bardzo dobre filmy, takie polecone
przez przyjaciół, na modę i urodę nigdy czasu nie
marnowałam. Dla Kuby zrezygnowałam z pichcenia. Kiedyś wieczorami miałam czas na eksperymenty w kuchni— kaczkę w sosie curry, burgery
z mielonego tuńczyka, pyszne przepisy wyszukane
na www.epicurious.com. Teraz gotuję tylko dla
przyjaciół, a kolacje jadamy bardzo proste. Wolę
Kubie poczytać, spróbować coś zbudować z klocków (fatalnie mi idzie), pobawić się w Indian.
Pomówmy o przestrzeni duchowej. Wiara
w Boga, co u Ciebie w tej sprawie?
- Bardzo bym chciała, ale do tej pory nie zdobyłam się na taki skok w wiarę. Po prostu nie

CZUJĘ SIĘ ODPOWIEDZIALNA ZA
KUBUSIA, DOPÓKI JEST MAŁY, ALE
NADOPIEKUŃCZOŚĆ TO AKURAT
NIE JEST MOJA SPECJALNOŚĆ
- MÓWI AGATA PASSENT

I

fot. Tomasz Zasowski

wiem, jak to się robi. Czy to wrodzone? Czy
u ludzi racjonalnych (taka jestem) to wybór wynikający z analizy? Jak można być racjonalnym
i akceptować dogmaty? Jednak
jest piękna i zazdroszczę
DAWANIE DZIECKU wiara
osobom wierzącym. Mimo to
DO ZROZUMIENIA, staram się kochać bliźnich. Nie
tylko siebie i kilku moich bliŻE JEST SENSEM skich, ale wszystkich bliźnich.
Czy mi to wychodzi? Nie mnie
NASZEGO ŚWIATA oceniać.
NIE TYLKO Studiujesz Biblię?
- Często po nią sięgam, ale
ROZPIESZCZA, głównie z powodów literackich.
Albo po wystawach. Widzę
ALE TEŻ CHYBA fresk, albo rzeźbę renesansoi czytam o tych postaciach.
PRZYGNIATA. ŻYJĘ wą
Rok temu czytałam książkę
Jacobsa, dziennikarza, któDAJĘ ŻYĆ SYNOWI. A.J.
ry opisał rok swego biblijnego
życia. Kapitalna rzecz. Facet
z Nowego Jorku żył pełen rok idealnie wg wszelkich nakazów ze Starego Testamentu. Zabawna
ale i frapująca opowieść.

Masz bardzo wyraziste poglądy i przekonania. Nachodzą Cię czasami czasem
wątpliwości, rozterki?
- Bez przerwy. Wcale nie mam wyrazistych poglądów. Szczególnie w polityce. W sprawach
zawodowych otaczam się mądrymi ludźmi, których wprost proszę o porady. Czy to w sprawach
macierzyńskich czy zawodowych. Radzę się też
chętnie rodziców brata, Wojtka.
Na zakończenie kilka krótkich haseł: Twój
stosunek do alkoholu – pijasz?, dużo?, jakie
trunki?
- Bardzo ostrożny z powodu choroby alkoholowej mamy. Przeczytałam całą literaturę publikowaną przez klub AA, a książka Wiktora Osiatyńskiego i uwagi Ewy Woydyłło to moja biblia.
Ale daleko mi do abstynencji. Alkohol traktuję
jako coś smacznego, ale nie jako formę odreagowania. Lubię dobre wina, ale się na nich nie
znam. Wolę te wytrawne. Cenię szczep shiraz.
W Polsce wina francuskie mnie rozczarowują,
więc kupuję chilijskie. Uwielbiam zimną wódkę z dużą ilością świeżej cytryny. A z moim
kumplem Jankiem Borkowskim lubię pić cuba
libre podczas koncertów jazzowych. Kilka razy
w roku lubię porządnie się upić, najlepiej u kogoś w domu zaliczyć zwałkę na kanapie a potem wspólny kac. Gorący żurek stawia mnie
na nogi.
Twój stosunek do pieniędzy – ważne są dla
Ciebie? Jak Ci służą? Nie lubisz wydawać–
to co z nimi robisz?
- Pieniądze nie bez powodu inspirują wielkich
twórców. Upadek rodzin Buddenbrooków z powieści Manna czy piosenka „Money Makes
the World Go Round” z filmu „Cabaret” dobrze
oddają huśtawkę nastrojów związanych z pieniędzmi. Niepewność, która jest typowa dla
obecnego systemu ekonomicznego–kapitalizmu
z nieludzką twarzą -przeraża i mnie. Pieniądze
zatem raczej oszczędzam na czarną godzinę niż
trwonię. Podobno niektórzy plotkują, że jestem
skąpa.
No cóż, cieszę się z tego komplementu. Cieszę
się, jeśli inni mają radość z konsumpcji, ale sama
nigdy nastroju zakupami sobie nie poprawiłam.
Poza tym dziś wychowanie dziecka jest bardzo
drogie. Opieka, dobre uniwerki. Często martwię
się tym.
Upodobania kulinarne. Ulubione potrawy,
kuchnie? Gotujesz?
- Uwielbiam dobrze zjeść. Znam dziesiątki znakomitych knajpek w rozsądnych cenach w Berlinie. Tam gotują Włosi, Turcy, Azjaci. Lubię steki, francuskie zupy krem, jagnięcinę pieczoną,
marokańskie tagine, grillowaną doradę, kisiel
żurawinowy mojej teściowej, owoce morza, ale
i swojskiego schabowego z kapustą. Wojtek robi
mi często znakomite sałaty. Większość oszczędności wydaję w restauracjach! Teraz aż mi ślinka zaczęła cieknąć i przez ciebie muszę pędzić
do lodówki. Zjesz kawałek koziego serka...
Smacznego!
Rozmawiała
Bożenna Ulatowska
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Wywiad
z Danielem
Passentem
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Kobiety w Pana życiu. Czy to dobry początek naszej rozmowy?
- Bardzo proszę, to pani wybiera tematy. Ja
nie muszę zbyt głęboko wchodzić w intymności mojego życia, ale postaram się…
Zapytam więc o matkę. To pierwsza i bardzo ważna kobieta w życiu każdego z nas.
- Muszę Panią rozczarować, ponieważ ja
swojej matki nie znałem. Zginęła w czasie
okupacji. Nie mam nawet jej zdjęcia. Nie
mam na ten temat nic do powiedzenia.
Wychowywany byłem przez różnych ludzi,
a potem w domu dziecka. W końcu trafiłem
do domu wuja, w wieku 7-8 lat, w Częstochowie. Ale ponieważ ciotka Róża Kolin była
chora, to wkrótce, przejął mnie drugi wuj,
Jakub Prawin. I właśnie u niego zaznałem
domu i wychowania.
Były w tym domu kobiety?
– Bardzo dobrze pamiętam. Ciotka Anna
Prawin zastępowała mi matkę. Nie chciała
udawać, że jest moją matką. Gdy zwróciłem
się kiedyś do niej – „mamo” – powiedziała,
że ja miałem matkę, ale ona nie żyje. Była
też druga kobieta, córka Prawinów, moja
kuzynka. Relacje z nią były dobre, przyjazne, ale do czasu. Oczywiście status Ditty,
u wujostwa był inny. Bardziej ją kochali niż
mnie. Ale to zrozumiałe. Bardzo jestem im
wdzięczny, że mnie wychowali i wyszedłem
na ludzi. Ja też wychowywałem córkę i pasierba, to wiem coś na ten temat. Trudno
jest chować cudze dziecko, tak jak swoje.
Młodzieńcem byłem… Dużo Pan flirtował?
– Interesowałem się płcią piękną. Mam
szczęście do kobiet. Zawsze towarzyszyły
mi i towarzyszą kobiety wspaniałe. Tak było
od pierwszej miłości, która potem zmieniła zdanie i założyła rodzinę, jest lekarką
w Kanadzie.
A czemu nie związał się Pan z tą lekarką?
– Nie pamiętam dokładnie, kiedy się rozstaliśmy. Ale pamiętam przyczynę. Zostałem
pogoniony przez jej tatusia. On był działaczem partyjnym. Zaprosił mnie na spacer
do parku, w Aleje Ujazdowskie. Usiedliśmy
na ławce, rozmawialiśmy. I w tej rozmowie
on dał mi do zrozumienia, że wolałby, żeby
jego zięć był blondynem.
Dość zabawny powód.
– Dla mnie nie był zabawny. Potem przyszedł marzec 68 i wówczas zrozumiałem
stanowisko jej rodziców. To podwójnie nie
było zabawne.

A później znaczące spotkanie z Agnieszką Osiecką.
– Ja nie zamierzam ujawniać całego mojego
życia prywatnego. Faktem jest, że Agnieszka pojawiła się w moim życiu. Każde z nas
już kogoś wtedy miało. Po jakimś czasie
zerwaliśmy swoje poprzednie związki i zostaliśmy ze sobą.
Kiedyś, ktoś z bliskiego otoczenia
Agnieszki, powiedział, że Hłasko i Passent, to byli dwaj najważniejsi mężczyźni w jej życiu.
- Trudno mi to powiedzieć. Ja nie miałem
takiego wrażenia. Agnieszka wiązała się
z wieloma mężczyznami. Po mnie też miała
jeszcze życie uczuciowe. Trudno stwierdzić,
który z mężczyzn był dla niej najbardziej
ważny. Ja, może zaspokajałem tę potrzebę
tworzenia normalnego domu, domu rodzinnego, z zupą......
A więź intelektualna? Nie
MAM OCZY
sądzi Pan, że była bardzo
ważna w Państwa związku? OTWARTE, WIDZĘ,
- Na pewno też. Każde z nas
ALE JUŻ SIĘ NIE
było ciekawe drugiego. I na
ANGAŻUJĘ.
pewno byliśmy bardzo blisko
intelektualnie. ObserwoPODZIWIAM
wałem jej pracę w STS-ie,
KOBIETY JAKO
poznawałem jej środowisko
– reżyserów, aktorów, piosenDZIEŁA SZTUKI
karki. Dużo rozmawialiśmy.
I NATURY.
Czy Agnieszka skorzystała?
Nie wiem. Ale ja na pewno
skorzystałem bardzo dużo. Ona nauczyła
mnie innego spojrzenia na świat. Widziała
dookoła siebie dużo więcej niż ja widziałem.
Wspólne rozmowy, które prowadziliśmy
w towarzystwie, np. w SPATiF-ie–z Minkiewiczem, Ważykiem i wieloma innymi – to
bardzo mnie wzbogacało.
Myślę, że inspirowali się Państwo wzajemnie.
– Ja też tak myślę. Agnieszka była bardzo
systematyczna i pracowita. Dużo czytała.
Inspiracje czerpała z rozmów, ze spostrzeżeń.
Pamiętam, jak razem z małą Agatką, w Falenicy poszliśmy na spacer. Zatrzymaliśmy się
u miejscowego kowala w kuźni, który właśnie
podkuwał konia. Mała Agatka powiedziała wtedy: „tylko koni żal”. Z inspiracji tego
stwierdzenia córeczki, Agnieszka napisała
właśnie tekst piosenki „ Dziś prawdziwych
Cyganów już nie ma” z refrenem – „Tylko koni,
tylko koni, tylko koni, tylko koni żal”. W naszym domu panowała atmosfera twórczej
wrażliwości.
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Jak długo trwało Państwa małżeństwo?
– To nie było formalne małżeństwo. To był
wolny związek partnerski – jak to się teraz
mówi. To trwało około 8 – 10 lat. Były
przerwy, rozstania. Wyjeżdżaliśmy osobno,
również zagranicę.
A potem było zamknięcie się na siebie,
kryzys?
– Nasze rozstanie było bardzo bolesne.
Byłem zrozpaczony. Zostałem z córką sam
w tym domu, który zbudowaliśmy na Żoliborzu. Agnieszka uważała, że tak będzie
dla Agaty lepiej. Sama wróciła na Saską
Kępę, do swojej matki. Nie wiedziałem jak
sobie dam radę. Ale po jakimś czasie relacje
nasze ułożyły się optymalnie. Agnieszka
interesowała się swoją córką. Pomagała mi,
sfinansowała remont domu, bywała z nami
bardzo często. Nawet, kiedy założyłem
nową rodzinę, przyjaźniła się z nami.
No właśnie, ożenił się Pan.
– Tak. Nasz związek z Martą trwa 30 lat.
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W 1980 roku oboje z żoną znaleźliśmy się
w symetrycznej sytuacji. Marta rozeszła się
z mężem i była ze swoim synkiem Łukaszem, a ja byłem po rozstaniu z Agnieszką
i była ze mną Agata. Łukasz był ślicznym,
uroczym, ciepłym dzieckiem i świetnym
młodszym braciszkiem dla Agaty.
Harmonia i rodzinne szczęście?
- Były kłopoty, – bo każde z nich przestało
być jedynakiem. Były też problemy z równym traktowaniem ich przez Martę i przeze
mnie. Trudno wyzwolić się z nadopiekuńczości w stosunku do swojego dziecka. W takich
klejonych rodzinach może być ten problem,
u mnie był. Dużo rozmawiałem o tym z Martą. To były trudne rozmowy, wymagające
dyplomacji. Łukasz zyskał ojczyma. Marta
bardzo dbała, żeby jej syn miał kontakt ze
swoim ojcem. Agatka zyskała „macoszkę”.
A Agnieszka, dopóki żyła, była w dobrych,
bliskich stosunkach i z Agatą i z Martą.
Uważam jednak, że każdy rozwód, każde
rozstanie, i klejenie nowej rodziny, jest
bardzo trudne. Nikomu tego nie życzę. Ale
skoro już tak się ułożyło… to wyszło całkiem
dobrze.
To problemy i rozterki rodziców. A dzieci?
- Dzieci zaadoptowały się bardzo dobrze.
Włożyłem dużo wysiłku w ich wychowanie.
Przyjąłem pracę w Stanach Zjednoczonych,
żeby dzieci chodziły do dobrych szkół. One
sprostały temu zadaniu. Łukasz jest psychologiem.
A Agata ?
– Agata to jest NAJLEPSZE, co mnie w życiu
spotkało. Byłem szczęśliwy, kiedy się urodziła, chociaż chciałem mieć syna – Kubę.
Teraz mam wnuka o tym imieniu. Agata
była bardzo dobrym dzieckiem. Nie było
z nią większych problemów. Dobrze się
uczyła, była świetną sportsmenką. Grała
zawodniczo w tenisa. Kiedy studiowała
w Harwardzie, była też bardzo dobrą studentką. Ukończyła Harvard z wyróżnieniem.
Myślałem, że poświęci się pracy naukowej,
ale tak się nie stało. Dość wcześnie wykazała temperament dziennikarski. Zaczynała
w Filipince czy w Zwierciadle z własnej
inicjatywy i bez mojej wiedzy.
Miała wsparcie od Pana–wytrawnego
dziennikarza?
- Nie. Ja jej nie pomagałem, ani w pisaniu,
ani w kontaktach. Jest zupełnie samodzielna. Ja zresztą nie jestem zadowolony, że
Agata jest dziennikarką. Sam spędziłem

życie w dziennikarstwie, chociaż podoba mi
się bardziej zawód architekta czy lekarza…
Ale do tego trzeba uczyć się fizyki, chemii, matematyki, a my jesteśmy rodziną
o predyspozycjach humanistycznych. Mam
nadzieję, że Agata nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i będzie poszukiwać
nowych dróg.
Podjęła się też gigantycznej pracy.
Postanowiła ocalić od zapomnienia
ogromną literacką spuścizną po mamie
– Agnieszce Osieckiej. Prowadzi Fundację jej imienia.
- Ona Jest bardzo zajęta: praca dziennikarska, synek i rodzina, dbanie o swój rozwój
intelektualny, utrzymanie nawyków sportowych i Fundacja. Na wszystko kradnie czas.
Jest dużo lepiej wykształcona ode mnie.
Zna się na sztuce, ma zainteresowania
artystyczne, duży dar spostrzegawczości
i ogromne poczucie humoru. Ma ogromny
potencjał.
Udało się jednak namówić Pana na podzielenie się doświadczeniami i przemyśleniami dotyczącymi życia prywatnego. Jednak nie zapominam, że
najchętniej sam Pan pisze. Felietony
o zjawiskach społecznych, politycznych,
ekonomicznych i książki. Zaskoczyła
mnie ta ostatnia, o Wojciechu Fibaku:
„Moja Gra”. Jest świetna.
- Ja zawsze interesowałem się sportem.
Napisałem kiedyś, w latach siedemdziesiątych, książkę o Igrzyskach Olimpijskich
w Monachium – „Pan Bóg przyjechał do Monachium”. Później Agata trenowała tenisa –
bardzo intensywnie. Cała rodzina woziła ją
na treningi, zgrupowania, zawody. Fibak zainteresował się grą i zapałem Agaty. Zafundował jej obóz tenisowy, na którym potem
ona pracowała jako instruktorka. Agnieszka,
która poznała Fibaka w Stanach, uważała,
że ja powinienem napisać książkę o nim. Bo
Fibak to nie tylko tenisista – sportowiec, ale
kolekcjoner sztuki i biznesmen. Na napisanie
tej książki namawiał mnie również Tadeusz
Olszański- sprawozdawca sportowy i publicysta. Uległem. I tak powstała książka,
wznowiona teraz i oczywiście uzupełniona
o te dwadzieścia lat od pierwszego wydania.
W życiu Wojciecha Fibaka, przez ten czas,
wiele się zmieniło. Trwa kolejny set: powrót
do Polski, nowe małżeństwo, nowe dziecko,
nowe interesy..

ONA NAUCZYŁA MNIE INNEGO
SPOJRZENIA NA ŚWIAT. WIDZIAŁA
DOOKOŁA SIEBIE DUŻO WIĘCEJ NIŻ
JA WIDZIAŁEM.
NA ZAKOŃCZENIE JESZCZE
TROSZKĘ PRYWATNOŚCI.
ALKOHOL.
– Nie byłem w życiu pijany, ale nie byłem
abstynentem. Przeżyłem bardzo problemy choroby alkoholowej Agnieszki. Jestem
człowiekiem, który dobrze się kontroluje.
Np. paliłem papierosy, ale nigdy nie byłem
nałogowcem. Rzuciłem palenie, żeby pomóc
Marcie w rzuceniu.

Pieniądze.
– W skali 1 do 10 punktów, wyceniam ich
znaczenie w moim życiu–na 6. Będąc studentem drugiego roku zacząłem zarabiać.
Zawsze robiłem za pieniądze, to, co lubię
robić. Więc nigdy nie musiałem pracować
dla pieniędzy. Nigdy mi ich specjalnie nie
brakowało. Gdybym nie miał pieniędzy, to
bym się martwił. Pieniądze mają mi dawać
poczucie bezpieczeństwa.

JEDZENIE
– Lubię dobrze zjeść. Lubię kuchnię włoską,
lubię też kuchnię azjatycką. Ze względu
na moją dietę, nie mogę korzystać z przysmaków kuchni polskiej: schabowego z kapustą, bigosu – są mi zakazane. Kiedyś sam
gotowałem i to jak na mężczyznę, dużo.
Ale teraz wyparła mnie z kuchni całkowicie
Marta i w ogóle nie gotuję.

