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Słowo
Redaktora
Drogie Czytelniczki,
Oddajemy w wasze ręce świątecznosylwestrowe wydanie naszego magazynu.
Znajdziecie w nim interesujące wywiady
z niesamowitymi kobietami: Hanną Bakułą,
Jolantą Fajkowską, Małgorzatą Potocką.
Tylko dla nas piękna aktorka Ada Fijał
wcieliła się w rolę modelki i zaprezentowała
najnowszą kolekcję znanej i cenionej
projektantki Violi Śpiechowicz.
Na temat Świąt Bożego Narodzenia chyba
już wszystko zostało powiedziane. Jedni je
lubią i celebrują, inni nie cierpią i nic na to
nie można poradzić.
Tradycyjnie, Święta Bożego Narodzenia
kojarzą się z wigilijną wieczerzą,
rodziną, bliskimi, choinką, prezentami,
kolędami…. Znana jest też lista i ilość
potraw, jakie powinny znaleźć się na stole
bożonarodzeniowym. Wszystko to można
przygotować i zorganizować. Warto jednak
zadbać o to, by starczyło chęci i czasu na
przygotowanie świątecznego nastroju.
Bo w dzisiejszym „zbieganym” świecie
najtrudniej jest przygotować się do Świąt
duchowo i emocjonalnie. Zachować umiar
w zdobywaniu rzeczy a poszukać tego, co
zbuduje bliskość i odświętny nastrój.
Choinka mała czy duża, prawdziwa czy
sztuczna, prezenty bogate czy skromne,
potrawy wyszukane czy proste – to nie są
najważniejsze zadania świąteczne. Nie ma
jednego, słusznego modelu świętowania.
Ale wydaje się, że bardzo istotne jest, by ten
czas był okazją do refleksji i poszukiwania
w sobie najlepszych nutek na te, jedne
z ważniejszych w roku, spotkania.
Warto chyba tak myśleć o budowaniu
świątecznego, magicznego nastroju
sprzyjającego składaniu szczerych,
wartościowych osobistych życzeń,
których spełnienia - z całego serca
wszystkim życzę. .
Ilona Adamska
Redaktor Naczelna
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BU – telefonicznie: Chciałam zrobić z Panią
wywiad. Czy mogę umówić się na spotkanie?
Trochę boję się tej rozmowy….
HB – Nie ma czego, podobały mi się Pani
wywiady w poprzednim numerze Imperium
Kobiet. Proszę zadzwonić do mnie w
przyszłym tygodniu, jak najszybciej, na
początku – bo wkrótce wyjeżdżam!
BU – Jak się okazało, nie jestem w „baniu się”
odosobniona. Profesor Bralczyk w krótkiej
recenzji, na okładce książki autorstwa
Hanny Bakuły pt. „Hania Bania” napisał:
” Gdybym sam kiedyś był dziewczynką,
chętnie bym się z Hanią bawił, ale trochę
bym się jej bał”.
Po wielu perturbacjach doszło do rozmowy!

Sekretarz Redakcji:
Maria Bartold-Słomińska
Zespół redakcyjny:
Artur Kamiński,
Bożenna Ulatowska,
Daria Woszczatyńska,
Elżbieta Natali-Pawłowska,
Jerzy Walkowiak,
Joanna Bielas,
Jolanta Fajkowska
Maria Maczuga,

HANNY BAKUŁY –
PORTRET WŁASNY
8/

magazine/Grudzień-Styczeń

felieton

BU: Jest coś w osobistej relacji z Panią,
co fascynuje i zaciekawia, a jednocześnie
wzbudza jakiś lęk, niepokój. Zdaje sobie
Pani z tego sprawę?
HB - ? (grymas zdziwienia)
- To spróbuję! Wieść niesie, że nie lubi Pani
dzieci?
- Nie można powiedzieć, że nie lubię dzieci.
Nie bardzo mnie interesują. O ile wiem, ma
to wiele osób. Np. Słonimski do tego stopnia,
że napisał książkę „O dzieciach, wariatach
i grafomanach” - stawiając, moim zdaniem,
słusznie znak równości.
- Może pani skomentować opinię, że jest
Pani feministką?
- Myślę, że jak każdy, kto uznaje prawa kobiet
do samostanowienia i wspiera ich działania,
żeby były realną połową społeczeństwa, więc
i Pani też.
- A więc znamy już Panią Hannę Bakułę
jako realną połowę społeczeństwa, oraz
jako osobę kontrowersyjną – co widnieje na
wizytówce i jak często Pani o sobie mówi.
A jakiej Hanny Bakuły nie znamy? Co Pani
skrywa?
- Jak każdy, nie wiem wszystkiego o sobie.
Chyba nic nie skrywam, bo nie muszę. Mówię
i robię co chcę.
- A mnie się wydaje, że bywa Pani
zaskoczeniem sama dla siebie?
- Chyba mnie Pani nie zna. Zaskakują mnie
inni. Jestem kowalką własnego losu i najwyżej
zaskoczy mnie ktoś lub coś. Tylko osoby
niepozbierane dziwią się swoim reakcjom.
Staram się wiedzieć co robię. Staram się być
konsekwentna i nie zmieniać ani planów, ani
poglądów.
- Jasne, że nie znam, mimo, że dość
dużo o Pani starałam się dowiedzieć
z jej publicznych wypowiedzi, książek,
artykułów, rozmów. Ma Pani bardzo bogatą
osobowość. Ja po prostu spostrzegam Panią
w kilku planach jednocześnie i zawsze czuję
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5. Felieton Jolanty Fajkowskiej
6. Dziś dzieci nie wierzą w świętego Mikołaja.
7. Rodzinnie czy z przyjaciółmi?
Wywiad ik magazine
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pewno jest to próba znalezienia wewnętrznej
harmonii. Ta harmonia przychodzi właśnie
z wiekiem.
Barwy szczęścia?
- Na pewno zieleń. To kolor mojej
szczęśliwości, arkadii, miejsca, w którym
mieszkam. Mam pod Warszawą dom
z pięknym ogrodem, w którym czuję się
cudownie. Spokój, dobry klimat… i kochany
człowiek blisko.
Kto jest dla Pani ikoną, symbolem
nieprzemijającej kobiecości?
- Moja mama. Jest piękną, spełnioną,
oczytaną, szczęśliwą kobietą. W dobrym
związku małżeńskim od 55 lat. Zazdroszczę
jej, że raz postanowiła, wybrała i udało się.
Dzisiaj jest to tak rzadkie. Poza tym jest
bardzo efektowna. Dba o siebie, chociaż
jest już starszą panią. Energiczna. Chce
się właśnie zapisać na kurs komputerowy.
Zadowolona z dzieci, wnuków.
Wiele dojrzałych kobiet uważa, że wraz
z wiekiem jest w nas więcej akceptacji
dla własnych wad. Dopiero z czasem
uświadamiamy sobie, że nikt nie jest
doskonały i zaczynamy siebie lubić.
- Wraz z wiekiem na pewno jesteśmy
bardziej świadome własnych ograniczeń.
W miarę upływu czasu we mnie też jest
więcej akceptacji dla moich wad. Już nie
staram się z nimi na siłę walczyć. Nobody’s
perfect /nikt nie jest doskonały/, trzeba
polubić siebie, aby czuć się ze sobą dobrze.
Czy dojrzałość idzie w parze z wewnętrzną
harmonią?
- W młodości jeszcze nie do końca wiemy,
co jest ważne, a co tylko przelotne. Z latami
patrzy się na życie nieco spokojniej. Nie ma
już tej nerwowości. Przestajemy komuś coś
na siłę udowadniać. Poza tym dojrzałość
to świetny moment, by przypomnieć
sobie o własnych potrzebach. Nie warto
mieć wyrzutów sumienia, jeśli robimy coś
tylko dla przyjemności. Mamy do tego
prawo. Otaczajmy się osobami pozytywnie
nastawionymi do życia i same dostrzegajmy
jego jaśniejsze strony.
Jak ocenia Pani nasz magazyn?
- Pismo wygląda na luksusowe. Ciekawa,
frapująca okładka. Cieszę się, że są w
nim teksty do czytania, a nie tylko do
oglądania. Tytuł Imperium Kobiet jest dość
prowokacyjny. Czy jest to pismo zamknięte
dla mężczyzn?
Nie, aczkolwiek stawiamy raczej na
kobiety.
- I bardzo mnie to cieszy. Popieram.
(śmiech).
Czego zatem życzyłaby Pani naszym
Czytelniczkom?
- Żeby jak najwięcej czytelniczek tworzyło
wasze Imperium. Żeby istniała solidarność
kobiet, które chcą realizować siebie, swoje
pasje. Które będą walczyć o zmianę wciąż
jeszcze nierównego traktowania kobiet.
Patrząc na statystyki widzimy, że kobiety
nadal zarabiają średnio o 20 procent mniej
niż mężczyźni na tych samych stanowiskach.
Tylko dlatego, że są kobietami. Życzę także
mądrych, dobrych, eleganckich mężczyzn
wokół nas.

Pani medialny wizerunek to
dystyngowana, silna, niewzruszona
profesjonalistka, którą nie sposób
wytrącić z równowagi. Czy taka jest Pani
naprawdę?
- Jestem normalnym człowiekiem. Mój
medialny wizerunek zupełnie mi nie
przeszkadza. Staram się być zawsze dobrze
przygotowana do tego, co robię i dlatego
niewiele rzeczy jest w stanie mnie zaskoczyć
i wytrącić z równowagi. To wynika
przede wszystkim z doświadczenia. Pracą
dziennikarską zajmuję się już tyle lat. Dzięki
postępowi w wielu sprawach idziemy do
przodu, to w pewnych sprawach świat się
zatrzymał. Normy obyczajowe - zwłaszcza
w sferze kontaktów międzyludzkich - aż
tak szybko się nie zmieniają. W mediach
zaś szybciej, bo same media przeżywają
rewolucję.
Ale czy ktoś taki wizerunek Pani narzucił?
A może Pani sama go sobie wykreowała?
- Nie zajmowałam się kreowaniem
własnego wizerunku. Nikt też nade mną
nie pracował. Nie do końca wierzę w to, że
można całkowicie na nowo kogoś wymyślić.
Owszem, można starać się coś zmienić,
zwłaszcza od strony zewnętrznej, ale nie
wierzę w totalną przemianę psychiczną.
Akceptuję siebie, wiem też, jakie są moje
wady i zalety. Wiem, które cechy powinnam
wzmacniać. I to jest chyba najważniejsze.
Jak na co dzień postrzega Pani świat?
Poważnie czy raczej w kategoriach czysto
komicznych?
- Wbrew mojemu wizerunkowi, nie jestem
aż tak bardzo poważną i uporządkowaną
osobą (śmiech). Postrzegam świat w
kolorowych barwach, pozytywnie, niezbyt
surowo.
Wiem, że świat poradzi sobie beze mnie,
choć ja bez świata chyba nie. Nauczyłam się
odsuwać od siebie to, co złe. Tak jak Scarlett
O`Hara powtarzam sobie codziennie, że
o sprawach przykrych, trudnych pomyślę
jutro, a one do tego czasu może same się
ułożą.
Dobra metoda psychologiczna?
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- Najważniejsze to nie rozgrzebywać tego,
co złe, nie dzielić wszystkiego na cząstki, nie
analizować godzinami i zadręczać się. To
nie ma sensu. Po jakimś czasie dostrzeżemy,
że to, co na początku wydawało nam się
czymś strasznym, nie do przejścia, nagle
stało się proste.
Jak zatem znosi Pani dzisiejszą brutalną
rzeczywistość i obcesowe zachowania
ludzi?
- Bywa ciężko. I nie myślę tu już nawet
o brutalności czy agresji, bo z tym na
szczęście nie spotykam się na co dzień.
Nie wywołuję takich sytuacji, albo po
prostu nie bywam w takich miejscach,
gdzie się to dzieje. Odpowiadając jednak
na pani pytanie, mam na myśli coś
zupełnie innego. Zostałam wychowana na
osobę odpowiedzialną za siebie, za swoje
słowo i że jeśli coś obiecuję, to staram
się tego dotrzymać. Jeśli mówię, że wyślę
komuś autograf, to robię to najszybciej,
jak tylko mogę. Jeśli dostanę od kogoś
email, to odpowiadam na niego. Ważne
jest, by nikogo nie lekceważyć. Być
porządną osobą, która zawsze znajdzie
czas dla drugiego człowieka. Ludzie są
dziś tak nieodpowiedzialni, niesłowni.
Nie oszukujmy się jednak - tego typu
zachowania wynosi się z domu.
Czy często zdarzają się Pani trudne
chwile?
- Najtrudniejsze pojawiają się wtedy,
gdy kobieta zostaje matką, gdy na świat
przychodzi dziecko. Wtedy dopiero rodzą
się poważne problemy, zmartwienia.
Martwimy się o nie, o to, jaką drogę
wybierze w życiu, czy spotka na niej
właściwego człowieka. Chcemy przestrzec
córkę, żeby nie powtarzała błędów matki,
ale co z tego, skoro ona i tak robi swoje.
Kolekcjonuje Pani ciosy od życia?
- Kolekcjonuję zdjęcia i dobre chwile. A tak
całkiem poważnie: nie można rozdrapywać
ran. Staram się nie wracać do tego, co złe.
Należy Pani do tych kobiet, które za
dużo widzą, za mocno czują, za bardzo
domyślają się?
- A czy można za dużo myśleć?
Sądzę, że tak.
- Ja na pewno za dużo widzę.
Jest Pani specjalistką od wywiadów.
Moimi ulubionymi są te z Woody Allenem
i Paulem Mazurskym. Czy podczas całej
swojej kariery dziennikarskiej zdarzyło
się Pani kiedykolwiek zbesztać rozmówcę
za nieudany wywiad?
- Zbesztać nigdy bym się nie odważyła,
ale na przykład spotkanie z Johnem

Travoltą podczas Festiwalu w Cannes było
szczególne. W trakcie wywiadu przed
kamerą zapytałam go, czy mógłby ze mną
zatańczyć, a on odpowiedział: a masz tyle
pieniędzy? Myślę, że mógł wybrnąć z tego
bardziej elegancko. Ale sama też czasami
dziwnie się zachowuję w trakcie wywiadu.
Nigdy nie zapomnę rozmowy z Georgem
Clooneyem. Byłam zasadnicza, konkretna,
profesjonalna, a tu przede mną stał taki
piękny mężczyzna.
On naprawdę jest taki piękny?
- Aż za bardzo. Za idealny. Ma wszystko
piękne - oczy, twarz, ręce. Nawet ta jego
siwizna… Ale poza tym to mądry facet,
inteligentny, znakomity aktor i ciekawy
reżyser. Nie dziwię się wcale, że jest
szanowany i poważany w amerykańskim
środowisku filmowym.
Zadam Pani teraz pytanie, które kiedyś
zadała Pani Geri Halliwell: Ufa Pani
ludziom, którzy Panią chwalą?
- Dlaczego mam nie ufać? Skoro chwalą,
to robią to szczerze, od serca, bo przecież
nie muszą. Wierzę w dobroć ludzi, w ich
dobre intencje. Naiwność z mojej strony?
Najcenniejsze dla mnie komplementy i
pochwały są te, które prawią mi kobiety. Nie
mężczyźni. Powiedzenie drugiej kobiecie
komplementu, pochlebstwa wymaga więcej
wysiłku, odwagi.
A czym dla Pani jest intuicja? Czy potrafi
Pani intuicyjnie ocenić ludzi i wyczuć,
która z osób kręcących się wokół Pani
ma szczere intencje, a która chce Panią
skrzywdzić?
- Nie jestem podejrzliwa, raczej
łatwowierna. Zakładam, że ludzie są dobrzy.
Przejechałam się parokrotnie na tym, ale to
wcale nie pomogło mi w tym, by zmienić
nastawienie do ludzi. Szkoda czasu na
kombinowanie, intrygowanie, judzenie,
kłamstwo. Łatwo się później pogubić.
Czy wolno ufać mężczyznom?
- Tak ten nasz świat jest skonstruowany, że
są kobiety i mężczyźni. Nie mamy innego
wyjścia. Musimy im ufać, ale w sposób
ograniczony.
Czy szczęście zależy od wieku?
- Oczywiście.
Dlaczego zatem niektórzy ludzie są
szczęśliwi, a inni nie?
- To zależy od ich nastawienia do świata.
A jak pomóc szczęściu? Na pewno warto się
wyspać, żeby rano nie mieć złego humoru
(śmiech). Wtedy od razu optymistyczniej
patrzymy na świat, oko nam się błyszczy,
a to powoduje, że radośniej odbieramy
ludzi. Pytanie, czym jest szczęście? Na
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kobiety niezapomniane
26. Halina Konopacka: Piękna i dobra (pl)
27. Halina Konopacka: Beautiful and good (en)
Portrety wielkich sław
28. Bóg stworzył... Brigitte Bardott (pl)
30. And God created...Brigitte Bardott (en)

32. Ze sztuką od zawsze.
WYWIAD IK MAGAZINE

WYWIAD IK MAGAZINE

Essential Killing

lubiłem tę różnicę, kiedy europejskie filmy
były rzeczywiście inne od głównego nurtu
Hollywood. To już nie będzie to samo.
Myślę, że mój film dziś jest wyjątkowy na tle
współczesnych produkcji. Powiedzmy, że jest
inny.

Z Jerzym Skolimowskim reżyserem nagrodzonego niedawno w Cannes filmu
Essential Killing - rozmawiał Robert Bodrog.
Przekład: Beata Bieniada

Druk:
www.drukmillenium.pl
WYDAWCA:
I.D.Media Agencja
Wydawniczo-Promocyjna
ul. Pogodna 3
38-500 Sanok

Czy znalazł już Pan amerykańskiego
dystrybutora?
- Firma Hanway Films pracuje nad tym. Mają
pięć firm dystrybucyjnych zainteresowanych
tym tematem. Więc zobaczymy.
Prawdopodobnie będzie to ustalone na AFM
(American Film Market) w Santa Monica
w listopadzie.

Miał Pan bardzo wiele sukcesów - udaną
karierę jako reżyser filmowy, aktor oraz
jako malarz. Nie musi Pan udowadniać już
nikomu swojego talentu. Co zadecydowało
o powstaniu Essential Killing, co konkretnie
skłoniło Pana do opowiedzenia tej historii?
- Kilka lat temu, kiedy pracowałem nad
„Cztery noce z Anną” w pobliżu mojego
domu na Mazurach, udało mi się zrobić
całkiem dobry film. Pomyślałem, że ta formuła
może być powtórzona. Mieszkam w lesie,
więc może udałoby mi się zostać w domu
podczas zdjęć i nie musiałbym zmieniać
miejsca. Więc szukałem tematu. Słyszałem
pogłoski dotyczące lądowania samolotów
CIA w Szymanach, które leżą niedaleko
mojego domu. Ponieważ był to temat mocno
polityczny, powiedziałem nie, to nie jest dla
mnie. Do czasu, aż którejś zimowej nocy
prowadząc bezpieczny, solidny, z napędem
na cztery koła samochód wpadłem w poślizg
i zatrzymałem się kilka centymetrów od
krawędzi zbocza.
Gdybym spadł, prawdopodobnie byłbym
martwy. Wtedy zdałem sobie sprawę, że jestem
obok lotniska w Szymanach, odległego może
o milę. Pomyślałem wtedy, że jeżeli mogło
się to zdarzyć mnie, równie dobrze mogłoby
się przydarzyć każdemu z tych samochodów,
które jeździły tamtędy zimą. Zapomnij
o polityce, pomyślałem.
Chcę zrobić film o mężczyźnie, któremu
w takich okolicznościach udaje się uciec,
biegnie boso do lasu, w łańcuchach,
w kombinezonie i to może być tematem
mojego filmu.
I mógł Pan kręcić niedaleko domu...
- Ale ten projekt stawał coraz większy. I zdałem
sobie sprawę, że potrzebuję zdecydowanie
więcej śniegu, a śnieg w Polsce nie jest
gwarantowany, więc zyskałem norweskiego
koproducenta, ponieważ w Norwegii śnieg
mógłby być „produktem narodowym”
(śmiech). Potem pomyślałem, że sceny na
Bliskim Wschodzie powinny też tam być
kręcone, stąd znalazłem partnera w Izraelu
i tam kręciliśmy całą sekwencję otwierającą.
Jaki był całkowity budżet filmu?
- Oryginalny projekt, który miałem zrobić
wokół domu, wynosił 3 mln złotych (około
750 tysięcy euro), potem budżet rozrósł się do
ponad 3 mln euro.
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Czy trudne było sfinansowanie tego
filmu, biorąc pod uwagę jego temat, spoza
głównego nurtu? Trudno było znaleźć
inwestorów i koproducentów?
- Zaskakująco łatwo, ponieważ otrzymałem
pieniądze z Polskiego Instytutu Sztuki
Filmowej, co stanowiło około 40 proc.
budżetu. Z taką kwotą mogłem zgłosić się
po wsparcie do Norweskiego Instytutu
Filmowego, Irish Film Board i Węgierskiego
Instytutu. Praktycznie otrzymałem 70-75
proc. dotacji z pieniędzy publicznych.
Dla pozostałych 25 proc. miałem kilku
partnerów i to był zaskakująco szybki proces.
Dodatkowo otrzymałem dofinansowanie
z Eurimage.

lat, graliśmy nawet razem w jednym z
hoollywoodzkich filmów: „L.A. Without a
Map”. (Los Angeles bez mapy). W każdym
bądź razie, zwróciłem uwagę na ruch jego
ciała i wtedy pomyślałem, że pasowałby do
mojego filmu. Instynktownie, zatrzymałem
go i powiedziałem:- Vincent, mam skrypt,
który powinieneś przeczytać. Vincent zapytał,
czy mam go ze sobą? Powiedziałem, że
tak. I dałem mu go do przeczytania. Dwie
godziny później - dosłownie - dwie godziny
później, zadzwonił do mnie i powiedział,
że jest to fenomenalne: - to jest świetny
scenariusz, chcę to zrobić! Uwielbiam biegać
boso po śniegu! Jestem z Buffalo. Tam zawsze
jest zimno!

Sposób, w jaki opowiada Pan historię
powoduje, że publiczność nie wie, czy
Mohammed, główny bohater, który nie
jest nazwany w filmie, w rzeczywistości jest
terrorystą, czy popełnił jakieś przestępstwo,
czy też jest niewinny. W jakim stopniu ta
niejednoznaczność ma wpływ na fabułę?
- Właśnie o to chodziło. Chciałem, żeby
było absolutnie oczywiste, że istnieją dwie
możliwości: albo bohater jest niewłaściwym
człowiekiem, w niewłaściwym miejscu,
w niewłaściwym czasie, po prostu znalazł się
w takich okolicznościach, albo jest on częścią
fabuły, zastawia pułapkę na Amerykanów.
Tak, to miało działać w obie strony. Dla
mnie to nie ma znaczenia. Moja historia
nie jest o winnym i niewinnym człowieku.
Jest to opowieść o człowieku, który znalazł
się w okolicznościach, powodujących jego
przemianę w dzikie zwierzę.

I to było to?
- Myślałem, że może trochę przesadził.
Powiedziałem mu, słuchaj, teraz jest maj,
jeżeli będziemy to kręcić, to będzie zimą.
Więc, jeżeli myślisz poważnie, zacznij
zapuszczać włosy i brodę. I tak zrobił.
Dwa tygodnie później zadzwonił do mnie
i powiedział, że jego broda ma już dwa cale!

Dlaczego wybrał Pan Vincenta Gallo na
odtwórcę głównej roli? Co wyróżniało
go w kategorii talentu, wcześniejszych
dokonań i miało wpływ na wybór właśnie
jego podczas castingu?
- To stało się w ubiegłym roku w Cannes.
Byłem tam dwa lata temu z moim filmem
„Cztery noce z Anną”, który otwierał
Director’s Fortnight. W zeszłym roku,
filmem inaugurującym otwarcie DF był film
Francisa Forda Coppoli „Tetro” (występował
w nim właśnie Gallo). Zanim poszedłem
do kina, spotkałem się z moim przyjacielem
Jeremym Thomasem, producentem mojego
filmu „The Shout” (Krzyk). Wychodząc
z kina, zobaczyłem Gallo. Znamy się od

Co Pan sądzi o przyszłości kinematografii,
szczególnie, polskiego kina? Korzystając
z własnego doświadczenia, czy zechciałbym
Pan poradzić coś młodym, polskim
reżyserom w kwestiach fabuły lub
sposobów dotarcia do większej liczby
odbiorców na całym świecie?
- Dzisiaj młodzi twórcy mają spore szanse,
ponieważ Polski Instytut Sztuki Filmowej
naprawdę pomaga im w realizacji pierwszego
lub drugiego filmu. Wielu początkujących
filmowców jest wpieranych przez Instytut,
więc mogą mieć znacznie łatwiejszy start niż
kilka lat temu. Co mógłbym poradzić? Żeby
szukali właściwych tematów.
Kiedy stało się wiadome, że ja nakręciłem
taki film, każdy mówił, że ten temat „leżał
na ulicy” przez lata. Tak, faktycznie, ale nikt
go nie podniósł. Sugeruję, po prostu trzeba
wybrać dobry temat i to wszystko.
W filmie, w pewnym momencie,
główny bohater dosiada białego konia.
W literaturze, w mitologii, w różnych
kulturach, białe konie symbolizują
różne rzeczy. Czy w Pana filmie biały
koń reprezentuje coś szczególnego?
Co próbował Pan przez to wyrazić?
- Ludzie postrzegają to jako metaforę.
Dobrze, jeżeli uznają to za metaforę, niech
tak będzie. Ale moją ideą było pokazanie
„czystego obrazu”: biały śnieg, biały koń,
czarny las, czerwona krew. Taki był cel.
Patrzyłem na to jak malarz. Jeśli koń byłby
w innym kolorze, to by się nie udało. Więc,
żeby krew była widoczna na koniu, musiał
być biały. Dla mnie to jasne. Metafora
niech będzie wisienką na torcie. Dla mnie
najważniejszy był kontrast, krew na białej szyi
konia.

Znaczącą postacią w filmie jest kobieta
głuchoniema. Jak doszło do tego, że
Emmanuelle Seigner zagrała tę rolę?
- Emmanuelle jest żoną mojego bardzo
bliskiego przyjaciela - Romana. Zawsze
planowaliśmy zrobić coś razem. Przez 17 lat
nie kręciłem żadnych filmów , więc nie było
okazji, żeby zrobić coś wspólnie, ale tym
razem, powiedziałem jej, że mam dla niej
rolę. Zgodziła się i zagrała.
Przez wiele lat mieszkał Pan w Stanach.
Co najbardziej różni współczesne
kino europejskie i amerykańskie typu
„Hollywood”, w kategoriach fabuły,
tematów, techniki, w nawiązaniu do
czasów, kiedy Pan rozpoczynał swoją
karierę?
- Cóż, oczywiście, Hollywood ma wpływ na
kino europejskie, które bardzo się zmieniło
od lat 60. Wtedy wszyscy byliśmy częścią
Nowej Fali i robiliśmy całkiem inne filmy.
Teraz mamy efekty specjalne, szybkie cięcia,
czego nie cierpię, a które pochodzą chyba
z MTV i każdy korzysta z tego do granic
absurdu.
Mój film jest dobrze pocięty, z płynnymi
przejściami. Muszę przyznać, że bardzo

Był to po prostu artystyczny wybór
w zakresie kompozycji?
Dokładnie.
Proszę powiedzieć nam coś na temat Pana
następnego pomysłu. O czym chciałby Pan
zrobić następny film?
- Nie planuję żadnego. Szczerze. Teraz
objeżdżam festiwale (Wielka Brytania,
Grecja, Hiszpania, Francja, Argentyna).
Później chcę wrócić do malowania. Na razie
nie myślę w ogóle o robieniu filmów. Jeżeli
będzie temat, to będzie. Teraz zajmę się
malowaniem.
fot. GLINKA AGENCY
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Uroda, talent, sex appeal,
popularność. To atrybuty
wielu gwiazd kina.
Ale Brigitte Bardot jest
tylko jedna.
W rankingach na najbardziej rozpoznawalną kobietę świata Brigitte Bardot
stale zajmuje wysokie miejsce. Nic dziwnego; najpierw zachwyciła wszystkich
nieprzeciętną urodą i talentem, potem szokowała licznymi romansami,
kreowała modę i była ikoną stylu. Dziś poświęca całą swą energię na
ratowanie zwierząt.
Kim naprawdę jest Brigitte Bardot?

„Nie ma chyba większego wysiłku
niż ładnie wyglądać od rana do
północy”
Przyszła gwiazda kina urodziła się
w 1934 roku w Paryżu w przeciętnej
mieszczańskiej rodzinie. Jej rodzice
zainwestowali jednak sporo czasu i pieniędzy
w artystyczną edukację córki. Mała Brigitte
od najmłodszych lat uczęszczała więc na
lekcje tańca i śpiewu.
Gdy miała 15 lat została modelką francuskiej
edycji magazynu Elle. To był wielki sukces
i wkrótce jej kariera nabrała rozpędu.
Wszystko za sprawą Rogera Vadima, reżysera,
który tak opisuje swoje wrażenia, gdy po raz
pierwszy ujrzał zdjęcie seksbomby: „Kiedy
ją zobaczyłem, nie miałem najmniejszej
wątpliwości, że przybywa ona z innej planety,
z innego wymiaru”. Owemu wrażeniu nie
mogli się oprzeć także widzowie pierwszych
filmów z jej udziałem: „Wioska w Normandii”
(1952), „Manina, dziewczyna bez zasłon”
(1952). Role w filmach kostiumowych
i przygodowych sprawiły, że buzia pięknej
blondynki stawała się rozpoznawalna.
„Filmy pochłaniają czas, zabierają
siły, wyniszczają i odbierają
prawdziwą wolność”
Przełomem w jej karierze okazał się film
„I Bóg stworzył kobietę” (1956) w reżyserii jej
ówczesnego męża Rogera Vadima (poślubiła
go w 1952 roku). Dzięki roli niemoralnej
szesnastolatki aktorka z dnia na dzień
zyskała olbrzymią sławę, a scena, w której
BB opala się w bikini na plaży, przeszła
do historii kina. Małżeństwo z Vadimem
rozpadło się w 1957 roku, jednak reżyser
nie wyobrażał sobie, by jakakolwiek inna
aktorka mogła wcielić się w role pewnych
siebie, zniewalających swą urodą kobiet,
bo takie królowały w jego filmach. Tak
powstały kolejne obrazy, w których Brigitte
Bardot niezmiennie błyszczała: „Księżycowi
jubilerzy” (1957), „Kłopotliwa narzeczona”
(1961), „Odpoczynek wojownika” (1962)
oraz „Gdyby Don Juan był kobietą” (1973).
Udział pięknej aktorki w filmie stał się od
tej pory gwarancją sukcesu. Nic dziwnego
więc, że reżyserzy walczyli o jej względy
i podsyłali scenariusze, w których były postaci
idealnie odzwierciedlające emploi kobiety
wyzwolonej, przełamującej obyczajowe
konwenanse. Tak wyprodukowano kolejne
hity: „Dziewczyna z reklamy” (1956),
„Paryżanka” (1957), „Kobieta i lalka” (1958),
„Czy chciałby pan ze mną zatańczyć” (1959),
„Zdarzyło się pewnej nocy” (1960).
Miarą sukcesu Bardot było również
zainteresowanie aktorką w Hollywood.

