Masz talent?

Pozwól innym się o nim dowiedzieć

Każda z nas
ma na koncie
sukcesy, których
nie docenia.
Masz apetyt na:
- przygodę,
- rozwój swojego
biznesu,
- stworzenie marki
osobistej,
- nowe projekty,
- nawiązanie
wartościowych relacji,
- więcej ofert
współpracy?

Anna Płowiec / pisarka (IV edycja)

Marzena Dranka / Miarologia (II edycja)

Ilona Przetacznik / Legalny Biznes Online (III edycja)

Daj się odkryć!

Agnieszka Borowska-Zasada (I edycja)

Zgłoś się: www.miastokobiet.pl/kobiety-krakowa
#KOBIETYKRAKOWA WIOSNA 2020

fot. Barbara Bogacka

Weź udział
w profesjonalnej sesji
zdjęciowej i opowiedz
na naszych łamach
o swoim biznesie,
historii i drodze do
tego, co udało ci się
osiągnąć.
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Jest rok 1989. Mistrzostwa Polski juniorek
w szachach. Ostatnia partia. Na szachownicy zostały już tylko króle i kilka pionków.
Mój strategiczny umysł dokonuje miliona
obliczeń, w których analizuje każdą ścieżkę prowadzącą do końca partii i w każdej
z tych ścieżek jest remis. Z jednym wyjątkiem. Dostrzegam posunięcie, na pozór
banalne, całkowicie niepozorne, wyglądające na przypadkowe, które jednak wymaga
bardzo precyzyjnej odpowiedzi ze strony
przeciwniczki, jednej jedynej utrzymującej
status quo, każda inna otwiera dla mnie
szybką drogę do wygranej.
Przesuwam króla z miną pokerzysty i czekam. Przeciwniczka gra cokolwiek, przekonana, że partia jest remisowa, bo moja kombinacja nie jest widoczna na pierwszy rzut
oka. W tamtym momencie tylko ja wiem, że
właśnie zdobyłam złoty medal. Ona orientuje
się dopiero po kilku posunięciach – jest totalnie zaskoczona, rozgoryczona, w szoku, gdy
przeprowadzam akcję do końca.
Moja euforia po tym wydarzeniu od początku
była stłumiona jednym wielkim: „udało mi
się”, „to jakaś pomyłka”. Nigdy wcześniej nie
byłam na podium w tak dużym turnieju, to
jakiś totalny fuks. Nie potrafiłam zaakceptować, że wtedy, tamtego konkretnego lata, na
tych konkretnych zawodach, byłam po prostu najlepsza, bo na 11 partii aż 8 wygrałam
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i jedną zremisowałam, i zdobyłam najwięcej
punktów. A wygrywałam lekko, jakby od niechcenia. Nie było to okupione krwią i potem.
A jednak, uważałam, że mi się to nie należy.
I było mi już z góry strasznie wstyd, bo wiedziałam, że szybko się okaże, że wcale nie
jestem najlepsza.
Udało mi się. Nie zasługuję. Miałam
szczęście. Zaraz się wyda, że nie mam wystarczających kompetencji. Miałyście to kiedykolwiek? Zdarza się wam, zamiast dumy
z sukcesu, odczuwać ulgę, że po raz kolejny
wam się udało i że odkrycie, iż jesteście
oszustkami, zostało odroczone w czasie?
Według Magdaleny Czai, która będzie
Gościnią Specjalną pierwszego w tym roku
Klubu Miasta Kobiet (str. 14), 70 proc. kobiet
doświadcza lub przynajmniej raz w życiu
doświadczyło syndromu oszusta. Nie ma
znaczenia, czy pracują w korporacji, mają
własną firmę, czy są uznanymi artystkami.
Lęk, że inni zorientują się, że nie jesteśmy
doskonałe, paraliżuje i sabotuje nasze poczynania. Nie napiszę książki, nie poproszę
o podwyżkę, nie przyjmę awansu. Moja przyjaciółka nazywa to banem na sukces.
O tym, dokąd zaprowadził mnie syndrom
oszusta w kwestii szachów, opowiadam w wywiadzie „Trudna miłość” (str.20). A Wam
i sobie życzę w nowym roku obfitości sukcesów i radosnej lekkości w ich przyjmowaniu.

DZIAŁ REKLAMY:
tel. 12 294 11 80
Barbara Fijał (tel. 698 901 255)
druk: Drukarnia Leyko,
Kraków, ul. Romanowicza 11
Miasto Kobiet
Dwumiesięcznik dostępny bezpłatnie w Krakowie
na stojakach premium MK, na stojakach prasowych
w kawiarniach, klubach i restauracjach,
w wyselekcjonowanych salonach kosmetycznych,
fryzjerskich, biurowcach, w czasie wybranych imprez
oraz płatnie w prenumeracie.
Więcej informacji na: www.miastokobiet.pl/dystrybucja
Reklamy i materiały promocyjne
są na stronach:
3, 5, 7, 15, 19, 44, 45, 46, 51, 60-63, 65, 67, 68-69, 71
i II, III, IV okładki
Okładka:
Aneta Pondo,
fot. Marcin Biedroń/ A12, str. 20
Zdjęcie pochodzi z sesji dla Patrizia Aryton w ramach
kampanii „Jesteś idealna, kiedy jesteś sobą”.
Kolejne wydanie „Miasta Kobiet”
(marzec-kwiecień) ukaże się w pierwszej
połowie marca 2020.
Zamówienia na reklamy przyjmujemy
do 20 lutego 2020

Aneta Pondo, fot. Barbara Bogacka

Odkryłam, że miałam
Syndrom Oszusta,
chociaż nie wiedziałam,
że tak to się nazywa

REDAKCJA:
redaktorka naczelna: Aneta Pondo
zastepczyni redaktorki naczelnej:
Agna Karasińska
sekretarz redakcji: Andrzej Politowicz
projekt graficzny i DTP: Ewa Goral
projekt okładki: Eliza Luty
korekta: Katarzyna Koćma, Agnieszka Szpak
felietoniści: Monika Jurczyk,
Karolina Macios, Łukasz Orbitowski
współpracownicy: Paulina Bandura,
Marta Dylich, Leszek Gnoiński, Ewa Gruszka,
Monika Janusz, Justyna Kokoszenko, Łucja Kucia,
Gabriela Iwasyk, Monika Janusz,
Małgorzata Majewska, Kaśka Paluch,
Anna Petelenz, Ola Przegorzalska, Anna Siewiorek,
Edyta Sowa-Filipek, Ewa Szponar

STEAM_ulujemy

Festiwal Miasto Kobiet 2019

Festiwal Miasto Kobiet, część 1

Tekst: Agna Karasińska
Zdjęcia: Martyna Szulakiewicz

7 grudnia w zabytkowej kamienicy Hevre na Kazimierzu świętowałyśmy 15. urodziny
„Miasta Kobiet”. W ramach Festiwalu Miasta Kobiet odbyło się pasmo „STEAM_ulujemy”.
Wspaniałe gościnie i uczestniczki, ciekawe rozmowy w atmosferze wzajemnego słuchania
się i wymiany myśli. Trudne tematy i fascynujące wnioski. To była inspirująca sobota!

Projekt „STEAM_ulujemy Kobiety” został zrealizowany
przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
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Festiwal Miasto Kobiet 2019
Od lewej: Agna Karasińska, Urszula Herman, Anna Szwiec, Natalia Schmidt-Polończyk, Joanna Chadaj

Marzena Dranka

Panel dyskusyjny: Bądź
odważna, nie perfekcyjna!
Część pierwsza Festiwalu „Miasta Kobiet”
rozpoczęła się od panelu dyskusyjnego. Na
scenie wystąpiły kobiety, dzięki którym możemy: przeglądać Facebooka, płacić w sklepie kartą, mieć lepsze doznania w życiu seksualnym, czuć się bezpiecznie w tunelach
drogowych, zmienić pracę i lepiej zarabiać.
Z dr Urszulą Herman, założycielką PelviFly, dr inż. Natalią Schmidt-Polończyk
z AGH, Anną Szwiec, prezeską stowarzyszenia Women in Technology Poland i Joanną
Chadaj z firmy Ericsson prowadząca panel
Agna Karasińska dyskutowała o tym, skąd
w kobietach biorą się blokady, które spra-

Kasia Gola

wiają, że nie ma nas tam, gdzie od dawna
są mężczyźni. Jak wynika z badań, jedynie
26 proc. młodych kobiet na świecie i 13,5
proc. w Polsce wybiera karierę w naukach
ścisłych, przyrodniczych i technicznych
(branżach STEM). Panelistki zgodnie przyznały, że same nigdy nie musiały niczego
udowadniać czy rozpychać się łokciami,
jednak niejednokrotnie rozbrajały krzywdzące stereotypy, bo przecież „kobieta w nauce
odbierana jest jako nieaktrakcyjna i zaniedbana”. – Dlatego tak ważne jest, abyśmy pokazywały dziewczynom w wieku licealnym
fajne, przebojowe pasjonatki. Mam nadzieję,
że to widać? – zażartowała Natalia Schmidt
-Polończyk. Jednak żyjemy w nieidealnym

świecie, gdzie jedynie 20 proc. młodych Polek uważa, że ma szansę dorównać swoim
kolegom w przedmiotach ścisłych. Dlatego
tak ważne jest, aby w przestrzeni publicznej
istniały wzorce kobiet, naukowczynie-celebrytki, które z dumą powiedzą o sobie: „jestem elektroniczką/koderką/mikrobiolożką”.
Na szczęście i na przekór pesymistycznym
wynikom badań, z doświadczeń panelistek
wynika, że młode Polki są pozbawione kompleksów, wierzą w swój potencjał i umiejętności. Podsumowaniem panelu stała się
myśl Reshmy Saujani: „bądź odważna, nie
perfekcyjna” – im bardziej pozwalamy sobie
na niedoskonałość, tym więcej potrafimy
osiągać.
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Festiwal Miasto Kobiet 2019
Od lewej: Agnieszka Olszańska, Barbara Bogacka, Dominika Dąbrowska

The Secret Soap Store

Mandalala

MIERZ WYŻEJ, SIĘGAJ DALEJ
Nie dając ochłonąć uczestniczkom, na scenie pojawiły się kolejne gościnie Festiwalu
z mowami mocy. Kasia Gola opowiedziała o poszukiwaniu postępu w modzie czyli
o wearables w ubraniach oraz akcesoriach, które zawierają komputer oraz zaawansowane technologie elektroniczne.
Jej power speech odsłonił nowe oblicze
mody. Kasia jest założycielką Geek Goes
Chic. Co oraz współzałożycielką Flowbox.
io. Na co dzień tworzy community fashion
tech w Polsce. Z kolei Marzena Dranka
na podstawie historii z życia pewnej Zosi
zdradziła, co staje się z dzieckiem, które
zaczyna wyżej mierzyć. Marzena Dranka,
czyli Pani Miarka, to architektka, założycielka Miarologii, entuzjastka uczenia
przez projektowanie, które ośmiela dzieci
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do samodzielnego kształtowania świata
materii, bez narzucania rozwiązań.
Na zakończenie pierwszej części Festiwalu
wystąpiła najbardziej znana polska coachka Kamila Rowińska kobieta asertywna
i niezależna, trenerka, autorka bestsellerów na temat rozwoju osobistego i biznesu.
Opowiedziała o swoich siedmiu krokach
do sukcesu. Uczestniczki, które tworzą
społeczność „Miasta Kobiet”, żywiołowo
reagowały na jej wystąpienie i nie bały się
głośno mówić o swoich porażkach, które
paradoksalnie często są konsekwencjami
sukcesów.
Część kobiet obecnych na pierwszej części naszego Festiwalu miała już w sobie
moc, a część przyszła, by ją rozbudzić,
ale jedno jest pewne – motywujące mowy
i wskazówki żadnej z nich nie pozostawiły

obojętną. Panelistki dzieliły się własnymi
doświadczeniami, a uczestniczki z zaangażowaniem opowiadały swoje historie. Sala
niejednokrotnie zanosiła się śmiechem,
ale były też chwile budzące zupełnie inne
emocje. To wszystko, by uświadomić kobietom, że są silne, że mogą i są w stanie
zmieniać swoje życie, jeśli tylko będzie im
źle. Matematyka, inżynieria i nowe technologie w połączeniu z emocjonalnym podejściem pokazały, jaką my, kobiety, mamy
moc. 7 grudnia 2019 r. udowodniłyśmy,
że trzeba przełamywać stereotypy, że mity
na temat „różnych mózgów kobiet i mężczyzn” można traktować z przymrużeniem
oka, i że takie spotkania są potrzebne.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, prelegentkom, partnerom, wolontariuszkom!
Byliście naprawdę wspaniali.

Gala 15-lecia

Festiwal Miasto Kobiet 2019

Festiwal Miasto Kobiet, część 2

Tekst: Agna Karasińska
Zdjęcia: Martyna Szulakiewicz, Artur Rakowski, Aneta Justyna Kaniak

Bez obowiązkowych smokingów i sukni wieczorowych. W szpilkach, trampkach, w złotych
rogach, cekinach, femi-T-shirtach. Uczestnicy Gali 15-lecia postawili na dowolność
w wyborze garderoby. Bo w końcu „Miasto Kobiet” słynie z tego, że nawet nasze
najbardziej uroczyste imprezy nie peszą i pozwalają być sobą. Takie też były nasze
urodziny. Radosne, ważne i w najlepszym towarzystwie

Na scenie: Ola Budzyńska, Monika Jurczyk, Joanna Hussakowska

Od lewej: Aneta Pondo i Kamila Rowińska

Kamila Rowińska
i Aneta Pondo
Druga część Festiwalu Miasta Kobiet 2019
rozpoczęła się od rozmowy Anety Pondo, redaktorki naczelnej „Miasta Kobiet”,
z Kamilą Rowińską. Trenerka, inwestorka
i autorka bestsellerowych książek o rozwoju

osobistym i biznesie opowiedziała o przemocy ekonomicznej i najtrudniejszych
momentach w jej życiu – niełatwym dzieciństwie, diagnozie poważnej choroby, rozwodzie, utracie bliskich.
– Drogie panie, mówię o tym tak lekko,
ponieważ opowiadałam o tym już wiele

razy i odbyłam terapię. Osiągałam sukcesy, zarabiałam pieniądze, wszystko „żarło”
i nagle w wieku 28 lat wykryto u mnie guzy piersi. Wtedy przyspieszyłam spełnianie swoich marzeń i napisałam pierwszą
książkę – powiedziała Kamila Rowińska.
Inspiratorka wielu kobiet opowiedziała też
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Festiwal Miasto Kobiet 2019
Ola Budzyńska i Monika Jurczyk

Aneta Joanna Kaniak i Elżbieta Jachymczak

o asertywności w relacjach, cenie sukcesu… i o tym, jak często zmienia fryzurę.
Benefis „Miasta Kobiet”:
plotki, kryzysy, wzruszenia
Urodziny „Miasta Kobiet” nie mogłyby odbyć się bez benefisu. Były plotki, wzruszenia,
anegdotki i wspominki z osobami, które miały
i mają wpływ na kształt magazynu. Kto wymyślił tytuł czasopisma dla krakowianek? Mężczyzna, który postanowił odroczyć w czasie
swój „coming out”, ukrywając się pod pseudonimem „Józek”.
Na scenie Hevre wystąpili: krakowska aktor12

ka Marta Bizoń, której Aneta Pondo przypomniała, jak uratowała 10-lecie MK, dziennikarka Karolina Dudek, która opowiedziała,
skąd wziął się pomysł na cykl spotkań z czytelniczkami, czyli na Klub Miasta Kobiet, fotografka Basia Bogacka, która zdradziła jaka
była jej droga do fotografowania, a graficzka
Eliza Luty – jak wyglądało nocne składanie
gazety w pierwszych latach jej ukazywania
się. – „Miasto Kobiet” to nie tylko magazyn,
to środowisko, z którym człowiek pozostaje
związany na zawsze, w którym spotyka się
niezwykłe kobiety. To w „Mieście” dowiedziałam się, że kobiety są fajne, bo wcześniej tak

Agna Karasińska i Beata Majka

nie myślałam. To kobiety z „Miasta” wyciągają
inne z czarnych dziur. Kobiety w „Mieście” są
fenomenalne. I wszystko to dzieje się dlatego,
że Aneta Pondo nie zna granic kobiet i dlatego stworzyła im własne miasto. Widzi w kobietach siłę i przyciąga je wszystkie w jedno
miejsce, by mogły się tą siłą dzielić. Tak to
widzę – podsumowała swoją historię Eliza.
Premiera książki Mocne
rozmowy: czułość
i kobieca rewolucja
Na finał Festiwalu Miasta Kobiet 2019 zaplanowano premierę książki Mocne rozmowy

Festiwal Miasto Kobiet 2019

Aftrerparty w Czarnej Owcy. Od lewej: Eliza Luty, Barbara Bogacka, Aneta
Pondo, Urszula Mikłasiewicz, Barbara Fijał, Leszek Gnoiński, Aga Karasińska

Marta Bizoń

Od lewej: Agata Piotrowska i Barbara Fijał

Barbara Bogacka i Joanna Ceplin

Monika Ślizowska, Eliza Luty, Barbara Bogacka

z udziałem jej bohaterek: Oli Budzyńskiej, Moniki Jurczyk, Joanny Hussakowskiej oraz autorki Anety Pondo.
Rozmówczynie Małgorzaty Majewskiej
opowiedziały o swoich wyborach, ryzyku i wadze odpuszczania, współczesnym
wymiarze kobiecości i cenie, jaką za nią
płacimy. – Chciałabym, abyśmy szły razem
z mężczyznami. Chciałabym, aby przyszli
do nas i byli razem. Róbmy swoje, każda w swoim ogródku, tyle, ile może. To
wszystko się rozprzestrzeni. Odpuśćmy
sobie walkę. Uczmy mężczyzn łagodności,
pokazujmy, że można inaczej – podsumo-

wała spotkanie Joanna Hussakowska.
Żadne urodziny nie mogą się obyć bez prezentów. Uczestnicy Gali 15-lecia „Miasta
Kobiet” zostali obdarowani: regenerującym balsamem do ciała marki Rosadia –
polskie kosmetyki różane, świątecznymi
pierniczkami od firmy Kobieta i Rozwód,
kremem do rąk The Secret Soap Store,
oraz voucherami od My Fitness Place,
dekoria.pl, Proszę Zdrowie, Gehwol i Feminum. W przerwach był czas na odwiedzanie stoisk. The Secret Soap Store
z cudowną wonią swoich ekologicznych
kosmetyków i Mandalala zadbały o estety-

kę wydarzenia, bo przecież piękno i sztuka
zawsze idą w parze. A kiedy do tego dochodzi jeszcze dawka literatury... Dlatego
podczas imprezy było można zdobyć podpisany egzemplarz Mocnych rozmów Anety Pondo oraz zaopatrzyć się w kalendarze
i książki Kamili Rowińskiej.
Fundacja Miasto Kobiet dziękuje wszystkim przyjaciołom, uczestnikom, gościom,
partnerom,
wolontariuszkom,
którzy
wspierali nas tego dnia, i którzy tworzą
społeczność skupioną wokół magazynu
„Miasto Kobiet”.
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„Miasto Kobiet” poleca

30. spotkanie Klubu Miasta Kobiet:

Lovefiting

®

Dlaczego to jak kochamy dziś, mówi o tym, jak byłyśmy
kochane kiedyś? Z jakiego powodu wybieramy tych samych,
trudnych partnerów i jak to zmienić? Czym tak naprawdę jest
foch i dlaczego trzeba nauczyć się efektywnej komunikacji?
Na czym polega Syndrom Oszusta i dlaczego dotyczy on
głównie kobiet? O to wszystko zapytamy Magdalenę Czaję
podczas pierwszego w 2020 roku Klubu Miasta Kobiet
Kto: Magdalena Czaja – Lovefiterka, twórczyni Lovefiting® – autorskiej metody, której celem jest pomoc innym w budowaniu
zdrowych i świadomych relacji ze sobą, aby
mogli znaleźć spełnienie w miłości. Poza
tym także mentorka, certyfikowana coachka,
wykładowczyni, autorka publikacji, trenerka

rozwoju osobistego, autoryzowana przedstawicielka Metody Tippinga znanej jako
Radykalne Wybaczanie. Od ponad 20 lat
jest umieszczana w rankingach najbardziej
wpływowych kobiet w polskiej reklamie.
Prowadzi jedną z najczęściej nagradzanych
polskich agencji marketingowych.

Gdzie: Restauracja Vanilla Sky,
Niebieski Art Hotel & SPA,
ul. Flisacka 3, Kraków
Kiedy: 30 stycznia 2020 r.
(czwartek), godz. 18.00
Bilety: 19 zł w przedsprzedaży,
25,00 zł w dniu wydarzenia.
Liczba miejsc ograniczona.
Zapisy i informacje:
www.miastokobiet.pl/
30-kmk-magdalena-czaja

Szkolenie

z Kamilą Rowińską

tekst: Agna Karasińska

Spójrzmy prawdzie w oczy – szansa na to, że w tydzień
zostaniesz miliarderką, przepłyniesz wpław Atlantyk, albo
że w kilka dni schudniesz 20 kilogramów jest niewielka.
Bardziej rozsądnym postanowieniem noworocznym będzie,
aby stać się… Kobietą Niezależną
Zastanawiasz się czasem, jak by to było,
gdybyś żyła w przekonaniu, że w każdej sytuacji dasz sobie radę? Jeśli chcesz więcej
zarabiać, rozpocząć nową ścieżkę kariery,
uwolnić się z trudnej sytuacji życiowej
albo nauczyć się, jak godzić rolę businesswoman, matki i żony, to szkolenie Kamili
Rowińskiej „Kobieta Niezależna” (7 marca

14

2020 roku w Krakowie) jest właśnie dla
ciebie. Dzięki całodniowym zajęciom dowiesz się, jak zarządzać swoim pieniędzmi,
zwiększysz swoją pewność siebie, mobilizację i produktywność. Odkryjesz, co cię
powstrzymuje przed osiąganiem sukcesów.
Naładuj baterie z Kamilą Rowińską i rusz
z miejsca!

Co: Szkolenie „Kobieta Niezależna”
prowadzone przez Kamilę Rowińską –
trenerkę, coachkę, autorkę bestsellerowych
książek o biznesie i rozwoju osobistym
Gdzie: Park Inn by Radisson Kraków,
ul. Monte Cassino 2, Kraków
Kiedy: 7 marca 2020 r.
Wydarzenie jest objęte matronatem
„Miasta Kobiet”
Więcej informacji:
www.miastokobiet.pl/kobieta-niezależna

Magdalena Czaja fot. Georg van der Weyden; Kamila Rowińska, fot. Maciej Zienkiewicz

„Kobieta Niezależna”

Chciałabym napisać o książce, ale nie mogę. Muszę
napisać o... ludziach. Gdy czytam Mocne rozmowy, to
widzę dwie osoby: Anetę i Monikę, Anetę i Olę, Anetę
i Dagmarę, Anetę i Michała, i w końcu Anetę i Joannę.
Obojętnie, czy pytanie Aneta Pondo brzmi: „Czym jest
dla ciebie dusza?” czy „Jakie drogi zaprowadziły cię do
aktorstwa?”, zawsze chodzi o to samo. Aneta pyta o to,
kim naprawdę jesteś. A ponieważ robi to w swój jedyny,
niezwykły sposób, dotyka takich miejsc w głowie i sercu,
że rozmówca się otwiera i chce jej opowiedzieć wszystko.
Blaski życia gwiazd Facebooka i Instagrama obserwujecie na co dzień, w tej książce macie szanse poznać ich
prawdziwe oblicza. Zapewniam, warto!
[Agnieszka Boroń-Przybyło /
bajkopisarze.pl]
Gdy skończyłam czytać, wiedziałam, że potrzebuję ciszy.
Chciałam jak najszybciej zgasić światło, zapalić świeczki
i otulona kocem w spokoju pomyśleć. To nie są zwykłe
wywiady, to nie są zwykłe rozmowy. To są naprawdę
MOCne rozmowy, które dały mi wgląd w samą siebie.
To co mnie najbardziej w każdej historii poruszyło to

fakt, że odnalazłam cząstkę siebie w każdej tej rozmowie. Artystyczną duszę oddychającą sztuką, której rodzina nie rozumie. Zbuntowaną dziewczynę, która wybiera
miłość. Gwiazdę, która marzy, żeby być na scenie. Matkę
pełną miłości dla swojego dziecka. Dziką kobietę tańczącą nago na polanie w rytm muzyki natury.
Zaskoczyła mnie ta książka swoją autentycznością. Niejeden raz miałam świeczki w oczach, bo te rozmowy są
też tak bliskie temu, co sama przeżywam. I przeżywa
każdy z nas, tylko czasem tak bardzo boimy się opinii
innych ludzi i oceny, że o tym nie mówimy, myśląc, że
nie jest to ważne.
[Aneta Joanna Kaniak / Od trudności do
wolności, anetajoannakaniak.pl]

O WARSZTACIE PISARSKIM
Na warsztatową uwagę zasługują: konstrukcja rozmów,
dynamiczne, klamrowe początki i zakończania, rozmieszczenie bohaterów w książce. Powracanie wątków
i ich pogłębianie. Przeplatanie prywatnego z publicznym, osiągnięć z trudnościami – bo każdy z rozmówców je przeżywał i one go kształtowały – może nawet

Bohaterami książki są:
Monika Jurczyk, Osa,
osobista stylistka

Moją najważniejszą zasadą w biznesie jest cenienie
własnej wartości

Ola Budzyńska,
Pani Swojego Czasu

Buntuję kobiety, żeby koszula męża i smarki dzieci
nie były przypisane do naszej roli

Dagmara Skalska,
Pozytywna Egoistka

Normalne jest, że boimy się bólu, ale strategie
zamiatania go pod dywan, udawania, że nie
istnieje, wcale go nie zniwelują

Michał Godlewski,
breathworker, Instytut Oddechu

Daj oświeconemu firmę, daj mu trójkę dzieci.
Zobaczymy czy udźwignie takie życie

Joanna Hussakowska,
trenerka 5Rytmów

Nie wierzę w ideały. Wierzę w pracę nad sobą,
w „zdejmowanie starej skóry”

zdjęcia: Barbara Bogacka, Łukasz Kropek Koziara

Mocne
rozmowy
Unikatowe
historie,
uniwersalne
doświadczenia, konkretne
patenty na
życie
przetestowane
w działaniu.
Takie są
Mocne
rozmowy
Anety Pondo,
książka z 5
wywiadami,
których
autentyczność
sprawia, że
z niecierpliwością
podążamy za
każdą kolejną
rozmową, by
zanurzyć się
w prawdziwym
życiu.