Marta nie słyszy, ogląda się Pan
za kobietami?
– Jeśli miałem jakieś słabości, to nie były
narkotyki, ani jak mówiłem, alkohol, ale zainteresowanie kobietami. Wszystkie kobiety,
z tych kilku moich związków, były wspaniałe.
Do dzisiaj pozostała mi wrażliwość na płeć
piękną. Ale teraz, jestem przecież dziadkiem. Już nie wypada. Mam oczy otwarte,
widzę, ale już się nie angażuję. Podziwiam
kobiety jako dzieła sztuki i natury.
Dziękuję serdecznie za tę rozmowę.
- To ja dziękuję.
Bożenna Ulatowska
Fot. Glinka Agency
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Coca-Cola to jest to!

Agnieszka Osiecka copywriterem

Twórcy reklam najczęściej apelują do elementarnych
potrzeb człowieka, jakimi są seks, akceptacja, relaks,
zabawa. Apele są tak konstruowane, że stosuje się
w nich argumentację właściwą dla określonej grupy docelowej, dla której reklama jest przeznaczona.
Twórcy muszą wykazać się wiedzą o adresatach
reklamy. Posługują się więc sugestią mającą pobudzić potencjalnego nabywcę do działania. Bardziej
skomplikowaną konstrukcję przekazu reklamowego
stosuje się, gdy wartość jednostkowa produktu jest
względnie wysoka, a decyzja o jego zakupie może
wymagać namysłu, pewnej dłuższej refleksji. Wymaga analizy „za i przeciw” oraz porównania podobnych
ofert innych producentów.

Przez wiele lat Coca Colę reklamowały takie
slogany jak: „Orzeźwiająca pauza”, „Trzeba się
trochę odświeżyć”, „Światowy znak jakości”, „Obraz
dobrego smaku”, „Odśwież się bardziej”, „Wszystko
wychodzi lepiej z Colą”, „To dopiero jest coś”.

Jak wspomina Agnieszka Osiecka, mimo to było
wspaniale – wspominaliśmy też hasła z lat pięćdziesiątych: „Wróg podsuwa ci Coca Colę” i „Coca Cola to
imperializm w płynie”.

J

Za swój slogan Osiecka otrzymała jednorazowe honorarium i choć jest on nadal używany i to nie tylko
w Polsce („Coca Cola is it”) nie miała żadnych tantiem.

Amerykanie powiedzieli: „Zróbcie coś typowego, prostego”. Osiecka wymyśliła hasło „Coca Cola to jest
to!”. Polacy z Agpolu, którzy z Amerykanami rozpoczynali tę kampanię reklamową Coca Coli, zachowali
się bardziej marketingowo – jak wspomina
Osiecka – podczas tej pamiętnej burzy
mózgów postawili kawę, lemoniadę i jarzębiak. Natomiast
człowiek reprezen-

Z punktu widzenia konstrukcji komunikatu reklamowego, jak się wydaje, jego najistotniejszym elementem jest slogan reklamowy. Zawiera on w sobie krótkie, sugestywne hasło będące obietnicą, jaką firma
zachęca klienta do nabycia określonego produktu.
W przypadku produktów Coca Coli jest to produkt
konsumpcyjny, napój chłodzący, zaspokajający fizjologiczną potrzebę ugaszenia pragnienia. Powinien on
zawierać w sobie duży ładunek emocjonalny a jednocześnie być zwięzły, krótki i przemawiający do
wyobraźni potencjalnego nabywcy produktu. W dobrych sloganach kryje się apel do świadomości i do
podświadomości. Pozytywny apel wskazuje na korzyści wynikające z używania produktu, dosłownie
i metaforycznie.

ak wspomina Agnieszka Osiecka, przed wojną Melchior Wańkowicz zrobił furorę hasłem „Cukier krzepi”,
więc kiedy na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku koncern Coca Cola trafił do Polski i szukano autorów, którzy wymyśliliby slogan reklamowy,
zwrócono się do Wańkowicza i Osieckiej. Konkurowali ze sobą.
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tujący koncern, być może z wrażenia, że przekracza
„żelazna kurtynę”, zapomniał przywieźć ze sobą butelkę Coca Coli. Polacy musieli więc oglądać foldery
i filmy o niej, dyskutować jaka jest pyszna, tylko nie
mogli jej spróbować, gdyż w Polsce jej jeszcze nie było.
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Podczas kampanii reklamowej slogan jest wykorzystywany na billboardach, plakatach oraz w ogłoszeniach w ogólnokrajowej i lokalnej prasie, a także
w kolorowych magazynach.
Eksperymenty Daniela Starcha nad zapamiętywaniem
słów mówią, że z 5 słów odbiorca zapamiętuje wszystkie, z 10 – przeciętnie 4 do 5, natomiast z 25 – tylko 4
do 8. „Coca Cola to jest to” – slogan wymyślony przez
Agnieszkę Osiecką, zawiera dokładnie 5 słów. A zatem
według prawideł dobrze skonstruowanego komunikatu, wszystkie słowa powinny zostać zapamiętane. Jest
to więc świetna robota Osieckiej. Pokazująca jej dużą
intuicję psychologiczną i doskonałą znajomość słow-

nego rzemiosła. Są to lata pisania, które owocują tak
przepysznymi smakami (… to jest to).
Ten slogan ma swoistą poetykę, lotność i własną
specyficzną tożsamość. Jest także ponadczasowy,
można powiedzieć, że ma niemal filozoficzny wydźwięk. Osiecka pokazała w nim swą ogromną klasę,
jako mistrzyni słowa. Słowa przeniesionego z obszaru prostej rzeczywistości konsumpcyjnej do obszaru
poezji smaku, świata sprzedaży marzeń. Ten slogan
w czasach komunistycznej posuchy, w dosłownym
i metaforycznym znaczeniu, wnosił klimat napoju –
symbolu świata wolności, świata wyboru różnych
wartości–materialnych i niematerialnych. Był niewątpliwie jakimś po trosze manifestem politycznym
reprezentantki środowiska polskich twórców.
Charakterystyczna dla tego sloganu jest jakaś niezwykła pewność sformułowania. Pewność jest jedną z istotnych cech dobrego komunikatu, sloganu.
Ta pewność Osieckiej jest tak jednoznaczna, jak
powiedzmy tekst – kocham Cię. Ludzie nie lubią zakłamanej reklamy, slogan jest wyjątkiem. Ludzie kupują marzenia. Slogan, w którym jest pewność ma
wymiar przekazu dyrektywnego, sugestii. To jest jak
imperatyw kategoryczny, nakaz.
Slogan głosi powszechnie znane informacje o produktach i usługach w nowy sposób, odświeżający
i zaskakujący. Dzięki oryginalności ujęcia tematu w jakimś stopniu uwydatnia wyjątkowość reklamowanego produktu, indywidualizuje go pod względem innych
produktów i zmniejsza możliwość podróbek. Napojów
chłodzących jest wiele, ale Coca Cola to jest to.
Sukces sloganu leży w trafności doboru słów, skrótowości w wyrażaniu myśli, oryginalności w stosunku
do zwrotów używanych na podobne tematy. Ważnym zabiegiem jest ustalenie tzw. struktury głębokiej tekstu, inaczej mówiąc, samego jądra sloganu.
Coca Cola jest dzisiaj prawdopodobnie najdroższą
marką na świecie, i to jest to, parafrazując Agnieszkę
Osiecką.
dr Jerzy Walkowiak
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Piękna i Agresywna
– Supermodelka Naomi Campbell w roli przestępcy
Jedna z najsłynniejszych modelek świata,
Naomi Campbell, została skazana przez sąd
amerykański na kilka dni „paradowania” w pomarańczowym drelichu służb oczyszczania
miasta z mopem w dłoni i na mycie podłogi
w jednym z nowojorskich biurowców rządowych. Powodem wydania wyroku było
brutalne zaatakowanie przez top modelkę
sprzątaczki telefonem komórkowym. Poszkodowana kobieta z ranami głowy znalazła się
w szpitalu. Oskarżyła ona Naomi o napaść,
za co w Stanach Zjednoczonych grozi kara do
siedmiu lat więzienia.
W początkach kwietnia 2008 roku Naomi
Campbell aresztowano tymczasowo po groźnym incydencie, jaki miał miejsce z jej udziałem
na brytyjskim lotnisku Heathrow. Znieważyła
wówczas i usiłowała pobić interweniujących
policjantów i personel lotniska. Za ten niechlubny wyczyn otrzymała dożywotni zakaz podróżowania liniami lotniczymi British Airways. Nie
był to jej pierwszy raz, słynna modelka, ikona
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pop kultury ma na swoim koncie oprócz sukcesów na wybiegu, przypadki dotkliwego pobicia swoich współpracowników i koleżanek
modelek, jak również przypadki kierowania
niepohamowanej agresji w stronę świata rzeczy, przedmiotów, czyniąc poważne szkody
materialne. W tych przypadkach świat przedmiotów materialnych ulegających destrukcyjnemu zniszczeniu staje się jakąś formą zastępczą, personifikacją ludzkich obiektów agresji.
Przedmiot, rzecz zastępuje osobę. Agresor ma
jeszcze jakieś hamulce w stosunku do ludzi,
do świata wartości niematerialnych. Nie ma ich
już w stosunku do rzeczy.
W pewnym sensie tacy ludzie jak Naomi Campbell stają się ofiarami marketingu, reklamy.
Mamy do czynienia z odwrotnym procesem
aniżeli w przypadku reklamy przedmiotów, którym nadaje się cechy osoby ludzkiej – przedmioty z duszą. W przypadku takich gwiazd jak
wybitna modelka, osoba staje się marką marketingową. Przestaje funkcjonować w powszech-

nej świadomości jako fizyczna, konkretna z ciała
i duszy wolna osoba. Staje się własnością tłumów, mediów. Traci tożsamość, gra rolę.
Twórcy reklam świadomie korzystają z takiego
socjotechnicznego zabiegu manipulacyjnego. Rodzą się marki uczłowieczone, mające
wewnętrzną osobowość. Współczesne ujęcie
reklamowe marki produktu zakłada, że powinna ona być prezentowana nie jako przedmiot
lecz właśnie jako osoba. Tak pojęta marka zawiera w sobie ładunek emocjonalny, obietnicę
dla potencjalnych klientów. Jest to niewątpliwie
apel dopodświadomości: I ty możesz być taka,
i ty możesz ją mieć. Musisz jedynie nabyć, dotknąć tych „relikwii”, przedmiotów, szmatek,
łaszków, o które „otarła” się Naomi Campbell.
Rodzi się pytanie, o to, co ma wpływ na takie brutalne zachowanie osoby z pierwszych
stron gazet, świetnie sytuowanej finansowo,
budzącej podziw i westchnienia wielu mężczyzn i kobiet? Modelka spotyka się często
z wieloma ludźmi, jest do tego niejako zobligowana, należy to do jej obowiązków służbowych, podróżuje i podejmuje nowe wyzwania zawodowe, pisze książki, firmuje swoim
nazwiskiem perfumy, gra w filmach, reklamach i teledyskach, nieustannie jest obecna
w mediach. Usiłuje odnaleźć się i realizować
w dziennikarskiej profesji. Udzielają jej wywiadów znani politycy i przywódcy państw.
Gwiazda nie odczuwa potrzeby stabilizacji
w życiu osobistym, na jej drodze pojawiają się
wciąż nowe i nowe romanse i związki. Staje
się niemalże Don Juanem w spódnicy, szukającym swojej zagubionej tożsamości w nienasyceniu bez dna. Szuka czegoś, czego te błahe związki nie są jej w stanie zapewnić, gdyż
po części stała się własnością publiczną.
Jest niewątpliwie osobą wyróżniającą się z tłumu, kreatywną, nie oglądającą się na innych.
Jest silna fizycznie i agresywna. Jej agresja często przybiera formę pogróżek, krzyków, bicia
pięściami w głowę i twarz, opluwania, rzucania
telefonem w kogoś czy wyrzucania asystentki
z pędzącego samochodu. Jej „kompetencje”
osobowościowe pozwalają znieść trudy pracy
modelki, zawodu wymagającego psychicznej
siły, odporności i wytrzymałości na stres. Lecz
w jej życiu prywatnym owe cechy charakteru
działają jak dynamit, który nie wiadomo kiedy
eksploduje.
Osoby posiadające takie cechy powinny dbać
o to, żeby systematycznie uprawiać sport i w
pozytywny sposób wyładowywać niespożytą
energię. Inaczej będą używać niedozwolonej
przemocy w stosunku do niewinnych ludzi.
Już Stevenson w powieści pt. „Mr Jekyll i pan
Hyde” ukazał dwoistość natury ludzkiej. Utwór
znany jest jako portret psychopatologii i dwoistej osobowości. Dr Jekyll jest sympatycznym
człowiekiem o miłej aparycji. Pod osłoną nocy
i za sprawą sekretnego eliksiru zmienia się

w Mr Hyde’a, ucieleśnienie zła.
Jak wspomnieliśmy wyżej, sport może pomóc
takim osobom, lecz pani Campbell jest leniwa,
znana jest z niechęci do ćwiczeń fizycznych.
Jak sama o sobie mówi: Nigdy się nie odchudzam. Palę. Piję... Nigdy nie ćwiczę. Pracuję
bardzo ciężko i jestem warta każdego centa.
Ta kobieta wciąż znajduje sobie wrogów i walczy z każdym, kto się jej przeciwstawia lub
jej zagraża. Przez szereg lat była w konflikcie
z inną supermodelką Tyrą Banks, z którą regularnie biły się za kulisami pokazów mody.
Współzawodnictwo i konkurencja stanowią sytuację NIGDY SIĘ NIE
z założenia konfliktową.
ODCHUDZAM.
We wszystkich sytuacjach
współzawodnictwa najczę- PALĘ. PIJĘ... NIGDY
ściej jest tylko jedno miej- NIE ĆWICZĘ.
sce na szczycie. Założenie
współzawodnictwa i kon- PRACUJĘ BARDZO
kurencji jest założeniem, CIĘŻKO I JESTEM
że dwie strony będą dążyły
do jednego celu po to, aby WARTA KAŻDEGO
go zdobyć. Konkurencja CENTA.
wspiera rozwój, faworyzuje
najlepszych, ale z dłuższej perspektywy sprawia, że rodzi się frustracja, brak zadowolenia
a w rezultacie pojawiają się stany nerwicowe.
Dotyczy to nie tylko pokonanych, ale także
zwycięzców.
Podobnie jak w zawodach sportowych tak
w świecie mody nie ma miejsca na kompromis
przy podziale nagród. Modelki są jak konie wyścigowe, które mają swoją wartość materialną.
Obstawiający gonitwę grają o duże pieniądze
zaklęte w produktach i ich markach. Duża grupa
jej koleżanek boi się jej. Podobne historie opowiadały inne osoby, które z nią pracowały. Od
2000 roku, kiedy po raz pierwszy została oficjalnie oskarżona przez byłą asystentkę o przemoc
fizyczną, jej problemy z opanowaniem agresji
rosną, a procesy o pobicie mnożą się. Wydaje
się, że ta kobieta walczy o przetrwanie, walczy
z całym światem, który identyfikuje jako wrogie
otoczenie. W literaturze przedmiotu terminów
„agresja” i „wrogość” często używa się zamiennie. Taki obraz może wskazywać, że Campbell
walczy o własną tożsamość. Przyczyny jej zachowań na pewno są złożone, może należy ich
szukać w dzieciństwie?
Ta znana na całym świecie kobieta nie zna
swojego ojca. Nigdy go nie poznała. Zakorzeniona w wielu kulturach, ze strony matki jest
Afro-Jamajką, ze strony ojca Chinko-Jamajką.
Jest osobą silnie skoncentrowaną na sobie,
kompletnie pozbawioną empatii, umiejętności wczuwania się w cudzy stan psychiczny,
w problemy innych ludzi. Ma ona problemy
z komunikacją interpersonalną, co sprawia, że
pojawiają się u niej trudności z kształtowaniem
pozytywnego wizerunku publicznego. Jeśli jej
pozytywne mechanizmy obronne osobowości
nie zdominują negatywnych, w tym agresji,
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niewątpliwie zatargi z prawem nadal będą miały miejsce w jej życiu i skończy się na poważnym wyroku. Przestanie być postrzegana jako
ikona, jedna z najpiękniejszych kobiet świata,
wyzwolonych dosłownie i w przenośni AfroAmerykańskich kobiet sukcesu.
Interakcje jednostka-społeczeństwo, spotkanie
człowieka z innymi badane są od dawna przez
wielu myślicieli. Erwing Goffman, amerykański
socjolog, twierdzi, że gdy jednostka znajdzie
się wśród innych, świadomie i nieświadomie
projektuje definicję sytuacji, której istotną składową jest jej koncepcja samej siebie. Autor
ten skierował uwagę socjologii na społeczne
mikrostruktury poddawane wnikliwej obserwacji i analizie. Tematem twórczości Goffmana jest „porządek interakcyjny”, siatka jawnych
i ukrytych reguł kierujących interakcjami ludzi
w obrębie spotkań, zgromadzeń, sytuacji, okazji społecznych. Autor ten rekonstruuje je przy
pomocy kilku modeli, z których najbardziej
znany określany jest jako dramaturgiczny. Jego
istotne tezy przedstawione są w książce pt.
Człowiek w teatrze życia codziennego. W myśl
modelu dramaturgicznego, kontakt człowieka
z człowiekiem, kontakt twarzą w twarz to swoiste przedstawienie teatralne, w toku którego
partnerzy odgrywają przed sobą swoje role,
mając na celu wywarcie pożądanego wrażenia. Za publicznie prezentowaną jaźnią, frontonem kryje się druga, kulisy – jaźń manipulatora
bądź osoby manipulowanej. W obu przypadkach chodzi o zimną skuteczność określonych działań. Ludzie stosują różne metody
mające na celu przekazanie innym sygnałów
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czy informacji o sobie, np. znaki bliskości lub
znaki wrogości, znaki wyznaczniki terytorium
itd. Generalnie mamy do czynienia z dwoma
skrajnymi postawami: postawą „Do” innych
i postawą „Od” innych. Grana przez człowieka
rola społeczna jest kluczem do definiowania
sytuacji, jest dopasowaniem się do otoczenia, aby przetrwać. Człowiek taki nauczył się
konstruowania na swój użytek klucza, za pomocą którego interpretuje siebie w kontekście
otoczenia zewnętrznego. To jest to, o czym
myśli Goffman używając do interpretacji relacji zachodzących pomiędzy ludźmi metafory
teatru. W tym tkwi doniosłość jego koncepcji:
człowiek w teatrze życia codziennego. Wydaje
się, że słynna modelka, Naomi Campbell nie
potrafi odnaleźć odpowiedniej formuły, klucza
interpretacyjnego dla swojej roli. Role w społeczeństwie trzeba umieć zagrać, a grając
przyjąć cały szereg konsekwencji związanych
z określoną społeczna rolą.
Powyższy przykład dotyka szerzej socjologicznego problemu konfliktu pomiędzy tożsamością a pomieszaniem ról. Z problemem
tym mamy często do czynienia w okresie
kształtowania się dojrzałości człowieka, wchodzenia w dorosłość w sensie społecznym.
W tym okresie podejmuje się decyzje, co do
wyboru zawodu i przyszłego życia. Planujemy,
kim chcemy być, w stosunku do tego kim jesteśmy. Z perspektywy czasu teraźniejszego
tworzymy wizję siebie dla czasu przyszłego.
Jeśli wszystko się udaje, pokonujemy trudności i zyskujemy silną tożsamość opartą o zdolność planowania swojej przyszłości. W prze-

ciwnym wypadku, przy braku tej zdolności,
pogrążamy się we frustrującym zamęcie, nie
potrafiąc podjąć odpowiednich decyzji. Poziom racjonalności podejmowanych decyzji
jest ograniczony, o czym pisze wyczerpująco
Herbert Simon, laureat nagrody Nobla. Mówimy wówczas o kryzysie tożsamości. Uznawany jest on za główny konflikt okresu dojrzewania. Rozwiązanie kryzysu tożsamości zależy
od:
1. poczucia wewnętrznej identyczności i ciągłości
2. dostrzegania tej identyczności i ciągłości
przez innych
3. potwierdzenia percepcji samego siebie
w interakcjach społecznych
Człowiek poszukuje własnej tożsamości często poprzez przejmowanie cudzych zachowań, poglądów, przekonań. Określanie siebie
stanowi podstawę dokonywania samodzielnych wyborów. Decyzje stają się coraz bardziej
pragmatyczne i racjonalne. Wynikiem dobrze
rozwiązanego kryzysu tożsamości jest mocne
poczucie własnego Ja, zdolność do podejmowania odpowiedzialnych decyzji i darzenia
miłością i szacunkiem innych ludzi. Natomiast
brak rozwiązania kryzysu tożsamości prowadzi do trudności w ustalaniu właściwych relacji
z otoczeniem. Mamy wówczas do czynienia
z rozproszeniem ról, poczuciem dezorientacji,
co do tego, kim się jest.
Jednostka definiuje koncepcję siebie samej
gdy znajdzie się wśród innych – powtórzmy
słowa Goffmana adekwatne do analizy przypadku Naomi Campbell. Goffman dowodzi, że
wszyscy jesteśmy aktorami, nie potrafimy już
żyć autentycznie, stając się jedynie tylko tym,
czym jesteśmy i chcemy być w oczach naszych widzów. Goffman prawdopodobnie nie
wieży w możliwość ocalenia autentyczności
i autonomii jednostki ludzkiej. Przedstawiając
nieco szerzej mocno zakorzenioną w nowoczesnej socjologii metaforę teatralną Goffmana
warto zwrócić uwagę na pojęcie persona łac. –
maska, które Jung wprowadził do psychologii.
System relacji psychicznych, za pomocą których człowiek nawiązuje kontakt ze światem
zewnętrznym, jednocześnie chroniąc przed
tym światem swoje Ja, otaczając je jakby powłoką, zasłoną. Persona jest częścią Ja, częścią, która zwrócona jest ku światu zewnętrznemu. W opinii Junga persona jest rodzajem
kompromisu pomiędzy jednostką a społeczeństwem, opartym na tym, czym ktoś zdaje
się być. Prawidłowo funkcjonująca persona
musi uwzględniać trzy warunki: ideał siebie,
czyli pożądany obraz siebie samego; ogólny
obraz człowieka, odpowiadającego ideałom
społeczeństwa; psychiczne i fizyczne warunki
ograniczające możliwość realizacji modelu stawianego przez siebie i otoczenie.
dr Jerzy Walkowiak