Ona sama mogła już wtedy przebierać
w propozycjach, nie pogardziła jednak
towarzystwem Kirka Douglasa („Ich wielka
miłość”) czy Seana Connery`ego „Shalako”
(1968). Warto też wspomnieć, że w
amerykańskiej komedii „Droga Brigitte”
(1965) aktorka zagrała samą siebie,
występując jako obiekt westchnień młodego
geniusza matematycznego
W szczytowym momencie swojej
kariery, na krótko przed 40. urodzinami,
BB nieoczekiwanie postanowiła wycofać się
ze świata filmu. Zamieszkała na południu
Francji i konsekwentnie odrzucała wszelkie
propozycje grania. Nawet od największych
reżyserów. Co więcej, nagle zaczęła stronić od
bujnego życia towarzyskiego, jakie wcześniej
prowadziła. Gdy wkrótce ujawniła motywy
takiego postępowania, niejeden mężczyzna,
który zdołał poznać ją bliżej, przecierał oczy
ze zdumienia...
„Świat jest mały, ostatecznie wszyscy
kiedyś spotkamy się w łóżku”
Przepiękną blondynkę, mającą seksualność
pod skórą, zawsze otaczał wianuszek
adoratorów. Jednak jej pierwszą prawdziwą
miłością był Roger Vadim, którego
poślubiła jako osiemnastolatka. Nie był
to łatwy związek. Vadim pozostawał co
prawda pod wielkim wrażeniem urody
Brigitte, ale próbował całkowicie ją sobie
podporządkować. Parafrazując tytuł
wielkiego hitu reżysera, można powiedzieć,
że Vadim stworzył Bardot, gdyż dzięki
rolom w jego filmach kariera aktorki nabrała
rozpędu. Bardot postanowiła jednak odejść.
W 1959 roku wyszła za mąż za aktora
Jacquesa Charriera, z którym ma syna
Nicholasa. Również ten związek nie trwał
długo i rozpadł się już w 1962 roku. Trzecim
mężem Bardot został niemiecki milioner
i playboy Gunter Sachs, jednak liczne zdrady
obojga małżonków sprawiły, że ten związek
również skończył się szybko, przetrwał
jedynie trzy lata. Bardotka nawiązała
liczne romanse ze znanymi ówcześnie
piosenkarzami: Sergem Gainsbourgiem
i Saschą Distelem oraz z pisarzem Johnem
Gilmorem. Jednak lista jej podbojów, na
której figurują nieco mniej znane nazwiska,
jest zapewne o wiele dłuższa. A romanse
i przelotne związki jeszcze bardziej wpływały
na ociekający seksem wizerunek Brigitte
Bardot. Ostatni raz na małżeństwo gwiazda
zdecydowała się w 1992 roku, kiedy poślubiła
prawicowego wtedy polityka Bernarda
d’Ormale`a. I ten związek trwa nadal.
„Futro jest cmentarzem. Kobieta nie

powinna nosić na sobie cmentarza”
Była najbardziej wpływową aktorką, wielką
gwiazdą, kreatorką mody na mocny makijaż
oczu czarnym eyelinerem oraz stanik typu
push-up, nazwany odtąd bardotką. W roku
1970 francuski rzeźbiarz Alain Gourdon
nadał jej rysy postaci Marianne, będącej
symbolem Francji. Nic więc dziwnego, że
gdy wycofała się ze świata filmu i zamieszkała
na południu Francji wiele osób doznało
szoku. Dlaczego? Podczas gdy inne
starzejące się aktorki postanawiają usunąć
się w cień lub odcinać kupony od sławy
i robić wszystko, by ciągle być zapraszanym
na czerwony dywan, Brigitte Bardot ani
myślała o emeryturze. Co więcej, aktorka
postanowiła wykorzystać swe wpływy,
by bronić praw zwierząt wszędzie tam,
gdzie są one lekceważone. W 1986 roku
założyła Fundację Brigitte Bardot na
Rzecz Ochrony Zwierząt. Wkrótce po tym
stwierdziła: „To jest największy sukces, jaki
w życiu odniosłam. Kiedy zakończyłam
karierę filmową przekazałam fundacji dom
i sprzedałam niemal wszystko: obrazy,
biżuterię, kreacje, które nosiłam na planie,
suknię, w której brałam swój pierwszy ślub.
Nie do zaakceptowania jest dla mnie to, że
traktujemy zwierzęta jak rzeczy. Są żywymi
istotami, a zabijamy je w okrutny sposób
i jemy, robimy z nich płaszcze i ozdoby.
Zadajemy im cierpienie.”
Przeszła na wegetarianizm, jednak mimo
iż wiele osób twierdzi, że Bardot stała się
fanatyczką, tak naprawdę ona sama nigdy
nie nakłaniała innych, by stali się jaroszami:
„Nie twierdzę, że powinniśmy przestać jeść
mięso, ale że należy zaprzestać zadawać
cierpienia zwierzętom.”
Jej poczynania sprawiły m.in. że Francja
stała się pierwszym krajem w Europie,
który zakazał importu kości słoniowej.
Zorganizowała kampanię przeciwko
dorocznemu mordowaniu małych fok
w Kanadzie. Protestowała przeciwko
sprzedawaniu i konsumowaniu końskiego
mięsa. Sprzeciwiała się zabijaniu nosorożców
czy tygrysów dla pozyskiwania afrodyzjaków
oraz walczyła z rzezią... skowronków,
trafiających potem na talerze francuskich
smakoszy. Broniła wilków z Bieszczad oraz
norek hodowanych na futra. Słowem: była
i jest wszędzie tam, gdzie zwierzętom dzieje
się krzywda. A przy tym wszystkim nie
oszczędza nikogo, także swoich rodaków.
Kilka lat temu stwierdziła nawet w liście do
premiera Szwecji Goerana Perssona (rządził
w latach 1996-2006), że... chciałaby dożyć
końca swych dni w Szwecji, gdyż szwedzka
wrażliwość na los zwierząt jest jej bardzo

bliska. Stosunek Francuzów do zwierząt
Brigitte Bardot określiła jako gruboskórny.
Innym razem wyznała:„Jestem wyczerpana.
Myślicie, że po co to wszystko robię? Żeby
być wrzodem na tyłku? Żeby ludzie nazywali
mnie starą, głupią jędzą? Walka o prawa
zwierząt jest częścią mnie, mojego ciała, serca
i duszy. Dzięki Bogu Bernard mnie wspiera,
inaczej byłabym już wrakiem”. Faktycznie,
dawnej gwieździe kina nie brak zapału
w walce o lepszy byt zwierząt. Inna sprawa,
że czasem jej zapalczywość staje się źródłem
wielu poważnych kłopotów...
„W milczeniu nawet słaby krzyk robi
wiele hałasu”
Dawna seksbomba kilkakrotnie stawała
przed sądem. Powodem konfliktów
z prawem były jej wypowiedzi, w których
dało się wyczuć elementy rasistowskie wobec
wyznawców islamu. W jednym z listów
protestacyjnych, jakie Bardot napisała
w 2006 roku do ówczesnego ministra spraw
wewnętrznych Nicolasa Sarkozy’ego, aktorka
protestowała przeciwko rytualnemu zabijaniu
zwierząt przez muzułmanów podczas święta
Aid-el-Kebir, apelując o uprzednie ich
ogłuszanie: „Mamy dość wodzenia za nos
przez tych ludzi, którzy nas niszczą, niszczą
nasz kraj, dokonując takich aktów”. I właśnie
za te słowa Brigitte została ukarana grzywną.
Nie po raz pierwszy i pewnie nie po ostatni,
czego dowodzi inna jej wypowiedź: „Nie
jestem nieśmiała. Dzwonię i piszę do
ministrów, jeśli sądzę, że to może pomóc.
Nie zamierzam też spełniać wymogów
poprawności politycznej - zostałam nawet
skazana za głoszenie nienawiści rasowej.
Głośno wyraziłam bowiem sprzeciw wobec
sposobu uśmiercania baranów zarzynanych
w czasie islamskich świąt. Ale, cholera,
to tchórzostwo nie mówić tego, w co się
wierzy!”
Kim jest zatem Brigitte Bardot? Ikoną
francuskiego kina, dawnym symbolem
seksu, kreatorką stylu, której uroda nagle
przeminęła? Czy bojowniczką walczącą
o prawa zwierząt, której nieobce są
wypowiedzi pełne rasizmu? A może po
prostu Brigitte Bardot to nieprzeciętna
kobieta, która zamiast spocząć na laurach,
dzięki swej pasji, zaangażowaniu i hartowi
ducha nie daje o sobie zapomnieć...
(śródtytuły to cytaty z wypowiedzi BB)

Joanna Początek

fot. East News
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34. Kobiety zaklęte w fotografiach Michała Pazia.
37. Recenzje: teatr, cd, książka.
Psychologia
40. Filmy, które leczą (pl)
41. Film as Teraphy (en)
42. Odtrącenie.
44. Strach przed działaniem, strach przed życiem...
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45. Z ziemi polskiej... (pl)
46. From Poland... (en)
47. Świętokrzyskie smaki.
Moda, uroda, Zdrowie
50. Dobry but czyni cuda. Christian Louboutin (pl)
51. A good shoe works miracles. Christian Louboutin (en)
54. Odkrywamy metki.
56. Dosyć szarości -czas na mocne kolory.
62. Intuicja to moja siła. Rozmowa z Patricią Popławską.
64. W pełnym blasku kobiecości.
66. Sylwestrowe Trendy.
68. Nowinki kosmetyczne.
70. Tao-bo. Pokonać największego wroga.
KOKTAJL TOWARZYSKI
73. Justyna Steczkowska w kolii za 300 tys. zł.
76. Osiecka łączy pokolenia.
78. Męskim okiem diamentowe myśli Piotra Domurada.
79. Irlandzkie życzenia.

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo
redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych
do druku. Redakcja nie odpowiada za treść
ogłoszeń i reklam. Wszystkie prawa
zastrzeżone.
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8. Hanny Bakuły - Portret własny.
14. Jolanta Fajkowska: Za dużo widzę... (pl)
16. Jolanta Fajkowska: I see too much... (en)
18. Małgorzata Potocka: Mój bilans to czysty zysk.
22. Jerzy Skolimowski: Essential Killing (pl)
24. Jerzy Skolimowski: Essential Killing (en)

Sztuka

Jerzy Skolimowski jest obecnie bardzo zajętym człowiekiem. Ostatni film polskiego reżysera Essential Killing nie schodzi
z nagłówków gazet tej jesieni, od czasu, kiedy zdobył Specjalną Nagrodę Jury na Festiwalu Filmowym w Wenecji.
Nagroda Aktorska za najlepszą rolę męską przypadła amerykańskiemu aktorowi, Vincentowi Gallo, odtwórcy głównej roli w filmie.
Film miał już swoją premierę w Polsce i zyskał duże zainteresowanie widzów, którzy przyszli zobaczyć obraz bez wątpienia wyjątkowy,
zarówno pod względem fabuły jak i stylu.
Rozmawiamy z reżyserem o powstaniu filmu, jego finansowaniu oraz przemyśleniach, dotyczących współczesnego kina i młodych
polskich filmowców.
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8. Hanna Bakuła

Nasz wywiad przekładamy kilka razy.
W końcu udaje nam się spotkać. Pani
Jolanta wybiera uroczą restaurację
Piotra Najsztuba przy ulicy
Mokotowskiej. Wchodząc do środka
wzbudza mój podziw. Wkracza
kobieta radosna i uśmiechnięta.
Rozpoczynamy rozmowę o kobiecej
dojrzałości, intuicji i boskich oczach
George`a Clooney`a.

Wstęp
3. Słowo redaktora

2010/2011

J

ak zaznaczyć swoje miejsce na ziemi?
Jak przejść do historii? Co zrobić, by
świat o nas pamiętał? Poszukując eliksiru
młodości, stosując środki opóźniające 		
efekty starzenia, poddając się ręce
i skalpelowi chirurga oszukujemy czas. Ale czy
dzięki temu dłużej będziemy podróżnikami na
ziemi? Czy tak chcemy być zapamiętane?
W połowie października tego roku ukazała
się książka pod znaczącym tytułem „Kobiety
niezapomniane”. Pomysł był prosty – znamy
męską historię Polski, o niej się uczymy z
podręczników. Gdzie w tym czasie były panie?
Elżbieta Radziszewska, zajmująca się w rządzie
równym traktowaniem, zgodnie z zasadą
zawartą w nazwie jej urzędu, rzuciła hasło:
Kobiety są częścią naszej wspólnej historii!
Spotkałyśmy się, porozmawiałyśmy i damski
interes ruszył. Razem tworzyłyśmy listę
dziennikarek, które warto namówić do tego
dzieła. 41 koleżanek z prasy, radia, telewizji
stworzyło 41 portretów wspaniałych Rodaczek,
o których warto pamiętać. Jest i Helena
Modrzejewska, i Barbara Radziwiłłówna,
i mistyczka Marcelina Darowska, i Anna
Jantar. I Zdzisława Bytnarowa /matka
„Rudego” z Szarych Szeregów/, Krystyna
Krahelska /warszawska Syrenka/, Gabriela
Zapolska od pani Dulskiej, gwiazda
kina niemego Pola Negri. Listę zamykają
dziennikarka i senator Krystyna Bochenek
oraz Anna Walentynowicz, kobiecy symbol
„Solidarności” /obie zginęły w katastrofie
smoleńskiej/. Co łączy wszystkie bohaterki?
Walczyły z uprzedzeniami, pokonywały
ograniczenia, przezwyciężały stereotypy. Były
wyjątkowe, bo wyprzedzały epoki, w których
żyły. I dziś mogą być wzorem - one się nie bały,
choć było im trudniej, bo świat często odrzucał
kobiety jako pełnoprawne obywatelki.
O Wojciechu Bogusławskim mówi się
jako o ojcu polskiego teatru. Czy Helena
Modrzejewska nie może być jego matką?
Maria Skłodowska-Curie, szykanowana
i niewpuszczana na Sorbonę przez francuskich
kolegów-naukowców, dostaje dwukrotnie
najwyższą nagrodę w naukowym świecie
– Nobel w 1906 i 1911 roku. Profesor
Zofia Kuratowska umiała sprzeciwić się
totalitaryzmowi, nietolerancji, łamaniu praw
w czasach realnego socjalizmu, gdy płaciło
się za to sporą cenę. Znaną z antysemickich
wypowiedzi pisarkę Zofię Kossak-Szczucką
odznaczono medalem Sprawiedliwy
Wśród Narodów Świata, bo zakładając
Żegotę pomagała Żydom w czasie okupacji
hitlerowskiej. Hanka Ordonówna, gwiazda
przedwojennego kabaretu, organizowała domy
dziecka dla polskich sierot. Maria Kalergis
– Muchanow sprzedaje swoje brylanty,
by Wagner mógł wystawić Tannhausera
w paryskiej Operze i pożycza pieniądze
Moniuszce, by pisał polskie narodowe opery.
Janina Lewandowska z patriotycznego domu
Dowbor-Muśnickich ginie w Katyniu - jedyna
kobieta pośród żołnierzy polskich zabitych
przez NKWD. Barbara Radziwiłłówna,
królowa, przez lata odsądzana od czci i wiary
przez niechętną jej szlachtę i teściową. Ileż
trzeba siły i miłości, by znieść poniżanie,

FELIETON
plotki i ostentacyjne lekceważenie? Każda z
41 postaci jest jedyna, niepowtarzalna, wielka,
piękna urodą swego życia.
Kobiety o kobietach dla kobiet. Kupując
książkę „Kobiety niezapomniane”
wesprzemy inne wracające do pracy po
urlopie macierzyńskim czy wychowawczym.
Organizacją pomocy zajmie się Europejska
Unia Kobiet – sekcja polska, współwydawca
książki. Taka jest sztafeta kobiecej solidarności.
„Kobiety niezapomniane” – praca zbiorowa.
Wyd. EUK-SP i Muza, Warszawa 2010

Jolanta
Fajkowska
fot. Agencja eRBe
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Dziś dzieci

nie wierzą w

św.

Mikołaja

Czyżby?
Ja sama, do dziś, głęboko wierzę
w św. Mikołaja, krasnoludki
i Pożyczalskich.

Kiedy przychodzi czas świąt,
z tym samym od lat wzruszeniem
oglądam „Opowieść wigilijną” według
Dickensa, w tych samych momentach
płaczę i w identycznych cieszę się.
Wszystkie, najczęściej powtarzane
filmy i opowieści świąteczne, przede
wszystkim te o ogromnej dobroci ludzi,
o przemianie złych i chciwych w dobrych
i szlachetnych, nie wywołują ani ironii,
ani sarkazmu. Bo niby dlaczego?
Człowiek jest z natury dobry, czasem
tylko życie go tak pokrzywi, że ta dobroć
jest gdzieś głęboko ukryta i dopiero
jakaś Pollyanna czy duchy świąteczne
wydobywają ją na powierzchnię. Może
dlatego lubimy bajki. Bajki czasem
straszne, okrutne - dziś już mniej, bo są
ostro cenzurowane, żeby dzieci nie miały
złych snów, dlatego wilk od koziołków
zostaje wegetarianinem - ale bajki
zawsze mają dobre zakończenie i ważne
przesłanie; zło jest ukarane, a dobro
zwycięża. Naturalna ludzka tęsknota za
sprawiedliwością, miłością, przyjaźnią,
dobrem.
Niepotrzebne byłyby marsze
równości, gdyby ludzie czytali i pamiętali
stare bajki. W nich bestia okazuje się kryć
wewnątrz swojej obrzydliwej powłoki
królewicza, a żaba królewnę.
Głupi Jasio wcale nie taki głupi, ale
dobry i nie potrafiący walczyć o to, co
mu się należało, niedoceniany zwykły
szewczyk dokonuje tego, czego nie
potrafili wielcy, możni i wspaniali itd. Itd.
W święta Bożego Narodzenia
wydobywamy na powierzchnię tę
odrobinę dziecka, która w nas jeszcze
tkwi. Przede wszystkim Nadzieję i Wiarę.
Niemożliwe staje się możliwe. Przychodzi
Prawdziwy Święty Mikołaj, pod choinką
czekają prezenty będące dowodem Jego
pamięci.
Skrzaty nie psocą, ale nakarmione
okruszkami ciasta zadowolone chowają się
po kątach, a kiedy coś zniknie, wiadomo,
Pożyczalscy.
Dlatego dzieci wierzą w Świętego
Mikołaja.
Ja też, czego i wszystkim Czytelnikom
serdecznie życzę.
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Rodzinnie czy
z przyjaciółmi?
Ś

więta Bożego Narodzenia to
w naszej tradycji czas dla rodziny.
To dni, kiedy każda z nas ma
postawić sobie za punkt honoru
olśnienie domowników własnoręcznie
przygotowanymi tradycyjnymi potrawami,
zgodnie z recepturami naszych mam
i babć. I równocześnie zadbać o piękny
wygląd stołu i mieszkania, dobry humor
wszystkich członków rodziny, a samej
wyglądać jak bóstwo. Czyli pożenić
wodę z ogniem. Bo trudno spełnić te
wszystkie warunki chcąc jednocześnie,
skoro mamy kilka dni wolnych od pracy,
po prostu odpocząć i spędzić choć kilka
godzin w zgodzie z własnymi potrzebami
i upodobaniami.
Oczywiście, zakres świątecznych
obowiązków nie jest dla każdej z nas
jednakowy. Największe pole manewru
mają singielki, nie mieszkające już
z rodzicami. Mogą sobie dowolnie
zaplanować czas, dzieląc go na wizytę
wigilijną u najbliższych, spotkanie
z przyjaciółmi, kilkudniowy wyjazd
i pobycie samej z sobą, tak jak lubią.
Również singielki w wieku już dojrzałym
swobodnie decydują, czy spotkać
się z rodziną, bo będzie się tam mile
widzianą, czy też lepiej uniknąć epitetu
nudnej cioci i jeżeli takie odwiedziny mają
być tylko kłopotliwym obowiązkiem dla
obydwu stron, lepiej z nich zrezygnować.

czasu w gronie rodzinnym, a część według
własnych upodobań. Nie namawiajmy ich
też, chyba że sami wyrażą taką ochotę,
na konieczność udawania się z rodzicami
w odwiedziny do dalszych członków
rodziny. Te święta są też dla nich.
Wiem, wiem!
Wspólny stół wzmacnia rodzinne
więzi, to oczywista oczywistość. I nie
powinno się, ba, wręcz nie wolno, z niego
zrezygnować. Tylko czy musi on dotyczyć
wszystkich posiłków przez całe święta?
Kolacja wigilijna obowiązkowa! Ale czy
muszą być obowiązkowe, o określonej
godzinie, śniadania, obiady i kolacje
przez dwa świąteczne dni? Czy musimy
rano niecierpliwie czekać, aż wszyscy
domownicy wstaną z łóżek, bo niektórzy
akurat chcieliby się wyspać? I jeszcze
trzeba się ładnie ubrać. A może ustalmy
w rodzinie, jeżeli taka będzie wola
wszystkich: wspólne obiady, a pozostałe
– jak kto chce. W końcu lodówka jest dla
wszystkich dostępna, a ciasta i tak stoją na
stole. I śniadanie w piżamie też możliwe!

Syndrom pustego gniazda! Rzadziej
dopada on mężczyzn, bardzo często
kobiety. I nie ma znaczenia, czy kobieta
ma dorosłe, mieszkające już osobno dzieci,

w wieku
czterdziestu
kilku lat, czy
też dopiero pod
sześćdziesiątkę. Z trudnością
większości z nas przychodzi pogodzenie
się z faktem, że dzieci mają na święta – to
ich przerywnik od ciężkiej pracy – plany
w ogóle nieświąteczne, chcą po prostu
gdzieś wyjechać. Pozwólmy im na to! Bez
obrazy! A jeżeli same jesteśmy też aktywne
zawodowo, może pójdźmy w ich ślady?
Konkludując! Święta nie powinny być dla
Pani Domu przymusem stania prawie bez
przerwy w kuchni, przygotowywaniem
góry smakołyków, zapędzaniem
wszystkich do stołu o określonej porze,
wreszcie robieniem wyrzutów: tyle się
napracowałam, w ogóle nie odpoczęłam,
a wy tego niedoceniacie! Święta za
chwilę… więc warto pomyśleć! Jak
właściwie chciałabym spędzić te święta,
gdybym miała wybór? Kierując się po
trochu – jak głosi jeden ze sloganów
reklamowych – I głosem serca! I Rozumu!
Wesołych, naprawdę świetnych świąt
wszystkim Czytelniczkom życzę!
Elżbieta Natali-Pawłowska

Najwięcej rozterek, a nawet konfliktów
bożonarodzeniowych, powstaje, co
obserwujemy od dobrych kilku lat,
w tych gremiach rodzinnych, gdzie
są dorastające dzieci, bądź dzieci już
pokojarzyły się w pary i wyprowadziły
z domów rodzinnych, ale jeszcze nie
obrosły w potomstwo. Nastolatki na
ogół nie przepadają za celebrowaniem
świątecznych posiłków przy obficie
zastawionym stole i rodzinnymi
wspominkami. W Wigilię zasiadają do
niego jeszcze w miarę chętnie – nagrodą
za to poświęcenie z ich strony będą
znalezione pod choinką prezenty. Ale już
po kolacji wolą oddalić się do swoich
przyjemności (czyli zaszyć się w swoim
pokoju) lub – o zgrozo! – wyjść do klubu
spotkać się z przyjaciółmi. To też pewne
novum w naszej obyczajowości. Jeszcze
dekadę temu w czasie świąt otwarte
były nieliczne restauracje i kluby, teraz
– czynna jest większość, nawet w noc
wigilijną. Pozwólmy więc im, bez robienia
im wyrzutów i komentarzy, na połączenie
jednego z drugim – niech spędzą część
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HANNY BAKUŁY –
PORTRET WŁASNY
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BU – telefonicznie: Chciałam zrobić z Panią
wywiad. Czy mogę umówić się na spotkanie?
Trochę boję się tej rozmowy….
HB – Nie ma czego, podobały mi się Pani
wywiady w poprzednim numerze Imperium
Kobiet. Proszę zadzwonić do mnie w
przyszłym tygodniu, jak najszybciej, na
początku – bo wkrótce wyjeżdżam!
BU – Jak się okazało, nie jestem w „baniu się”
odosobniona. Profesor Bralczyk w krótkiej
recenzji, na okładce książki autorstwa
Hanny Bakuły pt. „Hania Bania” napisał:
” Gdybym sam kiedyś był dziewczynką,
chętnie bym się z Hanią bawił, ale trochę
bym się jej bał”.
Po wielu perturbacjach doszło do rozmowy!
BU: Jest coś w osobistej relacji z Panią,
co fascynuje i zaciekawia, a jednocześnie
wzbudza jakiś lęk, niepokój. Zdaje sobie
Pani z tego sprawę?
HB - ? (grymas zdziwienia)
- To spróbuję! Wieść niesie, że nie lubi Pani
dzieci?
- Nie można powiedzieć, że nie lubię dzieci.
Nie bardzo mnie interesują. O ile wiem, ma
to wiele osób. Np. Słonimski do tego stopnia,
że napisał książkę „O dzieciach, wariatach
i grafomanach” - stawiając, moim zdaniem,
słusznie znak równości.
- Może pani skomentować opinię, że jest
Pani feministką?
- Myślę, że jak każdy, kto uznaje prawa kobiet
do samostanowienia i wspiera ich działania,
żeby były realną połową społeczeństwa, więc
i Pani też.
- A więc znamy już Panią Hannę Bakułę
jako realną połowę społeczeństwa, oraz
jako osobę kontrowersyjną – co widnieje na
wizytówce i jak często Pani o sobie mówi.
A jakiej Hanny Bakuły nie znamy? Co Pani
skrywa?
- Jak każdy, nie wiem wszystkiego o sobie.
Chyba nic nie skrywam, bo nie muszę. Mówię
i robię co chcę.
- A mnie się wydaje, że bywa Pani
zaskoczeniem sama dla siebie?
- Chyba mnie Pani nie zna. Zaskakują mnie
inni. Jestem kowalką własnego losu i najwyżej
zaskoczy mnie ktoś lub coś. Tylko osoby
niepozbierane dziwią się swoim reakcjom.
Staram się wiedzieć co robię. Staram się być
konsekwentna i nie zmieniać ani planów, ani
poglądów.
- Jasne, że nie znam, mimo, że dość
dużo o Pani starałam się dowiedzieć
z jej publicznych wypowiedzi, książek,
artykułów, rozmów. Ma Pani bardzo bogatą
osobowość. Ja po prostu spostrzegam Panią
w kilku planach jednocześnie i zawsze czuję
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niepewność, czy znajdę się we właściwym.
Ale to widać mój problem… Namiętnie
maluje Pani autoportrety. Z nich też można
poznać bogactwo Pani natury. Pokażemy
kilka?
- Tak będzie najlepiej. Jestem znana
z autoportretów. Umieszczam je na mojej
stronie internetowej. Uważam, że jedynie
autoportret jest prawdziwy. Mam pełną
wiedzę o modelu, a model ma dla mnie tyle
czasu, ile zechcę. Rysuję pastelami. Pastele to
niezwykle trwałe kredy - barwione naturalnie.
Istnieją bez konserwacji. Na przykład rysunki
Rembrandta, które mają ok 350 lat. A więc, jak
maluję moje autoportrety, staję przed lustrem.
Na sztaludze mam przypięty papier i zaczynam
patrzeć na odbicie zastanawiając się, co w tej
chwili powinnam o sobie opowiedzieć.
Rysunek powstaje jakby sam. Nazywam to
siadaniem anioła na ramieniu.
- Skończyła Pani warszawską Akademię
Sztuk Pięknych. Oprócz autoportretów
i portretów uprawia Pani malarstwo
w każdym tego słowa znaczeniu. Nazywają
Panią „Witkacym w spódnicy”…. Sądzę, że
zamiast pytać „co artystka chciała wyrazić”
i omawiać Pani twórczość plastyczną, lepiej
pokazać kilka prac.
- To świetny pomysł. Przecież one właśnie
mówią coś o mnie i moich możliwościach….. .
- Napisała i wydała Pani kilkanaście książek.
Teraz wychodzi kolejna, piętnasta - o dość
prowokacyjnym tytule - „Hania Baniatornado seksualne”.
- Tytuł jest dość prowokacyjny, ale słuszny.
To powieść o końcu lat sześćdziesiątych.
Pokazane są w niej czasy schyłkowego
Gomułki i małolaty z tamtego okresu.
Bohaterka jest inteligentną diablicąnastolatką, która zakochuje się bez przerwy
i to bez wzajemności. W dodatku boryka się
z rozwodem rodziców. Książka jest opisem
problemów psychicznych dorastającej,
zakompleksionej dziewczynki, która nagle staje
się lolitką oraz związanych z tym zabawnych
zdarzeń. To lektura absolutnie dla każdego, kto
ma poczucie humoru. Idealna dla starszych
dzieci, młodszych dziadków i rodziców
w każdym wieku.
- Pora zdradzić, że Hania Bania jest
nastoletnią bohaterką książki i jednocześnie
jej autorką. Ale chciałabym dowiedzieć się
więcej o dorosłej Hani, a przede wszystkim
o mężczyznach w jej życiu. Nie zmieniła
Pani orientacji seksualnej i o ile wiem
nadal interesuje się płcią przeciwną? Jaki
mężczyzna najbardziej by Pani odpowiadał?
– Orientacji nie zmieniłam, ale w tym
momencie, mam absolutnie dosyć związków
z facetami. Muszę odsapnąć po 11-stu latach
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nieporozumienia emocjonalnego. Potem poszukam tego JEDYNEGO!
- czyli kolejnego.
- Zakochanie, erotyzm, fascynacja mężczyzną – czym są dla Pani te
stany?
- Zakochanie, to kwestia serca i mózgu przede wszystkim. Nie musi iść
w parze z erotyzmem w potocznym znaczeniu. Fajnie jest, gdy wszystko
jest razem. Jednak miłość platoniczna od tysięcy lat ma pewne sukcesy.
Nie muszę być zakochana, żeby mnie ktoś fascynował erotycznie
i nie musi mi się aż tak podobać, żeby mnie fascynował psychicznie.
Intuicyjnie unikam stereotypów.
- Ma Pani za sobą bogate doświadczenia - cztery małżeństwa. Jakie
były? Budowanie związku, docieranie się…..?
- Moje docierania z mężami zajęłyby 10000 stron. Ale nie ma o czym
mówić, skoro były cztery rozwody, czyli klapa. Generalnie się nie
docieram, bo łatwiej znaleźć osobę, która nam odpowiada i nie męczyć
się.
- A więc te rozwody - to zwycięstwa? Czy jednak porażki?
- Rozwód jest porażką, albo wybawieniem, w zależności od tego, kto
i dlaczego się rozwodzi. Moje i wielu moich przyjaciółek były normalną
konsekwencją konfliktów. Osobiście polecam szybkie kończenie
nieudanych małżeństw. Nie wierzę w pracę nad związkiem. Coraz
częściej psychologowie polecają rozwody. Zmieniły się czasy. Kobiety
mogą decydować o sobie.
- A marzenia? Jakie marzenia „prześladują” Hannę Bakułę?
- Nic mnie nie prześladuje, a najmniej marzenia. Nie mam marzeń.
Mam cele, które staram się realizować.
- Te cele, to między innymi podróże. „Dzień dobry, właśnie wróciłam
z.. , proszę się pospieszyć, bo wyjeżdżam do… , w Nowy Jorku? – tam
czuję się lepiej niż w domu….” Często to słyszę i zastanawiam się czy
to gonitwa za…., czy ucieczka od… ?
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Dedykacja dla czytelniczek

