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Szanowni Państwo!
Czym jest gorset dla współczesnej kobiety? To oczywiście nie jest
już element garderoby, jednak każda z nas codziennie, nie na sobie,
ale w sobie, nadal go nosi. To po prostu są nasze ograniczenia. Każda
z nas je posiada i co gorsza wiele z nich to nasze samoograniczenia.
Narzucamy je sobie same. Czasem ze źle rozumianej konieczności,
czasem z wygody, czasem ze strachu.
Czasem to my same dla siebie jesteśmy największymi wrogami, bo
nie robimy nic, aby uwolnić się z więzów krępujących nas konwenansów i społecznych stereotypów. Dlatego musimy walczyć o siebie. O to,
abyśmy były godniej traktowane – jako pracownice, szefowe, a także
przez własnych mężów, synów. Od nas naprawdę dużo zależy! Drogie
panie — uczciwością wobec nas samych i innych jesteśmy w stanie
góry przenosić :-).
Kobiety generalnie są silniejsze psychicznie i emocjonalnie. Jesteśmy zaradniejsze. Większość z nas pracuje na kilku etatach. Jesteśmy matkami, opiekunkami, gospodyniami domowymi, pracownicami.
Nasze etaty zaczynają się w momencie, kiedy rankiem otwieramy
oczy i kończą, kiedy wieczorem je zamykamy. Kiedyś powiadano, że
mężczyzna jest głową, a kobieta szyją, która nią kręci. Dzisiaj coraz
częściej jesteśmy jednym i drugim.
„Bez Gorsetu” to pierwsze kobiece pismo w naszym regionie. Chcemy
pokazywać w nim to, co ważne i ciekawe dla mieszkanek Warmińsko-Mazurskiego. Chcemy inspirować i motywować, bawić i wzruszać.
Kierujemy je do pań otwartych na rozwój osobisty i poszukujących
możliwości świadomego kreowania swojego życia, czyli do każdej
mieszkanki naszego regionu.
Moim marzeniem jest, aby kobiety na Warmii i Mazurach bardziej
wierzyły w siebie i były szczęśliwsze. Wierzę, że „Bez Gorsetu” Wam
w tym pomoże. I nie pozwoli zapomnieć, że kobiety są najbardziej
niesamowitymi istotami na ziemi.
Beata Tokarczyk,
pełnomocnik zarządu Grupy WM ds. operacyjnych
i pomysłodawczyni „Bez Gorsetu”
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Seks nie powinien
być tematem tabu
\\\ Uważa, że jej książka nie ma szans na to, by stać się szkolną
lekturą, choć przedmiot wychowanie do życia w rodzinie
wygląda w szkołach kiepsko. Z top modelką Anją Rubik,
pomysłodawczynią akcji edukacyjnej dotyczącej seksu
#sexedpl *, rozmawia Katarzyna Pachelska. Fot. Adam Pluciński
— Jesteś teraz taką panią profesor od seksu dla młodych ludzi...
— Absolutnie nie, nie jestem żadną panią profesor, nie jestem też edukatorką.
Książka „#sexedpl. Rozmowy Anji Rubik o dojrzewaniu, miłości i seksie” składa
się z rozmów z osobami, które są edukatorami seksualnymi — psychologami czy
lekarzami. Ja jestem tylko takim pośrednikiem, posłanką. Chcę zwracać uwagę na fakt, że nie ma w Polsce edukacji seksualnej, pomagać dotrzeć do takich
informacji. Seks nie powinien być tematem tabu, powinniśmy o nim rozmawiać,
rodzice powinni o nim rozmawiać z dziećmi, partnerzy między sobą. To powinno
być coś, z czym czujemy się komfortowo.
— Czytając twoją książkę, można odnieść wrażenie, że jest pochwałą
masturbacji. Stawiacie ją w pozytywnym świetle. Już nie jest wstydliwą
czynnością, którą wszyscy wykonują, a nikt się do niej nie przyznaje.
— Bardzo mi zależało, żeby o tym wspomnieć w kilku miejscach, bo nie każdy
będzie czytał tę książkę od dechy do dechy. U nas w szkołach uczą, że masturbacja jest wynikiem niedojrzałości, że to jest „be”, złe, niekatolickie. Tworzy się
rozszczepienie między ciałem a umysłem. A to idealny sposób, żeby poznać
siebie, zobaczyć, jak jesteśmy zbudowani, kiedy czujemy się dobrze. To najlepszy sposób, żeby poznać naszą seksualność i przekonać się, co nam sprawia
największą przyjemność. Kto będzie lepiej wiedział, co jest dla nas przyjemne,
niż my sami? Seks powinien być przyjemny. Jak mamy pomagać partnerom,
którzy chcą nam sprawić przyjemność, jeśli sami nie wiemy, co nam się podoba.
— Myślisz, że twoja książka ma szanse być kiedyś lekturą w szkole?
— Na razie nie widzę na to szans, ale bardzo bym chciała. Dziś przedmiot wychowanie do życia w rodzinie wygląda w szkołach kiepsko. Edukacja seksualna nie
ma miejsca. W jednej z książek, która ma „edukować”, słowo seks pojawia się dwa
razy na 180 stronach, i w dodatku w negatywnym kontekście. Jest w niej mnóstwo
bzdur. Zazwyczaj zajęcia są prowadzone przez osoby, które nie mają ku temu
kwalifikacji. Wiele mówimy o edukacji, a o edukacji seksualnej — bardzo mało,
a przecież seks dotyczy każdej osoby na tej planecie i ma ogromny wpływ na to,
jakie w przyszłości będziemy budować związki, na nasze bezpieczeństwo, na nasze
zdrowie fizyczne i psychiczne, na akceptację samego siebie i zrozumienie innych
ludzi, tolerancję. To jest niezmiernie ważna część naszego życia. Wkurza mnie, że
nie przekazujemy takiej samej informacji polskiej młodzieży, jaką dostają młodzi
ludzie z innych krajów Europy. Dlaczego młodzi Polacy mają mieć gorszy start,
dlaczego mają mieć kłopoty z akceptacją samych siebie? Blokowanie przepływu
informacji jest niekonstytucyjne. Jestem przerażona, gdy młodzi mówią mi, że
w szkole nauczyciel twierdzi, że metodą antykoncepcji jest Bóg i on zadecyduje,
czy chce, byś była w ciąży, czy nie, a menstruacja to „krwawe łzy macicy, która
płacze, bo nie ma w środku dziecka”.
— Wspominasz we wstępie książki, że sama przeżyłaś inicjację seksualną dość późno, bo w wieku 18 lat. Byłaś grzeczną dziewczyną?
— Parę osób zwróciło mi uwagę, że nie powinnam pisać „późno”, bo każdy ma
swój czas na to, ale mi chodziło o to, że było to późno w porównaniu do wyników
badań, które mówią, że wiek inicjacji seksualnej jest statystycznie niższy niż
u mnie. Ja czekałam na właściwą osobę, chciałam kogoś, komu mogę zaufać,
kogo znam. W końcu bardzo się zakochałam i stwierdziłam, że to najwyższy
czas. Mieszkałam sama od 16. roku życia i niczego nie miałam zakazanego, a jak
wiadomo, zakazany owoc lepiej smakuje. Jest bardzo ważne, żeby nie czuć presji
otoczenia, a ja nie czułam. Jest udowodnione, że dzieciaki, które przeszły solidną
edukację seksualną, opóźniają moment inicjacji seksualnej, bo zazwyczaj bardziej
się akceptują, rozumieją, czym jest seksualność, co się dzieje z ich ciałem, co to
jest ten pierwszy raz. Przez to, że się lepiej czują we własnej skórze, nie czują
presji otoczenia.

3

Fot. archiwum prywatne Marzeny Tarasiewicz

4

W tej sukni nie będzie
tłem dla innych

\\\ Od początku nie widziała innej możliwości niż czerwień, która przy tej karnacji,
urodzie i posągowej sylwetce Agata Biernat, nasza Miss Polonia, wygląda
zachwycająco. Rozmawiamy Z Marzeną Tarasiewicz, wizażystką i ekspertem ślubnym.
— Podczas finału Miss World w Chinach nasza Miss Polonia Agata
Biernat zaprezentuje się w „twojej” sukni. Jak zeszły się wasze
drogi?
— Kontakt z Miss Polonia nawiązałam w trakcie współpracy z Izabelą Krzan, naszą olsztyńską Miss Polonia 2017. Wtedy zaangażowałam
Izę do kampanii wizerunkowej mojego salonu La.Lila, przygotowałam
dwa projekty, w których Iza wystąpiła. Suknie zostały zauważone przez
przedstawicieli Miss Polonia i dość nieoczekiwanie zaproponowali mi,
żebym przygotowała jedną kreację, w której wystąpi na Miss Universe
Kasia Włodarek. Była to jedna z wielu sukienek, które zostały zabrane
na zgrupowanie.
— Teraz jesteście — ty i twoja suknia — te najważniejsze.
— Suknia Kasi bardzo się spodobała, na dodatek złapaliśmy z organizatorami wspólne flow. Zaczęły się poważne rozmowy i padła propozycja
stworzenia głównej kreacji. Odpowiedziałam, że oczywiście podejmiemy
się. Dopiero później okazało się, że to nie będzie Miss Universe tylko Miss
Świata — wydarzenie jeszcze większej rangi.
Po 12 latach Polska wraca na Miss World! Polka po raz pierwszy od tylu
lat będzie nas reprezentowała, więc była to ogromna odpowiedzialność.
Dlatego nic poza tą suknią tak naprawdę się nie liczyło. Z kilku rzeczy
musiałam zrezygnować i przyłożyć się do tego wyzwania.
— Jak wyglądała praca nad suknią? Przyśniła ci się pewnej nocy
czy może od dziewczynki marzyłaś, że stworzysz kiedyś coś
takiego?
— Inspiracją była oczywiście sama Agata. Niesamowicie ważne było poznanie jej. Trzeba było stworzyć coś, co oprócz tego, że będzie wyglądało
spektakularnie, odda to, jaka jest. Dodam tylko, że nie jestem projektantką.
Tym bardziej zostałam rzucona na przysłowiową głęboką wodę. Jestem
artystką. Wyrażając czyjeś piękno poprzez makijaż, którym zajmuję
się od tylu lat, stylizację ślubną czy przy kreowaniu strojów dla osób
prywatnych, najważniejsze jest dla mnie to, aby podkreślić osobowość,
charakter danej osoby. Miejsce i ranga wydarzenia też jest ważne, ale
nigdy tak jak sama kobieta. Po tylu latach pracy z kobietami, a pracuję
w branży ślubno-modowej od 16 lat, wiem, że im lepiej strój jest spójny
z osobowością i urodą, tym lepiej osoba, która go nosi, będzie się w nim
prezentować. Strój, makijaż to nasza wizytówka, to skrócona charakterystyka naszej osobowości przedstawiona światu. Dlatego nie wyobrażałam
sobie wyboru innego koloru przy tworzeniu sukni finałowej niż czerwień i
wiele jej odcieni, bo kojarzy mi się z jednym z żywiołów - ogniem, a Agata
to niewątpliwie ten żywioł!
— Jest typem sportowca?
— Tak. Sukienka jest dla niej odświętnym strojem. Na co dzień strój sportowy liczy się dla niej zdecydowanie bardziej niż szpilki. Dlatego Agata
mi zaufała i stwierdziła, że oddaje się w ręce specjalistów. Złapałyśmy,
fajny koleżeński kontakt i to też miało ogromny wpływ na tworzenie kreacji, bo nie da się stworzyć czegoś wyjątkowego, jeśli się kogoś nie lubi.
Jedyne, co mi na początku powiedziała, że coś, czego na pewno nie chce,
to czerwieni! (śmiech)
— Cóż za paradoks! Nie chciała czerwonego, więc... no właśnie,
jaki dostała? Czy to rubin?
— Tam jest kilka połączeń — jest i rubin, i czerwień z odcieniem fioletu,
jest karminowa czerwień w postaci poszewki z mikado, a aplikacje 3D są
w strażackim kolorze czerwonym. Nie uda się więc nam powiedzieć, że
suknia nie jest czerwona (śmiech). Agata najpierw myślała o bezpiecznych
pudrowych kolorach.
— I jak jej to wybiłaś z głowy?
— Powiedziałam: „Kochana, ty musisz wyglądać jak milion dolarów! Jak
wyjdziesz w tej sukni, to nie ma możliwości, żeby koło ciebie ktoś stanął