O KSIĄŻCE I BOHATERACH

bardziej niż sukcesy. Na uwagę zasługują też pytania
Anety – przemyślane, dobrze przygotowane, drążące
dziurę w brzuchu. Czasem bardzo proste, przez co
domagające się klarownych odpowiedzi (które bywają
trudne dla rozmówców). Bardzo podobało mi się podglądanie, jak Aneta pogłębia rozmowę, nie zadowala
się ogólnikami, a czasem jątrzy i prowokuje.
Mocne Rozmowy to nie są kurtuazyjne pogawędki
przy herbatce u cioci. Nie są to również wywiady PRowe: bezpieczne, niekontrowersyjne, promujące. Nie
ma tu bicia pokłonów ani bicia piany. Są słowa, które
czasem wypływają z głębi trzewi. I to czuć. I w tym
tkwi moc.
[Anna Piwowarska / Autentyczny
Copyrighting, autentycznycopywriting.pl]

O WYGLĄDZIE KSIĄŻKI
Mówi się, że w najważniejsza jest okładka. Ale dla mnie,
w książce, najważniejsza jest treść. I to jak tę treść prezentujemy. Czy skład przeszkadza w odbiorze, czy pomaga, czy wzmacnia przekaz, czy się z nim kłóci. Wywiad

jest dość trudną strukturą, skacze, rwie się albo płynie
lawiną tekstu przez kilka stron, ale dzięki temu wywiad
jest żywy. Uważam, że pozwala na tworzenie dynamicznego rytmu. Dlatego makieta Mocnych rozmów składa
się z kostek, jak klawisze fortepianu. Pytanie. Odpowiedź. Melodia. Każdy z 5 wywiadów ma swój rytm,
chciałam, by układ kafelkowy ten rytm zaznaczył. Aneta
ma dynamiczny styl prowadzenia rozmowy, czasem słucha, czasem prowokuje, zmienia tempo rozmowy. Skoki
kafelków podkreślają ten styl. To nie jest nudna melodia. A od czasu do czasu wchodzą mocne dźwięki, jak
na mszy, gdy organista rypnie donośnym basem. To pionowe cytaty na amarantowym tle. Będziesz uważny, czy
tego chcesz czy nie. I możesz wertować książkę w pionie
i w poziomie. Bo w treści jest wszystko. I szept i krzyk
i śmiech i smutek i kontrast.
W książce znajdziecie zdjęcia Barbary Bogackiej, która
wierzy, że naturalność sama się broni. I chyba tak jest, bo
na jej zdjęciach wszyscy wychodzą dobrze.
[Eliza Luty / Wydawnictwo Otwarte,
projektantka graficzna, która zaprojektowała i złożyła Mocne rozmowy]

Kup Mocne
rozmowy:
On-line na stronie
www.miastokobiet.pl/
mocnerozmowy
(możesz też pobrać
bezpłatny fragment
książki)
Stacjonarnie w wybranych księgarniach
w Krakowie:
Księgarnia pod
Globusem,
ul. Długa 1,
Karakter,
ul. Brzozowa 17,
Metaforam Cafe,
Powiśle 11,
Główna Księgarnia
Naukowa,
ul. Podwale 6,
De Revolutionibus.
Books & Café
ul. Bracka 14
Cafe NOWA
Księgarnia,
os. Zgody 6

Spotkaj się
z autorką
i bohaterami
Mocnych
rozmów:
Najbliższe spotkania
autorskie:
23 stycznia 2020,
Księgarnia pod
Globusem,
ul. Długa 1, g. 18
W spotkaniu weźmie
udział autorka książki
Aneta Pondo oraz
jedna z bohaterek,
Joanna Hussakowska.

www.miastokobiet.pl/mocnerozmowy

felieton

Stan umysłu
Każdy ma jakieś postanowienie noworoczne – jedni kupują karnety na siłownię,
inni zaczynają na nią chodzić, a jeszcze inni przystają przed przeszklonymi
ścianami i świetnie się bawią, patrząc na spływających potem nieszczęśników.
Ja zaliczam się do kategorii trzeciej – raz w tygodniu jeżdżę z synem na hip-hop;
zajęcia odbywają się koło siłki, więc kiedy on się hip-hopuje, ja świetnie się bawię.
No, coś z życia mieć muszę

Co pewien czas dopada mnie starcza gderliwość i kłuje oskarżycielskim palcem w kręgosłup. „Nic, tylko siedzisz i pracujesz”,
gdera. „Ruszyłabyś się, zrobiła coś ze sobą”. No i wtedy robię.
Kiedyś kupiłam sobie stepper. Rączka świetnie nadawała się do
suszenia ręczników. Stał koło kanapy – nie jako wyrzut, broń Boże, po prostu nie było gdzie go schować – i ściągał kurz z całego
mieszkania. Raz kolega syna rzekł: „Moja mama ma taki sam,
tylko mniej zakurzony”, no i musiałam stepper wepchnąć za kanapę. Wszedł z trudem. A potem kupiłam sobie buty do biegania,
śliczne, różowe. I nawet w nich biegałam, ze trzy razy co prawda,
ale zawsze coś. Biegałam w parku z psem, ale pies mi się gubił
(a nie mknęłam jak strzała), no i musiałam go szukać. Ktoś zapytał, czy ten nakrapiany kundel to mój, bo jeden taki stoi na środku
i rozgląda się wokół z niepewną miną. No, nie mogłam tego robić
mojemu psu, przestałam biegać. A potem pomyślałam – może kupię sobie bieżnię. To wszystko przez przeprowadzkę: w większym
mieszkaniu stepper bez problemu wszedł do szafy i stoi koło butów
do biegania, a i piętro wyższe, więc wchodząc po schodach, dostaję
zadyszki. Bieżnia, myślę sobie, rozwiąże wszystkie moje problemy.
Dalej mogę sobie siedzieć do woli i pracować, po czym puścić mojej
starczej gderliwości serial albo audiobooka i postawić ją na bieżni,

bo nic tylko gdera i gdera, a zrobiłaby coś ze sobą, ruszyła się wreszcie. Co wyjdę z domu, widzę samych biegaczy – mkną wzdłuż Wielickiej niczym mobilne oczyszczacze powietrza. Jestem im szalenie
wdzięczna – im więcej wciągną w siebie smogu, tym mniej zostanie
go dla mnie. Mrugam do nich porozumiewawczo znad maski, ale
nie reagują, pewnie dlatego, że mam zaparowane okulary i nic nie
widzą. Ja też nie widzę, ale już wolę wpaść na latarnię, niż wdychać
smog. Taka bieżnia w domu, myślę sobie, toż to raj. W oknie wywietrznik z filtrem, obok oczyszczacz powietrza, przede mną komputer z serialem i ja na bieżni. Tyle że na bieżni się biega, bo stanie
jest bez sensu, i dlatego jednak jej sobie nie kupię. Bo prawda jest
taka, że nie lubię biegać, nie lubię się męczyć. Żylasty palec moja
starcza gderliwość może więc wsadzić sobie gdzieś. To jest właśnie
moje noworoczne postanowienie – zacznę ją ignorować i zajmę się
tym, co lubię najbardziej, czyli siedzeniem na kanapie i pracą. Zrobię co prawda wyjątek i ruszę się z domu w związku z moją książką, która lada chwila się ukaże, a która – co ważniejsze – powstała
w wyniku siedzenia na kanapie… no, ale to się nie liczy. Liczy się
stan umysłu, czyli w moim wypadku kanapa oraz ignorowanie starczej gderliwości.
Czego z całego serca i Wam życzę w nowym roku.

Karolina Macios – kobieta wielofunkcyjna, która potrafi wydłużać dobę i zachować przy tym zdrowe
zmysły. Redaktorka, autorka kilku powieści, ghostwriterka i matka, w wolnych chwilach współpracująca
z Fundacją ZNACZY SIĘ i Fundacją Miasto Literatury, gdzie zajmuje się projektami literackimi.
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Karolina Macios, fot. arch. własne

tekst: Karolina Macios
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Trudna

miłość
tekst: Agna Karasińska fot. Marcin Biedroń/ A12

Piętnaście lat temu
Aneta Pondo redaktorka
naczelna „Miasta Kobiet” nie
pisała wstępniaków, ukrywała
się za tytułem pisma, nie
udzielała wywiadów. Co zmieniło
się w życiu kobiety, która
stoi za sukcesem najdłużej
wydawanego czasopisma
w swoim segmencie?
Z dziennikarką, pisarką
i businesswomen rozmawiamy
o tym, czy praca i miłość
idą w parze

Zdjęcie pochodzi z sesji dla
Patrizia Aryton w ramach kampanii
„Jesteś idealna, kiedy jesteś sobą”.
20
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satysfakcjonujący, dziecko, sporo doświadczeń zawodowych. Wiedziałam, w czym jestem dobra, zaczynałam
coraz pewniej się czuć w życiu jako człowiek.

Co ludzie powiedzą?

Na co?
Że jesteś na okładce własnego czasopisma.

Marta Frej zrobiła kiedyś mem: „Nie obchodzi mnie, co
mówią inni, bo innych jest wielu i każdy mówi co innego”. Od ponad 15 lat prowadzę czasopismo „Miasto
Kobiet”, jedyne takie w Polsce. Napisałam kilka książek, w tym najnowszą Mocne rozmowy, którą w dodatku sama wydałam. Założyłam Fundację Miasto Kobiet.
Organizuję imprezy dla kobiet. Czy zatem nie jestem
wymarzoną bohaterką okładki „Miasta Kobiet”? Zresztą innych czasopism też, ale one mnie na okładkę nie
wezmą, bo widzą we mnie konkurencję. Poza tym traktuję ten wywiad jako okazję do zbiorczej odpowiedzi na
pytania, które ciągle słyszę – jak ja to robię, skąd mam
tyle energii, pomysłów, skąd się w ogóle wzięłam.
Skąd się wzięłaś?

Z mamy, która czytała książki, i taty, który grał w szachy. Z szachów wzięłam strategiczne myślenie, które
przydaje się w biznesie, z książek wrażliwość na słowo. Przez wiele lat ukrywałam się. Kiedy zakładałam
gazetę, pracowałam na rozwój marki „Miasto Kobiet”,
a nie „Aneta Pondo”. Przez pierwsze 3 lata nie pisałam
wstępniaków, bo uważałam, że to, co mam do powiedzenia, jest mało istotne. Miałam włączone czujniki
bezpieczeństwa. Myślę, że podświadomie bałam się,
że jak będę zbyt widoczna, to ktoś może mnie zaatakować. Założyłam firmę z potrzeby wydawania gazety.
Nie chciałam się pokazywać, nie potrzebowałam balsamu na ego. Uważałam, że więcej do powiedzenia mają
bohaterowie artykułów. Kiedy nareszcie zaczęłam pisać
teksty bardziej osobiste, z których przebijał mój światopogląd, docierały do mnie sygnały od czytelniczek,
że wstępniaki są ważne, że od nich zaczynają lekturę
„Miasta Kobiet”. Zaczęłam się więc odważać się na coraz więcej. Przestałam przejmować się tym, co ludzie
powiedzą.
A co mówią?

To, co do mnie dociera, to samo dobro. Nie znam plotek na swój temat. Gazetę zakładałam w szczęśliwym
momencie – 15 lat temu życie toczyło się offline, a nie
na Facebooku i Instagramie. Nie doświadczyłam hejtu, który dziś jest czymś powszechnym. To był fantastyczny okres w moim życiu. Wielu moich znajomych
przeżywało kryzys, a dla mnie trzydziestka była super.
Miałam poukładane życie rodzinne: drugiego męża,
więc wiedziałam, jaki model związku jest dla mnie

Drugi mąż?

Rozwód jest czymś, co przydarza się w życiu. Im wcześniej tym lepiej, szybciej można zbudować coś nowego,
lepszego. Tak samo jest z kryzysami. Każdy jest po coś.
Dlaczego przestałaś grać w szachy?

Nie mam
problemu,
żebym
wyjechała
na dwa
tygodnie,
bo oczywiste jest,
że dziecko
ma dwoje
rodziców,
i jak mama
wyjeżdża,
to zostaje
z tatą

Bo w wieku 18 lat wygrałam Mistrzostwa Polski Juniorów. To był początek końca. Miałam typowy syndrom
oszusta, chociaż wtedy nie wiedziałam, że tak to się
nazywa. Uważałam, że mi się ten złoty medal nie należy, że są lepsi. Rozumiem debiutujących artystów,
którzy napisali świetną książkę albo wydali rewelacyjną płytę. Presja powtórzenia sukcesu jest zbyt ogromna. Albo nawet nie tyle powtórzenia sukcesu, co nie
zbłaźnienia się następnym razem. Jakieś pół roku po
wygranej wzięłam udział w kameralnym turnieju, na
którym – dla odmiany – zajęłam ostatnie miejsce, co
potwierdziło wszystkie moje lęki. Bardzo to przeżyłam,
chociaż w sumie poza mną nikogo to nie obchodziło,
bo oczekiwania są najczęściej wyłącznie w nas samych.
Perfekcjonizm jest potwornie męczący. Jesteś najlepsza
i pojawia się lęk o to, co się stanie, jak przestaniesz taka
być. Na pierwszym roku studiów uczyłam dzieci grać
w szachy, ale przyszła sesja i zrezygnowałam. Myślę, że
gdybym nie wygrała tych mistrzostw, to grałabym do
dziś. Trochę mi tego brakuje. Teraz zdarza mi się grać
z tatą i dziećmi ze szkoły syna.
A kiedy zakładałaś gazetę, to nie bałaś się, że ktoś
przyłapie cię na tym, że nie znasz się na wszystkim?

Byłam tak zapalona do tego pomysłu, że wyłączyło mi
się myślenie i zdrowy rozsądek. To wbrew pozorom bardzo mi pomogło przy budowaniu biznesu. Nie zdawałam sobie sprawy z ogromu przeszkód, więc mnie nie
przerażały. Mój kapitał na start wynosił zero złotych, to
było totalne szaleństwo, ale wtedy nie zastanawiałam
się nad tym, tylko krok po kroku, dzień po dniu, zadanie po zadaniu realizowałam swój cel. Orzeźwiające
było też uświadomienie sobie, że nikt nie zna się na
wszystkim. Poza tym, z biegiem lat i z liczbą przeprowadzonych wywiadów z osobami, które dla wielu są autorytetami, gwiazdami, mistrzami w swojej dziedzinie,
zrozumiałam, że każdy ma jakieś lęki.
Na początku prowadzenia gazety, w której są wątki
związane z modą i urodą, największym problemem
wydawało mi się to, że… niespecjalnie się malowałam
21
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Kiedyś
czułam się
dobrze,
gdy byłam
zapracowana – jakby
stopień zapracowania
decydował
o poczuciu
ważności.
Jest mi
wstyd,
gdy myślę
o tamtych
latach, kiedy
na każdym
kroku
podkreślałam
swoją
zajętość

i nie znałam się na ciuchach. Do dziś pamiętam wizytę
w atelier pewnego młodego projektanta i jego osądzający wzrok zawieszony na moich koszmarnych czarnych
butach z szerokimi czubami (śmiech). Basia Fijał, która jest ze mną od początku istnienia firmy, wspomina,
że ukrywałam się za workowatymi sukienkami, chociaż
ja tego nie pamiętam. Styl mi się zmienił, jak poszłam
pierwszy raz na zakupy z Moniką Jurczyk, Osą, a potem, jak za sprawą Agaty Piotrowskiej w mojej szafie
pojawiły się ubrania marki Patrizia Aryton.
A co z malowaniem?

Na co dzień makijaż robię w minutę lub wcale, ale na
wydarzeniach, które organizuję i prowadzę, lub do sesji
zdjęciowych, lubię być dobrze wymalowana. Dużo się
zmieniło przez 15 lat. Nie istniała wtedy powszechna
dziś medycyna estetyczna. Bardzo się zdziwiłam, gdy
pierwszy raz usłyszałam słowo „ostrzykiwanie”, a dzisiaj
nawet botoks nie jest mi straszny.
Co jeszcze się zmieniło?

15 lat temu byłam pracoholiczką. Dziś wiem, że praca
w nadmiarze to rodzaj ucieczki. Na początku rozwoju
biznesu przydaje się, ale potem jest szkodliwa. Czułam
się dobrze, gdy byłam zapracowana – jakby stopień zapracowania decydował o poczuciu ważności. Jest mi
wstyd, gdy myślę o tamtych latach, kiedy na każdym
kroku podkreślałam swoją zajętość, kiedy nie miałam
czasu na urlop, przyjaciół, a sprawy firmowe wygrywały
często z rodzinnymi. Nadal dużo pracuję, momentami
za dużo, bo z pracoholizmem jest jak z każdym uzależnieniem, łatwo o nawroty, ale już nie jestem z tego
dumna. I przede wszystkim potrafię robić sobie przerwy, nawet bardzo długie – najdłuższa to 5 tygodni spędzonych w tym roku w Indiach z rodziną.
Kiedy to się zmieniło?

Kilka razy doszłam do ściany. Stopień przemęczenia był
tak ogromny, że wiedziałam, że długo tak nie pociągnę.
Na pewno pomogła mi medytacja. Zobaczyłam, że gdy
jest we mnie spokój i nie rządzą mną emocje to wszystko wokół układa się lepiej. Odkryłam, że noszę w sobie
niszczące przekonanie, że trzeba bardzo się napracować, żeby coś osiągnąć i że jak się nie zaharuję niemal
na śmierć, to nie odczuwam wartości tego, co zrobiłam.
Zaczęłam eksperymentować, czy świat się zawali, jak
pojadę na urlop. Czy będzie tragedia, jak ktoś wykona
pracę, którą ja zrobiłabym lepiej, ale – dodam, nie robiłam jej w ogóle, bo już fizycznie nie miałam kiedy. Co
się stanie, gdy zamiast szlifować kolejny tekst, pójdę na
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imprezę. Nie działo się nic. Stopniowo odpuszczałam
potrzebę kontroli. Potem ograniczyłam drastycznie
pracę w domu i w weekendy. Przestałam żyć w kulcie
pracy. Bardziej cool jest to, kiedy człowiek nie pracuje.
Napisałaś na swoim blogu, że „Miasto Kobiet” to
twoja duma, pasja i miłość. Pasja i duma rozumiem,
ale miłość? Czy to nie przesada?

Oczywiście, że przesada. Parę lat temu powiesiłam na
tablicy kartkę: „Praca mam być dla mnie, a nie ja dla
pracy”. Bardzo trudno mi ten balans osiągnąć. Mówią:
znajdź pracę, która jest twoją pasją, a nigdy nie przepracujesz ani godziny. To jest koszmarna nieprawda
i pułapka, w którą wpadają młodzi przedsiębiorcy. Mój
biznes, który wyrósł z pasji, jest miłością, ale też pożeraczem energii i czasu. Jak się ma przyjemną pracę,
to się ją kocha. Ale to trudna miłość, bo prowadzenie
biznesu wiąże się z odpowiedzialnością finansową za
siebie i za ludzi. Albo właściciel firmy znajduje sposób
na radzenie sobie ze stresem, albo ląduje w szpitalu
z zawałem serca.
Jak ty sobie z tym radzisz?

Robię jak najlepiej to, co potrafię. Jak czegoś nie
umiem, uczę się tego albo dobieram odpowiednich
ludzi do współpracy. A tym, na co nie mam wpływu,
staram się nie przejmować.
Jakieś przykłady?

Pięć lat temu podczas 10-lecia „Miasta Kobiet” miał wystąpić znany wokalista. Impreza była przygotowana perfekcyjnie. Na 6 godzin przed startem artysta z powodu
poważnych komplikacji zdrowotnych odwołał występ.
Nie miałam na to wpływu. Zamiast wpaść w panikę,
zadzwoniłam do zaprzyjaźnionej artystki, Marty Bizoń,
która nie dość, że zaśpiewała na imprezie, to okazało
się, że pasowała do niej o wiele lepiej niż poprzednik
z planu A. Złoszczenie się na rzeczy, na które nie mam
wpływu, jest bez sensu. W ograniczonym zbiorze rozwiązań, jaki mam w głowie, pewnych opcji nie wymyślę.
Rzeczywistość podsuwa czasem lepsze pomysły.
Rzadko się denerwujesz. Nie masz czasem ochoty
walnąć pięścią?

Nie. Czasami nawet się zastanawiam, czy ze mną jest
wszystko w porządku, skoro nie mam w sobie silnych
negatywnych emocji, które żądałyby ode mnie wyżycia
się w formie złości, tupania czy wrzasku. A może wystarcza, że robię to w inny sposób, chodząc na jogę albo
do Joanny Hussakowskiej na zajęcia 5 Rytmów, będące
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czymś w rodzaju tańca intuicyjnego, medytacji w ruchu, w której przepuszczam emocje przez ciało. Poza
tym medytacja, chociaż rzadko robię to ostatnio w klasyczny sposób, czyli siedząc nieruchomo na macie, potrafi wprowadzić umysł w stan spokoju, który sprawia,
że ludzie nie naruszają twoich granic, a wydarzenia nie
wywołują gniewu i złości. Nie rozumiem męża, który
się denerwuje tym, że ktoś mu zajedzie drogę albo że
jest korek. Jak można się tym denerwować? Dlaczego
mam swój stan szczęścia uzależniać od tego, czy stoję
w korku? To jest absurdalne.
Nie uwierzę, że medytacja wystarcza, żeby stać się
nie do ruszenia.

OK. Chodzę jeszcze do lasu. Nie ma lepszego leku na
nasze zdrowie psychiczne niż natura.

prawdą. Chodzenie do lasu jest stałą praktyką uważności, resetem dla umysłu, odzyskiwaniem energii.
Brytyjski dziennikarz Richard Louv w książce Ostatnie
dziecko w lesie pisze, że ludzkość cierpi na chroniczny
zespół deficytu natury. Zgadzam się z nim. Budujemy
miasta, bloki, wycinamy lasy, betonujemy trawniki. Lansujemy to jako coś dobrego. Jak nie mamy drzew, to nie
sypią się liście i jest porządek. Jak nie idziemy to lasu,
to nie ma ryzyka złapania kleszczy, spotkania z dzikiem,
pogryzienia przez komary. A jeszcze dziecko potknie się
o pień i się pobrudzi albo stłucze kolano. Wychowujemy
pokolenia w lęku przed przyrodą. Tymczasem synchronizacja z nią sprawia, że jesteśmy zdrowsi, szczęśliwi,
bardziej żywi. Najlepsze pomysły przychodzą mi do głowy po godzinnym spacerze po lesie.
Co ci jeszcze pomaga?

Banał.

Wszystko jest banałem, dopóki nie stanie się twoją

Praktykowanie bycia tu i teraz. Kolejny banał, prawda?
Przez całe lata wiedziałam, że trzeba być tu i teraz, ale

Zdjęcie z projektu „Jak dobrze być przedsiębiorczą kobietą”, fot. Łukasz Gawroński

Perfekcjonizm jest
potwornie
męczący.
Jesteś
najlepsza
i pojawia się
lęk o to, co
się stanie,
jak przestaniesz taka
być
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tak naprawdę tego nie czułam. Odprowadzałam syna
do przedszkola, a myśli krążyły wokół pracy. Dziecko to
wyczuwa. Nie da się mu skłamać, możesz się do niego
uśmiechać, odpowiadać na pytania, a ono i tak wie, że
nie jesteś z nim. Aż pewnego dnia zaczęłam się koncentrować na drodze. Na tym, co mi mówi. Na robaku,
którego zobaczyliśmy. Wyłączyłam myślenie o pracy.
Zmiana była kolosalna. Syn był radosny, a ja szczęśliwa. Co znaczy być obecnym, bez osądzania i nadawania etykiet temu, co nas otacza, uczę się od Eckharta
Tolle’ego. Jego Potęga teraźniejszości to jedna z najważniejszych książek, jakie przeczytałam.
Pomaga mi dużo rzeczy na różnych etapach życia.
Rozwój to ogromna wartość, pozwala na testowanie
rozmaitych rozwiązań poprawiających komfort życia.
Myślę, że moja największa przemiana zaczęła się 7 lat
temu od ustawień hellingerowskich – metody kwestionowanej przez oficjalną psychologię. Mnie bardzo
pomogła spojrzeć na teraźniejszość z kompletnie innej perspektywy.

Jakiej?

Zobaczyłam, że nie daję sobie prawa do radości. To było jak odkrycie na miarę przewrotu kopernikańskiego.
Gdy miałam 20 lat, zginął mój ukochany brat. Problem
nieprzeżytej żałoby ogromnie rzutował na moje życie,
z czego bardzo długo kompletnie nie zdawałam sobie
sprawy.
To był początek. Jak raz się otworzysz na zmianę, nowe
narzędzia, ludzi, wydarzenia, przychodzą same, jedno po drugim, w logicznym ciągu – akurat to, czego
potrzebujesz. Kilka lat temu, z inspiracji Uli Mikłasiewicz-Ziomek pojechałam na Zgromadzenie Kręgów.
Doświadczyłam jakości bycia z ludźmi, w jakiej chciałabym przebywać na co dzień. W akceptacji i byciu
nieocenianym. Poczułam, że Kręgi wprowadzają nowy
paradygmat komunikacji, w której się nie doradza, tylko słucha. Zaraz potem, w ciągu dosłownie kilku chwil,
podjęłam decyzję o wyjeździe na Bali, gdzie dzięki Issie Tiffaret i warsztatom Transcendental Art odkryłam
moc kreacji. To był kolejny przewrót. Tam pierwszy raz

Spotkanie w ramach Latającego Kręgu by
Holoart Agnieszka Wilczyńska-Jaroch Kraków,
fot. Karolina Alicja Duda
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pomyślałam o sobie, że jestem artystką, a nie rzemieślniczką. Mam umysł intuicyjny, jeśli coś do mnie przychodzi, to za tym podążam. W tym samym czasie pojawiła się w moim życiu książka Droga artysty i myśl, by
rozwijać się nie tylko dziennikarsko, ale i literacko. Zaczęłam pisać powieść i opowiadania. Ciągle mam nowe
pomysły i apetyt, żeby nie powiedzieć, zachłanność, na
życie. Eksperymentuję też z jedzeniem, nie jem mięsa,
pozostaję fanką kuchni ajurwedyjskiej, przez pół roku
byłam witarianką, czyli jadłam tylko surowe rośliny. Ale
nie przywiązuję się do żadnego systemu, wolę z różnych wyciągać pozytywne aspekty. Przywiązanie do
jednej drogi prowadzi w swoim wynaturzeniu do fundamentalizmów.
Za twoim sukcesem stoi wspierający mąż?

Nie lubię określeń typu „mąż mnie wspiera”, bo jest
to nadawanie czemuś oczywistemu wielkiej rangi. Kobiety mówią często, że osiągnęły sukces dzięki wsparciu swojego męża lub partnera. Czują się w obowiązku
podkreślić ten fakt. Nie zauważyłam, żeby mężczyźni
to robili. Więc ja wolę powiedzieć, że mamy związek
partnerski. Obowiązkami dzielimy się na pół, mój mąż
wie lepiej, jakie ubrania nasz syn ma w szafie, do czego
pewnie nie powinnam się przyznawać. Nie ma problemu, żebym wyjechała na dwa tygodnie, bo oczywiste
jest, że dziecko ma dwoje rodziców, i jak mama wyjeżdża, to zostaje z tatą. Zdaję sobie sprawę, że nie każdy
związek tak wygląda. Co chwilę spotykam się z tym, że
to kobiety są organizatorkami życia domowego, a gdy
pary się rozstają, na nich najczęściej spoczywa obowiązek opieki nad dziećmi.
O co chodzi z tym, że „przyszłość zależy od kobiet”?