- Po prostu lubię się ruszać i zobaczyć, to czego nie widziałam. Poza
Stanami, nie powtarzam pobytów w dalekich krajach - po razie
wystarczy. Nudzi mnie latanie, choć się nie boję. Teraz lecę do Kenii
bawić się z żyrafami, które uważam za najzabawniejsze i najładniejsze.
Poza tym mam dużo swoich wystaw i lubię być na zagranicznych
wernisażach.
Dla budowania portretu - kilka neutralnych pytań:
- ulubiony pisarz ?
- Thomas Mann, Dostojewski, Bułhakow, Turgieniew, Czechow,
Marquez. Z polskich, może Parnicki..? Czytam dużo. Niechętnie
najnowszą literaturę. Wolę pisać.
- ulubiony kompozytor?
- Nie jeden, Bach, Chopin, Schubert.
- ulubiony aktor ?
- Nie mam ulubionych aktorów, lubię wszystkich dobrych. Może Meryl
Streep, albo Emma Thompson.
- Na zakończenie zapytam o Święta. Spędzi je Pani w Polsce?
- Świąt nie lubię. To atrakcyjne dla dzieci i osób wierzących, co mnie
z sympatyków Świąt, wyklucza. Spędzę je w Pałacu w Radziejowicach
z Mamą, która też nie lubi Świąt i od lat ich nie robimy. Bywałam
na wigiliach w hotelach i właśnie w Pałacu. Szkoda życia na pierogi.
No, chyba, że są dzieci. Dla nich warto urządzać Święta.
- Dostajemy od Pani świąteczne prezenty– autoportrety, obrazy,
książkę... No i wyłaniający się szkic do portretu własnego Hanny
Bakuły. Dziękuję i życzę Wesołych Świąt.
- Wesołych Świąt, dla Pani i dla Czytelników Imperium Kobiet.
Rozmawiała Bożenna Ulatowska
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JOLANTA
FAJKOWSKA:
Za dużo widzę…
Nasz wywiad przekładamy kilka razy.
W końcu udaje nam się spotkać. Pani
Jolanta wybiera uroczą restaurację
Piotra Najsztuba przy ulicy
Mokotowskiej. Wchodząc do środka
wzbudza mój podziw. Wkracza
kobieta radosna i uśmiechnięta.
Rozpoczynamy rozmowę o kobiecej
dojrzałości, intuicji i boskich oczach
George`a Clooney`a.
Pani medialny wizerunek to
dystyngowana, silna, niewzruszona
profesjonalistka, którą nie sposób
wytrącić z równowagi. Czy taka jest Pani
naprawdę?
- Jestem normalnym człowiekiem. Mój
medialny wizerunek zupełnie mi nie
przeszkadza. Staram się być zawsze dobrze
przygotowana do tego, co robię i dlatego
niewiele rzeczy jest w stanie mnie zaskoczyć
i wytrącić z równowagi. To wynika
przede wszystkim z doświadczenia. Pracą
dziennikarską zajmuję się już tyle lat. Dzięki
postępowi w wielu sprawach idziemy do
przodu, to w pewnych sprawach świat się
zatrzymał. Normy obyczajowe - zwłaszcza
w sferze kontaktów międzyludzkich - aż
tak szybko się nie zmieniają. W mediach
zaś szybciej, bo same media przeżywają
rewolucję.
Ale czy ktoś taki wizerunek Pani narzucił?
A może Pani sama go sobie wykreowała?
- Nie zajmowałam się kreowaniem
własnego wizerunku. Nikt też nade mną
nie pracował. Nie do końca wierzę w to, że
można całkowicie na nowo kogoś wymyślić.
Owszem, można starać się coś zmienić,
zwłaszcza od strony zewnętrznej, ale nie
wierzę w totalną przemianę psychiczną.
Akceptuję siebie, wiem też, jakie są moje
wady i zalety. Wiem, które cechy powinnam
wzmacniać. I to jest chyba najważniejsze.
Jak na co dzień postrzega Pani świat?
Poważnie czy raczej w kategoriach czysto
komicznych?
- Wbrew mojemu wizerunkowi, nie jestem
aż tak bardzo poważną i uporządkowaną
osobą (śmiech). Postrzegam świat w
kolorowych barwach, pozytywnie, niezbyt
surowo.
Wiem, że świat poradzi sobie beze mnie,
choć ja bez świata chyba nie. Nauczyłam się
odsuwać od siebie to, co złe. Tak jak Scarlett
O`Hara powtarzam sobie codziennie, że
o sprawach przykrych, trudnych pomyślę
jutro, a one do tego czasu może same się
ułożą.
Dobra metoda psychologiczna?
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- Najważniejsze to nie rozgrzebywać tego,
co złe, nie dzielić wszystkiego na cząstki, nie
analizować godzinami i zadręczać się. To
nie ma sensu. Po jakimś czasie dostrzeżemy,
że to, co na początku wydawało nam się
czymś strasznym, nie do przejścia, nagle
stało się proste.
Jak zatem znosi Pani dzisiejszą brutalną
rzeczywistość i obcesowe zachowania
ludzi?
- Bywa ciężko. I nie myślę tu już nawet
o brutalności czy agresji, bo z tym na
szczęście nie spotykam się na co dzień.
Nie wywołuję takich sytuacji, albo po
prostu nie bywam w takich miejscach,
gdzie się to dzieje. Odpowiadając jednak
na pani pytanie, mam na myśli coś
zupełnie innego. Zostałam wychowana na
osobę odpowiedzialną za siebie, za swoje
słowo i że jeśli coś obiecuję, to staram
się tego dotrzymać. Jeśli mówię, że wyślę
komuś autograf, to robię to najszybciej,
jak tylko mogę. Jeśli dostanę od kogoś
email, to odpowiadam na niego. Ważne
jest, by nikogo nie lekceważyć. Być
porządną osobą, która zawsze znajdzie
czas dla drugiego człowieka. Ludzie są
dziś tak nieodpowiedzialni, niesłowni.
Nie oszukujmy się jednak - tego typu
zachowania wynosi się z domu.
Czy często zdarzają się Pani trudne
chwile?
- Najtrudniejsze pojawiają się wtedy,
gdy kobieta zostaje matką, gdy na świat
przychodzi dziecko. Wtedy dopiero rodzą
się poważne problemy, zmartwienia.
Martwimy się o nie, o to, jaką drogę
wybierze w życiu, czy spotka na niej
właściwego człowieka. Chcemy przestrzec
córkę, żeby nie powtarzała błędów matki,
ale co z tego, skoro ona i tak robi swoje.
Kolekcjonuje Pani ciosy od życia?
- Kolekcjonuję zdjęcia i dobre chwile. A tak
całkiem poważnie: nie można rozdrapywać
ran. Staram się nie wracać do tego, co złe.
Należy Pani do tych kobiet, które za
dużo widzą, za mocno czują, za bardzo
domyślają się?
- A czy można za dużo myśleć?
Sądzę, że tak.
- Ja na pewno za dużo widzę.
Jest Pani specjalistką od wywiadów.
Moimi ulubionymi są te z Woody Allenem
i Paulem Mazurskym. Czy podczas całej
swojej kariery dziennikarskiej zdarzyło
się Pani kiedykolwiek zbesztać rozmówcę
za nieudany wywiad?
- Zbesztać nigdy bym się nie odważyła,
ale na przykład spotkanie z Johnem
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Travoltą podczas Festiwalu w Cannes było
szczególne. W trakcie wywiadu przed
kamerą zapytałam go, czy mógłby ze mną
zatańczyć, a on odpowiedział: a masz tyle
pieniędzy? Myślę, że mógł wybrnąć z tego
bardziej elegancko. Ale sama też czasami
dziwnie się zachowuję w trakcie wywiadu.
Nigdy nie zapomnę rozmowy z Georgem
Clooneyem. Byłam zasadnicza, konkretna,
profesjonalna, a tu przede mną stał taki
piękny mężczyzna.
On naprawdę jest taki piękny?
- Aż za bardzo. Za idealny. Ma wszystko
piękne - oczy, twarz, ręce. Nawet ta jego
siwizna… Ale poza tym to mądry facet,
inteligentny, znakomity aktor i ciekawy
reżyser. Nie dziwię się wcale, że jest
szanowany i poważany w amerykańskim
środowisku filmowym.
Zadam Pani teraz pytanie, które kiedyś
zadała Pani Geri Halliwell: Ufa Pani
ludziom, którzy Panią chwalą?
- Dlaczego mam nie ufać? Skoro chwalą,
to robią to szczerze, od serca, bo przecież
nie muszą. Wierzę w dobroć ludzi, w ich
dobre intencje. Naiwność z mojej strony?
Najcenniejsze dla mnie komplementy i
pochwały są te, które prawią mi kobiety. Nie
mężczyźni. Powiedzenie drugiej kobiecie
komplementu, pochlebstwa wymaga więcej
wysiłku, odwagi.
A czym dla Pani jest intuicja? Czy potrafi
Pani intuicyjnie ocenić ludzi i wyczuć,
która z osób kręcących się wokół Pani
ma szczere intencje, a która chce Panią
skrzywdzić?
- Nie jestem podejrzliwa, raczej
łatwowierna. Zakładam, że ludzie są dobrzy.
Przejechałam się parokrotnie na tym, ale to
wcale nie pomogło mi w tym, by zmienić
nastawienie do ludzi. Szkoda czasu na
kombinowanie, intrygowanie, judzenie,
kłamstwo. Łatwo się później pogubić.
Czy wolno ufać mężczyznom?
- Tak ten nasz świat jest skonstruowany, że
są kobiety i mężczyźni. Nie mamy innego
wyjścia. Musimy im ufać, ale w sposób
ograniczony.
Czy szczęście zależy od wieku?
- Oczywiście.
Dlaczego zatem niektórzy ludzie są
szczęśliwi, a inni nie?
- To zależy od ich nastawienia do świata.
A jak pomóc szczęściu? Na pewno warto się
wyspać, żeby rano nie mieć złego humoru
(śmiech). Wtedy od razu optymistyczniej
patrzymy na świat, oko nam się błyszczy,
a to powoduje, że radośniej odbieramy
ludzi. Pytanie, czym jest szczęście? Na
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pewno jest to próba znalezienia wewnętrznej
harmonii. Ta harmonia przychodzi właśnie
z wiekiem.
Barwy szczęścia?
- Na pewno zieleń. To kolor mojej
szczęśliwości, arkadii, miejsca, w którym
mieszkam. Mam pod Warszawą dom
z pięknym ogrodem, w którym czuję się
cudownie. Spokój, dobry klimat… i kochany
człowiek blisko.
Kto jest dla Pani ikoną, symbolem
nieprzemijającej kobiecości?
- Moja mama. Jest piękną, spełnioną,
oczytaną, szczęśliwą kobietą. W dobrym
związku małżeńskim od 55 lat. Zazdroszczę
jej, że raz postanowiła, wybrała i udało się.
Dzisiaj jest to tak rzadkie. Poza tym jest
bardzo efektowna. Dba o siebie, chociaż
jest już starszą panią. Energiczna. Chce
się właśnie zapisać na kurs komputerowy.
Zadowolona z dzieci, wnuków.
Wiele dojrzałych kobiet uważa, że wraz
z wiekiem jest w nas więcej akceptacji
dla własnych wad. Dopiero z czasem
uświadamiamy sobie, że nikt nie jest
doskonały i zaczynamy siebie lubić.
- Wraz z wiekiem na pewno jesteśmy
bardziej świadome własnych ograniczeń.
W miarę upływu czasu we mnie też jest
więcej akceptacji dla moich wad. Już nie
staram się z nimi na siłę walczyć. Nobody’s
perfect /nikt nie jest doskonały/, trzeba
polubić siebie, aby czuć się ze sobą dobrze.
Czy dojrzałość idzie w parze z wewnętrzną
harmonią?
- W młodości jeszcze nie do końca wiemy,
co jest ważne, a co tylko przelotne. Z latami
patrzy się na życie nieco spokojniej. Nie ma
już tej nerwowości. Przestajemy komuś coś
na siłę udowadniać. Poza tym dojrzałość
to świetny moment, by przypomnieć
sobie o własnych potrzebach. Nie warto
mieć wyrzutów sumienia, jeśli robimy coś
tylko dla przyjemności. Mamy do tego
prawo. Otaczajmy się osobami pozytywnie
nastawionymi do życia i same dostrzegajmy
jego jaśniejsze strony.
Jak ocenia Pani nasz magazyn?
- Pismo wygląda na luksusowe. Ciekawa,
frapująca okładka. Cieszę się, że są w
nim teksty do czytania, a nie tylko do
oglądania. Tytuł Imperium Kobiet jest dość
prowokacyjny. Czy jest to pismo zamknięte
dla mężczyzn?
Nie, aczkolwiek stawiamy raczej na
kobiety.
- I bardzo mnie to cieszy. Popieram.
(śmiech).
Czego zatem życzyłaby Pani naszym
Czytelniczkom?
- Żeby jak najwięcej czytelniczek tworzyło
wasze Imperium. Żeby istniała solidarność
kobiet, które chcą realizować siebie, swoje
pasje. Które będą walczyć o zmianę wciąż
jeszcze nierównego traktowania kobiet.
Patrząc na statystyki widzimy, że kobiety
nadal zarabiają średnio o 20 procent mniej
niż mężczyźni na tych samych stanowiskach.
Tylko dlatego, że są kobietami. Życzę także
mądrych, dobrych, eleganckich mężczyzn
wokół nas.
Rozmawiała: Ilona Adamska
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JOLANTA
FAJKOWSKA:
I see too much

We have postponed out interview several times. Finally, we
manage to get together. Jolanta chooses Piotr Najsztub’s
charming restaurant on Mokotowska street. Entering, she
sparks my admiration. The woman I see is self-confident,
radiant, smiling. We start our conversation talking about female
maturity, intuition, and George Clooney’s divine eyes.
Your media image is that of a distinguished, strong, imperturbable
professional who cannot be thrown off balance. Is that what you’re
really like?
- Maybe I’ll begin by saying that I’m just a normal human being. My
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media image doesn’t bother me at all. It comes, first and foremost, from
the fact that I try my best to prepare well for everything I do and that’s
why there are few things that can surprise me and throw me off balance.
I can predict many situations, ways of behaviour. This is the result, above
all else, of my experience. I have worked as a journalist for so many years
that although, thanks to progress, we have moved forward in many areas
(we journalists, too), many of them tend to repeat themselves. Certain
norms, both in terms of customs as well as the media, especially in terms
of interpersonal relations, do not change all that fast.
But was this image forced on you? Or, perhaps, it is your own
creation?

IK MAGAZINE Interview
- I’ve never occupied myself with building up my own image. Nor
did anyone work on me. I am not entirely convinced that someone’s
image can be completely constructed. Obviously, you can try to change
something, especially on the outside, but I do not believe in a total
personality change. I am lucky enough to fully accept myself, I like
myself, I know what my vices and virtues are. I know which features
of my character need strengthening. And this is probably the most
important thing.
What’s your approach to life? Do you treat it seriously or do you see
the funny side of things?
- Contrary to this image of mine, I am not that much of a serious and
orderly person (laughs). I see the world in vivid colours, positive, not too
harsh. I know that the world will do perfectly well without me, though I
probably couldn’t do without the world. I’ve learned to keep bad things
at bay. Every day, I repeat after Scarlett O`Hara that I will think of
unpleasant, difficult things tomorrow and then they will just get sorted
out by themselves.
Is this a good method of approaching life?
- Yes, it is. The most important thing is not to brood over the bad things,
to refrain from dissecting them into ever smaller parts. That is pointless.
After a while our problems will sort themselves out. We see that
something that at the beginning seemed horrible and unbearable has
suddenly become really simple.
How do you cope with the brutal reality of today and people’s
obsessive behaviour?
- It can be hard. And I don’t mean just some loutishness, brutality, or
aggression because, luckily, I don’t get to deal with that every day. I often
wonder why – either I incite such respect that people are afraid of me or
I don’t provoke such situations or I just don’t get to be in places where
things like that happen? One way or another, to answer your question – I
mean something completely different. I was brought up to be a person
responsible for myself, for my words and if I make a promise I do my
best to keep it. If I say that I will send someone my autograph, I do it
as soon as I can. If I get an e-mail from somebody, I reply. I think that
what is important in life is not to take anyone for granted. To be a decent
person who will always find some time for another human being. People
are so irresponsible nowadays, so unreliable. Let’s be honest though –
this kind of behaviour starts at home.
Do you often have difficult moments?
- In fact, the most difficult moments happen when a woman becomes a
mother, when her baby comes into this world. It’s only then that serious
problems, worries appear. We worry about the child, what path they’re
going to follow in their life, whether they meet the right person along
it. We want to warn the woman to spare her from making the same
mistakes her mother did, but what of it – she’s going to make her own
mistakes anyway.
Are you someone who collects and keeps counting up the blows that
life has dealt you?
- I collect photos (laughs). But seriously – you can’t keep picking at old
hurts. I do my best not to dwell on all the bad things.
Are you one of those women who see too much, feel too much, know
too much?
- Can one really know too much?
I think so.
- I certainly see too much.
You are an expert at interviews. Those with Woody Allen and Paul
Mazursky are my favourites. During your entire career as a journalist
have you ever told your subject off for an unsuccessful interview?
- Maybe not tell them off, but, for example, meeting John Travolta at
the Cannes Festival was quite an unforgettable experience. During an
interview on camera I asked him if he could dance with me. “Do you
have enough cash?” he replied. I think he could have found a more
elegant way out of the situation. I’d never dare tell my subject off as I
quite often behave strangely at interviews myself. I will never forget my
interview with George Clooney. Here I had this beautiful man in front of
me, and I was so uptight.
Is he really that beautiful?
- Too beautiful. Too ideal. Everything about him is beautiful – his eyes,
his face, his hands. Even his grey hair (laughs). But beyond this is a wise
guy, smart, great actor and an interesting director. I am not surprised at
all that is revered and respected in the American film community.
I’ll now ask you a question which you once asked Geri Halliwell: Do
you trust people who praise you?

- I certainly do. Why shouldn’t I? I’m of the opinion that since they
praise you they do it sincerely, from the heart. I believe in people’s
kindness, their sincere intentions. I most value compliments I receive
from women, not from men. To compliment, to flatter another woman
requires more effort, more courage.
And what does intuition mean to you? Can you intuitively figure
people out and sense who is sincere and who wants to harm you?
- Unfortunately, my intuition is not that strong. I’m not suspicious, I
am too gullible more likely. I take it for granted that people are good. I
burned my fingers because of this a couple of times, but it did nothing to
change my attitude towards people.
Can men be trusted?
- Well, this is how this world of ours works – there are women and there
are men. There is no third sex. We don’t have any other option. We are
forced to trust them, but only to a degree.
Does happiness depend on age?
- Of course.
Why is it that some people are happy and others are not? Can you
give luck a helping hand?
- It depends on people. On their attitude towards the world. How can
you give luck a helping hand? Well, you must get a good night’s sleep,
that’s certain, so you don’t wake up in a bad mood (laughs). Then, you
see the world in brighter colours straight away, your eyes shine, and as
a result you perceive others better. The question is what is happiness?
It definitely is an attempt to find inner harmony. This harmony comes
with age.
What are the colours of happiness?
- Most definitely green. That is the colour of my happiness, my
Arcadia, the place I live. I have a house close to Warsaw where I feel just
wonderful. Peace, good atmosphere ... and a dear close.
Who is your icon, the symbol of the imperishable feminine?
- My mother. She’s a beautiful, accomplished, well-read, happy woman.
In a good marriage for 55 years. I really envy her that she once decided,
made her choice, and succeeded. These days this is impossible for the
most part. Apart from that she’s a striking woman. She takes care of
herself despite her years. She’s full of energy. She’s just about to start a
computer course. She’s happy with her children and grandchildren.
Many mature women tend to think that with age we’re more
accepting of our own faults. Only with the passage of time do we
realise that nobody’s perfect and we start to like ourselves.
- We certainly become more aware of our limitations as time goes by. As
time goes by I am more accepting of my shortcomings. I no longer try to
fight them. Nobody’s perfect, you must like yourself to get on well with
yourself.
Does maturity go hand in hand with inner harmony?
- When you’re young, you don’t really know what is most important in
life. When you’re older, you look at life a little more calmly. You become
less nervous. Besides, maturity is a perfect time to remember your own
needs. There’s no need for pangs of conscience if you’re doing something
just for the sheer pleasure of it. It is our right. Let’s surround ourselves
with people who have a positive outlook on life and let’s see life’s brighter
sides.
What do you think of our magazine?
- It looks like a luxury magazine. An interesting, eye-catching cover.
I’m glad to see that there are articles intended for reading, not just
for looking at. The title, Imperium Kobiet (Women’s Empire) is fairly
provocative. Is it a magazine for women only?
No, but they are our main target group.
- I’m glad to hear that. You have my support. (laughs).
What would you wish our readers?
- For the greatest number of readers to create your Empire. I wish them
a certain solidarity, a community of women who want to be fulfilled, to
fulfil their passions, who will fight to change the still-unequal treatment
of women. Looking at statistics, you still see that on average women
earn 20% less than men in the same posts. Just because they are women.
That’s outrageous. I wish you well as wise, good, smart men around us.
Interviewed: Ilona Adamska
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Małgorzata
Potocka:
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Mój bilans to czysty zysk

Moje życie to jedna wielka wygrana - mówi Małgorzata Potocka multimedialna
kobieta sukcesu, podwójna była żona i mama, która między zwycięstwem a przegraną
szczęśliwie odnalazła siebie. Nam opowiada o swoim bilansie zysków i strat.
Dwa byłe małżeństwa, dwa skrajnie
różne ich zakończenia. Jak taka silna
kobieta jak Ty przechodzi przez
rozstania?
- Życie nikomu nie przykleja naklejki:
będziesz szczęśliwa. Wszyscy natykamy
się na rafy (nie tylko koralowe) i mielizny.
Kiedy runęło moje pierwsze małżeństwo
z fotografem i reżyserem Józkiem
Robakowskim nie było mi łatwo, ale to
ja postawiłam
wszystko na jedną
kartę i odeszłam
do Grzegorza
Ciechowskiego.
Komfort takiej
sytuacji polega na
tym, że wchodzi się
w nowe nadzieje,
coś zaczyna
się budować.
Zdecydowanie
gorzej jest, gdy
to nas ktoś nagle
zostawia. Kiedy
Grzegorz opuścił
mnie dla osoby,
której ufałam
i w którą bardzo
emocjonalnie zainwestowałam, wszystko
legło w gruzach. Podwójna zdrada jest
niewyobrażalnym dramatem. Pomogła mi
wtedy świadomość, że moje córki Matylda
i Weronika bardzo mnie potrzebują.
Ogromne wsparcie dali mi moi bliscy,
którzy nie spuszczali mnie z oka, nie obyło
się bez terapii i proszków. Na tak totalną
zapaść spadła bezwzględna choroba mojej
Mamy. Jej czas nieubłaganie się kończył.
Życie dało mi możliwość zważenia
z moim dramatem rzeczy naprawdę
nieodwracalnych. Dotarło do mnie, ile
jest jeszcze przede mną i że nie mogę bez

końca rozpamiętywać czegoś, co po prostu
się nie ułożyło, wymknęło z rąk. Poszłam
w jogę, w sport, w budowanie siebie.
Każdego dnia uporczywie walczyłam
o siebie. Myślę, że umowy małżeńskie
powinno się podpisywać na nieszczęścia.
Gdy przestajemy być partnerami, już
się nie przyjaźnimy, kiedy dom, praca,
skupienie, wiara w przyszłość rozsypują
się. Jeden człowiek nie jest w stanie tego
unieść, trudno na
gruzach czuć się
dobrze. Mam całą
masę koleżanek,
które przestały
robić cokolwiek,
straciły wiarę w
siebie i nigdy się
nie odnowiły.
Trzeba mieć
w sobie wolę
przetrwania, żeby
po czymś takim
wstać i coś z tym
życiem sensownego
jeszcze zrobić.

„Teraz świat jest
bardzo dla kobiet.
Nie ma takiego
pojęcia, że kobiecie
się nie uda,
czy kobieta nie może.
Jak chce, to może”

Czy myślisz
czasami, dlaczego
tak niezwykły związek z Grzegorzem
pochłonęła banalna historia życiowa?
- Ta trzecia, to nic takiego znowu
nadzwyczajnego. Minęło 14 lat, a ja,
dziwna sprawa, analizuję, dlaczego tak
się stało. Z córką Grzegorza Weroniką
często o jej tacie rozmawiamy, lubimy
też słuchać jego płyt. I coraz bardziej
przekonuję się, z jakim niesamowitym
talentem byłam, z jakim geniuszem.
Zastanawiam się, jak to się stało, że się
tak pogubiliśmy, tak zlekceważyliśmy.
Po latach myślę sobie, że gdybym ja była
osobą dojrzalszą, bardziej odpowiedzialną

żoną i matką i gdybyśmy my, byli ze sobą
bliżej, to ten moment był do przetrwania.
Ocenilibyśmy, ile warte jest nowe, a ile to
stare. Buddyjski guru, z którym zaczęłam
medytować, powiedział mi: twój związek
rozpadł się, bo przestałaś słuchać siebie.
Zagalopowałaś się w jakąś sztuczną
rzeczywistość. I tak było. Goniliśmy
z Grzegorzem z koncertu na koncert,
z filmu na film, z wyjazdu na wyjazd.
Nie było miejsca dla nas. Przestaliśmy
wpatrywać się w siebie, bo nie było na to
czasu. To był błąd.
Jak myślisz, co pomaga w momencie
takiego trzęsienia ziemi, jakim jest
rozstanie? Można się do tego jakoś
przygotować?
- Jestem kobietą, która wierzy w siebie,
zna swoją wartość. Mam skończone
studia, pasje. Mój ojciec zawsze mi
powtarzał: jeśli będziesz miała swoje pasje,
żadne zakręty życiowe cię nie wykończą.
Kobiety, które nie inwestują w siebie, bo
rodzina, albo jestem tylko przy mężu,
wykazują brak wyobraźni. Ja nie mówię,
żeby zostać od razu wielkim naukowcem
czy kobietą biznesu. Ale w momencie
takiego przemarszu „wojsk radzieckich”,
poczucie, że jest się kimś ułatwia sprawę.
Jeśli przed związkiem nie zbudowałyśmy
siebie, to nie dałyśmy sobie szansy wyjścia
z katastrof życiowych.
Bajka pt. „Mężczyzna jest twoim
oparciem” nie jest prawdziwa?
- Bo tak z bajkami bywa. Wielkim
błędem kobiet jest to, że opierają się na
mężczyznach. Ten filar jest nie trwały.
Sprawdza się jedynie w sytuacji, kiedy
ludzie się kochają, są ze sobą i dla siebie.
I nie chodzi o finanse, a o wsparcie. O to,
że ta druga osoba mówi nam - dobrze ►
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i mówi: dałem cii talent, urodę, zdolności
i co ty z tym robisz? W takiej sytuacji
każę swoim przyjaciółkom powiększyć
i powiesić na ścianie zdjęcie maturalne.
Patrząc, mają sobie przypomnieć, co
wtedy chciały ze sobą zrobić. Na pewno
nie coś takiego, więc mówię: nie udało się?
Coś się pogubiło? To jest lekcja o tobie
i dla ciebie. Ruszaj do walki o siebie. Życie
samo brutalnie nam przypomina, że to
nasze za chwilę, musi być już teraz!
I co wtedy my mamy robić?
- Nie zwalajmy winy na kogoś za to,
że zawaliłyśmy sprawę. Ciężko się
przyznać, że my też coś przegapiłyśmy.
Trudno, stało się. Starajmy się odszukać
jakąś przestrzeń dla siebie. Jesteśmy
twórcze tylko musimy sobie na to
pozwolić. Teraz świat jest bardzo dla
kobiet. Nie ma takiego pojęcia, że
kobiecie się nie uda, czy kobieta nie
może. Jak chce, to może. Moja koleżanka,
amerykańska producentka filmowa
powiedziała mi kiedyś: jak skończysz
40 lat odkryjesz świat kobiet. Nigdy
nie miałam koleżanek, jedynie z Ewką
Sałacką byłyśmy przyjaciółkami. Kiedy
przekroczyłam magiczną liczbę 40,
rzeczywiście odkryłam wokół siebie
kobiety. W tym wieku się jednoczymy.
Śmieliśmy się kiedyś, że w Ameryce są
kluby dla kobiet, gimnastyka dla kobiet,
pisma kobiece, kino kobiece. To działa
jak profesjonalne wsparcie. W Polsce
dopiero to odkrywamy. Z zapartym tchem
śledzimy brukowce. Ta wymyślona przez
amerykańskich psychologów terapia
społeczna przekroczyła oczywiście już
dawno dobry smak, ale gdy w małym
miasteczku czy wsi, Zosia czyta, że książę
Karol zdradzał lady Dianę ma dowód,
że nie tylko jej Kazik jest nie w porządku,
ale tam, w pałacu, dzieje się dokładnie
to samo. To uspokaja, bo mówi nam,
że w sprawach męsko-damskich wszystkie
jesteśmy równe. Nic takiego wyjątkowego
w naszym życiu się nie dzieje i nie ma,
co tracić poczucia wartości, że Kazio
chwilowo szaleje.

robisz, rób tak dalej, stoję za tobą.
W momencie, kiedy znika, a wokół jest
tylko pustka, wszystko rozjeżdża się jak na
lodowisku. I jakiej to trzeba sprawności,
żeby zebrać się z pustej tafli?
Dlaczego w trakcie rozstań, my kobiety,
tak się rozpadamy? Dlaczego uważamy,
że życie funduje nam swój koniec,
a nigdy, że daje ekscytujący początek?
- Kobiety niosą ze sobą głębię i dojrzałość.
Jesteśmy emocjonalne z naciskiem na
empatię. Kiedy budujemy dom, odsuwamy
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siebie na chwilę, a później w ogóle
o sobie zapominamy. Rodzimy dzieci,
stoimy na straży ogniska domowego,
dzielnie znosimy trudy życia, gorzej
z rozstaniami. Pękamy, kiedy opuszcza
nas nasz mężczyzna. Nawet, jeśli jest
bredzącym nie wiadomo co pijakiem, ale
siedzi w domu, mamy wigor do działania.
Świat się wali, kiedy taki odchodzi, bo
w pojedynkę nie wiemy, kim jesteśmy.
Z tej wiedzy podczas związku zwolniłyśmy
się same. Żadna nie myśli, że życie kopiąc
w tyłek daje jednocześnie wielką szansę
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Po latach chudych przychodzą tłuste.
A Ty ciągle, jak pisała Osiecka, na
zakręcie?
- Powiedzmy w połowie zakrętu, bo dużo
więcej wiem o życiu i umiem się cieszyć
z tego, co mam. Jestem szefową łódzkiej
telewizji, moje córki Matylda i Weronika
to prawdziwa kumulacja totolotka, mam
kogoś, kto stoi za mną i przy mnie.
Ale w tym pozornym szczęściu nie ma
rodzinnych obiadów, świąt, Sylwestra.
Jestem osobą transparentną, nie nadaje
się do secret service. Jednak teraz to
ja weszłam w sytuację nieodwracalnie
zastaną, a ponieważ już tyle o życiu wiem,
także to, że nie można mieć wszystkiego,
to uśmiecham się i rozkładając ręce mówię
sobie: c` est la vie.
Rozmawiała:
Ewa Orłoś, www.byłezony.pl

Wybieram
wybieram
Jaki jest najzdrowszy posiłek
na świecie?
Co oznacza tajemnicze E961,
powszechnie dodawane
do żywności i jaki ma wpływ
na Twoje zdrowie?
Czy olej z pierwszego tłoczenia
zawsze jest zdrowy?

www.wybieramzdrowie.pl
porady
przepisy
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Essential Killing
Z Jerzym Skolimowskim reżyserem nagrodzonego niedawno w Cannes filmu
Essential Killing - rozmawiał Robert Bodrog.
Przekład: Beata Bieniada

Jerzy Skolimowski jest obecnie bardzo zajętym człowiekiem. Ostatni film polskiego reżysera Essential Killing nie schodzi
z nagłówków gazet tej jesieni, od czasu, kiedy zdobył Specjalną Nagrodę Jury na Festiwalu Filmowym w Wenecji.
Nagroda Aktorska za najlepszą rolę męską przypadła amerykańskiemu aktorowi, Vincentowi Gallo, odtwórcy głównej roli w filmie.
Film miał już swoją premierę w Polsce i zyskał duże zainteresowanie widzów, którzy przyszli zobaczyć obraz bez wątpienia wyjątkowy,
zarówno pod względem fabuły jak i stylu.
Rozmawiamy z reżyserem o powstaniu filmu, jego finansowaniu oraz przemyśleniach, dotyczących współczesnego kina i młodych
polskich filmowców.
Miał Pan bardzo wiele sukcesów - udaną
karierę jako reżyser filmowy, aktor oraz
jako malarz. Nie musi Pan udowadniać już
nikomu swojego talentu. Co zadecydowało
o powstaniu Essential Killing, co konkretnie
skłoniło Pana do opowiedzenia tej historii?
- Kilka lat temu, kiedy pracowałem nad
„Cztery noce z Anną” w pobliżu mojego
domu na Mazurach, udało mi się zrobić
całkiem dobry film. Pomyślałem, że ta formuła
może być powtórzona. Mieszkam w lesie,
więc może udałoby mi się zostać w domu
podczas zdjęć i nie musiałbym zmieniać
miejsca. Więc szukałem tematu. Słyszałem
pogłoski dotyczące lądowania samolotów
CIA w Szymanach, które leżą niedaleko
mojego domu. Ponieważ był to temat mocno
polityczny, powiedziałem nie, to nie jest dla
mnie. Do czasu, aż którejś zimowej nocy
prowadząc bezpieczny, solidny, z napędem
na cztery koła samochód wpadłem w poślizg
i zatrzymałem się kilka centymetrów od
krawędzi zbocza.
Gdybym spadł, prawdopodobnie byłbym
martwy. Wtedy zdałem sobie sprawę, że jestem
obok lotniska w Szymanach, odległego może
o milę. Pomyślałem wtedy, że jeżeli mogło
się to zdarzyć mnie, równie dobrze mogłoby
się przydarzyć każdemu z tych samochodów,
które jeździły tamtędy zimą. Zapomnij
o polityce, pomyślałem.
Chcę zrobić film o mężczyźnie, któremu
w takich okolicznościach udaje się uciec,
biegnie boso do lasu, w łańcuchach,
w kombinezonie i to może być tematem
mojego filmu.
I mógł Pan kręcić niedaleko domu...
- Ale ten projekt stawał coraz większy. I zdałem
sobie sprawę, że potrzebuję zdecydowanie
więcej śniegu, a śnieg w Polsce nie jest
gwarantowany, więc zyskałem norweskiego
koproducenta, ponieważ w Norwegii śnieg
mógłby być „produktem narodowym”
(śmiech). Potem pomyślałem, że sceny na
Bliskim Wschodzie powinny też tam być
kręcone, stąd znalazłem partnera w Izraelu
i tam kręciliśmy całą sekwencję otwierającą.
Jaki był całkowity budżet filmu?
- Oryginalny projekt, który miałem zrobić
wokół domu, wynosił 3 mln złotych (około
750 tysięcy euro), potem budżet rozrósł się do
ponad 3 mln euro.
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Czy trudne było sfinansowanie tego
filmu, biorąc pod uwagę jego temat, spoza
głównego nurtu? Trudno było znaleźć
inwestorów i koproducentów?
- Zaskakująco łatwo, ponieważ otrzymałem
pieniądze z Polskiego Instytutu Sztuki
Filmowej, co stanowiło około 40 proc.
budżetu. Z taką kwotą mogłem zgłosić się
po wsparcie do Norweskiego Instytutu
Filmowego, Irish Film Board i Węgierskiego
Instytutu. Praktycznie otrzymałem 70-75
proc. dotacji z pieniędzy publicznych.
Dla pozostałych 25 proc. miałem kilku
partnerów i to był zaskakująco szybki proces.
Dodatkowo otrzymałem dofinansowanie
z Eurimage.

lat, graliśmy nawet razem w jednym z
hoollywoodzkich filmów: „L.A. Without a
Map”. (Los Angeles bez mapy). W każdym
bądź razie, zwróciłem uwagę na ruch jego
ciała i wtedy pomyślałem, że pasowałby do
mojego filmu. Instynktownie, zatrzymałem
go i powiedziałem:- Vincent, mam skrypt,
który powinieneś przeczytać. Vincent zapytał,
czy mam go ze sobą? Powiedziałem, że
tak. I dałem mu go do przeczytania. Dwie
godziny później - dosłownie - dwie godziny
później, zadzwonił do mnie i powiedział,
że jest to fenomenalne: - to jest świetny
scenariusz, chcę to zrobić! Uwielbiam biegać
boso po śniegu! Jestem z Buffalo. Tam zawsze
jest zimno!

Sposób, w jaki opowiada Pan historię
powoduje, że publiczność nie wie, czy
Mohammed, główny bohater, który nie
jest nazwany w filmie, w rzeczywistości jest
terrorystą, czy popełnił jakieś przestępstwo,
czy też jest niewinny. W jakim stopniu ta
niejednoznaczność ma wpływ na fabułę?
- Właśnie o to chodziło. Chciałem, żeby
było absolutnie oczywiste, że istnieją dwie
możliwości: albo bohater jest niewłaściwym
człowiekiem, w niewłaściwym miejscu,
w niewłaściwym czasie, po prostu znalazł się
w takich okolicznościach, albo jest on częścią
fabuły, zastawia pułapkę na Amerykanów.
Tak, to miało działać w obie strony. Dla
mnie to nie ma znaczenia. Moja historia
nie jest o winnym i niewinnym człowieku.
Jest to opowieść o człowieku, który znalazł
się w okolicznościach, powodujących jego
przemianę w dzikie zwierzę.

I to było to?
- Myślałem, że może trochę przesadził.
Powiedziałem mu, słuchaj, teraz jest maj,
jeżeli będziemy to kręcić, to będzie zimą.
Więc, jeżeli myślisz poważnie, zacznij
zapuszczać włosy i brodę. I tak zrobił.
Dwa tygodnie później zadzwonił do mnie
i powiedział, że jego broda ma już dwa cale!