(od red. – przedstawiliśmy część art. Dr Walkowiaka. Temat jest niezwykle frapujący, dlatego
nie poczyniliśmy redakcyjnych skrótów, zapraszamy do kontynuowania lektury w następnym
numerze.)

fot. Glinka Agency
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KOBIECOŚĆ
NIE JEDNO
MA IMIĘ…
Adresy sklepów:
Wspólna Szafa, Concept Store
ul. Podchorążych 25 lok. 27,
Warszawa www.wspolnaszafa.pl
Merla
ul. Związkowa 21,
Lublin, www.merla.pl
Fotograf: Bartek Wardziak, www.wardziak.pl
Modelki: Ludwika Cichecka, Magdalena Bolesławska
Wizaż: Ilona Czarnik (Clarins)
Fryzury: Marta Nawrocka
Stylizacja: Paweł Sq Ruciński
„Istotą mody jest niezmienność. Jest
jej siłą, ale i słabością. Może dlatego w pracy, biznesie czy w dyplomacji bardziej przydatny wydaje się być
jej wycinek oparty o elegancję, szyk
i styl, bo one nie wychodzą z mody”mawia wybitny krakowski krawiec Jerzy Turbasa.

fragmentem osobowości”. Dotyczyła
zarówno dnia powszedniego, jak i wielkich świąt. Pełna była czaru, szlachetności, przepełniona świetnymi manierami. Wymagała nie tylko wyglądu, ale
przede wszystkim taktu i obycia.

Matecznikiem elegancji były niegdyś
salony. W XX wieku traktowano ją
jak sztukę eksponowania siebie, ale
w sposób dyskretny, pełen umiaru i finezji. Elegancja była „nierozłącznym

Bo prawdziwa elegancja, jak twierdzi
Turbasa, nie znosi agresji i niestosowności. Elegancja nie pozwala nawet
zbliżać się do granicy złego smaku.
Mówi się, że elegancji nie da się na-
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Dlaczego?

Ludwika:
Elegancka sukienka
MERLA z kolekcji
Ilinois- 295zł

uczyć, że wynosi się ją z domu, rodzi
się z nią. Być może jest w tym ziarno
prawdy, że choć nie każda kobieta ma
to naturalne wyczucie estetyki i piękna, to jednak można (zwłaszcza przy
pomocy życzliwych osób) zdobyć pewne umiejętności i nauczyć się tego, jak
być zawsze modną i elegancką.
Imperium Kobiet przedstawia Czytelniczkom kilka pomysłów na to, jak wyglądać modnie nie tylko w pracy, ale
także podczas podróży, wycieczek rowerowych, wieczornych wyjść z przyjaciółmi.

Ludwika:
Niezwykle
kobieca
sukienka
MERLA
z kolekcji
Avatar
595zł
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Ludwika:
Szara sukienka
KENZO
1500zł
Torebka
ciemna zieleń
ABACO PARIS
300zł

Magdalena:
Czarna sukienka
KENZO
1500zł
Elegancja torebka
BURBERRY
1000zł
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Ludwika:
Czarna sukienka
MERLA
400zł
Elegancka
torebka
JIMMY CHOO
600zł
Magdalena:
Srebrna bluzka
w ciemne wzory
AGM
400zł
Elegancka
spódnica
AGM
400zł
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Mademoiselle

Coco Chanel
Coco Chanel
uwielbiała męskie,
wyraziste kostiumy.
Moda od Coco
była modą dla
nowoczesnych
i silnych kobiet.

Gabrielle Coco Chanel urodziła się
we Francji 19.VIII.1883 roku. Informacje dotyczące jej pochodzenia
są sprzeczne i niejasne. Sama Coco
ponoć chętnie pomagała w tuszowaniu pewnych faktów z przeszłości , lekko ubarwiając swoją biografię. Jedno jest pewne–dzieciństwo
twórczyni “małej czarnej” nie było szczęśliwe, w dużej
mierze bowiem Gabrielle spędziła je w klasztornym sierocińcu w Aubazine. Tam właśnie nauczono ją podstaw
kroju i szycia a w przyszłości ta umiejętność miała się
okazać bezcenna.
Gabrielle Coco Chanel was born in France on August 19,
1883. Information about her origins is both contradictory and ambiguous. By all accounts, Coco herself was
only too willing to assist in veiling her past, touching up

POŚRÓD PRZEMIJAJĄCYCH MÓD
I ODCHODZĄCYCH W ZAPOMNIENIE KREATORÓW
MODY ISTNIEJE NIEŚMIERTELNA IKONA
PRAWDZIWEJ SZTUKI UBIERANIA: COCO CHANEL.
WYLANSOWANY PRZEZ NIĄ ELEGANCKI STYL DO
DZIŚ POZOSTAJE WZOREM DO NAŚLADOWANIA
DLA MILIONÓW KOBIET NA CAŁYM ŚWIECIE.
FASHIONS COME AND GO AND DESIGNERS FADE
BEYOND RECALL, BUT AMONGST THEM STANDS
AN ENDURING ICON OF THE TRUE ART OF DRESSING… COCO CHANEL. THE SIMPLE ELEGANCE OF
STYLE THAT SHE LAUNCHED UPON THE WORLD
OF FASHION REMAINS EVEN TODAY A MODEL
TO BE EMULATED BY MILLIONS OF WOMEN THE
WORLD OVER.
her biography with a light hand. One thing is certain.
The creator of the ‘little black dress’ had an unhappy
childhood, spending a large part of her early life in the
orphanage of Aubazine monastery. It was there that
she learned the basic skills of cutting and sewing, skills
which would prove priceless in the future.
Zdolności krawieckie pozwoliły jej projektować w sposób nieoderwany od rzeczywistości i ekonomiczny.
Zanim jednak została wziętą kreatorką mody, sprzedawała w sklepie z trykotami, zdarzało się jej również występować w kawiarniach w roli piosenkarki. Stąd wziął
się właśnie jej słynny przydomek “Coco”.
Her aptitude as a seamstress enabled her to create designs which were economical and grounded in reality.
However, before ever gaining popularity as a designer,
she worked as a sales assistant in a hosiery shop. She
also performed on occasion as a café singer, and it was
thence that she took her famous sobriquet, ‘Coco’.
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Na chłopczycę
La Garçonne… The Flapper Years
Samozaparcie, kontakty towarzyskie oraz pomoc ówczesnego partnera projektantki Arthura Boya Cappela
umożliwiły jej zainicjowanie pierwszego biznesu-otworzenie własnego salonu z odzieżą damska i sklepu
modniarskiego.
The 1920s, which saw the emergence of the great
Coco, was a new era in fashion history. The corset disappeared once and for all, and heavy gowns with long
trains were cast off for ever, leaving the way clear for
la garçonne, the boyish ‘flapper’ style. And even though
the inspiration behind this trend in women’s fashion
was the designer Jean Patou, it was Coco Chanel’s
interpretation of it that was to attain cult status and
worldwide recognition.
Lata 20. w których tworzyła wielka Coco to nowa era
w historii mody. Ostateczne odrzucenie gorsetu i ciężkich sukien z trenem stworzyło podatny grunt dla stylu
zwanego “na chłopczycę”. I choć to projektant Jean Patou był głównym pomysłodawcą i kreatorem tego sposobu noszenia się kobiet , to interpretacja Coco Chanel
stała się tą kultową i rozpoznawalną na całym świecie.
The 1920s, which saw the emergence of the great
Coco, was a new era in fashion history. The corset disappeared once and for all, and heavy gowns with long
trains were cast off for ever, leaving the way clear for
la garçonne, the boyish ‘flapper’ style. And even though
the inspiration behind this trend in women’s fashion
was the designer Jean Patou, it was Coco Chanel’s
interpretation of it that was to attain cult status and
worldwide recognition.
Wysmukłe, opalone chłopczyce w krótkich fryzurkach
świetnie prezentowały się w prostych fasonach od Mademoiselle Chanel. Innowacyjną w proponowanych kostiumach tkaniną był wełniany dżersej. Miękka, pięknie układająca się tkanina zapewniła wreszcie użytkowniczkom
ówczesnych sztywnych marynarek i bluzek prawdziwy
komfort i swobodę ruchów. Lansowane przez Francuzkę ubrania były doskonałym mariażem ponadczasowej
surowej elegancji z praktyczną nieco sportową wygodą.
The slender, tanned flapper, with her cropped hairstyle,
cut a stunning figure in the simple lines of a creation by
Mademoiselle Chanel, whose innovations also included the use of a new fabric, wool jersey. Soft and with
a beautiful drape to it, it offered contemporary women,
confined within stiff jackets and blouses, true comfort and freedom of movement. The mademoiselle’s
clothes were an ideal marriage of unadulterated, timeless elegance and a practical, slightly sporty comfort.
Luźno dopasowane sukienki i proste kostiumy stały się
znakiem rozpoznawczym dla Coco Chanel. Zamysłem
projektantki było ubieranie kobiet stosownie do każdej

sytuacji i okazji w życiu .
Loose-fitting dresses and simple suits became the
Coco Chanel hallmark. Meanwhile, her underlying concept was to dress women in a way which would suit
every situation and every occasion in their lives.

Mała czarna
The Little Black Dress
W 1926 roku marzenie o zaprojektowaniu sukienki
na każdą okazje zmaterializowało się w postaci małej
czarnej. Prosta czarna sukienka ze skromnym żakietem
stanowi nadal doskonały strój na co dzień. W zestawieniu z gołymi ramionami i uwodzicielskim sznurem pereł mała czarna pozwoli wieczorem zabłysnąć każdej
kobiecie.
In 1926, the dream of designing a dress to suit every
occasion was brought to life in the form of the little
black dress. A simple black dress, accompanied by
a modest jacket, remains as perfect for everyday wear
today as it was when the idea was conceived. And set
off by bare arms and a seductive string of pearls, the
little black dress becomes evening wear that lets every
woman shine.
Moda od Coco była modą dla kobiet nowoczesnych, silnych i zaradnych lecz niepozbawionych wdzięku i zalotności. Surowe, nieco męskie w wyrazie kostiumy Chanel
ożywiała sznurami ukochanych pereł lub olśniewającymi koliami, w których odważnie zestawiano kosztowne kamienie z syntetycznymi perłami i kryształami.
Kreatorka była bowiem wielką zwolenniczką sztucznej
biżuterii.
Fashion by Coco was fashion for the modern woman,
strong and resourceful, yet not devoid of grace and flirtatiousness. Chanel livened up her austere suits, with
their somewhat masculine look, by adding strings of
her beloved pearls or dazzlingly glamorous necklaces,
with precious stones boldly set alongside artificial
pearls and crystals. She was, after all, a keen advocate
of artificial jewellery.

Chanel No 5
Chanel No. 5
Mówiąc o ikonie mody jaką była Gabrielle nie sposób
zapomnieć o będących ma topie już od 90 lat perfumach Chanel No. 5. Mimo iż projektantka firmowała
swoim nazwiskiem kilka innych zapachów to właśnie
ekskluzywne kwiatowe Chanel No. 5. stały się niekwestionowanym przebojem wszech czasów.
No discussion of the fashion icon that was, and is,
Chanel would be complete without a mention of the
perfume that has held its place amongst the world’s
finest for 90 years now: Chanel No. 5. Though the designer gave her name to several other perfumes, it is
the exclusive, floral Chanel No. 5 that has become an
indisputable all-time number one hit.
Kluczem do sukcesu Mademoiselle Chanel, poza kreatywnością i łutem szczęścia, była jej własna kobiecość i rozsądne do niej podejście. Coco miała podobno
nawet ubolewać, że tak wielu mężczyzn ubiera kobiety
gdyż siłą rzeczy nie mają oni pojęcia o komforcie i potrzebach użytkowniczek ubrań.
Apart from her creativity and the inevitable bit of luck,
the key to Mademoiselle Chanel’s success was her own

femininity and her rational attitude towards it. Coco
would apparently deplore the fact that so many women were dressed by men when, by the nature of things,
men had no idea of the comfort and needs of those who
would actually wear the garments.

Od lat wielką fanką
domu mody Chanel
jest polska topmodelka i aktorkaKasia Smutniak.
fot. Glinka Agency

Autorka słynnych słów “moda przemija, styl pozostaje” jest dzisiaj idolką kobiet na całym świecie a także
nieustającym źródłem inspiracji dla uznanych projektantów.
The woman who said “Fashion fades,
only style remains the same” is now an
idol for women all over the world, as well
as being a perpetual source of inspiration for renowned designers.
Blask marce Chanel przywrócił w 1983
roku Karl Lagerfeld. Współczesne kolekcje Chanel są niejako składanym
Gabrielle symbolicznym hołdem. Dyskretnie wracają perły, proste fasony
i stonowana kolorystyka a także nieuchwytny powiew prestiżu i ponadczasowej klasyki z lat młodości wspaniałej
Coco Chanel.
The shine was restored to the Chanel
brand in 1983 by Karl Lagerfield. To
a certain extent, contemporary collections from the House of Chanel pay
symbolic homage to Gabrielle. Pearls are
making a discreet comeback, as are simple lines and
subdued colours, along with the intangible breath of
prestige and timeless classics which echo the youthful
years of the superb Coco Chanel.
Daria Woszczatyńska

Najnowsza kolekcja Chanel jesieńzima 2010/2011
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Apetyt
na sukces

“TELEWIZJA TO MOJA PASJA! I SPOSÓB NA ŻYCIE...” WYZNAŁA KIEDYŚ
EWA WACHOWICZ. TO SAMO MOGŁABY POWIEDZIEĆ O GOTOWANIU.
Niewiele jest dziewczyn, które zaistniały w konkursie piękności i potrafiły wykorzystać swój sukces. Do tego
małego grona należy z pewnością Ewa
Wachowicz.
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Gdy w roku 1992 studentka Akademii Rolniczej w Krakowie zdecydowała się wziąć udział
w konkursie Miss Polonia, nie spodziewała się,
że ta decyzja będzie rzutować na całe jej życie.
Także zawodowe. Jak dziś najpiękniejsza kuchar-

ka wspomina tamto wydarzenie?
- Dwie moje rywalki opowiadały w kuluarach, że
konkurs był “ustawiony”, a ja odniosłam sukces bo
“zabawiam się” ze sponsorami.–opowiada Ewa
Wachowicz.
- Inne dziewczyny też doświadczały z ich strony
przykrości. Jednej pocięły sukienkę tuż przed występem, inna usłyszała, że tytuł wicemiss kupił jej
tatuś...
Dziś Miss przyznaje, że gdyby była bardziej
wrażliwa pewnie by się wtedy załamała. Jednak
silny charakter przydał się także później, gdy
przyszła propozycja zaistnienia w świecie polityki, jako sekretarz prasowy Waldemara Pawlaka.
Natychmiast pojawiły się plotki, że ma romans
z premierem.
Ewa bardzo się tym przejęła, dziś jednak wspomina to wydarzenie z lekkim rozbawieniem. Być
może dlatego, że w tym środowisku Ewa spotkała się z ciepłym przyjęciem ze strony większości
kobiet:
- W Ministerstwie pomogła mi pani Krysia, sekretarka. To ona przeprowadzała mnie przez skomplikowany świat urzędu, tłumaczyła obieg dokumentów, mówiła co mam podpisać, kiedy i po co. Nie
czuła zazdrości, że jestem wyżej w hierarchii od
niej.
Miss wielokrotnie powtarzała, że właśnie dzięki wsparciu takich osób dziś jest realizującą się
w pracy, spełnioną kobietą. Gdy Wachowicz
straciła pracę w rządzie sama wpadła na pomysł świetnego interesu, dzięki któremu dziś
uchodzi za kobietę biznesu:
- Przyszłam do Niny Terentiew z projektem Podróży
kulinarnych Roberta Makłowicza.- wspomina Ewa
Wachowicz.–Terentiew przekonywała mnie, żebym
występowała na wizji. Tłumaczyłam, że to niedobry pomysł. “Zaufaj mi” poprosiłam. I ona pozwoliła mi robić to, co czuję. Kilka lat później, również
dzięki Terentiew zaczęłam prowadzić program
“Ewa gotuje” w Polsacie.
Już wcześniej najpiękniejsza Polka prowadziła
program w radiu i regionalnej, krakowskiej telewizji, gdzie nabrała dziennikarskich szlifów.
Obecnie, oprócz programu Ewa gotuje można ją
obejrzeć również w Gadżetach Kobiety w Polsat
Cafe.
Była Miss postanowiła jednak schować się
za kamerami i tak została producentką programów telewizyjnych poświęconych kuchni.
Tak powstała Promiss–najbardziej znana w naszym kraju agencja zajmująca się produkcją programów telewizyjnych o tematyce kulinarno–poradnikowej. Pierwszy wyprodukowany program,
Poradnik imieninowy ukazał się już w 1998 roku.
Ewa wystąpiła wówczas w podwójnej roli: pro-