Zauważ, że to zdanie nie wyklucza mężczyzn. Przyszłość zależy od kobiet i od mężczyzn, przy czym ja
zajmuję się tą płcią, która jest mi bliższa i która doświadcza nierównego traktowania. W największym
uproszczeniu chodzi o to, że skoro kobiety stanowią połowę ludzkości, to powinny mieć połowę reprezentacji
w instytucjach decydujących o tym, jak wygląda świat.
Jakich?

Polityka, biznes, armia, religie. Gdyby kobiety stanowiły połowę we władzach i zarządach spółek giełdowych,
biznes byłby bardziej etyczny, a maksymalizacja zysków,
czyli inaczej zachłanność, nie byłaby jego głównym
filarem. Gdyby kobiety stanowiły połowę w rządach,
nie spierałyby się o aborcję, tylko o to, jak poprawić
w społeczeństwie komfort codziennego życia, w tym
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funkcjonowania grup w dużej mierze wykluczonych,
np. niepełnosprawnych. Gdyby kobiety były w wojsku,
nie istniałyby wyścigi zbrojeniowe i kult wysyłania żołnierzy na śmierć. W kościołach, zamiast gloryfikacji
kobiety cierpiącej, byłoby uwielbienie kobiety radosnej. Wystarczyłoby wyrównać proporcje, żeby świat się
zmienił. Proste.
Wierzysz, że to możliwe?

Nie mam pojęcia. Miotam się między pesymizmem
a optymizmem. Uważam na przykład, że Ziemi byłoby
lepiej bez ludzi, ale ponieważ żyję tu, staram się wykorzystać ten czas najlepiej, jak potrafię.
Ktoś może ci zarzucić, że żyjesz w bańce.

Każdy żyje w jakiejś bańce. Mam ograniczoną pojemność na przyjmowanie okrucieństwa. Przejmowanie
się losami całego świata odbiera mi energię. Długo nie
potrafiłam poradzić sobie z tym, że mnie jest dobrze,
a innym ludziom jest źle. Czy mam prawo do radości,
kiedy na świecie jest tyle nieszczęścia? Musiałam to
w sobie rozstrzygnąć. Jeśli chcę być tak samo nieszczęśliwa w imię lojalności, to zasilę grupę sfrustrowanych,
którzy nie mają siły, by cokolwiek zmienić. Lepszym
rozwiązaniem jest praca w swoim otoczeniu nad osiągnięciem radości i poczucia szczęścia. Bliskie jest mi to,
co pisze Scilla Elworthy w książce Ostatni moment.
Możemy wspólnie ocalić świat, ale niezbędnym warunkiem skuteczności działania jest praca wewnętrzna
i przemiana świadomości.
Co dalej z „Miastem Kobiet”?

W tym roku, poza naszą codzienną działalnością, czyli
wydawaniem czasopisma, prowadzeniem portalu miastokobiet.pl, spotkaniami Klubu Miasta Kobiet, projektem Kobiety Krakowa, spotkaniami autorskimi wokół
książki Mocne rozmowy i paroma innymi naszymi
aktywnościami, chcemy szerzej podzielić się naszym
redakcyjnym doświadczeniem. Dlatego planujemy
ebooki na temat webwritingu, kreatywnego pisania,
sztuki robienia wywiadów, wydawania książek, organizowania imprez. Mam też nadzieję na urzeczywistnienie planu sprzed kilku lat, czyli Śniadań z Miastem
Kobiet. Prywatnie mam do zrealizowania kilka zleceń
jako ghowstwriterka, bo to też jedna z moich pisarskich
działalności. Tych pomysłów jest jak zwykle za dużo.
Nadkreatywność to mój główny problem. Chociaż przy
mojej otwartości na zmiany i spontaniczności nie wykluczam, że z tego nadmiaru zaszyję się w lesie i stamtąd będę kontemplować świat.
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Bliskie spotkania | Izabela Chyłek

Aktywistka
tekst: Paulina Bandura
zdjęcie: Barbara Bogacka

Ostatnio jej twarz można było zobaczyć na bilbordach promujących konferencję Open
Eyes Economy. Uśmiechnięta kobieta z charakterystycznymi warkoczykami i hasło
„Aktywiści uwalniają miasta”. W Krakowie od kilku lat, gdy mówi się „aktywistka”, jednym
z pierwszych nazwisk, które przychodzi do głowy, jest właśnie jej. Zapytałyśmy Izabelę
Chyłek, skąd czerpie inspiracje, gdzie lubi bywać i dla kogo jest Hevre – nowe miejsce,
które stworzyła na Kazimierzu.

gdzie można znaleźć swoje miejsce. Pierwsze piętro jest
spotkaniowo-eventowe i jest ono nastawione na wydarzenia mieszkańców, turyści rzadziej się tam zapuszczają. Jest jeszcze dół, tzw. klub, gdzie organizujemy
mniejsze eventy na 50-60 osób. Hevre stało się lokalnym
domem kultury, gdzie swój początek ma wiele inicjatyw,
to nie jest już po prostu bar czy restauracja. W wizji jego twórców to miało być miejsce otwarte i ja realizuję tę
wizję.

Za co najbardziej lubisz Kraków?

W Krakowie lubię miejsca (kiedyś najbardziej centrum,
dziś Kazimierz), ludzi i to, że tak dużo tu się dzieje. Tutaj
nie można się nudzić! Wracam po pracy do domu, mam
ochotę gdzieś wyjść i nie muszę mieć planu. Wystarczy, że włączę telefon lub skontaktuję się ze znajomymi
i zaraz pojawia się pomysł, gdzie można wyjść, co zobaczyć, z kim się spotkać. Podoba mi się też w Krakowie
współpraca między ludźmi. Często na formalnych i nieformalnych spotkaniach – wernisażach, koncertach,
imprezach – w trakcie rozmów wpadają nam do głowy
różne pomysły, które potem realizujemy.
Do niedawna twoja praca koncentrowała się w centrum, teraz przeniosłaś się na Kazimierz – jak się tu
czujesz?

Wspaniale! Odkrywam tę dzielnicę od nowa. Jestem
tutaj codziennie. Lubię Kazimierz, bo jest kameralny. Jeżdżę na rowerze, uwielbiam przejażdżki po tych
uliczkach. I za każdym razem odkrywam coś nowego
– sklepy, zakamarki, bramy, drzwi. Jestem wegetarianką
i odkryłam, że tutaj oferta jest ciekawsza niż w centrum.
Lubię tutejszą lokalność, gdzie wszyscy się znamy – panie ze sklepu spożywczego, pan ze sklepu metalowego,
pan od pamiątek, Mapaya i Anna Gregory przy ul. Józefa.
To są nasi sąsiedzi, z którymi często organizujemy wspólne akcje. Oczywiście na Kazimierzu jest sporo turystów,
ale więcej jest krakowian, bo oni tworzą tę niesamowitą
dzielnicę. To sprawia, że jest wyjątkowa!
Kiedy powstawało Hevre, jakie było założenie – miało
być miejscem dla turystów czy dla mieszkańców?

Hevre jest z założenia miejscem dla każdego i wszyscy
mogą się tu poczuć jak u siebie. Budynek ma trzy poziomy. Parter, który jest rzeczywiście bardzo lubiany
przez turystów, ale w ciągu dnia jest tu bardzo spokojnie.
Uwielbiam tutaj pracować. Jest tu dużo zakamarków,
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Co byś w Krakowie zmieniła? Co ci się nie podoba?

Chciałabym widzieć więcej ścieżek rowerowych, bo poruszanie się na rowerze po mieście bywa trudne. Czystsze powietrze – może już nie w samym Krakowie, który
robi w tym obszarze dużo, ale w gminach ościennych.
W ogólnym rozrachunku niewiele bym zmieniła. Bardzo lubię i cenię to miasto. Wybrałam je, kupiłam tutaj mieszkanie, płacę podatki. Czuję, że to już jest moje
miasto.
Zgodzisz się z opinią, że w Krakowie dużo się gada,
ale nic realnie się nie dzieje?

Przeciwnie – ja widzę współpracę. Przykład? Kiermash,
edycja świąteczna, której nie wyobrażałam sobie bez zapachu choinek. Zaprosiliśmy właściciela podkrakowskiej
hodowli, który choinki sprzedaje. Kupiliśmy też od niego
kilkadziesiąt drzewek do dekoracji. Zastanawiałam się
jednak, co z nimi zrobić po wydarzeniu. Zadzwoniłam
do Piotra Kempfa, dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej.
ZZM przyjmie choinki i zasadzi je w mieście. Inny przykład – pomysł na stojaki rowerowe inspirowane Wyspiańskim. Kiedy postanowiłam je zrobić, uznałam, że
osobą, która może mi pomóc jest Prezydent Majchrowski. Zapytałam w urzędzie, jak nawiązać z nim kontakt
i dowiedziałam się, że trzeba napisać e-mail. Wysłałam
wiadomość, dołączyłam opis projektu i po tygodniu przyszła odpowiedź z zaproszeniem na spotkanie.

Wszystko jest kwestią chęci, dopytania odpowiednich osób, zarażenia
ich swoją ideą. Nie ma rzeczy niemożliwych!
Kto to jest aktywista?

Człowiek, któremu się chce coś robić, który nie boi się wyzwań, ale
też porażek. Każdy z nas może być aktywistą – zaczynając od spraw
wokół siebie, jak segregacja śmieci, bidon do wody zamiast plastikowej butelki, oszczędzanie prądu, wybór detergentów. I szerzej – klatka
schodowa, blok, ławka na zewnątrz. W skali miasta aktywistkami są
Cecylia Malik i Olga Brzezińska – robią świetne rzeczy w zupełnie innych rewirach niż moje, ale równocześnie przenoszą swoje idee na
inne obszary. Bo aktywiści konfrontują się z różnymi ludźmi, ideami
po to, by finalnie działać wspólnie. Aktywistą jest też pan, który ma
obok Hevre sklep metalowy – on trzyma pieczę nad dzielnicą, wszyscy
go znają i każdy wie, że jak trzeba się czegoś dowiedzieć, to on to wie.
Od czego się to zaczęło u ciebie?

Odkąd pamiętam, nie brakowało mi pomysłów na inicjatywy. Już
w szkole średniej pracowałam w samorządzie klasowym, byłam też
wiceprzewodniczącą szkoły, więc wtedy zaczęłam działać. W Pauzie
na Floriańskiej, gdzie spędziłam 8 lat, nauczyłam się, co jest ważne dla
klientów, a co jest istotne w prowadzeniu miejsca dla ludzi. Zostałam
frontmanką, kiedy pojawiła się Pauza In Garden. Wymyśliłam to miejsce, bo czułam, że brakuje w Krakowie przestrzeni, gdzie ludzie mogą
się spotykać. W czasie studiów, kiedy profesorowie brali nas na zajęcia
na przykład do kawiarni, widziałam, jak zmienia się klimat zajęć i spędzania czasu. Siedzieliśmy przy kawie, gdzie ludzie się otwierali się
przed sobą. Zajęcia przebiegały zupełnie inaczej. Pomyślałam sobie,
że byłoby fajnie połączyć idee kawiarni i miejsca spotkań w swobodnej
przestrzeni. Tak powstała Pauza In Garden, w którą włożyłam dużo
serca.

Jaki jest twój klucz do sukcesu?

Ciągły rozwój i dynamika w życiu. Cały czas się uczę i rozwijam, a moje projekty rozwijają się razem ze mną. Przykładem może być znów
Kiermash, dla którego cały czas szukam nowych miejsc. Przy pierwszej
edycji udało nam się wynająć Jubilat, później Dworzec Główny. Wtedy
wszyscy w Krakowie zastanawiali się, co się z nim stanie – a nam udało
się go otworzyć dla ludzi. Cały czas się uczę. Skończyłam teraz nowe
studia i już mnie korci, żeby zacząć kolejne. Czytać, uczyć się, cały czas
coś zmieniać. Najgorzej jest zostać w jednym miejscu. Z drugiej strony
dbam o powtarzalność, rytuały, które dają mi stabilizację. Wstaję rano,
medytuję, włączam ulubioną muzykę, jem śniadanie. Po pracy przychodzę do domu, żeby się wyciszyć i zebrać siły na kolejny dynamiczny
dzień.
Gdzie szukasz inspiracji do swoich projektów?

Czerpię inspiracje z podróży, z książek, z filmów, z rozmów ze znajomymi, z codziennego życia i zauważania małych rzeczy, drobnych potrzeb – moich i moich znajomych. Bardzo lubię oglądać zdjęcia, piękne obrazy – wtedy odpoczywam. Kiedy jestem bardzo zmęczona, jadę
do lasu – cisza, zapach, kolor mnie uspokajają. Bardzo dbam o czas
wolny. Od dwóch lat realizuję postanowienie, że dwa miesiące w roku
są na odpoczynek. Lubię odpoczywać. Uważam, że to bardzo ważne.
A skąd czerpiesz energię do realizacji swoich projektów?

Od 20 lat wegetarianką i uważam, że moja energia pochodzi z dobrego
jedzenia. Mam dużo siły, bo jem dobre, zdrowe produkty. Korzystam
z kosmetyków, które nie są szkodliwe dla mnie i otoczenia. Dbam
o ruch – jeżdżę na rowerze, ćwiczę z trenerem, ale też sama w domu. Staram się też cały czas uśmiechać – podbijam sobie tym energię.
Dbam o właściwe słowa, bo uważam, że one mają moc. To, jakie słowa
wypowiadasz, ma wpływ na ciebie. To daje mi siłę.
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Przełom 2019 i 2020 roku to czas owocny dla polskiej kultury.
Cieszyliśmy się Noblem dla Olgi Tokarczuk, a polska książka
fantasy stała się światowym hitem popkultury

Wiedźmin
,
czyli ten obcy
Tekst: Anna Petelenz
Zdjęcia: Netfix Media Center
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Umarł król (czyli królowa, tj. Daenerys), niech żyje
król! Umarła historia o nadejściu zimy i wiele fanowskich serc umarło (na chwilę) wraz z ostatnim
sezonem Gry o tron. Nadzieje były wielkie, a rozczarowanie bolesne. Moje też. I choć najbardziej kochałam Sansę, a tu przecież był happy end – Gra o tron
pozostawiła mnie z poczuciem niesmaku, rozżalenia i mocnego, społecznego poczucia skrzywdzonej
wspólnoty. W internecie cierpieliśmy wspólnie.
I choć świat zawsze kochał i będzie kochać wielkie
epickie historie (zwłaszcza gdy w zasięgu wzroku pojawiają się miecze i długie suknie) – w fanosferze zapadł
duchowy marazm z nutą cynizmu. Duch nieudanego
domknięcia opowieści George’a R.R. Martina powracał.
I dlatego, gdy Netflix potwierdził produkcję Wiedźmina,
najpierw poczułam lęk. Co będzie, jeśli się nie uda?
Najntisy
Wiedźmin, czyli dokładniej opowiadania i pięciotomowa saga przygód o wiedźminie – Geralcie z Rivii, autorstwa Andrzeja Sapkowskiego, to w polskiej
popkulturze byt szczególny. To saga, która rozpalała
tysiące czytelniczych serc od początków lat 90. To
zatem opowieść z czasów biedy, której nikt nie dostrzegał, bo zabawa była zbyt dobra, z czasów używanych VHSów sprowadzanych z Niemiec, gum turbo,
trzepaka i przepoconych sal gimnastycznych. To też
saga z czasów pierwszych reklam mentosów, które
przywodziły nad Wisłę posmak wielkiego świata.
I dla mnie tym wielkim światem też był Sapkowski.
Bo wśród bezdennej i szarej otchłani szkolnych polskich lektur znalazłam naszą książkę, która zasysa,
zjada i nie wypuszcza. Książkę, która buduje świat,
w którym chce się pozostać a jednocześnie syci
i karmi się lokalnością (ach to słowo „chędożyć”!).
Wiedźmin nie ustępował w lekturze Władcy Pierścieni, a nawet był nowocześniejszy, bliższy rzeczywistości, bardziej mój. I Twój. Bardziej własny.
Bohater-mutant
Wiedźmin, jako mutant, dziwak, maszyna do zabijania z (o dziwo) emocjami, to idealny bohater dla
polskiego czytelnika lat 90., który już podgląda świat,
ale wciąż widzi, że czegoś mu brakuje. I nie pasuje.
Bo Wiedźmin jest opowieścią o… innym. I choć
może upraszczam lub banalizuję, ale w tym także
upatruję jednej z cech charakterystycznych prozy
Sapkowskiego. Stworzone przez niego uniwersum to
świat dziwaków i społecznych odrzutów, w którym –
jeżeli dochodzi do decyzji i wyboru – ten z pewnością
okaże się zły. To świat, w którym „mniejsze zło” jest
złem bez względu na urodę opakowania, a takie wartości jak piękno, dobro, prawda, honor czy odwaga są

niejasne, płynne i uczłowieczone.
Bo to nie jest Śródziemie ani Hogwart, w których
prawość i honor zwyciężą machiny najgorszego zła.
Świat Geralta z Rivii jest rozproszony. To małe wioski
i państewka, dramaty wieśniaków, niedotrzymanych
obietnic i drobnych zakamarków, w których tak samo
ryzykuje się życiem, jak na polach Pellenoru*. Tylko
mniej spektakularnie.
Bohater – autor
Sapkowski był więc postmodernistą, zanim stało się
to modne. Przynajmniej w Polsce. Pierwsze opowiadania o przygodach Wiedźmina pojawiły się na łamach czasopisma „Fantastyka” jako efekt konkursu
literackiego na opowiadanie fantasy. Sapkowski konkursu nie wygrał. Ale i opowiadania, i saga o Wiedźminie w końcu ruszyły w Polskę. A potem zaczęła
się sława i miłość polskiego czytelnika. Zaczęły się
konwenty, były komiksy (we współpracy autora z Bogusławem Polchem i Andrzejem Parowskim). Pojawił
się dodruk sagi ze słynnym logo „Polityki”. Potem był
rok 2007 i gra. I jej kolejne edycje, które szturmem
zdobyły serca graczy na całym świecie. Trzecia edycja, czyli „Wiedźmin 3: Dziki Gon” okazała się najlepsza w historii gier RPG (a przynajmniej dostała
największa ilość nagród w tej dziedzinie).
I był też wstyd, bo wszyscy dowiedzieli się, jak niekorzystną umowę zawarł autor książki z autorami
gry**. Internet puchł ze śmiechu, nawet gdy pojawiła się informacja, że Netflix bierze się za ekranizację.
„Sapkowski podpisał umowę na zyski z każdej kasety
VHS sprzedanej przez Netflixa” – żartowali fani, którzy, choć kochają autora, takich wpadek nie wybaczają. Niewątpliwie jednak bez światowego ogromnego sukcesu gry serialu najpewniej by nie było.

W świecie
Wiedźmina
„mniejsze
zło” jest
złem bez
względu na
urodę opakowania,
a takie
wartości
jak piękno,
dobro,
prawda,
honor czy
odwaga są
niejasne,
płynne
i uczłowieczone
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Wiedźmin
2019 roku
to Wiedźmin
światowy.
Bez sarmackiej,
ułańskiej
fantazji,
bez słowiańskiego zawstydzenia
niedopasowaniem
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Spójność uniwersum
Serialowe uniwersa mają dziś to do siebie, że tworzą świat w sposób totalny. Dawno już popkultura
zostawiła za sobą erę produktów pojedynczych, teraz trwa świat serii, kampanii 360o i podejścia holistycznego. Serial? To i książka, gra, plakaty, memy,
koszulki, gadżety. Trudno więc odróżnić, gdzie jest
granica kultury, marketingu, opłaconych influencerów i szczerych reakcji publiczności. Wszystko jest
wspólną magmą wrażeń, bodźców i gotowości na pop
-konsumpcję. I w tę rzeczywistość trafił Wiedźmin.
I wyobrażam sobie, jak tworzono tych pierwszych
osiem odcinków o przygodach Geralta z Rivii. Wyobrażam sobie producentów, art directorów, scenarzystów i inne tęgie głowy omawiające prozę Sapkowskiego. I myślę, że priorytet był jeden: nie robimy
nowej „Gry o tron”. Nie tworzymy bliźniaka, odbicia,
nie wracamy do tego, co widzowie już znają. I to na
pewno się udaje. Bo podobieństw ani w prowadzeniu
narracji, ani w wizualności nie ma, a Henry Cavill
(grający głównego bohatera) ma już spore grono wy-

znawców. Internet znów pęka w szwach od memów.
Czy to memy fanowskie czy marketingowe nigdy się
nie dowiemy.
Hmm
Czy „Wiedźmin” jest serialem udanym? I tak, i nie.
Oglądam ze strachem i niepewnością i choć widzę
wyraźne scenariuszowe niedociągnięcia (dla osoby,
która sagi nie czytała będą jeszcze trudniejsze do zrozumienia i fabularnego ogarnięcia), miernoty i fakapy
– cieszę się. Bo mimo wszystko jest nieźle. A obietnica Netlifxa, że przed nami kolejne sezony raczej daje
gwarancję, że przynajmniej dwa – trzy następne będą
świetne. Pierwszy traktujmy więc jako rozbieg.
Nostalgie do czasów najntisów wracają dziś jak bumerang, a słowa, by nie wołać o pomoc, bo nie nadejdzie czy smoku, jesteś piękny wypowiedziane przez
Zbigniewa Zamachowskiego w pierwszej ekranizacji
„Wiedźmina” (reż. Marek Brodzki, 2001) na zawsze
zostaną w sercach polskiego fandomu. Netflix te uczucia szanuje i w dubbingu serialu ponownie Geralt mówi

głosem Michała Żebrowskiego. Nie idzie jednak dalej.
Nostalgie to uczucia lokalne. Wiedźmin 2019 roku
to Wiedźmin światowy. Bez sarmackiej, ułańskiej
fantazji, bez słowiańskiego zawstydzenia niedopasowaniem. To Wiedźmin mniej „inny”, a bardziej heros. I tego Wiedźmina też mogę pokochać.

*oblężenie Minas Tirith i bitwa na polach Pellenoru – kluczowe starcie
zjednoczonych Ludów Śródziemia z siłami Saurona w trzeciej części
trylogii Tolkiena – Powrót Króla
**mowa o kwocie kilkunastu tysięcy złotych. Dopiero kilka lat po sukcesie
gry autor wrócił do rozmów z producentem gry. W grudniu 2019 udało się
osiągnąć porozumienie (wstępnie autor oczekiwał 60 mln zł)

Anna Petelenz – jedną
nogą w Krakowie, drugą
w Wiedniu. Najchętniej
pisze o sztuce, korporacjach i kobietach,
zazwyczaj w towarzystwie czarnej kawy.
Bloguje na
wzwiazkuzekranem.pl
i niemuzeum.pl. Współzałożycielka fundacji
AP KunstArt. Autorka
książki Nie opuszcza się
korporacji bez strat.
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Foto
prawda
Tekst: Agnieszka Kawula,
zdjęcia: Katarzyna Gapska

O zaglądaniu
obiektywem
aparatu
fotograficznego
do własnej głowy
i serca oraz w głąb
drugiego człowieka
rozmawiamy
z fotografo-terapeutką
Katarzyną Gapską

Bliskie spotkania | Katarzyna Gapska

Siedzisz okrakiem na krześle, twoja twarz jest
zasłonięta włosami, a rękami obejmujesz krzesło. To
twoje profilowe zdjęcia na FB.

Zamieściłam je jakiś czas temu, jeszcze nie do końca
czując, dlaczego wybrałam akurat to. Dla mnie zdjęcie
profilowe jest sygnałem, jaki wysyłamy do świata i co
chcemy temu światu przekazać, więc to nie jest przypadek. Na tej fotografii ważne jest to, w jaki sposób
obejmuję krzesło: z pewnym wycofaniem, nieśmiałością, ale jednocześnie jest w tym silny gest przytulenia.
Krótko po tym, jak wrzuciłam to zdjęcie, pojechałam
do szkoły na zajęcia z fotografo-terapii. Prowadząca
powiedziała: „Kasia, widziałam twoje zdjęcie na FB
i chciałabym je z tobą omówić. Co na nim widzisz teraz?”. I wtedy miałam objawienie, że właśnie poprzez
gest przytulenia krzesła i wszystkie emocje zawarte
w ciele, zupełnie nieświadomie się przejawiające, odzwierciedliłam moją mamę. Byłam nią.
To coś zmienia?

Tak, sposób patrzenia na relację ze swoim rodzicem.
Bo jeśli dostrzegamy wspólne gesty, ta osoba staje się
nam bliższa i lepiej ją rozumiemy. Tak było ze mną.
Bardzo się zbliżyłam do mojej mamy właśnie dzięki
zdjęciom.
Jest takie ćwiczenie, nazywa się ucieleśnienie. Bierzemy zdjęcie kogoś bliskiego, z którym nie do końca mamy jasną relację. Staramy się odzwierciedlić gest z tego zdjęcia. Usiąść w ten sam sposób, uśmiechnąć się,
popatrzeć. Jest bardzo prawdopodobne, że poczujemy
te same emocje, jakie miała osoba ze zdjęcia. Możemy
doświadczyć stanów, o jakie byśmy tej osoby nie podejrzewali. Bo na przykład w naszym odczuciu ktoś jest
głośny czy arogancki, a wystarczy, że usiądziemy przez
chwilę tak, jak ten ktoś z obrazka, i od razu poczujemy,
ile w tym kimś było niepewności, smutku czy uczuć,
których ten ktoś do siebie nie dopuszczał.
Jakie były początki twojej foto-drogi?

Odkąd pamiętam dużo podróżowałam. Zawsze z aparatem. Lubiłam wchodzić w mniej uczęszczane uliczki i uchwycić w kadrze człowieka. Często słyszałam:
„Jej, jakie ty momenty łapiesz, masz super oko”. Broniłam się: „Oko to ma moja siostra, ona skończyła ASP,
jest prawdziwą fotografką, a ja sobie tylko pstrykam”.
Długo uważałam, że aby zająć się na poważnie fotografią, będę musiała zdradzić siostrę.
Zdradzić? Jak to?

Przecież to ona w tej rodzinie jest artystką, więc nie
może być drugiej. Było mi strasznie głupio, żeby z nią
o tym rozmawiać. Przeszłam długi proces wewnętrzny. W rezultacie zbliżyłyśmy się do siebie i teraz mamy
nawet wspólne projekty fotograficzne. Ale w ogóle byłam bardzo krytyczna wobec siebie. Bo chciałam robić
zdjęcia jak ktoś inny. I mi nie wychodziło. Wszyscy ro-

bili dobre fotografie, tylko nie ja. Wysyłałam w różne
miejsca swoje prace, i jak mi je publikowali, to znaczyło, że byłam dobrą fotografką, a jak nie, to znowu
byłam beznadziejna i myślałam, żeby zająć się uprawą
marchewki.
Jak przeszłaś od sesji klasycznych to
terapeutycznych?