Dlaczego wybrał Pan Vincenta Gallo na
odtwórcę głównej roli? Co wyróżniało
go w kategorii talentu, wcześniejszych
dokonań i miało wpływ na wybór właśnie
jego podczas castingu?
- To stało się w ubiegłym roku w Cannes.
Byłem tam dwa lata temu z moim filmem
„Cztery noce z Anną”, który otwierał
Director’s Fortnight. W zeszłym roku,
filmem inaugurującym otwarcie DF był film
Francisa Forda Coppoli „Tetro” (występował
w nim właśnie Gallo). Zanim poszedłem
do kina, spotkałem się z moim przyjacielem
Jeremym Thomasem, producentem mojego
filmu „The Shout” (Krzyk). Wychodząc
z kina, zobaczyłem Gallo. Znamy się od
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Znaczącą postacią w filmie jest kobieta
głuchoniema. Jak doszło do tego, że
Emmanuelle Seigner zagrała tę rolę?
- Emmanuelle jest żoną mojego bardzo
bliskiego przyjaciela - Romana. Zawsze
planowaliśmy zrobić coś razem. Przez 17 lat
nie kręciłem żadnych filmów , więc nie było
okazji, żeby zrobić coś wspólnie, ale tym
razem, powiedziałem jej, że mam dla niej
rolę. Zgodziła się i zagrała.
Przez wiele lat mieszkał Pan w Stanach.
Co najbardziej różni współczesne
kino europejskie i amerykańskie typu
„Hollywood”, w kategoriach fabuły,
tematów, techniki, w nawiązaniu do
czasów, kiedy Pan rozpoczynał swoją
karierę?
- Cóż, oczywiście, Hollywood ma wpływ na
kino europejskie, które bardzo się zmieniło
od lat 60. Wtedy wszyscy byliśmy częścią
Nowej Fali i robiliśmy całkiem inne filmy.
Teraz mamy efekty specjalne, szybkie cięcia,
czego nie cierpię, a które pochodzą chyba
z MTV i każdy korzysta z tego do granic
absurdu.
Mój film jest dobrze pocięty, z płynnymi
przejściami. Muszę przyznać, że bardzo
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lubiłem tę różnicę, kiedy europejskie filmy
były rzeczywiście inne od głównego nurtu
Hollywood. To już nie będzie to samo.
Myślę, że mój film dziś jest wyjątkowy na tle
współczesnych produkcji. Powiedzmy, że jest
inny.
Czy znalazł już Pan amerykańskiego
dystrybutora?
- Firma Hanway Films pracuje nad tym. Mają
pięć firm dystrybucyjnych zainteresowanych
tym tematem. Więc zobaczymy.
Prawdopodobnie będzie to ustalone na AFM
(American Film Market) w Santa Monica
w listopadzie.
Co Pan sądzi o przyszłości kinematografii,
szczególnie, polskiego kina? Korzystając
z własnego doświadczenia, czy zechciałbym
Pan poradzić coś młodym, polskim
reżyserom w kwestiach fabuły lub
sposobów dotarcia do większej liczby
odbiorców na całym świecie?
- Dzisiaj młodzi twórcy mają spore szanse,
ponieważ Polski Instytut Sztuki Filmowej
naprawdę pomaga im w realizacji pierwszego
lub drugiego filmu. Wielu początkujących
filmowców jest wpieranych przez Instytut,
więc mogą mieć znacznie łatwiejszy start niż
kilka lat temu. Co mógłbym poradzić? Żeby
szukali właściwych tematów.
Kiedy stało się wiadome, że ja nakręciłem
taki film, każdy mówił, że ten temat „leżał
na ulicy” przez lata. Tak, faktycznie, ale nikt
go nie podniósł. Sugeruję, po prostu trzeba
wybrać dobry temat i to wszystko.
W filmie, w pewnym momencie,
główny bohater dosiada białego konia.
W literaturze, w mitologii, w różnych
kulturach, białe konie symbolizują
różne rzeczy. Czy w Pana filmie biały
koń reprezentuje coś szczególnego?
Co próbował Pan przez to wyrazić?
- Ludzie postrzegają to jako metaforę.
Dobrze, jeżeli uznają to za metaforę, niech
tak będzie. Ale moją ideą było pokazanie
„czystego obrazu”: biały śnieg, biały koń,
czarny las, czerwona krew. Taki był cel.
Patrzyłem na to jak malarz. Jeśli koń byłby
w innym kolorze, to by się nie udało. Więc,
żeby krew była widoczna na koniu, musiał
być biały. Dla mnie to jasne. Metafora
niech będzie wisienką na torcie. Dla mnie
najważniejszy był kontrast, krew na białej szyi
konia.
Był to po prostu artystyczny wybór
w zakresie kompozycji?
Dokładnie.
Proszę powiedzieć nam coś na temat Pana
następnego pomysłu. O czym chciałby Pan
zrobić następny film?
- Nie planuję żadnego. Szczerze. Teraz
objeżdżam festiwale (Wielka Brytania,
Grecja, Hiszpania, Francja, Argentyna).
Później chcę wrócić do malowania. Na razie
nie myślę w ogóle o robieniu filmów. Jeżeli
będzie temat, to będzie. Teraz zajmę się
malowaniem.
fot. GLINKA AGENCY
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IK MAGAZINE Interview

Essential Killing
An interview with Jerzy Skolimowski by Robert Bodrog

Jerzy Skolimowski is a busy man these days. The Polish director’s latest film Essential Killing made headlines this autumn when it
won the Special Jury Prize at the Venice Film Festival, and the film’s lead, Vincent Gallo, took the prize for best actor. The film was
released in Poland on October 22, and audiences have been filling cinemas to see what is admittedly a unique film in terms of story
and style. In the following interview, Mr. Skolimowski discusses the origins of the film, the funding process, his thoughts about
contemporary cinema, and opportunities for young Polish filmmakers to reach wider international audiences.

fot. GLINKA AGENCY
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IK MAGAZINE Interview
R.B.You’ve had a very successful and
distinguished career as a film director,
actor and also as a painter. You don’t need
to prove yourself, your talent, to anyone.
What was it about the subject matter of
Essential Killing that made you want to tell
this story?
J.S.With Four Nights With Anna a couple
of years ago, I managed to do a pretty good
movie. And I managed to shoot it all around
my house in Mazuria. I live in a forest. And
that worked. So I thought maybe this formula
can be repeated. Maybe I can stay at home
while shooting, I don’t need to be driven to
the locations. So I was looking for a subject.
I knew there was a rumor about CIA planes
landing in Szymany airport, which is very
close to my house. But since it was a heavy
political subject, I said no, no, this is not for
me. Until one night, one winter night, I was
driving my car. Although it’s a very safe, solid
four-wheel drive, it skidded [on the road]
and honestly, I stopped inches from the edge
of a very big slope down. If I had gone down
there, I would be probably dead. Then I
realized I was next to Szymany airport. Like, a
mile from there. And I thought, if that could
happen to me, it could easily happen to any of
those vehicles they were driving in the winter.
Forget about politics, you know. I want to
make a movie about a guy who, in those
circumstances, manages to escape, runs into
the forest barefoot, in chains, in overalls, and
this is my film.
R.B. And you could shoot it close to your
house.
JS: But then, the project got bigger and bigger.
I thought, I definitely need a lot of snow. And
the snow is never guaranteed in Poland, so
I got the Norwegian co-producer, because,
you know, in Norway snow is the national
product (laughs). Then I thought the middle
east scenes should be shot there, so I got the
Israeli partner as well, and we shot the whole
opening sequence in Israel.
RB: What was the total budget for the film?
JS: You see, the original project that I was
supposed to shoot around the house was 3
million zloty [approximately 750,000 euros],
but then it grew to over 3 million euros.
RB: Was it difficult to finance this movie,
given its non-mainstream subject matter?
Was it difficult to find investors or coproducers?
JS: Surprisingly easy. Because I had the
seed money from the Polish Film Institute.
I had around 40% of the [original] budget
from them. With such money, I could easily
approach the Norwegian Film Institute,
the Irish Film Board, the Hungarian Film
Board. So practically I got like 70-75% from
public money. For the remaining 25% I got
some partners here and there, and it was a
surprisingly fast job. On top of that, I got
[funding from] Eurimage.
RB: To what extent does ambiguity play in
the story? Because, as you tell the story, the
audience doesn’t know if Mohammed, the
protagonist, who’s never named in the film,
is actually a terrorist, if he’s committed any
crime, or is guilty of anything.

JS: Exactly. That was the point. I wanted to
make it absolutely clear that there are two
possibilities. Either he is the wrong man in the
wrong place at the wrong time, just caught by
circumstances. Or, is he part of a plot, making
a trap for those Americans? So it works both
ways. And for me, it doesn’t matter. Because
my story isn’t about a “guilty” man or an
“innocent” man. It’s a story about a man in
such circumstances, who’s turning into a wild
animal.
RB: Why did you choose Vincent Gallo
for the lead character in the film? What
was it about him, in terms of his talent and
previous acting work, that influenced your
casting choice?
JS: It happened one day last year in Cannes.
I was there two years ago with my film
Four Nights With Anna, which opened
the Director’s Fortnight. And last year, the
opening film was Francis Ford Coppola’s
Tetro [in which Gallo starred]. Before I went
to the cinema, I met with my friend Jeremy
Thomas, who produced my film The Shout.
Then, walking out of the cinema, I saw Gallo
coming towards me. And we’ve known each
other for years. We even acted together in
one Hollywood movie called L.A. Without a
Map. Anyway, I noticed a certain animalistic
movement of his body.
And I thought, this is good for the part.
So, out of instinct, I stopped him and said
Vincent, I have a script which you should
read. And he asked, do you have it here? I
said, yes. Then give it to me, he said. Two
hours later, literally, two hours later, he called
me and said, this is phenomenal. This is
a great script. I want to do it! I love to run
barefoot in the snow! I’m from Buffalo. It’s
always cold there!
RB: And that was that?
JS: I thought he may have been exaggerating
a little bit. Then I told him, listen, this is May
now. If we shoot it, we’ll shoot it in the winter.
So, if you’re serious, start to grow hair and a
beard. And he did. Two weeks later he called
me and said, I have two inches of beard
already!
RB: There is one female character in the
film and she is a deaf mute. How did
Emmanuelle Seigner come to be cast in the
film?
JS: You know she’s the wife of my very close
friend Roman. And we were always planning
on doing something together. But because I
stopped filming for seventeen years, it never
happened. But this time, I said, I have a part
for you. Of course, yes, she said, we’ll do it. So,
she played the part.
RB: You lived in the United States for
many years. In your opinion, what is the
biggest difference between contemporary
European cinema and American
“Hollywood” cinema in terms of story
telling, themes and technique, compared to
when you were beginning your career?
JS: Well, obviously, the Hollywood influence
did its job. The European cinema has
changed since the sixties, when we were all

part of the Nouvelle Vague, and we were
really making quite different films. Now, it’s
the special effects, the fast cutting, which
came from MTV I guess, and everybody is
using it to a ridiculous extent, which I hate,
actually. You know, my film is nicely cut, in
a much smoother pace. I must say, I enjoyed
that difference, when the European films
were really different from the mainstream
Hollywood. It’s not that way anymore.
So I think my film is quite unique on the
[contemporary] scene now. Let’s face it. It’s
different.
RB: Have you signed with an American
distributor yet?
JS: Hanway Films is working on it. They
have five distribution companies that are
interested. So we’ll see. It will probably be
settled at the AFM [American Film Market]
in Santa Monica in November.
RB: What do you think the future looks
like specifically for Polish cinema? Do you
have any advice for young Polish directors,
in terms of the stories they tell, or how they
can reach a wider global audience, like you
have in your work over the years?
JS: Today they have a really good chance.
Because the Polish Film Institute is really
helping young people making their first
or second film. There are so many young
filmmakers now being supported by the
institute, so they can have a much easier start
than some years ago. As for me advising
them on how to make it in the world-- they
should look for the right subjects. Like when
it became known that I was making this film,
everybody was saying, yeah, that subject was
lying there on the
floor for years, and no one picked it up! So
just pick up the right thing. And that’s it.
RB: In the film at one point, Gallo’s
character is riding a white horse. In
literature and mythology in different
cultures, white horses symbolize many
different things. In your film, does the white
horse represent something in particular?
What were you trying to do with that?
JS: People look at that as a metaphor. Alright,
if they see it as a metaphor, let it be. But my
idea was purely “picture”. White snow, white
horse, black forest, red blood. That was it. I
looked at it as a painter. And if I make the
horse a different color, it wouldn’t work. So, to
see the blood on the horse, it has to be white.
That’s clear. So, the metaphor is the cherry on
top of the cake. To me, the most important
thing was to see the blood on the horse’s neck.
RB: So it was simply an artistic choice in
terms of composition.
JS: Exactly.
RB: Tell me about your next project. What
is the next film you would like to make?
JS: None. Honestly. Now I’m going on the
festival circuit [to the U.K., Greece, Spain,
France, then Argentina]. Once it’s through,
I want to go back to painting. And I’m not
thinking about movies at all. If it comes, it
comes. I’ll be busy painting.
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Halina Konopacka – pierwsza polska złota medalistka olimpijska

W

tym wyjątkowym dniu
padał deszcz. Dysk był
wilgotny, oślizgły, twardy
jak drewno brzozy czy
topoli. Było zimno i wiał wiatr. Białoczerwone chorągiewki, rozkołysane. Długi
tunel. Jestem ogromnie podniecona.
Moja mała, biało-czerwona chorągiewka
i… najwyższy maszt. Jak bardzo „chcę”.
Przywarłam do niego palcami. Czułam
tę jego lepkość całym ciałem. Byłam
wilgotna a on lepił się do mojej dłoni…
Szybki, nadzwyczajny ruch. Poczułam
jak wymyka się moim palcom, płynąc
nie wiedząc skąd, wchodzi w długi
lot. Byłam z nim w tym jego locie…,
długo… Nie miałam siły cieszyć się…
Oszałamiające uściski dłoni.
Objawy sympatii. Kwiaty, kwiaty,
kwiaty. Fenomenalny wynik. Kraj
Tulipanów… 1928 r., Igrzyska
Olimpijskie w Amsterdamie. Halina
Konopacka zdobywa laur olimpijski
i zostaje uhonorowana złotym medalem
za rzut dyskiem. Józef Piłsudski gości
w Belwederze pierwszą polską złotą
medalistkę olimpijską. „To dobrze! To
służy Polsce!” – mówi marszałek do panny
Haliny.
Dekadę później, w początkach
września 1939 r., w obliczu wojny,
rząd polski decyduje o ewakuacji z
kraju rezerw złota Narodowego Banku
Polskiego. Dowodzenie operacją
specjalną, utrzymywaną w największej
tajemnicy przed niemieckimi służbami
wywiadowczymi, powierzono
pułkownikowi Matuszewskiemu, mężowi
Haliny Konopackiej. Konwój składający
się kilkudziesięciu autobusów i pojazdów
osobowych transportował około 40 ton
złota w sztabach oraz podobną ilość
różnych cennych dla państwa polskiego
kosztowności i skarbów. Halina
Konopacka osobiście kierowała jednym
z autobusów.
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Paradoksalnie, w trakcie tej niezwykłej
operacji, której można by dać kryptonim
„Złoto”, z osobistego bagażu Konopackiej
zginął i już nigdy się nie odnalazł jej złoty
medal olimpijski. Ta wspaniała kobieta
w swej patriotycznej drodze zyskiwała
i traciła coś niezwykle cennego. Wszystko
zostało spięte jakąś symboliczną, a jednak
boleśnie realną klamrą, wpisując jej los
osobisty w życie narodu i państwa.

Kobieta

To nie ja kocham zmierzchem, nie ja płaczę rano,
Ktoś inny goni szczęście i ucieka trosce –
To nie moje są usta, które całowano,
I serce w moich piersiach – i ono jest obce!
Halina Konopacka

Halina Konopacka urodziła się w 1900
r. w Rawie Mazowieckiej, miejscowości
niezbyt dużej, i jak pokazała jej kariera,
nie była obciążona małomiasteczkowymi
kompleksami. „Konopaccy z chętnym
i wiernym umysłem, godnie i z
niezachwianą przywiązania wytrwałością,
Ojczyźnie służyli” – pisał król Zygmunt
Stary. Ród Konopackich swoje korzenie
zapuścił na Pomorzu w czasach Bolesława
Chrobrego. Prawdopodobnie byli
spokrewnieni z Mikołajem Kopernikiem.
Rodzina była modern… Światli rodzice
dbali o odpowiednie i wszechstronne
wykształcenie dzieci. Na Uniwersytecie
Warszawskim Halina gra początkowo
w koszykówkę, w pierwszej drużynie.
Jeździ konno i szaleje w automobilu,
gra w tenisa. Przezywano ją „Czerbieta”
– od charakterystycznego ubioru. Na
treningach często zakładała na siebie
czerwony sweter i beret. Kochała różnego
rodzaju nakrycia głowy, jak to kobieta.
Zdobyła 25 tytułów mistrzowskich w kilku
kategoriach lekkoatletycznych. W czasie
swojej kariery sportowej reprezentowała
AZS Warszawa. Nie została pokonana
w rzucie dyskiem w żadnych zawodach,
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KOBIETY NIEZAPOMNIANE

„

Kobieta

”

Zostałam tam daleko w młodziutkim ogrodzie
Gdzie ku mnie jeszcze męskie nie sięgały ręce…

Halina Konopacka

w których brała udział. Wycofała się
z czynnej aktywności sportowej w 1931 r.

Jest smukła, wysoka i piękna. Niemieccy
dziennikarze, których trudno posądzać
w owych czasach o jakiś nadmierny
sentyment dla typu urody innej
aniżeli wiadoma, wypowiadali się
o niej entuzjastycznie: „Jej doskonałe
warunki fizyczne, uroda, wdzięk
i sposób zachowania się na stadionie
– wszystko to czyni z niej jeden
z najpiękniejszych typów fizycznych
w sporcie współczesnym.” Jej niezwykła
osobowość i uroda inspirowały
artystów. Malarz i rysownik Wacław
Piotrowski wysłał na konkurs olimpijski
do Amsterdamu rysunek ukazujący
w nowoczesnej formie plastycznej Halinę
Konopacką w momencie oddawania rzutu
dyskiem. Została uznana za Miss Igrzysk
Olimpijskich w Amsterdamie.
Halina Konopacka w swoim życiu
była uosobieniem kalokagathia z greckiego, pojęcie oznaczające postulat
harmonijnego rozwoju w człowieku dobra
i piękna. Osobę reprezentującą ten ideał
charakteryzuje postawa obywatelska, swój
los wpisuje w los państwa i narodu.
Konopacka była kobietą niezwykle
wrażliwą i uzdolnioną poetycko. Pisała
wiersze emanujące nostalgią, emocjonalne
strofy o miłości, o szukających się
mężczyźnie i kobiecie. Jej wiersze
ukazywały się w „Wiadomościach
Literackich” i „Skamandrze”. Talent
malarski odkryła w sobie dopiero
w Stanach Zjednoczonych. Malowała
kwiaty i pejzaże, sygnując obrazy jako
Helen Georgie.
Zmarła w 1989 r. w Daytone Beach na
Florydzie, w USA. Jej prochy spoczęły na
warszawskim cmentarzu bródnowskim.
Jerzy Walkowiak

„

KOBIETY NIEZAPOMNIANE

Woman

”

I remained, there, in a young garden, far off,
Where no man’s hand had yet reached for me…

Halina Konopacka

BEAUTIFUL
AND

GOOD

Halina Konopacka, the first Polish Olympic gold medal winner
fot. Archiwum autora tekstu

excellent! It serves Poland well!”, he tells Halina.
A decade later, at the beginning of September
1939, facing war, the Polish government decides
to send the National Bank of Poland’s gold
reserves out of the country. Command of the
special operation, kept highly secret to prevent
the German intelligence services from learning
of it, was entrusted to Colonel Matuszewski,
Halina Konopacka’s husband. A
convoy consisting of several dozen
Woman
buses and cars transported around
It is not I who loves at twilight, who weeps in dawn’s mist,
forty tons of gold ingots and a
But another who hunts bliss and escape from dull care –
similar amount of other valuables
Not mine, not mine, are the lips that are kissed,
and treasures of great importance to
And the heart in my breast – is a stranger there!
the Polish state. Halina Konopacka
personally drove one of the buses.
Halina Konopacka
Paradoxically, during this

Bewildering handshakes. Professions
of warmth. Flowers, flowers, flowers. A
phenomenal result. The Land of Tulips… 1928
and the Olympic Games in Amsterdam. Halina
Konopacka takes the Olympic crown and wins
gold in the discus. Józef Piłsudski, First Marshal
of Poland, receives Poland’s first Olympic gold
medal winner at the Belweder Palace. “This is

extraordinary operation, which could well have
been code-named ‘Gold’, something was lost
from Konopacka’s personal luggage, never to
be found again. It was her Olympic gold medal.
Along her patriotic journey, this wonderful
woman had gained and lost something of
extraordinary value. In a symbolic, yet painfully
real way, her personal fate had become
conjoined with that of the nation and the state.
Halina Konopacka was born in 1900 in Rawa
Mazowiecka, a small town, but, as her career
was to demonstrate, she did not suffer from a
small-town mentality. “The Konopackis, earnest
and staunch of mind, have worthily and with
steadfast and unbending devotion served the
motherland,” wrote King Zygmunt the Old.
The House of Konopacki put down its roots
in Pomerania during the times of Bolesław the
Brave. In all likelihood, they were related to
Nicolaus Copernicus.
Halina’s was a modern family... Her enlightened
parents took care to provide their children with
an appropriate and extensive education. At the
University of Warsaw, Halina started out by
playing basketball in the first team. She went
horse-riding, revelled in automobiles and played
tennis. She was dubbed ‘Redberry’ because
of the way she dressed. For a training session,
she often donned a red sweater and beret. Like
many a woman, she adored various kinds of
headwear. She won 25 championship titles in
several track and field disciplines. During her
sporting career, she represented the Warsaw
branch of the Academic Sports Association.
She was never defeated in the discus in any
championships in which she took part. She
retired from active participation in sports in
1931.
She was tall, slender and beautiful. German
journalists, hardly enthusiastic in those days
about any type of beauty other than that which
needs no further elucidation, wrote: “Her superb
physical condition, beauty, grace and manner
of conducting herself in the stadium—all this
makes her one of the most beautiful physical
types in contemporary sport”. Her extraordinary
personality and beauty inspired artists. The
painter and illustrator Wacław Piotrowski sent a
modern drawing of her to an Olympic-themed
competition in Amsterdam. It depicted Halina
at the moment of throwing the discus. She was
named Miss Olympic Games in that city.
In her life, Halina Konopacka was the
personification of kalokagathia, a Greek concept
denoting harmonious development in a person
of goodness and beauty. A person representing
this ideal embodies the good citizen; his or her
fate mirrors the fate of both state and nation.
Konopacka was a woman of uncommon
sensitivity and a gifted poet. She wrote poetry
which emanated nostalgia, emotional stanzas
about love and about men and women in search
of one another. Her poems were published
in The Literary News and the Skamander
periodical. It was not until she was in the United
States that she discovered her talent as a painter.
She painted flowers and landscapes, signing her
works as Helen Georgie.
She died in Daytona Beach in Florida in the
United States, in 1989. Her remains lie in
Warsaw’s Bródnowski cemetery.
Jerzy Walkowiak
translation: flexibris by CS and PK

Grudzień-Styczeń 2010/2011/

magazine/

27

PORTRETY WIELKICH SŁAW

Bóg stworzył…
Brigitte Bardot

Uroda, talent, sex appeal,
popularność. To atrybuty
wielu gwiazd kina.
Ale Brigitte Bardot jest
tylko jedna.
W rankingach na najbardziej rozpoznawalną kobietę świata Brigitte Bardot
stale zajmuje wysokie miejsce. Nic dziwnego; najpierw zachwyciła wszystkich
nieprzeciętną urodą i talentem, potem szokowała licznymi romansami,
kreowała modę i była ikoną stylu. Dziś poświęca całą swą energię na
ratowanie zwierząt.
Kim naprawdę jest Brigitte Bardot?
fot. East News
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„Nie ma chyba większego wysiłku
niż ładnie wyglądać od rana do
północy”
Przyszła gwiazda kina urodziła się
w 1934 roku w Paryżu w przeciętnej
mieszczańskiej rodzinie. Jej rodzice
zainwestowali jednak sporo czasu i pieniędzy
w artystyczną edukację córki. Mała Brigitte
od najmłodszych lat uczęszczała więc na
lekcje tańca i śpiewu.
Gdy miała 15 lat została modelką francuskiej
edycji magazynu Elle. To był wielki sukces
i wkrótce jej kariera nabrała rozpędu.
Wszystko za sprawą Rogera Vadima, reżysera,
który tak opisuje swoje wrażenia, gdy po raz
pierwszy ujrzał zdjęcie seksbomby: „Kiedy
ją zobaczyłem, nie miałem najmniejszej
wątpliwości, że przybywa ona z innej planety,
z innego wymiaru”. Owemu wrażeniu nie
mogli się oprzeć także widzowie pierwszych
filmów z jej udziałem: „Wioska w Normandii”
(1952), „Manina, dziewczyna bez zasłon”
(1952). Role w filmach kostiumowych
i przygodowych sprawiły, że buzia pięknej
blondynki stawała się rozpoznawalna.
„Filmy pochłaniają czas, zabierają
siły, wyniszczają i odbierają
prawdziwą wolność”
Przełomem w jej karierze okazał się film
„I Bóg stworzył kobietę” (1956) w reżyserii jej
ówczesnego męża Rogera Vadima (poślubiła
go w 1952 roku). Dzięki roli niemoralnej
szesnastolatki aktorka z dnia na dzień
zyskała olbrzymią sławę, a scena, w której
BB opala się w bikini na plaży, przeszła
do historii kina. Małżeństwo z Vadimem
rozpadło się w 1957 roku, jednak reżyser
nie wyobrażał sobie, by jakakolwiek inna
aktorka mogła wcielić się w role pewnych
siebie, zniewalających swą urodą kobiet,
bo takie królowały w jego filmach. Tak
powstały kolejne obrazy, w których Brigitte
Bardot niezmiennie błyszczała: „Księżycowi
jubilerzy” (1957), „Kłopotliwa narzeczona”
(1961), „Odpoczynek wojownika” (1962)
oraz „Gdyby Don Juan był kobietą” (1973).
Udział pięknej aktorki w filmie stał się od
tej pory gwarancją sukcesu. Nic dziwnego
więc, że reżyserzy walczyli o jej względy
i podsyłali scenariusze, w których były postaci
idealnie odzwierciedlające emploi kobiety
wyzwolonej, przełamującej obyczajowe
konwenanse. Tak wyprodukowano kolejne
hity: „Dziewczyna z reklamy” (1956),
„Paryżanka” (1957), „Kobieta i lalka” (1958),
„Czy chciałby pan ze mną zatańczyć” (1959),
„Zdarzyło się pewnej nocy” (1960).
Miarą sukcesu Bardot było również
zainteresowanie aktorką w Hollywood.

PORTRETY WIELKICH SŁAW
Ona sama mogła już wtedy przebierać
w propozycjach, nie pogardziła jednak
towarzystwem Kirka Douglasa („Ich wielka
miłość”) czy Seana Connery`ego „Shalako”
(1968). Warto też wspomnieć, że w
amerykańskiej komedii „Droga Brigitte”
(1965) aktorka zagrała samą siebie,
występując jako obiekt westchnień młodego
geniusza matematycznego
W szczytowym momencie swojej
kariery, na krótko przed 40. urodzinami,
BB nieoczekiwanie postanowiła wycofać się
ze świata filmu. Zamieszkała na południu
Francji i konsekwentnie odrzucała wszelkie
propozycje grania. Nawet od największych
reżyserów. Co więcej, nagle zaczęła stronić od
bujnego życia towarzyskiego, jakie wcześniej
prowadziła. Gdy wkrótce ujawniła motywy
takiego postępowania, niejeden mężczyzna,
który zdołał poznać ją bliżej, przecierał oczy
ze zdumienia...
„Świat jest mały, ostatecznie wszyscy
kiedyś spotkamy się w łóżku”
Przepiękną blondynkę, mającą seksualność
pod skórą, zawsze otaczał wianuszek
adoratorów. Jednak jej pierwszą prawdziwą
miłością był Roger Vadim, którego
poślubiła jako osiemnastolatka. Nie był
to łatwy związek. Vadim pozostawał co
prawda pod wielkim wrażeniem urody
Brigitte, ale próbował całkowicie ją sobie
podporządkować. Parafrazując tytuł
wielkiego hitu reżysera, można powiedzieć,
że Vadim stworzył Bardot, gdyż dzięki
rolom w jego filmach kariera aktorki nabrała
rozpędu. Bardot postanowiła jednak odejść.
W 1959 roku wyszła za mąż za aktora
Jacquesa Charriera, z którym ma syna
Nicholasa. Również ten związek nie trwał
długo i rozpadł się już w 1962 roku. Trzecim
mężem Bardot został niemiecki milioner
i playboy Gunter Sachs, jednak liczne zdrady
obojga małżonków sprawiły, że ten związek
również skończył się szybko, przetrwał
jedynie trzy lata. Bardotka nawiązała
liczne romanse ze znanymi ówcześnie
piosenkarzami: Sergem Gainsbourgiem
i Saschą Distelem oraz z pisarzem Johnem
Gilmorem. Jednak lista jej podbojów, na
której figurują nieco mniej znane nazwiska,
jest zapewne o wiele dłuższa. A romanse
i przelotne związki jeszcze bardziej wpływały
na ociekający seksem wizerunek Brigitte
Bardot. Ostatni raz na małżeństwo gwiazda
zdecydowała się w 1992 roku, kiedy poślubiła
prawicowego wtedy polityka Bernarda
d’Ormale`a. I ten związek trwa nadal.
„Futro jest cmentarzem. Kobieta nie

powinna nosić na sobie cmentarza”
Była najbardziej wpływową aktorką, wielką
gwiazdą, kreatorką mody na mocny makijaż
oczu czarnym eyelinerem oraz stanik typu
push-up, nazwany odtąd bardotką. W roku
1970 francuski rzeźbiarz Alain Gourdon
nadał jej rysy postaci Marianne, będącej
symbolem Francji. Nic więc dziwnego, że
gdy wycofała się ze świata filmu i zamieszkała
na południu Francji wiele osób doznało
szoku. Dlaczego? Podczas gdy inne
starzejące się aktorki postanawiają usunąć
się w cień lub odcinać kupony od sławy
i robić wszystko, by ciągle być zapraszanym
na czerwony dywan, Brigitte Bardot ani
myślała o emeryturze. Co więcej, aktorka
postanowiła wykorzystać swe wpływy,
by bronić praw zwierząt wszędzie tam,
gdzie są one lekceważone. W 1986 roku
założyła Fundację Brigitte Bardot na
Rzecz Ochrony Zwierząt. Wkrótce po tym
stwierdziła: „To jest największy sukces, jaki
w życiu odniosłam. Kiedy zakończyłam
karierę filmową przekazałam fundacji dom
i sprzedałam niemal wszystko: obrazy,
biżuterię, kreacje, które nosiłam na planie,
suknię, w której brałam swój pierwszy ślub.
Nie do zaakceptowania jest dla mnie to, że
traktujemy zwierzęta jak rzeczy. Są żywymi
istotami, a zabijamy je w okrutny sposób
i jemy, robimy z nich płaszcze i ozdoby.
Zadajemy im cierpienie.”
Przeszła na wegetarianizm, jednak mimo
iż wiele osób twierdzi, że Bardot stała się
fanatyczką, tak naprawdę ona sama nigdy
nie nakłaniała innych, by stali się jaroszami:
„Nie twierdzę, że powinniśmy przestać jeść
mięso, ale że należy zaprzestać zadawać
cierpienia zwierzętom.”
Jej poczynania sprawiły m.in. że Francja
stała się pierwszym krajem w Europie,
który zakazał importu kości słoniowej.
Zorganizowała kampanię przeciwko
dorocznemu mordowaniu małych fok
w Kanadzie. Protestowała przeciwko
sprzedawaniu i konsumowaniu końskiego
mięsa. Sprzeciwiała się zabijaniu nosorożców
czy tygrysów dla pozyskiwania afrodyzjaków
oraz walczyła z rzezią... skowronków,
trafiających potem na talerze francuskich
smakoszy. Broniła wilków z Bieszczad oraz
norek hodowanych na futra. Słowem: była
i jest wszędzie tam, gdzie zwierzętom dzieje
się krzywda. A przy tym wszystkim nie
oszczędza nikogo, także swoich rodaków.
Kilka lat temu stwierdziła nawet w liście do
premiera Szwecji Goerana Perssona (rządził
w latach 1996-2006), że... chciałaby dożyć
końca swych dni w Szwecji, gdyż szwedzka
wrażliwość na los zwierząt jest jej bardzo

bliska. Stosunek Francuzów do zwierząt
Brigitte Bardot określiła jako gruboskórny.
Innym razem wyznała:„Jestem wyczerpana.
Myślicie, że po co to wszystko robię? Żeby
być wrzodem na tyłku? Żeby ludzie nazywali
mnie starą, głupią jędzą? Walka o prawa
zwierząt jest częścią mnie, mojego ciała, serca
i duszy. Dzięki Bogu Bernard mnie wspiera,
inaczej byłabym już wrakiem”. Faktycznie,
dawnej gwieździe kina nie brak zapału
w walce o lepszy byt zwierząt. Inna sprawa,
że czasem jej zapalczywość staje się źródłem
wielu poważnych kłopotów...
„W milczeniu nawet słaby krzyk robi
wiele hałasu”
Dawna seksbomba kilkakrotnie stawała
przed sądem. Powodem konfliktów
z prawem były jej wypowiedzi, w których
dało się wyczuć elementy rasistowskie wobec
wyznawców islamu. W jednym z listów
protestacyjnych, jakie Bardot napisała
w 2006 roku do ówczesnego ministra spraw
wewnętrznych Nicolasa Sarkozy’ego, aktorka
protestowała przeciwko rytualnemu zabijaniu
zwierząt przez muzułmanów podczas święta
Aid-el-Kebir, apelując o uprzednie ich
ogłuszanie: „Mamy dość wodzenia za nos
przez tych ludzi, którzy nas niszczą, niszczą
nasz kraj, dokonując takich aktów”. I właśnie
za te słowa Brigitte została ukarana grzywną.
Nie po raz pierwszy i pewnie nie po ostatni,
czego dowodzi inna jej wypowiedź: „Nie
jestem nieśmiała. Dzwonię i piszę do
ministrów, jeśli sądzę, że to może pomóc.
Nie zamierzam też spełniać wymogów
poprawności politycznej - zostałam nawet
skazana za głoszenie nienawiści rasowej.
Głośno wyraziłam bowiem sprzeciw wobec
sposobu uśmiercania baranów zarzynanych
w czasie islamskich świąt. Ale, cholera,
to tchórzostwo nie mówić tego, w co się
wierzy!”
Kim jest zatem Brigitte Bardot? Ikoną
francuskiego kina, dawnym symbolem
seksu, kreatorką stylu, której uroda nagle
przeminęła? Czy bojowniczką walczącą
o prawa zwierząt, której nieobce są
wypowiedzi pełne rasizmu? A może po
prostu Brigitte Bardot to nieprzeciętna
kobieta, która zamiast spocząć na laurach,
dzięki swej pasji, zaangażowaniu i hartowi
ducha nie daje o sobie zapomnieć...
(śródtytuły to cytaty z wypowiedzi BB)

Joanna Początek
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The famous Women
“Nothing is more difficult than
looking beautiful from morning till
night.”
The future star was born in Paris in 1934 to
an average middle-class family. Her parents
nevertheless invested considerable time and
money in ensuring their daughter received an
artistic education. Young Brigitte took both
dance and singing lessons from an early age.
At the age of 15, she modelled for the cover of
the French edition of Elle. It was a resounding
success, and her career took off quickly from
there. She made her way into the world of
cinema with the help of film director Roger
Vadim, who describes his impression the first
time he set eyes on a picture of Bardot: “When
I saw her, I had no doubt that she was from
another planet, from another dimension.” An
impression no doubt also hard to resist for
anyone who watched Bardot in her early film
roles such as Le trou normand (“Crazy for
Love”) and Manina, la fille sans voile (“The
Girl in the Bikini”), both released in 1952.
Parts in costume dramas and adventure films
followed, bringing the beautiful blonde’s good
looks to the attention of a wider audience.