ducentki oraz współprowadzącej, gdyż występowała wraz z Aloszą Awdiejewem.
Na wizji Wachowicz przepytywała swoich gości,
znane postaci show- biznesu, jak radzić sobie
w różnych sytuacjach życiowych takich jak wyprawienie przyjęcia dla znajomych czy eleganckie zapakowanie prezentu. W jednym z odcinków
wiązania krawata uczył telewidzów nie kto inny
jak Robert Makłowicz. Ewa zaprosiła potem
charyzmatycznego kucharza do swojej drugiej
produkcji: Podróży kulinarnych Roberta Makłowicza.
Program ruszył już w 1998 roku
na antenie telewizyjnej Dwójki
DWIE MOJE RYi z miejsca okazał się hitem. Co
niedziela przed odbiornikiem WALKI OPOWIAzasiadały nawet dwa milio- DAŁY
ny telewidzów! W ciągu 10 lat
W KULUARACH,
nakręcono 222 odcinki a ekipa
odwiedziła aż 24 kraje, których ŻE KONKURS BYŁ
zwyczaje kulinarne i popisowe „USTAWIONY”,
dania przybliżał nam znany kuA JA ODNIOSŁAM
charz. Wiele odcinków było nakręconych oczywiście w cha- SUKCES BO
rakterystycznych zakątkach „ZABAWIAM SIĘ”
Polski, jednak największym
ZE SPONSORAMI.
przebojem okazał się program
podczas którego Makłowicz
gotował w... przedszkolu.
W 2003 roku Telewizja Polsat wypuściła kolejny
program, którego pomysłodawczynią była Ewa
Wachowicz. Domowa kawiarenka była programem nietypowym, bo poświęconym tylko deserom. Pomysł jednak chwycił! Również dzięki
debiutującemu na szklanym ekranie doświadczonemu kucharzowi: Tadeuszowi Gwiaźdińskiemu.
Największym sukcesem producenckim byłej
Miss jest jednak jej autorski program Ewa gotuje. Dzięki niemu Ewa Wachowicz zyskała sporą
popularność i została zaproszona do V edycji
Tańca z gwiazdami a potem do śpiewającego
show Tylko nas dwoje, gdzie wspólnie z Jackiem
Wójcickim stworzyła ciekawy duet. I choć od początku było jasne, że gotująca Miss nie ma głosu
o najczystszej barwie, tym razem również zdobyła ogromną popularność.
A co robi Ewa Wachowicz wtedy gdy nie gotuje
i nie występuje przed kamerami? Pisze. Jej książki kucharskie, takie jak Ewa gotuje czy Słodki
Świat Ewy Wachowicz okazały się bestsellerami.
Dziś Ewa Wachowicz to kobieta- instytucja: to
nazwisko kojarzy się nie tylko z ładną buzią, ale
też z pasją, która stała się trampoliną do sukcesu.
Joanna Bielas
Fot. Glinka Agency
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Magdalena Abakanowicz, światowej sławy
polska rzeźbiarka ur. w 1930 r. w Falentach pod Warszawą, ukończyła w czerwcu
tego roku 80 lat życia. Jubilatce redakcja
składa najserdeczniejsze życzenia dalszej
owocnej pracy artystycznej i 100 lat życia
z uśmiechem na twarzy.

Magdalena
Abakanowicz

– królowa imperium
wyobraźni przestrzennej
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Pani Profesor Magdalena Abakanowicz jest
niekwestionowaną ikoną polskiej i światowej sztuki, królową imperium wyobraźni przestrzennej, ambasadorką sławiącą
polską kulturę współczesną w świecie.
Początkowo zajmowała się malarstwem,
by następnie przejść do przestrzennej wypowiedzi w formie miękkiej tkaniny artystycznej kreowanej rzeźbiarsko. Jej abakany budziły podziw w świecie i stały się jej
wizytówką. Złoty medal na Biennale w Sao
Paulo stał się jej biletem do oszałamiającej międzynarodowej kariery. Chcielibyśmy
przypomnieć naszym czytelniczkom mniej
znany, ale niezwykle ambitny, paryski projekt artystki zatytułowany Vertical Green.
W 1991 r. Magdalena Abakanowicz wzięła
udział w konkursie urbanistycznym, którego celem było przedstawienie propozycji
przedłużenia tzw. Wielkiej Osi Paryża przecinającej miasto od strony Luwru przez
Pola Elizejskie i Łuk Triumfalny aż do dzielnicy La Defense.
Wspominając okres pracy nad projektem
artystka zwraca uwagę, iż przyjechała do
Paryża zaproszona na konkurs Apel o idee
na temat przedłużenia Wielkiej Osi. Penetrując z architektami tkankę miejską, która

miała zostać poddana transformacji, Abakanowicz dostrzegła niebywale zapuszczony obszar, chaos architektoniczny, brak
harmonii i wizji przemyślanej struktury porządkującej tę przestrzeń.
W rozmowach francuscy organizatorzy
konkursu zwracali uwagę bardzo często
na dominujące problemy mikro skali: stacje metra, kolej, most, itp., bez wątpienia
istotne z punktu widzenia funkcji wielkiej
tkanki miejskiej. Penetrując coraz głębiej
tego rodzaju detale Magdalena Abakanowicz w pewnym momencie uświadomiła sobie, że PANI PROFESOR
tak naprawdę nie jest to MAGDALENA
jej problem, jako artystki. Doszła do wniosku, że ABAKANOWICZ
problemem, który powinna JEST NIEKWEpodjąć, będzie próba znale- STIONOWANĄ
zienia odpowiedzi na pytanie, jak z tego potwornego IKONĄ POLSKIEJ
bałaganu, który widziała I ŚWIATOWEJ
skonstruować całość.
Zasadnicze pytanie, które
sobie postawiła było pytaniem o ideę harmonii. Wydaje się, iż praca artystki
koncentrowała się wokół
określenia się przez nią
po stronie harmonii przez
podobieństwo bądź przez
kontrast. Jeżeli mówimy
o harmonii, to od razu narzuca się pytanie – „harmonia czego z czym”?

SZTUKI, KRÓLOWĄ IMPERIUM
WYOBRAŹNI
PRZESTRZENNEJ,
AMBASADORKĄ
SŁAWIĄCĄ
POLSKĄ KULTURĘ
WSPÓŁCZESNĄ
W ŚWIECIE.
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Śledząc refleksję artystki zauważamy, że
typ myślenia obrany przez nią podczas
pracy nad omawianym projektem, nazwanym Vertical Green, wykracza daleko poza
problematykę ograniczoną do operowania
wyłącznie bryłą i przestrzenią. Jej propozycja wykracza poza „zabawę formą”
a wchodzi głęboko w treści antropologiczne. Projekt M. Abakanowicz ujawnia w jej
przemyśleniach określoną koncepcję człowieka i natury. Architektura, urbanistyka

dopodobnie do bardzo głębokiej interpretacji poprzez symbolikę obrazu drzewa
obecną w tradycji kulturowej. Biblia mówi
o dwóch drzewach w raju, które odnosi
się do dwóch różnych sfer w boskiej dziedzinie. Drzewo życia utożsamiano z Torą
pisaną, a drzewo poznania dobra i zła
identyfikowano z Torą ustną. Projekt dzieli się na ekspozycję z pierwszym tematem,
który buduje zespół dwóch drzew oraz
ekspozycję z drugim tematem, który bu-

KONCEPCJA MAGDALENY ABAKANOWICZ ZAKŁADA POWSTANIE
ALEI WYZNACZONEJ SZEREGIEM WYSOKICH NA 80 M BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH PRZYPOMINAJĄCYCH SWĄ FORMĄ GIGANTYCZNYCH ROZMIARÓW DRZEWA. JEST TO ZATEM PROPOZYCJA WYWODZĄCA SIĘ Z NURTU ARCHITEKTURY ORGANICZNEJ, ODLEGŁA
„KUBISTYCZNYM” FORMOM ZAPISYWANIA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ,
ZABUDOWYWANEJ PRZEDE WSZYSTKIM W OPARCIU O GEOMETRIĘ
LINII I KĄTÓW PROSTYCH. W GEOMETRYCZNIE MARTWĄ STRUKTURĘ POROZRZUCANYCH „KLOCKÓW LEGO” ABAKANOWICZ WPISUJE
ZWIELOKROTNIONĄ FORMĘ ŻYJĄCEGO DOMU – DRZEWA, WPROWADZAJĄC TYM SAMYM PORZĄDKUJĄCY RYTM I HARMONIĘ W CHAOTYCZNĄ PRZESTRZEŃ FRAGMENTU MIASTA.
przez nią proponowane stają się językiem
wypowiedzi dla treści filozoficznych.
W jej pracy odnajdujemy zarówno samodzielne myśli jak i recepcję klasycznych
dla filozofii nurtów myślenia. Porusza ona
kluczowe problemy filozoficzne. Wydaje
się, iż zajęta jest głównie próbą stworzenia w oparciu o koncepcję „architektury
arborealnej” nowego języka wypowiedzi
plastycznej, w której wyrazić pragnie
swą stanowczą postawę etyczną wobec
społecznego kryzysu świadomości ekologicznej. Podobnie jak Abakanowicz,
w znakomitej większości twórcy sztuki
dnia dzisiejszego wchodzą w obszar filozofii w ten sposób, że świadczą swymi
dziełami czy działaniami o przyjętej postawie filozoficznej bądź też przekazują
swoją filozoficzną refleksję o człowieku
i świecie.
Początek alei zaprojektowanej przez
Magdalenę Abakanowicz daje ekspozycja struktury zbudowanej z dwóch zespolonych drzew-domów. Swym aktem
twórczym artystka odwołuje nas praw-
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duje seria form drzewiastych rozłożonych
w rzucie alei. Pomiędzy tymi tematami
rozwija się niemalże muzyczny dialog formalny. Widać tutaj wyraźne odniesienia
do budowy kompozycji muzycznej. Powtórzenie pojawia się w tej kompozycji jako
element konstrukcyjny. Warto zwrócić
uwagę na znaczenie wzajemnych stosunków między formami serii i ich transpozycjami nadającymi projektowi jedność.
Pary serii form drzewiastych zawierają
walory strukturalne.
To czego Abakanowicz dokonała w architekturze epokowym projektem Vertical
Green nawiązuje w sposobie myślenia do
okresu renesansu. W tym bowiem historycznym okresie czasu nastąpiła gruntowna zmiana w traktowaniu przez ludzi
świata materialnego i własnej w nim pozycji. Zmiana ta spowodowała w plastyce
pełne ukształtowanie się zjawiska aktualnego po dzień dzisiejszy: dialogu plastyki
z naturą.
Byłoby jednak błędem przypuszczać, że
pod pojęciem natury artyści renesansowi

rozumieli tylko otaczającą człowieka i doznawaną zmysłami rzeczywistość. Obok
tego rozumienia natury, które można by
określić jako bierne, istniało też czynne,
pojmujące naturę jako żywą siłę kierującą
życiem ludzi, zwierząt i roślin, podobnie
jak powstaniem dzieł sztuki. Rozróżnienie to sięga filozofii greckiej, w której np.
Anaksagoras, Demokryt i Arystoteles pojmowali naturę w sensie biernym, a Anaksymander w sensie czynnym. W średniowieczu to pierwsze pojęcie natury
otrzymało nazwę natura naturata (natura
stworzona), a to drugie – natura naturans
(natura tworząca).

stal, szkło, asfalt. Materiały te nie biorą
udziału w żadnym obiegu ekologicznym.
Pozostałości naturalnej zieleni są zbyt
ubogie, aby mogły mieć jakieś istotne
znaczenie z punktu widzenia środowiska
naturalnego człowieka. Ten problem podejmuje swoją koncepcją architektury arborealnej Magdalena Abakanowicz. Jest
to niewątpliwie architektura komuniku-

Swoim projektem Magdalena Abakanowicz wpisuje się w ekofilozofię. Jej intencją jest niewątpliwie dążenie do poprawy stanu środowiska mieszkaniowego
w dzielnicach śródmiejskich i na obrzeżach wielkich miast.
Innym wątkiem interpretacyjnym może
być genialne dokonanie owym „zabiegiem
na idei drzewa” odwołania się przez artystkę do koncepcji tzw. Ogrodu francuskiego w estetyce parkowej, polegającej
na strzyżeniu drzew w geometryczne
formy architektoniczne. Natura staje się
wówczas architekturą. Abakanowicz dokonuje bardzo inteligentnej wolty. W jej
„wydaniu” architektura staje się naturą.
Nobilituje tym samy pozycję architekta.
Z naśladowcy natury staje się on jej kreatorem. Sytuuje się zatem wyżej w hierarchii w stosunku do zajmowanej uprzednio
pozycji.
Wydaje się, iż poddany przez nas refleksji
projekt wybitnej, światowej klasy artystki, pozwala potwierdzić hipotezę mówiącą o tym, że architektura oprócz swojej
oczywistej funkcji użytkowej może być
także językiem ekspozycji treści filozoficznych. Wypowiadający się za pomocą
tego języka architekci i inwestorzy odwołują się do uniwersalnych znaków, symboli
i treści kultury ludzkiej.
Nowoczesne budownictwo miejskie wypycha przyrodę ponad dopuszczalną miarę
poza granice tradycyjnie pojętych miast.
Dotyczy to przede wszystkim gęsto zaludnionych dzielnic śródmiejskich, w których
bardzo silnie odczuwa się brak kontaktu
z naturą. Miasta stanowią aglomerację
martwych materiałów, takich jak beton,

jąca istotne treści z obszaru ekofilozofii,
jednocześnie wpisująca się w nurt europejskiej i światowej tradycji kulturowej.
Forma wypowiedzi artystki tworzy charakterystyczny, rozpoznawalny język. Budowle domy-drzewa nawiązują do prezentowanych na wielu światowych wystawach
rzeźb-drzew jej autorstwa. W projekcie
Vertical Green artystka krąży wokół idei
miasta ogrodu Ebenezera Howarda, angielskiego urbanisty żyjącego w latach
1850-1928, który wywarł znaczący wpływ
na współczesną urbanistykę. Fakt, że zwycięski konkursowy projekt Abakanowicz do
dzisiaj nie został zrealizowany nasuwa odpowiedź na pytanie brzmiące następująco:
Projekt Vertical Green Magdaleny Abakanowicz – Miasto Ogród czy utopia? Chyba
jednak utopia, choć trudno taką odpowiedź
zaakceptować.
Autor: dr Jerzy Walkowiak
fot. Jerzy Walkowiak
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TEATR

NADIEŻDA PTUSZKINA–WARIATKA

(Ненормальная)
40-letnia ONA i 30-letni ON
Przypadkowa znajomość samotnej czterdziestoletniej Mariny i żonatego Aleksieja zaskakuje szeregiem komicznych sytuacji, eksplozją
namiętności i wzajemną fascynacją. Czy ich
spotkanie rzeczywiście jest wynikiem splotu
przypadkowych zdarzeń? Czy Ona, świadoma
swojej życiowej drogi, potrafi ujarzmić mężczyznę i swoje szaleństwo? Gdzie jest granica
między nieopisaną żądzą i marzeniami? Co
sprawia, że nie odchodzą od siebie? Dlaczego
Ona wybiera właśnie Jego? Co Jego w Niej intryguje? Czy kokieteria, szantaż emocjonalny,
a w końcu przemoc wpłynie na ich postrzeganie
świata i samych siebie?
Spektakl „Wariatka” powstał
Występują: na podstawie tragifarsy auEdyta Olszówka, Lesław Żurek torstwa Nadieżdy Ptuszkiny.
Reżyseria: Urodzona w Leningradzie
Grzegorz Chrapkiewicz współczesna rosyjska dramaScenografia: turg, scenarzystka, reżyserka
Wojciech Stefaniak teatralna i filmowa. UkońKostiumy: czyła tamtejszy Państwowy
Dorota Roqueplo Instytut Teatralny, a w 1977
Muzyka: roku została absolwentką
Maciej Makowski wydziału reżyserii teatralPrzekład: nej renomowanego Studium
Zbigniew Landowski przy moskiewskim MchAT-cie.
Produkcja: Ptuszkina jest autorką ponad
Teatr BAJKA i Agencja 60 sztuk, kilkunastu zrealizoProdukcyjna PALMA wanych sce-nariuszy filmowych i kilku – wyreżyserowanych przez siebie – pełnometrażowych filmów.
W 1982 roku zadebiutowała na scenie w Taszkiencie, jednak międzynarodowy rozgłos przyniósł jej dramat „Mażor” wystawiony w 1994
roku w Petersburgu. Spektakl „Opowieści Wigi-
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salonach sieci Empik; przez Internet www.ebilet.pl
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KSIĄŻKA
W ŻYCIU NIE MA PRZYPADKÓW...