To był osobisty proces. Moje doświadczenia życiowe
z dzieciństwa i młodości spowodowały, że miałam
w sobie dużo niepewności i niską samoocenę. Wydawało mi się, że jeśli dzięki zdjęciom będę spełniała oczekiwania klienta, to wystarczy. W końcu
poczułam zmęczenie mailami od moich klientek:
„Kasia, wyszczuplij mi ramię, zlikwiduj zmarszczkę
na policzku i żyłę, którą mam na lewej nodze też
byś mogła ukryć”. Robiłam to wszystko, ale coś we33

wnętrznie mnie ciągle gniotło. Czułam opór. Według
mnie osoba, którą fotografowałam, była kompletna ze
swoimi emocjami, ramieniem, zmarszczką i żyłą. Zastanawiałam się: „O co ci chodzi, przecież to zdjęcie
jest ładne, klientka jest zadowolona, zamawia więcej,
a ty się czepiasz”. Dużo czasu zabrało mi, zanim zrozumiałam, że nie chcę fotografować tylko pozornej
ładności. Jest mnóstwo różnych rzeczy, które można
zobaczyć w fotografii, a nie tylko, czy ktoś na nim ładnie wyszedł. Wtedy stwierdziłam, że chcę zacząć od
siebie. Wyruszyłam na poszukania czegoś więcej, poza
pozę, światło, stylizację. I znalazłam fotografo-terapię.

Co się dzieje podczas sesji z klientem?

Najpierw robię kawę. Siadamy w kuchni i po prostu
rozmawiamy. Pytam o to, czy ma jakieś marzenie fotograficzne, i czy chciałaby/chciałby zobaczyć coś na
zdjęciach.
Zobaczyć?

Czym to jest dla ciebie?

To zaglądanie w głąb siebie przy pomocy fotografii.
Można tego dokonać albo robiąc zdjęcia sobie, albo wszystkiemu dookoła. Zarówno sfotografowanie
kwiatka, jak i własnego nosa może nam coś o nas
samych opowiedzieć. Nie ma znaczenia, co fotografujesz. Wszystko może mieć podobną moc terapeutyczną.
Dlaczego zaczęłaś od robienia autoportretów?

Chciałam zobaczyć siebie. Przez długi czas miałam
wrażenie, że zajmuję się wszystkimi wokół. Zawsze byłam za obiektywem, nigdy przed. Czułam wewnętrzny zgrzyt, bo stojąc za aparatem, nie wiedziałam, kim
jestem. Wydawać by się mogło, że jak zostajemy sami
z sobą, to nie zakładamy masek. A one wychodzą, kiedy zaczynamy robić autoportrety. Stanąć przed sobą
samym jest trudniej niż przed lustrem.
Dlaczego?

Lustro zachęca nas jednak, żeby włożyć jakąś maskę.
Jeżeli robimy sobie zdjęcie przy pomocy samowyzwalacza czy pilota, nie wiadomo, jaki moment aparat
zarejestruje. I tu tracimy kontrolę nad efektem, jaki
zobaczymy. Nie zawsze musimy się sobie podobać,
ale aparat zarejestruje to coś w nas, co może pomóc
dokonać wewnętrznego wglądu. Pamiętam, jak pojechałam do siostry, żeby zrobiła mi zdjęcia pod moje
dyktando. Zdziwiłam się, bo zobaczyłam zaprzeczenie
tego, co o sobie myślałam i co sobie wykreowałam.
Zmusiło mnie to do pokonywania wewnętrznych oporów i zdjęcia masek. Dopiero wtedy mogłam zacząć to
proponować moim klientom.
Jak odbierałaś pierwsze autoportrety?

Buntowałam się. No bo przecież ja tak nie wyglądam!
W moim wyobrażeniu byłam inna. Włączało się też
kobiece podejście, że tu mam zmarszczkę, a głowę to
mogłam wyżej podnieść, i nie taka mina. Ale wtedy
mówiłam sobie: „Zaraz, zaraz wszystko ma sens – to,
jak spojrzałam i w jaki sposób trzymam rękę i to, jak
włosy się ułożyły. Taka autoanaliza nie należy do najłatwiejszych, ale wychodzi się z niej wzmocnionym.
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Stwierdziłam,
że chcę
zacząć
od siebie.
Wyruszyłam
na poszukania czegoś
więcej, poza
pozę, światło,
stylizację.
I znalazłam
fotografoterapię

Na przykład ktoś chce zobaczyć siebie jako człowieka sukcesu albo na jednym zdjęciu zobaczyć w sobie
i dobro, i zło, albo pewną siebie kobietę. Cóż, nie zawsze aparat ma taką moc, żeby to zarejestrować, więc
rozmawiamy dalej i pytam: „A gdybyś zobaczył/zobaczyła zupełnie coś innego?”. W trakcie spotkania
ludzie zaczynają być siebie ciekawi i chcą zobaczyć
w sobie coś więcej niż wyobrażenie, z jakim żyją na
co dzień. Nie naciskam, nie ustawiam, nie ingeruję
w ruchy, strój ani rekwizyty. Przemieszczamy się po
moim studio, rozmawiamy albo siedzimy nieruchomo, bo ktoś na przykład usiądzie na podłodze i tam
chce zostać. Więc siadam naprzeciwko, rozmawiamy o ważnych rzeczach, a aparat jest nieinwazyjnym
towarzyszem. Pamiętam jedno spotkanie, podczas
którego dziewczyna przez półtorej godziny ani razu
nie spojrzała w obiektyw. Kiedy zapytałam o powód,
odpowiedziała: „Bo nie chcę zobaczyć na zdjęciach
swojej matki”.
Tego typu stwierdzenia nie zdarzają się na
klasycznych sesjach.

Bo zwykła sesja jest zakładaniem maski pozorów i kolorów. Dużo jest na nich makijażu, świateł, strojów.
Idziemy zrobić zdjęcia, żeby trochę pościemniać,
poczarować, żeby zobaczyć siebie ładniejszym. Tylko, czy o to tak naprawdę chodzi? Bo przecież kiedy
zmyjemy makijaż, spojrzymy w lustro, jesteśmy zwykłymi ludźmi, z tym wszystkim, co na co dzień chcemy ukryć przed innymi.
Jak się szuka tego prawdziwego siebie przy
pomocy zdjęć?

To nie jest łatwe. Jednym ze sposobów jest szukanie
w rozmowach z bliskimi i w rodzinnych albumach.
Tam często znajduje się klucz do tego, kim jesteśmy
i z jakich elementów swoich przodków zostaliśmy
zbudowani. Odkrywcze i budujące było dla mnie, kiedy zobaczyłam, ilu w moim pokoleniu było wartościowych ludzi i z ilu osób czerpię. Wydawało mi się, że
jestem trochę outsiderką, która wyrosła na domorosłą
artystkę, w dodatku nie bardzo wie, czego chce. Tymczasem, kiedy spojrzałam w albumy i poukładałam
zdjęcia przodków, okazało się, że w mojej rodzinie zawsze była silna potrzeba artystycznego rozwoju.
Jaka jesteś bez swojej maski?

Bardzo podobna do rodziców, chociaż długo to wypierałam.

Bliskie spotkania | Katarzyna Gapska

pokazać całą prawdę o momencie, w jakim jesteśmy
w życiu. Miałam duży problem z tym zadaniem. Moim mottem na tamten czas było: „Gdzie ja jestem?”.
I szukałam sobie tego w Warszawie, fotografując a to
swoje stopy, a to cienie, ale ciągle to nie było to. Nagle stanęłam przed domofonem i sfotografowałam jego metalowe guziki. To był mój obraz. Przyglądałam
się tym wszystkim przyciskom i zrozumiałam, że nie
mam klucza, nie mam kodu do samej siebie.
Czyli uczyłaś się głównie o sobie?

I w dodatku nie zawsze było przyjemnie. Pamiętam,
że na jeden ze zjazdów pojechałam z poczuciem, że
już dużo wiem i już mam klucz do siebie, no może
jeszcze czasami się mylę, ale jest naprawdę dobrze.
Aż tu dostałam inne obrazki, inne konfiguracje i wyjechałam mocno rąbnięta w głowę i z myślą: „No,
Kaśka, znów spadasz na inny poziom, znowu szukasz”.
Czego?

Tym razem zobaczyłam, jak bardzo wypierałam męską
energię w moim życiu.
W jaki sposób to zobaczyłaś?

A co robicie w szkole na zajęciach?

Wszystko zależy od tematu, który aktualnie poruszamy.
Bo przy pomocy fotografii można przyglądać się wielu
rzeczom. Na przykład, dlaczego w życiu nie dokonujemy
zmian i się ich tak bardzo boimy. Wybiera się wtedy zdjęcia ważnych dla nas osób i układa według odpowiedniego klucza. Sprawdzamy na przykład, czyim głosem mówi nasz wewnętrzny krytyk albo co się dzieje w obszarze
naszych relacji, że nie chcemy tej zmiany na poziomie
nieświadomym, bo przecież świadomie to byśmy chcieli
być w innym miejscu, a z różnych powodów nie jesteśmy. Więc w zdjęciach można zobaczyć swoje blokady
albo jaką rolę pełnimy w całym systemie rodzinnym, albo
możemy sfotografować swoje motto życiowe.
Motto życiowe?

Wierzę w to, że jesteśmy w stanie jednym obrazem

Wierzę w to,
że jesteśmy
w stanie
jednym
obrazem
pokazać
całą prawdę
o momencie, w jakim
jesteśmy
w życiu

Mieliśmy przywieźć zdjęcia mężczyzn z rodu. Miałam
fotografie męża, mojego nieżyjącego ojca, dziadka
i pradziadka. Co ciekawe, w dniu zajęć dowiedziałam
się, że mój pradziadek nosił takie samo imię, jak mój
syn, więc zaczęło się ciekawie. Ułożyłam fotografie
w linii wiodącej prosto do mnie. I nagle dostrzegam
ich wszystkich. Ja, która całe życie zajmuję się kobietami, jakbym po raz pierwszy zobaczyła, że w mojej
rodzinie są też mężczyźni.
To wszystko na tyle mnie poruszyło, że na poziomie
ciała przez dwa dni prawie nie mogłam się ruszać,
ciężko mi było oddychać, jakby ktoś przywalił mnie
kamieniami. Wtedy przyszła do mnie taka myśl, że
potrzebuję ich wszystkich uhonorować, przeprosić za
to wyparcie.
I co zrobiłaś?

Ogłosiłam na FB, że chciałabym zaprosić sześciu
mężczyzn na sesje. Pisząc post, zakładałam, że nikt
się nie zgłosi. Myliłam się. Dziś się z siebie śmieję i jest
mi bardzo głupio, bo upierałam się, żeby fotografować
tylko kobiety.
Pamiętam jak trzy lata temu zgłosił się do mnie mężczyzna i chciał, żebym zrobiła mu akty. Od razu pomyślałam, że to dziwne bardzo. Podzwoniłam do wszystkich przyjaciółek, żeby mi doradziły, co robić. Wyrok
zapadł jednogłośnie: zboczeniec. Mój opór był na tyle
silny, że ten mężczyzna do mnie nie przyszedł. Wróciłam do tematu po dwóch latach, zaprosiłam tego
człowieka i zrobiliśmy naprawdę piękne zdjęcia, miały
wręcz metafizyczną formę.
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Dziewczyna
przez półtorej
godziny
ani razu nie
spojrzała
w obiektyw. Kiedy
zapytałam
o powód,
odpowiedziała:
„Bo nie chcę
zobaczyć
na zdjęciach
swojej matki”

Zdarza ci się, że jesteś niezadowolona ze zdjęć?

Robisz jeszcze klasyczne sesje?

Miewam sytuacje, kiedy czuję, że czegoś mi brakuje,
coś jest nie tak i nie mogę oddać zdjęć.
Pamiętam mężczyznę, który zgłosił się na sesję, a kiedy zapytałam, co chce zobaczyć na fotografiach, odpowiedział: „Chcę zobaczyć siebie jako człowieka
sukcesu i skurwiela.” „Mocne”, pomyślałam. „A gdybyś zobaczył zupełnie kogoś innego?”. „ No, mam
w sobie taką zgodę”, odpowiedział. Dopiero wtedy się
umówiliśmy na foto-spotkanie. Przyszedł w trudnym
momencie swojego życia. Przez półtorej godziny stał
w czarnym golfie, na czarnym tle, oświetlony jedną
prostą lampą i mówił. Nagle dostał słowotoku. Zobaczyłam, ile w nim jest emocji z pogranicza smutku,
desperacji. Przez pięć tygodni nie mogłam tych zdjęć
oddać. W końcu wysłałam mu tylko kilka. Wybrał jedno na swoje zdjęcie profilowe. W końcu zaprosiłam
go na dogrywkę, bo czułam, że tej sesji nie skończyliśmy. Przyszedł, zaznaczył jednak, że nie ma ochoty
na zdjęcia, bo wtedy dostał to, czego chciał. Niby od
niechcenia, ale zaczęliśmy. Tym razem oddałam mu
fotografie bardzo szybko. Natychmiast wybrał jedną
i zamieścił na profilu. Ma na nim rozchyloną bluzę,
a spod niej, zupełnie przypadkiem, wyłonił się napis
„Tata” z symbolem rozładowanej baterii. I to był klucz
do tego, przez co przechodził w swoim życiu przez
ostatnie tygodnie. I kiedy zobaczył właśnie to zdjęcie,
zrozumiał, dlaczego poprosiłam o drugie spotkanie.

Tak, a kiedy się zdarzają, przemycam inne spojrzenie
na fotografię. Mam na przykład tak zwane „sesje dla
męża”. Pytam: „Jakiego rodzaju zdjęcia robimy?”.
„Takie dla męża”, pada odpowiedź. Mój wewnętrzny
zgrzyt nie pozwala mi siedzieć cicho i mówię: „Ale
to pani dostała voucher, na pewno ma być dla męża,
a nie dla pani?”. I najczęściej coś w tym wszystkim
nie gra. Bo robimy zdjęcia, klientka sobie wybiera
ubrania, jest łóżko, buduar i idziemy w kierunku zmysłowości. Czuję, że ta pani nie jest wcale szczęśliwa
z pomysłem, a mnie zdjęcia nie idą. Więc proponuję,
żeby podeszła do szafy i wybrała coś nie dla męża, ale
dla siebie. Ot tak na zakończenie. I wtedy dzieje się
magia. Schodzi napięcie. Wszystko wskakuje na swoje
miejsce. Dlatego tak ważne jest, żeby na zdjęcia przychodzić dla siebie.

Co jeszcze zdjęcie może pokazać o człowieku?

Agnieszka Kawula
– kobieta wielowymiarowa i wielozadaniowa, zdecydowanie
zakochana w życiu.
Od 11 lat zajmuje
się dobrym dotykiem
i hawajskim masażem
Lomi Lomi Nui. Pisze
o ciele, dobrym życiu
i dbaniu o siebie na
www.agnieszkakawula.pl. Po godzinach
opowiada historie
dźwiękiem na
www.radiokawula.pl
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Pamiętam, że przyszła do mnie dziewczyna o wręcz
aktorskiej urodzie. Przyniosła aparat fotograficzny
starego typu, bez kliszy. Przyciskała ten aparat obiektywem do brzucha. Dla mnie to był niezwykły sposób
trzymania aparatu. Zapytałam, dlaczego tak właśnie
robi. Odpowiedziała, że fotografia jest jej wielką pasją,
ale nie jest w stanie fotografować. Opowiedziałam jej,
co widzę, bo ona nie miała świadomości, jak trzyma
aparat. Dla niej to było bardzo otwierające.
Albo inna kobieta przez półtorej godziny zmieniała co
chwilę ubrania i cały czas zerkała w lusterko. Poprawiała sobie włosy, sukienkę, ciągle coś w sobie układała. To była w ogóle niezwykła sesja, bo miałam tylko
maleńką kartę pamięci i wiedziałam, że będę musiała
selekcjonować zdjęcia. W pewnym momencie powiedziałam: „Mamy ostatnią klatkę, możesz ją wykorzystać tak, jak chcesz.”. „To ja teraz będę prawdziwa”,
odpowiedziała. Założyła skórzaną kurtkę, ubrała się
trochę tak, jakby szła do biura. Miała wielką, przepastną torebkę. Usiadła tyłem do lustra i zaczęła w tej torebce czegoś szukać. Zarejestrowałam obraz. Po sesji
zapytała: „Kasia, jak to wyglądało z twojej perspektywy?”. Powiedziałam, że widziałam kobietę, która odwróciła się od lustra i czegoś szukała, ale niczego nie
znalazła, bo nie wyciągnęła z torebki ani jednej rzeczy.
To było dla niej bardzo ważne.

A jak fotografo-terapia ma się na przykład do sesji
rodzinnych?

Ostatnio fotografowałam uroczystość, na której było
bardzo dużo osób między sześćdziesiątym a siedemdziesiątym rokiem życia. Zaprosiłam chętnych przed
aparat. I zaczęło się pozowanie: ciocia z wujkiem,
bratankiem, babcia w wnukiem, babcia z dziadkiem
i tak dalej. Starałam się ich wytrącić z tego sztywnego
stania na bezdechu w oczekiwaniu na zdjęcie. „A może by państwo spojrzeli sobie w oczy?”. I wtedy usłyszałam: „Do czego nas pani tutaj zmusza, my czterdzieści lat sobie w oczy nie patrzyliśmy”. Ale łagodnie
ich zachęcałam. Szybko moje wskazówki zaczęły im
pomagać, przestali pozować, a zdjęcia zaczęły sprawiać im przyjemność. Nie chcieli z planu zdjęciowego
wychodzić, bo oprócz patrzenia w oczy, pan nagle panią przytulił, w szyję cmoknął, pogłaskał. Często potrzebny jest jedynie wyzwalacz, zachęta, a by ktoś nam
powiedział: „Możesz”.
No tak, klasyka. Wszyscy się ustawiają w pozie,
a potem wywracają oczami, że głupio wyszli.

Dlatego tak bardzo lubię wytrącać ludzi ze sztywnych
póz poprzez łagodne zbliżanie ich do siebie. Bo nagle
się okazuje, że córka dawno nie kładła głowy na ramieniu swojej mamy, teraz może to zrobić, a zdjęcie zarejestruje emocje, które się w tym momencie uruchomiły.
Czasem, żeby złagodzić tę sztywność, proszę ludzi, żeby przychodzili na sesje ze swoimi zwierzętami. Raz
ogłosiłam akcję „Foto dla kota”. O ile psa to jeszcze
można namówić do pozowania, o tyle kot ma wszystko
pod ogonem, idzie swoją drogą i najczęściej jest wkurzony. W związku z tym zdjęcia też wyszły ciekawe:
albo ktoś siedział pod łóżkiem, albo kota udało się złapać tylko w lustrzanym odbiciu, albo kot był przytulany i widać to jego wielkie nieszczęście na pysku. Przebywanie ze zwierzakami wyzwala w ludziach piękne
i prawdziwe emocje.

miasto kultury | film

Kobiecym okiem:
premiery stycznia i lutego

tekst: Ewa Szponar

fot. materiały prasowe

Wciąż ciemno i zimno? Tym przyjemniej będzie
zaszyć się w kinie. Zwłaszcza, że czeka na nas wiele
kobiecych premier we wszystkich odcieniach tego
słowa
Proxima

Kiedy myślę o trudach łączenia macierzyństwa z karierą zawodową, przed oczami staje
mi scena z filmu „Erin Brockovich” Stevena
Soderbergha, w którym Julia Roberts, czyli
tytułowa Erin, uwikłana w błędne koło emancypacji i nierówności, bierze ze sobą do pracy
trójkę znudzonych dzieciaków.
Alice Winocour, reżyserka „Proximy”, winduje problem life-work balance poza stratosferę. I to dosłownie, czyniąc główną bohaterką filmu samotną matkę-astronautkę.
Sarah przygotowuje się do lotu w Kosmos.
To zadanie, żmudne już w punkcie wyjścia,
dodatkowo komplikuje płeć bohaterki, która to na każdym kroku musi udowadniać
swoją wartość męskiej części zespołu –
a także jej sytuacja rodzinna. Sarah ma na
rok rozstać się ze swoją kilkuletnią, wrażli-

wą córką, z którą ma bliską i czułą relację.
Reżyserka „Proximy”, kręcąc film bardzo kobiecy, jednocześnie zdaje się podważać sens
nakładania na rzeczywistość genderowych
podziałów. Mimo pracy w mocno zmaskulinizowanym środowisku Sarah nie stara się
być facetem (może poza sceną, gdy duszkiem
wypija kieliszek wódki). Przeciwnie, podkreśla swoją kobiecość, ale nie w stereotypowych
gestach (jak wspomniana w filmie Walentina
Tierieszkowa, która nakładała makijaż, żeby
gwiazdy mogły ją podziwiać w pełnej krasie),
tylko poprzez swobodę, z jaką czuje się we
własnym ciele. Widać to w scenie, gdy, mimo świadomości higienicznych ograniczeń,
decyduje się nie zatrzymywać okresu na czas
pobytu w kosmosie. Z drugiej strony, płeć
bohaterów „Proximy” nie determinuje ich
zachowania. Sarah to twarda sztuka, zarów-

no fizycznie, jak i intelektualnie. Jest świetną
inżynierką, a jej ciało znakomicie radzi sobie
z morderczym treningiem. Z kolei jej były
mąż, raczej powściągliwy astrofizyk, okazuje się dobrym opiekunem małej Stelli. Nie
wspominając o tym, że jej koledzy astronauci
w wolnych chwilach recytują wiersze.
Nie mniej ważnym powodem, dla którego cenię tę skromną, niemal surową opowieść, jest
Eva Green, czyli ekranowa Sarah. I tu znów
paradoks. W tej z pozoru zwykłej, bardzo behawioralnej, pozbawionej glamouru i inscenizacyjnego rozmachu kreacji aktorka błyszczy i generuje maksimum emocji. „Proxima”
nie jest jedynie fantazją z dokumentalnym
zacięciem. To oparty na faktach hołd złożony
bohaterce zbiorowej. Matce i kobiecie pracującej, która żadnej pracy się nie boi. Nawet
nie z tej Ziemi.

Małe kobietki
Nie pamiętam, ile razy czytałam powieść
Louisy May Alcott, ale w dzieciństwie moją
ulubioną bohaterką była Beth – (irytujący)
anioł w ludzkiej skórze. Dziś zdecydowanie
wolałabym być Joe, ale z nutą pragmatyzmu
Amy. Tym bardziej, że to przecież ta ostatnia
wychodzi za mąż za Laurie’ego... W adaptacji Grety Gerwig, która ponoć postanowiła
wydobyć z „Małych kobietek” maksimum feministycznej esencji, gra go Timothée Chalamet. Chyba nie trzeba nic więcej dodawać .

Kłamstewko
W kwestii Oscarów trzymamy kciuki za „Boże Ciało” w wyścigu o miano Najlepszego
filmu międzynarodowego. W pozostałych
kategoriach znacząco może namieszać
„Kłamstewko” Lulu Wang (która, notabene,
uwielbia mijać się z prawdą, przynajmniej
w tytułach swoich filmów), rodzinna opowieść osadzona w amerykańsko-chińskich
realiach. Jak daleko można się posunąć
w trosce o najbliższych? Czy kłamstwo w dobrej wierze to lepszy rodzaj oszustwa?

365 dni
Nie ukrywam, że ręka mi drżała, gdy dodawałam film Barbary Białowąs do otwarcia
nowego roku. Blanka Lipińska to raczej nie
Louisa May Alcott literatury dla dorosłych,
co więcej, polska tradycja kina erotycznego
pozostawia wiele do życzenia. Skoro jednak
szykuje się nam fenomen na miarę „Pięćdziesięciu twarzy Greya”, nie sposób go pominąć. Nawet jeśli ta historia zostanie narysowana (bardzo) grubą kreską, przynajmniej
będzie to kreska rodzaju żeńskiego.
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Media trendy | influencerzy 50+

Silver Influencerzy
tekst: Anna Piwowarska

Pokolenie 50+ coraz aktywniej korzysta z mediów społecznościowych. Są wśród nich
tacy, którzy ze swojego wieku uczynili wyróżnik. Silver Influencerzy dzielą się w Internecie
swoim stylem życia i pasjami, zdobywają coraz szersze grono odbiorców – za pomocą
bloga, Facebooka i Instagrama zmieniają nasze wyobrażenia o życiu na emeryturze
i definiują od nowa wiek dojrzały
Od jakiegoś czasu przyglądam się zjawisku, którego są
częścią. Z uwagą śledzę ich blogi i konta w mediach
społecznościowych. Do rozmowy zaprosiłam trzy osoby:
Krystyne Bałakier, Jana Adamskiego i Elę Hübner.
Każda z nich działa po swojemu i osiąga bardzo dobre
rezultaty.
KRYSTYNA BAŁAKIER
Stylistka i blogerka modowa 50+. Moda to jej pasja i zawód. Od 12 lat prowadzi we Wrocławiu firmę zajmującą
się stylizacją. Rok po jej uruchomieniu założyła jeden
z pierwszych blogów poświęconych modzie dla kobiet
w dojrzałym wieku.
– Założyłam blog, bo chciałam znaleźć fajne zajęcie na
emeryturze. Początki nie były łatwe. Trochę się bałam,
że zostanę skrytykowana. Blogerkami były wtedy tylko
młode i piękne dziewczyny.
Z prawdziwym hejtem zetknęła się tylko raz, po kilku latach blogowania, kiedy portal Onet.pl opublikował z nią
obszerny wywiad.
– Myślałam, że mnie to bardzo dotknie, ale te głupie komentarze raczej mnie rozbawiły, niż zdenerwowały. Aby
to zrozumieć, trzeba mnie znać. Potrafię wszystko obrócić w żart. Uważam, że osobom, które mnie obrażają,
należy raczej współczuć, niż się na nie gniewać.
W 2016 roku wydała książkę Dojrzała elegancja. Modna
i piękna w każdym wieku. Określa ją jako elementarz
stylizacyjny dla dojrzałych kobiet. Pisze o dodatkach,
łączeniu wzorów, fryzurach, najnowszych trendach. Zamieszcza też wskazówki dotyczące tworzenia indywidualnego stylu, przykładowe metamorfozy oraz własne refleksje modowe z podróży do Nowego Jorku. Chciałaby,
aby polskie kobiety przestały mieć kompleksy i zaczęły
ubierać się z fantazją, bardziej kolorowo. Jej zdaniem,
wiele kobiet obawia się przekroczenia wąskiej granicy
między dobrze ubraną 50-tką, a „dzidzią piernik”. Drugim niebezpieczeństwem jest styl „na własną babcię”.
W książce i na blogu Krystyna Bałakier podpowiada, jak
unikać tych pułapek.
Poza blogiem prowadzi też profil na Facebooku „Moda po ludzku.” Jednak największą popularność zdobyła
jako Instagramowa Silver Influencerka. Jej konto ob38
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internetowym
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to zajęcie na
kilka godzin
dziennie,
wymagające
samozaparcia i samodyscypliny

serwuje 28 tysięcy osób, a pojedyncze zdjęcia stylizacji
zbierają po pięćset i więcej polubień. Na Instagramie,
poza stylizacjami i zapowiedziami nowych wpisów na
blogu, dzieli się niekiedy szczegółami z życia. Przez jej
tablicę przemykają wnuki (a ma ich czworo), ulubione
potrawy (sushi i desery) oraz aktywności ruchowe: pływanie i chodzenie („15 lat temu zamieniłam papierosy
na kije” – napisała w jednym z postów).
Instagram jest dość młodym medium społecznościowym, które dopiero zaczynam odkrywać. Wielu moich
znajomych przyznaje, że nie całkiem się w nim odnajduje. Tymczasem Krystyna Bałakier używa go od czterech lat i wydaje się urodzoną instagramerką:
– Instagram jest bardzo prosty. Moja młoda fotografka
pokazała mi raz, jak go obsługiwać. Uwielbiam nowinki, a poza tym uważam, że jeśli nie uczymy się nowych
rzeczy, to stajemy w miejscu lub zaczynamy zsuwać
się w niebyt.
balakier-style.pl