i żebyś ty się stała dla niego tłem! Ty będziesz grała pierwsze skrzypce.
Suknia musi być z tobą scalona, a dla mnie ty jesteś żywiołem, jesteś
ogniem!”. Dla mnie od początku nie było innej możliwości niż czerwień, która przy jej karnacji, urodzie i posągowej sylwetce wygląda
zachwycająco.
— I co było dalej?
— Gdy ustaliłyśmy już kolor, wysłałam jej kilka próbek materiałów. Zadecydowałyśmy, że na pewno musi być zmysłowe rozcięcie, żeby pokazać jej
piękne, długie nogi. Wiedziałyśmy, że jak zrobimy bardzo delikatną, wiotką
suknię, to Agata gdzieś zginie w tłumie. Po prostu obawiałybyśmy się zasłonięcia. To za duży kaliber przedsięwzięcia, by bawić się w skromność.
Duża suknia oznacza dużą odległość innych dziewczyn od Agaty, a ona ma
być królową swojej przestrzeni.
— Jak dużą metamorfozę suknia przeszła od tego pierwszego
razu, kiedy Agata ją przymierzyła, aż do jej ostatecznej wersji?
— Już od pierwszego spotkania było wiadomo, w którą stronę będziemy
podążać. Gdy przyjechała do Olsztyna na przymiarkę, spędziłyśmy razem
z suknią cały dzień. Oprócz tej głównej przygotowałam Agacie jeszcze
cztery kreacje. W jednej z nich pojawiła się na finale Miss Polonia, gdzie
przekazywała koronę następczyni. Ale oczywiście to przy kreacji głównej
spędziłyśmy najwięcej czasu. Tak jak od razu wiedziałyśmy, jak będzie
wyglądał dół, tak góra była zagadką.
— Jak wygląda twój warsztat pracy?
— Należę do tych osób, które robią wstępne szkice, ale większość upinam
na manekinie i na osobach. Materiał musi pracować i współgrać z osobą
i jej sposobem poruszania się. Muszę widzieć, jak to plastycznie wygląda.
Fajnie, jak widzę, jak to wszystko buduje się na bieżąco i cały proces twórczy oplata całą dziewczynę. Nad górą było najwięcej debat — linia ramion:
jedno ramiączko czy dwa? Nie chciałyśmy sztampy i pospolitości. Ona ma
się czuć wyjątkowo w tej kreacji.
— Agata się nie buntowała?
— To mocna osobowość, która potrafi pokazać swoje ja, ale gdy wie,
że ma do czynienia z profesjonalistami, nie gwiazdorzy. Ona w ogóle nie
ma nic wspólnego z gwiazdorzeniem, to zaprawiony w bojach sportowiec,
który ma plan na siebie.
Co mi imponuje w Agacie to to, że zanim pojawiła się w Miss Polonia, to
już miała swój pomysł na siebie, wiedziała, co chce robić w życiu, miała
pasje. To nie jest tak, że Miss Polonia ma ją jakoś ukształtować, bo ona
już jest ukształtowana.
— W trenie jest podobno 20 metrów materiału zamawianego z
jakichś dalekich krajów?
— Poszło więcej — 30 metrów. Koronka jest hiszpańska, a reszta materiału przyjechała z tureckiego Stambułu. I jest tam kilka rodzajów materiału:
mikado, tiule, aplikacje 3D, koronka. Suknia jest bardzo ciężka — Agata
na nią samą musi mieć oddzielny bagaż. Wiedziałyśmy, jaki ma być efekt,
więc nie oszczędzałyśmy. Suknia jest dziełem moim, ale również trzech
niesamowicie uzdolnionych krawcowych, które należą do mojego zespołu
i są moim fundamentem do tworzenia. Dzięki dziewczyny! Należy im się
wielki pokłon. Wykonały niesamowitą pracę.
— Jak się z taką suknią obchodzić? Specjalny wieszak, specjalna
szafa? Kufer, skrzynia?
— Sama sukienka nie jest może specjalnie ciężka, ale spódnica...tak!
— Czyli jest dwuczęściowa?
— Tak. To dopasowana sukienka w kształcie rybki z pięknie eksponującym
ramiona dekoltem i ogromna, spektakularna spódnica o charakterze estradowym. Jak na czerwony dywan dla wielkiej gwiazdy, bo Agata ma się tak
czuć i robić na innych wrażenie tej najjaśniej święcącej w całej galaktyce!
xs
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Zawsze będę
wspierał kobiety!
\\\ R
 obert Biedroń. Kiedy pierwszy raz usłyszałam to nazwisko z ekranu TV, jakoś
nie umiałam przejść koło niego obojętnie. I nigdy nie przeszłam. Czy to przez
jego charakterystyczny głos, naturalny uśmiech? Czy po prostu jakąś
szczerość w zachowaniu? Nie mogłam i już! Fot. Zbigniew Woźniak
Impulsem do tej rozmowy była scena z pewnego portalu informacyjnego.
Trwał przegląd prasy i prowadzący wraz z kimś z obsługi dworowali sobie
ze zdjęcia nagiej kobiety. I tylko Robert Biedroń stanął w jej obronie. Ja się
wzruszyłam, a prowadzącemu i reszcie choć przez chwilę było głupio.
— Opowiedz o swojej mamie: jak udało jej się wychować tak wrażliwego człowieka? Jakie wzorce przekazywała ci od dzieciństwa i na
jakie wartości zwracała największą uwagę?
— Moja mama nie miała łatwo. Nigdy nie mieliśmy za dużo pieniędzy,
a dzieci była czwórka — siostra, dwóch braci i ja. Ojciec nadużywał alkoholu
i był agresywny. Często nas bił albo znikał z domu. Wszystko więc było na jej
głowie. Mimo to zawsze starała się o nas zadbać. Z perspektywy czasu widzę,
jak wielkie było poświęcenie z jej strony. Tym większe, że w tak trudnych
warunkach.
Byłem najstarszy i musiałem brać odpowiedzialność za braci i siostrę. Już
w dzieciństwie nauczyłem się więc, co to znaczy troszczyć się o innych. I to
mnie ustawiło już chyba na całe życie — gdy tylko mogę, staram się pomóc
słabszym ode mnie. Dlatego m.in. zdecydowałem się stworzyć ogólnopolski
ruch polityczny. Potrzebujemy ugrupowania, które nie będzie wykluczać, które
każdemu zagwarantuje jego prawa i upomni się o najsłabszych.
— Bierzesz udział w wielu akcjach prokobiecych i przeciw przemocy kobiet. Jak to się dzieje, że ty, mężczyzna, czasem głośniej niż
kobiety potrafisz upomnieć się o prawa kobiet?
— W żadnej społeczności nie można mówić o sprawiedliwości, jeśli jest
jakaś grupa, która jest niesprawiedliwie traktowana. A tak jest w Polsce z kobietami. Są większością, ale niemal zawsze występują z pozycji mniejszości.
Sam należę do mniejszości, wiem, co to znaczy być ignorowanym, wiem,
co to znaczy, gdy ludzie odmawiają ci sprawiedliwego traktowania i twoich
podstawowych praw. Doświadczałem tego przez większość życia. Dlatego
w mojej pracy zawsze dążyłem i będę dążył do tego, żeby żadna osoba i żadna
grupa nie została pozostawiona z tyłu. Walka o prawa kobiet jest dla mnie
zatem oczywistością. Mamy 2018 rok. To wstyd, że w naszym kraju tyle jeszcze
zostało w tej kwestii do zrobienia.
— W tym roku mija 100 lat, odkąd kobiety wywalczyły w Polsce
prawa wyborcze. Czy twoim zdaniem dziś nie są nam te prawa
dyskretnie odbierane? Czy to czasem nie jest tak, że prawa prawami, ale kobieta, żeby nie powiedzieć baba, ma siedzieć w domu,
gotować i zajmować się dziećmi? I czy my same umiemy z tych praw
korzystać?
— Głęboko wierzę, że proces wyzwolenia kobiet, który już się rozpoczął,
jest nie do zatrzymania. To jedyna siła, z którą liczy się obecny rząd. I słusznie!
Oczywiście, że niektórzy mężczyźni chcieliby ten proces powstrzymać — a jest
ich trochę w polityce. W czasie kadencji PiS Polska stała się jedynym poza
Węgrami krajem Unii Europejskiej, w którym antykoncepcja awaryjna jest na
receptę. Jednak poprzednie rządy też nie były skore do zmian. Pamiętamy
choćby, jakie opory miała PO przed wprowadzeniem unijnej konwencji antyprzemocowej. Ale kobiety w ostatnich latach pokazały, jaką mają umiejętność
mobilizacji. W końcu wywalczą swoje prawa, jestem tego pewien. A ja będę
je wspierał, jak tylko mogę.
— W czasie swojej prezydentury w Słupsku powołałeś m.in. Radę
Kobiet i wprowadziłeś 30 proc. kwoty dla kobiet zasiadających we
władzach spółek miejskich. To ty powołałeś też pierwszą kobietę
wiceprezydenta Słupska.
— Owszem, powołałem Radę i wprowadziłem kwoty, ale tak naprawdę
co innego najbardziej zwiększyło liczbę kobiet na wysokich stanowiskach
w miejskich spółkach. Wiesz, co to było? Po prostu zacząłem te stanowiska
wypełniać według klucza kompetencyjnego — nie politycznego. W większości
polskich miast i na szczeblu centralnym jest tak, że kiedy jakaś partia czy
jakiś polityk wygra wybory, to stołki rozdaje swoim działaczom i kolegom.

Dlatego my w Słupsku postawiliśmy na umiejętności. Żeby dostać posadę,
trzeba było wygrać profesjonalny konkurs. I co? I okazało się, że liczba kobiet
na najwyższych stanowiskach wystrzeliła w górę. Kobiety mają statystycznie
lepsze wykształcenie od mężczyzn. Tylko często po prostu nie dostają szansy.
— Jak się czujesz, gdy ktoś wobec ciebie jawnie stosuje mowę
i zachowanie nienawistne? Jak dużo wewnętrznej siły trzeba, żeby
podejść do takiego człowieka i powiedzieć: „Chodź, zrobimy sobie
selfie, łączy nas Polska”?
— Kieruję się zasadą, by maksymalizować dobro i minimalizować zło. W innym wypadku jaki sens miałoby jakiekolwiek działanie? Wielokrotnie w życiu
spotykałem się z groźbami, atakami, złym słowem. Na każde z nich mógłbym
odpowiedzieć tym samym. Ale wtedy dodawałbym siły tym negatywnym
uczuciom. Sprawiałbym, że będzie ich na świecie więcej. To prowadzi do coraz
większych podziałów.
Tę taktykę stale praktykują dwie największe partie w Polsce — PO i PiS.
Starają się jak najbardziej nas podzielić, bo podzielonym społeczeństwem
łatwiej jest rządzić. A ja chcę, żeby było odwrotnie. Dlatego za każdym razem
staram się wyciągnąć rękę, zareagować uprzejmie, spróbować porozmawiać.
Gdy byłem posłem, to nawet z posłanką Pawłowicz zawsze uprzejmie się
witałem, mimo że regularnie, krzycząc, wyzywała mnie od najgorszych.
Podobnie było w sytuacji, o której wspominasz. Pewien narodowiec w koszulce z napisem „zakaz pedałowania” wpadł na moje spotkanie w Ełku,
krzykiem przerwał rozmowę, którą właśnie prowadziłem z mieszkańcami.
Mógłbym go wyśmiać, obrazić, ale w ten sposób do niczego bym go nie przekonał. Zamiast tego porozmawiałem z nim, zrobiliśmy sobie zdjęcie. On jest
człowiekiem i ja jestem człowiekiem. Może mamy inne poglądy, ale nie musimy się nienawidzić. Może dzięki temu, jak zareagowałem, jego stosunek do
innych ludzi będzie trochę bardziej pozytywny. I to już jest sukces.
— Jak planujesz swoje działania? Masz skrzętnie wypełniony
pomysłami przepastny kalendarz, notatnik? Korzystasz z aplikacji
w telefonie? Czy piszesz na czymkolwiek i dopiero potem robisz
w tych notatkach porządek?
— Dosyć skrzętnie. Bez tego nie dałbym rady. Zawsze starałem się być jak
najbardziej zajęty, bo tylko w działaniu się spełniam, nie lubię bezczynności.
Chciałbym coś na koniec po sobie zostawić innym, coś zmienić — a nie tylko
tak sobie egzystować. Na razie z każdym kolejnym rokiem liczba obowiązków
rośnie. Zresztą każdy może w internecie zobaczyć plan wszystkich moich
spotkań w roli prezydenta Słupska. Jestem pierwszym urzędnikiem stojącym na czele miasta, który stosuje w tym względzie pełną transparentność.
Uważam, że mieszkańcy mają prawo to wiedzieć, skoro mnie wybrali.
Oczywiście nie zawsze dałbym radę z organizowaniem wszystkiego sam.
W organizacji czasu pomagają mi moi współpracownicy. Bez nich byłbym
zgubiony! A sam zawsze noszę ze sobą kieszonkowy notes do zapisywania
inspiracji i pomysłów, które w najmniej oczekiwanych momentach wpadają
mi do głowy.
— Co robisz w wolnym czasie? Jak ładujesz baterie, resetujesz
umysł?
— Kiedy mogę, staram się ruszać. Do ratusza jeżdżę rowerem, a poza tym
sporo biegam. Nie ma lepszego sposobu na zregenerowanie mózgu i pobudzenie kreatywności. Bieganie to często jedyny moment, kiedy mogę zostać
sam z własnymi myślami — w pracy prezydenta miasta rzadko zdarza się
wolny czas. Często to właśnie wtedy wpadam na najlepsze pomysły! Poza
tym staram się czytać. Niewiele osób tak o tym myśli, ale czytanie to nie
tylko nauka, to także sposób na relaks. Widziałem badania, które mówią, że
czytanie już po 6 minutach powoduje redukcję stresu o 68 procent. Nie wiem,
czy to prawda, ale mnie czytanie zdecydowanie uspokaja!
Magdalena Maria Bukowiecka
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Miałam w życiu
mnóstwo szczęścia
\\\ Widzę jak się układają losy moich
kolegów równolatków, a jak
koleżanek. Nas, kobiet, które zbliżają
się do 60, zostało w obiegu niewiele. To
strasznie smutne — mówi aktorka. Z
Danutą Stenką rozmawia Aleksander
Król. Fot. polskapresse

z domu, to coraz bardziej zdaję sobie sprawę, przekonuję się o tym, że
to jest moja baza, moje gniazdo, moje miejsce na świecie. Zawód jest dla
mnie pewnie równie ważny. To jest warkocz — przeplatają się historie
zawodowe i mojego życia osobistego i nawzajem na siebie wpływają. Jedna sfera bez drugiej nie istnieje. O tym, jaka jestem w domu, decyduje
to, jaka jestem na zewnątrz, na ile się mogę spełnić w zawodzie, na ile
rosną mi skrzydła albo na ile zostają podcięte. Oczywiście to nie dotyczy
tylko mojego zawodu. Człowiek współczesny poświęca pracy bardzo dużo
czasu. Kawał życia. Nie da się tego wymazać gumką i uznać, że żyć zaczynam
dopiero po godzinach. Tutaj też żyję i to życie jest równie ważne. I tak jak
ono ma wpływ na mój dom, tak mój dom, moja rodzina ma wpływ na to, co
się dzieje ze mną na zewnątrz.
— W którymś z wywiadów powiedziała pani, że córki uratowały
pani życie.   
— Nie pamiętam w tej chwili, w jakim kontekście padły te słowa, ale niewątpliwie moje córki, mój mąż, ich obecność w moim życiu, decyduje o jego
jakości. Teraz, kiedy stają się samodzielne, zaczynają żyć swoim życiem,
częściej zostajemy z mężem sami w domu i mamy czas na refleksje dotyczące wychowania, przyjaźni, miłości, relacji. Bardzo się cieszę, że wartości,
którymi je karmiliśmy, wydają teraz piękne owoce.
— Kiedyś powiedziała pani, że w tym zawodzie w Polsce dojrzałe
aktorki nie mają czego szukać, nie dostają ról. W pani przypadku jest
inaczej, kariera przyspieszyła po czterdziestce, na brak propozycji
pani nie narzeka.
— Przeczytałam kiedyś wywiad z Meryl Streep, która miała wówczas 48 lat,
czyli była dość młodą kobietą z mojego obecnego punktu widzenia. Powiedziała
wtedy, że zdaje sobie sprawę, że wszystko, co najciekawsze w zawodzie już ma
za sobą, teraz będzie już tylko z górki. Przyszło nowe pokolenie i czas, nomen
omen, zejść ze sceny. Szczęśliwie w jej przypadku to się nie spełniło, niemniej
taki jest los dojrzałych kobiet w tym zawodzie. Między innymi również dlatego
nie marzyłam, żeby córki zostały aktorkami.
Widzę jak się układają losy moich kolegów równolatków, a jak koleżanek.
Nas, kobiet, które zbliżają się do 60, zostało w obiegu niewiele. To strasznie
smutne, bo jako człowiek staję się coraz bardziej wielowarstwowa i jako aktorka coraz więcej umiem, wobec czego mam coraz więcej do zaoferowania.
Dla mężczyzn w tym wieku otwierają się wrota, dla kobiet zamykają. Nam
najczęściej proponuje się role, właściwie rólki, ozdobników, dopełniaczy czy
podpórek męskich historii.
Teatr jest bardziej łaskawy, daje mięsiste role dojrzałym kobietom, ale jest
ich tyle, co kot napłakał. Na szczęście granica wieku, w którym aktorki dostają
propozycje ciekawych ról, nieco się przesuwa. W ubiegłym roku rozmawiałam
z koleżanką o dekadę młodszą, która mówi: „Słuchaj, ja sobie przypominam, że
kiedy ty byłaś w moim wieku, to było zdecydowanie mniej propozycji filmowych,
telewizyjnych dla kobiet po czterdziestce, a w tej chwili my, to jest pokolenie Mai
Ostaszewskiej, Magdy Cieleckiej, Agaty Kuleszy, ciągle gramy, często równolegle w paru filmach”. Ta górna granica wieku szczęśliwie dla kobiet przesuwa się,
ale ciekawe, czy mnie dogoni, bo ja niestety też się przesuwam na linii czasu.