„Kiedy odkrywałem razem z nią uroki życia
w Związku Radzieckim tuż po tym, jak zaczęła
się wielka Wojna Ojczyźniana i młody porucznik
przeszedł dla Tatiany przez ulicę nie spodziewalem się, że tak wyraziście i pięknie można oddać
tamten czas i warunki, a także miłość rodzącą
się w tle”. Czytając "Jeźdźca Miedzianego" nie
zdawałem sobie sprawy, że w prosty sposób
można odkryć przed
czytelnikiem
jakże
szeroką paletę emocji,
myśli i uczuć, bolesnych
zmagań o kromkę chleba w walczącym z głodem i obojętnością Leningradzie.
Teraz Paullina Simons
prowadzi czytelnika przez jakże zaskakującą pod
każdym względem podróż przez Stany, podróż,
która na zawsze odmieni życie trzech młodych
dziewczyn. Powieść czyta się na jednym oddechu, choć oczywiście czasem trzeba się zatrzymać, aby przemyśleć wszystko to, czego jesteśmy świadkami. Podróż, o jakiej można marzyć,
pięknym, jasnożółtym mustangiem shelby, po-

dróż, która w określonym miejscu i czasie jest już
walką o przetrwanie.
W życiu nie ma przypadków, są tylko sytuacje,
które w określony sposób sami sobie aranżujemy. Tak myśli Shelby, która kilka stanów i kilkaset mil dalej spotyka na swej drodze dziewczynę,
której razem z przyjaciółką nie chciały wcześniej
zabrać. Jednak los spłatał im figla. Candy stała
się ich przeznaczeniem, ich fatum, ich być albo
nie być. Każda z nich ma swój cel w tej podróży,
jednak z czasem jest to przede wszystkim wspólny cel, który stawia przed nimi los.
Są książki, które nie odgrywają większej roli poza
miłą lekturą, ale pojawia się czasem Książka,
która przykuwa uwagę, absorbuje umysł, pobudza do myślenia, sprawia, że intensywność
doznań wręcz odbiera nam mowę. Żyjemy określoną chwilą, w określonym miejscu i czasie,
a podróż wciąż trwa, nawet, jeśli zamkniemy
książkę i odłożymy ją na półkę.
Nazwisko autorki i wszystko to, co odkryła przede
mną w swych kilku poprzednich powieściach
sprawiło, że nie wahałem się ani przez chwilę,
aby sięgnąć po "Drogę do raju". I nie żałuję.
Artur G. Kamiński
Paullina Simons, "Droga do raju",
Wydawnictwo Świat Książki, 2010
„RUCHOME OBRAZY”

Gdy pada nazwisko Nicholas Sparks znaczna
większość pań jest w stanie wymienić przynajmniej jedną książkę, którą napisał, a którą przeczytały ocierając zapewne łzy z oczu.
Tak, ale nie o książkach, a o filmie miałem
pisać. Wspominam o Sparksie nie bez powodu, gdyż chciałbym się odnieść zarówno do
najnowszej adaptacji jego książki, jak i kilku
poprzednich.
Pisał „Ostatnią piosenkę” dla Miley Cyrus,
nie samą książkę, ale w zamyśle odtwórczynię głównej roli miała zagrać Cyrus, co też
się stało. Wystarczy wymienić dwa słowa,
aby prawie wszystko było jasne–Hannah
Montana. Podbiła serca nastolatek pewnie
na całym świecie, jednocześnie wokalistka
obdażona pięknym, mocnym głosem, który
również możemy poznać w filmie, czyli jej
stronę wokalną.
Z pozoru prosta historia skłóconej córki
z ojcem ma znacznie głębsze, emocjonalne
podłoże. Ronnie wraz z bratem spędza lato
u ojca, nie chce tam być, czuje, że została
skazana na zesłanie. Jest zła na wszystkich
wokół, zbuntowana na cały świat nastolatka.
Jednak odkrycie żółwich jaj na plaży zmienia
wszystko o 180 stopni. Zmienia się jej życie,
życie jej brata i ojca, poznaje też kogoś, kto
odmienia jej życie. I jak to Sparks, zawsze

FILM

lijne” („Rozhdestvenskije grezy”) od kilku lat nie
schodzi ze sceny MchAT-u. Obecnie Ptuszkina
jest najbardziej popularną rosyjską autorką. Jej
utwory wystawiane są w najlepszych moskiewskich teatrach m.in. im. Stanisławskiego oraz
im. Jermołowej oraz w kilkudziesięciu krajach
równocześnie – na Ukrainie, w Japonii, Wielkiej
Brytanii, a teraz także w Polsce.
PRAPREMIERA POLSKA
WRZESIEŃ 2010
www.teatrbajka.pl

ma dla nas niespodziankę. Udana adaptacja,
dobrze zagrana, w roli ojca wystąpił Greg
Kinnear.
Teraz cofając się o osiem lat wstecz–książki
nie czytałem, ale ten film znam na pamięć–
jako książka, „Jesienna miłość”, jako film
„Szkoła uczuć” i tutaj też pewnie jest prawie wszystko jasne. Obraz, który dla wielu,
ja również się pod tym podpisuję, jest kanonem opowieści o miłości, film, dzięki któremu zaistniała inna, amerykańska nastolatka–Mandy Moore. Świetnie zagrany, dobrze
zmontowany, w którym również muzyka ma
niebagatelne znacznie–piosenka „Only hope”
w wykonaniu Mandy Moore… Wystarczy posłuchać, a wszystko będzie jasne.
I jeszcze jeden film, a także książka pod tym
samym tytułem–„List w butelce”. Dlaczego
ten, a nie inny? Bardzo sobie go cenię, ma
w sobie również potężną dawkę emocjonalną
oraz doskonałą obsadę–Robin Wright Penn,
Kevin Costner, Paul Newman.
„List w butelce, znaleziony przypadkiem
na plaży, wiadomość, której nie można i nie
powinno się zlekceważyć. Wyciągnięcie go
z butelki jest punktem zwrotnym w życiu
młodej kobiety (...)”–fragmernt własnej recenzji, który tu akurat bardzo się przyda.
Co powinna zrobić młoda dziennikarka? Jak

postąpić? Czy zdać się na interesujący, zawodowy temat, czy też iść za głosem serca?
Która droga będzie słuszna?
Costner i Newman stworzyli w tym filmie wyjątkową parę, syna i ojca. Dla obu pojawienie
się w ich życiu młodej, atrakcyjnej kobiety
stanowi przełom i jak przystało na Sparksa,
bez niespodzianki nie może się obejść, a Robin Wright Penn–ją trzeba zobaczyć.
Artur G. Kamiński
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Andrzej
Saramonowicz:

• GWIAZDA NUMERU

MAKSYMALNIE WYGŁADZONE WŁOSY W KAŻDYCH WARUNKACH
Nowość BIOLAGE Efekt Wygładzonych Włosów to doskonała kontrola
niesfornych oraz skłonnych do puszenia się włosów przez cały rok.
Deszczowo, sucho, gorąco, zimno. Pogoda może być nieprzewidywalna,
ale nie Twoje włosy.
Pewnie nie raz narzekałaś na puszące i kręcące się pod wpływem wilgoci
włosy? Ułożona pięć minut temu fryzura znikała, a włosy robiły, co chciały?
Wypróbuj nową gamę produktów Biolage Efekt Wygładzonych Włosów.
Gama ta, to kolejny przełom w marce Biolage, profesjonalnej linii do
pielęgnacji i regeneracji włosów łączącej tradycję z nowoczesnością,
bogactwo natury z zaawansowaną technologią. Tym razem formułę
oparto o jedwabisty olejek z lnianki. Wyciąg z kwiatów lnianki jest
bogatym źródłem antyoksydantów i witaminy E, nadającym włosom
miękkość, gładkość i blask.

OCHRONA PRZED PUSZENIEM I SKRĘCANIEM SIĘ
WŁOSÓW, NAWET PRZY 97% WILGOTNOŚCI *
Wilgotność to stan nasycenia powietrza parą wodną. Kiedy włosy są narażone na wysoki poziom
wilgotności, pochłaniają zbyt dużą ilość wody z powierza, co powoduje, że naskórek się rozszerza, a włosy stają się podniesione i szorstkie,
tworząc w ten sposób fale i loki. W badaniach laboratoryjnych Biolage Efekt Wygładzonych Włosów wykazał kontrolę
puszenia oraz skręcania się włosów, nawet przy 97% wilgotności.* Nowa formuła pokrywa włosy delikatną
powłoką, zabezpieczając je przed penetracją wnętrza włosa przez wilgoć zawartą w powietrzu.

EFEKT
Biolage Efekt Wygładzonych Włosów kontroluje skręcanie się włosów podczas upałów,
wilgotnej pogody, a w okresach suchych i mroźnych głęboko je nawilża. Efekt to
nieustannie gładkie i lśniące włosy bez zbędnego obciążenia. Profesjonalne produkty
z nowej serii Biolage są doskonałe również do pielęgnacji włosów koloryzowanych.

SALON PA

ER
RTN
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„Sława to niewola,
której nie życzę nikomu!”

Produkty z nowej gamy Biolage Efekt
Wygładzonych Włosów są dostępne
wyłącznie w rekomendowanych
salonach fryzjerskich Matrix.
Adresy salonów na:
www.matrixtrendy.pl
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* Przy użyciu szamponu wraz z odżywką i serum.

Spotykamy się w firmie producenckiej Andrzeja Saramonowicza
San Graal na warszawskiej Woli. Wita mnie niezwykle ciepły,
choć trochę skryty człowiek. Osoba, która od początku swoją
charyzmą i osobowością budzi we mnie lekkie onieśmielenie.
Andrzej Saramonowicz–reżyser, aktor, dziennikarz, scenarzysta, dramaturg, producent
filmowy. Do której roli jest Ci najbliżej?
- Aktorem na pewno nie jestem.
Dlaczego?
- Bo nigdy tego nie robiłem, a całe moje „aktorstwo” to zaledwie dwa zdania wypowiedziane
w telewizyjnym filmie Krzysztofa Zanussiego 13
lat temu. Więc nie ma o czym mówić.
To skąd błędne informacje podawane na okrągło w internecie? (śmiech)
- Z umysłowego lenistwa dziennikarzy, którzy
ślepo przepisują jedni od drugich. Nigdy nie
byłem i nigdy nie będę aktorem.
Wróćmy zatem do wcześniejszego pytania…
- Myślę, że wszystko, co jest związane z pisaniem i kreowaniem historii jest mi najbliższe.
Postrzegam się jako pisarza, chociaż nie piszę
powieści, tylko scenariusze i sztuki. Ale wymyślanie historii jest najciekawszą rzeczą z tych
wszystkich, które robię.
Kiedy na poważnie zająłeś się pisaniem scenariuszy?
- Myślę, że wtedy, gdy sprzedałem swój
pierwszy w życiu scenariusz do filmu „Ciało”.
To było 12 lat temu. Dotarło do mnie, że mogę
się z tego utrzymywać bez wspomagania, czyli
bycia dziennikarzem.
W internecie przeczytałam, że podobno zająłeś
się pisaniem scenariuszy, bo Twoim zdaniem
na polskim rynku brakowało dobrych filmów?!
- Zawsze chciałem pisać. Jakiś czas temu
znalazłem swoje nastoletnie zapiski, kiedy
byłem przekonany, że zostanę pisarzem. Później o tym zapomniałem (ciekawe jest to, jak
człowiek szybko wypiera takie rzeczy ze swojej
pamięci?!) i przez kilka lat byłem dziennikarzem
i redaktorem, z całkiem sporymi sukcesami.
Z latami jednak stawało się dla mnie jasne,
że nie chcę tego robić do końca życia. Żeby
funkcjonować, muszę wrzeć, a dziennikarstwo
zaczęło mi się wydawać nadmiernie letnie.
Poza tym miałem przeczucie, że stać mnie
na wymyślanie lepszych historii, niż te, które
oglądałem w polskich filmach z tamtego czasu.
Postanowiłeś więc wziąć sprawy w swoje
ręce…? (śmiech)
- W pewnym sensie. Choć skłamałbym, gdybym twierdził, że chciałem „ratować” polską
kinematografię przed nudą. Chciałem raczej
uratować przed nią własne życie.
Razem z Tomaszem Koneckim stworzyliście
najpopularniejsze komedie ostatnich lat. Wasz
przepis na sukces?
- Zacząłem pracować z Koneckim, bo przyjął mój pogląd w tej kwestii: że podstawą
sukcesu jest dobrze opowiedziana historia.
Potrzebowałem współreżysera, który będzie
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bezgranicznie ufał moim wizjom. Wydaje mi się,
że mam pewien dar – to intuicja co się może
podobać ludziom. Urodziłem się też z niezłym
poczuciem humoru. Mówię o tym dość otwarcie, bo nie poczytuję sobie tego za specjalną
zasługę; nie miałem przecież żadnego wpływu
na to, z jakim talentem przyjdę na świat. Jedni
rodzą się ładni, drudzy – z poczuciem humoru.
Kwestia przypadku.
A jeszcze inni rodzą się z jednym i drugim
(śmiech)?
- Piękni i inteligentni? Nie mają lekko, świat ich
podziwia, ale nienawidzi…. Wracając jednak do
mojego przepisu na film: zawsze wychodziłem
z założenia, że najważniejsze jest, by w kinie
widza nie nudzić. Film to prosta rozrywka. Jeśli
uda się złapać widza za serce (w przypadku
dramatu) lub za przeponę (w przypadku komedii), to sukces murowany! Trzeba wiedzieć
tylko, w jakich proporcjach serwować emocje.
No i trzeba wobec widza być uczciwym.
To znaczy?
- Ja robię tylko takie filmy, które chciałbym
obejrzeć. Nigdy nie napisałem i mam nadzieję,
że nie napiszę filmu wyłącznie dla kasy.
Reżyserujesz zatem tylko swoje scenariusze?
- Do tej pory reżyserowałem (a właściwie
współreżyserowałem) tylko własne scenariusze, ale zakładam sytuację, w której mógłbym
wyreżyserować nie tylko swój tekst. Liczy się
tylko atrakcyjność historii.
Pisząc scenariusz, miewasz czasami poczucie
osamotnienia, bezsensowności, zwątpienia?
- Nieustannie! Scenarzysta jest niezwykle samotny, a kiedy pracuje jego emocje rozkładają
się sinusoidalnie. Ta sinusoida ma czasami
bardzo silną amplitudę. Zdarza się, że jednego
dnia powtarzam sobie, że jestem geniuszem
i totalnym idiotą. Myślę, że dopóki istnieje
równowaga między wiarą w siebie a świadomością własnej ułomności, twórca mieści się
w granicach psychicznej normy.
Reżyser Francis Weber powiedział kiedyś, że
kręcenie filmów jest jak narkotyk. Jesteś uzależniony od tego narkotyku?
- Totalnie! Ale jeszcze bardziej od życia
na maksymalnym speedzie. Moja osobowość
funkcjonuje tylko wtedy, gdy działa na granicy
samozniszczenia. Jest to często twórcze, ale
czasami też nieznośne i nieprzyjemne–zarówno dla otoczenia, jak i dla mnie samego.
Jednak nie umiem inaczej. Kreacje, tworzenie
światów–to jest tak fascynujące, że się w tym
spalam. Poza tym jest to wciągająca alternatywa wobec rzeczywistości, która często rozczarowuje. Bycie kreatorem sprawia niesamowitą
frajdę. Jest czymś podniecającym. Ma się
złudzenie omnipotencji.
„Ludzie czasami zastanawiają się, dlaczego

reżyserzy kręcą tak dużo filmów – dodaje
w wywiadzie Weber. – A jest w tym wszystkim
głębszy sens. To jest właśnie ten moment,
kiedy ma się absolutną wręcz władzę. Scenarzysta, reżyser to ktoś, kto pracuje sam,
w większości wypadków gapiąc się na ścianę.
Aż tu pewnego dnia znajdujesz się na planie
i raptem wszystko zależy od ciebie. Zajmują
się tobą na planie, hołubią…”. Też tak masz?
Lubisz czuć władzę nad aktorami?
- Na pewno nie zostałem filmowcem po to,
by mieć władzę nad ludźmi. Miewałem ją
już wcześniej. Mam taki charakter, że ludzie
mi się poddają. Poza tym zawsze próbuję
dominować. Niezależnie, czy jest to reżyseria,
gra w piłkę czy plucie na odległość–dla mnie
wszystko jest współzawodnictwem. (śmiech)
To, co lubię w moim zawodzie i co mnie
bardziej kręci od dominowania nad ludźmi to
panowanie nad postaciami nieistniejącymi. To
coś absolutnie niezwykłego. Kiedy siadasz
i zaczynasz tworzyć nowy świat, pojawia
się moment wszechmocy–można stworzyć
absolutnie wszystko! A potem, z dnia na dzień,
wydobywają się z ciebie postacie, światy,
konteksty. Wydobywają się z twojej wyobraźni,
wiedzy, lęków, refleksji, pasji i zaczynają żyć
własnym życiem. Uniezależniają się w każdą
dopisaną o nich informacją. Wtedy trzeba się
z nimi zaprzyjaźnić. Nawet w tymi postaciami,
które są negatywne. I rozwijać tę przyjaźń
z każdą wymyśloną sceną. To dużo bardziej
ciekawe niż dominowanie nad ludźmi.
Kolejną ekscytującą rzeczą jest praca z aktorami. Zapisana tylko w formie idei postać nabiera
cech fizycznych aktora i przejmuje część jego
duchowości, mieszając ją z częścią duchowości mojej, czyli autora. To bardzo ciekawy,
intymny, a nierzadko gwałtowny proces, bo
każdy widzi postać inaczej i każdy ciągnie
w swoją stronę. Zresztą dotyczy to nie tylko
autora i aktora. Reżyser, operator, kostiumograf, scenograf także. Wygrywa ten, kto ma
największą wiedzę, osobowość.
Zgodzisz się ze mną, że nawet najbardziej
perfekcyjny scenariusz może być zrujnowany
przez dobór złych aktorów. Milos Forman
powiedział kiedyś: „casting to przeznaczenie”.
Jeśli dobór aktorów, obsady będzie zły, strzelasz sobie samobója już na samym początku…
- Andrzej Wajda – kiedy uczyłem się w jego
szkole – powtarzał, że reżyser musi wiedzieć
tylko trzy rzeczy. Pierwsza: blisko czy daleko?
Druga: głośno czy cicho? Trzecią jest intuicja
do aktorów. Jeśli nie będzie jej posiadał – nic
mu się nie uda. Mnie się wydaje, że mam
niezłą intuicję w tej kwestii. Często stawiałem
na aktorów, którzy nie byli znani, a do których
miałem głębokie przeczucie, że się nadają. Życie później potwierdzało mój wybór. Stawali się
popularni, zaczynali grać u innych. Na pewno
miałem istotny wpływ na rozwój kariery wielu
polskich aktorów.
Czego oczekujesz od swoich aktorów?
- Poczucia humoru, inteligencji, wdzięku, oddania… A także zaufania i szacunku dla mojej
pracy. Nie lubię aktorów, którzy nie są dobrze

przygotowani, którzy próbują forsować swoją
własną wersję, nie dlatego, że ją mają, tylko
że się dobrze nie przygotowali. Poza tym lubię
pracować z aktorami, których dobrze znam,
których lubię, którym ufam, z którymi się przyjaźnię. Robienie filmu to niezwykle stresująca
praca i dobrze jest, gdy można ten stres dzielić
z kimś, kogo się lubi.
Jesteś bardzo ceniony za pracę z aktorami.
A jak jest w życiu osobistym? Masz wielu przyjaciół? Czujesz, że jesteś lubiany?
- Nie jestem chyba dobrym adresatem tego
pytania.
Ale co Ci podpowiada intuicja?
- Istnieje kilku Andrzejów Saramonowiczów
medialnych i kilku prywatnych, w zależności od
mojego stopnia zaangażowania się w jedną lub
drugą sferę. Medialnie często sprawiam wrażenie niedostępnego, aroganckiego, butnego.
Prywatnie mam więcej ciepła, choć raczej
jestem człowiekiem zamkniętym, a nie typem
brata-łaty. Ale otwieram się, gdy mogę komuś
zaufać.
Na co dzień obracasz się w świecie filmu,
show-biznesu. Jak myślisz, po co ludziom,
aktorom, reżyserom sława?
- Po nic. Dosłownie po nic. Sława nie jest
w ogóle potrzebna. W moim przekonaniu jest
totalną zmorą. Nigdy w życiu nie chciałbym być
człowiekiem rozpoznawalnym.
Przecież jesteś…?! (śmiech)
- Nie jestem. Gdy idę ulicą, nikt nie wie, kim
jestem. Moja twarz nie jest znana. Znam wielu
aktorów i widzę, jak często męczą się z tą swoją sławą. To jest niewola, której nie życzyłbym
nikomu.
Wiem, że części aktorów to nie przeszkadza,
bo do uprawiania tego zawodu trzeba mieć
pewien poziom próżności. Ale ja wolę tych, co
mają go w stopniu mniejszym niż większym.
Z kilkoma kolegami aktorami rozluźniłem
kontakty, bo się zmienili na gorsze zyskując
popularność. Im bardziej ich to kręci, tym mocniej mnie to żenuje.
Naprawdę uważam, że popularność to zmora
i nieszczęście. Celebrytom może się wydawać,
że ludzie ich szanują, ale to nieprawda. Z jednej
strony fani piszczą na twój widok, ale w drugiej
– jesteś dla nich tylko towarem. Przedmiotem
plotki, który bez najmniejszych wyrzutów sumienia można odrzeć z człowieczeństwa. Lekarz,
do którego idziesz, opowie chętnie u cioci, jakie
masz problemy. Kelner zadzwoni do pudelka,
żeby powiedzieć, co jadłeś i z kim. To okropne!
Sława jest mirażem, który w moim mniemaniu może mamić wyłącznie tych, którzy jej nie
zaznali. Bo za wyjście ponad bezimienny tłum
płaci się cenę utraty anonimowości za zawsze!
A anonimowość jest wielką wartością, niestety,
docenia się ją wówczas, gdy się ją już straciło.
Skoro zatem popularność to ciężar, który i ty
w pewnym sensie dźwigasz, bo jesteś znany,
to dlaczego tak trudno jest zejść ze sceny?
- Trudno? Marek Kondrat zrezygnowali z zawodu i nie wygląda na pogrążonego w depresji.
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• CIAŁO i ZMYSŁY

Pielęgnacja dla dwojga
STEREOTYP ZANIEDBANEJ KOBIETY W CIĄŻY NA SZCZĘŚCIE ODCHODZI JUŻ
W NIEPAMIĘĆ. DZIS KAŻDA PRZYSZŁA MAMA CHCE POKAZAĆ CAŁEMU ŚWIATU SWÓJ BRZUSZEK I... ROZKWITAJĄCĄ URODĘ. JEŚLI JEDNAK CHCEMY BYĆ
PIĘKNE W CZASIE CIĄŻY, MUSIMY DZIAŁAĆ ZE SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚCIĄ...