CODZIENNOŚĆ SILVER
INFLUENCERA
To, co widzimy i czytamy na Instagramie, to tylko wierzchołek lodowej góry. Bycie internetowym influencerem
to zajęcie na kilka godzin dziennie, wymagające samozaparcia i samodyscypliny.
Wszyscy moi rozmówcy podkreślają, że kluczem jest dla
nich dobra organizacja czasu i dokładne planowanie zadań. Sama się przekonałam, że to nie tylko deklaracje.
Na wiadomość, czy zgodzą się odpowiedzieć na kilka
pytań, wszyscy zareagowali jeszcze tego samego dnia.
Swoje wypowiedzi wysłali do mnie w czasie, w którym
się umówiliśmy, albo przed terminem. Zdziwiło mnie
to, iż Internetu używali właściwie od początku, od kiedy
pojawiła się taka możliwość. Pierwsze skrzynki mailowe
zakładali jeszcze w latach 90-tych. Wszyscy zaczynali
od bloga. Prowadzenie profili – najpierw na Facebooku,
a potem również w innych mediach społecznościowych
– było konsekwencją posiadania bloga. Wynikało z chęci dotarcia do odbiorców, promowania nowych wpisów,
podtrzymywania kontaktu ze społecznością.
Internet jest dla nich narzędziem i sposobem realizacji
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hobby, jakim stało się blogowanie. Oddzielają
jednak bycie w Internecie od życia w realu.
Podkreślają, że ich prawdziwe życie, relacje,
kontakty z bliskimi, a nawet odpoczynek,
dzieją się w świecie rzeczywistym.
– Sieć to dla mnie platforma do kontaktu,
integracji ludzi o podobnych potrzebach
i dążeniach, sposób na wyrażanie siebie
i pokazywanie własnych działań – podkreśla Ela Hübner. Jako jedyna z tej trójki nie
jest jeszcze na emeryturze. Dzieli swój czas
pomiędzy pracę zawodową (jest tłumaczką
języków angielskiego i norweskiego) oraz zajęcia związane z prowadzeniem bloga i całej
platformy „Fajna baba nie rdzewieje”. Stałe
punkty to profile na Facebooku i Instagramie, które stara się prowadzić regularnie.
Krystyna Bałakier robi co tydzień sesje zdjęciowe co najmniej dwóch stylizacji. Przy
takiej częstotliwości sesji konieczne są regularne wizyty u fryzjera i manikiurzystki. Codziennie wieczorem odpowiada na mnóstwo
maili. Raz albo dwa razy w tygodniu spotyka
się z klientkami. Chociaż jest już na emeryturze, to całkowity odpoczynek funduje sobie
trzy razy w roku, średnio po dwa tygodnie.
Jan Adamski żartuje, że jest chyba rekordzistą blogosfery, bo przygotowuje 12 do 15 wpisów miesięcznie. Przy komputerze spędza
przeważnie 5-6 godzin dziennie, ale bywa, że
dużo więcej.
Poza przygotowywaniem bieżących wpisów
i studiowaniem materiałów do przyszłych,
pisze też artykuły do magazynów i odpowiada na korespondencję. Codziennie otrzymuje kilkadziesiąt wiadomości. Pracochłonne są
zwłaszcza odpowiedzi na zapytania ofertowe
od potencjalnych reklamodawców. Sesja
zdjęciowa to zwykle pół dnia pracy tygodniowo, czasami cały dzień, gdy do sfotografowania jest kilka stylizacji w różnych miejscach.
Do tego dochodzą jeszcze spotkania na żywo
oraz szkolenia w Warszawie i w innych miastach.
Krystyna Bałakier, fot. Luiza Różycka
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JAN ADAMSKI
Fashionista, znawca mody męskiej i bloger.
Od 2014 roku prowadzi blog o modzie męskiej oraz problemach i absurdach współczesnego świata. Modę i stylizację łączy
z rockiem progresywnym (wielką miłością od
czasów szkolnych), zdjęciami i opowieściami
o ptakach, oraz wypowiedziami na temat
polityki i gospodarki. Prowadzi też profil na
Facebooku oraz konta na Twitterze i Instagramie. Swój elegancki styl przełamuje oryginalnymi elementami (kolorowe skarpetki, jaskrawe dodatki). Na instagramowym profilu
umieszcza zdjęcia swoich stylizacji, opatrzone krótkim opisem po angielsku i po polsku
oraz wieloma hashtagami. Pod każdym zdjęciem zdobywa po pięćset, a czasem i tysiąc
serduszek. Obserwuje go 25 tysięcy osób.
– Przez pewien czas opierałem się utworzeniu konta na Instagramie, czego dziś żałuję.
W końcu zrobił to za mnie znajomy. Wstawił
kilka moich zdjęć, po czym przekazał mi hasło i kazał dalej prowadzić. I się wciągnąłem.
Choć zajmuje się tylko modą męską, jedna
trzecia obserwujących jego profil to kobiety.
Panie stanowią niemal połowę czytelników
jego bloga i licznie uczestniczą w szkoleniach na temat męskich ubiorów, które prowadzi w różnych miastach. Na swoim blogu
umieszcza bardzo szczegółowe porady i opisy
poszczególnych elementów męskiej garderoby w wydaniu eleganckim. We wpisie „Czas
na płaszcze” pokazuje na przykład, czym
różnią się dyplomatki (chesterfieldy) od
budrysówek, bosmanek, ulsterów, płaszczy
myśliwskich, wojskowych i polo. Ale na klasyfikacji się nie kończy. Zdjęcia w ulubionych
płaszczach okrasza historycznymi informacjami i anegdotami. Blog Jana Adamskiego
jest kopalnią wiedzy na temat mody męskiej.
– Do założenia bloga namówił mnie syn, który zawsze był pod wrażeniem mojego sposobu
ubierania się – wspomina. – Powtarzał, że
powinienem pokazywać stylizacje szerszemu
gronu odbiorców. Długo uważałem, że to nie
ma sensu, bo kto będzie chciał oglądać sześćdziesięciolatka w kolorowych ubraniach? Aż
w końcu wpadłem na to, że na blogu mogę
też pisać o innych sprawach niż moda.
W budowaniu marki wspiera go żona Małgorzata, która jest autorką większości zdjęć
stylizacji na blogu i Instagramie.
janadamski.eu
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Jan Adamski, fot. Piotr Kossakowski (u góry) i Małgorzata Adamska

INFLUENCER – TEN, KTÓRY
WPŁYWA
Internetowy influencer to osoba, która
zdobyła popularność, prowadząc blog, kanał na YouTubie, konto na Facebooku lub
Instagramie i która wpływa na swoich widzów i czytelników.
– Twórca internetowy staje się influencerem wtedy, gdy wywołuje określone reakcje swoich obserwatorów – wyjaśnia Jan
Adamski. – Dla mnie istota bycia influencerem polega na zdolności wywierania
wpływu. Dlatego zgłaszają się do mnie firmy, które są zainteresowane dotarciem ze
swoim przekazem reklamowym do moich
odbiorców. I są skłonne za to zapłacić.
Wśród możliwości zarobkowych polskich
Silver Influencerów, moi rozmówcy wymieniają współpracę reklamową, publikacje prasowe i książkowe, uczestnictwo
w pokazach mody i sesjach zdjęciowych,
prowadzenie warsztatów, indywidualne
porady, występy na konferencjach i prelekcje.
Wpływ na odbiorców może, ale nie musi
oznaczać polecania tego czy innego produktu. Influencerzy swoim przykładem,
entuzjazmem i charyzmą mogą też promować konkretny styl życia, sposób odżywiania, ubierania się albo idee, które są im
bliskie. Wpływowi blogerzy i instagramerzy
inspirują, bawią, edukują, wspierają, motywują do zmiany. Ich siłą jest naturalność,
wchodzenie w bliski kontakt z odbiorcami
i budowanie długotrwałego zaangażowania. Osoby, które regularnie śledzą profil
internetowego twórcy, postrzegają go często jako kogoś podobnego do siebie, z kim
mogą się identyfikować. To różni influencerów od celebrytów oraz gwiazd ekranu.
ELA HÜBNER
Blogerka lifestylowa 50+. Mówi o sobie, że
jest juniorką tej kategorii wiekowej. Blog
„Fajna baba nie rdzewieje” założyła z końcem 2014 roku, gdy była jeszcze przed
pięćdziesiątką. Pomysł zrodził się z buntu.
– Stwierdziłam, że najwyższy czas spełniać
marzenia, a nie tylko pracować i pracować. Od pewnego czasu wiedziałam, że
moim powołaniem w życiu jest bycie osobą piszącą, trochę dziennikarką, a trochę
artystką i bardzo chciałam pójść za tym
Ela Hübner, fot. archiwum prywatne
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Szacuje się,
że do 2040
roku ponad
połowa
polskiego
społeczeństwa będzie
należała do
kategorii
50+

Anna Piwowarska
– copywriterka,
dziennikarka i podróżniczka. Napisała
książkę Autentyczność przyciąga. Jak
budować swoją markę
na prawdziwym
i porywającym przekazie. Czasem dzieli
się swoimi przemyśleniami na blogu
www. autentycznycopywriting.pl, jeszcze
częściej w mediach
społecznościowych.
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głosem. Po 40. nosiło mnie, żeby założyć blog. To był
rok 2006, a w Internecie pełno było niewybrednych
komentarzy o kobietach dojrzałych i strasznie mnie
to wkurzało.
W tekście o sobie pisze: „Mam na imię Ela i jestem
w wieku, w którym kobietom podobno mija »termin przydatności do użycia« :-) Tak przynajmniej
twierdzi wielu mężczyzn i pracodawców. Tylko że ja,
a i pewnie wiele innych kobiet, wcale z tego użycia
wyjść nie chcemy! I zupełnie nie czujemy się przeterminowane”.
Jej blog zachęca do „antykorozyjnego stylu życia” i do
tego, by na „trzeciej zmianie” jak najdłużej zachować
zdrowie, dobrą formę i młodość ducha. Kieruje go
do kobiet, które nie chcą rezygnować z przyjemności i dobrego życia w wieku dojrzałym oraz do tych,
które pragną zmian i osobistego spełnienia. Wpisami
i własnym przykładem inspiruje do aktywności i wychodzenia ze sfery niewidzialności. Pod marką „Fajna baba nie rdzewieje” prowadzi też profil na Facebooku, kanał na YouTubie oraz konto na Instagramie.
Założone rok temu konto ma tysiąc obserwatorów
i wyróżnia się dłuższymi tekstami. Zdjęciom Eli i jej
„antykorozyjnego stylu życia” towarzyszą obserwacje,
przemyślenia i anegdoty, komentarze do codzienności oraz historie pisane z humorem i dystansem
do świata – po polsku i angielsku. W jednym z postów Ela, ubrana w czerwoną sukienkę i z czerwoną
szminką na ustach, trzyma w ręce pluszową bombę
z napisem „Sex bomb”. Do zdjęcia dodała opis:
„Wiosna! Przyroda budzi się z zimowego snu i za
chwilę wybuchnie w pełnym rozkwicie. Ożywiamy
się i my, krew zaczyna szybciej krążyć, więcej nam
się chce.
...
Czy wybuchnie też ta bomba, którą trzymam w dłoni? (...)
....
Oczywiście, problemem dla wielu dojrzalsów jest albo martwy związek, w którym już nic nie drga, albo
brak partnera. Ja wierzę w to, że trzeba się otworzyć
na nowe i śmiało mówić: CHCĘ! A potem działać.
I być prawdziwym, bez ściemy. Poznałam ostatnio
kilka historii z życia, które te tezy potwierdzają.
To co, podłożyć Wam tę bombę?”
fajna-baba-nie-rdzewieje.pl

SREBRNE TSUNAMI
Pojawieniu się Silver Influencerów w przestrzeni
polskiego Internetu towarzyszył wybuch zainteresowania ze strony mediów. Zaczęli pojawiać się w pismach lifestylowych, na popularnych portalach internetowych i w telewizji śniadaniowej. Wciąż jednak
funkcjonują w mediach trochę na zasadzie intrygującej nowinki. Są jak kolorowe ptaki, wyróżniające
się z szarego tłumu swoich rówieśników. Wzmiankom o Silver Influencerach często towarzyszy tło
społeczne i demograficzne. Coraz dłuższa średnia
życia, późniejsze macierzyństwo i mniejsza liczba
dzieci powodują, iż w społeczeństwach zachodnich
znacząco przybywa osób starszych. Według danych
GUS-u, osoby 50+ stanowią dziś niemal 40 proc.
społeczeństwa. Szacuje się, że do 2040 roku ponad
połowa polskiego społeczeństwa będzie należała do
kategorii 50+.
Zmiany społeczne i kulturowe widoczne są również
w języku. Pojawiło się nowe określenie: Silver Generation, Pokolenie Silver. Silver Tsunami z siłą wodospadu wymazuje stare wyobrażenia na temat seniorów i zastępuje je nowymi. Silverzy to osoby aktywne,
realizujące swoje pasje i nie wycofujące się z życia,
a nade wszystko – z konsumpcji.
Zmienia się też nasze postrzeganie starości. Wiek
dojrzały zaczyna intrygować. Na okładkach luksusowych pism i wybiegach pojawiają się modelki 60+,
70+, 80+. W Polsce rola ta przypadła aktorce Helenie Norowicz, która po 80-tce wystąpiła w reklamie
ubraniowej marki Bohoboco i wróciła do zawodu.
70-letni Pedro Almodovar tworzy film na temat starości „Ból i blask” i obsadza w nim Antonia Banderasa (lat 59). A ten swoją genialną kreacją udowadnia,
że dojrzały mężczyzna wciąż może być seksowny.
– Mam wrażenie, że naprawdę ogarnia nas rewolucja
dojrzalsów i w tej chwili coraz mniej trzeba kogokolwiek przekonywać o zaletach i możliwościach życia
„w pewnym wieku” – podsumowuje Ela Hübner. – Ja
mam teraz na celowniku raczej społeczeństwo, które
ciągle nie dostrzega w nas potencjału. Ukułam nawet powiedzenie, że „świat myśli, że my nie nadążamy za światem, a to świat za nami nie nadąża.”
Wpływowi internetowi twórcy z pokolenia Silver, jako trendsetterzy, są na czele tej zmiany. Dlatego obserwuję ich uważnie.

felieton

Od błędów się nie umiera
„Pani Oso, czy te rajstopy pasują do tej spódniczki?”
„Pani Oso, czy do tych szerokich spodni mogę założyć botki?”
„Pani Oso, czy zimny typ kolorystyczny może nosić kolor kamelowy?”
tekst: Monika Jurczyk

O ile uwielbiam, jak ktoś pisze do mnie „pani Oso”, o tyle ostatnio
zbuntowałam się przeciwko tym wszystkim pytaniom. Nie dlatego,
że nie lubię pomagać w stylowych zagwozdkach. Bo lubię i na tym
przecież polega moja praca. Buntuję się, bo nie o takie podejście
do stylizacji walczyłam. Co bowiem kryje się pod tymi pytaniami?
Niepewność
Często codzienne decyzje czy trywialne problemy pokazują nam
coś głębszego. Sama wyznaję zasadę, że lepsza jakakolwiek decyzja niż żadna. Wybierz rajstopy szybko i bez zastanowienia. Wyrabiaj sobie mięśnie odpowiedzialne za szybkie podejmowanie decyzji. A jeśli popełnisz błąd? Co najgorszego może się stać?

Monika Jurczyk, fot. Barbara Bogacka

Obawa „co ludzie powiedzą”
Kolejny bloker naszej kreatywności. Faktycznie – ubierać się
w Polsce nie jest łatwo, bo wielu ludzi to samozwańczy krytycy mody,
a westchnienie mamy czy teściowej w stylu „aleś się znowu wystroiła”

może zepsuć cały dzień. Nie mówiąc już o części stylistów, którzy
dają sobie prawo do niepodważalnych ocen i niewybrednych
uwag. Ale wiesz co, w gruncie rzeczy to nie twój problem.
Oczekiwanie na przyzwolenie
Naprawdę nie musisz pytać. Nie musisz szukać przyzwolenia autorytetu. Nikt nie musi legitymizować twoich modowych wyborów.
Jeśli czujesz, że chcesz coś nosić – noś to. To twoje życie i ubrania. Najpierw słuchaj siebie, dopiero później stylistów.
Wiesz już, co chcę powiedzieć, prawda? Że jest mnóstwo zasad
stylizacji, kreowania optymalnej sylwetki, czy podkreślenia naturalnych walorów cery albo włosów, i są one bardzo pomocne.
Warto się do nich stosować, ale nie warto być ich niewolnikiem.
Dlatego na wszystkie pytania mam ostatnio ochotę odpowiadać:
nie wolno, ale jak się bardzo chce, to można. Moda to nie operacja
na otwartym sercu. Od błędów się nie umiera.

Monika Jurczyk – pierwsza polska personal shopperka. Opracowała autorski system SYLWETKA OSY,
doskonale opisujący dziewięć typów sylwetek Polek. Uczy, jak być boską i jak zostać szefową własnej szafy.
Autorka książek Bądź boska i Szefowa swojej szafy.
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Postaw na niezależność!

tekst: Paulina Bandura

Książki, które warto czytać, i o których należy dyskutować, są wydawane przez ludzi,
kochających dobrą literaturę. Polecam trzy moje ulubione niezależne wydawnictwa, a na
dowód, że warto im kibicować – po jednej książce opublikowanej przez nich w ostatnich
miesiącach
ny być nauką i przestrogą. Za czarownice
uznawano kobiety wyróżniające się, które
miały odwagę mieć własne zdanie, chciały się rozwijać i rywalizować, bezdzietne,
żyjące samotnie lub w związkach partnerskich, w dojrzałym wieku. Dziś stosy nie
płoną, ale mechanizmy, o których pisze
Chollet, wciąż działają, a atmosfera społeczno-polityczna jest tak gorąca, że wystarczyłaby iskra...

prowadziły do tzw. polowań na czarownice.
Wyjaśnia, dlaczego te wydarzenia, które
doprowadziły do śmierci dziesiątek tysięcy niewinnych kobiet i mężczyzn, powin-

Maciej Miłkowski,
System Sulta
Książkę krakowskiego pisarza
wydało wydawnictwo Nisza.
Nisza to Krystyna Bratkowska – właścielka, redaktorka
naczelna, specjalistka ds. promocji i handlu w jednej osobie. Wydaje kilka tytułów
rocznie, ale właściwie żaden nie przechodzi niezauważony. Dość zaznaczyć, że
w ostatniej edycji Nagrody Conrada 3 na 5
nominacji dla najlepszego debiutu to były
właśnie książki Niszy. Mocne, ciekawe, ory-

fot. Mathieu Zazzo, Bungeishunju Ltd, Jakub Ociepa

Mona Chollet,
Czarownice.
Niezwyciężona siła
kobiet
Tę trudną i ważną książkę
wydało krakowskie wydawnictwo Karakter, które w 2008 roku powstało z inicjatywy: Małgorzaty Szczurek,
Magdaleny Hajduk-Dębowskiej i Przemka
Dębowskiego. Wydają kilkanaście książek
rocznie – eseje, książki o designie i literaturę piękną. Wśród nich są moje ukochane powieści Agnety Plejlel, Dom z dwiema
wieżami Macieja Zaremby-Bielawskiego
czy eseje Rebeki Solnit i Susan Sontag.
W 2019 roku wydali kilka ważnych książek, m.in.: Mięcho Anety Żukowskiej, Powrót do Reims Didiera Eribona, Skórę.
Witamy uchodźców Izy Klementowskiej,
Zapiski syna tego kraju Jamesa Baldwina.
Ale to Czarownice Mony Chollet zrobiły
na mnie największe wrażenie. Francuskoszwajcarska dziennikarka opowiada o mechanizmach, które kilka wieków temu do-
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kową instytucję. Formą – bo mamy i wywiady prasowe i protokoły z posiedzeń komisji – i konstrukcją charakterów bohaterów,
a szczególnie głównego, oraz językiem autor bawi się przednio. Polecam!

ginalne. Taki jest też System Sulta, którego
tytułowy bohater, profesor filozofii, zostaje
powołany na biegłego w sprawie sądowej.
Ma przedstawić ekspertyzę na temat istnienia Boga. Profesor Sult, po części dla podzielenia się odpowiedzialnością, powołuje
komisję złożoną z niepospolitych osobistości. Obrady w podziemiach Teatru Starego,
spiski i romanse, telefony z propozycjami
łapówek, zaangażowanie w sprawę pięknej
żony Sulta i zaskakujące zakończenie – solidna intryga kryminalna. Tylko trup pojawi się na samym końcu. Albo nie – zależy
od wyniku obrad szacownej komisji. Jeśli
ta uzna, że Boga nie ma, może pogrzebać
pewną dostojną w swej pewności, wielowie-

Hiromi Kawakami,
Niedźwiedzi bóg
Wydawnictwo
Tajfuny
wspótworzą Karolina Bednarz i Anna Wołcyrz – japonistki, właścicielki księgarni w Warszawie, miłośniczki pięknych
książek. Nieco ponad rok temu założyły
wydawnictwo, które przybliża literaturę
japońską polskim czytelnikom. Debiutowały świetnym Zmierzchem – na stu kilkudziesięciu stronach autor, Osamu Dazai,
mierzy się z zagubieniem po niedawno
zakończonej II wojnie światowej. Kolejne
publikacje Tajfunów – Ukochane równanie
profesora Yōko Ogawy i Gąsienica Ranpo
Endogawy – to również interesujące przykłady literatury japońskiej. Wydawczynie samodzielnie dobierają tytuły, dbają
o jakość tłumaczenia, wyczerpujący wstęp
i piękną szatę graficzną. Każda książka
Tajfunów to perełka wydawnicza. Taki jak
Niedźwiedzi bóg z ilustracją Mihoko Takaty na okładce. Książka opatrzona jest wstępem Karoliny Bednarz, posłowiem Kawakami, słowem od tłumacza i wersjami
oryginalnymi opowiadań w języku japońskim. Na tę niewielką książeczkę składają
się dwa opowiadania, a raczej dwie wersje
tego samego opowiadania. Jedna napisana
przed, a druga po 11 marca 2011 roku.

Tamtego dnia Japonią wstrząsnęła katastrofa: trzęsienie ziemi, tsunami i kryzys
nuklearny. Śmierć ludzi, ogromne zniszczenia, skażenie środowiska naturalnego
– Japończycy do dziś nie otrząsnęli się po
tamtych wydarzeniach. Hiromi Kawakami
jako jedna z pierwszych zareagowała literacko na wydarzenia 11 marca. Przepisała
na nowo swoje opowiadanie o spacerze
z sąsiadem niedźwiedziem, umieszczając
je w realiach po tragedii. Nadpisanie swojego opowiadania uznała za skuteczny sposób, by zmierzyć się z traumą. Wiele jest
w obu opowiadaniach symboliki, która pomaga rozwikłać i zrozumieć wstęp. Bardzo
interesująca lektura.
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Tekst: Edyta Sowa-Filipek

Maciej
Wiszniewski,
Życie
– Zrozumiałem, że ładna
twarz, miliony na koncie
nic nie znaczą, gdy człowiek ma brzydkie serce,
a prawdziwy przyjaciel, który może pomóc lub potrafi wydobyć
ze mnie to, co najcenniejsze, wart jest więcej niż setki moich
znajomych czy krewnych – uważa Maciej Wiszniewski, autor
Życia. Książka jest sumą trafnych przemyśleń, które pokazują,
że nie ma przypadków, bo każde spotkanie i zdarzenie dzieje
się w naszym życiu po coś. Poręczność książki sprawia, że może
ona stać się przewodnikiem po znanych prawdach, ale ubranych w nowe szaty.

www.otoksiazka.com

Beata Kowalik,
No pasa nada!
„Dom nie opiera się na
ziemi, lecz na kobiecie”,
mówi cytowane we wstępie
meksykańskie przysłowie.
A jednak na meksykańskiej
prowincji słowna i fizyczna przemoc wobec kobiet
są na porządku dziennym
(gdyż „prawdziwy macho
szanuje jedynie Matkę Boską z Guadalupe”), a same kobiety
godzą się na nią i milczą. Zbiór reportaży Beaty Kowalik czyta
się niczym dobrą latynoską telenowelę – dom, żona, dzieci i on,
pan i władca, a do tego bezprawie, egzekucje i rasizm – ballada
tylko dla dorosłych. Autorka – filolożka i dziennikarka m.in. „Tygodnika Powszechnego” – nie boi się dotykać drażliwych spraw,
o których mówi się z trudem i których lepiej nie ruszać, a jej
wieloletnie podróże po świecie uwiarygadniają tekst.

James Essinger,
Algorytm Ady
Opowieść o pierwszej
na świecie programistce i kobiecie, która wymyśliła informatykę. W XIX-wiecznej
Anglii, w cieniu skandalu wokół kazirodczego związku lorda Byrona, rozwija się niewiarygodny talent jego córki. Dlaczego napisany
przez nią algorytm nie zyskuje zasłużonego rozgłosu? Algorytm
Ady to inspirująca historia nieprzeciętnie inteligentnej i ambitnej
kobiety, która musi się zmierzyć ze światem układów, konwenansów i nauki zdominowanej przez mężczyzn.
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Tekst: Leszek Gnoiński

Zbuntowana
podróżniczka
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1. Ania Rusowicz, Przebudzenie
2. Mikromusic, Z dolnej półki
3. Małgorzata Ostrowska, Na świecie nie ma pustych miejsc
4. Karolina Czarnecka, Cud
5. Kora. Miłość zaczyna się od miłości

PŁYTY

Ania Rusowicz, Przebudzenie
Ania i jej mąż Hubert po inspiracje polecieli do Nowego Orleanu. Ta podróż otworzyła
ich na świat nowych dźwięków i najnowsze
piosenki bujają funkowym rytmem, bluesową
zadumą, soulową harmonią i rockandrollową
mocą. Ania dołożyła ciekawe teksty o życiu
ludzi po trzydziestce i zaprosiła do współpracy Paulinę Przybysz i Natalię Grosiak.

fot. Kobas Laksa, materiały prasowe

Mikromusic, Z dolnej półki
Tytuł odnosi się do instrumentów z dolnej
półki, czyli takich, które muzycy kupili na targowiskach, od rzemieślników czy sami zrobili.
Nietypowy był też sposób nagrania, bowiem
nie zrobili tego w studiu, a w zaprzyjaźnionej
kawiarni, w lesie koło Milicza, w wieży matematycznej czy na werandzie domu siostry
gitarzysty. Wynik rewelacyjny.
Małgorzata Ostrowska,
Na świecie nie ma pustych miejsc
Po dwunastu latach znów możemy posłuchać
premierowych piosenek dawnej wokalistki
Lombardu. Ostrowska pokazała tym razem
inną twarz – zaśpiewała łagodnie o miłości
do kompozycji Macieja Muraszko, znanego
ze współpracy z Maćkiem Maleńczukiem

5.

i Stanisławą Celińską. Nie towarzyszą jej tym
razem dźwięki gitar, ale fortepianu, skrzypiec,
wiolonczeli, harfy czy fletu.
Karolina Czarnecka, Cud
Czarnecka jest aktorką, a niektórzy mogą
znać ją z żeńskiego zespołu Gang Śródmieścia. „Cud” to jej druga solowa płyta, na której
udanie połączyła hip hop z elementami folku
z rodzinnego Podlasia, a także liberalizm wielkiego miasta (mieszka w Warszawie) z konserwatyzmem ściany wschodniej. Zderzenie
różnych światów wypada emocjonująco i ciekawie.