— Wszystkie postaci, które grała Pani wcześniej, jak chociażby
Judyta z filmu „Nigdy w życiu!”, były dobroduszne, ugodowe, ciepłe... Podobno marzyła Pani, by zagrać w końcu czarny charakter
i dostała, czego chciała. Bogna Mróz, ordynator szpitala w Rybniku
z serialu „Diagnoza”, jest zła...  
— To prawda, chciałam zmierzyć się z postacią która byłaby z gruntu
zła. Nie wszystkie postaci które, grałam w teatrze, w filmie, w telewizji
były wyłącznie dobre czy ciepłe, zdarzały się kobiety silne, znajdujące
się w różnych trudnych, nawet bardzo kontrowersyjnych sytuacjach,
które ujawniały ich nie do końca jasne cechy charakteru, ale to, co różni
je od Bogny Mróz, to fakt, że każdą z nich potrafiłam na swój użytek
wytłumaczyć, usprawiedliwić jej „złe zachowanie”. Dla Bogny Mróz, na
tym etapie wiedzy o niej, nie znajduję żadnego usprawiedliwienia czy
wytłumaczenia. Szczerze mówiąc, prywatnie nie chciałabym obcować
z taką osobą, a tym bardziej być jej podwładną.  
— W Bognie Mróz nie ma pierwiastka Danuty Stenki?  
— Nie ucieknę od siebie, od swoich doświadczeń, przemyśleń czy
— przede wszystkim — od swojej fizyczności. Postać buduję na sobie,
to ja jestem jej rdzeniem. Myślę, że każdy człowiek dostał w momencie
przyjścia na świat pełen wachlarz cech, całą tęczę kolorów, ale wykorzystuje jedynie znikomy ich fragment. O tym niewątpliwie decydują geny,
środowisko, w którym się wychowuje i wiele innych czynników. Natomiast
my, aktorzy, mamy tę niezwykłą możliwość szukania, znajdowania w sobie tych barw, których nie tylko na co dzień „nie używamy”, ale których
istnienia nawet byśmy w sobie nie podejrzewali. Otóż ten zawód ciągle
mnie przekonuje, że wszystko jest możliwe, że ja też mogłabym być
taka jak moja postać, mimo że jest zupełnie inna niż ja. Po prostu jakieś
okoliczności zewnętrzne czy wewnętrzne albo jedne i drugie sprawiły,
że ja w tym momencie mojego życia jestem akurat taka, a nie inna.
— Już w pierwszym odcinku „Diagnozy...” Bogna Mróz, w rozmowie z Anną Leśniewską (Maja Ostaszewska) mówi, że postawiła na
karierę, a nie na rodzinę. Serialowy dom pani ordynator jest pusty.
W pani życiu prywatnym jest zupełnie na odwrót. Często powtarza
pani, że rodzina jest najważniejsza...  
— Rzeczywiście, dla mnie rodzina to podstawa. Im dalej w las, tym
bardziej się o tym przekonuję. Mimo że dzieci po części już wyfrunęły
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Lubię
szokować
\\\ N
 a czterdzieste urodziny stwierdziła, że zafunduje sobie coś dla siebie. Coś mega
kobiecego. I zrobiła to! Dziś tańczy burleskę, czym zachwyca męża. A gdy czegoś nie może
znaleźć w sklepie, sama to robi. Z Iwoną Pajewską rozmawia Ada Romanowska. fot. Archiwum prywatne
— Czym jest dla ciebie nuda?
— A co to takiego nuda? Na szczęście rzadko mam z nią do czynienia. Nie
lubię się nudzić, bo jestem bardzo aktywna. Muszę coś robić, bo inaczej
wariuję (śmiech).
— Coś robić... Czyli co?
— Lubię roślinki i kwiatki, czyli działkę. Lubię też kwiatki w domu. Własnoręcznie zrobiłam im doniczki. Bo nie mogłam znaleźć takich, które by mi
odpowiadały. W sklepach są ładne, ale potrzebowałam innych, oryginalnych. Pewnego dnia kupiłam glinę i zaczęłam robić. Jestem samoukiem,
nie chodziłam na żadne zajęcia, chociaż dużo nauczyły mnie filmiki w internecie. Lubię dziwne rzeczy, więc zrobiłam to, czego potrzebowałam.
I teraz jestem zadowolona.
Zresztą zawsze ciągnęło mnie do tego, żeby coś robić. Przez długi czas
wychowywała mnie babcia i to ona zaraziła mnie wieloma umiejętnościami. Robiłyśmy dużo rzeczy razem, więc uczyłam się naturalnie. I przyznam
szczerze, że chyba nauczyłam się od niej więcej niż jej córki. Babcie, gdy
już są babciami, mają więcej czasu i skupiają się na wnuczkach. Ja z tego
korzystałam.
— Co razem robiłyście?
— Wszystko! Gotowałyśmy, dziergałyśmy, szyłyśmy. I to jeszcze
w pięknych okolicznościach. W wiejskiej chacie, przy piecu kaflowym...
Pamiętam, że babcia robiła piękne swetry, a ja szlaczki typu „prawe-lewe”. Póki się tego nie nauczyłam, więcej nie chciała mi pokazać. Gdy
nadchodziły święta, szykowałyśmy wspólnie ozdoby i gotowałyśmy
proste potrawy. Później zaczęłam je ulepszać.
Jak mam trudne dni, to do tego wracam. I gdyby nie moja dzisiejsza droga
zawodowa, pewnie zajmowałabym się rękodziełem. Ale teraz mam swój
gabinet kosmetyczny, który nazwałam „Chwila relaksu” i on też rozwija mi
skrzydła. Dzięki paniom, które do mnie przychodzą, poznaję nowe rzeczy,
które i mnie relaksują. Nic nie dzieje się bez powodu.
— Babcia też nauczyła cię makijażu?
— Wyobraź sobie, że pierwszy raz pomalowałam się dopiero na bal maturalny. Właściwie można powiedzieć, że na swoją osiemnastkę (śmiech)!
Wcześniej nie miało to racji bytu. Zresztą, trochę z tego zostało mi do
dziś. Na co dzień nie chodzę umalowana, ale lubię szokować, gdy jest taka
potrzeba. I wtedy wyglądam szałowo. Na co dzień jednak szkoda mi czasu
na makijaż.
— Z tego co wiem, w domu cenisz minimalizm.
— W domu lubię, gdy na wierzchu jest tylko to, co potrzebne. Wszystko
inne, właśnie te bibeloty z jarmarków, muszą być pochowane. Bo by mnie
drażniły. Gdy coś od kogoś dostanę, zaraz to chowam. Czasami wystawiam
coś na chwilę, żeby komuś było przyjemnie, gdy mnie odwiedzi. Ale po
wizycie znowu to chowam. Ale bez obrazy! To nie znaczy, że prezent na
przykład mi się nie podoba. Często jestem bardzo zadowolona, ale u mnie
po prostu porządek musi być.
— Gdy masz wszystko pochowane, łatwiej się sprząta.
— Uwielbiam sprzątać! To kolejna rzecz, którą uwielbiam robić. Czasami się

zastanawiam, czy to nie jest jakaś choroba. Jak przychodzą do mnie znajomi,
to zastanawiam się, czy chcę, żeby jeszcze posiedzieli, czy mają już sobie
pójść. Dziwne to, ale tak mam.
— Bo brudzą?
— Ci, którzy mnie znają, nie reagują już na moje fanaberie. Gorzej z nowo
poznanymi. Ale tłumaczę im, że cieszę się z ich wizyty, ale muszę na przykład zmienić talerze, posprzątać okruchy. Ale moja mama taka jest, tata
świętej pamięci też taki był. Nawet babcia! Nie mogę być inna, skoro mam
to w genach.
— Ale babcia burleski pewnie nie tańczyła.
— Ja tańczę przez ciekawość. Namówiła mnie do tego moja klientka.
Słuchałam opowieści, oglądałam zdjęcia. Zazdrościłam tym kobietom, że
robią coś dla siebie. Że odkrywają swoje ciało i jeszcze świetnie się przy
tym bawią. Dojrzewałam długo, ale zanim trafiłam na zajęcia, poszłam
na występ. Nie byłam jeszcze do końca pewna, ale na scenie widziałam
taką energię, że stwierdziłam: „ja też dam radę! A jak nie, to zrezygnuję”.
— To była miłość od pierwszego wejrzenia?
— Na pierwsze zajęcia nie poszłam, bo się rozchorowałam. Nie mogłam
ruszyć ani ręką, ani nogą. Na kolejnych już się pojawiłam, choć skoczyłam
wtedy na głęboką wodę. Dziewczyny już się zapoznały, więc było im łatwiej.
A ten „pierwszy raz” wcale taki łatwy nie był. Trzeba było stanąć przed
lustrem i dotykać swojego ciała. Jakbym wcierała w nie balsam. A później
dotykałyśmy się nawzajem w ten sam sposób. Zrobiłam wielkie oczy, bo
nikogo nie znałam, a tu takie rzeczy!
To było dziwne, ale trzeba było się otworzyć. Może nie tyle chciałam
uciec, ale czułam się zażenowana. Bo gdzie ten fajny taniec? Ale przełamałam się. Następne zajęcia były już lepsze. I coraz bardziej się w nie
wkręcałam. Dziś jestem zachwycona.
— Do tego stopnia, że występujesz na scenie.
— Nigdy nie pomyślałam, że trafię na scenę. Gdy szłam na pierwsze zajęcia, myślałam, że będziemy pląsać tylko na sali. Coś na zasadzie zumby.
Ale z zajęć zrobiły się próby. Tańczę już półtora roku i mam za sobą dwa
występy. Może to dla kogoś mało, ale ja uważam, że to dużo.
Po pierwszym pokazie wróciłam do domu i powiedziałam mężowi:
„Wiesz, kochanie, chyba rzucę pracę i będę fikać nóżkami na scenie”. Bo
tak mi się to spodobało. Nie tyle sam występ, ale emocje za kulisami. Te
przygotowania, te emocje. Myślę, że każda kobieta powinna spróbować
takich wynalazków.
Mało tego, to nie tylko zajęcia, próby i występy, ale też spotkania „po
godzinach” z koleżankami. Z winkiem, z humorem. Fajnie się bawię. Na
czterdzieste urodziny stwierdziłam, że zafunduję sobie coś dla siebie. Coś
mega kobiecego. I zrobiłam to!
— Większość kobiet niestety zamyka się w domu. Bo dziecko, bo
mąż, pies, obiad...
— Ja też jestem żoną i matką. I powiem, że burleska nawet poprawiła
moje relacje z mężem. Niektóre ruchy są już dla mnie takie oczywiste...
Mąż jest zachwycony!
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Ich przewodniki
podbijają świat

O

\\\ Podróżują po świecie i zbierają doświadczenia. Dwie
olsztynianki stworzyły przewodniki. Jedna opisała
swój Wietnam. Druga — swój Olsztyn.
Z Emilią Krywko i Martą Kruk rozmawia Katarzyna
Janków-Mazurkiewicz. fot. Archiwum prywatne

lsztynianka od ośmiu lat. Pół-Polka, pół-Wietnamka. Emilia Krywko administruje grupą „Polacy w Wietnamie”. Jest
autorką bloga Wietnam.info. W Olsztynie jest znaną ambasadorką chustonoszenia. Mama Natalii. Teraz współautorka renomowanych przewodników Pascala. Brała udział
w opracowaniu przewodnika „Wietnam. Złota Seria Pascal”, ale także
„Wietnam. Pascal Lajt”. W tym ostatnim zachęca do podróżowania
z dzieckiem i opisuje swój Wietnam. Bardzo subiektywnie.
— Lata prowadzenia bloga sprawiły, że bardzo często rozmawiam
z ludźmi, którzy podróżują do Wietnamu i odpowiadam na wiele pytań
— opowiada Emilia Krywko. — Padają klasyczne: kiedy najlepiej wyjechać, na co się zaszczepić? Zdarza się, że ktoś dopytuje, jak powiedzieć w języku wietnamskim: „Jestem uczulony na gluten”.
Co może nas zdziwić? Już tutejsze „dzień dobry”.
W Wietnamie pierwsze pytanie po powitaniu
brzmi: „Czy już jadłeś?”. To grzecznościowy
zwrot, który można przetłumaczyć: „Jak
się masz”? — dodaje Emilia Krywko.
— Jedzenie jest ważne. Ludzie spotykają się w czasie posiłków, rozmawiają.
Jeśli chce się z kimś założyć biznes, to
trzeba kogoś lepiej poznać. Wspólny
posiłek temu sprzyja, więc w Wietnamie obiady biznesowe są na porządku dziennym.
Zaproszenie do współtworzenia
przewodnika nie było dziełem przypadku, bo przecież Emilia od wielu
lat prowadzi blog o Wietnamie.
— Zaproszenie też przyszło na
adres z bloga — wspomina Emilia
Krywko. — Najpierw wydawnictwo poprosiło mnie o aktualizację przewodnika,
a potem o stworzenie artykułów do wersji
Pascal Lajt. Może niektórzy będą oburzeni,
że w części „Wietnam subiektywnie” temat
potraktowałam zbyt lekko, ale tak jest. Trzeba
przyzwyczaić się, że nie wszystko w Wietnamie będzie
idealnie, że wiele rzeczy jest załatwiane na ostatnią chwilę.
W Wietnamie zapomnij o sztywnych zasadach. Zapomnij o pośpiechu. Uśmiechnij się, wrzuć na luz i ciesz się chwilą. Ja żałuję, że nie jestem tam tak często, jakbym chciała. A ciągnie
mnie tam bardzo. W Wietnamie mieszka rodzina mojej mamy,
mam z nią stały kontakt.
Według jej obserwacji ludzie dzielą się na tych, którzy Wietnam
kochają od pierwszej podróży miłością silną i uzależniającą, oraz tych,
którzy zaklinają się, że ich noga nigdy tam nie postanie.
„W swojej naiwności wierzę, że ktoś, kto dopiero stawia pierwszy
krok na wietnamskiej ziemi, może nastawić swój umysł i serce tak,
by znaleźć się w grupie miłośników tego kraju” — pisze Emilia w przewodniku „Wietnam. Pascal Lajt”.
O to, by z kolei Olsztyn zapadł w pamięć turystom dba olsztynianka
Marta Kruk, kierownik Miejskiej Informacji Turystycznej. Z bezpośrednich rozmów z ludźmi mogła się dowiedzieć, czego w Olsztynie
brakuje. Okazało się, że gier i zabaw dla najmłodszych, dzięki którym
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można utrwalać wiedzę np. o mieście. W ten sposób powstała gra
typu memory.
Dzieci namalowały swoje rysunki ciekawych miejsc i zabytków
w Olsztynie, które potem zamieniły się w karty do gry. Efektem wycieczek projektu „Moje miasto jest ciekawe” była na przykład gra
planszowa „Olsztyn mnie kręci”. Potem Olsztyn doczekał się kolejnej
ciekawej publikacji — książki z legendami miejskimi stworzonymi
przez dzieci, zatytułowanej „Legendy Olsztyna”. Teraz nadszedł czas
na przewodnik, a raczej „Półprzewodnik po Olsztynie”.
— Podjęłam się stworzenia przewodnika po Olsztynie nie jako
zupełny żółtodziób, ale mając już pewne doświadczenie jako przewodniczka PTTK oraz kierownik Miejskiej Informacji Turystycznej. To
miało wpływ na to, że zaczęłam zauważać, co przeciętnego
turystę interesuje, czego chciałby się dowiedzieć no
i jakich informatorów w tym zakresie brakowało
dotąd w Olsztynie. Dlatego w treści pojawiają
się nie tylko opisy zabytków, ale też adresy
restauracji i miejsc rozrywki — tłumaczy
Marta Kruk.
Inspiracji było dużo, bo spotkania z turystami mogą być zadziwiające.
— Ludzie mają przeróżne pomysły,
rozmaite potrzeby i naprawdę niesamowite pytania! Zawsze staram się
sprostać wymaganiom klientów, ale
bywa tak, że nie mogę się powstrzymać od uśmiechu. Proszę sobie wyobrazić małżeństwo, które przychodzi do informacji, pytając: „Jak dotrę
do ruin zamku?” — wspomina Marta
Kruk. — Pytam, o jakie ruiny chodzi? Oni
na to, że ruiny zamku w Olsztynie. Oczywiście już od początku domyśliłam się, że
nie o ten Olsztyn chodzi, ale pozwoliłam sobie odpowiedzieć z udawanym zaskoczeniem,
że kiedy szłam rano do pracy to zamek był jeszcze
cały! Konsternację na ich twarzy zapamiętam naprawdę na długo! To niesamowite, ale oni — przyjeżdżając tutaj
— mieli przygotowany cały plan na zwiedzanie okolic Olsztyna koło
Częstochowy! Rozmowa zajęła nam więc dłuższą chwilę, bo trzeba
było zmienić te plany, nie tracąc zbyt wiele czasu. O ile łatwiej by mi
było, gdybym miała wtedy taki przewodnik.
Przewodnik wypełni lukę na rynku wydawnictw turystycznych.
Ostatnio, jak wspomina przewodniczka, turysta z Austrii przyznał,
że w przewodniku, z którym przyjechał do Polski, nie było żadnej
wzmianki o Olsztynie. „Półprzewodnik” ma wyjątkową, przyciągającą
wzrok okładkę i wesołe ilustracje autorstwa Małgorzaty Maćkowiak.
A dlaczego jest to „Półprzewodnik”?
— Bo to jest w połowie przewodnik, a w połowie dziennik z podróży
— zawiera niezbędne informacje do poznania miasta oraz miejsce
na własne zapiski — odpowiada Marta Kruk. — Jest miejsce na bilet
z planetarium, ale też np. wykreślanka z olsztyńskimi jeziorami i nigdzie wcześniej nie publikowany quest. To nie będzie książka, którą
po powrocie wciśniesz pomiędzy inne na półkę, ale taka pamiątka,
do której będzie się wracało.