Ale miał pomysł na inne życie, a wielu aktorów
go nie ma. Poza tym może to jest ten sam
proces, co starzenie? Ze sceny zwanej życiem
wyjątkowo trudno się schodzi. Dzisiejszy świat
uznaje młodość i atrakcyjność za nadwartość.
W momencie, gdy ją tracisz, zaczynasz winić
sam siebie. Zaczynasz mieć do siebie pretensje,
że się zawiodłeś. Moment, kiedy starsza osoba
staje przed lustrem i widzi nie siebie (bo siebie
pamięta jako dużo atrakcyjniejszego), ale jakiegoś obcego starucha, to nic innego jak chwila,
w której aktor – który miał swój wielki czas przed
laty – idzie ulicą i nagle nikt go nie rozpoznaje…
Jakie kobiety wzbudzają w Tobie największą
ciekawość?
- Kreatywne! I lubię czuć napięcie między
duszami. Interesuje mnie intensywna bliskość,
w której ciała się kochają, a dusze… przepraszam za określenie… pierdolą!. Tylko to czyni
relację między kobietą a mężczyzną ciekawą.
Skoro mówimy o kobietach to myślę, że warto
wspomnieć o Twoim najnowszym filmie. „Jak
się pozbyć cellulitu” to pierwszy projekt filmowy
tworzony przez Ciebie we współpracy z Warner Bros. Czy możesz nam zdradzić, o czym
opowiada?
- „Jak się pozbyć cellulitu” to pełna niespodzianek komedia o kobiecej przyjaźni wystawionej
na ekstremalną próbę. Dwie przyjaciółki – Ewa
(Dominika Kluźniak) i Maja (Maja Hirsch) –
poznają w ekskluzywnym SPA piękną masażystkę Kornelię (Magdalena Boczarska), która
wciąga je w wir szalonych przygód. W trakcie
tych przeżyć dziewczyny połączy głęboka
przyjaźń, której fundamentem jest prosta
prawda życiowa: natrętny facet bywa gorszy
od cellulitu i jeszcze trudniej się go pozbyć.
Główne przesłanie filmu?
- Ten film – w moim przekonaniu najśmieszniejszy z wszystkich, jakie do tej pory nakręciłem–
zrobiony jest przede wszystkim dla przyjemności widzów. Jego głównym zadaniem jest dać
odbiorcy dwie godziny dobrej zabawy. A jeśli
widzowie będą chcieli do niego wracać więcej
niż jeden raz – uznam to za sukces.
Obsada filmu ( m.in. Magdalena Boczarska,
Dominika Kluźniak, Maja Hirsch, Tomasz Kot)

robi imponujące wrażenie. Czym kierowałeś się
przy wyborze aktorów?
- Ich talentem. Napisałem scenariusz dla siedmiorga konkretnych aktorów, których dobrze
znam i prywatnie i zawodowo. To fantastyczni
zawodowcy, a przy tym ludzie błyskotliwi
i chętni do pracy. Powtórzę raz jeszcze: cenię
aktorów, którzy – niezależnie od swoich wcześniejszych osiągnięć i sukcesów – w każdą
nową pracą rzucają się z gorliwością nastoletniego entuzjasty.
Z którym aktorem/aktorką najlepiej Ci się
współpracowało?
- Reżyser, który publicznie odpowiada na takie pytania, jest człowiekiem nielojalnym. Ja
natomiast cenię sobie lojalność ponad wszystko, więc odpowiedź na to pytanie zostawię dla
siebie.
Jak sądzisz, jak widzowie odbiorą Twój najnowszy film?
- Mam nadzieję, że nie gorzej niż „Testosteron”
i „Lejdis”. Widzowie, którzy lubią te filmy, wiedzą już, że Saramonowicz to nie tylko nazwisko twórcy, ale i znak jakości.
Kiedy film wejdzie do kin?
- „Jak się pozbyć cellulitu” wejdzie do kin 4
lutego 2011 roku w co najmniej 150 kopiach.
Zawsze na planie zdarzają się różne dziwne,
nieprzewidziane, często zabawne sytuacje.
Czy możesz nam opowiedzieć kilka anegdot?
- Praca przy tym filmie jest jedną wielką
anegdotą. Mogę tylko powiedzieć, że jeszcze
nie widziałem, by ekipa tak się lubiła. Mimo
ogromnego wysiłku – ostatnie dwa tygodnie
pracowaliśmy wyłącznie nocami – ludzie dawali
z siebie wszystko, a zaraz potem – na bankiecie kończącym zdjęcia – bawili się ze sobą,
jakby nie było im dość tych ciągłych kontaktów
i niemal płakali, kiedy trzeba się było rozstać.
Myślę, że fantastyczni ludzie, z którymi miałem
zaszczyt pracować przy tym filmie, byli jego
największym skarbem, a ich uwspólniona
energia – zarejestrowana na taśmie filmowej – przeistoczyła się w film, który widzowie
naprawdę pokochają.
Rozmawiała: Ilona Adamska
fot. Aleksandra Mecwaldowska/
San Graal/ Warner Bros.
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Reakcja naszego ciała na ciążę jest trudna do przewidzenia. Wszystkiemu
winne są oczywiście estrogeny, które sterują naszym ciałem, także skórą.
Dlatego też kobiety, które wcześniej miały problemy z cerą nagle pięknieją,
lub zauważają, że ich skóra zaczyna jeszcze bardziej się przetłuszczać. Poza
tym, podwyższony poziom estrogenów może powodować przesuszenie skóry,
swędzenie oraz zwiększoną podatność na podrażnienia, nawet u tych kobiet,
których nigdy nie spotkała przykra niespodzianka po umyciu twarzy ulubionym
żelem, czy po nałożeniu sprawdzonego podkładu.
Poza tym, w czasie ciąży kobiety często skarżą się na występowanie tzw. ostudy, czyli plam pigmentacyjnych, które nie dodają urody, gdyż występują często
na twarzy.
Przyszła mama jak nigdy wcześniej może być teraz wrażliwa na bodźce zapachowe. Dlatego też ulubione perfumy mogą drażnić, a nawet wywoływać
mdłości...
Do tego dochodzi jeszcze obawa o to, jak zapobiegać rozstępom i cellulitowi.
Jakich zatem kosmetyków można używać w czasie ciąży?
CZARNA LISTA
W czasie ciąży musisz na siebie szczególnie uważać. Dlatego też nie każdy
kosmetyk może w tym czasie znaleźć się na powierzchni twojej skóry. Bezwzględnie musisz się wystrzegać przede wszystkim produktów, których skład
jest oparty na witaminie A oraz jej pochodnych. Jeśli więc używasz kremów
typu antyaging lub przeciwtrądzikowych, koniecznie odstaw je na półkę, inaczej
ucierpi twoje dziecko!
Inne substancje, które powinny znaleźć się na indeksie to kwas salicylowy i jego
pochodne. Zawierają go peelingi oraz kosmetyki przeciwtrądzikowe. Zrezygnuj
też z niewinnie brzmiącego wyciągu z wierzby czy olejku wintergreen, który zawiera te substancje. Ich stosowanie może wywołać nieodwracalne wady płodu.
Wystrzegaj się również kosmetyków, które zawierają wysokie stężenie kwasów
AHA. Substancje te zawierają np. niektóre krezmy przeciw rozstępom, dlatego
przeciwdziałaj tym zmianom skórnym stosując tylko przetestowanych kosmetyków dla kobiet w ciąży.
W twoim stanie musisz uważać na higienę jamy ustnej. Powinnaś się jednak
wystrzegać płynów do płukania jamy ustnej, które zawierają dużo związków
fluoru. Daruj sobie też fluoryzację. Takie zabiegi mogą okazać się toksyczne dla
twojego dzidziusia.

zawiera filtry ochronne zabezpieczające przed
przebarwieniami i wysuszeniem cery. Idealne
dla ciebie są też emolienty, czyli preparaty nawilżające i natłuszczające skórę.
Pielęgnując ciało nie zapominaj i łagodnych balsamach i mleczkach, które zawierają bezpieczne dla waszej dwójki substancje, takie jak gliceryna, alantoina czy pantenol. Nie tylko skutecznie nawilżą one twoje ciało, ale jeszcze złagodzą podrażnienia. Rozstępom,
cellulitowi oraz nadmiernie rozciągniętej skórze pomogą przeciwdziałać preparaty stworzone specjalnie z myślą o kobietach
ciężarnych. Tylko wtedy masz gwarancję delikatności połączonej ze skutecznością działania. Najlepiej zaopatrzyć się
w krem, który wcierać będziesz w brzuszek, pośladki
i uda oraz w specjalny kosmetyk przeznaczony
dla twoich bardzo wrażliwych piersi. Wcierając kosmetyk musisz jednak uważać,
by omijać okolicę brodawek. Ich
masowanie powoduje wydzielanie oksytocyny - hormonu
powodującego skurcze
porodowe.
Ciąża nie bez powodu
bywa nazywana najszczęśliwszym okresem w życiu każdej kobiety. Możesz sprawić,
by był to czas, w którym
rozkwitniesz i będziesz
promieniować
pięknem.
Musisz tylko stosować
kosmetyki, które nie
zaszkodzą ani tobie,
ani twojemu maluchowi.
Joanna
Bielas

NIE WYRZUCAJ, ALE SCHOWAJ
W twojej łazience na dobre zagościły niektóre kosmetyki. Teraz jednak okazuje
się, że paru preparatów musisz się pozbyć. Nie stanowią one zagrożenia dla
ciebie czy dziecka, ale... teraz nie przyniosą oczekiwanych efektów. Na pewno
przydadzą się jednak po ciąży i okresie karmienia. Dlatego schowaj do szafki
kremy antycellulitowe, których używałaś do tej pory. Ich działanie nie odniesie
żadnego skutku. Poza tym, kremy antycellulitowe zawierają dużo kofeiny, która
pobudza krążenie i zwiększa ryzyko wystąpienia żylaków.
Powinnaś także wystrzegać się kosmetyków zawierających olej sojowy i wyciągu z soi. Co prawda nie są one zakazane dla kobiet spodziewających się
dziecka, ale u niektórych osób mogą wywołać przebarwienia skóry.
STWORZONE Z MYŚLĄ O WAS
Jeśli chcesz cieszyć się zdrowiem swoim i maluszka, a także tryskać urodą,
musisz postawić na szczególną pielęgnację. Pamiętaj o tym, że kremy czy maseczki, których używałaś przed ciążą, teraz mogą okazać się twoim wrogiem.
Efektem ich stosowania może być wysypka lub nadmiernie przesuszona skóra.
Dlatego gdy nie masz pewności, że twój ulubiony krem zda tym razem egzamin,
odstaw go na półkę. Zainwestuj raczej w kosmetyki hipoalergiczne i bezzapachowe, które z pewnością nie wywołają efektów ubocznych. Cerze przyda się
też krem z lipidami chroniącymi skórę przed wysuszeniem, koniecznie taki, który
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• URODA

Porady
eksperta
ROZMOWA Z CHIRURGIEM
PLASTYKIEM DR MARIĄ
SOWĄ – MOLSKĄ Z CENTRUM
CHIRURGII PLASTYCZNEJ „MALIA”
W WARSZAWIE.
Wielki, krzywy nos, odstające uszy, b. wąskie
usta… Czy można się dziwić, że jeśli ktoś
cierpi z tego powodu, przychodzi do gabinetu
chirurga plastyka z prośbą o ratunek?

„Chcę starzeć się z godnością” – mówi jedna
z moich koleżanek. Nie będę podciągać sobie
obwisłych policzków. Co by Pani dr jej na to
powiedziała?

Dr MSM – Jeśli ktoś cierpi – to znaczy, że ma
silną potrzebę zmiany i w tej sytuacji i trzeba
mu pomóc. Staramy się to zrobić, np. odstające uszy staną się przylegające. Wąskie usta
powiększa się głównie iniekcjami z kwasu
hialuronowego, ale można je również powiększyd chirurgicznie. Jednak rzadziej się to teraz
robi. Za to efekt takiej operacji jest trwały, a u
starszych kobiet dodatkowo spłycone są pionowe zmarszczki nad górną wargą. Nos możemy zmienić. Można go poprawić we wszystkich
wymiarach: skrócić, wyprostować, zwęzić, uformować grzbiet, zniwelować garb. Powiększenie
nosa to już bardziej skomplikowana operacja
– bo trzeba uzupełnić tkankę kostną i tkankę
miękką. Potrafimy więc w znacznym stopniu
modelować twarz, ale nie można przesadzić, bo
przestanie się być sobą.

– Niczego nie należy robić na siłę. To sprawa
indywidualna. Inne są potrzeby gospodyni
domowej, a inne kobiety aktywnej zawodowo.
Dzisiaj w karierze bardzo wiele zależy od prezencji. Istnieje wręcz delikatna presja otoczenia,
aby dbać o wygląd . Malować się, mieć modną
fryzurę i dobrą figurę. Często oczekuje się
młodego i atrakcyjnego wyglądu. Kobieta, która
wygląda mniej atrakcyjnie czuje się gorzej.

Mimo wszystko, takie zmiany są na ogół
akceptowane. Często przychodzą do Pani dr
pacjenci z takimi problemami?
– Najczęściej kobiety chcą powiększyć
piersi, zmienić kształt nosa. Młode dziewczyny myślą, że im się nie ułoży życie jeśli nie
poprawią swojego wyglądu. Mają kompleksy
z powodu mankamentów urody. Mężczyźni
często chcą poprawić kształt nosa i odstające uszy. Również zaczynające się starzeć kobiety po czterdziestce, które często pragną
zmian, aby zacząć życie od nowa.
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Lifting – słowo coraz bardziej popularne.
Czy to bardzo ryzykowny zabieg?
- Nie, zdecydowanie nie ryzykowny. Nie słyszałam o tym, aby w Polsce chirurdzy plastycy mieli problemy z pacjentkami po liftingu.
Chirurdzy plastycy – podkreślam. Bo to co się
słyszy w mediach o nieudanych operacjach, to
dotyczy sytuacji, kiedy operują lekarze, którzy
nie są specjalistami chirurgii plastycznej. Nie
uczyli się tych technik operacyjnych, nie mogą
gwarantować oczekiwanego efektu. Powstają
kłopoty, sprawiają zawód i czasem wyrządzają
krzywdę pacjentom.
Jak długo trzeba goić rany po liftingu, żeby
pokazad się światu? Jak to przebiega?
– Etapami. Pierwszy tydzieo w domu w bandażach. Po tym tygodniu zdejmuje się bandaże
i szwy. Buzia jest lekko opuchnięta, mogą
być zasinienia. Nie bardzo można pokazywać
się swobodnie, ale można już iść do sklepu

– w okularach, z szalem, makijażem….. mały
kamuflaż. Po dwóch tygodniach można już iść
do pracy. Ale twarz jest jeszcze lekko obrzmiała. Bo obrzęk – całkowicie schodzi od 4 do 6
tygodni (jest to sprawa indywidualna). Ludzie
tego nie zauważają, ale pacjentka to widzi.
Jest Pani doświadczonym chirurgiem plastykiem, jaka jest procedura przygotowania
pacjentki do operacji?
– Ważne są odpowiedzi na pytania: „Z czego
pacjentka, czy pacjent są niezadowoleni
w swoim wyglądzie, czego nie akceptują? Co
chcieliby zmienić?” Następnie określam co
można poprawić. Zlecam badania, które pokażą
czy stan pacjenta pozwala na operację. Kiedy
już możemy planować zabieg, jeszcze raz
omawiamy oczekiwania. Informuję o przebiegu
operacji, rodzaju znieczulenia i ewentualnych
powikłaniach, które dotyczą procesu gojenia.
Następnie pacjent podpisuje zgodę na zabieg,
a ja przystępuję do operacji. Po operacji otaczamy pacjenta troskliwą opieką . Jeśli trzeba
zostaje u nas w Klinice 1-2 doby. Po wyjściu
do domu może do nas dzwonić w każdej chwili,
przez całą dobę. W razie potrzeby pielęgniarka
przychodzi do domu pacjenta zmieniad opatrunki i informuje lekarza o przebiegu gojenia.
Mamy więc, zorganizowany system komfortowej opieki domowej.

bardziej efektownej operacji od powiększenia piersi. Niewielka blizna a rezultat fantastyczny. Podniesienie piersi to także bardzo
korzystna zmiana, choć wiąże się z nieco
większymi bliznami. Ale jeśli u pacjentki nie
ma problemów z gojeniem, to z czasem stają
się one prawie niewidoczne.
Pomniejszenie piersi też daje świetny efekt. To
bardziej rozległa operacja. Wymaga dwudniowego pobytu u nas w klinice. Zlecamy
badania kontrolne: mammografię i USG, czy nie
ma czegoś podejrzanego w gruczole, a potem
wykonujemy zabieg.
Jednak myli się pani, że operacje piersi
dotyczą wyłącznie kobiet. Otóż mężczyźni
przechodzą operacje z powodu ginekomastii
– przy braku efektu leczenia hormonalnego
można usunąd powiększone gruczoły piersiowe
chirurgicznie.
Bywają podobno kłopoty z implantami
służącymi do powiększania i podnoszenia
piersi?
– Kiedyś tak było, wiele lat temu. Teraz już

Mówić czy nie mówić tym, którzy pytają,
skąd taki cudowny wygląd?
- Ja uważam, że nie trzeba się chwalić. To jest
jednak sprawa intymna. Ale wstydzić też nie
ma czego. Zmienia się opinia o tego typu zabiegach. Pacjentki dość chętnie przyznają się
np. do operacji powiek, bardzo poprawiającej
i odmładzającej twarz. Ale mniej chętnie do
liftingu. Każdy woli utrzymywać, że sobie zawdzięcza dobry wygląd. Jednak, kiedy przychodzą do mnie nowe pacjentki, często mówią, że
są polecone przez koleżankę koleżanki, która
była bardzo zadowolona.
Raz pytam o pacjentki, raz o pacjentów.
Jaka jest proporcja pacjentek w stosunku do
pacjentów?
– To się zmienia falami. Bywa, że 1/3 panów
do 2/3pań, ale częściej ¼ do 3/4.
A teraz już bez wątpliwości, co do płci.
Wiadomo, że mocną stroną kobiety są piersi.
Jakie są możliwości zmian w tym zakresie?
– Można powiększyć, podnieść, pomniejszyć.
To są operacje ze świetnymi wynikami. Nie ma
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to się nie zdarza. Żadna firma
nie pozwoli sobie na to, żeby
produkować wadliwe implanty.
Skooczyłoby się to procesami
i wysokimi odszkodowaniami.
Często spotyka się Pani dr
z reklamacjami po zabiegach?
– Bardzo rzadko. Przeważnie
dotyczy to osób niezrównoważonych emocjonalnie, co nie
zawsze udaje się wychwycić
podczas rozmów poprzedzających operację. Zdarzają się
też niecierpliwe pacjentki.
Denerwują się, że jeszcze są
opuchnięte, że mają zasinienia, asymetrie… Zanim to się
zmieni zgłaszają wątpliwości
i obawy.
Ale mogę się pochwalić, że nie
mam poważnych zastrzeżeń
i reklamacji w sprawie ostatecznego wyniku. Ważna jest zasada: operacjom plastycznym mogą być poddawane osoby
zdrowe fizycznie i psychicznie.
Zamieńmy skalpel na strzykawkę. Toksyna
botulinowa, wypełnienia… Lepsze? Zastępują chirurgię plastyczną?
– Ich efekt działania jest praktycznie natychmiastowy, ale krócej się utrzymuje. Są to
świetne zabiegi między 30- stką a 40 stką,
kiedy pojawiają się pierwsze zmarszczki.
Można je usunąć dzięki odpowiednim preparatom wstrzykiwanym pod skórę. Ale, gdy skóra
jest już zwiotczała i pojawiają się nawisy (np.
na powiekach i w obrębie owalu twarzy), wtedy
pomoże tylko operacja plastyczna.
U Pani dr w Klinice robi się te zabiegi?
– Tak, są w Klinice świetni specjaliści, stosujący różnorodne, odpowiednio dobrane metody,
wstrzyknięcia botoxu oraz różne techniki podawania preparatów wypełniających zmarszczki. Jedną z nich jest mezoterapia kwasem
hialuronowym z witaminami. Pacjentki bardzo
chwalą jej odmładzające efekty. Skóra robi się
grubsza i jędrniejsza.