And God created…
Brigitte Bardot
There are many film stars who
combine beauty, talent, sex
appeal and popularity. But there
is only one Brigitte Bardot.
Brigitte Bardot continues to rank highly among the most recognizable
women in the world. Hardly surprising for someone who charmed the world
with her exceptional beauty and talent, caused shockwaves with a string
of romances, and along the way set fashion trends and became a true style
icon. Today she devotes all her energy to animal welfare. So who is the real
Brigitte Bardot?
fot. East News
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“Films take up your time, sap your
strength, destroy you and take away
your true freedom.”
A major breakthrough in her career came with
the film And God Created Woman (1956),
directed by Vadim, whom she had married in
1952. Her role as an immoral sixteen-year-old
shot her to fame overnight, and the scene in
which Bardot burns her bikini on the beach
has since earned its place in cinema’s history
books. Her marriage to Vadim broke down in
1957, but the director found it hard to imagine
any other actress playing the role of the
confident and captivatingly beautiful women
that dominated his films. This gave rise to
another series of films in which Bardot’s talent
continued to shine: Les bijoutiers du claire de
lune (“The Night Heaven Fell”, 1957), La bride
sur le cou (“Please, Not Now!”, 1961), Le repos
du guerrier (“Warrior’s Rest”, 1962) and Don
Juan ou Si Don Juan était une femme (“Don
Juan, or If Don Juan Were a Woman”, 1973).
From this point on, any film featuring the
beautiful Bardot was practically guaranteed
success. Unsurprisingly, directors fought to
gain her attention and sent her screenplays
featuring characters that perfectly reflected the
role of the liberated woman, flouting moral
conventions. Another string of successes
followed in this vein: La Mariée est trop belle
(“The Bride is Too Beautiful”, 1956), Une
parisienne (1957), La femme et le pantin (“A
Woman Like Satan”, 1958), Voulez-vous danser

The famous Women
avec moi? (“Come Dance with Me!”, 1959) and L’affaire d’une nuit
(“It Happened at Night”, 1960).
Another measure of the scale of Bardot’s success was the interest she
attracted from Hollywood. She was already in a position to pick and
choose between offers, and she did not turn down the chance to play
alongside Kirk Douglas (in Une acte d’amour) or Sean Connery (in
Shalako, 1968). She also played herself in the American comedy Dear
Brigitte (1965), appearing in a cameo role as the object of desire of a
young mathematical genius.
At the peak of her career, shortly before her 40th birthday, Bardot made
the unexpected decision to retire from the world of the cinema. She
retreated to her home in the south of France and consistently turned
down all offers of parts, even when they came from some of the greatest
directors. Furthermore, she suddenly began to withdraw from the
exuberant social life that she had previously led. When she later revealed
her motives for this behaviour, some of the men who had got to know
her more intimately must have hardly been able to believe their ears...
“It’s a small world, but sooner or later we all end up
meeting in bed.”
The exquisitely beautiful blonde, with her radiant sex appeal, was always
surrounded by admirers. However her first true love was Roger Vadim,
who she married at the age of eighteen. It was no easy relationship.
Although Vadim was totally under the spell of Brigitte’s beauty, he still
sought to keep her entirely under his own control. To paraphrase the
title of the director’s hit film, we could say that Vadim created Bardot,
because it was thanks to her roles in his films that her career took off.
Bardot, however, decided it was time to move on. In 1959 she married
actor Jacques Charrier, with whom she would have a son, Nicolas. Again
the relationship was not to last long, and they split in 1962. Bardot’s third
husband was the German millionaire playboy Gunter Sachs, but a series
of affairs on the part of both partners again brought the relationship to
a premature end, it lasting only three years. Bardot had romances with
the well-known singers of the time, Serge Gainsbourg and Sacha Distel,
and with the writer John Gilmore. However her list of lesser-known
conquests is almost certainly much longer. These romances and fleeting
relationships served only to further intensify Bardot’s sex kitten image.
The star most recently married in 1992, when she tied the knot with
the then right-wing French politician Bernard d’Ormale. They remain
married to this day.
“Never forget that wearing a fur is wearing a cemetery
on your back.”
She has been one of the most influential actresses in film history, a huge
star, creator of fashion styles such her dark black eyeliner (the “cat eye”
look) and popularizer of the push-up bra, associated with her name
to this day. In 1970 the French sculptor Alain Gourdon used her as a
model for a bust of Marianne, the national emblem of France. It is not
surprising, then, that many people were shocked by her decision to retire
from the world of cinema to her home in the south of France. What was
her motivation? While other ageing actresses withdraw into the wings
or, by contrast, try to cling on to their success by constantly seeking a
return to the spotlight, Brigitte Bardot was not about to retire quietly.
Indeed she decided to make the most of her influence, to protect the
rights of animals wherever they are disrespected. In 1986 she created the
Brigitte Bardot Foundation for the Welfare and Protection of Animals.
Shortly afterwards she said: “It’s the biggest success of my life. When I
ended my film career in 1973, I gave my house to the foundation and
I sold everything: paintings, jewels, the dresses I wore for my films, the
make-up boxes, the dress I married my first husband, Roger Vadim, in.

I find it unacceptable that we consider animals as things. They are living
beings, flesh and blood, just like us. Yet we take them hostage, kill them,
eat them in atrocious ways. We make coats with them, use them as
guinea pigs. We make them scream in pain for ages.”
She became a vegetarian, and even though many claim that Bardot has
become some kind of fanatic, in truth she herself has never really put
pressure on others to follow her lead: “I’m not saying we shouldn’t eat
animals, but we shouldn’t make them suffer.”
Thanks to her work, France became the first country in Europe to ban
ivory imports. She organized a campaign against the annual killing
of baby seals in Canada. She has also protested against the sale and
consumption of horse meat. She has opposed the killing of rhinos
and tigers for the production of aphrodisiacs, and even fought against
the massacre of larks that end up as French gourmet dishes. She has
defended the rights of wolves in the Bieszczady region of Poland and
those of mink kept by the fur industry. In short, she has been and
continues to be active wherever animals are harmed or maltreated. And
she spares no-one in the process, not even her compatriots. Several
years ago she even wrote in a letter to Swedish Prime Minister Göran
Persson (in office from 1996 to 2006) that she would like to live out
the rest of her days in Sweden, because she feels such a close affinity
with Sweden’s sensitivity to the plight of animals. Brigitte Bardot has
described the French as being thick-skinned in their attitude to animals.
On another occasion, she admitted: “It’s exhausting... What do you think
I do this for? To be a pain in the ass, so people can call me a stupid old
bitch? Fighting for animals is part of me, of my body, of my heart and
my soul. Thank God that Bernard supports me, otherwise I’d be a real
wreck.” One thing is for sure, the former film star certainly does not lack
enthusiasm when it comes to fighting for a better life for animals. But on
occasion, that very enthusiasm has led her into serious trouble...
“In the silence, even a weak cry can make a lot of noise.”
The former sex kitten has found herself in court on several occasions.
She got into trouble with the law over remarks she made in which some
detected racist, anti-Islamic overtones. In one of the letters of protest
that Bardot wrote in 2006 to the then French interior minister Nicolas
Sarkozy, she criticized the ritual killing of animals by Muslims during
the festival of Aid-el-Kebir, calling for the animals to be anaesthetized in
advance: “We are fed up with being under the thumb of this population
which is destroying us, destroying our country and imposing its habits.”
Those words earned Brigitte a fine. It was by no means her first such
punishment and will probably not be her last, if another statement of
hers is anything to go by: “I’m never shy. I phone ministers or I write to
them when I think it can help. I’m not politically correct, either – I’ve
been convicted of provoking racial hatred. I got into trouble for saying
it’s wrong for Muslims to slit the throats of sheep on their Eid feast day.
But damn it, it’s cowardly not to say what you believe!”
So who, then, is the real Brigitte Bardot? An icon of French cinema,
former sex symbol and trendsetter whose beauty suddenly abandoned
her? Or a dedicated animal rights campaigner who does not shy
away from racist remarks? Or maybe Brigitte Bardot is simply an
exceptional woman who, never resting on her laurels, acts with passion,
commitment and determination, and so is not about to be forgotten...
(intertitles are quotes from BB)

Joanna Początek
translation: flexibris by SP and JC
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Ze sztuką OD zawsze

Tatiana Wojda, od 1997 roku właścicielka Galerii Ars Nova, jest orędowniczką sztuki, artystów i przyjaciół tworzenia w ogóle.
W jej Salonie Wystawienniczym przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi promowani byli artyści i polska sztuka współczesna. Spotykali
się tam ludzie o różnych profesjach, poglądach i upodobaniach. Od jesieni bieżącego roku, atmosfera artystycznych doznań
przeniosła się do nowo wyremontowanego Salonu Wystawienniczego Tatiany przy ulicy Zgierskiej.

S

ztuka towarzyszyła Tani od
zawsze. Zaś imię to spadek
po występach rodziców młodych aktorów - w dramacie
Arbuzowa „Tania”, w którym
jej matka, Wanda Jabłońska,
grała tytułową rolę. Narodzona wtedy
córeczka została Tanią. A potem, jako
dziecko aktorskiej pary, często przebywała
w garderobach teatralnych. Wciąż jeszcze
pamięta zapach tamtych pudrów i szminek,
dlatego nie bardzo lubi ich dziś używać.
Matka zabierała Tanię na premiery,
wernisaże, koncerty, a głównymi bohaterami
tych wydarzeń byli przyjaciele rodziców lub
przyjaciele przyjaciół. Obcowanie ze sztuką
kształtowało wrażliwość małej dziewczynki.
Szczególne znaczenie miały dla niej op-
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artowskie kompozycje włoskiego twórcy
Carmiego, pokazywane w łódzkim Muzeum
Sztuki. Podróżując później po świecie,
oglądając kolekcje różnych twórców, Tatiana
nigdy nie wyzbyła się sentymentu do sztuki
nowoczesnej, a duch Kobro i Strzemińskiego,
jak podkreśla, towarzyszy jej ciągle.
Wyrazić siebie
Uciekając nieco od chaotycznego
i emocjonalnego świata artystów, Tatiana na
przedmiot swych studiów wybrała prawo,
uznając iż jest to „solidny kawałek gruntu
dający szeroką podstawę erudycyjną.”
Choć nigdy nie zamierzała zostać
prawnikiem – praktykiem, to prawniczy
sposób myślenia, wpojony na studiach,
przydaje się jej w prowadzeniu działalności

2010/2011

gospodarczej. Nic dziwnego, że po studiach
wróciła na grunt artystyczny, zaszczepiony
w dzieciństwie. A ponieważ w życiu jak
i w sztuce fascynuje ją człowiek, wyrażający
siebie poprzez dzieło – założyła Galerię Ars
Nova. I tak od roku 1997 gromadzi wokół
siebie artystów i przyjaciół tworzenia. Lubi
osobowości wyraziste, a szczególnie promuje
tych, którzy nie mieli przysłowiowego łutu
szczęścia, lecz zasługują w jej opinii na
uwagę. Prezentuje dzieła młodych twórców
nie tylko w swojej galerii, lecz w wielu
miejscach publicznych Polski, Europy,
a nawet świata. Dzieła artystów młodego
pokolenia Polaków pokazywane były między
innymi na Międzynarodowych Targach
Sztuki Współczesnej w Sztokholmie (2003)
i na kolejnych Międzynarodowych Targach
Sztuki ST`ART w Strasburgu (20042006). Właścicielce galerii uczestnictwo
w wydarzeniach artystycznych Szwecji,
Niemiec czy Francji poszerzyło krąg
odbiorców oraz artystów, skupiających się
wokół niej. Potwierdzeniem tego może być
wystawa „Azzimithogalas alphabetica” (2009)
– efekt twórczy Ireny Tatiboit i Ambroise
Perrina z Francji.
Ekonomiczny byt galerii zapewniają,
jak podkreśla Tatiana, kolekcjonerzy
z Europy i świata (nawet z Melbourne). Zaś
promowanie sztuki nowoczesnej w Polsce
jest zdecydowanie trudniejsze niż poza jej
granicami. O tym Tatiana Wojda miała
sposobność przekonać się wielokrotnie,
organizując zagraniczne wystawy
i uczestnicząc w targach sztuki. Tam są to
imprezy masowe, skupiające kolekcjonerów
i miłośników sztuki.
Galeria jak wielka rodzina
Galeria Tatiany Wojdy jest miejscem
spotkań twórców sztuki i odbiorców
nie tylko z okazji otwieranych wystaw.
Rodzą się tam więzi międzyludzkie,
wykraczające poza materię sztuki. Tam
też skupia się życie rodzinne i towarzyskie
Tani. Mąż Leszek, archeolog z tytułem
doktora, towarzyszy jej we wszystkich
przedsięwzięciach, choć sztuka nowoczesna
mocno odbiega od średniowiecznej. Córka
Dobrochna, pasjonatka fotografii z coraz
większymi sukcesami w tej dziedzinie, na
co dzień lektorka języka angielskiego na
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Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, pomaga
w dokumentacji obiektów i przygotowaniu
zdjęć obrazów do druku. Jest też autorką
fotoreportaży z otwarcia wystaw i innych
wydarzeń związanych z działalnością galerii.
Jeździ z mamą na targi i plenery. Paweł
- archeolog i historyk sztuki, prywatnie
związany z Dobrochną, pretendent do
tytułu „zięć idealny”, świetnie pisze o sztuce,
którą się pasjonuje. Wspiera wszystkie
działania Galerii. Sztuka jest więc podstawą
kultywowania więzi rodzinnych w sposób
nietradycyjny lecz dla tej rodziny bardzo
naturalny.
Coroczne (od 2001 roku), międzynarodowe
plenery malarskie w Łobzie, organizowane
i finansowane w całości przez Galerię,
służą bliższemu poznaniu jej uczestników,
wymianie poglądów, planowaniu wspólnych
inicjatyw. Czas tam spędzony daje Tani
możliwość poznania artysty jako człowieka,

z którym ma współpracować przez najbliższy
rok. Zdarza się, że wybitny artysta jest tak
trudnym człowiekiem, iż mimo usilnych
starań, współpraca z nim jest niemożliwa,
a przynajmniej znacznie utrudniona, co
muszę uwzględnić w planach galerii – mówi
pani Tatiana.
Sztuka, firma, marzenia
Wśród wielu realizacji podjętych przez
Galerię, projekt „Kształtowanie wizerunku
firmy poprzez sztukę” zachęca świat biznesu
do angażowania się w kreatywne działanie
„pro publico bono” na polu sztuki. Zakłada
połączenie sfery artystycznej z innymi,
pozornie odległymi dziedzinami życia.
W ramach tego projektu współpracę
z Galerią Ars Nova podjął łódzki Andel`s
Hotel, współorganizując w maju tego roku
aukcję promującą twórców polskiej sztuki
nowoczesnej - „Success Smile”. Sztuka w opinii Tatiany - umieszczona w polu
biznesu, daje firmie nowy jakościowo
komunikat, wyróżniający ją na tle innych
przedsiębiorstw, konkurujących w obrębie
danej branży. Kiedy w 2004 roku, w trakcje
realizacji kolejnych projektów, wykryto
u Tatiany Wojdy raka piersi, dzięki
zaangażowaniu w świat sztuki nie miała
ona czasu na zamartwianie się zdrowiem.
Po pierwszej chemii otworzyła coroczny
plener, po drugiej pojechała do Berlina
obejrzeć kolekcję nowojorskiego Museum of
Modern Art. Tuż po ostatniej uczestniczyła
w Targach Sztuki w Strasburgu. Tam –
wspomina – moją łysinę pokrytą tatuażami
henny potraktowano jako efekt zamierzony,
dostosowany do prezentowanej ekspozycji.
Nieco później, już w Łodzi, urządziła
uroczyste otwarcie sezonu wystawienniczego,

zaznaczając iż ze względu na program
działania Galerii zamierza żyć wiecznie. Być
może tamte przeżycia Tatiany przyczyniły
się do zaproponowania światu biznesu
wspólnej realizacji projektów, autorstwa
znakomitego artysty Adama Kalinowskiego:
„Park z kolorowego piasku” oraz „Obłok”,
pod roboczym tytułem „Sztuka leczy”. Są to
nie tylko interaktywne rzeźby w przestrzeni
publicznej, bo przez swą użytkowość pełnią
także funkcje terapeutyczne. Dlatego
beneficjentami powinny być przede
wszystkim instytucje zajmujące się dziećmi
przewlekle chorymi lub wymagającymi
długotrwałej rehabilitacji. Realizacja
ostatnich projektów Adama Kalinowskiego
wspierałaby aspiracje Łodzi do uzyskaniu
statusu Europejskiej Stolicy Kultury 2016, bo
ważnym kryterium oceny jest nie tylko liczba
i jakość instytucji kulturalnych w mieście, lecz
wszechobecność szeroko rozumianej Kultury
dla członków społeczności, nie tylko lokalnej.
Marzeniem Tatiany Wojdy jest przemienić
Łódź w jedno wielkie dzieło sztuki,
a więc pokryć odrapane ściany kamienic
kolorowymi muralami. Rozmieścić
nowoczesne i użytkowe rzeźby w przestrzeni
publicznej, stworzyć park rzeźby. Wyrzucić
z Piotrkowskiej krasnale jako przykład
antysztuki. Marzy się jej też zorganizowanie
w Łodzi targów sztuki nowoczesnej
z prawdziwego zdarzenia dla artystów
z różnych stron świata. Na razie, jak
dotychczas pracuje z artystami z Polski
i świata, realizuje idee tworzenia bez granic
poprzez kontakty, wystawy w galerii i innych
miejscach wystawienniczych, publikacje
i nośniki elektroniczne.
Marianna Gumola
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Kobiety

zaklęte w „Fotografiach”
Michała Pazia
Wystawa fotografii kreatywnej autorstwa Michała Pazia,
już od 21 listopada 2010 w poznańskim Kinepolis.
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ichał Paź to obok
Oiko Petersena
(wystawa
“Downtown Collection”),
Patryka Karbowskiego
(wyróżnienie Magnum
Photos) czy Kuby Rubaja
(laureat Newsreportaż 2009)
kolejny odnoszący sukcesy
absolwent Akademii Fotografii.
Wyróżniony w 2009 roku
w konkursie magazynu Playboy
- Fotoerotica 2009, dzisiaj
zaprasza na wystawę fotografii
kreatywnej swojego autorstwa
w poznańskim Kinepolis.
Wystawa “Fotografie” to wybór
130 zdjęć będących przekrojem
pracy autora z ostatniego roku.
Spektrum wyrazu artystycznego
“Fotografii” jest bardzo
szerokie - od fotografii mody
po akty, natomiast tym co łączy
wszystkie prace w jeden projekt
jest piękno kobiecego ciała.
“Myślą przewodnią ‘Fotografii’
jest ukazanie metaforycznego
obrazu kobiety, a środkiem do
osiągnięcia zamierzonego efektu
było zestawienie naturalnego
piękna z nietypowymi,
oryginalnymi scenograficznymi
kontekstami.” - mówi Michał Paź,
autor wystawy.

Prace zostały przygotowane
w dużych formatach - tj. 2x3 m,
1,5x2 m i 0,7x1 m, zamkniętych
w drewnianych, ascetycznych
ramach. Zarówno rozmiar
prezentowanych zdjęć, jak
i sposób ich oprawy niewątpliwie
potęgują ich wyraz artystyczny.
Przestrzeń Kinepolis w Poznaniu
została specjalnie dostosowana
do przyjęcia wystawy
“Fotografie”, o czym każdy będzie
mógł się przekonać odwiedzając
wystawę od 21.11.2010 r. do
31.03.2011 r.
Wystawę fotografii otworzył
20 listopada 2010 r. uroczysty
wernisaż z udziałem autora
w Kinepolis przy ul. Bolesława
Krzywoustego 72, w Poznaniu.
Podczas wernisażu odbył się
urodzinowy pokaz jednej z
najbardziej prestiżowych Agencji
Modelek w Polsce - GAGA
(reprezentującej m.in. Top
Modelkę Monikę JAC Jagaciak),
z którą Michał Paź na co dzień
ściśle współpracuje. Podczas
pokazu zaprezentowana została
kolekcja wiosna/lato 2011 firmy
Patriza Pepe oraz biżuteria
projektanta Claudio Canzian
udostępniona dzięki uprzejmości
Galerii Biżuterii Artystycznej
KOLLER (Stary Browar).

Michał Paź fotograf, indywidualista,
człowiek biznesu. Zmęczony
ograniczeniami wynikającymi
z pracy zawodowej, postanowił pójść
za swoimi marzeniami od zawsze
związanymi z fotografią. Z uśmiechem
wspomina czasy spędzane w ciemni
fotograficznej i porównuje je do
cyfrowych technik obróbki zdjęć,
z których korzysta dzisiaj.
W 2008 roku rozpoczął naukę
w Akademii Fotografii, a od 2009
roku stale współpracuje z Agencją
Modelek GAGA, w 2009 roku
otrzymał wyróżnienie w prestiżowym
konkursie Fotoerotica 2009. Pierwszą
wystawę prac jego autorstwa pt.
“Fotografie”, będącą przekrojem pracy
fotografa w ciągu ostatniego roku pt.:
“Fotografie” będzie można zobaczyć
w dniach 21.11.2010-31.03.2011 we
wnętrzach Kinepolis w Poznaniu.
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TEATR

01. LES MIS – jak skracają tytuł
wielbiciele – to musical wszech czasów. W styczniu tego roku w Londynie odbyło się 10 000 przedstawienie, co stanowi absolutny światowy rekord i nie znajduje odpowiednika na Broadwayu. Rok
2010 to rok jubileuszowy – upływa
właśnie 25 lat od premiery tego niezwykłego dzieła na West Endzie.
Musical, oparty na ponadczasowej
powieści Wiktora Hugo „Nędznicy” porusza tematy tak aktualne,
że od ćwierć wieku identyfikuje się
z nimi publiczność ponad 40 krajów! Oczywiście wielka w tym zasługa muzyki Claude-Michela
Schönberga (twórcy m.in. „Miss
Saigon”). To właśnie z LES MIS
pochodzi przebój „Wyśniłam sen”
(I Dreamed A Dream) – wykonanie tej piosenki przez telewizyjną sensację, Susan Boyle obejrzało
w Internecie ponad 120 milionów
widzów tylko w 2009 roku! Nie koniec na tym, bo nie ma innego musicalu, z którego pochodziłoby tyle
hitów, co z LES MIS, m.in. On My
Own, Bring Him Home oraz legendarny hymn Do You Hear The People Sing?
Polska inscenizacja LES MIS w Teatrze Muzycznym ROMA to kolejna „non-replica production”
w reżyserii Wojciecha Kępczyńskiego. Z reżyserem współpracuje team znakomitych realizatorów, z których część współpracowała przy innych produkcjach
TM ROMA, m.in. II reżyser Sebastian Gonciarz, kierownik muzyczny Maciej Pawłowski (od początku w TM ROMA), kostiumolodzy Magdalena Tesławska i Paweł Grabarczyk („Upiór w operze”), scenograf Grzegorz Policiński, choreograf Paulina Andrzejewska („Upiór w operze”) i tłumacz libretta, Daniel Wyszogrodzki (m.in.
„Upiór w operze”).
Na castingi do musicalu LES MIS
stawiło się w ROMIE ok. 800 osób.
Nasi brytyjscy partnerzy podkreślali, że poziom kandydatów był
bardzo wysoki. Wspólnie z nimi
wybraliśmy najlepszą obsadę. I tak

01.
w głównej roli Jeana Valjeana wystąpi Janusz Kruciński („Jekyll
& Hyde”, „Jesus Christ Superstar”),
jego antagonistę, inspektora Javerta zagra Łukasz Dziedzic („Taniec
wampirów”, „Francesco”, „Skrzypek
na dachu”), a w roli Fantyny zobaczymy Edytę Krzemień („Upiór
w operze”).
Marcin Mroziński – polski reprezentant na Eurowizję 2010 – gra
Mariusa, w obiekt jego miłości,
Cosette, wcieli się Paulina Janczak.
Oboje występowali w TM ROMA
w pierwszej obsadzie „Upiora w operze”. Jako charyzmatyczny przywódca zbuntowanych studentów, Enjolras, powraca na deski ROMY Łukasz Zagrobelny
(„Koty”, Taniec wampirów”, „Akademia Pana Kleksa”). W straszne
małżeństwo Thenardierów wcielą
się Anna Dzionek i Tomasz Steciuk
(„Miss Saigon”, „Koty”, „Akademia
Pana Kleksa”). W roli Eponine zobaczymy Ewę Lachowicz.
Po fantastycznym sukcesie „Upiora w operze” – 572 przedstawienia,
ponad pół miliona widzów) – TM
ROMA staje przed jeszcze większym wyzwaniem inscenizacyjnym. LES MIS to wielka literatura,
wielkie namiętności, wielkie ideały.
I wielki produkcja, bo ukazanie losów wielu bohaterów na przestrzeni wielu lat wymaga rozmachu bez
precedensu w teatrze muzycznym
(legendą LES MIS jest barykada
w II Akcie).
Spektakl LES MISÉRABLES zalecamy widzom powyżej 7. roku życia. Dzieci w wieku poniżej 5 lat nie
będą wpuszczane na widownię.

Teatr Roma
Rezerwacja:
tel. 22 628 89 98
e-mail: rezerwacja@teatrroma.pl

02. Sprzedawcy gumek to
trójka bohaterów. Kobieta i dwóch
mężczyzn. Zupełnie różni, ale
w tym samym punkcie swojego życia. Zrozumieli, że życie przecieka im między palcami i rozpaczliwie próbują jeszcze zawalczyć o miłość. Chcą budować relacje, ale relacje kupieckie. Negocjują uczucia.
Handlują emocjami. Wszyscy zamknięci są w symbolicznych prezerwatywach, które nakładają na
całych siebie, również na umysł
i duszę. Tworzą wokół siebie balon,
by chronić się przed innymi ludźmi. Boją się zaufać. A jednocześnie rozpaczliwie rzucają się na siebie w nadziei, że tym razem się uda.
Sprzedawcy gumek to sztuka z nurtu teatru Becketta, Ionesco i Gombrowicza. To również spektakl muzyczny. Piosenki pojawiają się, gdy
emocje na scenie sięgają tak wysokiego poziomu, że można je już
tylko wyśpiewać. Są silniejszą, bardziej dobitną formą ekspresji. Dlatego muzyka w spektaklu powstaje na żywo i tworzona jest przez aktorów, którzy sami grają na instrumentach.
Sprzedawcy gumek to spektakl dotkliwy, który nikogo nie pozostawi

obojętnym. Prowokuje do głębszej
refleksji na temat naszych osobistych relacji z innymi. Może stanie
się impulsem, byśmy zrzucili z siebie tę metaforyczną prezerwatywę i dali sobie w życiu jeszcze jedną szansę?

Obsada:
Aleksandra Popławska (Zero,
39 i pół, Testosteron, W dół
kolorowym wzgórzem) Janusz
Chabior (Kołysanka, Matka Teresa
od kotów, Różyczka, Erratum,
Made in Poland)Łukasz Simlat
(Trick, Matka Teresa od kotów,
Generał. Zamach na Gibraltarze)
Twórcy:
Reżyseria: Artur Tyszkiewicz
Scenariusz: Jan Kozikowski
Muzyka: Jacek Grudzień
Tytuł oryg. Socharej Gumi,
Tłumaczenie: Agnieszka Olek
Współpraca: Agencja ADiT
Teatr IMKA ul. Konopnickiej 6,
Warszawa
Kasa: 22 339 05 20
rezerwacje@teatr-imka.pl
Więcaj na:
www.teatr-imka.pl, www.ebilet.pl
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03. Barbra Streisand - wyjątkowe
podsumowanie niezwykłej kariery 25 października na sklepowe półki trafiło wyjątkowe podsumowanie niezwykłej kariery jednej z najbardziej rozpoznawalnych
gwiazd światowej sceny muzycznej jaką
jest Barbra Streisand.
Album The Ultimate Collection to osiemnaście najpiękniejszych przebojów niekwestionowanej światowej divy zebrane w jednopłytowym albumie. Barbra Streisand to
nie tylko piosenkarka, ale także reżyserka,
pisarka, kompozytorka, projektantka oraz
zdobywczyni wielu nagród!
Artystka w swojej twórczości muzycznej
oddaje całe bogactwo emocji. Utwory Barbry zachwycają subtelną barwą jej głosu
oraz dopracowaną do najmniejszych szczegółów oprawą muzyczną.
Najnowszy album artystki The Ultimate
Collection stanowi zachwycającą podróż
przez całą muzyczna twórczość Barbry.
W standardowym wydaniu płyty znajdzie-
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my super niespodziankę dla fanów - plakat
ze zdjęciem artystki , a w wersji Gift Box
pięć fotografii Barbry z różnych okresów
jej kariery.
O niesłabnącym zainteresowaniu twórczością Barbry świadczy wysoki debiut albumu na liście sprzedaży OLIS oraz królujący
na listach przebojów utwór Armanda Van
Heldena zatytułowany Barbra Streisand,
w którym wykorzystano fragmenty jednego z przebojów gwiazdy.
Barbara Streisand The Ultimate Collection
Sony Music Polska

04. Michael Jacksons Vision
22 listopada, nakładem Epic Legacy Recordings ukazał się pierwszy, kompletny w wideografii króla popu zestaw klipów.
To niezwykłe wydawnictwo jest ekskluzywnym boxem zawierającym trzy płyty
DVD z kompletną wideografią Króla Popu.
Michael Jackson’s Vision , zawiera cztery
i pół godziny nagrań wideo- ponad 40 teledysków, z których 10 nie było nigdy wyda-
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nych na żadnym DVD.
Wspaniałą kolekcję uzupełni premierowy
klip do ballady One More Chance. Data
premiery tego wyjątkowego albumu z pewnością była wielkim świętem dla wszystkich fanów muzycznego geniuszu Michaela Jacksona.
Jackson był artystą, który zrewolucjonizował muzyczne klipy, tworząc z nich filmowe mini produkcje. Spektakularny Thriller w reżyserii Johna Landisa, stał się kulturowym fenomenem, który jako jedyny
teledysk trafił do amerykańskiej Biblioteki Kongresu archiwizującej produkcje budujące dziedzictwo kulturowe USA w dziedzinie film.
Wśród wizjonerskich dzieł artysty znalazły się również Black or White także Landisa czy Bad, za którego kamerą stanął sam
Martin Scorsese. Z muzykiem współpracowali również inni cenieni reżyserzy, w tym
John Singleton, Spike Lee i David Fincher.
Ponadto we współpracy z siostrą Janet oraz
Markiem Romankiem, Michael nakręcił
najdroższy teledysk w historii - Scream,
którego realizacja w 1995 roku kosztowała 7 milionów dolarów.
Ponadto w zestawie 3 płyt znajdzie się wiele wcześniej nie wydanych na DVD teledysków Króla Popu ze zremasterowanym obrazem i dźwiękiem.
Michael Jackson’s Vision zawierać będzie również bogatą 60 - cio stronnicową
książeczkę oraz niezwykłą trójwymiarową
okładkę.
Album poleca Sony Music i Imperium Kobiet.
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Książki
05. Brak złudzeń
- Marcin Pietraszek
Gorzka opowieść o współczesnym świecie, o złudzeniach
i paradoksach prawdziwego życia.
To książka o naiwności, której
chętnie ulegamy, bo złudzenia
wydają owoce słodsze niż rzeczywistość.
Przede wszystkim jednak powieść ta mówi o smutku i samotności, które odtykają ludzi
tracących nadzieję. Brak złudzeń jest odtrutką na lukrowane różową polewą, hurraoptymistyczne książki, które
przekonują, że życie jest zabawą, w której możesz osiągnąć
wszystko, a jeśli ci się to nie
udaje, pewnie jest coś z tobą
nie tak i trzeba cię leczyć.Brak
złudzeń jest jak bardzo gorzka
kawa, która jednak może przynieść Ci ulgę, gdy popijasz nią
dziesiątą przesłodzoną kremówkę.
Brak złudzeń oczyszcza organizm z nadmiaru toksyn, jakie
zbierają się w duszy człowieka
pod wpływem życia w zachodniej cywilizacji w XXI wieku.
Brak złudzeń, ze względu na
jego silne właściwości, radzimy
dawkować ostrożnie.
Po przeczytaniu można ponownie wrócić do życia w świecie złudzeń, choć ostrzegamy,
że może nie być to już to samo
życie.
Wydawnictwo:
COMM Partner

03.

04.