W języku są
cząsteczki
przyszłości
W czasie spotkania z czytelnikami w Olsztynie Dorota Masłowska odpowiadała na
pytania Emilii Konwerskiej, koordynatorki Galerii Dobro. Wiemy już, co ją fascynuje
w języku i dlaczego oglądała „Kuchenne rewolucje”, a porzuciła seriale. fot. Bernard Wawrzyniewicz/MOK
P JAK... POLSKOŚĆ
Nie ma wątpliwości, że w twórczości Doroty Masłowskiej bohaterem, choćby
drugoplanowym, jest Polska. — Stosunek moich bohaterów do Polski jest
namiętny: negatywny albo pozytywny — potwierdziła pisarka. I skomentowała
problem megalomanii: — Silne przekonanie o własnej wyjątkowości dotyczy
wielu narodów. Nasze własne nas po prostu szczególnie dotyka — zauważyła
Masłowska. — Doświadczeniem, które mi to uświadomiło, były zagraniczne
przygody mojej sztuki „Między nami dobrze jest”, która wydawała mi się bardzo
polska i opowiadająca o nas jako narodzie straumatyzowanym przez wojnę
i komunizm i kręcącym się w kole mikropatologii. Tymczasem ta sztuka była
grana z powodzeniem i w Czechach, i na Słowacji, i w Rumunii, i w Rosji, i nawet
w Stanach. Te nasze traumy i obsesje są bardzo powszechne — speuntowała.
J JAK... JĘZYK
Masłowska bywa doceniana za słuch językowy. Ona sama widzi w języku
jeden z głównych tematów swojej twórczości. — Wszystkie moje książki
były, świadomie czy nieświadomie, namysłem nad językiem polskim — powiedziała, zaznaczając jednak, że zdawała sobie z tego sprawę dopiero po
fakcie. — Pisząc, oddawałam się gorącej przyjemności wyłapywania różnych
śmieszności, rozbawiania samej siebie różnymi schizofreniami tkwiącymi
w sposobie naszej komunikacji.
Pisarka podkreśliła też, że... — Język przewodzi przeszłość, jest w nim
bardzo dużo obecnego stanu ducha, ale są w nim i cząsteczki przyszłości.
Oceny tego, co w nim tkwi, są uznaniowe i intuicyjne. Amerykańscy naukowcy nad tym nie pracują — dodała żartobliwie.
I JAK... INNI LUDZIE
Szeregu doskonałych dowodów na to, jak trudno przychodzi nam porozumiewanie się, dostarcza zresztą najnowsza książka Masłowskiej „Inni
ludzie”. O tytułowej zbitce słów mówiła w czasie spotkania autorka tak:
— (…) spodobała mi się jako sposób na odróżnienie siebie od gorszych innych, pewne obmycie się z rozmaitych win kosztem bliźniego. Kiedy zaczęłam tych „innych ludzi” umieszczać w różnych kontekstach, to okazało się,
że za pomocą tej frazy można wyrazić i nieporozumienie, i merkantylny
stosunek człowieka do człowieka — wyliczała pisarka. — W figurze innych
ludzi wyraża się nasza samotność, obcość, izolacja. Nie widzimy już w sobie
ludzi, ale przesuwający się obok tłum.
R JAK... RZECZY NIEWAŻNE
Dorota Masłowska bywa też felietonistką. W tekstach zebranych w tomie
„Jak przejąć kontrolę nad światem, nie wychodząc z domu” przyglądała się
fenomenom współczesnej popkultury, w tym między innymi programom telewizyjnym. Poproszona o komentarz dotyczący tych pozornie nieważnych
rzeczy, pisarka powiedziała: — Wiele osób nie jest w stanie tych wszystkich
programów oglądać ze względu na subtelność moralną. Spotkałam się

z opiniami, że pokazują one nieszczęśliwych ludzi złapanych w pułapkę telewizji. Cyniczny montaż i cyniczna formuła programu eksponuje ich okropność, ale i bezbronność wobec machiny medialnej — tłumaczyła. — Moim
zdaniem to jest socjologicznie bardzo ciekawe. Zmieniają się formaty, język
i bohaterowie. To widać choćby po „Kuchennych rewolucjach”. Teraz każdy
program musi być zaserwowany jako sekwencja paranoicznych migawek.
J JAK... JEDZENIE
Poza popkulturą Dorota Masłowska w swoich felietonach, które nazywała „parakulinarnymi”, zajmowała się także jedzeniem. Nieprzypadkowo,
jak się okazało. — Jedzenie jest jak język, platformą, dzięki której można
obserwować zmiany. Różne pokolenia mają do niego różny stosunek. A po
tym stosunku widać specyfikę momentu, w jakim jesteśmy. Język jedzenia bardzo łatwo wyraża statusy i hierarchie, co mnie bardzo interesuje
— tłumaczyła.
K... JAK KRYTYKA
Jednym z tematów poruszanych w czasie spotkania było także miejsce
literatury i jej krytyki we współczesnej kulturze. — Kiedy napisałam „Pawia
królowej”, kilku recenzentów pokusiło się o sięgnięcie po manierę, którą ja
w tej książce obrałam. Rapowaną recenzję napisał Tadeusz Różewicz, co
było oczywiście zaszczytem, chociaż była miażdżąca — mówiła Masłowska,
dodając: — Kiedy zaczynałam pracę jako pisarka, literatura miała zupełnie
inne miejsce w hierarchii. Te treści potrafiły zajmować pierwsze miejsca
gazet, a dziś jest na nich Leszek Miller i jego syn. Recenzje przeniosły się
do internetu i piszą je zwykli czytelnicy, a życiem literackim zawładnęła festiwalizacja.
F... JAK FEMINIZM
Prowadząca spotkanie Emilia Konwerska podkreśliła, że w felietonach
Doroty Masłowskiej dostrzegła sporo wątków dotyczących kobiet i tego, jak
są traktowane w popkulturowych przekazach. — Specyfiką kultury i polskości jest to, że to równouprawnienie płci idzie nam bardzo powoli. To scheda
katolicyzmu jako religii narodowej i Polski jako państwa nieświeckiego.
Staram się to punktować — wyjaśniła Masłowska.
S JAK... SERIALE
Tym, co mogło zaskoczyć zebranych w Galerii Dobro czytelników, była
deklaracja Masłowskiej, że porzuciła oglądanie seriali. Pisarka wytłumaczyła, że coraz mniej z nich czerpie, więc szkoda jej czasu. — Seriale są
konstruowane pod kątem naszej percepcji i jej przyzwyczajeń. Muszą być
zupełnie nowe, ale też całkowicie podobne do tych, które już oglądaliśmy.
Kiedy przeglądam ofertę Netfliksa, to widzę, że już nie ma opisów seriali,
tylko „jeśli podobało ci się to, to obejrzyj to” — komentowała. Publiczność
nie została jednak bez choćby jednej rekomendacji. Masłowska jako godny
uwagi poleciła serial „Black Mirror”.
Daria Bruszewska-Przytuła
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odnalazła
swój styl
\\\ Chciałam być kolorowa — w środku
i na zewnątrz. Nie miałam do dyspozycji
fryzjerów, stylistów, którzy
pracowali nad moim wizerunkiem,
dlatego sama go sobie wymyślałam
— mówi Beata Kozidrak, piosenkarka,
solistka Bajmu. Fot. Grzegorz Wadowski

W

szystko zaczęło się pod koniec lat 70. w Lublinie. Tam dorastała z dwójką rodzeństwa w kochającej rodzinie przyszła
gwiazda polskiej piosenki. Jej tata był inżynierem budowlanym, a mama zajmowała się domem i dziećmi.
— Jestem dziewczyną z lubelskiej starówki. Mój pierwszy
dom znajdował się w samym jej centrum, przy Grodzkiej. Gdy dorastałam,
w latach 70., nie było to najbezpieczniejsze miejsce. Patologia, pijaczkowie, rozbite rodziny, bójki. Patrzyłam na to na co dzień, to także hartowało.
Miałam paczkę koleżanek i kolegów z różnych domów, także tych bardzo
biednych – wspomina piosenkarka w „Wysokich Obcasach”.
Beata była grzeczną dziewczynką. W szkole uczyła się dobrze – a popołudniami uczęszczała na lekcje baletu, gimnastyki i szermierki. Całym jej
światem była jednak muzyka. Zachwyciła się nią dzięki starszemu bratu,
który pokazał jej ówczesnego polskiego rocka — Czesława Niemena, Budkę
Suflera czy Breakoutów. Jej ulubieńcem był ten pierwszy. Znała wszystkie
jego piosenki.
— Jako szesnastolatka śpiewałam z bratem w różnych domach kultury
i klubach studenckich. Na jednym z takich występów pojawił się Andrzej
Pietras, który przyjaźnił się z moim bratem. Andrzej miał już wtedy swój
zespół, w którym śpiewał i grał na perkusji. Spodobało mu się nasze granie i zaproponował, abyśmy wspólnie stworzyli zespół — opowiada Beata
w „Gali”.
Tak narodził się Bajm, który po wygraniu kilku przeglądów piosenki trafił do Opola. Wykonany tam przez Beatę utwór „Piechotą do lata” stał się
z miejsca wielkim przebojem, granym na okrągło przez radio. Sukces artystyczny przypieczętował romans młodej wokalistki ze starszym od niej
menedżerem.
— Zaraz po Opolu wyjechaliśmy z Andrzejem nad morze. Oczywiście
okłamałam rodziców, że jedziemy do ciotki. Cichaczem wzięliśmy plecaki
i ruszyliśmy na podbój bałtyckich plaż. Kilka razy natknęliśmy się tam na
ludzi, którzy przy ogniskach śpiewali „Piechotą do lata”. Spontanicznie
przyłączaliśmy się do śpiewających. To było bardzo surrealistyczne doświadczenie – śmieje się Beata w rozmowie z „Playboyem”.
Rodzice młodej wokalistki podchodzili z nieufnością do możliwości
kariery w show-biznesie, jakie otworzyły się przed ich córką. Trzymali ją krótko — i wymogli na niej, by przede wszystkim zatroszczyła się
o szkołę i maturę. Dopiero wtedy Beata mogła zająć się na poważniej
swoim śpiewaniem.
— Ponieważ moje liceum było blisko Andrzeja szkoły, to często przychodził
po mnie i chodziliśmy do kawiarni Czarcia Łapa, która mieściła się na rynku.
Tam właśnie spotykaliśmy się, kiedy kończyłam lekcje i tam rozmawialiśmy
o naszej przyszłości, kiedy zaczęło już między nami iskrzyć. Choć oczywiście
wszystko zaczęło się od rozmów o muzyce i przyszłości Bajmu – wyznaje
Beata w serwisie Kochaj.pl
Choć pierwszy przebój Bajmu był słoneczną balladą, potem zespół zwrócił
się w stronę rocka. To było dobre posunięcie — w efekcie grupa zaczęła
sypać hitami jak z rękawa. „Nie ma wody na pustyni”, „Józek, nie daruję
ci tej nocy”, „Co mi Panie dasz”, „O key, o key, nic nie wiem”. Dzięki nim
lubelska grupa stała się jednym z najpopularniejszych wykonawców na
polskiej scenie muzycznej tamtych czasów.

— Polska w latach 80. wyglądała ponuro. A ja chciałam być kolorowa
— w środku i na zewnątrz. Nie miałam do dyspozycji fryzjerów, stylistów,
którzy pracowali nad moim wizerunkiem, dlatego sama go sobie wymyślałam. Spotykałam się często z krytyką, ale nie przejmowałam się tym,
bo wiedziałam, że jako młoda artystka powinnam eksperymentować, by
odnaleźć swój styl — mówi piosenkarka w „Gali”.
W międzyczasie dojrzewał związek Beaty z Andrzejem. Para wzięła ślub
— i gdy Beata miała dwadzieścia lat — przyszła na świat ich córka Kasia.
Nie zahamowało to kariery Bajmu. Obowiązki koncertowe sprawiały, że
Beaty często nie było w domu – mała dziewczynka tęskniła więc za mamą.
Mimo to Beata i Andrzej zdecydowali się na drugie dziecko — córkę Agatę.
— Wielu znakomitych artystów nie udźwignęło sukcesu, uciekli w używki.
Ja też przeżywałam chwile załamania. Na szczęście miałam wokół siebie
wspaniałych przyjaciół, rodzinę, którzy ściągali mnie na ziemię. To duże
szczęście móc po koncercie wrócić do domu, gdzie czekają na ciebie mąż
i dwie córki, a nie spędzić samotnie noc w hotelu — opowiada wokalistka.
W nowej Polsce Bajm również sobie świetnie poradził. Grupa miała na
tyle ugruntowaną pozycję, że Beata mogła zacząć udaną karierę solową.
Z czasem Bajm stał się najdroższym zespołem w Polsce — i za jego koncert
trzeba zapłacić 40 tysięcy złotych.
Niestety — małżeństwo Beaty i Andrzeja nie wytrzymało próby czasu.
W 2016 roku para wzięła rozwód po 38 latach związku. Mimo rozstania na
prywatnym gruncie dawni małżonkowie wspólnie celebrują jubileusz Bajmu.
Niewiele jest w Polsce zespołów rockowych z takim stażem – w tym roku
grupa Bajm obchodzi swoje czterdzieste urodziny.
— Cieszą mnie piękne wspomnienia, które wracają przy okazji tego jubileuszu, ale nie jestem niewolnicą przeszłości. Myślę o nowych projektach,
płytach, widzę, że na horyzoncie wiele dobrego przede mną. Życie po pięćdziesiątce jest piękne! — deklaruje Beata. 
Paweł Gzyl
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Chcę
po prostu mieć
czas na życie
\\\ C
 hcę, żeby moje piosenki pełniły rolę terapeutyczną, żeby niosły ludziom nadzieję.
Tak teraz chcę rozmawiać z widzami — mówi Stanisława Celińska. Artystka nagrała
płytę „Malinowa”. Śpiewa piosenki ze swoimi tekstami. Mniej tu poezji, więcej prozy...
życia. Fot. Beata Szymańska
— Piosenka towarzyszyła pani od lat. Widzowie pamiętają pani
interpretacje na przeglądach piosenki aktorskiej. To były mocne
postaci. Płyta „Malinowa” to inne klimaty. Nie przerysowuje pani
postaci, teraz to subtelne wyznanie. Już nie chce pani grać?
Udawać postaci, które wymyślił reżyser?
— Tak, szczególnie kiedy zaczęłam sama pisać teksty i zobaczyłam, że to
ma sens. Zaczęło się kilka lat temu, od poprzedniej płyty („Atramentowa”
— przyp. red.). Nagrywaliśmy piosenki delikatnie, szeptem. A potem zobaczyłam, że taka forma przekazu i taka treść trafia do ludzi, pomaga im,
daje siłę. Zrozumiałam, że to dobra droga i że trzeba iść w tym kierunku. To
dlatego „Malinowa” składa się prawie cała z moich tekstów. I wiele z tych
tekstów nazywam terapeutycznymi, niosącymi nadzieję. Tak teraz chcę
rozmawiać z widzami. Zresztą to, co się dzieje po koncertach, jest tak
niezwykłe, że nie mogę nagle powiedzieć: „Wracam do grania i dalej bawię
się w teatr i kino”. Dlatego ograniczyłam moje występy w teatrze do „Grace
i Gloria”. Gramy to z Lucyną Malec w Teatrze Polonia u Krystyny Jandy.
Mimo że sztuka jest o kobiecie, która umiera, to pada tam tyle mądrych
słów, tyle jest humoru w tym wszystkim, a bohaterka taką ma pogodę
ducha, że ludzie są pocieszeni. Kiedy przychodzą po spektaklu, widzę,
że ich twarze są rozpromienione. Takie same twarze widzę po koncercie
„Malinowej”. I to jest teraz moja droga. Wróciłam do muzyki. Urodziłam
się w muzyce (rodzice byli muzykami: mama skrzypaczką, ojciec pianistą
— przyp. red.), potem był długi okres aktorstwa, teraz znowu jest muzyka.
A, jeszcze zostawiłam sobie rolę Amelii w „Barwach szczęścia”, bo to też
jest fajna postać. Poza tym chcę mieć czas na pisanie, śpiewanie, na życie...
— W jednym z wywiadów mówiła pani, że współczesny teatr nie
jest już pani teatrem.
— Gdybym nie miała tego swojego śpiewania, może dalej służyłabym komuś, jakiemuś reżyserowi w teatrze. Bo to rodzaj służby. A tutaj wszystko
zależy ode mnie. Chociaż... może gdyby ktoś zwrócił się do mnie z bardzo
ciekawą propozycją, z czymś co niesie jakąś wartość, nadzieję ludziom...
Teatr według mnie nie służy temu, żeby wylewać ekskrementy. Potrzebujemy raczej pocieszenia i nadziei niż dołowania.
— Jest pani jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego kina. Zagrała pani wiele wspaniałych ról. Która jest pani
najbliższa?
— Jestem bardzo przywiązana do Agnieszki (film „Noce i dnie” — przyp.
red.). Była ciekawą postacią, mądrą dziewczyną, pełną pasji. Zresztą
— samą Marią Dąbrowską w domyśle, bo autorka sportretowała siebie
w tej postaci. Lubiłam też Ninę z „Krajobrazu po bitwie”. To też była postać,
która żyła naprawdę, naprawdę zginęła. Poza tym Nina była moją pierwszą
bardzo ważną rolą. 
Anna Ładniuk