posiada lekarz, któremu powierzamy zmianę
swojego wyglądu z oczekiwaniem, że będzie
lepiej i bez komplikacji.
– Na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej
i Estetycznej jest lista chirurgów ze specjalizacją i łatwo jest to sprawdzić. Dyplomy ze szkoleń, zawieszone na ścianie w gabinecie lekarza
często nie są dowodem zdobytych kwalifikacji.
Towarzystwo chciałoby zapewnić pacjentom
obronę przed skutkami zabiegów wykonywanych przez nieprofesjonalistów. Zadanie to jest
to dośd trudne i prawnie skomplikowane.
Pani mąż jest także chirurgiem plastykiem.
Rywalizujecie Paostwo ze sobą?
– Raczej nie. Mąż, jest wprawdzie chirurgiem
plastykiem, ale nie zajmuje się operacjami estetycznymi. Operuje głównie przy użyciu technik
mikrochirurgicznych. Ratuje okaleczone ręce, np.
przenosi palce ze stopy w miejsce brakujących
palców na ręce. Piersi po amputacji rekonstruuje tkankami własnymi pacjentki. Ale przede
wszystkim ratuje pacjentów, którym grozi
amputacja kończyny po wypadku – uzupełniając
kości, fragmenty tkanek miękkich i skóry. Są to
operacje bardzo skomplikowane, wymagające
ogromnego doświadczenia, precyzji i cierpliwości. Estetyczne zabiegi robi sporadycznie. Czasem operuje razem ze mną, co bardzo lubimy.
Rodzinna profesja, wspomniała Pani, że
córka też studiuje medycynę. Pójdzie w Państwa ślady?
– Jest już na trzecim roku. Podoba jej się
chirurgia plastyczna. Ale czy zdobędzie się
na wielki wysiłek, żeby zrobić tak trudną specjalizację, kosztem życia osobistego? Jeszcze
nie zdecydowała.
Życzę, aby podjęła jak najlepszą decyzję
i dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Lwiczka

Staram się cieszyć
każdą chwilą
ZNAK ROZPOZNAWCZY: KRÓTKIE WŁOSY, NIESAMOWITY GŁOS,
UŚMIECH NA TWARZY, NIENAGANNA FIGURA. ZAWSZE POGODNIE
NASTAWIONA DO ŻYCIA. ZE SWOIM PARTNEREM-MACIEJEM
DURCZAKIEM TWORZY OD KILKU LAT ZGRANY DUET NIE TYLKO
W PRACY, ALE TAKŻE POZA NIĄ. ANIA WYSZKONI, BO O NIEJ MOWA,
ODSŁANIA PRZED WAMI SWOJE SEKRETY.
Aniu, bywasz impulsywna?

A proszę powiedzieć, czy korekcja nosa – to
zadanie dla laryngologa?

- Oczywiście, że tak. Często kieruję się wyłącznie emocjami, ale nauczyłam się trochę to
kontrolować. Na podjęcie ważniejszych decyzji
daję sobie trochę czasu, ale często kieruję się
intuicją. Zdrowy rozsądek jest ważny, ale kierując się tylko nim nie byłabym spełnioną kobietą. Najczęściej to serce podpowiada mi co
mam robić. Popełniam w życiu błędy, jak każdy

– Laryngolodzy szkolą się w operacjach korekcyjnych nosa. Ale wymodelowanie estetyczne,
finezyjne kształtu nosa należy do chirurga
plastyka.
Warto więc upewnić się, jakie kwalifikacje

człowiek i chętnie cofnęłabym czas, żeby kilka
spraw załatwić inaczej, ale nie rozpaczam nad
tym, co zrobiłam źle. Wiem, że bez tamtych sytuacji nie byłoby tych, które dzieją się teraz.
W życiu raczej improwizujesz czy planujesz?
- Czasem rzucam się na głęboką wodę bez zastanowienia, ale muszę przyznać, że robię to
coraz rzadziej. Przyjście na świat dziecka wiele

Dr Maria Sowa-Molska
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działań. Ludzie często dzwonią z tego typu
prośbami, a ja nigdy nie odmawiam. Staram
się tak organizować czas, żeby znaleźć chwilę dla tych, którym mogę dać radość. Uśmiech
na twarzach dzieci, które odwiedzam w domach dziecka czy w szpitalach dodaje mi dużo
energii, bo wiem, że swoją obecnością zrobiłam coś dobrego. Poza tym, te momenty powodują, że jeszcze bardziej doceniam to, co dał
mi los i uświadamiam sobie jak wielkie mam
szczęście, że ja i moi bliscy jesteśmy zdrowi
i mamy siebie.
Wzięłaś także udział i udostępniłaś swój
wizerunek w kampanii przeciw przemocy
wobec dzieci Kocham, Nie biję....

zmienia w życiu kobiety. Jestem teraz odpowiedzialna za siebie i mojego syna. Nie mogę sobie
pozwolić na pełną improwizację.
Co Cię dzisiaj szczególnie rozczarowuje?
- Dzisiaj już nic mnie nie dziwi. Tym samym nic
mnie nie rozczarowuje. Żałuję, że świat tak się
rozpędził, że ludzie dbają przede wszystkim
o karierę zapominając o takich wartościach jak
lojalność czy pokora, ale takie już mamy czasy.
Nie zmieni tego moje rozczarowanie. Boli mnie
to, że zamiast sobie pomagać i wzajemnie
wspierać, ludzie nie dość, że dbają tylko o swoje interesy to jeszcze cieszą się z czyjegoś nieszczęścia. Obserwujemy to czytając chociażby
komentarze w internecie. To przykre, ale trzeba nauczyć się z tym żyć i starać się być dobrym człowiekiem w tej rzece egoizmu.
Wciąż walczysz z .....?
- Nie ma w moim życiu czegoś takiego. Staram
się cieszyć każdą chwilą.
Ostatnimi czasy dużo czasu poświęcasz
na działalność charytatywną. Odwiedzasz
dzieci w szpitalach, szkołach specjalnych
oraz domach dziecka. Grasz koncerty charytatywne na cele dobroczynne: solowo
i z zespołem Łzy. Dlaczego postanowiłaś
pomagać innym?
- Zawsze to robiłam. Jednak rosnąca popularność daje mi więcej możliwości do takich
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- Kiedy czuję, że mogę komuś pomóc nic nie
jest w stanie mnie powstrzymać. To jest wyjątkowa kampania ponieważ włączył się w nią
również mój syn. Tobiasz ma już osiem lat i doskonale rozumie cel tego, co zrobiliśmy. Podczas promowania tej akcji docierały do mnie
informacje o tym, jak wiele osób jest dotkniętych przemocą w swoim najbliższym otoczeniu.
Uświadomiłam sobie również, że często ludzie
nie reagują widząc krzywdę innych. Myślę, ze
trzeba o tym mówić głośno, żeby te informacje
miały szansę dotrzeć do ludzi. Wierzę, że szansa jest większa dzięki temu, ze mówią o tym
osoby popularne, które są często większym
autorytetem dla społeczeństwa.
Co najbardziej Cię rozczula?
- Uśmiech dziecka. Tak samo działają na mnie
jego łzy.
Razem z Maćkiem Durczakiem osiągnęliście sukces i to w dziedzinie tak trudnej
jak show-biznes. Mówi się, że sukces najlepiej smakuje, gdy osiąga się go z partnerem. Wtedy nikt nie czuje się zazdrosny
czy sfrustrowany....
- Nie chodzi o zazdrość czy frustrację. Lepiej
i raźniej dąży się do celu we dwoje. Poza tym
najpiękniej jest wtedy, gdy można się z kimś
podzielić wszystkim, co nas w życiu spotyka.
Jednak często problemy zaczynają się dopiero
wtedy, gdy w nadmiarze pracy zapominamy
o miłości.
Wam się udało. Macie na to własną receptę?
- Nie ma recepty na miłość, bo każdy przeżywa
ją inaczej. Najważniejsze jest, by codziennie
ją pielęgnować. Jestem romantyczką i lubię
zaskakiwać ukochanego. Muzyka jest naszą
wspólną pasją. Nie traktujemy jej w kategoriach biznesu. Praca nas łączy.

Kto dominuje w Waszym duecie?
- Nie nazwałabym tego dominacją, lubię kiedy
Maciek się mną opiekuje. Jestem pewna siebie
i samodzielna, ale potrzebuję u swojego boku
mężczyzny, który da mi poczucie bezpieczeństwa. To jest właśnie Maciek. Uważam, że razem możemy przenosić góry i nie mam na myśli tylko sfery zawodowej.
Podobno jeśli człowiek nie podejmie ryzyka, nigdy nie wygra. A Wy? Często ryzykujecie?
- Codziennie podejmujemy decyzje, które wiążą się z rezygnacją z czegoś innego. Ryzyko jest
wpisane w nasze życie. Zgadzam się z tym, że
ludzie, którzy nie ryzykują nie wygrywają. Miejsce, w którym jestem, jest efektem podejmowanego przeze mnie ryzyka, choć nigdy nie
postrzegałam tego w taki sposób. Wolę określenia „ambicja” czy „dążenie do celu”.
A co byłoby, gdyby zamiast sukcesów zdarzyła się nagle porażka? Poddałabyś się?
- Życie nie jest usłane różami. Nie raz walczyłam z przeciwnościami, ale zawsze wierzyłam,
że zasługuję na szczęście. Porażki zdarzają się
ciągle. A to koncert nie sprzeda się tak, jakbym
sobie życzyła, a to przeczytam nieprzyjazną
recenzję mojej płyty… to też są porażki, ale nie
poddaję się. Motywuje mnie to do dalszej pracy nad sobą i swoją twórczością.
Nie samą jednak pracą człowiek żyje.
Zdradź nam proszę jak wypoczywasz, jak
spędzasz wolny czas?
- Lubię chodzić do kina, słuchać muzyki, czytać
książki. Kiedy jestem z moim dzieckiem gramy
razem w gry planszowe, oglądamy filmy, bawimy się. Jestem osobą, która nie potrafi zbyt
długo usiedzieć w jednym miejscu, więc jeśli
mamy więcej czasu wyjeżdżamy, albo przynajmniej wychodzimy z domu.
Jaka jest Ania Wyszkoni poza sceną?
- Jestem typowym rakiem. Zdarza mi się zrobić jeden krok do przodu i dwa do tyłu. Jestem
raczej nieśmiała i zamknięta w sobie. Kiedy kocham to zawsze całą sobą. No i przede wszystkim jestem bardzo wrażliwa, co można uznać
za zaletę w życiu artystycznym i nie tylko, ale
niestety w wielu sytuacjach jest to dość uciążliwe.
Masz naprawdę świetną figurę. Jak dbasz
o siebie?
- Często myślę o ćwiczeniu i… właściwie zawsze na myśleniu się kończy. Mam szczęście,
odziedziczyłam dobre geny. Mogę jeść, co chcę

i o której chcę. Przynajmniej na razie. Ale mam
też silną wolę. Potrafię powiedzieć „ nie” tabliczce czekolady jeśli wiem, że w danej chwili
nie powinnam jej jeść. Mam też jedną zasadę
zawodową. Nie jem przez godzinę, a nawet
dwie przed rozpoczęciem koncertu. Nawet jeśli
jestem bardzo głodna. Dzięki temu na scenie
czuję się lekka. Po koncercie jednak niczego
sobie nie odmawiam. Nawet jeśli jest druga
w nocy.
Jesteś przywiązana do jakiejś marki
ubrań? Gdzie najczęściej robisz zakupy?
- Lubię galerie handlowe. Tam jest wszystko
pod jednym dachem. Mam oczywiście swoje
ulubione marki. Jedną z nich jest Miss Sixty. Ale
przyznaję też, że wolę robić zakupy za granicą. Często wyjeżdżamy z moim partnerem
na koncerty różnych artystów. A takie wyjazdy
zawsze łączymy z zakupami. Na szczęście on
też je bardzo lubi, więc jesteśmy w stanie godzinami buszować po sklepach.
Czy jest coś, o czym teraz szczególnie marzysz?
- Jestem niepoprawną marzycielką i zawsze
mam bardzo odważne marzenia. I każde z nich
jest wielkie i tak samo ważne. Ale to są moje
marzenia, których nie zdradzę póki ich nie
spełnię.
Rozmawiała: Ilona Adamska
Fotograf: Łukasz Pęcak
Makijaż: Justyna Duda
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• ŚWIAT WOKÓŁ NAS

AN ENCOUNTER WHICH LEAVES ITS MARK ON YOU

Morocco is an old nation full of history. Berbers, Carthaginians, Phoenicians, Romans,
Vandals or Byzantines preceded the Arabs
and made Morocco a geographic, historic,
cultural and civilisational crossroads.
Morocco, as a State, dates back to 788; very
few nations have an historic existence comparable to that of Morocco. As a comparison, when Edward the Elder united the seven
Kingdoms of Heptarchy to found England
in 917, the Moroccan monarchy had already
been in existence for 129 years.
The foundations of Morocco’s personality reside in this history and give it all the authenticity, diversity, both proximity and remoteness which forge its so extraordinary identity.
In the vanguard of moderation, by assuming
its past but also by forging its future, Morocco intends to occupy the place incumbent
upon it as a Mediterranean economic crossroads, a link between West and East, but
also between Africa and Europe.
For centuries, adventures stopped
here… and then they blended into
the décor, between the blue of
the sky, the blue of the ocean, the
Mediterranean blue. Tasting its
powerful charm is so intoxicating!

YOU GO BACK
IN TIME ONCE
YOU ARRIVE IN
MARRAKESH.

Less than fifteen kilometres from the Spanish coasts which can be touched with a finger in clear blue days, along the Strait of
Gibraltar where the waters of the Atlantic
Ocean and of the Mediterranean Sea combine, Tangiers flutters with mysteries which
make its myth. Port of Africa, centre of
ancient mythology, summer capital of the
Cherifian sultans, a seaside town and conference town, industrial zone, offshore financial centre, international city, city of corsairs
and rebels… The many faces of Tangiers
have been the stuff of dreams for centuries
for artists and intellectuals, conquerors and
beatniks, billionaires and eccentrics.
You go back in time once you arrive in Marrakesh. You can easily imagine the caravaneers loading their camels with food, tools
and handiwork as you wander through the
picturesque alleys of the old town. The souks
contain everything that a traveller could
want: colour, atmosphere and smells, welcoming and smiling faces. The Semmarine
souk specialises in clothing. You will find many
typical clothes made traditionally in the narrow streets surrounding the souk. Some stalls
sell jewellery and often antiques as well. The
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famous Jemaa El Fna is a medieval world
where, day and night, storytellers, shopkeepers and snake charmers vie for your attention. Mischievous monkeys will accost you.
You will be able to see the splendid minaret
of the Koutoubia mosque. This 12th century
Hispano-Moorish masterpiece inspired the
builders of the Giralda in Seville. Amateurs of
the eternal Orient will want to visit the splendid Bahia Palace where surprising Andalusian
gardens add to the refinement of the prestigious apartments and their secret patios.
The Dar Si Said Museum is situated nearby.
You should visit it for its great
architectural value. It exposes THE JEWELRY
Moroccan art; its collections
will help you to plunge into the SOUK AND THE
Moroccan way of life down to MOORISH CAFÉ
its most mundane aspects.
It is idyllic for those you love ARE MORE THAN
strolling and learning, feeling
WORTH THE
and experiencing. Take the
time to watch and listen...
DETOUR.
SUN AND SAND AGADIR

With its miraculous climate, providing a minimum of 300 days of sunshine a year, and its
10km-long beach, Agadir has all you need for
a great seaside holidays. Agadir is a member
of a private club which is part of the world’s
most beautiful bays. It contains a marina
which can receive several hundred pleasure
boats.
SEASIDE

The developed coastal road allows you to
stroll along more of the sea front, a popular
place for a walk at any time of day. It offers
a complete panorama of the whole bay. Don’t miss visiting the port which is constantly
buzzing.
THE OLD KASBAH

Destroyed by the earthquake of 1960, the
kasbah no longer has its crenellated ramparts. Nevertheless, this elevated site has
a complete view of the bay, the port and the
new town. It is enchanting at sundown, when
the light is flecked with gold.
Slightly to the south of the city center, this is
a place to be discovered with great delight:
the new medina was reconstructed from the
1990s onwards by Italian architect Coco Polizzi. Careful urban development, craftsmen
and restaurants. It is an original and bold
success, where the Moroccan soul still survives. The jewelry souk and the Moorish café
are more than worth the detour.
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ZACZAROWANA KRAINA

Pisząc ten artykuł odpoczywam w największym kurorcie Maroka, Agadirze. Wspaniała
piaszczysta plaża–jak przystało na kraj islamu- w kształcie półksiężyca, ciepłe wody
Atlantyku, bajkowe palmy... Liczne restauracje, bary i sklepiki ciągnące się wzdłuż
nadmorskiej promenady są doskonałym
wytchnieniem po całodziennym plażowaniu... Będąc w Maroku czuję się jak w zaczarowanej krainie.
Maroko leżące pomiędzy Morzem Śródziemnym,
Oceanem Atlantyckim i równinami saharyjskimi jest krajem, gdzie natura dała upust swojej
bogatej wyobraźni. To ziemia niezwykłych
kontrastów, posiadająca kulturę i atmosferę,
które jednoczą w swoim królestwie największe
marzenia i najpiękniejsze tradycje Orientu.
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Maroko oferuje ubarwione czapami śniegu
szczyty gór Rifu i Atlasu, tętniące zielenią oazy
pośród pustyni, złociste plaże, miasta królewskie, berberyjskie wioski, niesamowite smaki,
zapachy…
Stolicą nowoczesnego państwa jest Rabat.
Symbol wieczności Maroka. Stolica mieniąca
się kolorami bursztynu i hibiskusa, jednocząca
historyczny dwór i współczesne miasto. Białe
miasto pochyla się nad rzeką jakby przeglądało
się w lustrze. Tu odbijają się wieki historii, które
przekształciły to stare miasto z czasów Almohadów w najbardziej królewskie ze wszystkich
miast- w siedzibę króla. Leżący przy ujściu rzeki
Bu Regreg Rabat pełen jest dostojnych budynków, bezkresnych złocistych plaż, pięknych pól
golfowych.