05

06

06. Łowcy wielorybów
- Edyta Szałek
Flora traci ojca. Jego śmierć
działa niczym katalizator wyzwalający zmiany w całej wielopokoleniowej rodzinie. Bo los
Flory jest nierozerwalnie związany z losami trzech starszych
od niej kobiet - babci Stefanii,
matki Anny i ciotki Matyldy.
Dla Stefanii małżeństwo było
udręką, ale opuszczenie domu
oznaczałoby dla niej społeczne napiętnowanie. Anna trwała przy mężu alkoholiku z poczucia obowiązku, ze strachu, ze
współczucia.
Małżeństwo Flory również nie
okazało się szczęśliwe, dopiero teraz zaczyna ją pochłaniać,
wielka zmysłowa miłość.
Wszystkie kobiety wiedzą, że
mogłyby żyć inaczej. Jednak by
to się udało, muszą zmierzyć się
z dręczącą je przeszłością, przestać czuć się ubezwłasnowolnione, zacząć myśleć o sobie, a nie
wyłącznie o odrabianiu na piątkę codziennych zadań.
Płynąc tropem tytułu powieści, poznajemy atmosferę polowań na wieloryby, która stanowi tło do prawdziwego przesłania. Każdy z nas jest na swój
sposób wielorybnikiem i każdy
zmaga się z wyzwaniami, które
wydają się go przerastać. Gdzie
jest taki kraj w którym strome fiordy i chłodne skały łączą się z polską rzeczywistością?
Czy mężczyzna, którego pokochała Flora istnieje naprawdę?
Czy Anna ułoży sobie życie po
śmierci Teodora? A Stefanii uda
się zapomnieć o przeszłości?
Czy Matylda odejdzie od męża?
Czy Lene przełamie fatum wiszące nad kobietami w tej rodzinie? Kim są Ojciec Wyspy i Birmańczyk?
Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w poetyckich, przesyconych skandynawskim klimatem
Łowcach wielorybów - opowieści, która przywodzi na myśl
skojarzenia z dobrze znanymi
Kronikami portowymi.
Książkę wydało wydawnictwo
Latarnik
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Filmy,

które leczą

Sytuacja znowu wymyka się spod kontroli. Seria
niefortunnych zdarzeń zdaje się nie mieć końca.
Problemy wędrują krok w krok za nami i nie
chcą zgubić tropu. Najwyższy czas zatrzasnąć
drzwi kłopotom przed nosem i schować się
na chwilę przed rzeczywistością w filmowym
świecie. Radosne spotkanie z bohaterką filmu
„Happy-Go-Lucky, czyli co nas uszczęśliwia”
czy „Amelii” kolejny raz zmotywuje do
entuzjastycznego biegu przez barwną
codzienność. Jak to się dzieje, że kinowy seans
czasem poprawia nastrój bardziej niż rozmowa
z najlepszym przyjacielem czy rady ekspertów?
Filmy oddziałują na nas na wielu płaszczyznach.
Łączą w sobie obrazy, dialogi, dźwięk
oraz światło. Wciągają w swoją akcję, ale
jednocześnie dają nam unikalną możliwość
zachowania dystansu do sytuacji. Neurony
zwierciadlane sprawiają, że oglądając filmy
wczuwamy się w widziane treści, identyfikujemy
się i wchodzimy w rolę. Dzięki nim widziane
obrazy odbijamy w lustrze naszego życia. Często
nie potrafimy poradzić sobie z problemami
z własnej winy. Towarzyszy nam błędne
poczucie braku kontroli nad życiem lub
wypieramy istnienie kłopotu ze świadomości,
co tym samym uniemożliwia poradzenie
sobie z nim. Innym razem duma staje na
przeszkodzie w skorzystaniu z pomocy bliskich.
Film natomiast nie dotyczy bezpośrednio
nas - wszak mówi o innych ludziach i ich
perypetiach. Jesteśmy tylko widzami
i przeżywamy życie innych w bezpiecznych
warunkach, w wygodnym fotelu. Jednocześnie
rozpoznajemy swoje zachowania, nawyki, złe
postawy oraz błędy moralne. Podczas oglądania
zostają zredukowane mechanizmy obronne,
co umożliwia dopuszczenie do siebie pomysłów
i uczuć, którym w normalnych okolicznościach
byśmy się opierali, a nawet je odrzucali,
ułatwiając przedefiniowanie problemu.
Wydawałoby się, że kino rozrywkowe, filmy
akcji czy komedie romantyczne nie oferują
nic ponad zaspokojenie naturalnej potrzeby,
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jaką jest dobra zabawa, ale przecież i one
wprowadzają nastrój relaksacji, powodują
rozluźnienie psychofizyczne i pozytywnie
wpływają na nasz stan ducha. Nawet nastawieni
tylko na rozrywkę, uczymy się mimochodem
oraz odbieramy sporą dawkę emocji.
Amerykańscy psycholodzy już w latach 80.
ubiegłego wieku, wspierając się biblioterapią,
uznali, że filmy mogą leczyć i pomagać
w kuracji głównej podobnie jak książki, a
kinoterapia powinna stać się formą terapii przez
sztukę. Filmoterapia stosowana bywa wobec
osób, które mają za sobą trudne doświadczenia,
np. śmierć bliskiej osoby, dysfunkcyjny związek
czy cierpią na depresję. Pomaga pracować
nad pozbyciem się poczucia braku akceptacji,
odrzucenia, a także ułatwia rozwiązywanie
codziennych problemów, jak np. wychowanie
dziecka. Terapeuta, niczym tabletkę, przepisuje
konkretny film do obejrzenia, a następnie
rozmawia o nim z pacjentem. Niemal każda
osoba może być uczestnikiem takiej formy
terapii, wystarczy, że posiada pewien poziom
intelektualny, pozwalający jej na zrozumienie
metafor i symboliki filmu oraz lubi kino.
W Polsce kinoterapia, jako jedna z form
rozwoju osobistego, pomocna w kształtowaniu
inteligencji emocjonalnej oraz wspomagająca
profesjonalną pomoc psychologiczną,
funkcjonuje zaledwie od kilku lat. Realizowana
jest w praktyce prywatnej oraz w niewielu
ośrodkach terapeutycznych. Nieliczne kina
prowadzą działalność filmoterapeutyczną.
W sali warszawskiego kina Lab w ramach
cyklu „Projekt Kinoterapia. Spotkania między
kadrami” co trzy tygodnie organizowane
są pokazy filmów połączone z dyskusją
z psychologiem, terapeutą i ekspertami
z dziedziny filmoznawstwa, kulturoznawstwa
czy dziennikarstwa.
Podobne zajęcia można zorganizować we
własnym domu. W USA istnieją poradniki
z listami filmów, zalecanych przy konkretnych
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dolegliwościach natury emocjonalnej. Ludziom
zagubionym, szukającym własnego „ja”, poleca
się „Buntownika z wyboru”. „Kiedy mężczyzna
kocha kobietę” i „Przypadkowy turysta”
pomogą osobom boleśnie przeżywającym
odrzucenie. „Forest Gump” czy „Cast
Away - poza światem” ułatwią pokonanie
osobistych trudności i zachowanie dystansu
do przeciwności losu. Po „Zabić drozda”,
„Chłopięcy świat” i „Sprawa Kramerów”
powinny sięgnąć osoby zmagające się z traumą
opuszczenia. „Dzień świstaka” to film dla
tych, którzy mają trudności z nawiązaniem
ciepłych relacji z innymi. „Piękny umysł” oraz
„Przyczajony tygrys, ukryty smok” odkrywają
naturę życia, miłości i czasu. W Polsce nadal
brakuje takiego spisu, lecz możemy szukać filmu
dla siebie kierując się intuicją. Jeśli poczujemy,
że podczas oglądania filmu jakaś scena
szczególnie nas porusza, to warto pobudzić swą
uwagę. Najważniejsze, by oglądać refleksyjnie,
szukać wartości uniwersalnych, odnosić je do
osobistych doświadczeń, formułować wnioski
i wprowadzać je w życie.
Oglądanie dobrego filmu w gronie przyjaciół
jako sposób na miłe spędzenie czasu, przy
okazji może przyczynić się do rozwiązania
osobistych problemów. Szczera i budująca
dyskusja po filmie, zaczynając od opowiadania
o tym, czym był ten film dla każdego z nas,
czy nam się podobał, z którym z bohaterów
się utożsamiamy, pomaga zobaczyć, jak różnie
odbieramy tę samą historię i doprowadzić do
rozmowy o emocjach, trudnych sprawach
i życiu.
Nawet jeśli seanse filmowe nie staną się
sprytną i przyjemną strategią przezwyciężenia
wszystkich życiowych problemów,
to z pewnością odkryją wiele nowych sposobów
widzenia nie tylko znanego już może filmu,
ale także nieznanego siebie.
Maria Maczuga
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Yet again it feels like the situation has got out of
control. Or maybe it’s just another seemingly
endless run of bad luck. It’s hard to stay one
step ahead of our problems and sometimes
they can seem almost impossible to shake off.
What better time then to slam the door on
our troubles and take refuge from reality for
a while – in the world of film. Spending a few
happy moments with the heroines of such films
as “Happy-Go-Lucky” or “Amelie” can help us
rediscover our motivation to enjoy everyday
life to the full. So why can watching a film
sometimes do more to cheer us up than a chat
with our best friend or consulting a team of
experts?
Films affect us on many levels. They use a
combination of images, dialogue, sound and
light. They draw us into the action, but at the
same time give us a unique opportunity to keep
our distance from what is going on. Our mirror
neurons are triggered so that, when we watch
films, we not only become engrossed in the plot
but also identify with the characters and step
into their shoes. As a result, what we see appears
to be a reflection of our own lives.
When we feel we cannot cope with problems, it
is often through some fault of our own. We may
mistakenly feel a lack of control over our own
lives or else deny the existence of a problem,
which makes it impossible to address that issue.
Or sometimes a sense of pride may stop us from
seeking help from those closest to us. A film,
however, is not about us directly. It deals with
other people and their trials and tribulations.
We are onlookers and are able to experience
the lives of others from the safety of our own
armchair. At the same time, we recognize our
own behaviour, habits, problematic attitudes and
moral flaws. When we watch a film, our guard
is down, so we are able to entertain ideas and
feelings that we would normally resist, or even
reject, thereby helping us to see the problem in
a fresh light.
Even though you may think that commercial
cinema, action films or romantic comedies
serve merely to satisfy our natural desire for
a bit of fun, they nevertheless help us relax,
put our minds and bodies at ease and have a
positive effect on our state of mind. Even if all
we are looking for is entertainment, we actually
learn something new and experience plenty of
emotion in the process.
In the 1980s, based on the idea of bibliotherapy,
American psychologists recognized that films
can have a therapeutic effect and can be a part
of the therapeutic process just like books. They
recommended “cinematherapy” as a form of
art therapy. Film therapy is sometimes used to

Film

as Therapy

help people who have gone through painful
experiences, such as the death of a loved one or
a dysfunctional relationship or who are suffering
from depression. It helps people to overcome
a sense of lack of acceptance or rejection, and
can also help solve everyday problems, such as
how to bring up a child. In the same way as they
might prescribe medication, therapists prescribe
a specific film to watch and then talk with their
patients about it. This is a form of therapy that is
suitable for nearly everyone, assuming that they
have a sufficient level of intellect to enable them
to understand the metaphors and symbolism of
film, and that they enjoy cinema, of course.
In Poland, cinematherapy has only started to
be used in recent years as a form of personal
development, to help develop emotional
intelligence and as an aid in providing
professional psychological support. It is offered
by private practices and a small number of
therapy centres. A few cinemas are also actively
engaged in film therapy. As part of a series
entitled “Cinematherapy Project: Meeting
Between the Frames,” every three weeks
the KinoLab cinema in Warsaw holds film
screenings accompanied by discussions with
a psychologist, therapist and experts in film
studies, cultural studies and journalism.
Of course, there is nothing to stop you
organizing similar events in the comfort of
your own home. In the United States, there are
even guides with lists of films recommended
for specific emotional problems. People who
feel lost and are searching for their true self are
recommended to watch “Good Will Hunting.”
“When a Man Loves a Woman” and “The
Accidental Tourist” are said to help people
experiencing the pain of rejection. “Forrest
Gump” and “Cast Away” help people to

overcome their personal difficulties and
maintain distance in the face of adversity.
Those struggling to cope with the trauma
of abandonment should watch “To Kill a
Mockingbird,” “This Boy’s Life” and “Kramer
vs. Kramer”. “Groundhog Day” is a film for
those who have difficulty establishing close
relationships with others. “A Beautiful Mind”
and “Crouching Tiger, Hidden Dragon” help
us discover the nature of life, love and time. In
Poland no such list yet exists, but that should
not stop us using our intuition to seek out the
right film for ourselves. If, when watching a film,
you feel particularly moved by a certain scene,
then sit up and take notice. The most important
thing is to adopt a reflective approach, look for
universal values, relate them to your personal
experience, then draw your own conclusions
and put them into practice.
Watching a good film with a group of friends
can be more than just a pleasant way of
spending an hour or two. It can also be a way
of helping solve personal problems. A frank
and constructive discussion after the film,
starting by saying what the film meant to each
of us, whether we liked it and with which of the
characters we identified most closely, can be a
great way of helping us to see how differently we
can each relate to the same story and provides
an opportunity to talk about emotions, difficult
issues and life in general.
Even though watching a film may not provide
a quick and easy fix for all our difficulties in
life, it can certainly help us discover many new
ways of seeing not only a movie that we may
already know well, but also an unknown side of
ourselves.
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Kiedy niemowlę wyrasta i musi być odłączone, kryje matka swą pierś jak
dziewica i dziecko nie ma już matki. Szczęśliwe dziecko, które tylko w ten
sposób traci matkę.

Soren Kierkegaard

Przypadek nr 1, chłopiec 7 lat
Michał czekał na mamę w świetlicy
szkolnej do godz. 17. Pani Iza,
świetliczanka zaniepokojona tym, że
dziecka nikt nie odebrał, zadzwoniła do
jego matki. Słowa, które usłyszała, na
bardzo długo zapadną w jej pamięć:
„Ja mam już wszystkiego dosyć, ja go nie
chcę …”
Iza wsłuchiwała się w ten beznamiętny,
przymulony jakby głos, trzeźwej jednak
najwyraźniej kobiety. Głos – wołanie
rozpaczy, gdzieś z jakiejś matowej czerni
głębin otchłani, matki odtrącającej
kilkuletniego, jedynego syna, gestem
strącania okruszków chleba ze stołu.
Iza zrobiła wydech, trwała tak długą
chwilę w bezdechu. Zapadła się w sobie.
Myślała o swoich dzieciach, o swoim
dzieciństwie, o tym jak matka prowadziła
ją za rękę do szkoły i z powrotem. Bawiły
się razem z napotkanym pieskiem
sąsiadów, zbierały kasztany i opadające
liście… Kobieta poczuła ściskanie
w gardle, w oczach stanęły jej łzy. Jedynie
siłą woli zapragnęła wrócić łapiąc oddech,
jak ktoś tonący, wynurzający się z głębin
smutku na powierzchnię, chwytając
łapczywie hausty powietrza.
Zawiadomiona policja zabrała chłopca
do Izby Dziecka, potem Michał został
oddany do odległego Domu Dziecka.
I jest po nim… Katechetka za własne
pieniądze kupiła mu podręcznik do nauki
religii. W odpowiedniej rubryce z jego
nazwiskiem widniał minus, pozycja nie
rozliczona. Tylko tyle zostało po Michale.
Teraz w rubryce jest krzyżyk, czy może jak
kto woli znak plus. Pozycja rozliczona.
Przypadek nr 2, kobieta 32 lata
Kiedyś moja matka powiedziała:
„Ja nie chciałam dzieci, to twój ojciec
chciał. Gdyby to ode mnie zależało, to
nigdy nie miałabym dzieci.”
Jestem dzieckiem niechcianym
i niekochanym. Wiem jakie to straszne,
jak ciężko jest żyć człowiekowi
z przeświadczeniem, że jest się tutaj na
tym świecie przez przypadek. Przykro,
gdy ktoś, kto powinien być bliski,
jest tak bardzo odległy, daleki. Byłam
przeznaczona do aborcji, ale ojciec nie
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pozwolił… Jestem, istnieję. Mam teraz
w życiu dorosłym wiele problemów
z samoakceptacją, poczuciem własnej
wartości, mam niską samoocenę, mam
problemy w budowaniu związków
z mężczyznami, ale bywam szczęśliwa.
Przykład ten niezwykle dramatycznie
i paradoksalnie ukazuje czas teraźniejszy
dorosłej kobiety odtrąconej przez matkę.
Córka manifestuje przyznanie mocy
ojcowskiej miłości, zachowanie siebie
w istnieniu, upoważnienia jej do istnienia
jako osoby kochanej przez ojca, negacji jej
śmierci jako przeznaczenia.

O

dtrącone dziecko
zanurza się
w psychicznej ranie,
która tworzy głęboki
ślad pamięciowy
budując autonomiczną
strukturę psychiczną. Funkcjonowanie
owej struktury przejawia się tym, że
doznana krzywda odgrywana jest
w dalszym życiu człowieka niemal na
podobieństwo przedstawienia teatralnego.
W scenariuszu tego życiowego spektaklu
zmieniają się role, jakie gra zraniony.
Główny aktor - ofiara krzywd, raz staje się
ofiarą, by innym razem stać się raniącym,
zadającym cierpienie. Skrzywdzony,
odtrącony realizuje się w interakcjach
społecznych w taki sposób, by nieustannie
odtwarzać, manifestować w czasie
teraźniejszym swój czas przeszły.
Człowiek odtrącony, szczególnie dziecko,
emocjonalnie i fizycznie doznaje czegoś
na kształt procesu prania mózgu. Ma
mniejsze poczucia bezpieczeństwa przez
fakt utraty bliskich, odcięcie od rodziny,
przyjaciół, przez nieświadomość co do
dalszych swoich losów, przez fizyczne
i psychiczne pozbawienie miejsca, którym
był dom. Czuje się jak bezpański pies.
Towarzyszą temu objawy rozbijania
dotychczasowej struktury osobowości,
co w konsekwencji doprowadza do
degradacji obrazu siebie samego i do
wyzwolenia silnego poczucia winy (może
to jest kara za to, że byłem niegrzeczny?).
Proces taki może doprowadzić do stanu
regresji. W klasycznym modelu - procesie
prania mózgu, manipulujący umysłem
ofiarowuje swojej ofierze „nowe życie” –
ideologię, postawy, system wartości, nową
kulturę organizacyjną itp. W odtrąceniu
brak jest ofiarowania „nowego życia”.
Trauma jest zatem jeszcze głębsza, ma
ciężar ołowiu.
Częste przeżywanie głębokiego stresu
prowadzi do wyczerpania się, jak
twierdzi H. Selye, fundamentalnych,
nieodnawialnych zasobów energetycznych
organizmu. Występuje także wzrost
optymistycznych fantazji o charakterze
kompensacyjnym. Jedna z dziewczynek
mieszkających w domu dziecka, podczas
zajęć praktycznych oprawiła w ramkę
i polakierowała zdjęcie swojego ojca.
Praca wykonana mało wprawnymi
rączkami dziecka była niestaranna. Ania
niezadowolona z efektu wyrzuciła zdjęcie

przez okno. Następnego dnia z niezwykle
smutnym wyrazem twarzy poprosiła
personel o przyniesienie jej tego obrazka
mówiąc, że nie może patrzeć przez
okno na to, jak jej tatuś leży w błocie na
śniegu…
W przypadku małej Ani mamy
do czynienia z tzw. personifikacją
przedmiotu, obiektu kultu. Jej tatusia
już nie było, ale istniał przedmiot
personifikujący tatusia. Idealizowany
obraz fotograficzny był przez nią fizycznie
dotykany, pieszczony, okazywała mu
czułość. Dziecko nawiązywało z tym
przedmiotem kultu bliskość zastępczą. Był
to pluszak, przytulanka. Tak działa ludzki
umysł. Dziewczynka odegrała spektakl
odtrącenia, w którym zamieniła się
rolami z ojcem, nałogowym alkoholikiem,
krzywdzącym domowników.
Potrzeba miłości jest w człowieku tak
wielka, że potrafi ożywiać martwe
przedmioty i nadawać im funkcję
obiektu kultu. W kontakcie z tym
obiektem pozbawiony ludzkiej miłości
mały człowiek zaspokaja jedną
z fundamentalnych ludzkich potrzeb.
Człowiek nawet w ostatniej chwili
może skoncentrować całą swą duszę
w jednym spojrzeniu…, i spojrzenie to
będzie zrozumiałe dla niego i dla tego,
którego on szuka, jako znak, że mimo
wszystko pozostał wierny swej miłości.
Soren Kierkegaard
Fenomenolog i logik, Aleksander Pfander
nazywa miłość opowiedzeniem się za
istnieniem osoby kochanej, stałym,
afirmującym zachowywaniem osoby
kochanej w istnieniu. Twierdzi, iż osoba
kochająca z własnego pełnomocnictwa
udziela osobie kochanej prawa do
istnienia. Ortega y Gasset mówi, że
zawsze usiłujemy dawać istnienie temu, co
kochamy. Jego zdaniem osoba kochająca
nie może, o ile to od niej zależy, zakładać
możliwości istnienia takiego świata,
w którym brak przedmiotu jej miłości.
Blondel z kolei mówi, że miłość jest
tym, co pozwala być. Odtrącenie jest
zatem jak śmierć duchowa. Dzieci we
wczesnym dzieciństwie nie odczuwają
lęku przed śmiercią. W ich dalszym
życiu pojawiają się obawy przed rozłąką
z bliskimi, z rodzicami. Porzucenie,
odtrącenie, brak najbliższych osób,
które dziecko kochają, zagraża ich
podstawowej potrzebie – bezpieczeństwu.
Dzieci, mając świadomość zależności
od dorosłych, niezwykle intensywnie
przeżywają rozłąkę, która powoduje u nich
przerażenie, lęk egzystencjalny.
Jesteśmy społeczeństwem, które bardzo
często porzuca zwierzęta… i dzieci.
Uczucie bycia porzuconym rodzi
bezradność, twierdzi Elisabeth KublerRoss. Dziecko traci ufność w to, że
świat emocjonalny może być stabilny
i harmonijny. Dziecko, czujące brak

miłości, ciepła zanurza się w smutek.
Wyjście z takiego stanu zabiera niektórym
ludziom dziesiątki lat - twierdzi
wspomniana autorka. Kubler-Ross opisuje
przypadek małego Rene. Ojciec trzymając
go za rękę zaprowadził do pokoju,
w którym przywitała ich zakonnica.
Później jego ojciec wyszedł z pokoju.
Po chwili wyszła zakonnica. Rene został
zupełnie sam. Był cichy i spokojny, czekał,
lecz nikt się już nie pojawił. Chłopiec
wyjrzał przez uchylone okno na klasztorny
dziedziniec. Zobaczył wychodzącego
z budynku ojca, wsiadającego do
samochodu. Samotny i przerażony
chłopiec wybiegł krzycząc: - Tato! Nie
zostawiaj mnie!
Brak trwale obecnego w życiu dziecka
zewnętrznego obiektu miłości,
uaktywnia w jego dalszym życiu stan
lęku przed doznawaniem bliskości, przed
budowaniem trwałego, pozytywnego
pola emocjonalnego w interakcjach
z innymi ludźmi. Takie dziecko próbuje
zatem zastosowania psychologicznego
mechanizmu obronnego, niekiedy
w postaci autoafirmacji, zaczyna kochać
siebie. Innym skrajnie alternatywnym
scenariuszem jest odebranie sobie życia.
Statystyki nieubłaganie pokazują, że
samobójstwo stanowi dzisiaj główną
przyczynę zgonów wśród nastolatków,
a jednocześnie blisko 30 procent
Jeżeli nie ma żadnych świętych więzów
łączących ludzkość, jeżeli pokolenie
za pokoleniem powstaje jak liście
w puszczy, jeżeli jedno pokolenie
przychodzi na zmianę drugiemu, jak
następują po sobie śpiewy ptaków
w lesie, jeżeli pokolenia mijają … jak
bezmyślne i bezowocne działanie …
jakże puste i beznadziejne wydaje się
życie! Ale przecież tak nie jest…
Soren Kierkegaard
całkowitej liczby zgonów w grupie
wiekowej dzieci pomiędzy szóstym
a szesnastym rokiem życia.
Jak niezwykle skrzywdzone muszą czuć
się dzieci wybierające śmierć. Pozbawione
miłości, ufności, nadziei.
26-letnia Patrycja, odtrącona przez
narzeczonego niemal przed ołtarzem,
od trzech lat nie może zbliżyć się do
mężczyzny. Mówi: - Ja chcę się zakochać.
Na aukcji internetowej sprzedała
swoją suknię ślubną, białą i czystą,
nienaruszoną. Jakąś cząstkę siebie
wystawiła na aukcji... Kto da więcej?
Patrycja przeszła w dzieciństwie przez
doświadczenie rozbitej rodziny, od której
odszedł ojciec.
Odtrącenie…, odtrąceni…
dr Jerzy Walkowiak
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Strach przed działaniem,
strach przed życiem
Dlaczego jedni ludzie sprawiają wrażenie jakby szli przez życie jak trąba powietrzna – przebojem, a inni czują, że nic im
się nie uda i nie mogą ruszyć nawet małych spraw do przodu? Co sprawia, że mamy siłę i odwagę oraz przede wszystkim
chęć realizować swoje marzenia?

C

zęsto
przychodzą
do mnie
osoby,
które nie są
zadowolone
ze swojego życia. Na co
dzień muszą mierzyć się
z ciężkimi do zniesienia
uczuciami niemocy,
bezradności, frustracji.
Mają wrażenie, że świat jest
wielki, a oni malutcy – jak
małe trybiki w wielkim,
bezdusznym mechanizmie,
który nieubłagalnie kręci
się we własnym kierunku,
nie pytając ich o zdanie.
Tym mechanizmem może
być państwo, system
demokratyczny, podatkowy,
ZUS, opieka medyczna,
zakład pracy… Szczerze
powiedziawszy bywają
dni, gdy sama też tak się
czuję i wyobrażam sobie, że
bezradność i frustracja oraz
poczucie braku wpływu na
cokolwiek są w mniejszym lub
większym stopniu, w jakimś
momencie ich życia, udziałem
wszystkich ludzi.
Jednak, o ile dla jednych takie
uczucia bywają przejściowe,
o tyle dla innych stan
bezradności jest chlebem
powszednim w takim
stopniu, że doświadczają
życiowego paraliżu. Osoby
te często skarżą się na własną
niemoc, sądzą, że ich życie
od nich nie zależy. Efektem
jest tkwienie – czasem
latami – w niewygodnych
i niekorzystnych dla nich
układach w pracy lub
w relacjach z bliskimi.
Ludzie ci trafiają do mnie
na przykład z powodu
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depresji, lęku społecznego
lub wypalenia zawodowego.
Gdy opowiadają o swoim
życiu, czasami zauważam jak
zaczynam im wierzyć, że nic
nie da się zrobić, by cokolwiek
naprawić. Bezradność bywa
zaraźliwa! Upominam się
wtedy, że muszę być czujna,
a moim zadaniem jest
pomóc im w pozbyciu się tej
pesymistycznej wiary.
Bojąc się działania, naprawdę
boimy się życia. Wydaje
się ono nieprzewidywalne,
niczego nie można być
pewnym. Czujemy strach
przed tym, że poczujemy
przegrani i bezradni, że
okażemy się niezdolni do
dokonania ważnych dla nas
rzeczy, że życie przeleci nam
przez palce. Wreszcie boimy
się, że będziemy się bać.
Często rzeczywiście trudno
zmienić nieciekawą sytuację
życiową na bardziej korzystną
i nie wszystko od nas zależy,
ale bywa i tak, że w jakiejś
mierze my sami jesteśmy
twórcami układu, który
nam nie pasuje. Punktem
zwrotnym w tym poczuciu
beznadziei i niemocy może
być poszukanie w sobie tej
części nas samych, która
jest winna zaniechania,
która przyczynia się do
kształtowania tego życia
niepomyślnie dla nas.
Wzięcie odpowiedzialności
za te niepożądane działania
(lub za brak pożądanych)
może być pierwszym
krokiem do złapania steru
życia we własne ręce. Nawet,
jeśli miałoby to wiązać się
z odczuciem lęku przed

magazine/Grudzień-Styczeń

2010/2011

własną odpowiedzialnością, to
na pewno zmniejszy poczucie
bezradności i frustracji i doda
koloru naszej egzystencji.
Wybitna psychiatra
Karen Horney, w książce
Neurotyczna osobowość
naszych czasów, która weszła
już do kanonu literatury
psychologicznej mówi,
że człowiek naturalnie
dąży do rozwoju, a jeżeli
tego rozwoju nie ma, to
znaczy, że coś go blokuje.
Zadaniem psychoterapeuty jest
pousuwanie spod nóg swojego

Autorka jest psychologiem,
psychoterapeutką osób
dorosłych i założycielką
Pracowni Terapeutycznej
STATEK Psychologia
w Warszawie, gdzie wraz
z zespołem terapeutów
oferuje psychoterapię
indywidualną, małżeńską oraz
konsultacje seksuologiczne
i psychiatryczne dla dorosłych
i dzieci.
Jest mamą 3-letniej
dziewczynki i półrocznego
chłopca.

klienta przeszkód, a zmiana
nastąpi samoistnie. Jestem
podobnego zdania – wierzę,
iż ludzie chcą żyć pełnią życia
i w głębi duszy dobrze wiedzą
czego potrzebują, aby osiągnąć
szczęście.
Przeszkodami na drodze do
sukcesu, rozwoju i szczęścia
może być niewiara we własne
możliwości oraz lęk przed
życiem. Aby uzyskać inną
perspektywę, można sobie
wyobrazić siebie u krańca
życia i spróbować ocenić swoje
zadowolenie z przeżytych
doświadczeń. Czy myśl
o niepodejmowaniu przez
całe życie działań mających
na celu jego poprawę mogłaby
wtedy boleć? Myślę, że tak.
Na pewno bardziej niż walka
i odniesienie porażki. Zwykle
w końcu przychodzi sukces,
nawet jeśli jego ceną jest kilka
porażek. Na tym zresztą polega
smak życia – raz się wygrywa,
raz przegrywa, jednak samo
granie ma ogromne znaczenie.
Za co się zabrać, żeby przerwać
spiralę marazmu i niemocy?
Olbrzymią rolę pełnią tu
marzenia. Otworzenie się na
własne marzenia i zanurzenie
w nich całym sobą ma siłę
wzbudzania chęci do życia,
„zapraszania motylków do
brzucha”. Potem już tylko
wystarczy zaufać sobie
i odważyć się sięgnąć po to,
czego chcemy.
Justyna GmurekLewandowska

PODRÓŻE IK Magazine

Z ziemi

polskiej…
N

o właśnie, z ziemi polskiej
często wyjeżdżamy na kraj
świata, czasem wracamy,
czasem nie, jednak tak niewielu
z nas zna uroki swojskich, sielskich
klimatów własnego kraju. I co ważne,
ci, co znają, wiedzą, gdzie wracać, ci
zaś, którzy jeszcze nie dotarli… czas
najwyższy nadrobić zaległości.

W odległych Stanach, wiele lat wstecz,
mieszkając w otoczeniu pięknych Gór
Skalistych, wzdychałem do bryzy nad
polskim morzem, do uroków latarni na
Rozewiu, do wysokiego brzegu Jastrzębiej
Góry. I choć bezmiar piękna amerykańskich
stanów jest niezaprzeczalny, to jednak
wachlarz atrakcji turystycznych Polski jest
jedyny w swoim rodzaju.
Mamy w naszym hymnie pewne słowa,
teraz jednak pojawiła się zupełnie odwrotna
tendencja i choć irlandzki bum mamy już
jakby za sobą, to jednak wolimy odkrywać
wszystko to, co dalej i znacznie dalej, niż tak
blisko, na wyciągnięcie ręki, na odległość

kilku godzin samochodem lub pociągiem.
A przecież tylko jeden stan Idaho to ponad
półtorej powierzchni Polski, więc tak
naprawdę u nas jest wszędzie blisko.
Spoglądając na mapę mamy wszystko to,
czego wielu może nam tylko pozazdrości.
Od pięknej, długiej linii brzegowej Morza
Bałtyckiego z długą listą znanych i lubianych
miejsc, w których odpoczywamy latem, po
bezmiar pięknych jezior Warmii i Mazur czy
Kaszub, jak też równie długie, górskie pasmo
Sudetów, Karpat i Bieszczad.
Chodzi jedynie oto, że z braku świadomości
nie wiemy, co tracimy, co tak blisko umyka
naszym oczom. A doznań wzrokowych bez
wątpienia nie zabraknie i to nie tylko we
wspomnianych przelotnie z perspektywy
bociana miejscach. Bo każde z nich
należałoby teraz podzielić na mniejsze
miejsca, wyodrębnić charakterystyczne
punkty, stanąć pod pomnikiem Neptuna
w Gdańsku, Kopernika na Krakowskim
Przedmieściu w Warszawie, czy może
Adama Mickiewicza na Rynku w Krakowie.
Z drugiej strony jest wiele innych miast,

Sanocki skansen

miasteczek, czasem nawet osad, w których
nagle odkrywamy tak urokliwe miejsca,
że wracamy w nie rok w rok, poznając
okolice podczas spacerów czy wycieczek
rowerowych. Zieleń lasów, urok gór,
spokojną ciszę jezior, tak latem, jak też zimą,
wiosną, czy jesienią.
A wszystko to wkomponowane również
w tradycję kulturową Ślązaków, Górali,
Kaszubów, Mazurów, z ich zwyczajami,
potrawami, ubiorami i tym wszystkim,
co wnosili i nadal wnoszą w jakże bogatą
estetycznie, historycznie, geograficznie
polską ziemię. I tak, jak kiedyś padło
w pewnym filmie:
„Masz to w Polsce..?”. Tak, mam i staram
się to doceniać, gdyż żyjemy w wyjątkowo
pięknym kraju, tylko, co ważne albo o tym
nie wiemy, albo nie staramy się go poznać,
choć podróż palcem po mapie tak naprawdę
na dobry początek zupełnie nic nie kosztuje.
Artur G. Kamiński
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From

Poland…

T

hat is the point, we go from
Poland to some other part of the
world, sometimes we come back,
sometimes not, but so few of us appreciate
the magical beauty of the different faces of
our own country. Importantly, those who do
appreciate it know where to go back to, but
for those who have not yet arrived at that
point… it’s time to start catching up.
Many years ago, when I was living far away in
the United States, close to the beautiful Rocky
Mountains, I found myself missing the seabreeze on the Polish coast, the lovely Rozewie
lighthouse, the cliffs at Jastrzębia Góra. And
although the vast scale of the beauties of
the United States of America is undeniable,
the range of Poland’s tourist attractions is
absolutely unique.
The words of our national anthem say one
thing, but now the trend is diametrically
opposite. Even though the boom in Ireland is
behind us, we still prefer to discover all that is
far away, ever further, rather than look close
at hand, at what is just a few hours away by
car or train. Just the one state of Idaho is more
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than one and a half times the area of Poland,
so really everything in Poland is close.
Looking at a map, you can see that we have
everything, which many people can only
envy. From the long and beautiful Baltic
coastline with its long list of well-known
and loved locations where we holiday in
summer, to the immense and beautiful lakes
in Warmia, Mazury or Kaszuby, to the equally
long Sudety, Carpathian and Bieszczady
mountain ranges.
It is just that we do not even know what we
are missing, something that is so close but
just out of sight. There is no shortage of visual
delights and you do not need to fly over the
areas listed above to see them. Each of the
places mentioned should be subdivided into
smaller sections, their unique characteristics
identified, we should stand by the statue
of Neptune in Gdańsk, of Copernicus in
Krakowskie Przedmieście in Warsaw, or else
Adam Mickiewicz in the Great Square in
Krakow.

2010/2011

Then again in many other cities, towns
or even villages, we can come across such
charming locations that we visit them again
year after year, discovering surrounding
areas on walks or bicycle rides. The vibrant
greenness of forests, the beauty of mountains,
the peaceful silence of lakes, whether in
summer, autumn, winter or spring.
All of this incorporated in the cultural
traditions of the Silesian, Mountain, Kaszuby
and Mazury peoples, with their customs,
regional dishes, traditional costumes and
all that they have brought in the past and
continue to bring now to Polish lands that are
overflowing with beauty, history and variety.
It is like in that film:
‘Do you have that in Poland..?’. Yes, we do and
I am learning to appreciate it, as we live in an
exceptionally beautiful country. The problem
is that either we do not know about it, or we
do not make any effort to learn about it, even
though, as a starting point, just looking at a
map costs absolutely nothing.
Artur G. Kamiński

Świętokrzyskie

smaki

Kulinaria to dziedzina, w której każdy z nas (no, prawie) ma coś do powiedzenia.
Jedni gotują, inni tylko (albo aż) delektują się efektami ich pracy. Lubimy opowiadać,
co nowego próbowaliśmy, jakie przepisy i przyprawy przywieźliśmy ze swoich
podróży, chętnie wymieniamy się pomysłami i zapraszamy przyjaciół na kolację.