— „Wspomnienia czasem są bolesne. Na twarzy znaki rzeźbi czas.
Szczęśliwa bywam tylko we śnie. Na jawie ciągle jestem zła”.
Z takim tekstem utożsamia się wiele dojrzałych kobiet.
— To z mojej piosenki „Gdzie jesteś dziewczyno”.
— Z pani ostatniej płyty „Malinowa”. Ile w tych słowach jest prawdziwej Stanisławy Celińskiej?
— Te słowa dotyczą mnie w pewnym stopniu, bo oglądając siebie na
ekranie, przywykłam do tego, że się zmieniłam. Wiem też, co zrobić, żeby
żyć dalej. Ale przecież, jak każdy, miewałam takie momenty w życiu... To
się zresztą dzieje z różnych powodów, czasami choroba sprawia, że ma
się depresję, czasem coś innego... Ale dalej, w drugiej części drugiego
refrenu napisałam, że trzeba próbować żyć na nowo: „Żyć każdego dnia.
Szczerze cieszyć się nim. I nie czekać na sen”. Takie właśnie podejście
do życia, takie słowa mnie ustawiły. I przyznam, że ciągle powtarzając
je, śpiewając na koncertach, dalej na mnie działają terapeutycznie. Ale
głównie myślałam o tych kobietach, które czują się zagubione. Czasami
mają 30, 40, czasami 50 lat, a już czują się staro, nie mają chęci do życia.
To nie jest nawet sprawa kalendarza, ale momentu w życiu. Pamiętam,
że kiedy miałam trzydzieści parę lat, nie czułam się znów taka młoda...
A profesor Stanisława Perzanowska, która uczyła mnie w szkole teatralnej,
mówiła nam, studentkom: „jako 16-letnia dziewczyna czasami czułam
się starzej niż teraz”. No, a wtedy była już poważną panią, po pięćdziesiątce. Wszystko zależy od samopoczucia. A żeby to samopoczucie sobie
poprawić, trzeba zacząć na nowo... Zawsze to można zrobić, niezależnie
od tego, ile ma się lat.
— No to jeszcze jeden fragment z pani płyty: „Tańcz, tańcz, jak
tego chcą inni, śmiej się, śmiej, wykrzywiaj swą twarz. Nie myśl,
że oni są winni, to ty w obłudzie maski trwasz. Wiedz, że ich nie
obchodzi, co z tobą, gdy skończy się bal. Samotnie wracasz do
domu, przed tobą noc zimna i dal...”. Trudno w tych słowach znaleźć kobietę spełnioną, gotową na to, by zaczynać od nowa.
— Ale to nie jestem ja. To jest piosenka, jak ktoś powiedział, o korporacji. Moja córka mówi, że to piosenka o młodych i dla młodych.
O wkręconych w kierat, bezdusznych robotach, ciągle w biegu, ciągle na
obcasach. I wiem, że tak to odbiera publiczność. Przychodzą do mnie widzowie po koncercie i słyszę: „A ja właśnie rzuciłem pracę w korporacji,
wyjechałem na wieś, nie poddaję się temu, o czym pani śpiewa”. Przyszła
też para: kobieta ze swoim zięciem. Córka nie przyszła, bo została w pracy.
„To o niej ta piosenka”, mówią mi. „Tłumaczymy jej, żeby zwolniła, ale ona
już wpadła w te tryby. Szkoda, że pani nie słyszała, może przyszłaby refleksja...”. Ta piosenka to takie ostrzeżenie. Bo na koniec „samotnie wracasz
do domu, przed tobą noc zimna i dal...”.
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Maria: Oczywiście
wybieramy się
z mamą na premierę
„Balladyny”
do Londynu.
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Balladyna podbije
Londyn?

\\\ S
 ą córkami olsztyńskich aktorów: Alicji Kochańskiej i Stanisława Krauze. Maria
jest graficzką komputerową, Anna poszła drogą rodziców. Tyle że mieszka
i pracuje w Londynie. Teraz przygotowała inscenizację „Balladyny”. Będzie to
prapremiera tej sztuki po angielsku! Fot. archiwum prywatne (2)

W

ybór sztuki jest nieprzypadkowy. Alicja Kochańska
i Stanisław Krauze (aktor zmarł w 2010 roku) wystąpili
w „Balladynie” na scenie Teatru Jaracza w 1994 roku.
Spektakl wyreżyserował Bogusław Kierc. Alicja zagrała rolę tytułową, Stanisław — Kirkora. Aktorskiej parze
urodziły się bliźniaczki — Ania i Mania. Obie przyznają, że teatr by ich
drugim domem, bo rodzice zabierali je na próby.
Maria wybrała jednak inną drogę zawodową. — Teatr był magicznym
miejsce, ale nie podobał mi się tryb życia, jaki wymuszał na aktorach
— opowiada Maria. — Próby od rana do popołudnia, wieczorem spektakle
— to nie był zawód dla mnie. Maria ukończyła kulturoznawstwo
na UMK i pracuje jako graficzka komputerowa w Warszawie.
Natomiast Anna jeszcze w Olsztynie nauczyła się angielskiego, żeby — jak nam powiedziała — czytać
w oryginale „Harry’ego Pottera”. Absolwentka
IV LO, po maturze wyjechała do Londynu,
gdzie studiowała aktorstwo na wydziale
filmowo-teatralnym w London College of
Music and Drama. Zagrała główne role
w spektaklach „Medea”, „The Wonderful World of Dissocia”, „Joy Division”
(w języku polskim), a także w spektaklach „Mizantrop”, „Panna Julia”
i „Trust Me” oraz w teledysku Sama
Smitha. Wystąpiła również w reklamach telewizyjnych. Ze swoją
grupą Passing Stranger Theatre
Company pracuje nad promowaniem spektakli nieznanych anglojęzycznej publiczności.
Anna wspomina, że jako dziecko
była zafascynowana inscenizacją
olsztyńskiej „Balladyny” — atmosferą spektaklu, kostiumami
i scenografią. A teraz poprzez
wystawienie dramatu Juliusza
Słowackiego w Londynie, gdzie to
ona zagra rolę tytułową, chce podziękować rodzicom, ale też zespołowi aktorskiemu Teatru Jaracza za
wieloletnią inspirację artystyczną.
 Jednak ten osobisty powód, który
skłonił Annę Krauze do takiego przedsięwzięcia, nie jest jedyny. Aktorka chce przybliżyć polską sztukę brytyjskiej widowni, wykorzystując szczególny rok, kiedy obchodzimy
stulecie odzyskanie przez Polskę niepodległości.
„Balladyna” to promocja polskiej kultury.
— Jednocześnie jest to dramat w szekspirowskim
stylu — podkreśla Anna.
Złożoność fabuły, tragiczne losy bohaterów czy połączenie
wątków realistycznych z fantastycznymi są bliskie twórczości angielskiego mistrza.
Druga kwestia to Brexit. — W tym burzliwym dla Wielkiej Brytanii
czasie wszechobecne są antyimigracyjne nastroje — tłumaczy Anna
Krauze. — Dlatego warto położyć nacisk na promocję polskiej kultury.
Wartością jest prezentacja spektakli nieznanych dotąd anglojęzycznej

publiczności, co może przełożyć się na zupełnie nowe inscenizacje teatralne i nowe doznania artystyczne. A będą one wynikiem współpracy
artystów z różnych państw, środowisk i kultur.
Ale, jak tłumaczy Anna Krauze, początek realizacji pomysłu nie był
prosty. — Zaczęło się od poszukiwania w British Library tłumaczenia
— opowiada Anna. — To, które znalazłam, mnie nie satysfakcjonowało.
Było staroświeckie, nie miało odpowiedniego rytmu. Wtedy z pomocą
przyszedł mi fantastyczny człowiek profesor Bill Johnston z Uniwersytetu Indiana w Stanach Zjednoczonych.
Profesor przełożył na język angielski wiele polskich dzieł i za te tłumaczenia otrzymał liczne nagrody. Nagrodzony — National
Endowment for the Arts Creative Writing Fellowship
for Poetry Translation — został także jego prze-

Anna: W tym
burzliwym dla
Wielkiej Brytanii ze
względu na Brexit
czasie wszechobecne
są antyimigracyjne
nastroje.
kład „Balladyny”, na podstawie
którego jest oparta nasza inscenizacja. Dodajmy, że prof. Johnston, który od początku wspiera
„Balladynę w Londynie”, jest
także laureatem nagrody Amicus Poloniae.
W to wyjątkowe artystyczne
przedsięwzięcie zaangażowała
się młoda reżyserka i producentka o polskich korzeniach Emma
Blacklay-Piech oraz aktorzy Amelie
Rose i George Hoey. Amelia wcieliła
się Alinę, George – w Kirkora.
Premiera Balladyny odbyła się 25
i 26 listopada w Drayton Arms Theatre
w londyńskiej dzielnicy Kensington.
— W planach na przyszły rok mamy nie
tylko spektakle w Londynie, ale także tournee
po Wielkiej Brytanii i Europie oraz udział w festiwalach — zapowiada Anna.
W realizacji projektu „Balladyna w Londynie” wspiera
ją siostra Maria. Jako graficzka komputerowa odpowiada
za oprawę plastyczną projektu. Jest m.in. autorką plakatu londyńskiej
„Balladyny”.
— Odpowiadam też za marketing w Polsce — mówi Maria Krauze.
— Nawiązuję kontakty z mediami, między innymi z polską rozgłośnią
w Wielkiej Brytanii, której Ania udzieliła wywiadu. 

Ewa Mazgal
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Miejsce pełne
cudownych tajemnic
\\\ Sanktuarium maryjne w Stoczku Klasztornym pod Lidzbarkiem Warmińskim nie
jest tak znane jak to w Świętej Lipce, czy Gietrzwałdzie i to jest jeden z jego
atutów. Tutaj bowiem można odnaleźć spokój tak bardzo potrzebny do refleksji,
modlitwy, czy zwykłego wypoczynku — oderwania się od codzienności.
Fot. Mariola Adela Karpowicz

W

arto wspomnieć, że
Po uwolnieniu Prymasa bardzo
w tym Sanktuarium
długo jeszcze Stoczek KlaszMatki Bożej Krótorny był tematem tabu. Wielu
lowej Pokoju od 12
zależało na tym aby jak najmniej
października 1953
mówiono o więzieniu kardynała
roku do 6 października 1954 roku
Wyszyńskiego, który był wielkim
był więziony Prymas Tysiąclecia
autorytetem, nie tylko wśród
kard. Stefan Wyszyński. Klasztor
wiernych. Pewnie dlatego sanktubył wtedy otoczony strażnikami.
arium nie było tak bardzo znane,
Z budynku sąsiadującego z ogrojak to w Świętej Lipce, czy Gietrzdem klasztornym w ciągu kilku dni
wałdzie. Ludzie jednak wiedzieli
wysiedlono gospodarzy i zrobiono
swoje i przyjeżdżali, by modlić się
strażnicę. W celi były urządzenia
w intencji pokoju. Tak jest do dziś.
zabezpieczające i podsłuchy, nie
To tylko jedna z wielu tajemnic
tylko w celi, tego typu sprzęt był
stoczkowego sanktuarium. Można
ukrywany także w ogrodzie, po któby o nich pisać długo, na przykład
rym prymas spacerował. Strzeżono
o cudownych uzdrowieniach dzięKardynała Wyszyńskiego bardzo pilki modlitwom w tym niezwykłym
nie. Celę, w której przebywał można
miejscu. Wiele z nich udokumenzwiedzać. Na jej ścianach i w gabtowano świadectwami na piśmie,
lotach pielgrzymi oglądają dowody
z którymi można się zapoznać odjego uwięzienia: fotografie, listy,
wiedzając sanktuarium.
książki, które napisał w tym czaWspomnimy tylko, że w stoczkowskim kościele można modlić
sie. W pomieszczeniu są też meble,
się do Matki Pokoju, której obraz
święte obrazy, tablica z rozkładem
dnia prymasa. Tylko tutaj można się
ukoronował w Częstochowie sam
dowiedzieć, że wstawał codziennie
św. Jan Paweł II. Papież Polak poo piątej rano i że dużo czasu poświęwiedział wtedy: „Tym aktem wyracał na modlitwę, w tym codzienny
żam dziękczynienie Matce Pokoju
różaniec. W sanktuarium jest też
za 300 z górą lat opieki nad Święobraz Świętej Rodziny, przed któtą Warmią, która na przestrzeni
rym kardynał Wyszyński się modlił.
dziejów i zmiennych losów historii
Za oknami rozciąga się ogród Obraz Kardynała Stefana Wyszyńskiego autorstwa Rositey
dochowała wierności Chrystusowi
klasztorny. Prymasowi pozwalano na Bartoszewskiej w 1990 r.
i Jego Kościołowi”.
Fot. materiały ks. marianie
Sanktuarium Matki Bożej Królocodzienny spacer w tym ogrodzie. Był
wej Pokoju opiekują się księża maz resztą otoczony wysokim murem, zarianie. Odbywają się tutaj skromne nabożeństwa, ale też duże przepiękne
pewne dlatego pozwolono na wyjścia z budynku, bo fakt, że prymas jest
więziony właśnie w Stoczku było otoczone ścisłą tajemnicą. W tamtym
uroczystości, które przyciągają tłumy. Warto więc poznać kalendarz, który
czasie w budynku były pozabijane okna, żeby nikt nie zauważył kogo kryją
księża publikują na swojej stronie internetowej www.stoczek.pl. Tam także
mury sanktuarium.
można dowiedzieć się więcej o tym szczególnym miejscu.
Ewa Lubińska
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Schroń się
przed zgiełkiem
miasta

Klasztor w Stoczku Klasztornym
(Warmińskim) stwarza niepowtarzalną okazję
przeżycia wspaniałego czasu.
tynowy różaniec. Co ciekawe,
osoby, które odwiedzają Stoczek,
nie przejazdem, ale zatrzymują się w nim, mają do dyspozycji
przewodnika, który odkryje przed
nimi niedostępne na co dzień
miejsca klasztoru.

Widok sanktuarium w scenerii zimowej.
Fot. Przemysław Cimoszko

Jesteś znużony zgiełkiem miasta?
Męczy Cię szybkie tempo życia?
Unikasz tłumów w kurortach?