KSIĄŻKA

The Pau to jedna z największych buntowniczek młodego pokolenia. Kilka tygodni temu
ukazała się jej druga płyta „Raj”. Jest samowystarczalna – jeździ sama z gitarą elektryczną, na telefonie ma nagrane podkłady:
perkusyjny, basowy i elektroniczny. Staje
przed publicznością i nie daje jej wytchnienia przez kolejne trzy, cztery kwadranse. Jej
teksty są krótkie, zwięzłe, metaforyczne,
dosadne, a muzyka jazgotliwa i brudna. Po
prostu punk XXI wieku. Od kilku lat jeździ
po całej Europie i niemal każdy rok kończy
wynikiem ponad 60 koncertów. Występuje
na squotach, w klubach, ale też na festiwalach. W zeszłym roku można ją było zobaczyć na Rocku na Bagnie w Goniądzu, na
Przybrodzie w Aleksandrowie Kujawskim
czy kilku festiwalach w Czechach, dokąd
jeździ bardzo często.
Nazywa się Paulina Dudek i pochodzi z Koszalina. Dużo czasu spędziła w Trójmieście,
a teraz mieszka z chłopakiem w Aleksandrowie Kujawskim. Wspólnie organizują festiwal Przybroda, który odbywa się w ostatni
weekend sierpnia. „Zawsze chciałam grać.
Na początku myślałam o zespole, ale nie
udało się, więc zaczęłam grać sama”, mówi. Ściągnęła sobie w tym celu program do
nagrywania bębnów, pożyczyła od kolegów
klawisze i gitarę basową, a potem je nagrała. Największy wpływ wywarł na nią koncert
Świata Czarownic i Roberta Brylewskiego,
na który zabrali ją rodzice, gdy miała 8 lat.
„Podobało mi się, że chodzili ludzie, którzy
mieli czerwone włosy, było kolorowo, masa
ludzi tańczyła”. Kilka lat później zobaczyła
film o Sex Pistols „Wściekłość i brud” i to
definitywnie wskazało jej drogę życia, którą
teraz podąża. I bardzo dobrze. Polska muzyka potrzebuje takich niepokornych i pomysłowych artystów.

Kora.
Miłość zaczyna się od miłości
Prawie półtora roku po śmierci Kory pojawia się pięknie wydana książka, składająca
się z intymnych zapisków słynnej wokalistki
i poetki. To wyjątkowa pozycja, która pozwala prześledzić jej twórczość. Znajdziemy tu
luźne myśli, odwołania czy cytaty. Są także
pełne utwory, ale dzięki skreśleniom widzimy, jak się zmieniały, aby osiągnąć ostateczny kształt.
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Przeczytaj człowieka
tekst: Monika Ślizowska
ilustracja: Anna Kaszuba-Dębska

Od stereotypów nie da się uciec. Przykładamy je jak miarkę do innych, a inni odpłacają
nam tym samym. Stereotypy można jednak oswoić. Jak? Najprościej poprzez czytanie
i rozmawianie. A najlepiej przez połączenie jednego z drugim: czytanie człowieka
w Żywej Bibliotece

Zaczęło się od czegoś złego: w 1993 roku w Kopenhadze pobito młodego mężczyznę. Jego koledzy, przejęci przejawem przemocy, postanowili zrobić coś, by
jej przeciwdziałać. Od pomysłu do pomysłu powstał
koncept Żywej Biblioteki, w której, w przyjaznej przestrzeni, można „wypożyczyć” człowieka, by dzięki rozmowie „odczytać” jego doświadczenia związane z jakąś
„innością”. Niby prosta rzecz, bo przecież wydaje nam
się, że ciągle z kimś rozmawiamy. Co się jednak stanie,
gdy usiądziemy twarzą w twarz z przedstawicielem
jakiejś grupy, mniejszości, subkultury, o której mamy
mgliste pojęcie, na dodatek często podsycane aktualnymi lękami społecznymi? Nawet jeśli wydaje się nam,
że jesteśmy wolni od uprzedzeń, to czy rzeczywiście
tak jest? Potrafimy „odocenić” to, co już oceniliśmy?
Pierwsza Żywa Biblioteka odbyła się w 2000 roku na
festiwalu w Roskilde i przyciągnęła mnóstwo osób.
W 2004 roku Rada Europy uznała to przedsięwzięcie za oficjalną metodę edukacji o prawach człowieka.
Obecnie The Human Library Organisation (HLO)
działa w 85 krajach na 6 kontynentach. W Polsce
pierwsze takie wydarzenie odbyło się w 2007 roku
w Warszawie. Obecnie sieć Żywa Biblioteka Polska
skupia organizacje z różnych części kraju, które na zasadach opracowanych przez HLO umożliwiają „czytanie ludzi”. Krakowską Bibliotekę prowadzi Fundacja
na Rzecz Różnorodności Polistrefa.
Dzięki różnicom
– Zawsze powtarzam, że spotykamy się nie mimo
różnic, ale dzięki nim – mówi Joanna Balsamska
z Polistrefy. – Gdyby nie to, że się różnimy, nie organizowalibyśmy tego wydarzenia, nie miałoby racji
bytu; to różnienie się jest dla nas wartością.
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Każdy
powód jest
dobry, by
sięgnąć
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ludzkie
księgi.
Może to
być też
najzwyklejsza
ciekawość

Gdy w 2010 roku współzakładała Polistrefę, nie istniała jeszcze polska sieć Żywych Bibliotek. O idei
przedsięwzięcia usłyszała po raz pierwszy w radiu
i doznała efektu „wow”: to jest właśnie to, co chciała
robić. W grudniu tego samego roku zorganizowała
pierwsze lokalne „czytanie”. Od tej pory odbyło się
20 edycji, nie tylko w Krakowie, ale i w mniejszych
okolicznych miastach.
Co jest istotą Żywej Biblioteki?
– Chodzi nam o przełamywanie stereotypowego myślenia, a rozmowa z drugim człowiekiem, poznanie
jego doświadczenia mogą być bardzo otwierające –
wyjaśnia Joanna. Podobnie jak w prawdziwej bibliotece przestrzeń spotkania dzieli się na księgozbiór
i czytelnię, z dostępnego katalogu Czytelnik wybiera
Książkę, która go interesuje, i prosi Bibliotekarza o jej
wypożyczenie. Ważne jest stworzenie komfortowych
warunków do rozmowy i poczucie, że żadna strona
niczego nie musi. W każdej chwili konwersację można przerwać; Książka nie musi też odpowiadać na
pytanie, które przekracza jej granice; Czytelnik może
odbyć kilka rozmów lub tylko jedną. – Bibliotekarze
są zawsze obok, żeby w razie czego służyć wsparciem
– mówi Daria Będkowska z Polistrefy. – Zawsze staramy się też ośmielić Czytelników, jeśli mają wątpliwości.
– Komfort uczestników jest dla nas najważniejszy –
dodaje Joanna.
Czy ta metoda działa? Reakcje Czytelników są jak
najbardziej pozytywne, wielu z nich wraca na kolejne
edycje, do organizatorek wciąż docierają podziękowania. Ale Joanna przyznaje, że pewne ryzyko zawsze istnieje: po jednym spotkaniu z daną Książką
Czytelnik może sobie stworzyć nowy czy umocnić
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w sobie już posiadany stereotyp „reprezentanta grupy”. Dlatego podkreśla się, że chodzi o doświadczenia konkretnej osoby: krakowskie Książki podczas
Bibliotek funkcjonują zawsze nie tylko jako tytuł, ale
i jako osoba z imieniem. – Żeby zadziałało, potrzebne
jest spotkanie osobowości Książki i Czytelnika – dodaje Daria – bo pozornie wydaje się to proste: tylko przyjść i porozmawiać. A na tym właśnie polega
trudność.
Dać się przeczytać
– Wydarzenie skupia bardzo różne osoby, staramy
się, żeby byli to ludzie z przeróżnych grup narażonych na stereotypizację, takie zresztą jest założenie
twórcy metody – opowiada Joanna. Książki to ci,
którzy z powodu myślowych stereotypów mogą doświadczać dyskryminacji: osoby należące do mniejszości wyznaniowych, seksualnych, narodowych, etnicznych, dotknięte chorobą, niepełnosprawnością,
z doświadczeniem bezdomności. Ale nie tylko, bo
można „poczytać” o mniej kojarzących się z groźbą
wykluczenia doświadczeniach, jak chociażby o byciu
seniorem, bezdzietnym z wyboru, ateistą czy katolikiem. Czy łatwo znaleźć chętnych do tej roli? – Jesteśmy fundacją wspierającą osoby narażone na wykluczenie, współdziałamy z innymi organizacjami,
więc łatwiej nam Książki znaleźć. To często znajomi,
znajomi znajomych, nasi wolontariusze i beneficjenci różnych innych działań. Każdego starannie przygotowujemy do rozmów, dajemy „książkowe BHP”
– mówi Joanna.
Z pewnością Książka musi być osobą otwartą, potrafiącą mówić o swoim doświadczeniu w sposób spokojny, nienarzucający własnego punktu widzenia. To
ktoś, kto trudne doświadczenia związane z byciem
„innym” tak już sobie poukładał, że nie budzą w nim
skrajnych emocji. Żywa Biblioteka nie jest i nie może
być ani terapią, ani agitacją.
– Niektórzy znajomi, choć przyglądają się spotkaniom i pomagają na nich, na propozycję zostania
Książką wciąż mówią stanowczo NIE – opowiada
Daria. – Nie są gotowi, nie czują się na siłach, by się
dzielić swoimi przeżyciami.
– Zdarza się i tak, że ktoś po jednym razie rezygnuje, bo odkrywa, że mimo wcześniejszych chęci nie
udźwignie tego – dodaje Joanna. I tak jest w porządku, nic na siłę. Zdarza się też jednak, że dzięki byciu Książką ktoś z doświadczeniem bezdomności, kto
długo korzystał z pomocy innych, zyskuje poczucie, że
w końcu może coś z siebie dać; może być potrzebny.
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Zajrzeć za okładkę
Choć bycie Czytelnikiem może się wydać łatwiejsze
od roli Książki, również wymaga pewnego wysiłku,
przełamania się i pokonania obaw, nieśmiałości.
Wbrew pozorom nie tak często się zdarza, że spoglądamy komuś obcemu w oczy i możemy go zapytać nawet o intymne sprawy. Choć z drugiej strony
czasem to właśnie obcość rozwiązuje ludziom języki.
– Niektórzy przychodzą do Żywej Biblioteki, bo chcą
się skonfrontować z tym, co mają w głowie. Stereotypy w jakiś sposób są nam potrzebne, bo bez nich nasz
mózg by nie wytrzymał, codziennie budzilibyśmy się
i uczyli świata od nowa – mówi Joanna. Problem pojawia się wtedy, gdy stereotypowe myślenie jest w nas
tak silne, że zaczynamy krzywdzić czy wykluczać innych. Przecież w skrajnych przypadkach prowadzi
ono nawet do przemocy. – Rozmowa, spotkanie może
być bardzo otwierającym doświadczeniem, ale to nie
znaczy, że Czytelnik ma przyjąć racje czy punkt widzenia Książki. Tak jak w prawdziwej bibliotece może
sięgnąć na półkę, zajrzeć, a potem odłożyć książkę
na miejsce i iść dalej – dodaje. Bywa jednak, że ktoś
właśnie chce poznać ten prywatny punkt widzenia,
bo jest w podobnej sytuacji i zastanawia się, jak inni
sobie z nią radzą. I to też jest w porządku, bo każdy
powód jest dobry, by sięgnąć po otwarte ludzkie księgi. Może to być też najzwyklejsza ciekawość. – Niektórzy przychodzą do nas, bo po prostu chcą się czegoś dowiedzieć, na przykład o społeczności Łemków,
o której mamy blade pojęcie – mówi Daria. – Zdarza
się, że Czytelnik przychodzi po jedną jedyną książkę
i żadną inną. Ale po pierwszej rozmowie przełamuje
się i czasem spędza z nami niemal cały dzień.
Czy role Czytelnika i Książki mogą się odwrócić? –
Żywa Biblioteka dobrze nam uświadamia, że w jakimś stopniu każdy z nas jest narażony na bycie postrzeganym stereotypowo – podsumowuje Daria.
Dobrze o tym pomyśleć, zanim przykleimy drugiemu
krzywdzącą łatkę. Świadomość może nam wskazać
drogę wyjścia: po pochopnym ocenieniu kogoś wciąż
możemy go... „odocenić”. Unjudge someone – zachęca hasło na stronie HLO.

Dowiedz się więcej o Żywej Bibliotece:
w Krakowie: zywabibliotekakrk.pl
w Polsce: zywabibliotekapolska.pl
na świecie: humanlibrary.org

Katalog

Żywej Biblioteki
Kraków 2019

Lilianna. Bahaitka.
Bahaici wierzą, że obecnie największą potrzebą ludzkości jest
znalezienie jednoczącej wizji przyszłego społeczeństwa oraz natury i celu życia. Opowiem wam, jak to jest być bahaitką w Polsce
i uczestniczyć w wysiłkach budowania wspólnoty.
Sebastian. W obcym ciele.
Jeśli interesuje cię, jak wygląda życie osoby transpłciowej przed
i w trakcie korekty, jak odkrywałem własną tożsamość i dojrzewałem do tej decyzji, zapraszam do czytania. Nie ma głupich pytań
– możesz zapytać o wszystko, co chciałbyś/chciałabyś wiedzieć.
Kasia. Osoba niewidząca.
Jestem tyfloinformatyczką, a moje zainteresowania to komputery i technologie mobilne, zwiedzanie nowych miejsc i inicjatywy
społeczne. Zapraszam do rozmowy!
Magda. Rodzimowierczyni.
Kim jest rodzimowierca i w co wierzy? Co to znaczy być rodzimokulturowcem? Jak można odnaleźć się w czymś, co dla wielu
z nas już jest zapomniane? Czy we współczesnym świecie jest
miejsce dla dawnych wierzeń? Zapraszam do rozmowy!
Jacek. 70+ – i co dalej?
Na nic w życiu nie jest za późno. Odprzyjaźnianie się też bywa potrzebne. Nie wiesz, co zrobić z czasem? Jak wypełnić czas
w sposób pożyteczny dla siebie i dla innych ludzi? Poznaj osobisty Uniwersytet Trzeciego Wieku, program autorski!
Jarek. Buddysta.
Jak wygląda świat oglądany „buddyjskim okiem”? Jak się żyje na
co dzień, podążając ścieżką Buddy? I dlaczego ktoś wybiera akurat tę, a nie inną drogę życia? Jeżeli interesują cię te i podobne
pytania, zadaj mi je.
Michał. Ateista.
Skąd wiesz, co jest dobre, co złe? Kiedy przestałeś wierzyć? To
pytania, z którymi często się spotykam. Nie wierzę od kołyski; nie
walczę z Kościołem, nie kradnę, szanuję ojca swego. Zapraszam
do rozmowy o tym, jak odnaleźć siebie w rzeczywistości zdominowanej przez jedną religię.
Agnieszka. Rodzic dorosłej osoby z autyzmem.
Jak wygląda codzienność rodziny dzielona z osobą z niepełnosprawnością? Czy macierzyństwo specjalne może być wyzwaniem nie do udźwignięcia? Moja córka jest 22-letnią, wysokofunkcjonującą kobietą ze spektrum autyzmu. Jeśli chcesz się
dowiedzieć więcej o życiu z autyzmem w tle – porozmawiajmy.

Olha. Ukrainka.
Opowiem, jak się mieszka Ukraińcom w Krakowie, i różne historie,
śmieszne, ale też smutne, o adaptacji obcokrajowców w Polsce.
GOSIA. ALKOHOLICZKA.
Nie piję, bo nie chcę. Bez poczucia wstydu, czy straty. Nie piję z nadzieją, że już nigdy pić nie zacznę. W dwudziestym drugim roku
mojego trzeźwienia serdecznie zapraszam do rozmowy wszystkich
zainteresowanych.
GOSIA. WEGANKA.
Ból jest nieodłącznym elementem życia. Brak osobistej na to zgody
niczego nie zmieni w skali makro, jednak jednostkowe decyzje, żeby nie uczestniczyć w zadawaniu go innym, już tak.

Miasto kultury | muzyka

RALPH
KAMINSKI:

Zawsze chciałbym
się czuć jak
gwiazdor rocka
Tekst: Leszek Gnoiński

To bardzo osobista płyta, wręcz intymna. Ralph wspomina, że wszystkie teksty oparł na
swoich doświadczeniach, nie ma w nich kreacji ani historii zasłyszanych. Świat Ralpha
jest pełen pięknych rozstań i niezwykłych
wspomnień, czasami gorzkich i trudnych, ale
opowiedzianych bez zbytniego nadęcia, żywym językiem dwudziestodziewięcioletniego,
inteligentnego i wrażliwego mężczyzny. Która
z piosenek jest mu najbliższa? „Każda jest bliska, ale taką mi najbliższą, która jest nowym
otwarciem, jest „Kosmiczne Energie”. Opowiada historię, którą niedawno przeżyłem.
Jestem też z niej dumny jako z kompozycji”,
zwierza się.
Ralph pochodzi z Jasła. Tam spędził dzieciństwo i wczesną młodość. Co ciekawe, jego
kuzynem jest Michał Szpak. „Jesteśmy blisko
spokrewnieni, ale z rodziną z tamtej strony
nigdy się jakoś nie schodziliśmy, więc nasze pokrewieństwo odkryliśmy dosyć późno.
Przez chwilę byliśmy na jednych zajęciach
w domu kultury w Jaśle. Bardzo się szanujemy. Ja jestem dumny z jego twórczości, on
z mojej. Trzymamy za siebie kciuki”, mówi.
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Z Jasła wyjechał po maturze i przez kolejne
lata uczył się w Akademii Muzycznej w Gdańsku. To był skok na głęboką wodę, ale opłacało się. „Akademia mnie ukształtowała, ale też
ujarzmiła, bo byłem mocno zbuntowanym
i niepokornym nastolatkiem. Poszedłem tam
z myślą, że wszystko wiem, a okazało się, że
tak nie było. Tam nauczyłem się pracy, bo ten
zawód jest ciężki. Musisz od siebie wymagać
i cały czas ciężko pracować”.
Dużo dało mu też półroczne stypendium
na Wydziale Pop Uniwersytetu Muzycznego
w Rotterdamie. Uczył się tam pisania piosenek, produkcji muzycznej, uczęszczał na zajęcia wokalne. „Nauczyłem się, że nie wystarczy być tylko wokalistą, ale równie ważna jest
własna twórczość i umiejętność produkowania. Nie można bazować na śpiewaniu coverów czy czekaniu, aż ktoś ci napisze piosenkę.
Tej wiedzy brakuje w polskich szkołach”. I dodaje: „Słyszałem od artystów starszego pokolenia, że istnieje coś takiego, jak kompleks
Zachodu, że tam jest lepiej i ciekawiej. Ja go
nie mam. Na pewno tam jest inaczej, ale nie
mamy się czego wstydzić. Uważam, że polska

muzyka, nasz songwriting i nowe zespoły są
znacznie bardziej interesujące i twórcze niż,
na przykład, holenderskie. Nasz rynek jest
ciekawszy i większy. Podczas tego pobytu to
doceniłem”.
Nie musi mieć kompleksów. Jego piosenki
świetnie dają sobie radę, a do każdego koncertu ze swoim zespołem My Best Band In
The World przygotowuje się wręcz perfekcyjnie. „Forma budowania i opowiadania historii
czy pokazania piosenek w sposób sceniczny
jest bardzo ważna. Widz przychodzi na koncert i chce zobaczyć coś więcej niż tylko grający zespół”. W tym roku wystąpili na dużej
scenie festiwalu Pol’and’Rock i zachwycili
publiczność. „Było genialnie”, mówi, „to jeden z najlepszych koncertów w życiu, takiego
odbioru się nie spodziewałem. Poczułem się
jak gwiazdor rocka. Żartuję, że tak już zawsze
chciałbym się czuć”.
Po debiutanckiej płycie „Morze” sprzed
trzech lat zagrali cztery trasy. Teraz też przygotowują coś specjalnego. Warto wypatrywać,
kiedy Ralph i Jego Najlepszy Zespół Na Świecie pojawią się w Krakowie.

fot. Dawid Grzelak

„To po prostu pamiętnik,
podsumowanie, rozliczenie”– tak
o swojej drugiej płycie „Młodość”
mówi Ralph Kaminski, wschodząca
gwiazda polskiej estrady

Uroda | porady fryzjerskie

Mity o włosach
tekst: Rita Hadrysiak

Cześć, tu Rita. Dziś obalimy kilka mitów na temat włosów. Temat jest
obszerny, ale przytoczę te, które najczęściej przynoszą do mnie klientki
Podcinanie włosów przyspiesza ich wzrost.
Za wzrost włosa odpowiada cebulka. Jest jedyną żywą częścią włosa i to w niej zachodzą procesy odpowiadające za wzrost. Zatem, jeśli chcesz przyspieszyć wzrost
włosa, należy ją wzmacniać i odżywiać. Sam włos jest martwy. Natomiast, jeśli masz
włosy, które się rozdwajają i łamią, możesz zauważyć, że włosy nie rosną. Swoim
podopiecznym pragnącym zapuścić włosy polecam kosmetyki dyscyplinujące, które zabezpieczają włos również przed mechanicznymi uszkodzeniami od szalika lub
swetra. Pomaga im to dłużej utrzymać formę.
Codzienne mycie szkodzi włosom.
Włosy należy myć wtedy, kiedy jest to konieczne dla danej skóry głowy i włosów.
Niektore potrzebują codziennego mycia. Aby wydłużyć czas, przez jaki włosy zachowują świeżość, podczas mycia należy unikać gorącej wody oraz mocno odżywczych
i odbudowujących szamponów. Kolejny mit z tym związany mówi, że jeśli przetrzymamy włosy, nie myjąc ich przez kilka dni, to potem będą się mniej przetłuszczać.
Nic bardziej mylnego. Takie praktyki mogą sprawić, że włosy mogą nawet bardziej
wypadać. A dla nas, krakowian, UWAGA – obecne w powietrzu zanieczyszczenia
mogą dosłownie przylegać do skóry głowy.
Włosy przyzwyczajają się do kosmetyków.
To działa w drugą stronę – potrzeby naszej skóry i włosów zmieniają się. Przykładowo,
jeśli masz osłabione włosy i używasz odpowiednich wzmacniających kosmetyków, to
po pewnym czasie zauważysz poprawę ich stanu. A skoro włosy będą w lepszej kondycji, to i kosmetyki trzeba będzie zmienić na inne, odpowiadające ich aktualnym
potrzebom.

fot.arch.Viru czesze HERY

W ciąży nie można farbować włosów.
Kiedyś, przy mocniejszych farbach, rzeczywiście to nie był najlepszy pomysł, głównie
z uwagi na toksyczne opary farb z amoniakiem. Współczesne farby są często bezzapachowe albo mają delikatny zapach. Ponadto farba nie dostaje się do krwioobiegu.
Zatem bez obaw – można farbować włosy przez całą ciążę. Chętnie to potwierdzą
moje klientki, panie ginekolożki Na pewno jednak należy zrezygnować z prostowania
keratynowego, podczas którego powstają szkodliwe lotne substancje.
Najlepsze dla włosów są naturalne szampony.
Nie zawsze i nie dla wszystkich włosów. Szampony naturalne zawierają delikatniejsze substancje myjące, przez co często nie domywają włosów, więc te szybciej się
przetłuszczają. Nie będą też najlepszym rozwiązaniem przy bardziej wymagajacych
włosach, np. rozjaśnianych, które potrzebują większej ilości substancji odżywczych
i silikonów (tak, nie bójmy się tego określenia).
Posiadaczki cienkich i niskoporowatych włosów, które łatwo obciążyć, mogą bez
obaw sięgnąć po produkty bardziej naturalne i wyjdzie im to na dobre – włosy będą
lekkie i nieprzeciążone pielęgnacją.
Mam nadzieje, że zaciekawiłam Was tym tematem. Jeśli chcecie poznać odpowiedzi
na więcej pytań z tego zakresu lub uzyskać poradę, zapraszam na ulicę Nadwiślańską.
Viru czesze HERY, ul. Nadwiślańska 11/332, Kraków
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@krakowianie
Tkanka miasta
Krakowski fotograf
Paweł Wodnicki „poluje”
na krakowian. Projekt
@krakowianie, łączący
elementy portretu
i fotografii ulicznej, to
cykl zdjęć, na których
występują studenci,
emeryci, mundurowi,
artyści, ekspaci,
przedsiębiorcy, a czasem
nawet zwierzęta.
Wszyscy, którzy tworzą
tkankę miasta.
– Chcę pokazywać nie
tylko przedstawicieli
zawodów uważanych
za prestiżowe. Projekt
jest próbą docenienia
osób, którzy mają swój
wkład w funkcjonowanie
miasta. Nie ma lepszych
i gorszych krakowian –
mówi fotograf.
Co niezwykłego jest
w zwykłości? Zobaczcie

Kuba o samolotach wie prawie
wszystko. Pracownik Muzeum
Lotnictwa. No i przede wszystkim tata.
Dzielnica Czyżyny,
Muzeum Lotnictwa

Serafina. Włoszka z Vicenzy zakochana
w Krakowie, w którym mieszka od lat.
Tłumaczka i wykładowczyni języka
włoskiego na italianistyce na UJ i we
Włoskim Instytucie Kultury.
Dzielnica Śródmieście,
ul. Grodzka

Aga i Ania. Duet stylistek. Łączy je
wspólna praca i pasja. Prywatnie
przyjaciółki i miłośniczki francuskiego
szyku.
Dzielnica Śródmieście,
Plac Mariacki

W 25. Marszu Jamników czworonożni
krakowianie maszerują ku radości
pozostałych mieszkańców oraz
turystów.
Dzielnica Śródmieście,
Rynek Główny
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Kasia dowodzi jedynym w mieście
fotograficznym wehikułem czasu, który
przenosi do przedwojennego Krakowa.
Kocha fotografię, dobry polski design
i spacery o nieprzyzwoitych porach.
Dzielnica Kazimierz,
ul. Miodowa

Natu przybyła z Mazur. Do Krakowa
zwabił ją taniec. Ponad 3 lata temu
zaczęła uczyć kizomby i bachaty
i dlatego też bezgranicznie pokochała
muzykę i modę czarnego kontynentu.
Dzielnica Podgórze,
ul. Tatrzańska. Kolorowe Schody

Renata ukończyła kosmetologię na
UJ. Aktualnie mama na pełny etat.
Jakub to krakowianin od pokoleń.
Prowadzi sklep z kosmetykami
dla mężczyzn. Zosia urodziła się
w Krakowie. Kocha puzzle i klocki
lego.
Dzielnica Kazimierz,
Kładka Bernatka

Dominika, która pracuje w Straży
Miejskiej, mieszka w Krakowie od 4 lat.
Nie chciałaby mieszkać nigdzie indziej.
Dzielnica Śródmieście,
ul. Wiślna

Jadwiga to absolwentka Wydziału
Pielęgniarstwa CMUJ. Stanisław
jest geofizykiem po AGH. Są razem
od 42 lat. Wolny czas na emeryturze
lubią spędzać w starym, rodzinnym
ogrodzie z dziećmi i trzema ukochanymi
wnuczkami, pieskiem i kotami.
Dzielnica Śródmieście.
Osiedle Oficerskie, ul. Lesista.