Casablanca- stolica ekonomiczna kraju, metropolia międzynarodowa, której rozwój jest nieodłączny od aktywnej działalności portowej. Miasto
jest dzisiaj ważnym miejscem dla świata biznesu.
Przyciąga swoim magnetyzmem i wyjątkową
aurą. To także centrum handlu i przemysłu. Dzięki
meczetowi Hassana II, jednemu z najpiękniejszych
na świecie, zyskuje też inny wymiar- duchowy.
Miastem, które warto zobaczyć jest Marrakesz.
Wyrosłe u stóp ośnieżonych szczytów Atlasu,
wśród czerwonych murów, w cieniu tysiącletniego gaju palmowego pełne jest uroku, przepychu
i tajemniczości. To właśnie tu powstały cudowne
pałace, wielkie meczety, monumentalne budowle
i bogate ogrody. Plac Dżemaa El-Fna, suki i medina tworzą duszę tętniącego życiem miasta,
gdzie niezmiennie mieszają się dźwięki bębnów,
zapach mięty, zgiełk tłumów, cienie i kolory.
Marzysz o odpoczynku na przepięknych plażach? Koniecznie odwiedź wspomniany przeze
mnie Agadir. Zatoka Agadirska jest tak piękna
i tak gościnna, że słońce zamieszkuje ją przez
350dni w roku. Klimat jest tu niezwykle łaskawy
i wydaje się, że lato nie zamierza opuszczać miasta. Słona woda jest delikatna. Złociste plaże
ciągną się kilometrami. Oprócz błogiego spokoju
istnieje drugie oblicze regionu, barwne i pełne
ciekawostek. Jazda konna, jachty, nurkowanie,
narty wodne, wędkowanie, tenis, golf, kasyna,
dyskoteki to tylko jedne z licznych atrakcji, które
oferuje Agadir.
Nawet najwybredniejsi smakosze wybierający
się do Maroka mogą być spokojni, że tamtejsze
potrawy sprostają ich wymaganiom. Dzięki bogatej tradycji, a także licznym wpływom z okresu

kolonialnego jest to kuchnia bardzo różnorodna.
Turystom, którzy nie odważą się spróbować
gotowanej głowy kozła, czy móżdżku z jajkiem
polecamy Tadżin. Tadżin, jedno z najbardziej
charakterystycznych dla tego regionu dań, przygotowywany jest zazwyczaj w wielkim glinianym
garnku. Baranina, cielęcina lub ryby duszone we
własnym sosie uzyskują niepowtarzalny smak
dzięki unikalnym przyprawą. W każdy piątek, po
modlitwie w meczecie, na marokańskich stołach
pojawia się druga obok tadżinu tradycyjna marokańska potrawa-kuskus, czyli pszenna kasza
podawana z siedmioma rodzajami warzyw oraz
z mięsem.
W restauracjach serwowane są również bardziej
znane europejczykom dania: szaszłyki, steki,
panierowane sznycle, a także takie specjały jak
wątróbki czy nereczki.
Turyści zwiedzające nadmorskie miejscowości
mogą liczyć na świeże owoce morza, a także
ryby: szare i czerwone dorady, mątwy.
Odwiedzając marokańskie restauracje należy
pamiętać, że źle postrzegane jest posługiwanie
się przy posiłkach lewą ręką, która przez tubylców uważana jest za nieczystą. W marokańskich
kawiarniach można zastać niecodzienny dla europejczyków widok. Spotykają się w nich głównie
mężczyźni, którzy przy herbacie z miętą, kawie
z mlekiem, lub espresso prowadzą wielogodzinne
dyskusje o polityce, trudach codziennego życia,
ale także o kobietach.
Maroko obfituje w prawdziwe skarby, ukryte
za murami urokliwych miast i miasteczek. To królestwo urzekające swym czarem, który ma na imię
gościnność.Musisz je koniecznie odwiedzić!
Ilona Adamska
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Nowinki
Kosmetyczne
Odkryj w sobie
energię na nowo!

W dzisiejszych czasach większość z nas prowadzi
bardzo aktywny tryb życia. Każdy dzień stanowi pasmo obowiązków i wyzwań, którym musimy sprostać. Nierzadko jednak natłok codziennych zajęć powoduje, że opadamy z siły do dalszego działania, dopada nas zmęczenie, zdolność
naszej koncentracja spada, a sięgając po kolejny kubek kawy mamy
nadzieję, by ten dzień dobiegł końca jak najszybciej. W takich chwilach doskonałym rozwiązaniem staje się KOENADE Vitality+Energia.
Rewolucyjny suplement diety KOENADE Vitality+Energia przywracając utracone
siły witalne w szybki sposób pomoże Ci rozwiązać ten problem.
KOENADE Vitality+Energia stworzony na bazie naturalnych składników jest w pełni bezpieczny dla organizmu, dlatego też może być stosowany bez ograniczeń
w każdej chwili, gdy tylko czujesz taką potrzebę. Suplement diety dostępny jest
w wygodnej formie pastylek do ssania, dzięki czemu substancje w nim zawarte
wnikają bezpośrednio w śluzówkę jamy ustnej, co znacznie przyspiesza proces
wchłaniania do organizmu niemal natychmiast stymulując jego działanie.
Wystarczy zaledwie 30 minut, aby poczuć wyraźne ożywienie organizmu
oraz nagły przypływ energii witalnej i utrzymać je przez kilka kolejnych
godzin.

Koszt preparatu
– 12 tabletek to

50
34
Zawartość NADH – 10 mg.

KOENADE Vitality+Energia kupić można w sklepie internetowym na stronie www.koenade.eu oraz za pomocą SMS
o treści 1H1 na numer 70500 (koszt SMS z VAT
wynosi 0,61 zł).

1150

Opakowanie
op./250 ml

Orzeźwiający relaks

Laboratorium FLOSLEK, w swojej nowej
serii NATURAL BODY, wprowadziło dwa ŻELE
POD PRYSZNIC. Mają one doskonałe właściwości
myjące i odświeżające oraz gęstą konsystencję, dzięki
której są wydajne. Pierwszy z nich–MANGO & MARAKUJA pięknie pachnie egzotycznymi owocami i ma właściwości
regenerujące oraz nawilżające. Drugi żel OPUNCJA & BIAŁA
HERBATA ma delikatny zapach i dobrze zmiękcza oraz wygładza skórę.
Codzienny prysznic jest najwygodniejszym i najszybszym sposobem
na utrzymanie czystości i higieny ciała. Dzięki odpowiednim kosmetykom może stać się również niezwykle przyjemnym i relaksującym
momentem każdego dnia, a dodatkowo pomóc w utrzymaniu
skóry w znakomitej kondycji. Warto więc sięgnąć po preparaty,
które nie tylko ją oczyszczą, ale też zapewnią właściwy
poziom pielęgnacji. Zadbane ciało, otulone przyjemnym zapachem, zagwarantuje nam doskonałe
samopoczucie na długi czas.

1099
9 99
Nowa szminka
Cream Color
Szminka Cream Color w nowej odsłonie
to smakowita gama kolorystyczna, owoców
leśnych, słodkiego karmelu, mlecznej czekolady
i kremu waniliowego. 6 nowych kolorów, wybranych
zgodnie z obowiązującymi trendami, uzupełniło kolekcję
i stworzyło doskonały zestaw, w którym każda kobieta
znajdzie cos dla siebie.
Szminka posiada doskonałe właściwości aplikacyjne i użytkowe. Ten wysokiej jakości kosmetyk doskonale się rozprowadza i idealnie pokrywa usta.
Już jedno pociągnięcie zapewnia wyjątkowo piękny i trwały efekt! Dzięki
zastosowaniu wysokiej jakości składników szminka znakomicie nawilża i pielęgnuje. Świetnie koi spierzchnięte, podrażnione usta, dlatego zadowoli nawet osoby z dużą tendencją do ich wysychania. Dodatkowy atut to piękny,
poziomkowy zapach. Szeroki wybór kolorów pozwala na wykonanie
zarówno bardzo delikatnego, jak i wyrazistego makijażu ust. W palecie
przeważają modne barwy lekko „złamane”–od bladoróżowych
i jasnobeżowych po stonowane odcienie czerwieni i brązu.
Niemniej jednak, w ofercie Vipery znajdą także coś dla
siebie zwolenniczki bardziej nasyconych barw.
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Efektowne rzęsy
Mollon Cosmetics przedstawia najnowszą kolekcję mascar Macroscopic,
skierowaną do kobiet marzących o pięknych,
długich i efektownie pogrubionych rzęsach.
Nowe mascary dodają głębi spojrzeniu, zapewniając niezwykłą wyrazistość makijażu, która utrzymuje się aż do 16 godzin.
Wyjątkowo bogata formuła pielęgnacyjna oparta na naturalnych woskach roślinnych, ceramidach, d-panthenolu i witaminie
E sprawia, że mascary również skutecznie pielęgnują, odżywiają
i nawilżają rzęsy. Nadają im piękny, jedwabisty połysk.
Wyjątkowo duże i gęste szczoteczki fantastycznie zwiększają
objętość rzęs, uwodzicielsko je wydłużają, zapewniając perfekcyjną aplikację tuszu na całej ich długości.
Dzięki nowym mascarom Macroscopic Twoje rzęsy
będą sprawiały oszołamiające wrażenie!
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Dni stają się chłodne, pochmurne i mokre. Coraz dłuższe
wieczory sprzyjają rozmyślaniom o koszmarnym nastroju
nadchodzącym wraz z jesiennymi słotami. Znowu staniemy
się smutni, senni i rozdrażnieni. Jednak to jeszcze nie powód, by się zadręczać. Istnieje przecież niezawodny sposób
na chandrę – czekolada!

J

esień to pora, w której należy traktować siebie
ze szczególną troską. Nie warto zastanawiać się
nad głodówkami i przesadnym dbaniem o smukłą
talię, przecież do szaleństw na plaży zostało sporo czasu. Bądźmy dobrzy dla siebie i przejdźmy
na zdrową, przyjemną, a przy tym odchudzającą
czekoladową dietę.
Podstawowym składnikiem czekolady jest ziarno
kakaowca bogate w wartości odżywcze. W związku z tym zjedzenie nawet niewielkiego jej kawałka dostarcza naszemu organizmowi wapń, żelazo,
magnez, potas, fosfor oraz witaminy A, D, E i z grupy B. Substancje zawarte w czekoladzie koją skołatane nerwy, wyciszają, a nawet leczą ze stanów
depresyjnych. Tryptophan powoduje wytwarzanie przez mózg serotoniny, która przynosi uczucie
szczęścia. Alkaloidy, teobroina i kofeina, zwiększają
naszą czujność oraz dodają energii. Pirazyna wpływa korzystnie na koncentrację, a także podnosi
sprawność intelektualną. Flawonoidy wzmacniają
odporność organizmu. Ponadto czekolada ma również wiele zdrowotnych właściwości: chroni serce
i układ krwionośny, uniemożliwia powstawanie
zakrzepów, ogranicza ryzyko zawału serca, minimalizuje ryzyko chorób nowotworowych, pobudza
pracę nerek.
Jeśli nie ufamy zapewnieniom naukowców, a czekoladowy błogostan przyćmiewa poczucie winy z powodu spożycia dużej ilości kalorii, warto opuścić domowe pielesze, ruszyć „na salony” i tam testować
słodkości na własnej skórze. Salony kosmetyczne
oraz ośrodki spa & wellnes z łatwością zaspokoją
apetyt oferując menu z pełną gamą zbiegów czekoladowych.
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Już przy pierwszej próbie dostrzeżemy poprawiony wygląd skóry, która staje się nawilżona, miękka, pełna blasku. Magnez podziała antystresowo
i tonizująco, a wapń złagodzi podrażnienia. Bardzo
przyjemny aromat czekolady w połączeniu z relaksującym, spokojnym masażem zapewni uczucie całkowitego odprężenia, wprawi w dobry nastrój na wiele godzin po zabiegu i rozbudzi apetyt
na więcej. Po serii zabiegów zaaplikowanych w ciągu trzech tygodni nie tylko staniemy się bardziej
radośni, pozytywniej nastawieni do życia, skóra nabierze zdrowej, opalonej barwy, ale także zauważymy wyszczuploną sylwetkę i zredukowany cellulit.
To za sprawą kofeiny, czyli substancji pobudzającej
krążenie krwi w skórze, zmniejszą się obrzęki i przyspieszy spalanie tłuszczu. Taką kuracją, oddziałującą nie tylko na ciało, ale również na psychikę, uda
się oszukać organizm, który zacznie wydatkować
energię jak podczas wiosny czy lata.
Po uczcie w ośrodku spa & wellnes można sobie pozwolić na słodki deser w domowym zaciszu. Zapał
do podejmowania nowych wyzwań pomogą zachować na dłużej aplikowane na co dzień czekoladowe kosmetyki. Maseczki, kremy, balsamy, peelingi
i żele pod prysznic na bazie ziaren kakaowca także
posiadają właściwości nawilżające, regenerujące
i ujędrniające. Wpływają pozytywnie na nasze samopoczucie. Usprawniają funkcjonowanie komórek
nerwowych oraz sprzyjają powstawaniu endrofin,
związków zwalczających stres.
Firmy kosmetyczne znalazły również sposób
na uszczęśliwienie alergików. Czekolada to jeden
z najsilniejszych alergenów, lecz powstały kosmetyki posiadające jedynie jej zapach i dające uczuleniowcom skrawek rozkoszy, której nie przyniesie
nawet kęs Chocopolegie. Alergicy bez obaw mogą
sięgnąć po paletę do czekoladowego makijażu. Według specjalistów od wizażu brązowe, złote i beżowe cienie, pomadki oraz lakiery są odpowiednie do
każdego typu urody.
Bezkarne uleganie czekoladowym pokusom zapowiada wyjątkowo pogodną jesień.
Maria Maczuga

Słodka jesień z gorzką czekoladą

• CIAŁO i ZMYSŁY
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WIELKI KONKURS
IMPERIUM KOBIET
I SERWISU
PLANETAKOBIET.COM.PL
Aby wziąć udział w naszym konkursie
wystarczy odpowiedzieć na pytanie:

W jakim mieście urodziła się
Agnieszka Osiecka?
A) w Krakowie
B) w Warszawie
a następnie wysłać SMS-a na numer
7160 o treści:
PLANETA.prawidłowa odpowiedź
(np. PLANETA.A lub PLANETA.B).
Na odpowiedzi czekamy do 20 października 2010.
Koszt SMS’a: 2 zł +VAT (2,44 zł z VAT)

Do wygrania:
10 zestawów kosmetyków Matrix Loreal

Planeta Kobiet to ekskluzywny portal dla nowoczesnych, wrażliwych i inteligentnych kobiet,
które szukają w życiu najlepszych wartości. Od
dziś główny partner magazynu Imperium Kobiet.
Nasz serwis poświęcony jest sławnym ludziom
i ich stylowi życia. Przekazujemy w nim aktualne informacje z życia show businessu, filmu,
wybitnych i najbardziej obiecujących przedstawicieli kultury, polityki i sportu.
Codziennie na łamach Planety Kobiet Czytelniczki znajdują nowości z obszaru świata mody,
urody i zdrowia, motoryzacji, kultury. A zatem,
wszystko, co ciekawi nowoczesną kobietę.
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Planeta Kobiet ma grono wiernych Czytelniczek, które stale rośnie. Nasz sukces to efekt
wychodzenia na przeciw ich oczekiwaniom
oraz profesjonalizm zespołu Planeta Kobiet.
Nasz serwis zawiera bardzo atrakcyjne fotografie, unikalne wywiady i reportaże, ponadto
ciekawe i praktyczne porady, bez wątpienia
przydatne w rozwiązywaniu codziennych problemów.
Planeta Kobiet to portal pełen niespodzianek
i konkursów.
Nie czekaj! Odwieź nas już dziś!
www.planetakobiet.com.pl
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• FELIETON

Zapach koperty
ma wartość bezcenną…
Dwie dekady później w wirtualnej rzeczywistości staramy się szukać swojego szczęścia na skróty sięgając
po wirtualne słowa i odnajdując swoje bratnie dusze
zagubione w Matrixie. Nie jestem w tym odosobniony–Matrix stał mi się bliski, jednak staram się w nim
nie zagubić i nie zatonąć w nim na zawsze, bo wtedy może być ciężko. A szukanie swojego miejsca we
wciąż nowych portalach społecznościowych, szukanie wirtualnych znajomych, jest tylko namiastką prawdziwego życia, które podejrzewam większość z nas
już gdzieś tam zagubiła.

P

ortale społecznościowe, komunikatory, poczta mailowa, jednym słowem Internet, złoty środek do szczęścia, bez którego wielu tak naprawdę nie potrafi się
już obejść. I nie widzi bez niego życia, bez Internetu,
w rzeczy samej.

Tylko, czy szczęście ukrywa się na drugim końcu złotego druta? Czy gdzieś tam faktycznie można znaleźć
swoje szczęście nie wychodząc z domu? Rozstając
się z siecią w pracy, będąc online przez telefon w trakcie podróży do domu, a później już przy kolacji przyglądając się swoim wirtualnym znajomym?
Nie będę ukrywał, że od bardzo dawna brakuje mi
czegoś, co było przed tym, zanim wszyscy, no prawie
wszyscy zostaliśmy wchłonięci przez Matrix – brakuje
mi listów, z papierem listowym, piórem, bądź długopisem. Wtedy taki list miał duszę, teraz najpiękniejszy mail, napisany równie pięknym językiem mimo
wszystko jest martwy. Nie ma tej głębi, nie ma tej
lekkości, nie ma tego czegoś, co zawsze wiązało się
z otwieraniem koperty zaadresowanej do mnie.
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RE akTywuj siEbiE

Jestem na etapie swojego życia, w którym zdając się
na instynkt odkryłem Kobietę, która w krótkim czasie
stała mi się bardzo bliska. Wcześniej nie raz i nie dwa
nawiązywałem różne znajomości, które zatrzymywały
się jednak na wirtualnym etapie, gdyż moje rozmówczynie bały się przekroczyć ten szczególny próg, jakim jest wyjście w realną znajomość. Dla jednych była
to jedynie rozrywka, jak okazywało się po dłuższym
czasie, dla innych brak odwagi, aby zrobić coś więcej.
Rozmawiamy, zwierzamy się sobie, czasem dzielimy
się całym swoim życiem, bo w wirtualnym świecie
czujemy się anonimowi pisząc ćwierć prawdy, półprawdy, a może czasem całą prawdę. Jednak zrobienie kroku dalej staje się niebagatelnym wyzwaniem,
takim, na jaki większość nie stać. A szkoda.
Tworzymy własne wirtualne życiorysy, dla każdego
rozmówcy inny, nowe imiona, wiek, stan społeczny.
Istnieje szansa, że w którymś momencie albo się
w tym zagubimy albo przez przypadek wymyślone
życie nagle stanie się dla nas tym realnym. Życzyłbym
sobie jednak, aby powróciło to, co tak naprawdę nie
męczy oczu, daje swobodę myślową, pozwala w bardziej osobisty sposób zwrócić się do swojego znajomego lub przyjaciela, czyli sięgnięcie ponownie po
kartkę i pióro.
Zapach koperty zaadresowanej do nas ma wartość
bezcenną.
Artur G. Kamiński

„Istnieje szansa, że w którymś momencie albo
się w tym zagubimy albo przez przypadek wymyślone życie nagle stanie się dla nas tym realnym.”
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RE umożliwia innym
poznać TwojE umiEjęTności
i pasjE

www.RE.pl
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