W

Europie wypoczynek
za klasztornymi murami od dawna stanowi
znaną atrakcję, stwarzając szansę
turystom i pielgrzymom na oryginalne spędzenie czasu. A Warmia
jest wprost wymarzona do takiego relaksu. W wyjątkowy krajobraz Świętej Warmii wpisują się
w szczególny sposób sanktuaria
— miejsca pielgrzymkowe. W naturalnym układzie tworzą one
pątniczy szlak, stanowią także
ciekawy szlak turystyczny z bogatą historią. Najbardziej znane i charakterystyczne
obiekty to: Stoczek
Klasztorny,
Kro-

Wnętrze kościoła od strony prezbiterium.
Fot. Andrzej Stachurski

Wyciszenie w przyrodzie
Stoczek Klasztorny ma
jednak znacznie więcej do zaoferowania.
Dodatkowym walorem, podkreślającym wyjątkowość
tego miejsca, jest
przyroda, a w szczególności
piękny
ogród przyklasztorny,
ostoja ciszy i spokoju —
miejsce, które sprzyja zadumie

sno,
Chwalęcin,
Głotowo, Gietrzwałd i Święta Lipka
(na granicy Warmii
i Mazur).

Dlaczego Stoczek?
Przebywanie w klasztornej gościnie pozostawia niezatarte i wyjątkowe wspomnienia. Dzieje
się tak już od XVII wieku. W latach 1639-1641 biskup Mikołaj
Szyszkowski zbudował okrągłą świątynię z kopułą, na wzór
rzymskich bazylik, jako
dar dla Królowej Pokoju. Powstał przy niej
drewniany klasztor,
który 20 lat później
zastąpiono
murowanym. Od
tego czasu sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku co
roku odwiedzały tysiące
pielgrzymów. Po rozbiorach
Stoczek znalazł się na terenie
Prus. Do Polski powrócił po II
wojnie światowej. Jego wielkim
dobrodziejem był prymas Polski
kardynał Stefan Wyszyński, który przez komunistyczne władze
został tu internowany w latach
1953-1954. W klasztorze mieści
się izba pamięci ku czci prymasa, cela więzienna, a w kościele
znajduje się płaskorzeźba wykonana z brązu, której fundatorem
jest prymas Polski kardynał Józef
Glemp. Zobaczymy tu również
prymasowskie votum — bursz-
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nad nieprzemijającymi wartościami. Odbywają się tutaj okolicznościowe koncerty oraz malarskie
plenery, rekolekcje, dni skupienia.
Wielu ludzi szuka w tym miejscu
wyciszenia, próbuje odpocząć od
codziennego zgiełku, odnaleźć
sens życia. Będąc w Stoczku Klasztornym, warto wybrać się również
do pobliskich Bartników, gdzie
znajduje się jeden z największych
rezerwatów ptactwa wodnego.
Inne zabytki regionu możemy
zobaczyć podczas rowerowej wycieczki. Warto zatrzymać się na
chwilę przy dworku Romanowski
w Sułowie, pałacu w Galinach oraz
najbardziej znanej atrakcji architektonicznej, czyli średniowiecznym zamku biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim.

Mapa przedstawiająca szlak
„Święte miejsca Warmii”

SANKTUARIUM MATKI POKOJU
KSIĘŻA MARIANIE
STOCZEK KL. 30, 11-106 KIWITY, tel. 89 7660911
e-mail: marianie@stoczek.pl, www.stoczek.pl
29318lwwl-a

Feminizm
paradoksem
naszych
czasów
\\\ C
 zy wszystkie powieści stworzone przez
kobiety zasługują na miano „babskiego
czytadła?”. Pokażę, że literatura kobieca
jest świetna — mówi Sylwia Kubryńska,
pisarka, feministka i założycielka
wydawnictwa „Baba”. fot. Archiwum prywatne
— Rozmawiamy tuż po twojej porannej dawce medytacji. To
naprawdę pomaga?
— Polecam, naprawdę. To bardzo proste i uwalnia od stresu. Medytacja
człowieka uspokaja. Jestem bardzo niespokojnym duchem, więc jeśli tak
twierdzę, to rzeczywiście coś w tym musi być (śmiech).
— Mówisz też często, że od dziecka miałaś skłonność do awantur.
— Mam w sobie bunt, który jest zarówno zbawienny, jak i uciążliwy.
Cały czas muszę się z nim zmagać i czasem mam wrażenie, jakby targały
mną wichry. Dzieje się tak dlatego, że kiedy spojrzę dookoła, wszystko
jest nie tak, jak być powinno. Natychmiast więc biorę się za naprawianie.
Człowiekowi jest bardzo trudno o ten spokój, kiedy wszystko jest nie tak.
Z drugiej strony praktyka medytacyjna mówi, że warto zaakceptować ten
stan rzeczy, bo w ten sposób chronimy samych siebie. Próbuję więc znaleźć równowagę, ale jestem dopiero na początku tej drogi. Choć podobno
wszyscy jesteśmy na jej początku.
— Apelujesz o solidarność kobiet. Ale czy nie jest tak, że często
kobiety są największymi przeciwniczkami innych kobiet? Co jest
z nami nie tak, że nie potrafimy się dogadać?
— Prawdopodobnie wynika to z naszej natury, z tego, jak ukształtowała
nas nasza kultura i poniekąd również z tkwiącego w nas buntu. Nie chcę, by
moja opinia była krzywdząca dla pewnych osób, które walczą na przykład
o prawa kobiet do aborcji. Dostrzegam jednak, że niektóre kobiety zamykają
się w grupach, nie dopuszczając osób o innych poglądach. Jeżeli będziemy
zamykać się w grupach, nigdy nie dotrzemy do tej części społeczeństwa,
o którą podobno nam chodzi. Kiedy nie zgodziłam się z hasłem „Aborcja
to życie” przez dwa tygodnie wylewała się na mnie fala hejtu. Na początku
próbowałam jeszcze dyskutować. Mówiłam, że do kobiet z małych miast,
czy z Polski B czy C, jakkolwiek jej nie nazwiemy, takie przesłanie nie trafi.
Wtedy usłyszałam od kobiet, które nazywają się feministkami, czyli walczą o prawa wszystkich kobiet, czyli również tych z Polski B czy C – „nie
będziemy z nimi dyskutować, będziemy je zwalczać”. Jak to zwalczać?
Oczywiście samo określenie było bardzo niefortunne, ale niesmak pozostał.
Pokazało to jednak, że zatraciłyśmy sens słowa „feminizm”. Przecież to
nie jest kogoś „widzimisię”, tylko to dobro wszystkich kobiet. Wszystkich,
czyli również tych, które te dziewczyny nazywają moherami. To są kobiety,
które bardzo często przeżyły życiową traumę. I to taką, którą nam trudno
sobie wyobrazić.
— To również twoje stwierdzenie: feminizm jest największym
paradoksem naszych czasów.
— Dziewczyny, które nazywają się feministkami, nie mogą nikomu odebrać prawa do feminizmu, jeśli nie wyznaje identycznych poglądów. To błąd.
Często podkreślam, że feminizm nie zakłada wyższości kobiety nad mężczyzną. Zgodnie z zasadami feminizmu wszyscy jesteśmy wobec siebie
równi.Tymczasem feministki często mówią, że faceci są gorsi. Nie zgadzam

się też ze stwierdzeniem jednej z feministek, że facetów trzeba zmieniać
jak buty. Wyobraźmy sobie, że w podobnym tonie wypowie się mężczyzna,
który stwierdzi, że kobiety trzeba zmieniać jak rękawiczki. Potem taki artykuł pojawia się w kolorowej prasie. Przecież ten mężczyzna natychmiast
spotkałby się z oburzeniem i napiętnowaniem. A tutaj kobieta wypowiada
takie słowa i wszyscy jej przytakują. Tak nie może być. Nie możemy sięgać
do tych samych metod, które były źródłem naszego cierpienia. Jeśli mówimy o sobie jako o feministkach, to traktujemy z szacunkiem i mężczyzn,
i kobiety. Również te w moherowych beretach.
— Jesteś rewolucjonistką?
— Ależ nie. Mnie się już nie chce żadnej rewolucji. Mam 45 lat. Staram się
myśleć logicznie. Mówię rzeczy bardzo proste. Jeśli ktoś nie wie, na czym
polega feminizm, niech sobie sprawdzi w Wikipedii. Chodzi o to, by każdego
człowieka, bez względu na płeć, szanować. By prawa były respektowane
tak samo w przypadku kobiet, jak i mężczyzn. Tyle, albo aż tyle. W definicji
feminizmu nie ma nic o żeńskich końcówkach czy przepuszczaniu kobiety
w drzwiach. Chodzi o szacunek, a o nim się dziś najczęściej zapomina.
— Rozpoczynasz swoją kolejną walkę. O przywrócenie literaturze
kobiecej właściwego miejsca. Założyłaś wydawnictwo „Baba”.
— Ostatnio pojawił się świetny film z Glenn Close – „Żona”, który mówi
właśnie o tym, że literatura kobieca, mimo że jest świetna, nie ma szans
tylko dlatego, że autorką powieści jest kobieta. Odkąd pamiętam, określenie
„literatura kobieca” oznacza coś gorszego, a wcale tak nie jest. Ona jest
przecież świetna! Moją pierwszą książkę pisałam nocami, w ukryciu, żeby
nie narazić się na stwierdzenia, że marnuję czas na jakieś fanaberie. W dzień
chodziłam normalnie do pracy, zajmowałam się dziećmi, a nocami pisałam.
Potem uzmysłowiłam sobie, że kiedy mężczyzna pisze powieść, wszyscy
chodzą na palcach, a tymczasem ja ukrywam się. Czuję się gorsza, bo jestem
kobietą? Że niby jestem w stanie stworzyć jedynie czytadło? Uwierzyłam
w to. Na szczęście książka powstała i zebrała w większości pozytywne recenzje. Pojawiła się jednak ta krytyczna, zamykająca się w jednym stwierdzeniu
– „no, dla babek może być”. Strasznie to odchorowałam. Potem pomyślałam
sobie – „ale dlaczego właściwie ktoś tak napisał? Przecież ta książka nie jest
wcale taka zła. Wiem, że jest dobra, bo piszą do mnie mężczyźni i twierdzą,
że jest świetna”. Dlaczego ktoś widząc, że jestem Sylwią, a nie Sylwestrem,
z góry ją skreślił? Czy wszystkie powieści stworzone przez kobiety zasługują
na miano „babskiego czytadła?”. Tylko dlatego, że są babami? No dobra,
stwierdziłam. W takim razie ja zakładam wydawnictwo „Baba” i pokażę, że
„literatura kobieca” to świetna literatura. Pokażę, że ma naprawdę wysoki
poziom. Zaczynam więc od rewelacyjnej książki Baśki Piórkowskiej „Szklanka
na pająki”. W niemieckim przewodniku literackim jej powieść figuruje obok
pozycji Guntera Grassa. Będę wydawać książki kobiet, które bardzo dobrze
piszą, ale do tej pory nikt o nich nie słyszał.

Katarzyna Janków-Mazurkiewicz
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Idźcie przez
zboże,we wsi
Moskal stoi

\\\ D
 o Olsztyna przyjechała Olga Lipińska,
wybitna reżyserka teatralna, autorka
tekstów piosenek i felietonów. Na
spotkaniu w Wojewódzkiej Bibliotece
Publicznej, które prowadził jej szef
Andrzej Marcinkiewicz, opowiadała
o swej artystycznej drodze. Fot. Zbigniew Woźniak

O

lga Lipińska zaczęła spotkanie od komplementów pod adresem Olsztyna. Powiedziała, ze bardzo lubi miasto, uważa, że
jest piękne.
— A poza tym po powstaniu moja mama nie wiedziała, co ze
sobą zrobić, bo w Warszawie wszystko była zniszczone — wspominała. — Najpierw pojechała do Piotrkowa, ale jej się tam nie podobało
i miała zamiar przyjechać do Olsztyna. I ja do dzisiaj żałuję, żeśmy się tutaj
nie osiedliły. A teraz szczególnie, bo Warszawa jest nie do wytrzymania, tak
jest zapchana i zasmogowana. Na szczęście mam dom w Krzyżach i siedzę
tam, kiedy tylko mogę. Do Warszawy wpadam tylko po to, żeby coś zarobić.
Olga Lipińska na spotkanie przywiozła kilka swoich piosenek,znanych
z różnych edycji „Kabaretu Olgi Lipińskiej”. Pracowała nad nim, patrząc na
to, co dzieje się w Polsce. — I to była taka Polska w pigułce — tłumaczyła.
— Kabaretem zarządzał Turecki. I on dostawał najwięcej listów od widzów.
Szalenie go lubili. Turecki wszedł w tzw. świadomość społeczną. Ludzie
uważali go za swojaka, zapraszali na śluby i chrzciny. Kiedyś dostaliśmy
list, którego autor napisał: „Panie Turecki kochany, niech mi pan pomoże!
Moja żona chce mieć trzecie dziecko, a nas na to nie stać! Niech jej pan
wytłumaczy. Ona tylko pana posłucha...”.
Reżyserka dodała, że cenzura strasznie jej kabarety cięła, choć partyjni decydenci je puszczali. Andrzej Marcinkiewicz, prowadzący spotkanie
dyrektor WBP, jako przerywniki czytał fragmenty wstępu Jerzego Dudy-Gracza do książki Lipińskiej „Mój pamiętnik potoczny”.
— To najmądrzejszy i najważniejszy kabaret, jaki znam — pisał wybitny
zmarły w 2004 roku, malarz, autor zbiorowego portretu Polaków. — Jest
dla mnie tym, czym dla Czechów „Przygody dobrego Wojaka Szwejka”,
a dla Rosjan „Moskwa-Pietuszki”.
Lipińska przyznała, że Duda-Gracz ją inspirował swymi obrazami. — Mnie
ona zawsze wzruszały — dodała. — Był to malarz bardzo polski, komentator naszej rzeczywistości.
Ale w kabaretach Olgi Lipińskiej bardzo ważne były i obrazy, i teksty.
— Angażowałam takich poetów jak Adam Mickiewicz, Norwid i przede
wszystkim Konstanty Ildefons Gałczyński — mówiła. Przykładem zaangażowania Mickiewicza była zrealizowana w musicalowo-agitacyjnej wersji filarecka pieśń „Hej, radością oczy błysną...”. Druga jej zwrotka brzmi:
Pochlebstwo. chytrość i zbytek/ Niech każdy przed progiem miota/ Bo tu
wieczny ma przybytek/ Ojczyzna, nauka, cnota...
Ale najsławniejsze piosenki z „Kabaretu Olgi Lipińskiej” to „Urzędnicy
pana B.” i „Balcerowicz wyciął nam numer”.
— Z telewizji nie usuwali mnie, bo przynosiłam im korzyści — tłumaczyła
LIpińska, opowiadając o dziejach tej pierwszej, która powstała na początku
lat 90. XX wieku. — Przy moich programach było dużo reklam i podnosiły
się słupki oglądalności.
Po emisji kabaretu z piosenką o urzędnikach Stefan Niesiołowski, wtedy
członek Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, był wściekły i domagał
się, by Lipińską usunąć z kraju.
— A przecież to była modlitwa! — tłumaczyła reżyserka. — Ja po prostu
jestem uczulona na kłamstwo i fałsz.
Refren piosenki: — A Balcerowicz wyciął nam numer i różnicować do-