Magdalena to z wykształcenia
socjolog i marketingowiec.
Za dnia w korporacji, a popołudniami
i w weekendy najchętniej ucieka
w skały i góry.
Dzielnica Dębniki,
Zakrzówek
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Karolina i Boris – polsko-francuska
para. Połączyło ich zamiłowanie do
dobrego stylu, mają butik z nakryciami
głowy. Karolina w wolnym czasie
jeździ konno, ćwiczy jogę i planuje
kolejną podróż. Boris od 2 lat mieszka
w Krakowie. Zimą uprawia skitour,
a latem górskie wędrówki.
Dzielnica Kleparz,
ul. Długa
Oskar to człowiek wielu talentów.
Stylista fryzur i bloger.
Dzielnica Kazimierz,
ul. Wietora

Czworonożni krakowianie.
Dzielnica Kazimierz,
ul. Augustiańska

Michał Rusinek był sekretarzem
Wisławy Szymborskiej, teraz prowadzi
jej Fundację. Wykłada na polonistyce
na UJ, tłumaczy z języka angielskiego,
pisze cechujące się subtelnym
poczuciem humoru książki, felietony,
wiersze i teksty piosenek.
Dzielnica Śródmieście,
ul. Podwale,
okolice Collegium Novum

Paweł Wodnicki

– krakowianin z dziada pradziada. Zaczynał ponad 20 lat temu jako reporter. Od tamtego czasu
tworzył strony www i grafikę użytkową, był DJ-em, pracował w marketingu, a nawet działał
w zarządzie startupowej spółki internetowej. Z wykształcenia socjolog, z zamiłowania aktywista, angażujący się chętnie we wszystko (w efekcie ciągle o czymś zapomina i wiecznie gdzieś
biegnie). Fotografię jako główny zawód wybrał 10 lat temu. Specjalizuje się w portrecie, fotografii
reklamowej, cosplayowej i kulinarnej. Swoje prace pokazywał na wystawach w kraju i za granicą,
publikował w wielu magazynach. Z pomysłem cyklu o krakowianach nosił się od wielu lat, ale
temat był ciągle odkładany, aż wreszcie w lipcu 2019 roku postanowił wystartować. Prywatnie
mąż, ojciec dwóch urwisów i miłośnik kotów. Masz ochotę dołączyć do @krakowianie? Napisz
wiadomość prywatną na IG i umów się na zdjęcie.
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Wazon szklany
[274160, 285500]
Dywan dla dzieci Droga Auto Pastel Kids Indigo 30
Wymiary: 80 x 150, 120 x 170, 140 x 200 cm
Dywan dla dzieci Avanos Kids 8580A Zajączek
Wymiary: 80 x 150, 120 x 170, 160 x 230 cm

Krzesło Suv
[279494]
Wymiary:
51 x 80 x 64 cm

Lampa [276968]
Wymiary:
76 x 48 cm
Gwint: 9x E14

Kolekcja Pepper Blue
Filiżanka 200 ml [286832]
Talerz owalny [286834]
Talerz głęboki [286833]
Salaterka [286835]

60

%

ul. Handlowców 12
Modlniczka k/Krakowa
tel. 12 626 62 62

%

ul. Handlowców 12
Modlniczka k/Krakowa
tel. 12 626 62 62

Deska do serwowania [257556]
Wymiary: 36 x 19 cm

Deska do serwowania [257554]
Wymiary: 45 x 14 cm

Lampa [276705]
Wymiary: 100 cm
Gwint: 3xE27
Sofa Torino [277119]
Wymiary: 203 x 83 x 90 cm

Dywan Vintage
Carpet Decor Beto gray
Wymiary: 160 x 230 lub 200 x 300 cm
www.sklep24.dywanywitek.pl

Serwis do kawy 12/27 Fler [258554]
Serwis obiadowy 12/43 Fler [258543]

Wnętrze

jak ze snu!

Miej styl! Podczas karnawału możesz sobie pozwolić... na piękno w Twoim domu! Skomponuj meble
oraz dodatki do Twojego wnętrza tak jak chcesz!
Nowy Rok to zmiany. Zrób to po swojemu!
Lampa stołowa
[277815]
Wymiary: 45 x 70 cm
Gwint: 10xE14

Koc Ethno
[149305]
Wymiary: 150 x 20 cm

Karafka Florale Bohemia
[137407]
Pojemność: 700 ml

Ręczniki Lifestyle
[145181]
różne wymiary

Obraz
[281185]
Wymiary:
100 x 120 cm

Krzesło Neo
[279493]
Wymiary:
47 x 84 x 54 cm
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Lampa [276723]
Wymiary: 100 cm
Gwint: 1x E27

ul. Handlowców 12
Modlniczka k/Krakowa
tel. 12 626 62 62

Lampa [276708]
Wymiary:
25 x 32 x 100 cm
Gwint: 1x E27
Lampa [276707]
Wymiary: 20 x 30 x 100 cm
Gwint: 1x E27

Poszewka na poduszkę
[295041]
Wymiary: 45 x 45 cm

Lampa Wing [277963]
Wymiary: 67 x 67 x 23 cm
Obraz [281177]
Wymiary: 90 x 120 cm

Serwis do kawy 12/27 Cotton [258563]
Serwis obiadowy 12/43 Cotton [258562]

Dywan Dywilan Omega
Harun navy wełna
Wymiary: 170x235,
200x300, 235x350 cm
www.sklep24.dywanywitek.pl

Sztućce Duo 12/72 w kasecie
drewnianej Belo Inox [141789]

Wazon
[128329, 130008]

Sofa Venezia [277145]
Wymiary: 218 x 74 x 90 cm

Szklany kubek z nakrętką [277439]
Pojemność: 360 ml

-70
do

l
a
w
a
n
r
y
Ka
ż
a
d
e
z
r
p
wy

%

ul. Handlowców 12
Modlniczka k/Krakowa
tel. 12 626 62 62

raty 0

%

tylko do 29.02

OL

KU

SZ

Factory Outlet
Futura Park

ZAB79
IER

ZÓW

Leroy Merlin

94

Salon VW
Salon Audi

7
ul. H

KRAK
ÓW C
E

RZ
ĄS

KA

A4

andlo
wców

PARKING

ul. Handlowców 12
32-085 Modlniczka

NTRU

M

Rozwój | testy w cenie

Mam na ciebie tabelkę
tekst: Anna Petelenz

W sklepie spożywczym życie jest proste. Są koszyki
i wózki. Półki, lady, lodówki. Standy i wyspy. Produkty
świeże, konserwowe, ready to eat. Co tylko chcesz.
Między alejkami poprowadzą cię plakaty, strzałki i opisy. Wiesz, gdzie masz iść: tu warzywa okopowe, tam
jogurty, kawy rozpuszczalne. Tam znów narzędzia
ogrodowe. Ta struktura otacza mnie opieką i prowadzi
przez rzeczywistość zbyt wielu wyborów.
Metki
Bo ja tych wyborów już nie chcę. Wolę mniej. Bo
mniej znaczy więcej. Konkretniej i bardziej klarownie.
Minimalizm w pokoju, duszy i umyśle. I w relacjach.
To, o co walczą rzesze instainfluencerów. Lisie Piekło opowiada o medytacji – 7 godzin dziennie. Matt
D’Avella rozdał prawie wszystkie przedmioty z domu.
64

Cinzia DuBois z kanału Personal Philisophy Project
przez rok nie kupiła niczego poza niezbędnymi produktami (jedzenie, środki czystości). Patrzę więc na
swoje zagracone półki i wiem, że metka minimalistki jest chyba najdalszą z tych, które mogłabym sobie
przypiąć. Patrzę na nie i nie wiem, jaki można wyciągnąć z nich wniosek. Przecież wiem, i ty też, że marka
osobista to dziś wartość najwyższa. A pierwszą, podstawową zasadą udanej marki osobistej, jest spójność.
W poszukiwaniu tej spójności przychodzą mi więc
w sukurs testy: pop-psychologiczne, osobowości, potencjału osobistego, poziomu rozwoju duchowego.
Doskonałe korpo-narzędzie. Szybka weryfikacja, kim
właściwie jesteś, być może zadziała lepiej niż słynne
rekrutacyjne ćwiczenie z zespołowego budowania
klocków. Budowanie ma wykazać, kto z zespołu jest

fot. alphaspirit / Fotolia

Kiedyś byłam odporna na uroki nowego roku, ale dziś już lepiej rozumiem tę dorosłą
magię początku. Nowe kalendarze zastępują stosy szkolnych zeszytów, czystych
piórników i kredek. Wszystko zaczyna się od nowa. Nowy rok i nowa, skuteczniejsza ja
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liderem, kto wykonawcą, kto nadzorcą, a kto leniem.
Nie trzeba już ryzykować i zatrudniać ludzi-bubli. Zatrudniasz tylko tych najlepszych.
Testy
Cliffton Strenghts czyli tzw. test Gallupa to dziś jeden
z najbardziej popularnych testów osobowości, stosowany chętnie zarówno przez korporacje, jak i osoby
prywatne. Daje nadzieję rozszyfrowania psychiki
i zachowań, sprowadzając je do kilku najważniejszych
cech. I zachęca słowami: Przekształć znakomite możliwości w jeszcze lepsze wykonanie (transform great
potential into greater performance). A dalej: Bycie
najlepszą wersją siebie oznacza korzystanie z najlepszych cech – w pracy i wszędzie indziej. Test ma ci
zatem wyjaśnić, jak bardzo jesteś wyjątkowa, i jaki to
może mieć wpływ na twoje życie zawodowe. Na karierę. Czy jesteś liderką? A może twoją zaletą jest strategiczne myślenie? Dowiedz się, zrozum, zanalizuj,
zapłać.
Jeszcze inną metodologię proponuje, dziś już nieco przestarzały, test Myers-Briggs, koncentrujący się
głównie na osiach: introwersja-ekstrawersja i analizauczucia. Możesz więc zrobić test i sprawdzić, którym
z 16 typów jesteś. Możesz też zrobić test Hartmana
i sprawdzić, czy twoja osobowość jest np. czerwona
(przywódczyni) czy niebieska (analityczka). Zrób test,
a dostaniesz podsumowanie: osobowości, potencjału,
szans i ambicji. Dostaniesz też wyjaśnienie, dlaczego
tak wiele rzeczy ci się w życiu nie udało.
Korpo-tożsamości
Stary rok pożegnałam, nadrabiając filmowe zaległości w postaci „Bożego Ciała” Jana Komasy. Filmu,

w którym przez dwie godziny główny bohater ucieka
z jednej foremki do innej, cały czas wymyka się definicjom i igra ze społecznymi oczekiwaniami. I był
to wspaniały seans rozsadzania od środka struktur
roszczeń. A przynajmniej takich prób.
Duchy z foremki idą na przekór takim próbom. Tworzą iluzję porządku i kategorii dla osób uprzywilejowanych, którym udało się część społecznych oczekiwań już nasycić. I, oczywiście, ułatwiają życie. Bo
gdy mam informację, czy ktoś jest „niebieski” czy
„czerwony”, wiem, czy do tej osoby dzwonić, pisać
maila, a może umówić się na kawę, przy której face2face załatwię ważne sprawy. Tego oczekuje korporacja. Tego oczekuję ja. Wydajności każdej rozmowy.
Wystarczy więc zrobić test i podesłać znajomym. Jaką jesteś kochanką? Jaką jesteś szefową? Jaki jest
twój styl przywiązania w związku? Jaką zupę lubisz
najbardziej? Odpowiedź wyjaśni wszystkie zawiłości
twojej relacji z własną matką. Sprawdź, jakie masz
cechy, a powiemy ci, jakich wyborów dokonać: gdzie
pojechać, jak pracować, z kim żyć i co kupić. I kogo
wyrzucić ze znajomych.
Na moje szczęście są i tacy, którzy z dumą wpisują
wyniki testów do CV i na portalach społecznościowych. Dzięki temu mogę minimalizować liczbę nieskutecznych konwersacji, bezsensownych rozmów,
czy kontaktów z góry skazanych na porażkę. Obserwuję więc swoich znajomych. Pieczątkuję, oznaczam, przytwierdzam marki osobiste. Foremki są
wygodne i proste. Algorytmizują społeczne relacje,
które zza bram strzeżonego korporacyjnego parkingu zyskują bardziej efektywny i zrozumiały wymiar.
Mam na ciebie tabelkę i nie zawaham się jej użyć.

Sprawdź,
jakie masz
cechy,
a powiemy
ci, jakich
wyborów
dokonać:
gdzie
pojechać,
jak
pracować,
z kim żyć
i co kupić.
I kogo
wyrzucić ze
znajomych
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Zardzewiałe narracje
tekst: Małgorzata Majewska rysunek: Maciej Dziadyk

Pan Władek bił kobiety. Katował. Dostałam kontakt do niego razem z jego sławą
damskiego boksera. Zaczęliśmy rozmawiać. Wiedział, że pracuję nad dużym reportażem
i zgodził się na rozmowę po ustaleniu warunków anonimowości.
– Czy uderzył pan kiedyś kobietę?
– Kobietę? Nigdy.
– Przecież mówiono mi o tym, że pan uderzył i tę, i tę, i tamtą.
– Pani, ale to zwykłe kurwy były. Pani bym nigdy nie uderzył.

Co było najpierw: kura czy jajko? Czy najpierw uderzył? Czy najpierw zbudował sobie
w języku narrację, w której przyporządkował
określone osoby do takiej szufladki, że potem mógł je katować i dalej mieć poczucie,
że kobiet nie tyka? Nie wiadomo. Wiadomo
jednak, że narracje, które tworzymy na temat
świata i swojej w nim roli, muszą być tak zbudowane, by dawały zgodę, usprawiedliwiały
czy czasem wręcz pochwalały nasze zachowania.
Pan Staszek, chory na chorobę alkoholową,
pytany, czy pije, odpowiedział: „Wie pani, ja
nie jestem zwykłym alkoholikiem. Ja jestem
koneserem wybitnych win”. Bo pan Staszek
chleje wyłącznie wina z górnej finansowej
półki. Ma taki zawód i taki stan konta, że
może sobie na to pozwolić. Więc swój alkoholizm ubiera w taki język, który go chroni przed
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spojrzeniem w oczy chorobie. Może dalej pić,
bo w swoich oczach nie jest menelem, tylko
koneserem z ambicją na bycie somelierem.
Pracuję nad dużym reportażem na temat prostytucji. Szukam bohaterek. Pewna osoba pisze do mnie: „Boże, myślałam, myślałam, ale
przecież daleko chodzić nie trzeba. Moja znajoma, cudzoziemka, zajmuje się »masażem«,
a jej mąż (Polak) u nich w mieszkaniu ma
burdel. Sprowadza tam prostytutkę i klientów.
Mają małą córkę i długi. Z dziewczyną znamy
się od dziecka. W tym samym czasie się przeprowadziłyśmy – ona studiować do Wrocławia, ja z rodziną. Na drugim roku chyba poznała jego i zaszła w ciążę. Pomijając różne
rzeczy, doszło do tego, że mieszka z nim i czeka na obywatelstwo, by wziąć rozwód. Dorabia w taki sposób. Na »masaż« bierze dziecko,
żeby się gdzieś tam bawiło. Wiem też, że zgo-

dziła się kiedyś na sponsoring – ona od siebie
daje seks, a on jej regularnie płaci”. Po jakiś
czasie dodała: „Jeśli chodzi o moją koleżankę,
to tam też jest kolejna kwestia – ona lubi seks.
Od 16 roku życia miała już tylu partnerów,
że nie da się tego przeliczyć”. Rano, w dniu,
w którym miałyśmy się spotkać, dostaje informację: „Dzień dobry, Marta właśnie napisała,
żebyśmy nie przyjeżdżały. Powiedziała, że nie
jest prostytutką i że opowiadała mi wszystko
nie dla publicznego rozpowszechniania”.
Z językiem tak właśnie jest. Samo nazywanie jest równoznaczne ze stwarzaniem nowej rzeczywistości. Świata, w który jego narrator wierzy bądź musi wierzyć. Pan Władek
przecież nie bije kobiet. Pan Staszek nie
chleje. Marta najpierw chciała opowiedzieć
swoją historię, ale zapewne przylepienie etykietki z napisem „prostytutka” jeszcze przed

naszym spotkaniem mogło spowodować,
że się wycofała. Prostytutka. Kurwa. Dziwka. Nikt nie chce takiej etykietki. Zresztą ja
nigdy ich nie używam w rozmowach z bohaterkami. W tej historii łatka „prostytutki”
pojawiła przed spotkaniem, na którym może
sposób rozmowy, a więc nazywania, mógłby
pozwolić Marcie ocalić samą siebie w swoich
oczach. Nie ocali. Bo tym razem do spotkania nie doszło.
Do realnego spotkania doszło i niestety
z perspektywy lat i mojego nierozumienia
tego, czym jest uwięzienie w narracji, już do
kolejnego nigdy nie dojdzie. Ta historia ma
wiele lat. I ciągle myślę, że nie powinna się
wydarzyć. Ale się wydarzyła. Była mocną lekcją. Byłam wtedy dwudziestoletnią studentką, wychowywaną w dyktaturze ciała, które
ma spełniać określone wymogi społeczne:
ma być szczupłe. Ja miałam być grzeczna
i nie przeklinać. Dużo rzeczy miało być.
I wtedy było to dla
mnie oczywiste. Miała
na imię Julita i była
żoną naszego znajomego. Starsza ode
mnie. Ja ćwiczyłam
codziennie. Byłam na
diecie. Obsesyjnie się
ważyłam. Ona pysznie
gotowała. Uwielbiała
wyposażać swój dom
w piękne przedmioty.
I kompletnie w nosie
miała własną figurę.
Dopóki jej nie dopadłam. Zabierałam jej
każdą
przyjemność
wspólnego tiramisu,
przypominając, ile mascarpone ma kalorii.
Namawiałam na wspólne treningi. Wskazywałam dodatkowe kilogramy. Aż pewnego dnia usiadła ze mną, by powiedzieć, że
bardzo ją skrzywdziłam. Że każde nasze
spotkanie uświadamiało jej, że jest wybrakowana i nieatrakcyjna. Że czuła się piękną
kobietą, dopóki mnie nie spotkała. Chciałam
się tłumaczyć. Przepraszać. Wyjaśniać. Ona
nie chciała słuchać. Nie chciała się więcej
spotykać.
Dzisiaj dochodzi do wielu innych spotkań.
Prywatnych. Zawodowych. I takich zawodowych, które przeradzają się w prywatne.
Czasem na początku rozmowy mamy dwie
zupełnie różne narracje. A potem często

udaje się tworzyć jedną, wspólną. Nie zawsze się udaje. Bo brakuje nam języka. Olga
Tokarczuk w wykładzie noblowskim mówiła
o tym, że „dziś problem polega – zdaje się –
na tym, że nie mamy jeszcze gotowych narracji, nie tylko na przyszłość, ale nawet na
konkretne »teraz«, na ultraszybkie przemiany dzisiejszego świata. Brakuje nam języka,
brakuje punktów widzenia, metafor, mitów
i nowych baśni. Jesteśmy za to świadkami,
jak te nieprzystające, zardzewiałe i anachroniczne stare narracje próbuje się wprzęgnąć
do wizji przyszłości, może wychodząc z założenia, że lepsze stare coś niż nowe nic, albo
próbując w ten sposób poradzić sobie z ograniczeniem własnych horyzontów. Jednym
słowem – brakuje nam nowych sposobów
opowiadania o świecie”.
Niedawno w ramach piętnastolecia „Miasta
Kobiet” miałam zaszczyt prowadzić spotkanie z niezwykłymi kobietami: Anetą Pondo,
Joasią Hussakowską,
Olą Budzyńską i Moniką Jurczyk. I wtedy
to zrozumiałam. Że na
naszych oczach tworzą się nowe narracje,
w tym narracja kobiet.
Przez słowo „narracje”
rozumiem nie tylko
nowe słowa, ale też
uczynienie ważnymi
tematów do tej pory pomijanych. Mam ochotę
powiedzieć:
szeptanych, przemilczanych,
traktowanych jako nieważne.
Narracja to sposób
poukładania
świata.
Czasem racjonalny, gdy
ktoś opiera się wyłącznie na tym, co mierzalne. Czasem magiczny, gdy przypisujemy zdarzeniom tajemnicze moce sprawcze. Czasem
religijny, gdy za każdym działaniem widzimy
Boga, kimkolwiek on jest. Do tej pory obowiązywała jedna duża narracja: patriarchalna.
Poukładana. Z ustalonym porządkiem społecznym. Noblistka nazwała ją zardzewiałą,
bo nieaktualną. Myślę, że czas na narracje,
które nas wyrażają i dzięki którym ocalamy
siebie. Swoją tożsamość, czyli odpowiedź na
najważniejsze pytanie świata: kim jestem?
Swoje prawo do przynależności wyłącznie
z faktu bycia człowiekiem, bez względu na
poglądy czy pochodzenie. Do siebie.

Do tej pory
obowiązywała jedna
duża narracja:
patriarchalna.
Poukładana.
Z ustalonym
porządkiem
społecznym.
Noblistka nazwała
ją zardzewiałą, bo
nieaktualną
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Laser frakcyjny ablacyjny
–

bezkonkurencyjny w odmładzaniu

tekst: Marek Wasiluk

Zima i wczesna wiosna są idealnym momentem na zabiegi laserowe,
w szczególności na odmładzanie laserem frakcyjnym ablacyjnym

Długa lista zalet
Za to lista zalet jest tak długa, że zrekompensuje tę niedogodność. Laser frakcyjny jest
najbardziej uniwersalnym z laserów (na tyle
oczywiście, na ile laser może być uniwersalny,
gdyż pamiętajmy, że zaletą laseroterapii jest
jej selektywność). Można nim odświeżyć skórę, poprawić jej koloryt, ujędrnić, przywrócić
sprężystość, usunąć zmarszczki, zlikwidować
niewielkie przebarwienia (z akcentem na
„niewielkie”, gdyż laser frakcyjny z zasady nie
jest laserem na przebarwienia), uzyskać efekt
liftingu, zlikwidować blizny. Wszystko zależy
od dobranych parametrów. Laser frakcyjny
ablacyjny można stosować na całe ciało, chociaż w praktyce zabiegi wykonujemy głównie
na twarz i szyję, dekolt, dłonie.

Laser frakcyjny ablacyjny to jedna z najstarszych metod odmładzania w medycynie
estetycznej. Mimo, iż technologia ta ma już
około 20 lat, nadal jest stosowana, co więcej – w swoim obszarze działania nie ma
konkurencji, chociaż w ciągu dwóch dekad
pojawiło się bardzo dużo innych zabiegów
odmładzających.
Wada nie do przeskoczenia
Zacznę nietypowo, nie od zalet, ale od wad,
a tak naprawdę od jednej, największej.
Główną bolączką lasera frakcyjnego jest
czas niezbędny na zagojenie skóry po zabiegu. W zależności od parametrów zabiegu,
pacjent musi się wyłączyć na 5 do 10 dni,
i nie da się tego przeskoczyć. To znaczy, owszem, można chodzić do pracy, ale wygląda
się źle, więc na ten czas lepiej zaplanować
odpoczynek albo pracę w domu. I tego nie
da się zmienić, gdyż taki jest właśnie me68

Wypalanie i podgrzewanie
Dlaczego laser frakcyjny jest tak dobry? Dlatego, że jego działanie opiera się na dwóch
mechanizmach: wypala (a tym samym wymusza regenerację) i podgrzewa skórę. Efekt
jest więc wynikiem połączenia dwóch bodźców: mechanicznego zniszczenia (jak w bardzo mocnym pilingu) i podgrzania tkanek
tak, by zastymulować procesy odnowy kolagenu. Nawet gdybyśmy połączyli dwa różne
zabiegi, które osobno mają podobne działanie, czyli np. piling i RF mikroigłową, to i tak
nie osiągniemy dokładnie takich samych
efektów jak laserem frakcyjnym ablacyjnym.
Efekty zabiegów są trwałe. Narastają powoli
i naprawdę długo się utrzymują. A w dodatku
mają charakter naturalnego odmładzania,
bez przerysowań i sztuczności.
Dopracowana technologia
Przyznaję, że dziś trochę mniej używam lasera frakcyjnego, niż na początku mojej prakty-

ki, gdy nie istniały właściwie żadne konkurencyjne zabiegi. Teraz jest RF mikroigłowa,
jest HIFU, ale i tak, gdy mowa o odświeżeniu
skóry, to laser frakcyjny jest niezmiennie
numerem jeden, i to pomimo iż jest na tyle
starą technologią, że trudno jest w jej obrębie
wymyślić coś nowego. Mniej więcej osiem
lat temu technologia ta została tak dopracowana pod względem parametrów, że nie da
się w niej już nic ulepszyć. Nie oznacza to
jednak, że każdy zabieg laserem frakcyjnym,
i w każdym gabinecie, kończy się sukcesem.
To już zależy od doświadczenia lekarza.
Jak frakcyjny, to
tylko w Warszawie
Bez względu, czy zabieg został wykonany dobrze czy źle, okres rekonwalescencji jest taki
sam, różnica polega tylko na tym, że albo jest
efekt, albo go nie ma. Wydawałoby się, że laser frakcyjny powinien być tak samo skuteczny w całej Polsce, tymczasem, o dziwo, nie
jest. Przyjeżdżają do mnie pacjenci nie tylko
z mniejszych miejscowości, ale i z dużych
miast: Krakowa, Poznania, Gdańska, bo słyszą, że jak laser frakcyjny ablacyjny, to tylko
w Warszawie u doktora Wasiluka, bo zrobiony gdzieś tam na miejscu nie daje efektów.
Z jednej strony bardzo mi to pochlebia, ale
z drugiej jest dowodem na to, że gabinety
i lekarze nie potrafią wykorzystać genialności
tego urządzenia.
Efekt zerojedynkowy
Z laserem frakcyjnym ablacyjnym jest bowiem tak, że daje super efekty, ale jednak
działa trochę zerojedynkowo. Jak zostanie
ustawiony poniżej pewnych parametrów, to
efekt będzie niezauważalny, jak powyżej –
może zaszkodzić, bo urządzenie jest bardzo
agresywne. Brak rezultatów może też wynikać ze złej diagnozy problemów skóry lub
z nieodpowiedniego wykorzystania sprzętu.

fot. Adam Lewanowicz, Pink Media

chanizm działania lasera frakcyjnego, dzięki któremu jest on skuteczny.