K

ażde towarzyskie spotkanie
ma jego nieodłączny
element – konsumpcję.
Jedne receptury odchodzą
w zapomnienie, za to w ich
miejsce pojawiają się nowe, kulinarne
eksperymenty i mieszanki smaków. Każdy
z nas zna słyszał o takich potrawach jak
kulebiak, bliny czy kugiel, ale mało kto
potrafiłby przyrządzić je w swojej kuchni.
Czasami wspominamy przysmaki naszych
babć i tęsknie przywołujemy w pamięci
ich aromat i smak. A przecież kuchnia
to bardzo ważna część naszej tradycji,
tożsamości lokalnej i regionalnej.
Z tej idei zrodził się pomysł „odświeżenia”

przepisów z naszego dzieciństwa
i popularyzacji świętokrzyskiej kuchni
regionalnej.
Doskonałą do tego okazją jest okres
świąteczny, kiedy to większość pań
domu prześciga się w jakości i ilości
smakołyków. Świętokrzyska potrawa
świąteczna to konkurs wojewody
świętokrzyskiego, zorganizowany po
raz pierwszy w listopadzie 2006 roku.
Do udziału w rywalizacji zaproszono
wszystkich mieszkańców województwa
świętokrzyskiego, by zachęcić ich do
poszukiwania potrawy najbardziej
kojarzącej się z tym regionem. Poprzez
eliminacje gminne i powiatowe udało

się w wielkim finale wyłonić pierwszych
laureatów kulinarnych zmagań. Jury
pod przewodnictwem Roberta Sowy
szefa kuchni Hotelu Jan III Sobieski
w Warszawie, spróbowało potraw i oceniło
ich prezentację.
Wybór nie był łatwy – na stołach
znajdowały się takie przysmaki, jak
kaczka pieczona z jabłkami i kapustą,
pierogi „z blachy”, pasztet kurozwęcki
z kwaszonej kapusty czy barszcz wigilijny
na gąskach. Jednak to kugiel Radosława
Chwaścińskiego z Radoszyc – syte danie
z ziemniaków, golonki, szynki i mleka,
pieczone przez 10 godzin w piecu
chlebowym – najbardziej zachwyciło
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pchnęły organizatorów o krok dalej.
Przepisy na potrawy przygotowywane
na konkurs zostały opublikowane
w okolicznościowym wydawnictwie.
W tym roku w ręce mieszkańców
województwa trafiła już druga książka
„W krainie świętokrzyskich smaków”.
Życzymy miłej lektury i smacznego!

KONKURS

członków jury i zdobyło laur zwycięzcy
pierwszej edycji konkursu.
Już tradycją stało się, że w grudniu,
w okolicy Świąt Bożego Narodzenia,
do Kielc zjeżdżają gospodynie z całego
regionu, aby startować w kulinarnej
rywalizacji. W 2007 roku jury pod
przewodnictwem Jacka Kuronia laur
zwycięstwa przyznało za karpia po
rytwiańsku, a rok później komisja
konkursowa na czele z Pascalem
Brodnickim, kucharzem znanym
z programu „Pascal – po prostu gotuj”,
doceniło potrawę o wdzięcznej nazwie
– prosiak Stefanek dziadka Michała.
IV edycja konkursu miała swój finał
w grudniu 2009 roku, a jury, któremu po
raz kolejny przewodniczył mistrz kuchni
Robert Sowa, za najlepsza potrawę uznało
karpia faszerowanego kaszą gryczaną
i grzybami.
Każdy finał to nie tylko mozaika smaków,
ale także prezentacja lokalnego kolorytu.
Tradycją już stało się, że kulinarnym
zmaganiom towarzyszą występy
artystyczne ludowych kapel, prezentacja
własnoręcznie wykonanych świątecznych
ozdób i degustacja wybornych nalewek.
Grudniowe finały to święto małych,
lokalnych ojczyzn, szansa na wymianę
doświadczeń i promocję własnej
tożsamości.
Sukces konkursu oraz chęć utrwalenia
i popularyzacji regionalnych kulinariów

UWAGA! KONKURS DLA CZYTELNICZEK IMPERIUM KOBIET
Odpowiedz na pytanie:
Która potrawa zwyciężyła w IV edycji konkursu Świętokrzyska potrawa świąteczna?
Na Wasze odpowiedzi czekamy do 15-go stycznia pod adresem info@idmedia.pl
Do wygrania 10 książek „W krainie świętokrzyskich smaków” i 10 fartuchów
do gotowania ufundowanych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki.
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ZAPRASZAMY
NA BAL SYLWESTROWY !
Na skraju Puszczy Sandomierskiej w swych progach wita Gości, dworek Wola Ociecka.
Niepowtarzalny klimat okalającego go parku wprowadzi każdego przybysza w świat harmonii
z przyrodą, relaksu i wypoczynku a magia stylowych wnętrz dworu oczaruje nawet najbardziej
wymagających gości.
Dworek Wola Ociecka położony jest na Podkarpaciu w odległości 15 km od Dębicy, Mielca
i Ropczyc, zaledwie 50 km od międzynarodowego lotniska w Jasionce koło Rzeszowa.
39-104 Ocieka, Wola Ociecka 90, Tel. +48 17 22 30 560, kom. +48 693 107 766

MODA

Dobry but czyni cuda

Piękne buty mogą być prawdziwą pasją i obiektem westchnień niejednej kobiety – z takim stwierdzeniem zgodzi się
z pewnością większość przedstawicielek płci pięknej. Bo prawie dla każdej z nas poszukiwanie i zakup wymarzonej
pary szpilek to fantastyczny sposób na poprawienie sobie nastroju. Zwłaszcza gdy mamy akurat dzień „pod górkę”.

fot. East News

K
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iedy jednak słyszę słowa „dla
tych butów mogę zrobić prawie
wszystko”, to z całą pewnością
wiem, że chodzi o osławione,
kultowe już wręcz „louboutiny”. Ich
charakterystyczną, czerwoną podeszwę rozpozna
niewątpliwie każda fashionistka, warto zatem
przybliżyć sylwetkę twórcy tego „mrocznego
przedmiotu pożądania” pań na całym świecie.
Christian Louboutin przyszedł na świat 7 stycznia
1964 roku we Francji. Już jako dziecko dokładnie
wiedział, czego pragnie od życia. Często uciekał
więc z nudnych, szkolnych zajęć, wagarując do…
kabaretów, gdzie podziwiał smukłe nogi tancerek
rewiowych, występujących w seksownych butach na
niebotycznych obcasach.
Podobno w decyzji o wyborze drogi życiowej
pomogło Louboutinowi… muzeum. A dokładniej,
graficzny znak zakazu, przedstawiający
przekreśloną damską nogę obutą w klasyczną
szpilkę. Miał on na celu, rzecz jasna, ochronę
muzealnych parkietów, lecz dla młodego Francuza
stał się prawdziwą inspiracją do tworzenia
butów innych niż wszystkie, będących dla
kobiet prawdziwym wyzwaniem i odrzuceniem
obowiązujących reguł.
Nazywany wielkim szewcem 21. wieku Christian
Louboutin swój pierwszy butik otworzył już
w 1992 roku. Wtedy też wpadł na pomysł
projektowania eleganckiego obuwia z czerwonymi
podeszwami. Swój niecodzienny wybór
argumentował tym, że czerwień doda butom i ich
właścicielkom… energii, we wszystkich aspektach
życia. Musiało upłynąć jednak kilkanaście lat,
zanim projektant opatentował wreszcie (w 2007
roku) swój nowatorski pomysł i odtąd czerwone
spody są chronioną marką, zarezerwowaną dla
modeli Louboutina.
Innym, charakterystycznym elementem butów od
tego kreatora, są niebotycznie wysokie, bo zwykle
co najmniej dwunastocentymetrowe, zwężające

MODA
się ku dołowi obcasy. Ale słynne szpilki
zrobiły zawrotną karierę wśród gwiazd
światowego formatu nie tylko dzięki
swej urodzie, lecz także, a może przede
wszystkim, dzięki perfekcyjnemu
wyważeniu i wyprofilowaniu buta, który
mimo wysokiego obcasa pozostaje
stabilny i bardzo wygodny. Dla
celebrytek wszelkiej maści znakomitym,
wysmuklającym nogi patentem są
louboutiny w odcieniu zbliżonym
do cielistego. W szpilkach od tego
projektanta każda noga wygląda dużo
zgrabniej i sprawia wrażenie dłuższej niż
w rzeczywistości. Trudno się więc dziwić
ogromnej popularności modeli z pracowni
Christiana Louboutina.
O popycie na dany towar decyduje często
również jego… elitarność. Podobnie jest
ze szpilkami od francuskiego kreatora.
O ich posiadaniu właścicielki mniej
zasobnych portfeli czy kart kredytowych
z niedużym limitem raczej nie mają co
marzyć. Bowiem cena pary prawdziwych
louboutinow zaczyna się od 4000 złotych.
I jak każdy, drogi markowy produkt, padły
one ofiarą podróbek - w Internecie buty
z czerwonymi podeszwami oferowane są
już po 500 zł, ale z oryginałem nie mają
one, poza kolorem, nic wspólnego. Sam
projektant niezmordowanie wytacza
kolejne procesy sądowe oszustom,
stworzył również specjalną listę, na której
piętnuje sprzedawców podróbek.
Obok Manolo Blahnika Christian
Louboutin jest najbardziej ulubionym
kreatorem obuwia gwiazd. Wśród
amatorek jego boskich szpilek są
m.in. Oprah Winfrey, Danielle Steele,
Cameron Diaz , Jessica Alba czy Blake
Lively. A rozmiłowana w luksusowych
czerwonych podeszwach Jennifer Lopez
wykonała nawet piosenkę zatytułowaną
„Louboutins”. Jednak absolutną faworytką
samego mistrza jest ponoć Angelina Jolie
- według niego nosi ona słynne szpilki
z największym wdziękiem. Z polskich
gwiazd wspomnieć wystarczy Małgorzatę
Kożuchowską, Anetę Kręglicką czy Anię
Muchę, które na dobre wprowadziły te
buty na polskie salony.
Czy szpilki z czerwoną podeszwą staną się
kiedyś legendą i symbolem czasów czy też
pozostaną tylko wspomnieniem kapryśnej
mody dla bogatych? Trudno to jeszcze
ocenić. Jedno jest pewne. Dobry but - jak
mawia Christian Louboutin - czyni cuda.
Daria Woszczatyńska

A good shoe works miracles

Many women will agree that a beautiful pair of shoes can be something to
covet and be passionate about. For most of us, seeking and buying a dream pair
of stilettos is a great pick-me-up, especially when we’re having a bad day.

H

owever, when I hear
the words “I would do
anything to have these
shoes”, I know for sure
that it must be about the
famous and legendary ‘Louboutins’. Every
fashionista will undoubtedly recognise
their characteristic red sole. It is therefore
worth shedding some light on the man
who created this ‘object of desire’ for
women all over the world.
Christian Louboutin was born on 7
January 1964, in France. As a child
he already knew what he wanted
from life. He would very often
sneak out of boring lessons
and visit the cabarets, where
he admired the slim legs of
showgirls wearing sexy skyhigh stilettos.
Louboutin’s choice of career is
said to have been strongly influenced
by – surprisingly – a museum. More
specifically, it was a sign forbidding
women from wearing classic stilettos.
Obviously the purpose of the sign was
to protect the museum’s floors, but
for the young Frenchman it became
a real inspiration to make shoes that
were different from others, shoes
that, for women, symbolised
challenge and breaking the
rules.
Now acknowledged as the
greatest shoe designer of
the 21st century, Christian
Louboutin opened his
first boutique in
1992. At that
time he also
came up
with the idea
of making
elegant shoes
with red
soles. He
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explained this unusual choice by saying
that the red colour would give women
energy, in all aspects of life. It was not
until some years later (in 2007) that he
finally patented his innovative idea, and
since then red soles have been a protected
trademark, reserved exclusively for
Louboutins.
Another characteristic feature of the
designer’s shoes is the sky-high heels,
usually measuring at least 12 cm, and
tapering to a point. However the famous
stilettos became fashionable among
world-famous celebrities not only because
of their charm, but also, or maybe
primarily, thanks to the perfect balancing
and profiling of the shoe, making it very
comfortable and stable despite the high
heel. Various celebrities use flesh-coloured
Louboutins as a trick to make their legs
appear slimmer. Heels from this designer
make any leg look shapely and seem
longer than it really is. It is therefore
no surprise that Christian Louboutin’s

designs are so popular.
The demand for a particular product is
also determined by its exclusivity. This
is certainly true of the heels from this
French designer. Those on limited budgets
can only dream about them, because
prices for a pair of real Louboutins start at
around 4000 zloty (~1000 euro). Like any
expensive product from a well-established
brand, Louboutins have fallen victim
to imitations. Shoes with red soles are
available on the Internet for little over
500 zloty (~125 euro), but apart from the
colour they have nothing in common with
original Louboutins. The designer himself
continually sues counterfeiters, and has
created a special list where he names and
shames those who sell imitations of his
shoes.
Alongside Manolo Blahnik, Christian
Louboutin is the stars’ favourite shoe
designer. Oprah Winfrey, Danielle Steele,
Cameron Diaz, Jessica Alba and Blake
Lively are among the admirers of his

ELEGANCKIE,
NIEBANALNE
NA KAŻDĄ

OKAZJĘ!

WWW.WYPOZYCZALNIATOREBEK.PL
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divine stilettos. Jennifer Lopez, who
loves the luxurious red soles, has even
performed a song called Louboutins.
But the greatest muse of the master
himself is apparently Angelina Jolie – it
is she who he claims wears the famous
heels most graciously. In Poland we can
mention Małgorzata Kożuchowska, Aneta
Kręglicka and Ania Mucha as some of the
stars who have brought these shoes onto
the red carpets.
Will the red-soled stilettos achieve
legendary status and become a symbol
of the times, or will they remain a mere
memento of capricious fashion for the
rich? So far, it’s hard to say. One thing
we can be sure of is that a good shoe
– as Christian Louboutin says – works
miracles.
Daria Woszczatyńska
translation: flexibris by MS and JC
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REDAGUJE ADRIAN KAMIL GRAJCAR
Stylista gwiazd. Pracował przy takich
programach jak „Gwiazdy tańczą na
lodzie” , „Jak Oni Śpiewają”. Tworzy
choreografię do wielu pokazów mody,
m.in. Teresy Rosati.

Małgorzata
Socha

Piękna aktorka na premierę
filmu Śniadanie do łóżka wybrała
propozycję domu mody Lanvin dla
H&M. Sukienka z tiulu w najmodniejszym
fasonie tego sezonu, idealnie podkreśliła
urodę gwiazdy. Do tego dodatki - cieliste
szpilki i kryształowe kolczyki. Całość sukni
dopełniła złota wstążka przewiązana
w pasie. Aktorka uznawana jest za
jedną z najlepiej ubranych polskich
aktorek. My także zgadzamy
się z tą opinią.

Doda

Na jednym
z statnich pokazów Paprocki
& Brzozowski Doda pojawiła się
w stylizacji na lata 50 -te. Całość stroju
stanowiła rozkloszowana spódnica i gorset
z mocno odkrytą górą- stylem przypominajaca
Louisa Vuittona. Dopełnieniem całości były
dodatki w postaci czerwonych okularów
i pantofelków od Prady. We włosach gwiazda
miała zieloną apaszkę od Yves Saint
Laurenta. Całość prezentowala się
bardzo modnie i szykownie, jak
na prawdziwą gwiazdę
przystało.
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Sylwia
Gliwa

Małgorzata
Kożuchowska

Aktorka na galę z okazji
40-lecia TVP założyła suknię
projektu znanej i cenionej polskiej
projektantki Gosi Baczyńskiej.
Koronkowa suknia w odcieniach czerni
i beżu, z odważnym dekoltem i wyciętymi
plecami przykuła uwagę wszystkich
obecnych gości. Dodatkiem była
czarna kopertówka i srebrne buty.
Każda stylizacja aktorki czyni ją
niekwestionowaną ikoną
mody.

Jedna z najlepiej ubranych
aktorek postawiła jak zawsze
na prostotę i drapieżny - bardzo
modny w tym sezonie- skórzany look.
Połączenie płaszczyko -sukienki z wysokimi
skórzanymi kozakami okazało się strzałem
w dziesiątkę. Dodatkiem była srebrna
torebka oraz mocno podkreślone usta
i paznokcie w modnej w tym sezonie
czerwieni. Całość wygląda pięknie,
oryginalnie i z klasą.
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Dosyć

szarości
- czas

na mocne
kolory!

Baseball look
bluzka - 1100zł
spodnie - 730zł
Tkanina:
bambus, bawełna

Sukienki Violi przypominają rzeźby. Bardzo rzadko przylegają
idealnie do ciała, a dzięki zaskakującym draperiom stają się
trójwymiarowe. Do tego energetyczne kolory (fiolety, zielenie,
pomarańcze), nie tak często spotykane w naszym klimacie.
Viola Śpiechowicz projektuje ubrania produkowane w krótkich
seriach i ekskluzywne kreacje dla indywidualnych klientek,
konsekwentnie rozwijając swój oryginalny, dobrze rozpoznawalny
styl. Zajmuje się również kreowaniem wizerunku kobiet
ze świata filmu, sztuki, telewizji i estrady oraz tworzeniem
kostiumów na potrzeby sceniczne. Jej stroje chętnie noszą znane
aktorki, piosenkarki i prezenterki telewizyjne. Dziś założyła je
i zaprezentowała Czytelniczkom Imperium Kobiet znana aktorka
i piosenkarka- Ada Fijał.
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\VIOLA
ŚPIECHOWICZ\
Inspirująca,
bezpretensjonalna
i niezwykle twórcza
osobowość. Wciąż
zaskakuje nowymi
pomysłami
konsekwentnie
rozwijając swój
oryginalny dobrze
rozpoznawalny styl,
charakteryzujący się
nowatorskimi, często
wynikającymi z funkcji
rozwiązaniami,
rzeźbiarską konstrukcją,
poszukiwaniami
fakturalnymi i malarską
konsekwencją
kolorystyczną.
Umiejętnie
czerpie z tradycji
i bogactwa różnych
kultur przełamując
obowiązujące w modzie
kanony. Była jedną
z założycielek firmy
Odzieżowe Pole, dla
której projektowała
przez 13 lat.
W 2007 roku rozpoczęła
działalność pod
własnym nazwiskiem.
Viola Śpiechowicz
konsekwentnie tworzy
swoją wizję mody, dzięki
czemu udało jej się
zdobyć przychylność
rynku i środowiska
mody. Jest laureatką
wielu nagród, których
uzasadnieniem
przyznania najczęściej
była innowacyjność

Taftowy płaszcz
wieczorowy - 1800zł
Tkanina:
tafta z pamięcią kształtu
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Sukienka fakturalna
ecrue- 1900zł
Tkanina:
organdyna jedwabna,
preparowana techniką
własną vs
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Sukienka
spadochronowa- 1250zł.
Tkanina:
gabardyna bawełniana
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\ADA FIJAŁ\
Wokalistka i aktorka
zafascynowana
dwudziestoleciem
międzywojennym, czarem
i szykiem sprzed lat. Przez
dziennikarzy modowych
okrzyknięta jedną z najlepiej
ubranych znanych Polek.
Występowała w spektaklach
teatralnych na scenach
krakowskich teatrów.
Śpiewa retro-pop, a także
przeboje z lat 20-tych i 30-tych
w nowoczesnych aranżacjach.
Współautorka docenionego
wieloma wyróżnieniami
projektu „Klub Retro” (min.
Nagroda Złoty Liść Festiwalu
Retro za najciekawsze
wydarzenie artystyczne sezonu
2007). Współpracowała
z wieloma klubowymi DJ-ami
min. z DJ Seb Skalskim, DJ
Matt Kowalsky oraz Benzo
Baseline.
W 2009 roku została
nominowana do Festiwalu Top
Trendy z utworem „Take Your
Time”, zaśpiewanym w duecie
z austriacką retro gwiazdą
muzyki klubowej Louie
Austenem.
Obecnie pracuje nad nową
solową płytą. Do współpracy
nad albumem zaprosiła
londyńskiego producenta
Victora Daviesa (w Polsce
znanego min. ze współpracy
z Andrzejem Smolikiem).

Fotograf:
Bartek Wardziak
Wizaż:
Anna Łyszkowska
Fryzura:
Małgorzata Krasińska
Produkcja:
I.D.Media, www.idmedia.pl
Serdeczne podziękowania za
pomoc w realizacji sesji dla Almi
Decor Złote Tarasy.
Kolekcja Violi Śpiechowicz
dostępna jest w Almi Decor
w Złotych Tarasach.
Zielona sukienka ze
skórzanymi
detalami- 960zł.
Tkanina:
bawełna z powłoką
poliuretanową
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Warsztaty
chodzenia
po wybiegu
Warsztaty chodzenia po wybiegu mają
na celu przygotowanie dziewczyn do
bycia modelką oraz mają uświadomić
dziewczynom, które zdobyły już trochę
doświadczenia - jakie główne błędy są
zmorą polskich wybiegów. Pokazują
jak nieodpowiednie poruszanie
się, odwraca uwagę od stroju oraz
przekonują, że jedyną drogą do
zaniechania tych niedociągnięć są
ćwiczenia, ćwiczenia i jeszcze raz
ćwiczenia!
Podczas warsztatów dziewczyny
zostaną poinformowane o tym, jakie są
cechy prawdziwej modelki, co powinny
zmienić w swoim wyglądzie, co
zostawić, jak sie ubierać, jaki makijaż
byłby dla nich najlepszy. Dostaną
odpowiedź na wszystkie pytania
dotyczące ich wizerunku.
Czeka Was praktyka, czyli jak
poprawnie stawiać kroki, co znaczy
płynność ruchu, wdzięk i jak
prezentować się na scenie.

Podczas warsztatów dziewczyny dowiedzą się:
1) Jak znaleźć i poznać dobrą agencję?
2) Na kursie dowiesz się m.in. o sekrecie osiągnięcia sukcesu w branży
3) Jak zbudować portfolio?
4) Garderoba i torba podręczna modelki
5) Możliwości zatrudnienia - praca w fotografii, na wybiegu, modelki etniczne, starsze modelki, modele charakterystyczni
6) Będą mogły opanować:
-sztukę chodzenia
-oswoić się z wysokimi obcasami
- czym różni się showroom oraz wybieg
Dowiedzą się:
-jak dobrze się prezentować przed klientem
-jak przygotować się do castingu
-jak prezentować na wybiegu biżuterię, dodatki i detale
Co oferujemy dziewczynom kończącym kurs?
1) Sesja na okładkę lub sesja modowa w środku w magazynie Imperium Kobiet - a więc dziewczyny od razu mają pierwsze zdjęcia do portfolio
2) Sesja i relacja z niej (tzw. back stage) w serwisie www.planetakobiet.com.pl ( odwiedza go ponad 60 000 osób miesięcznie)
3) Wzięcie udziału w profesjonalnym pokazie mody znanych marek (Diamonds Raphael Group oraz The Eve)
4) Stała współpraca z agencją Diamonds Raphael Group i agencją wydawniczo- promocyjną I.D.Media (www.idmedia.pl)

► Szkoleniowiec:
Ilona Adamska - modelka, choreograf,
Redaktor Naczelna Imperium Kobiet
► Karolina Betlejewska - fotograf, back stage ze szkolenia
www.amarantstudio.pl
► Koszt szkolenia: 300 zł/os/2 dni
► Il. osób na szkoleniu: 15 os.

► Czas szkolenia: 10 h (2 razy po 5 h)
► Ilość szkoleń w miesiącu: min. jedno
► Miejsce szkolenia: Diamonds Raphael Group, ul.Traktorzystów 28d,
Warszawa, www.d-models.eu
► Zapisy na szkolenia prowadzi: Kinga Zabielska, Assistant, Diamonds
Raphael Group, 603-886-877, k.zabielska@raphael.pl

URODA

Rozmowa z Patricią Popławską,
właścicielką i prezes zarządu firmy
kosmetycznej „Clarena”.

Intuicja
to moja
siła

N

ie chciałaby Pani czasem
się sklonować?

- Nie, dlaczego pani pyta? (śmiech)
Bo trudno sobie wyobrazić, że
można prowadzić dużą firmę
kosmetyczną, mającą 33 mln zł
obrotu rocznie, wychowywać
pięcioro dzieci i mieć jeszcze czas
na sportowe pasje...
- Rzeczywiście, kiedy pani to wymienia,
wygląda to na sprawy nie do pogodzenia.
Ale wystarczy dobra organizacja czasu.
To żadna tajemnica. Wielu zapracowanych
ludzi, w tym ja, ma podobny sposób na
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pogodzenie obowiązków. Każda godzina,
minuta nawet, powinna być dobrze
wykorzystana. Ja już wiem, że kiedy nie
mam nic zaplanowane na godzinę czy
dwie w ciągu dnia, to ten czas minie
mi niepostrzeżenie, „rozmyje się” i nic
konstruktywnego nie zrobię. A jest on
bardzo cenny.
A ja wiem, że muszę wstać o godzinie
6, przygotować dzieci do szkoły
i przedszkola, tak by wyjść z domu
najpóźniej o 7.10. Bo o 8 jestem na korcie
tenisowym. Potem jadę do firmy i staram
się tak skończyć pracę, żeby około 18 być
już z powrotem w domu, z dziećmi.
Każdemu chcę poświęcić czas. A przy
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pięciorgu tego czasu musi być sporo.
A sporo Pani pracuje na te
wspomniane 33 mln złotych
rocznie?
- Dla mnie nie liczy się już czas,
a efektywność pracy. Kiedyś, w początkach
„Clareny”, pracowałam po 12 godzin
dziennie, teraz mogę sobie pozwolić
na 4-5. Zmieniłam podejście do firmy,
do pracowników, do siebie.
Ciekawe, co na to powiedzą
prezesi, spędzający po 12 godzin
w pracy...
- Nie chcę tego dyskredytować, ale sądzę,

URODA
że dobrze wykorzystany czas pracy może
być krótszy.
Dla mnie ważne jest, by mieć dystans
to tego, co robię. Wciąż mieć chęć na
pracę w „Clarenie”. A po tylu latach wciąż
mam. Śmiem twierdzić, że gdybym nadal
pracowała po 10-12 godzin, pewnie nie
miałabym tak wielkiego entuzjazmu.
Poza tym zdecydowałam się oddać część
odpowiedzialności zespołowi.
Trudno było zrezygnować
z kierowania wszystkim?
- To była konieczność. Kiedy zatrudniałam
pięć osób, mogłam sobie na to pozwolić.
Moje doświadczenie wskazuje jednak,
że efektywnie można zarządzać zespołem
liczącym do 10 pracowników. Jeśli jest
większy, potrzebny jest już szczebel
kierowniczy pomiędzy nimi a mną.
Z takim przekazaniem władzy
wiąże się też spore ryzyko.
- Nie musi tak być, jeśli dobierze się
odpowiednich ludzi.
A jak ich Pani dobiera?
- Nie ukrywam, że w biznesie kieruję
się głównie intuicją. Poza oczywistymi
rzeczami, takimi jak doświadczenie, chęć
rozwoju, zaangażowanie, kreatywność,
lojalność czy wykształcenie, ważne
jest dla mnie to, czy dobrze czuję się
w towarzystwie osoby mającej u mnie
pracować. Dobry kontakt z drugim
człowiekiem to dla mnie bardzo istotna
rzecz.
Jednak kolejny etap, już po rekrutacji,
jest jeszcze bardziej kluczowy. Wtedy
ostatecznie rozstrzyga się, czy podjęłam
dobrą decyzję.
Na czym to polega?
- To ostre wrzucenie na głęboką wodę.
Wtedy naprawdę widać charakter
i umiejętności pracownika. Albo utonie
albo popłynie. I muszę powiedzieć,
że większość moich ludzi to kapitalni
pływacy.
W „Clarenie” lepiej „pływają”
kobiety czy mężczyźni?
- Trudno tutaj o uogólnienia. Dobrze
pracuje mi się i z paniami, i z panami.
Jeśli jednak pokusić się o jakieś cechy
wyjątkowo przypisane jednej płci,
to z mojego doświadczenia wynika, że
generalnie mężczyźni lepiej nadają się do
zarządzania ludźmi. Są mniej małostkowi.
Kobiety za to bardziej angażują się

w pracę, bardziej nią przejmują. Są
bardziej dokładne.
Wracając do wspomnianej intuicji
– nigdy Pani nie zawiodła?
- Nigdy. Jeśli cokolwiek mnie zawodziło,
to raczej rozum. Ostatnio byłam
na gromadzącej wielu naukowców
i biznesmenów konferencji pod
patronatem PAN. Mówiłam tam o intuicji
w biznesie, wspominałam, jak wiele
decyzji podjęłam kierując się nią i jak
później te decyzje okazywały się słuszne.
Wiem, że jeszcze 20 lat temu nikt by
mi nie uwierzył. Ale dziś, kiedy mam
dużą firmę zatrudniającą 130 osób,
która przynosi duże zyski, nikt mi nie
może zarzucić, że nie wiem, o czym
mówię. Wiem, bo to przetestowałam.
Mam wrażenie, że spotkałam się ze
zrozumieniem, a nawet uznaniem.
Nie wierzę, że zawsze wszystko się
Pani udaje.
- To nie tak. Nie twierdzę, że wszystkie
decyzje, które podjęłam były od początku
do końca słuszne. Wiem jednak, że na
każdym błędzie sporo się nauczyłam
i dlatego jestem dokładnie w tym miejscu,
co teraz. Ja nie rozpamiętuję złych rzeczy.
Po co tracić energię na coś, co już się
stało? Było, minęło. Lepiej się czegoś
nauczyć i zamiast myśleć o porażce,
spróbować przekuć ją w sukces.
Kiedy Pani o tym mówi, wydaje się
to takie proste...
- Ależ to jest proste! Tak w życiu, jak
w biznesie. Kiedy trzyma się prostych
zasad, takich jak uczciwość, szacunek
dla drugiego człowieka, sukces jest tylko
kwestią czasu. Poza tym nie zawsze
było tak różowo. Przez pierwsze dwa
lata „Clareny” pieniędzy wystarczało mi
jedynie na bieżące wydatki i paliwo do
poloneza, którym jeździłam po całym
kraju. Pierwsza w Polsce rozwijałam sieć
sprzedaży bezpośredniej do gabinetów
kosmetycznych. To było spore wyzwanie.
Ale zawsze wychodziłam z założenia,
że dobry produkt się obroni. Kiedy
w biznesie obie strony odnoszą korzyści,
dopiero wtedy można mówić o sukcesie.
Mnie nigdy nie chodziło o szybki zarobek.
Jak w znanym powiedzeniu - wolę jeść
małą łyżką niż chochlą. Inaczej można
się zakrztusić. Bo wbrew temu, co się
ogólnie sądzi o pieniądzach, warto
niewiele o nich myśleć. Mnie na początku
chodziło o pozyskanie odbiorców. Takich,

którzy będą zadowoleni z pracy ze mną.
Pieniądze przyszły niemal przy okazji.
Mam świetne produkty. A jeśli moi klienci
są z nich zadowoleni, to co może się nie
udać?

Informacje o firmie
CLARENA jest jedną z większych,
krajowych firm kosmetycznych.
Od 1998 roku specjalizuje się
w profesjonalnej obsłudze
gabinetów kosmetycznych, do
których dostarcza nie tylko
kosmetyki, ale też specjalistyczny
sprzęt do zabiegów, urządzenia do
mikropigmentacji, wyposażenie
spa. Obsługuje 18 tysięcy salonów
kosmetycznych w całym kraju.
CLARENA sukcesywnie się rozwija,
zarówno wprowadzając nowe
produkty, jak i rozszerzając zakres
usług oraz zasięg terytorialny.
Oprócz profesjonalnych kosmetyków
dla gabinetów kosmetycznych,
CLARENA sprzedaje specjalistyczny
sprzęt i wyposażenie salonów
kosmetycznych Rubica. Firma
prowadzi centra sprzedażowo
– szkoleniowe we Wrocławiu,
Warszawie, Krakowie i Szczecinie.
Przychody firmy regularnie
rosną. W 2007 roku wyniosły
17 mln złotych, w 2008 – 27 mln,
a 2009 roku – 33 mln złotych.
CLARENA jest pomysłodawcą
i organizatorem profesjonalnych,
cyklicznych szkoleń dla kosmetyczek,
ogólnopolskich forów i imprez
branżowych, stworzyła pierwszą
w Polsce policealną szkołę o kierunku
mikropigmentacja. Za tę sferę
działań firma otrzymała już dwie
prestiżowe nagrody, przyznawane
przez kosmetyczne czasopisma
branżowe: LNE&Spa oraz Kosmetykę
i Kosmetologię. CLARENA jest
też w posiadaniu Regionalnego
Certyfikatu Wiarygodności i Jakości
Gospodarczej, przyznanego
przez Lożę Dolnośląską BCC
w 2008 roku. Za pomysł i wdrożenie
produkcji nowoczesnych urządzeń
kosmetologicznych CLARENA została
wyróżniona tytułem Dolnośląskiego
Gryfa 2009. To prestiżowe
wyróżnienie przyznaje kapituła,
w której skład wchodzą znamienici
naukowcy, przedstawiciele biznesu
i władz samorządowych Dolnego
Śląska. Firma jest także laureatem
nagrody Przedsiębiorstwo Fair Play.
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W
Uroda

W pełnym blasku kobiecości
Sylwester to podobno jedyna taka noc w roku. Ja akurat do tego tematu podchodzę
bardzo indywidualnie, bo... urodzinowo. Dla czytelniczek „IK” przygotowałam dwie
propozycje makijażu na te wyjątkowe chwile.

Moda niczego bardziej nie lubi jak
podróży w czasie. Oto moja pierwsza
propozycja z podróży do 16. wieku,
inspirowana barokiem. Po francusku
baroque oznacza bogactwo ozdób
i właśnie taki ma być nasz makijaż na
tę specjalną okazję. Obfity w złoto,
pełen blasku i kobiecości będzie
naszą największą ozdobą. Cera ma
być świetlista, a policzki podkreślone
subtelnym różem w ciepłym odcieniu.
Oko niech iskrzy się od połyskliwych
cieni w odcieniach brązu, bordo
i brzoskwini. Dopełnieniem makijażu
będzie złoty brokat na środku powieki,
mocno wytuszowane rzęsy, lekko
błyszczące brwi pociągnięte woskiem
oraz usta w kolorze bladych róż.
(modelka :Manuela Hussein)
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Uroda

Druga propozycja jest oparta
o minimum środków, lecz o mocnym
przekazie. Klasyczna czarna kreska
w duecie z wachlarzem rzęs prezentuje
się bardzo efektownie. Doskonałą
bazą pod ten makijaż będzie jasna
matowa powieka, zaakcentowana
w zewnętrznym kąciku cieniem
w kolorze zbliżonym do różu, w tym
przypadku w odcieniu pomarańczowym.
Tej nocy małe szaleństwa są dozwolone,
choćby pod postacią niebieskich brwi!
Finalnym składnikiem tego makijażu
jest pomadka w intensywnym kolorze
fuksji. (modelka: Weronika Pająk)

Makijaż i stylizacja: Anna Łyszkowska
Fryzury: Małgorzata Krasińska
Zdjęcia: Tomasz Zienkiewicz
Anna Łyszkowska, plastyk - charakteryzator, wizażystka.
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Moda
Jednym ze sprawdzonych sposobów
odświeżenia klasycznej małej czarnej,
jest długi łańcuch korali – możemy go na
przykład fantazyjnie przyszyć do dekoltu,
do tego dobrać błyszczące pończochy
i pasującą do całości torebkę – kopertówkę
– i już jesteśmy gotowe na wielkie wyjście.
Impreza sylwestrowa, z racji swojego
charakteru pozwala nam na założenie
naprawdę wymyślnej, odważnej kreacji.
Nie musimy obawiać się brokatu czy
błyszczących dodatków – to właśnie one
są mile widziane i pożądane tej nocy.
Śmiało możemy eksperymentować
także z kolorami – odważne, jaskrawe,
kontrastowe połączenia – wszystkie
chwyty dozwolone – ważne, aby dobrze
czuć się w tym zestawieniu.
Na tegorocznego sylwestra, projektanci
szczególnie polecają kilka dodatków, które
uczynią nasz strój modny i przyciągający
spojrzenia. Bardzo modne są tak zwane
„zipy” czyli wyraźne zamki błyskawiczne
dodane do odzieży. Mała czarna
ozdobiona na plecach takim suwakiem
to prawdziwy hit sezonu.