chody chce/ prywaciarz może robić fortunę/ a ten państwowy, porządny
nie/Jasne, że musi być kapitalizm, ale nasz zakład schodzi na psy/ Zabrać
bogatym, domiar dowalić! I rozdać ludziom!/ Kto ludzie?/ My!!! — znali
wszyscy.
Każda zwrotka kończyła się hasłem „...a żołądki jednakowe”. W roli „My,
naród” wystąpili aktorzy ubrani w kufajki i berety z antenką, ucharakteryzowani na pijaków. Była też kobieta w ciąży paląca papierosa.
— Balcerowiczowi piosenka bardzo się podobała — wspominała Lipińska.
— Podarował mi swoja książkę. Na początku zachłysnęliśmy się zmianami w Polsce, potem jedni się wzbogacili, inni nie, a Balcerowicz nie był
już tak lubiany. Wręcz przeciwnie. I kilka lat temu w Krakowie na jednym
ze spotkań dotyczących kultury powiedział powiedział: „Ani grosza na
kulturę! Musi wyżywić się sama! Niech artyści robią takie rzeczy, żeby
ludzie przychodzili”.
Te słowa oburzyły i oburzają Lipińską, która uważa, że kultura bez dotacji
się nie utrzyma. — I robiono o Balcerowiczu film — opowiadała. — On
chciał, by jego pointą była moja piosenka „Balcerowicz wyciął nam numer”.
Zadzwonili do mnie, że pan profesor sobie życzy... Zapytałam: Ile płacicie?
Usłyszałam: — Pani żartuje?! Powiedziałam, że chcę pół miliona, skoro
kultura musi wyżywić się sama. Piosenka w filmie nie poszła, a Balcerowicz się na mnie obraził.
Lipińska wspominała też pracę nad sławnym spektaklem chorwackiego
dramaturga Ivona Brešana „Przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna”.
Wyreżyserowała spektakl dla Teatru Telewizji w 1985 roku (w 2009 r. został
zaliczony do Złotej Setki Teatru Telewizji). Wtedy telewizją rządzili wojskowi. Dyrektor Teatru Telewizji Jerzy Koenig za zgodę na realizację dostał
naganę. Taśma miała być zniszczona, ale ocaliła ją pracownica telewizji
i mogła zostać skopiowana.
Ale cenzura nie znikła wraz z PRL. Na spotkaniu w bibliotece Olga Lipińska pokazała fragment spektaklu „Baryłeczka” z 1995 roku. To adaptacja
opowiadania Guy de Maupassanta o młodej prostytutce, podróżującej
razem z „przyzwoitymi” Francuzami podczas wojny francusko-pruskiej.
Oficer wrogiej armii domaga się, by się z nim przespała, a wtedy puści
wszystkich w dalszą drogę. Dziewczyna nie chce, jednak wszyscy ją do
tego namawiają, łącznie z zakonnicą. „Baryłeczka”, jak mówiła Lipińska,
trafiła na półkę na trzy lata! Dlaczego?
— Była niesłuszna z innych niż „Przedstawienie Hamleta” względów — tłumaczyła LIpińska. — Była niesłuszna przez zakonnicę. Tam był partyjny
sekretarz, tu był kościół. Zawsze czegoś nie było wolno!
— A przecież satyra jest jak lustro — przekonywała. — Jeżeli się to lustro
niszczy i wyrzuca, to naród dobrze siebie nie widzi, wobec tego nie bardzo
wie, kim jest. Satyra jest konieczna, to jest lekarstwo. Nikt nie jest doskonały. Uważamy, że jesteśmy świetni, ale czasami nie. I ja pokazywałam
pryszcze na przecudnym obliczu narodu.
Zapytałam Olgę Lipińską, kto jest autorem słów kończących każdą wizytę
w kabaretowym gospodarstwie Wściekliców: Idźcie przez zboże, we wsi
Moskal stoi! Internet podaje różne nazwiska. Teraz już wiem — autorką
tych słów jest Olga Lipińska.

Ewa Mazgal
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do ślubu
na rowerze!

\\\ Kto niedawno przechadzał się po centrum Olsztyna, mógł być świadkiem
niecodziennego widoku. Panna młoda — Małgorzata Wiśniewska-Jurkowska
w pięknej białej sukni, i pan młody — Michał Jurkowski w eleganckim garniturze
— i nie w limuzynie, nie w dorożce, ale na rowerach! Fot. Marek Stecko
się około 40 gości z rowerami. O frekwencję Gosia z Michałem się nie
martwili, wiedzieli, że przyjaciele ich nie zawiodą, bardziej martwili się
o pogodę, która czasem lubi być kapryśna.
— Tydzień wcześniej z uwagą śledziliśmy wszystkie prognozy. I nie wyglądało to optymistycznie. Miało padać. Przez chwilę nawet zastanawialiśmy się, czy nie zamówić jakiegoś awaryjnego busa, który błyskawicznie
podjechałby po nasz peleton. Potem pomyśleliśmy — co ma być, to będzie
i po prostu zaopatrzyliśmy się w peleryny, które na szczęście nie były
potrzebne — opowiadają.
Michał, zawsze przezorny i ubezpieczony, zaopatrzył się w coś jeszcze:
— Podchodzimy do naszych rowerów, a tu patrzę: moje siodełko jest
poluzowane i kręci się na boki, patrzę na Michała — on też ma z tym
problem! I co teraz? Wsiadać i ryzykować? Prosić kogoś o szybką pomoc,
o narzędzia? Nagle Michał z kieszeni swojego garnituru, jak gdyby nigdy
nic, wyjmuje zestaw imbusów i szybko bez oglądania się na innych, przykręca co trzeba. To był kapitalny widok, nie zapomnę tej sceny do końca
życia! — śmieje się Gosia.
— Wiedziałem, że mamy rozrywkowych znajomych, którzy nie stronią od
kawałów. Przypuszczałem, że imbus może okazać się towarem pierwszej
potrzeby — dodaje pan młody.
Niemałą zagwozdką w organizacji takiego ślubu bywa też ubiór panny
młodej. Chyba każdy z łatwością mógł sobie wyobrazić, że podczas
takiej przejażdżki suknia może wkręcić się w szprychy, a welon zahaczy
o kierownicę sąsiedniego roweru.
— Również miałam to na uwadze. Najprostszym rozwiązaniem byłaby krótka
sukienka i tyle. Ale mi marzyła się długa, taka prawdziwie ślubna. Poszłam
więc do krawcowej z dość zafrasowaną miną. Byłam pewna, że zacznie marudzić, że tak się nie da, że cóż to za fanaberie? Ale ona wysłuchała mnie i od razu
zaczęła sypać pomysłami. Okazało się, że wszystko się da, że na czas przejazdu
można ją skutecznie podwinąć, a potem rozpuścić — opowiada Gosia.
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awet znajomy terapeuta zapytał mnie, co symbolicznie miał
oznaczać taki wybór środka lokomocji. Czy chcieliśmy coś
w ten sposób zamanifestować? Nie! My po prostu tacy jesteśmy. Poznaliśmy się 7 lat temu na organizowanym w ramach
Olsztyn. Aktywnie! rajdu rowerowego i od tej pory zgodnie — jeśli mamy możliwość — zamiast samochodu wybieramy rower. Dlatego
wybór roweru jako środka transportu do kościoła również wydał nam się
dość naturalny — śmieje się Gosia Wiśniewska-Jurkowska.
Podczas rozmowy opieramy się o rowerowe poduszki (prezent ślubny),
popijamy z rowerowych kubków. Czuć, że w ich domu rower to nie tylko
weekendowe urozmaicenie, ale prawdziwy sposób na życie.
Jeździć sporo na rowerze na co dzień? Owszem, można — Gosia jeszcze
bez Michała nakręciła wiele kilometrów z sakwami, Michał Jurkowski
— jeszcze bez Gosi — wielokrotnie brał udział w kolarskich potyczkach
górskich, ale żeby wspólnie zdecydować się na taki wyczyn? To trzeba być
podwójnie szalonym — powiedzą niektórzy.
— Nie szalonym, a dobrze zorganizowanym — zauważa para. Bo przygotowania, aby wszystko wyszło pięknie i tak jak sobie wymarzyli — zaczęły
się kilka miesięcy wcześniej.
— To nie było tak, że nagle na pół godziny przed mszą stwierdziliśmy, że
wyciągamy z piwnicy nasze górale i jedziemy. Aż tak spontaniczni nie jesteśmy. Jakiś czas wcześniej kupiliśmy sobie odświętne rowery, bo chcieliśmy,
aby one również „celebrowały” ten moment. Wybór padł na majestatyczne
Cruisery. Bądźmy szczerzy — do takiej normalnej codziennej jazdy gdzieś
daleko, to się nie nadają, ale żeby dostojnie przewieźć nas centralnymi
ulicami Olsztyna do kościoła garnizonowego, gdzie odbywała się ceremonia — były w sam raz. Proszę pamiętać, że otwierały z nami cały peleton
i musiały robić wrażenie — puszcza oko Michał. Para na zaproszeniach
dała znać, w jaki sposób planują dojechać do kościoła i do współpracy
zaprosiła przyjaciół. W sobotnie popołudnie przed ich domem pojawiło

Sam przejazd do kościoła para wspomina z wielkim
wzruszeniem, emocjonalne reakcje wszystkich
biorących udział w nietypowym weselnym orszaku, a także tylko obserwujących bardzo
ich zaskoczyły.
— Nie wiedzieliśmy, że wywoła to aż
tyle uśmiechu nie tylko naszego, ale
i wszystkich dookoła. Ekscytacja
sięgała zenitu, dzieciaki oczywiście
najszczerzej wyrażały swoją aprobatę. Pamiętam, jak na światłach
stanęliśmy koło jakiegoś autobusu — z ciekawością obserwowałam, jakie poruszenie wywołał
nasz widok. Ludzie machali nam,
przesyłali buziaki i rysowali w powietrzu serca. Czuliśmy się wspaniale — wspominają. Cały peleton
bezpiecznie w szampańskiej atmosferze dotarł do kościoła. Wcale nie
trzeba było czekać do wesela, by zacząć
się dobrze bawić. A po mszy kolejna rowerowa niespodzianka: rowerowa brama, która
rozsuwała się przed parą młodą.
— To, że zastawią nas kilkoma rowerami, było pewne,
ale że będzie ich tak wiele, że postawią je na sztorc i zrobią
z nich tak spektakularną konstrukcję, tego nie dało się przewidzieć.
To była jedna z najbardziej oryginalnych i najpiękniejszych bram, jakie
widziałam — zauważa Gosia. Wszystkich pewnie interesuje, czy para
udała się również rowerami na przyjęcie?

Targowski Dwór Mazury
to obiekt mieszczący się
w Targowie – malowniczej
i urokliwej miejscowości
leżącej w sercu Mazur,
pomiędzy Szczytnem,
Mrągowem a Biskupcem.
Miejsce to powstało z myślą
o organizacji niepowtarzalnych
przyjęć okolicznościowych,
a także pobytów gości
indywidualnych. Obiekt łączy
w sobie klasyczną elegancję
z wygodą i komfortem.
Urzekające okoliczne tereny
zachęcają do aktywnego
wypoczynku, ale też
swobodnego relaksu.
Dodatkowym atutem jest fakt,
że Targowo położone jest na
szlaku pałacowo-dworskim,
który stwarza możliwość
poznania bogatej historii
najbliższej okolicy. Dostępna na

— Aż tak dobrze to nie było, głównie z tego względu, że
wesele odbywało się 10 km za Olsztynem. Nie chcieliśmy przekombinować. To był ten moment,
gdy goście przesiedli się do aut. Zamówiliśmy specjalny transport, który zabrał
wszystkie rowery w ustalone miejsce
i w kolejnych dniach można je było
na spokojnie odbierać — opowiada
Michał.
Emocje po ślubie powoli opadają, a para już snuje swoje kolejne
rowerowe plany.
— Za miesiąc wylatujemy na
Kubę, oczywiście z rowerami,
a za rok również z nimi lecimy
w Himalaje. Poznawanie danego
kraju z perspektywy samochodu
nie jest dla nas, czujemy się wtedy,
jakbyśmy oglądali coś przez monitor. Rower daje prawdziwą wolność,
kontakt z naturą i ludźmi — zauważają.
Gosia i Michał na wyprawy zabierają swoje
sportowe wersje bicyklów, zasłużone Cruisery
zostają w domu.
— To nie koniec ich przygody, będziemy jeździć nimi
na lody. A potem zawisną gdzieś na ścianie jako najpiękniejsza
pamiątka ślubna — mówi Michał uśmiechając się na widok tego, co
już podpowiada mu wyobraźnia.
Agnieszka Porowska

terenie obiektu wypożyczalnia
rowerów umożliwia zwiedzanie
pięknych okolicznych terenów
w aktywny sposób, korzystając
z licznych tras rowerowych.
Bliskość mazurskich jezior
sprzyja wypoczynkowi nad
wodą o każdej porze roku.
Natomiast staw położony
na terenie obiektu to doskonała
gratka dla wędkarzy.
Po tak aktywnym dniu
Targowski Dwór wychodzi
naprzeciw oczekiwaniom gości,
oferując komfortowe noclegi
w bazie noclegowej o wysokim
standardzie, smaczne posiłki
oparte na lokalnych i zdrowych
produktach oraz relaks
w miniSPA dostępnym
na terenie obiektu.
Targowski Dwór jest doskonałą
alternatywą dla miejskiego
zgiełku i codziennej gonitwy.
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Romantyczna

i

zmysłowa

2018/2019
Stylizacja ślubna dla wymagającej panny
młodej, która łączy w sobie nonszalancką
bohemę z wytwornym stylem glamour.
Wykwintny krój sukni ślubnej z misternymi
koronkami w stylu boho, a do tego zwiewny
tiul i pastelowe kolory różu oraz beżu
prezentują zmysłowy romantyzm, który
zadowoli niejedną pannę młodą.
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ODWAŻNIE

i

Z CHARAKTEREM

2018/2019
Czy pan młody musi być nudny? Ależ skąd! Dziś,
poza sprawdzonymi garniturami, w jednolitych
kolorach, ślub może okazać się również świetną
okazją do włożenia na siebie modelu we wzory.
W przypadku klasyki ponadczasowy jest granat,
grafit lub czarny. Dla odważniejszych zarezerwowane są kratki i prążki. W tym przypadku trzeba
jednak wiedzieć, jak zagrać dodatkami.
Sezon 2018 zdominowany jest przez kratę i
kolory nawiązujące do stylu vintage.
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SZKOLILI SIĘ POD OKIEM
MISTRZA

I KAMERALNE SPOTKANIA, I WIELKIE IMPREZY ODBYWAJĄ SIĘ W RESTAURACJI RUKOLA W DYWITACH. GOŚCIE WYCHODZĄ ZADOWOLENI
I WRACAJĄ. – BO MY TU WSZYSTKO ROBIMY JAK DLA SIEBIE, DLATEGO JEST SMACZNIE I ZDROWO – MÓWIĄ WŁAŚCICIELE RESTAURACJI.
JUŻ RUSZYŁY ZAPISY NA SZAMPAŃSKIEGO SYLWESTRA.

Sylwester w restauracji Rukola w Dywitach zapowiada się wyjątkowo. Chociaż
jest jeszcze trochę czasu, przygotowania już trwają, żeby wszystko było zorganizowane perfekcyjnie.
Zgłoszeń chętnych do świętowania tutaj sylwestra gości przybywa z każdym
dniem, dlatego nie warto rezerwacji odkładać na ostatnią chwilę.
A chwil, i to przyjemnych, można tutaj spędzić bardzo dużo.
– Można przyjść i na obiad, i na kolację. Menu mamy tak przygotowane, żeby
każdy znalazł to, co najbardziej lubi. Są więc steki, tradycyjne kotlety, golonka
czy kurczak podany na różne sposoby. Ale mamy także coś, z czego jesteśmy
bardzo dumni: tygodniowe menu – mówi Julia. – To tzw. wkładki do menu,
zmieniane co tydzień. A w tych wkładkach sezonowe potrawy. Są one zrobione
z tego, co aktualnie dojrzewa i rośnie. Urozmaicamy menu, żeby co tydzień
można było zjeść coś innego. I żeby każdy miał okazję spróbować innych smaków, nie tylko tych znanych ze smacznej, ale jednak tradycyjnej polskiej kuchni.
Dajemy gościom taką możliwość.
Julia, menedżer restauracji, jest również dietetykiem. Jej rola w restauracji jest
szalenie ważna, bo to ona czuwa nad tym, aby wszystkie potrawy były przygotowane z najlepszych składników.
– Używamy tradycyjnych procesów technologicznych. Nie używamy żadnych
polepszaczy. Sami lepimy pierogi, własnoręcznie robimy makaron. Także mięso
mamy najlepszej jakości. Nie kupujemy go od masowych dostawców, tylko
sami wyszukujemy najlepsze mięso w sklepach. W ofercie mamy też pyszne
desery. W tej dziedzinie szkolił nas sam mistrz kuchni Tomasz Deker – mówi.
Do Rukoli przy ul. Spółdzielczej 1 w Dywitach można przychodzić z dziećmi.
Specjalnie z myślą o nich restauratorzy przygotowali delikatne, smaczne i zdrowe obiady. W ofercie dla najmłodszych są m.in. ulubione zupy większości dzieci, czyli pomidorowa i rosół, oraz kurczak w różnej postaci, pulpeciki i naleśniki.
– To uczciwa kuchnia. Sami jemy to, co tutaj tworzymy, dlatego bardzo nam zależy na jakości i bardzo jej wszyscy pilnujemy. Nie zaskoczy nas żaden składnik
żadnego dania. Wszystko tutaj mamy pod kontrolą – dodaje.
W restauracji odbywają się także imprezy okolicznościowe. Jednocześnie może
bawić się nawet osiemdziesiąt osób. Obecnie trwają zapisy na sylwestra, więc
warto nie spóźnić się z rezerwacją miejsca. Rezerwować można także lokal na
urodziny, chrzciny, komunie, stypy, obiady poślubne i wszelkie inne imprezy.
Miejsca można rezerwować pod numerem telefonu 691 693 117 lub osobiście.