MEDYCYNA ESTETYCZNA | OKIEM EKSPERTA

Cała sztuka polega więc na tym, aby zabieg
odpowiednio wykonać. Najczęściej lekarze
ustawiają za niskie parametry, gdyż boją się
tego urządzenia. A niestety parametry za niskie lub zuniwersalizowane przez producenta w protokołach zabiegowych, nie są w stanie przynieść naprawdę dobrego efektu. Jeśli
ktoś nie wykonuje takich zabiegów dużo, to
szanse na to, by dobrze dobrał parametry są
niewielkie. Lekarz bez doświadczenia kieruje się parametrami zalecanymi przez producentów, czego ja nigdy nie robię – są one
„uniwersalne”, i nie chodzi tylko o to, że za
słabe. Zaprojektowano je tak, żeby pasowały
do każdego, czyli – dopowiem – do nikogo, bo
przecież każdy człowiek jest inny. Ktoś, kto
ma 35 lat, może mieć skórę w o wiele gorszej
kondycji niż ktoś, kto ma lat 45, a parametry
urządzenia tego nie przewidują.
Z osoczem będzie lepiej
Niektórzy odczuwają obawy przy stosowaniu mocnych laserów albo boją się długiego
okresu rekonwalescencji. Proponuję im wtedy osocze bogatopłytkowe, ponieważ poprawia komfort i przyspiesza gojenie. Zabieg jest
wtedy droższy, ale wśród moich pacjentów,
którzy robili laser bez osocza, a potem spróbowali z osoczem boagtopłytkowym, nikt już
nie chce robić lasera frakcyjnego ablacyjnego bez tego dodatkowego wsparcia. Tak duża
jest różnica – i w gojeniu (może skrócić jego czas nawet dwukrotnie), i w końcowym
efekcie zabiegu, gdyż osocze dodatkowo stymuluje regenerację skóry.
Celowe poparzenie
Laser frakcyjny parzy. Światło lasera wnika
w skórę i jest pochłaniane przez wodę zawartą w komórkach. Dochodzi wtedy do błyskawicznego podgrzania i odparowania wody w tkance. Ale warto pamiętać, że jest to
działanie celowe. Moje pacjentki nie dzwonią do mnie, spanikowane, na drugi dzień
po zabiegu, że są opuchnięte i poparzone, bo
wiedzą, że jest to normalne działanie lasera.
Mówię im o tym wprost przed zabiegiem, nie
udaję, że będą na drugi dzień wyglądać dobrze. Ale nie warto się tego bać, bo na tym
polega ten zabieg – na kontrolowanym, ale
jednak mocnym, poparzeniu.

Czarny PR
Laser frakcyjny ablacyjny ma sporo negatywnego PR-u, wynikającego właśnie z nieznajomości istoty zabiegu czy źle wykonanych zabiegów. Jednym z mitów krążących
w sieci jest ten, że może i na początku jest
efekt, ale po roku wygląda się gorzej, skóra
bardziej się starzeje, wiotczeje. Tymczasem
przy umiejętnie stosowanym laserze nic
takiego nie ma prawa się zdarzyć. Mam
mnóstwo pacjentek, które raz, a nawet dwa
razy w roku robią sobie ten zabieg, niektóre
od 10 lat, i są zadowolone. Warto dodać, że
to nie są tylko moje (i ich) obserwacje, ale
istnieją na ten temat badania, a w medycynie estetycznej rzetelne badania dotyczące
metod i urządzeń nie są czymś oczywistym.
Czas na laser
Teraz, zimą, trwa sezon na zabiegi laserowe. To idealna pora, ponieważ promieniowanie słoneczne jest mniej intensywne
niż np. latem, a po zabiegu trzeba unikać
słońca, aby nie doszło do przebarwień.
Mówi się, że ten dobry czas na zabiegi laserem frakcyjnym trwa do końca kwietnia.
To prawda, choć nie do końca. Zdarza mi
się wykonywać zabiegi odmładzające laserem frakcyjnym nawet w czerwcu i lipcu,
ale robię to wyłącznie u bardzo świadomych pacjentek.

Dr Marek Wasiluk
– specjalista medycyny
estetycznej, właściciel
Centrum Medycyny
Nowoczesnej Triclinium.
Autor bloga o medycynie
estetycznej
www.marekwasiluk.pl
i książki Medycyna
estetyczna bez tajemnic.
Prekursor wielu metod
leczenia. Jako pierwszy
i jedyny Polak ukończył
studia MSC in Aesthetic Medicine (studia
magisterskie z medycyny
estetycznej) w Queen
Mary University
w Londynie.

Centrum Medycyny Nowoczesnej TRICLINIUM Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 47, lokal 13 (200 m od metra Natolin)
tel. 22 403 40 34, 794 375 715, fax 22 403 50 35 www.triclinium.pl, recepcja@triclinium.pl, blog: www.marekwasiluk.pl
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Uroda | BEAUTY test

Beauty Test:

Niech się róży i jagodzi!
tekst: Agna Karasińska

Zima to dobry czas na testowanie pielęgnacyjnych i kolorowych kosmetyków.
Zimno, suche powietrze, imprezy do białego rana… Na to wszystko znalazłyśmy
sposób. Zobaczcie faworytów redakcji zimowego przeglądu kosmetycznych
nowości. Patriotycznie wybrałyśmy najlepsze pielęgnacyjne kosmetyki polskich
marek i kolorówkę sygnowaną nazwiskami znanych pań z naszego rodzimego
szołbiznesu. Więcej na beautytest.pl

Różana miękkość

Ewa: Najważniejsze dla mnie jest
to, aby balsam bardzo szybko się
wchłaniał i miał przyjemną konsystencję. Balsam od Rosadii idealnie
spełnia te warunki! Jest też bardzo
wydajny, lekki i ma świetny skład:
olej z pestek dzikiej róży, witaminę E
i olejki eteryczne. Dodatkowy plus za
wygodną pompkę i obłędny zapach,
który można pomylić z nadzieniem
karnawałowych pączków! Nawilżenie
poczułam już po pierwszym zastosowaniu, a dzięki regularnej pielęgnacji
skóra stała się jędrna i wygładzona.
Produkt bardzo dobrze sprawdza się
po codziennym prysznicu i, co najważniejsze, nie powoduje podrażnień
po depilacji.
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Baby róż

Agna: Głaskałaś kiedykolwiek żółwia? Jeśli tak, to doskonale wiesz, że
skórę gada w dotyku można pomylić
z szorstkimi dłońmi. Zimą nasze ręce
nie mają łatwo. Chłodne powietrze
na zewnątrz w połączeniu z suchym
ciepłem kaloryferów sprawia, że
skórze przybywa lat. Różowy krem
The Secret Soap Store to Rolls
Royce wśród kosmetyków do rąk.
Wiele testów w redakcji pokazało, że
nawet najbardziej podrażnione ręce
i zniszczone hybrydami paznokcie
znajdą ukojenie dzięki regularnemu
stosowaniu kremu z różą damasceńską. Kosmetyk zawiera samo dobro:
masło shea, sok z cytryny, oliwę
z oliwek i komórki macierzyste.

Jagodowy
szach-mat

Magda: Szaro i buro może być za oknem, ale nie w trendach w makijażu.
W karnawale na ustach niech rządzi
mat! W Rossmannie znajdziesz palety
cieni i kosmetyki do konturowania
twarzy z limitowanej kolekcji od
Natalii Siwiec, czyli Nath i marki
Revolution Pro. Głowę, a raczej
usta straciłam dla obłędnego koloru
ciemnej jagody – Blackberry. Odważny i intensywny odcień efektownie
wygląda przy jasnej karnacji, lekko
podkreślonym spojrzeniu i minimalistycznej złotej biżuterii. Szminka jest
bardzo trwała, nie pozostawia śladów
na policzkach i szkle. Do odważnych
karnawał należy!

Violet is
a new black

Edyta: Słyszałaś, że fiolet to nowy
czarny? Tusz MUST.HAVE MASCARA od SINSKIN w intensywnym
fioletowym odcieniu przydaje rzęsom
objętości, a oczom tajemnicy. Dzięki
wysoce napigmentowanej formule
z dodatkiem naturalnych wosków
mascara łatwo się rozprowadza,
a efekt utrzymuje się przez całą noc.
Ambasadorką marki jest Patrizia
Kazadi, a inspiracją do stworzenia
całej linii kosmetyków stały się różne
oblicza kobiet i potrzeba odpowiedzi
na ich potrzeby. Ciekawostką jest to,
że kolory produktów odzwierciedlają
barwy kamieni szlachetnych.

Higienizacja kontra
nieświeży oddech

tekst: Marta Dylich

Śnieżnobiały i zdrowy uśmiech to marzenie wielu
z nas. Często jednak nie jesteśmy świadomi, że
codzienne mycie zębów jest niewystarczające.
Dentystki Ewa Pieczyńska i Hanna Osuch
tłumaczą, jak prawidłowo dbać o higienę jamy ustnej

Na zdjęciu higienistki w ArtDent fot. Mateusz Wojnar

Od wielu lat pomagają panie swoim klientom dbać o zdrowy i piękny uśmiech. Z jakimi problemami najczęściej przychodzi
się wam mierzyć?
Lek. dent. Ewa Pieczyńska: Choć mamy XXI
wiek i łatwy dostęp do wiedzy na temat dbania o higienę jamy ustnej, najpowszechniejsze schorzenie to wciąż próchnica. Według
statystyk tylko co czwarty Polak prawidłowo
myje zęby! Dbamy o paznokcie, regularnie
chodzimy do fryzjera, robimy maseczki na
twarz, peelingi, a nie wiemy, jak myć zęby.
Lek. dent. Hanna Osuch: W mediach słyszymy, że wystarczy stosować odpowiednią pastę
czy płyn. To oczywiście prawda, jednak są one
skuteczne dopiero w połączeniu z regularną
higienizacją, wykonywaną przez doświadczoną higienistkę.
Regularną? Co to znaczy?
Lek. dent. Hanna Osuch: Światowa Organizacja Zdrowia zaleca higienizację raz na pół
roku. Cieszy nas, że coraz więcej pacjentów
stosuje się do tych zaleceń i zaczyna traktować wizytę u higienistki jak każdy inny zabieg
pielęgnacyjny.
Lek. dent. Ewa Pieczyńska: Chciałabym też
z dumą podkreślić ogromne znaczenie profesjonalizmu naszych higienistek. Dzięki temu
zabiegi wykonywane są profesjonalnie, a efekty utrzymują się dużo dłużej.
Czy to prawda, że chcąc wybielić zęby,
najpierw musimy poddać się zabiegowi
higienizacji? Jak wygląda wybielanie
w państwa klinice?

Lek. dent. Ewa Pieczyńska: Tylko czyste zęby,
bez kamienia czy osadu, gwarantują łagodny
przebieg zabiegu wybielania i trwały efekt.
W naszej klinice wybielanie wykonywane jest
autorską metodą ArtGlamSmile. Jest to jednoseansowe wybielanie laserowe.
Lek. dent. Hanna Osuch: Zabieg ten rozpoczynamy od konsultacji, która ma na celu
określenie oczekiwań pacjenta. Następnie
badamy stan uzębienia i błon śluzowych, ponieważ tylko zdrowe zęby mogą być poddane
zabiegowi. Dodatkowo wykonujemy również
badanie pantomograficzne, które pozwala
nam zobaczyć korzenie, kość oraz ewentualne niedoleczone kanały.
Lek. dent. Ewa Pieczyńska: Metoda ArtGlamSmile jest bezpieczna i bezbolesna,
a efekt widoczny zaraz po zabiegu. Choć
piękny wygląd zębów jest dla nas bardzo
ważny, nie eksperymentujemy ze zdrowiem,
dlatego wszelkie zabiegi, nawet te z zakresu
stomatologii estetycznej, przeprowadzane są
przez doświadczonych specjalistów, przy pomocy sprzętu najwyższej jakości.

Cieszymy się, że nasze higienistki mają możliwość pracy na takim sprzęcie.
Lek. dent. Ewa Pieczyńska: Nawet najlepsze
szczoteczki do zębów nie są w stanie oczyścić
uzębienia tak, jak zabieg higienizacji wykonany metodą Guided Biofil Therapy. Niedokładnie usunięta płytka nazębna przekształca się
w kamień nazębny, który wnika pod dziąsło
i powoduje stan zapalny.

Co jest wyjątkowego metodzie AIRFLOW®? Czym różni się ona od standardowego usuwania kamienia ultradźwiękami?
Lek. dent. Hanna Osuch: To niesamowita
technologia! Piasek AIRFLOW® Plus usuwa
biofilm, osady i świeży kamień, a system NO
PAIN pozwala na przeprowadzenie minimalnie inwazyjnego skalingu tam, gdzie nie jest
możliwe ręczne wykonanie zabiegu. Podczas
zabiegu pacjent nie odczuwa dyskomfortu.

Z jakim mitem z zakresu stomatologii
spotykają się panie najczęściej w swojej
klinice?
Lek. dent. Ewa Pieczyńska: Najbardziej rażący jest ten, że groźny dla zębów cukier jest
tylko w słodyczach. To nieprawda! Z cukrem
mamy do czynienia także w owocach, sałatkach, hamburgerach czy pizzy. Dlatego tak
istotne jest częste mycie zębów i regularna
higienizacja. No i oczywiście świadomość tego, jak ważna jest profilaktyka.

Do czego może doprowadzić nieleczone
zapalenie dziąseł?
Lek. dent. Ewa Pieczyńska: Zapalenie dziąseł
to nie tylko krwawienie i nieprzyjemny zapach z ust. W procesie zapalnym uwalniane
są bowiem enzymy, cytokiny i inne substancje,
które przyczyniają się do niszczenia nie tylko
dziąseł, ale także kości, która przecież gwarantuje nam zachowanie zębów przez całe życie!
Lek. dent. Hanna Osuch: Bardzo często dochodzi też do cofnięcia się dziąseł, zaniku
kości czy tzw. patologicznych kieszeni przyzębnych, które mogą doprowadzić nawet do
utraty zębów.

Gabinet stomatologiczno-protetyczny ArtDent ul. Opolska 37, 31-277 Kraków; tel. 12 415 86 69, 693 160 160;
artdent@artdent.krakow.pl, www.artdent.krakow.pl
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Kobiety to lubią

Rafał Popiela
tekst: Agna Karasińska, zdjęcia: Piotr Werner

Miał zostać prawnikiem. Połowę swojego życia spędził
na zakuwaniu, czytaniu lektur szkolnych i obrastaniu
w kilogramy. W wieku 16 lat odkrył balet. Potem był
taniec nowoczesny, studia na renomowanej uczelni
i kariera estradowa. Rafał Popiela kiedyś tańczył nago
w kabarecie, teraz ćwiczy brukselczyków

Masz kompleksy?

Nigdy nie umiałem się ich pozbyć. Kompleksy same w sobie nie są złe, najważniejsze, by je zauważyć i wykorzystać w budowaniu lepszego siebie. Zaakceptować, a do
tego pozwolić sobie na popełnianie błędów.
To motywujące!
Balet powszechnie kojarzy się ze sztuką
ćwiczoną od najmłodszych lat. Taniec odkryłeś w wieku 16 lat. Dlaczego tak późno?

Moja kariera tancerza zaczęła się od zrzucenia sporej liczby zbędnych kilogramów.
W podtrzymaniu wymarzonej wagi miały mi
pomóc zajęcia taneczne, organizowane w siłowni. To był mój bilet do sukcesu. Już po
paru zajęciach wszystkie moje dotychczasowe plany związane z wybieraniem kierunku
studiów zeszły na drugi plan. Trenowałem
codziennie. Każdą technikę, od baletu po
jazz i hip hop. Pomogły mi lekcje z najmłodszymi baletnicami. Musiałem nadrobić moje
długoletnie zaległości. Nie było łatwo, ale codzienny trening zapewnił mi miejsce na prestiżowym uniwersytecie tańca w Salzburgu.
Po zdanej maturze wyjechałem do Austrii.
Po 4 latach studiów podpisałem kontrakt
z zespołem tańca współczesnego w Belgii,
z którym byłem związany przez 5 lat. Moje
marzenia się spełniły – występy na deskach
teatrów na całym świecie.
Obecnie prowadzisz zajęcia z jogi i pilatesu dla kobiet i mężczyzn. Jakie motywacje do ćwiczeń mają kobiety, a jakie
mężczyźni?
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Kiedy skończył się mój kontrakt, wyjechałem na Maltę. Otworzyłem tam pierwsze
studio pilatesu i jogi. Dla kobiet najczęstszym powodem rozpoczęcia kursu jest
troska o swój kręgosłup, czy po prostu
rozwinięcie mięśni poprzez wykonywanie ćwiczeń z pomocą własnej wagi. Dla
mężczyzn jest to w większości przypadków
dodatek do siłowni. Niestety brak wiedzy
i stereotyp, że pilates jest czymś stricte
dla kobiet, gra tu główną rolę. Mężczyźni
powoli przekonują się do pilatesu. Mam
nadzieję, że mam w tym swoje zasługi.
Staram się być chodzącą reklamą – zdrowy
kręgosłup, a do tego wyrzeźbiona sylwetka.
Czy to, jak wyglądasz, onieśmiela ludzi?

Najczęściej tak, ale nie czuję się z tym
komfortowo. Przeszedłem swoje, byłem
pulchnym nastolatkiem. Nauczyło mnie
to ogromnego szacunku i wyrozumiałości
dla drugiego człowieka, bez względu na jego cechy fizyczne. Jeśli mój rozmówca czy
klient wykazuje jakiekolwiek oznaki onieśmielenia, to zawsze staram się z czegoś
pożartować. Taki pedagogiczny trick.
Czy twoja powierzchowność ułatwia życie?

Zdecydowanie tak. Nie zapominajmy, że
jeśli do urody doda się prezencję i dobre
maniery, to jest to strzał w dziesiątkę. Empatia też się przyda. Za wyczucie tego,
czego dokładnie druga osoba potrzebuje
i wykazanie zainteresowania nią zawsze
zdobywa ci kilka punktów.

Czym jest dla ciebie intymność?

Najsilniejszym bodźcem do zmiany odczuwania intymności był jeden ze spektakli,
gdzie we współczesno-kabaretowym stylu
tańczyłem całkowicie nago. Po wielotygodniowych próbach moja granica intymności znacząco się przesunęła. Publiczność
zacierała granice wyznaczone przeze mnie.
Profesjonalne podejście do zawodu pomogło mi w totalnej akceptacji swojego ciała,
co oczywiście moje prywatne życie zaadaptowało. Jeśli chodzi o intymność duchową

– definitywnie wyznaczam jej granicę. Do
moich najgłębszych uczuć dopuszczam tylko swoich najbliższych.
A czym dla ciebie jest męskość?

Męskość w moim przekonaniu zawsze
balansowała na pograniczu stereotypów
„prawdziwego mężczyzny”, będących sumą
fizycznych cech, opisanych przez dzisiejszą
popkulturę, i wartościami, które wyniosłem
z domu: szlachetności, gotowości do pomocy i szacunku wobec drugiego człowieka.

Myślę, że podobnie jest z kobiecością. Zaliczam siebie do ekstremalnych feministów.
Wierzę, że kobiety powinny przejąć najważniejsze funkcje w społeczeństwie, bo mają
otwarte głowy, potrafią zrozumieć drugiego człowieka i szczerze rozmawiać. Tylko
te trzy właściwości gwarantują unikanie
konfliktów, które jest tak bardzo potrzebne
we współczesnym świecie. Przykładów nie
brakuje, spójrzmy tylko na scenę polityczną, gdzie kobiety wybrane na najważniejsze
państwowe lub międzynarodowe stanowi-

ska wykazują się większymi zdolnościami
dyplomatycznymi.
Co najbardziej lubisz w sobie?

Ambicja, dobra organizacja i pracowitość
pomagają mi docierać do celu. Jednak co
najważniejsze, sama droga do niego potrafi
się okazać doświadczeniem dającym możliwość poznania samego siebie. Czym się
mogę w takim razie pochwalić? Perfekcyjną
zdolnością do adaptacji.
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felieton

Smutny felieton o umieraniu
Jest sylwestrowy poranek. Siedzę w szlafroku, piję kawę i myślę o śmierci

To druga kawa tego ranka. Pierwszą zaniosłem sobie do łóżka (taki
wygodny ze mnie misiaczek). Ledwo umościłem tam swoje obolałe
ciało, a zjawił się kot, majtnął ogonem i wylał cały kubek na pościel.
Natychmiast zaniosłem ją do prania. Pralka nie działa, więc nie
mam pojęcia, co z tym wszystkim zrobić. Z takich właśnie dramatów utkano moją codzienność (choć uczciwość każe przyznać, że
żadnego kota nie było. Sam rozlałem tę kawę, tylko wstydziłem się
do tego przyznać).
Pamiętam, jak wiele lat temu przysiadłem z laptopem w jakiejś kawiarence. Był to dość archaiczny lokal, jeden z tych, gdzie ciągle
podają herbatę w szklance z koszyczkiem, stoły przykrywa cerata,
a szatniarka ma wąsy. Praca szła fatalnie, bo przy stoliku obok urzędowało czterech panów. Byli dobrze po sześćdziesiątce, ale piwo
wciągali jak przed maturą; do tego opowiadali sobie mnóstwo anegdot i bez przerwy się śmiali. Złościłem się trochę, bo nie mogłem
pracować. Z drugiej strony, cieszyłem się bliskością tych starych
królów życia, ich luzem i wesołością. Podsłuchiwałem, o czym gadają. W ten sposób poznałem przyczynę tego spotkania. Byli na stypie. Do knajpy zaszli prosto z pogrzebu. Pochowali kumpla ze swojego rocznika. Anegdotki, którymi się przerzucali, dotyczyły właśnie
jego. Byłem młody i głupi, więc nie mogłem tego zrozumieć – jak
można śmiać się i żartować na stypie? Przecież gdyby przyjaciel mi
umarł, nie zdołałbym wykrztusić słowa ze ściśniętego gardła. Tak
właśnie myślałem. Dziś jestem stary i głupi, więc już tak nie myślę.
W mijającym roku byłem na czterech pogrzebach. Najbliższym
zdrowie się sypie, co wróży kolejne. Rok wcześniej zmarli, kolejno, ukochany wujek z dzieciństwa i mój ojciec. Rozpruł się worek
z pogrzebami. Gdzie nie spojrzę, to trumna. Obracam kartki kalendarza, planuję nadchodzący rok, uwzględniając obskakiwanie
kolejnych nekropolii. Podchodzę do tego z dystansem i humorem,
bo inaczej się nie da. Pękam ze śmiechu na stypach.
W ogóle, umieranie innych zmieniło moje życie na lepsze. Mianowicie, zrozumiałem, że chcę cieszyć się życiem, bo przecież
w każdej chwili mogę się pożegnać z tym najpiękniejszym ze świa-

tów. Mało tego, odejście ojca stawia mnie następnego w kolejce do
trumny. Nie ma już pleców, za którymi mógłbym się schronić. Mam
czterdzieści dwa lata, więc statystycznie wszedłem w drugą połowę
życia. Niby daleko, ale widzę skończoność czasu, którym dysponuję. Zamierzam spędzić go w gronie ludzi, których kocham, na pracy
twórczej i dobrej zabawie. Być może istnieją lepsze pomysły. Żaden
jednak nie przychodzi mi do głowy.
Jednak pogrzeby się nie skończą. Przez pierwsze czterdzieści lat nie
straciłem właściwie nikogo bliskiego. Teraz odchodzą jeden po drugim. Tak już będzie, bo lata lecą, a o dobre zdrowie coraz trudniej.
Znam tak wielu ludzi, że na mocy statystyki każdego roku kostucha
zabierze paru w nicość. Będę ich żegnał. Te pożegnania wpiszą się
w moją codzienność. Nie mam na to ochoty.
Rozmawiałem na ten temat z moim przyjacielem, starszym o jakieś
piętnaście lat. To mądry człowiek, do tego były wojskowy. Żołnierze
postrzegają świat w bardzo specyficzny sposób. Wszystko jest czarne
albo białe. Istnieje jedynka albo zero, bez żadnych ułamków. Sam
przyzwyczajam się do odcieni szarości i trenuję wyrozumiałość. Ale,
kto wie, może tacy ludzie jak mój przyjaciel mają rację? Powiedział,
czego nauczyła go śmierć. Otóż odejście rodziców, kumpli, koleżanek niczego tak naprawdę nie zmieniło. Przecież dalej chodzi
do pracy, rozwija swoje zainteresowania i pielęgnuje miłość. Słońce
wciąż świeci. Miastem jeżdżą tramwaje. Ludzie, którzy robili zakupy w osiedlowym warzywniaku, teraz chodzą do Biedry. Człowiek,
bez którego nie wyobrażaliśmy sobie życia zniknął, a wszystko biegnie dalej, po staremu.
Trudno o lepszą lekcję pokory. Przecież ja również umrę. Mam nadzieję, że za parę ładnych dziesięcioleci, niemniej trudno stwierdzić, jak naprawdę z tym umieraniem będzie. To kluczowe z mojego punktu widzenia wydarzenie jest pozbawione jakiegokolwiek
znaczenia. Ja jestem tego pozbawiony. Rodzina i przyjaciele po prostu pogodzą się z moją śmiercią i będą żyli dalej. Tak naprawdę nic
się nie zmieni.
Jestem jak rozlana kawa i pralka, co się zepsuła.

Łukasz Orbitowski – pisarz o wielkiej pracowitości i jeszcze większej wyobraźni. Zaczął pisać, żeby
zaimponować koleżankom w liceum. Dziś ma w dorobku siedem powieści, w tym Inną duszę, nagrodzoną w 2015
roku Paszportem Polityki.
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Łukasz Orbitowski, fot. Matys Studio/matys-studio.com
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UŻYWANY JAGUAR XE
TYLKO DO KOŃCA LUTEGO
OD 79 900 ZŁ BRUTTO

Program Jaguar Approved to wyłącznie sprawdzone, objęte gwarancją
i gotowe do jazdy samochody. Gwarancję Jaguar Approved otrzymać
mogą wyłącznie samochody nie starsze niż 6 lat, które przebyły nie więcej
niż 150 000 km do momentu ich sprzedaży. Gwarancja dostępna jest
u autoryzowanych Dilerów Jaguara. Wszystkie Jaguary Approved
podlegają ochronie Jaguar Assistance przez cały okres trwania ich
gwarancji. Stan samochodu podlega rygorystycznemu sprawdzeniu 165
punktów. To gwarantuje, że Twój samochód jest w najlepszym możliwym
stanie, tak wewnątrz jak i na zewnątrz. Historia każdego samochodu jest
poddawana weryfikacji, pod względem prawdziwości przebiegu
oraz odbytych wizyt serwisowych.

Car-Master
Kraków, ul. Jasnogórska 97
Wielogłowy 10 (k. Nowego Sącza)
Rzeszów, Al. Kopisto 1 (CH Millenium Hall)
www.car-master.jaguar.pl

Oferta dotyczy samochodów Jaguar XE (samochody używane z programu Approved). Rok produkcji 2016.
Koszt zakupu samochodu wynosi 79 900zł brutto. Ilość samochodów w ofercie ograniczona.