SYLWESTROWE
TRENDY 2010
Sylwester, to jedyna taka noc w roku, gdzie cyklicznie bawimy się w gronie
przyjaciół i znajomych, aby wspólnie powitać Nowy Rok, złożyć sobie
serdeczne życzenia... Nic więc dziwnego, że tego wieczoru chcemy wyglądać
olśniewająco – niezależnie czy wybieramy się na elegancki bal, czy domową
imprezę w kameralnym gronie. Zobacz, co będzie modne tego roku! Olśnij
wszystkich i baw się wspaniale – aż do białego rana.
Trudne pytanie – co ubrać?
Wybór kreacji sylwestrowej, to
standardowy problem każdej kobiety.
To, co ubierzemy, musimy uzależnić od
miejsca zabawy – wykwintny bal wymaga
od nas założenia eleganckiej sukienki, ale
już spotkanie w gronie przyjaciół, daje
nam większe pole do popisu. Pamiętajmy,
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że wcale nie musimy co roku kupować
nowej kreacji na zabawę. Wybierając
klasyczne wzory i kolory, bardzo łatwo
możemy uzyskać atrakcyjny wygląd –
wystarczy tylko zainwestować w modne
dodatki.

2010/2011

Nadal modne są również dodatki
w stylu retro – koronki, kokardki,
falbanki i inne elementy, które nadadzą
naszej sukience dawnego wyglądu.
Sylwester to także okazja, aby odważyć
się założyć asymetryczne wdzianko
– na przykład sukienkę z dłuższym
jednym końcem. Na taki strój powinny
się jednak zdecydować kobiety pewne
siebie, o prawie doskonałej figurze, gdyż
asymetria bardzo wyraźnie pokazuje
wszelkie mankamenty figury.
Niezwykle istotne są buty, nie możemy
o nich zapomnieć – nie tylko dopełniają
całości stroju, ale także umożliwiają
nam całonocne zabawy na parkiecie.
Odradzamy imprezę w świeżo kupionych,
nie sprawdzonych butach – lepiej weźmy
ze sobą parę, której jesteśmy pewne.
Nic bowiem nie psuje zabawy tak, jak
obtarte, obolałe stopy na samym początku
wieczoru.
Coraz popularniejsze są imprezy
stylizowane, to znaczy przez
organizatorów narzucana jest fabuła
spotkania, a stroje odpowiadać muszą
wymaganiom danej epoki. Organizowane
są zatem imprezy w stylu lat 70tych, pink
party, ale także wykwintne, barokowe

Moda
wieczory. W takim przypadku koniecznie
dobierzmy nasz strój do pomysłu na
wieczór, nie bójmy się zaszaleć.
Szukając właściwej kreacji, możemy
odwiedzić sklepy z odzieżą używaną
(second hand), gdzie łatwo znaleźć
prawdziwą perełkę, coś oryginalnego
za kilka złotych. W ten łatwy sposób
szybko możemy stać się posiadaczami
wyjątkowej kreacji, która zaciekawi innych
uczestników zabawy.
Najmodniejsze fryzury
sylwestrowe
Po wybraniu kreacji, musimy jeszcze
przemyśleć fryzurę sylwestrową.
Postarajmy się dobrać ją do charakteru
naszego stroju, ale także typu urody.
Nie bójmy się wybrać oryginalnej,
odważnej fryzury – sylwestrowa noc
pozwala naprawdę zaszaleć – szczególnie,
jeśli zdecydowałyśmy się na skromną
sukienkę.
Tego roku szczególnie modne będą koki
i inne fantazyjne upięcia z błyszczącymi
dodatkami – spinkami, kokardami –
uczesanie idealne dla posiadaczek długich
włosów. Panie z krótką czuprynką, mogą
zdecydować się na odważnego irokeza.
Wciąż modne są klasyczne, gładkie
fryzury, ale również fale i skręty – mamy
więc ogromne pole do popisu.
W Sylwestra nie bójmy się użyć
odważnych dodatków – może to być
duży kwiat wpięty w gładko zaczesane
włosy, lakier do włosów z brokatem,
który podkreśli oryginalne upięcie, duża,
błyszcząca spinka lub doczepione piórka.
Dodatki dobierzmy tak, aby współgrały
z całością stroju - pasowały do sukienki
i torebki.
Makijaż – elegancki
i przyciągający spojrzenia
Dopełnieniem stroju karnawałowego jest
perfekcyjny makijaż. Oczywiście jego bazą
jest dokładne zatuszowanie wszystkich
niedoskonałości cery, rozjaśnienie cieni
pod oczami, ukrycie wyprysków itp. Na tą
noc nie bójmy się zużyć więcej podkładu
i korektora niż zazwyczaj – przed nami
długie godziny zabawy.

także zdecydować się na doklejane rzęsy
i wyraźne kreski wykonane eyelinerem.
Dozwolone są nawet cekiny czy inne
dodatki w okolicy oczu.
Bardzo oryginalną ozdobą jest maska
karnawałowa – odważne panie mogą
nawet zdecydować się na jej namalowanie
przy pomocy czarnej kredki. Zyskamy
w ten sposób odrobinę tajemniczości
i ekstrawaganckiego look’u. Coraz
modniejsze są także malowane wzory
imitujące tatuaże – u wizażystki możemy
zafundować sobie fantazyjne kwiaty
rysowane na połowie twarzy lub napis –
chociażby witanego roku.
Oprócz wyraźnego podkreślenia oka,
możemy również zdecydować się na
mocny akcent na ustach. Ważne jednak,
aby nie łączyć silnego podkreślania oczu
i ust, gdyż uzyskamy efekt przesadny,
sztuczny. Tego wieczoru dozwolony jest
każdy kolor szminki – nawet czarny
czy niebieski – ta ostatnia propozycja,
to dobry pomysł dla tych, którzy
zdecydowali się na skromną sukienkę
i fryzurę, a chcą zaistnieć w tłumie.
Dobierając makijaż, działajmy rozważnie
– zbyt dużo ozdób – zarówno na sukience,
we fryzurze i makijażu sprawi, że
będziemy wyglądać śmiesznie. Może więc
warto wybrać make-up neutralny, lekko
rozjaśniający cerę lub jedynie podkreślić
spojrzenie kredką? Wybierając kreację,
fryzurę i makijaż sylwestrowy, pozwólmy
sobie na szczyptę szaleństwa, zabawy.
Jest jedna taka noc w roku, gdzie
naprawdę wiele chwytów dozwolonych.
Pamiętajmy jednak, aby dokładnie
dobierać dodatki i dobrze przemyśleć
każdy element stroju – tylko w ten
sposób uzyskamy piękny, ściśle ze sobą
współpracujący efekt, który pozwoli nam
wspaniale bawić się podczas imprezy
noworocznej.

Artykuł przygotowany dla Imperium
Kobiet przez www.handsomemen.pl

Sprawdzony i wciąż modny makijaż
na wielkie wyjście, to tzw. smoky eyes,
czyli ciemne, symulujące przydymione
oko, cienie. Tego wieczoru możemy
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KOSMETYKI

Nowinki
Kosmetyczne
1
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Outspoken by Fergie Avon
- zapach dla kobiet

2
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Shiseido Future Solution LX
Eye and Lip Contour Regenerating Cream - krem przeciwstarzeniowy pod oczy i wokół ust

Krem przeciwstarzeniowy pod oczy i wokół ust, który regeneruje komórki skóry. Redukuje istniejące
zmarszczki oraz problem podkrążonych oczu. W widoczny sposób poprawia kondycję skóry wzmacniając jej własne mechanizmy obronne w walce
z czynnikami przyśpieszającymi proces starzenia.
Dzięki unikalnej technologii Form Support Veil Future Solution LX Eye and Lip Regenerating Cream skutecznie zapobiega powstawaniu zmarszczek wzmacniając delikatną, narażoną na częsty
ruch skórę wokół oczu i ust. Chroni przed przesuszeniem, skutecznie nawilża i utrzymuje odpowiedni poziom składników nawilżających w skórze. Technologia Form Support Veil, dzięki obec-
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ności składnika polimerowego AD tworzy niewidoczną „siateczkę” podtrzymującą napięcie skóry wokół oczu. Dzięki elastyczności siatki delikatna i podatna na zmarszczki skóra pozostaje napięta i wygładzona. Form Support Veil idealnie przylega do skóry i w widoczny sposób „wypełnia” istniejące zmarszczki. Skóra wygląda na lepiej napiętą i młodszą.
Sposób użycia:
Jako ostatni gest pielęgnacji rano i wieczorem.
Niewielką ilość kremu (wielkość perły-0.2ml, do
aplikacji można użyć dołączonej do opakowania
szpatułki) delikatnie nakładamy na górna i dolną
powiekę. Lekko rozprowadzamy palcem. Podobną
procedurę aplikacji powtarzamy przy pielęgnacji
skóry wokół ust.
Cena: 529 PLN / 15 ml

2010/2011

Owocem współpracy wyjątkowej wokalistki Fergie oraz otwartej na potrzeby
wszystkich kobiet marki Avon jest zniewalająca woda perfumowana Outspoken by Fergie.
Debiut perfumeryjny artystki to efekt jej poszukiwań nowych sposobów wyrażania siebie
i własnej osobowości. Zapach ucieleśnia jej
unikalny charakter i magnetyczny urok. Otul
się szokująco śmiałym zapachem i poczuj niczym nieskrępowaną siłę.
Woda perfumowana sygnowana nazwiskiem artystki to uwodzicielska kompozycja kwiatowo
- owocowa, która w pełni oddaje niesamowity charakter Fergie. Wyjątkową mieszankę tworzy szokująco śmiała konfrontacja mrożonej jeżyny oraz ultrakobiecej tuberozy. Całość doprawiona jest wyrazistym aromatem skóry. Niezwykle odważne nuty
głowy pobudzają wszelkie zmysły, podczas gdy kobiece kwiatowe nuty serca kontrastują z seksowną nutą bazy.
Emanujący niezależnością zapach zamknięto
w eleganckim ciemnofiloetowym flakonie, który
wieńczy stylowa nakrętka inspirowana luksusową
dekoracją z apartamentu ślubnego Fergie. Umieszczony na butelce oraz pudełku wzór wijącego się
pnącza odzwierciedla kreatywną, wyrazistą osobowość autorki.
Outspoken by Fergie to idealny zapach dla spontanicznych, niezależnych kobiet, które nie boją się odważnie stawiać czoła wszelkim życiowym wyzwaniom. Po prostu wyraź to!
Kategoria zapchowa: kwiatowo-owocowa
Nuta głowy: karambola, mrożona jagoda,
dziki szafran
Nuta serca: tuberoza, nocny jaśmin, passiflora
Nuta głębi: skóra, heban, dymny wetiwer
Cena: 85 PLN / 50 ml
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IWOSTIN LUCIDIN
Iwostin Lucidin to seria przeznaczona do pielęgnacji skóry wrażliwej ze zmianami barwnikowymi.
Tworzą ją trzy preparaty: intensywny
krem rozjaśniający na przebarwienia,
serum na noc redukujące przebarwienia
oraz aktywny krem punktowy na przebarwienia. Receptury preparatów zawierają opatentowane składniki aktywne
(Dermawhite®, O.D.A.white™), które niwelują zmiany powstałe na skutek zaburzenia mechanizmu wytwarzania melaniny oraz jej nierównomiernego gromadzenia się w komórkach skóry.
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Oriflame- Cabaret by Jonas
Wramell
Marka kosmetyczne Oriflame
zaprezentowała nową kolekcję
kosmetyków do makijażu Cabaret by
Jonas Wramell. Dzięki serii Cabaret,
w której znajdują się błyszczyki, eyeliner i sztuczne rzęsy, każda kobieta
będzie mogła poczuć się jak gwiazda
estrady.
Inspiracją do powstania najnowszej kolekcji była stylistyka
najsłynniejszych kabaretów XX wieku. „Jest to bardzo intrygujący trend – mówi Jonas Wramell – Globalny Dyrektor Artystyczny Oriflame Beauty – był on wielokrotnie przywoływany na wybiegach i pokazach całego świata. Kobieta jest
w nim tajemnicza, seksowna i lekko figlarna. Jest odrobinę frywolna i spontaniczna.” – dodaje. Kluczem do perfekcyjnego, kabaretowego wizerunku jest znalezienie równowagi pomiędzy makijażem ust i oczu. Intensywny kolor ust,
czyli dekadencyjne czerwienie i fiolety, najlepiej podkreślają teatralny wygląd. Nic tak nie zdobi kobiety, jak zmysłowe, lśniące usta w połączeniu z eleganckimi podkreślonymi
przez długie rzęsy oczami. „Równowaga jest niezwykle istotna, oczy powinny być uzupełnieniem ust, a nie konkurować
z nimi” – dodaje Jonas Wramell.
W skład serii Oriflame Beauty – Cabaret
by Jonas Wramell wchodzą:
Błyszczyk do ust Oriflame Beauty Cabaret
– Kryjący błyszczyk o spektakularnym połysku w 2
niezwykle kobiecych kolorach – 6.5 ml – 27,90 zł
Eyeliner Oriflame Beauty Cabaret
– Głęboki, czarny kolor i doskonale wyprofilowany pędzelek,
ułatwiający aplikację – 4.5 ml – 29,90 zł
Sztuczne rzęsy Oriflame Beauty –
Imponujące, czarne rzęsy do wyboru – w naturalnej lub
teatralnej wersji. Klej mocujący (1 ml) jest dołączony do
produktu. 1 para – 39,90 zł .
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Elnett de Luxe Absolute L’Oreal
Paris
Do bogatej kolekcji lakierów do
włosów Elnett de Luxe dołączył
nowy lakier - Absolute.
Elnett de Luxe Absolute gwarantuje:
- maksymalne utrwalenie
- formuła wzbogacona o Pro-Calcium: absolutna miękkość
i jedwabistość włosów
- jak zawsze: znika przy muścięciu szczotką do włosów

Z okazji 50-lecia obecności na rynku lakieru do włosów Elnett de Luxe, L’Oreal Paris stworzył wyjątkową kampanię
reklamową. Inspiracją stały się gwiazdy ekranu lat 50-tych
i 60-tych uosabiające elegancję, kobiecość i wyrafinowanie
fryzur. To wtedy narodził się Elnett de Luxe - legendarny lakier gwiazd. Gwiazdy takie jak Laetitia Casta, Claudia Schiffer, Diane Kruger czy Freida Pinto nie mogły się bez niego
obyć, i tak jest do dziś...
Cena lakieru Elnett de Luxe Absolute: 250 ml / 16 PLN

Zmiany barwnikowe są skutkiem zaburzeń powstawania
melaniny lub jej nieprawidłowego rozmieszczenia. W naskórku może być zbyt dużo melanocytów (komórek, w których powstaje melanina) lub – chociaż liczba komórek barwnikowych jest prawidłowa – produkowana ilość melaniny jest za duża. Głównym czynnikiem zaburzającym proces tworzenia melaniny w skórze, odpowiedzialnym za 60%
wszystkich przebarwień, jest promieniowanie UV. Ciemniejsze, nieregularne plamy pojawiają się na częściach ciała najczęściej poddawanych działaniu słońca, m.in. na twarzy, plecach i dekolcie. Proces tworzenia melaniny może być zaburzany także przez szereg innych czynników, m.in. stosowanie
preparatów zawierających substancje fotouczulające, metale (miedź, żelazo, złoto, srebro), ciążę, okres menopauzy,
stosowanie niektórych leków hormonalnych. Kuracja skóry
z przebarwieniami powinna opierać się na stosowaniu preparatów, które hamują mechanizmy ich powstawania oraz
rozjaśniają już istniejące zmiany.
Preparaty Iwositn Lucidin przeznaczone do pielęgnacji skóry
z przebarwieniami, swoją skuteczność zawdzięczają wielopłaszczyznowemu działaniu: blokują wpływ promieniowania
słonecznego na skórę, uniemożliwią aktywację i hamują już
aktywną tyrozynazę (enzym biorący udział w tworzeniu melaniny, a pobudzany przez promieniowanie UV) oraz delikatnie złuszczają naskórek.
W skład serii Iwostin Lucidin wchodzi:
Intensywny krem rozjaśniający na przebarwienia
Pojemność: 40 ml, cena: 35 zł
Serum na noc redukujące przebarwienia
Pojemność: 40 ml, cena: 37 zł
Aktywny krem punktowy na przebarwienia
Pojemność: 15 ml, cena: 39 zł
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T
Tae-bo
a
e
b
o
Zdrowie

pokonać największego wroga

Odchudzasz się,
chodzisz na fitness,
ale myślisz o wypróbowaniu
całkiem nowych metod?
A może po prostu pasjonujesz
się wschodnimi sztukami walki?
Jeśli na oba te pytania
odpowiedziałaś ,,tak”,
to znaczy, że musisz
wypróbować „tae-bo”!

„Tae-bo” to absolutna nowość w polskich
klubach fitness. Ta forma aerobiku przyszła do
nas ze Stanów Zjednoczonych. W czym tkwi
jej tajemnica?
Słowo „tae” odnosi się do kopnięć i treningu
dolnych części ciała, „bo” oznacza ruchy
bokserskie, uderzenia i pracę nad górną
częścią ciała. „Tae-bo” to intensywny trening
aerobowy, w którym choreografię wyznaczają
dynamiczne ciosy i kopnięcia. Dzięki
nim pracują mięśnie naszych nóg, bioder,
pośladków, pleców, rąk i brzucha. Jednym
słowem, rusza się całe ciało!
Ta forma treningu poprawia ogólną wydolność
organizmu, siłę, elastyczność, szybkość oraz
kondycję fizyczną. Nie bez znaczenia jest też
fakt ogólnej poprawy samopoczucia i własnej
wartości. W końcu ruchy, jakie wykonujesz,
łączą ze sobą elementy wschodnich sztuk
walki wykorzystujących techniki karate,
kickboxingu, aikido lub taekwondo z krokami
fitness, wykonywanymi przy rytmicznej
muzyce.
Lekcję treningową określa zatem zestaw
ciosów, kopnięć i ostrych zatrzymań oraz serie
kontrolowanych napięć grup mięśniowych.
Dzięki temu każda osoba, która ćwiczy
„tae-bo”, czuje się pewnie nawet gdy wraca do
domu ciemną nocą.
Kto może trenować „tae-bo”? Niestety, nie
każdy. Odpuścić powinny sobie osoby otyłe
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i z poważniejszymi kłopotami z układem
kostno-stawowym. Także te o nieco słabszej
kondycji powinny wcześniej popracować nad
sobą, gdyż instruktorzy ostrzegają, że trening
początkowo wydaje się dość trudny, a ruchy
tułowia nienaturalne, kiedy ciało musi na
przemian się napinać i rozluźniać.
Z czasem jednak ćwiczący „tae-bo” zauważają,
że ich oddech jest lepiej kontrolowany, a nad
krokami można coraz bardziej panować.
Mięśnie żwawo wykonują nasze polecenia,
a ciało staje się gibkie.
Gdy mija już początkowa faza treningu, mamy
większą świadomość własnego ciała, skupiamy
się nad techniką wykonywanych ćwiczeń.
Trening ma dobroczynny wpływ nie tylko
na niemal każdą partię mięśni naszego ciała.
Kontrolowane napięcia, ostre zatrzymania,
duża liczba ciosów, zamaszystych kopnięć
i podskoków powoduje, że po ćwiczeniach,
trwających zazwyczaj 60 minut, możemy
stracić nawet 400-500 kalorii!
Jednorazowy trening nie da jednak tego, co
regularne ćwiczenia. Dzięki nim wytrzymałość
naszego organizmu rośnie z dnia na dzień,
a sylwetka z czasem staje się proporcjonalna.
Oprócz tego, zajęcia „tae-bo” mają jeszcze
jedną, trudną do przecenienia zaletę pozwalają wyzwolić w kontrolowany
sposób negatywną energię i skumulowaną
agresję, dlatego polecane są zarówno dla

zestresowanych kobiet jak i mężczyzn.
Jak wyglądają ćwiczenia? Trening rozpoczyna
się od ćwiczeń oddechowych i rozciągnięcia
mięśni całego ciała. Rozgrzewka zwykle
połączona jest z prostymi krokami fitness,
a całe przygotowanie ramion i nóg do bardziej
intensywnego wysiłku trwa około 3 minut.
Potem następuje trening główny - aerobowy,
gdzie zaczynamy pracę nad górną częścią
ciała, jednak uderzenia, ciosy i bloki są
zharmonizowane z pracą nóg. Ta faza trwa od
25 do 40 minut.
Następnie można przejść do ćwiczeń
wzmacniających brzuch, wykonywanych
w pozycjach leżących i w podporze, trwających
ok. 10 minut.
Zajęcia kończą się rozciągnięciem nóg, ramion
i tułowia, co zapobiega zakwasom.
Ćwiczyć można tak często, jak się chce,
w zależności od poziomu sprawności. Pierwsze
efekty widać już po kilku tygodniach. Tyle
czasu potrzebuje nasz organizm by zacząć
spalać tłuszcz i wzmocnić mięśnie.
Najważniejsze, że dzięki ćwiczeniom polepsza
się nasze samopoczucie i własna wartość.
I choć „tae-bo” nie jest sztuką walki, pomaga
pokonać naszego największego wroga - tłuszcz.
Joanna Początek, I.D.Media

KOKTAJL TOWARZYSKI

Justyna Steczkowska
w kolii
za 300 tys. zł

25 listopada odbyło się otwarcie pierwszego w Polsce diamentowego
showroomu DIAMONDS INTERNATIONAL CORPORATION oraz wystawy
diamentów, na której prezentowane są eksponaty o wartości ponad 60
milionów złotych. Uroczystość otwarcia uświetnił występ Justyny
Steczkowskiej, która wystąpiła w diamentowej kolii wartej ponad 300 tys.
zł. Wyglądała zjawiskowo.

N

a wystawie diamentów D.I.C. zgromadzono
najpiękniejszą biżuterię diamentową oraz
kamienie inwestycyjne. Łączna wartość
prezentowanych eksponatów to ponad 60 milionów
złotych. Wśród eksponatów zobaczyć można
autentyczną koronę MISS UNIVERSE 2010 o wartości
ponad 300 tys. zł, wysadzaną 268 diamentami

i wzbogaconymi przepięknymi ametystami, a także
diamentowe jajko w stylu Fabergé, wysadzane tysiącem
diamentów o ogólnej wadze 100 karatów. Wartość
samych diamentów jajka przekracza 650 tys. zł.
Uroczystość otwarcia showroomu D.I.C uświetnił recital
Justyny Steczkowskiej, która wystąpiła w przepięknej
kolii diamentowej o wartości 300 tys. zł, a stworzonej
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KOKTAJL TOWARZYSKI
przez projektantów pracowni jubilerskiej
D.I.C. Zmysłowość i piękno diamentowych
klejnotów w trakcie otwarcia podziwiali także:
Hubert Urbański z żoną, Jolanta Borowiec,
Agnieszka Popielewicz, Marta Kielczyk, Anna
Wendzikowska, Anna Oberc, Katarzyna Krupa,
Blanka Winiarska, Bogusław Kudłek, Ireneusz
Bieleninik oraz Piotr Sałata.
Wystawa diamentów do 7 grudnia otwarta jest
dla szerokiej publiczności.
Można ją podziwiać w showroomie D.I.C przy ul.
Miedzianej 3a od poniedziałku do piątku w godz.
od 10:30 do 19:00, w soboty i niedziele od godz.
14:00 do 18:00. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

Więcej informacji udzieli:
Agnieszka Kołogrecka
Tel. 601 40 70 33
agnieszka@bwpr.pl

Informacje o firmie
Diamonds International
Corporation
– D.I.C. a.s., to czeska, dynamicznie
rozwijająca się firma, której
spółki-córki działają na Słowacji,
w Polsce, Belgii, Serbii, Chorwacji,
Bułgarii, Rumunii, Hong Kongu,
Wietnamie, Chinach, Rosji i na
Węgrzech i Ukrainie. D.I.C. jest
członkiem i akcjonariuszem
Giełdy Diamentowej Beurs Voor
Diamanthandel w Antwerpii.
Wszystkie diamenty posiadają
certyfikaty niezależnego laboratorium
gemmologicznego. Firma Diamonds
International Corporation – D.I.C. a.s.
powstała na przełomie 2005 roku.
Najważniejszą działalnością firmy
jest produkcja i sprzedaż oryginalnej
biżuterii diamentowej, diamentów
inwestycyjnych oraz handel hurtowy
drogimi kamieniami. Wszystkie
wyroby jubilerskie pochodzą
z własnych pracowni i chronione są
znakiem ochronnym rejestrowanym
w ramach całej Unii Europejskiej,
marką producenta D.I.C. oraz znakiem
probierczym według obowiązującej
legislatywy. Partnerami firmy są
przodujące w świecie szlifiernie.
Firma współpracuje ze znanymi
projektantami i designerami, bierze
udział w akcjach charytatywnych
i pomaga w tworzeniu fach owej
opinii na temat diamentów. D.I.C.
jest laureatem konkursu Luksusowej
Marki Roku oraz sponsorem MISS
POLONIA 2010. Więcej informacji na
www.dicholding.com
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Agata Passent, organizatorka
Festiwalu Pamiętajmy
o Osieckiej

Redaktor naczelna Imperium Kobiet
rozmowie z Danielem Passentem

w

Pierwsza Dama otr

zymuje od
nas magazyn

OSIECKA

pojawił się także
Na Gali Festiwalu
gdan Zdrojewski
Bo
ry
minister kultu

ŁĄCZY POKOLENIA

Koncert galowy 13. festiwalu „Pamiętajmy o Osieckiej”,
z udziałem 11 finalistów, odbył się w tym roku
4 października w Och-Teatrze Krystyny Jandy.
Uświetnił go występ Katarzyny Dąbrowskiej - aktorki
warszawskiego Teatru Współczesnego. Towarzyszył jej
zespół Jana Smoczyńskiego. Funkcję mistrza ceremonii
pełniła Magdalena Smalara.
„Pamiętajmy o Osieckiej”
to kameralna impreza,
podczas której przedstawiono
wspaniałe polskie piosenki,
autorstwa mistrzów gatunku,
w wykonaniu kilku pokoleń
wokalistów. Usłyszeliśmy więc
utwory Agnieszki Osieckiej
zarówno w starych, jak
i w nowych aranżacjach.
Podczas Gali zaprezentowano
gościom pierwszy numer
naszego ekskluzywnego
magazynu, który od połowy
października dostępny jest
w całej Polsce w sieci Empik
oraz w najlepszych ośrodkach

76 /

magazine/Grudzień-Styczeń

SPA i hotelach.
Numer specjalny Imperium
Kobiet poświęciliśmy
twórczości Agnieszki
Osieckiej. Opowiadali o niej
Daniel Passent, Magda Umer,
Krystyna Janda i córka
poetki, założycielka Fundacji
Okularnicy - Agata Passent.
Na Gali zorganizowanej
przez Fundację Okularnicy
pojawili się m.in.: prezydent
RP Bronisław Komorowski
z żoną Anną, minister kultury
Bogdan Zdrojewski, Magda
Mołek, dr Irena Eris, Daniel
Passent, Agata Passent, Magda
Umer i Stanisław Soyka.

2010/2011

dr Irena Eris z mężem

KOKTAJL TOWARZYSKI

Prezydent RP Bronisław
Komorowski z żoną Anną
i Agatą Passent

Bożenna Ulatowska, dziennikarka
Imperium Kobiet dumnie prezentuje
nasz magazyn

Na Festiwalu nie mogło
zabraknąć Stanisława Soyki

Na festiwalu nie zabrakło pięknych
hostess promujących magazyn Imperium
Kobiet
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Męskim okiem

MĘSKIM OKIEM
DIAMENTOWE
MYŚLI PIOTRA
DOMURADA

Kobiety posiadają przemożny wpływ na życie mężczyzn
i nikłą kontrolę nad własnym życiem.
Kobieta najbardziej się złości, gdy zostanie oszukana przez
mężczyznę, którego miała wykorzystać.
Romantyczność: Zestaw hipnotycznych odurzeń,
pozwalających (czasowo) kobiecie na seks bez zobowiązań
(dla mężczyzny).
Tak silnie, jak kobiety chcą ślubu, to tylko chcą rozwodu.
Kobiety nie potrafią kochać, tylko ubóstwiać. A ubóstwiać
kobieta może tylko jednego: albo ojca, albo męża, albo syna,
albo kochanka, albo Boga. Co też i czyni, w różnych etapach
swego życia.
W percepcji kobiety, wyrachowanie to życiowa konieczność,
a w wykonaniu mężczyzny to największe świństwo.
Definicja największego szczęścia i największego nieszczęścia
jest dla kobiety ta sama: męskie poczucie własności,
a niuans w miłości.
Kobiety poważniej traktują męskie obiecanki niźli swe
przysięgi.
Do znośnego życia mężczyzna potrzebuje: rajcującego
zajęcia, wesołych kumpli i seksu.
Do znośnego życia, kobieta potrzebuje: pieniędzy, orgazmów
i upokorzenia innych kobiet.
Dla kobiety, najbardziej sexy w mężczyźnie jest sposób
w jaki on przeżywa jej seksualność.
Istota presji pod którą żyjemy: Mężczyzna musi się wykazać,
kobieta musi się pokazać.
Jest tylko jeden typ mężczyzny, trudniejszy do zniesienia
przez kobiety niźli bałaganiarz – jest nim pedant.
Niektóre kobiety, ze wszystkich sił, starają się być
najlepszymi żonami dla swych synów.
Udowadnianie byłemu to forma kontynuacji związku.
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Irlandzkie
życzenia
i obaj będziemy z niego dumni?
I tak się stało.
Syn farmera ukończył najlepsze szkoły
i stal się znany na całym świecie, jako
Sir Alexander Fleming, odkrywca penicyliny.
Wszystkiego dobrego!!!
Nazywał się Fleming i był biednym szkockim farmerem.
Pewnego dnia, gdy ciężko pracował w polu usłyszał wołanie
o pomoc
dobiegające z pobliskich bagien.
Pobiegł tam i znalazł przestraszonego chłopca,
którego uratował od śmierci.
Następnego dnia przed dom farmera zajechał powóz,
z którego wysiadł elegancki gentleman,
który przedstawił się jako ojciec uratowanego chłopca.
Powiedział do farmera, ze chce mu zapłacić za uratowanie
syna.
Farmer odrzekł, ze zapłaty nie przyjmie
gdyż uratował chłopca nie dla pieniędzy.
W tym momencie do domu wszedł syn farmera Alexander.
Czy to twój syn?- zapytał gentelman.
Tak to mój syn.- odrzekł dumnie farmer.
Mam ofertę dla ciebie.
Opłacę naukę dla twojego syna tak,
aby zdobył to samo wykształcenie jak mój syn.
I jeśli chłopak jest taki jak jego ojciec nie zmarnuje okazji

Wiele lat później ten sam chłopiec,
który został uratowany z bagien
zachorował na zapalenie płuc.
Co uratowało jego życie?
Penicylina.
Nazwisko chłopca: sir Winston Churchill.
Ktoś kiedyś powiedział: wszystko powraca...
Pracuj tak jakbyś nie potrzebował pieniędzy.
Kochaj tak jakby nikt nigdy ciebie nie zranił.
Tańcz jakby nikt na ciebie nie patrzył.
Śpiewaj jakby nikt cię nie słuchał.
Żyj jakby był raj na ziemi.
Wyślij to do każdego, kogo uważasz za przyjaciela.
Irlandzkie życzenie dla przyjaciela mówi:
Niech zawsze będzie praca dla twoich rak,
Niech w twoim portfelu zawsze będzie moneta albo dwie,
Niech zawsze świeci słonce w twoim oknie,
Niech przyjaciel zawsze będzie przy tobie,
Niech po każdym deszczu pojawia się tęcza,
Niech Bóg napełni twe serce radością...
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Centrum
Spa i relaksu
W World Class dbamy nie tylko
o Twoje ciało ale również o Twój
umysł i stan ducha. Nasze kluby
to schronienie przed stresami
dnia codziennego, to miejsce
gdzie możesz się zrelaksować
i zregenerować swoje siły witalne.

SPA
Odwiedź nasze Spa, a znajdziesz tu
lekarstwo dla swojego ciała i duszy.
Nasze usługi obejmują basen
rekreacyjny, Jacuzzi, kilka saun,
prysznice oraz relaksujące otoczenie
- wszystkie zaprojektowane
by zregenerować Twoją duszę
i napełnić Cię energią, byś stawił
czoła całemu światu!

World Class Health Academy
w Hotelu Marriott
Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa
tel: +48 22 630 51 16
marriott@worldclass.pl

Masaże i zabiegi
kosmetyczne
Jeśli Twoja skóra wygląda na
zmęczoną a ciało daje oznaki
wyczerpania, nasze zabiegi
postawią Cię na nogi! Nie odmawiaj
sobie przyjemności, skorzystaj
z profesjonalnych usług i umów się
na rewitalizujący zabieg na twarz,
masaż gorącymi kamieniami czy
jeden z wielu zabiegów na ciało.
World Class współpracuje z Guinot
Institut Paris oferując pełną gamę
usług, takich jak zabiegi na twarz,
masaże czy usługi manicure
i pedicure.

REKLAMA
MILLENIUM

ŚWIĄTECZNY KONKURS
IMPERIUM KOBIET
I SERWISU
PLANETAKOBIET.COM.PL

Aby wziąć udział w naszej dzisiejszej zabawie
wystarczy odpowiedzieć na pytanie:
Co w języku łacińskim oznacza słowo - „vigilia“
A) czuwanie
B) odpoczywanie
a następnie wysłać SMS-a na numer 7160
o treści PLANETA.prawidłowa odpowiedź
(np. PLANETA.A lub PLANETA.B).
Na odpowiedzi czekamy do 15 stycznia
Koszt SMS-a: 1 zł +VAT (1,22 zł z VAT)
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