RESTAURACJA RUKOLA
Dywity, ul. Spółdzielcza 1, tel. 691 693 117
www.rukoladywity.pl
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Uwodzenie
dla zabawy
\\\ Kto szuka wielkiej miłości,
musi być ostrożny. W serwisach
randkowych czyhają oszuści.
Ofiarą trendów randkowych
można też paść w realu. Uwaga na
pigging! Najbardziej zagrożone
są kobiety, które czują się
nieatrakcyjne i mają niskie
poczucie własnej wartości.

S

cenariusz jest prosty. Ona jest często zakompleksiona, niepewna
siebie, marząca o wielkiej miłości. Albo niezbyt atrakcyjna lub
nieco puszysta. Kiedy mężczyzna do niej podchodzi, zaprasza
na randkę. Albo prowadzi długie rozmowy na portalu randkowym. Jest wniebowzięta. Już wie, że ma szansę na szczęśliwy
związek, że w końcu ktoś się nią zainteresował.
Ale prawda jest brutalna. Mężczyzna zaczepia ją i uwodzi dla zabawy. Tylko po to, żeby potem ją upokorzyć. Albo nie pojawi się w ogóle na randce,
choć sam na nią zaprosił, albo zostawi jej wiadomość, że wszystko było grą.
To nic innego jak pigging, nowe okrutne zjawisko w randkowaniu. Nazwa pochodzi od połączenia słów „pulling a pig”, co dosłownie oznacza
„wyciąganie świni”. Pigging cieszy się dużą popularnością w Stanach
Zjednoczonych. Niestety to zjawisko dotarło też do Polski.
Po raz pierwszy pigging opisała w internecie 24-letnia Sophie Stevenson, która ujawniła się, by ostrzec inne dziewczyny. Jej historię przytacza
portal kobieta.interia.pl:
„Podczas letniego pobytu w Barcelonie Sophie miała wakacyjny romans
z 21-letnim Holendrem o imieniu Jesse. Gdy para rozjechała się do swoich
domów, stale utrzymywali kontakt, a Sophie, namówiona przez Jessego,
zdecydowała się odwiedzić go w Holandii. Jak przyznała, wydała 350
funtów na bilet lotniczy, ale jej oczekiwania były wielokrotnie wyższe niż
poniesione wydatki. Para miała ze sobą kontakt dopóki Sophie nie wsiadła
do samolotu. Po wylądowaniu dziewczyna przez kilka godzin czekała na
lotnisku, ponieważ Jesse nie odbierał, nie oddzwaniał i nie pojawił się. Po
kilku godzinach napisał, że to żarty, a ona padła ofiarą piggingu”.
Bywa też, że podryw ma na celu jedynie wywołanie rozbawienia wśród
kolegów. Zdarza się, że ci nagrywają daną sytuację z ukrycia, a następnie
publikują film w internecie. Innym sposobem jest umówienie się z taką kobietą na randkę, a następnie odwołanie spotkania tuż przed planowanym
terminem. Oczekująca na randkę dziewczynka nierzadko dostaje wiadomość
z obraźliwą treścią.
Pigging jest skierowany zwłaszcza wobec osób, które nie wpisują się we
współczesne kanony piękna.
Wcześniej bardzo popularnym zjawiskiem było „chubby chasing”, czyli
prowadzenie przez mężczyzn zakładów dotyczących tego, który z nich
umówi się z najbardziej puszystą dziewczyną.
Zazwyczaj takie działanie ma na celu dowartościowanie gracza, podbudowanie jego ego i utwierdzenie go w jego atrakcyjności przy jednoczesnym
poniżeniu drugiej strony. Zwykle dzieje się to za pośrednictwem aplikacji
randkowych, czasem — jak w przypadku Sophie — po serii klasycznych
randek.
Internauci krytycznie oceniają pigging i nie zostawiają suchej nitki na
osobach, które uczestniczą w tych okrutnych zabawach.

— To jest chore — pisze internautka o nicku Oburzona. — Rozumiem
chęć utarcia nosa zarozumialej, zepsutej osobie, ale żeby pastwić się
nad kimś, kto już jest zakompleksiony i wycofany? Przecież to możne
zupełnie zniszczyć taką osobę. W skrajnym przypadku nawet zabić. To
dorośli ludzie się w to bawią?
— Jak trzeba być podłym, żeby w czymś takim brać udział. Szkoda mi
tych dziewczyn, kobiet. Mam nadzieję, że karma im odpłaci i to grubo
z nawiązką — komentuje Mag.
— To po prostu bardzo smutne, że obraża się kogoś, kto pokochał,
przecież nie można karać za miłość, za to, że ktoś chce być dla nas dobrym i po prostu kochać nas bez jakiegoś ukrytego powodu, jak można
za szczerą miłość odpłacić zwykłym draństwem — dziwi się internauta
o nicku Janosik.
Jacy mężczyźni decydują się na pigging?
— Myślę, że są to mężczyźni z problemami, niedojrzali emocjonalnie,
niedowartościowani, zakompleksieni, z przeszłością bycia ofiarą przemocy,
z rysem psychopatycznym, mężczyźni zdradzeni przez matkę — odpowiada
Elżbieta Smolińska, psycholog z Olsztyna.
I dodaje: — To, co ich wyróżnia, to całkowity brak empatii i czerpanie przyjemności z zadawania bólu psychicznego. Odreagowują oni swoje chore
emocje poprzez upokarzanie kobiet. Bo pigging jest formą upokorzenia.
Kobieta jest postrzegana przez nich jako obiekt. Strategia przyjęta przez
tych mężczyzn przypomina zabawę kota z myszą.
Psycholog zauważa, że przez czas uwodzenia kobieta kwitnie, jest
szczęśliwa, tworzy wizję długotrwałego związku. Po to tylko, by wkrótce
skonfrontować się z brutalną rzeczywistością. I gdy przysłowiowa różowa
bańka pryska, przeżywany ból i poniżenie na długo mogą zrazić kobietę
do wchodzenia w relacje z mężczyznami.
Szukanie miłości przy pomocy internetowych serwisów i aplikacji niesie
też inne ryzyko. Wielu internautów (tu płeć nie ma znaczenia), stosują
catfishing. Co to takiego? To udawanie kogoś innego za ekranem monitora.
W wirtualnym świecie bardzo łatwo jest udawać kogoś innego.
Wystarczy zmienić swoje dane, ściągnąć z internetu cudze zdjęcia i dopisać interesujące zainteresowania. Fałszywa tożsamość gotowa! Natomiast
w idealnej osobie łatwo się zakochać. Jeśli wyda się, że zakochaliśmy
się w kimś, kto tak naprawdę nigdy nie istniał, przychodzi gorzkie rozczarowanie.
Lżejszą odmianą catfishingu jest kittenfishing. Jednak to również jest
oszustwo. Na portalach randkowych takie osoby prezentują się jako lepsze, fajniejsze i często ładniejsze. Wzbogacają swój życiorys o atrakcyjne
wydarzenia, których często nie było. I uwypuklają zalety.
Ale czy warto...?
Aleksandra Tchórzewska
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FITNESS na

rurze

\\\ Szukacie nowego
wyzwania? Tradycyjny
fitness już was znudził?
Ta aktywność jest
idealnym rozwiązaniem.
Oderwijcie się od
podłogi! Pole dance to
ćwiczenia na rurze, które
wysmuklają i rzeźbią
sylwetkę. To nie tylko
sport, ale też dobra
zabawa.

P

ole dance do tej pory kojarzył się nam wyłącznie z erotycznym
tańcem wykonywanym przez skąpo ubrane panie w nocnych klubach. Dziś to forma aktywności sportowej
zyskująca coraz większą popularność na świecie
i w Polsce — mówi Iza Łagun, instruktorka zajęć.
— Tę formę aktywności fizycznej można zdefiniować jako
połączenie elementów tańca, gimnastyki i akrobatyki przy wykorzystaniu pionowego drążka. Jednak
w oczach osób trenujących to sport, który
uzależnia, zmienia ciało i postrzeganie
siebie samej. Sport, który dodaje odwagi i skrzydeł, by oderwać się od
rzeczywistości.

że potrafimy coraz więcej
i coraz łatwiej nam to wychodzi, dosięgając pierwszy raz sufitu bez użycia
drabiny czy odwracając się
do góry nogami, czujemy, że
możemy wszystko. Troszkę
jak dzieci, które wierzą, że nie
ma rzeczy niemożliwych. Łączy
nas wspólna pasja i radość, którą
czerpią z każdego nowego osiągnięcia — kończy Iza Łagun.
Co zrobić przed pierwszym
treningiem?
Przygotować sobie szorty i wygodny T-shirt, zostawić w domu biżuterię i zegarek; buty sportowe też możecie sobie darować, podobnie jak
balsamy do ciała czy kremy do rąk.

Ten trening jest dla
wszystkich, a ewentualnym przeciwwskazaniem są problemy
zdrowotne wykluczające aktywność fizyczną.
Już na pierwszych
zajęciach poczujecie adrenalinę, a zaraz po nich
będziecie myśleć o następnych.
O tym, co zrobicie
albo, że tym razem wyjdzie to, co na
poprzednim treningu było zbyt trudne. Z każdym kolejnym tygodniem na
waszym telefonie będzie przybywać zdjęć z figurami już zrobionymi, i tymi,
które trzeba koniecznie wykonać – zapewnia instruktorka.

Czego można spodziewać się na
pierwszym treningu?
Pierwsze zajęcia to zwykle nauka
takich spinów (obrotów) jak strażak
podstawowy, turecki czy boczny
oraz figur typu Piotruś Pan, siedzonko czy krucyfiks.

Uzależnienie od pole dance zmienia sylwetkę, poprawia sprawność
i kondycję.
— Dzięki ćwiczeniom panie mają szansę sprawić, że ich ciało stanie się
silniejsze i smuklejsze. Stosunkowo szybko pojawiają się widoczne mięśnie, tkanka tłuszczowa ulegnie redukcji, a zbędne kilogramy wyparują jak
pot z koszulki po zajęciach. Regularne uprawianie pole dance pozwala
stopniowo zwiększać siłę i elastyczność ciała, kształtować prawidłową
postawę i poprawiać koordynację ruchową. W trakcie ćwiczeń pracują
mięśnie, o których istnieniu czasem nawet nie miałyśmy pojęcia. Dlatego najważniejszym elementem treningu pole dance jest rozgrzanie
wszystkich partii mięśniowych. Rozgrzewka zmniejsza ryzyko kontuzji
i zwiększa naszą siłę i możliwości na rurce, bo bardzo często w tę część
zajęć wkomponowane są ćwiczenia ogólnorozwojowe i wzmacniające —
dodaje instruktorka.

A co po treningu?
Oczekujcie obolałych
rąk i nóg, ale też masy
satysfakcji z tego, co już
wyszło, i oczekiwania połączonego z ekscytacją
na to, co się uda na kolejnym treningu. mn

Pole dance niesie ze sobą też walory psychologiczne. Każdy trening to
kolejna dawka rosnącej wiary w siebie i zabawy.
— Na moich zajęciach żadna z pań nie jest anonimowa, dziewczyny się
znają, lubią i motywują nawzajem w trakcie ćwiczeń. Widząc i czując,
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Pyszna i zdrowa quinoa
\\\ Wykazuje wyjątkowe właściwości zdrowotne i odżywcze. Jest bogatym
źródłem błonnika pokarmowego, daje uczucie sytości i zmniejsza łaknienie.
Charakteryzuje się także niskim indeksem glikemicznym. Znasz komosę ryżową?

K

omosa ryżowa, inaczej quinoa, zaliczana jest do tzw. „superfood”, produktów o wyjątkowych właściwościach i wartościach odżywczych – zaznacza Aleksandra Pasich, dietetyk
z Olsztyna. - W zależności od jej gatunku zawartość białka
waha się od 12 do 22 procent. Zawiera aminokwasy egzogenne - takie, których nasz organizm nie jest w stanie sam produkować
i musimy dostarczać wraz z dietą. Udział tłuszczu jest niewielki. Są to
głównie kwasy tłuszczowe nienasycone. Ziarno komosy jest bogatym
źródłem błonnika pokarmowego, ważnego dla prawidłowego funkcjonowania układu trawiennego. Daje uczucie sytości i zmniejsza łaknienie.
Charakteryzuje się także niskim indeksem glikemicznym. Ponadto jest
źródłem witamin z grupy B, C i E oraz potasu, cynku, magnezu, żelaza,
wapnia oraz folianów.

- Komosa ryżowa jest rośliną nie zawierającą glutenu, więc może by
używana przez osoby chorujące na celiakię oraz mające alergię bądź
nadwrażliwości pokarmowe na gluten. Warto włączyć ją do swojego jadłospisu ze względu na jej cenne właściwości, jak i niezwykły smak – dodaje
Aleksandra Pasich i proponuje przepisy.

Quinoa zawiera antyoksydanty, które chronią komórki organizmu przed
chorobami układu krwionośnego, neurodegeneracyjnymi, nowotworami
i starzeniem się organizmu.

Sałatka z komosą
ryżową, jajkiem
i sosem
musztardowym
Składniki:
a 50 g - komosa ryżowa
a 60 g - jaja kurze całe (1 szt.)
a 150 g - ogórek kiszony
a 100 g - pomidor
a 5 g - oliwa z oliwek
a sałata, musztarda do smaku
Przygotowanie:
Komosę wrzucić do wrzącej wody
(na 1 szklankę kaszy dodać 2 szklanki wody). Mieszać do ponownego
zagotowania się wody. Gotować

Komosa ryżowa
na słodko

7–10 minut na małym ogniu, z lekko uchyloną przykrywką. Komosa
ryżowa jest ugotowana, kiedy z ziaren wyłaniają się białe “sprężynki”.
Po ugotowaniu komosę wymieszać z
musztardą. Sałatę porwać, wymieszać
z pokrojonym ogórkiem i pomidorem.
Całość wymieszać z komosą. Na wierzchu ułożyć jajko pokrojone w ósemki i
skropić oliwą.

Składniki:
a 50 g - lomosa ryżowa
a 100 g - mleczko kokosowe
(17% tłuszczu)
a 200 g - jabłko
a 15 g - orzechy włoskie
a cynamon

Przygotowanie:
Komosę wrzucić do około 100
ml wrzącej wody, mieszać do ponownego zagotowania się wody,
dodać szczyptę soli. Gotować 7-10
minut na małym ogniu z uchyloną
pokrywką (nie mieszać w trakcie
gotowania). Komosa jest gotowa,
gdy pojawią się w niej „białe sprężynki”. Po ugotowaniu odsączyć
ewentualny nadmiar wody, dodać
mleczko kokosowe i odstawić na 15
minut. Na talerzu do komosy dodać
pokrojone jabłko, posypać orzechami i cynamonem.

Sałatka z komosą
ryżową,
szpinakiem i fetą
Składniki:
a 50 g - komosa
ryżowa
a 100 g - szpinak
a 40 g - ser feta 12%
tłuszczu
a 10 g - oliwa z oliwek
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a 100 g - ogórek
a 5 g - orzechy włoskie
a curry, sok z cytrynyPrzygotowanie:
Komosę wrzucić do wrzącej wody
(na 1 szklankę kaszy dodać 2 szklanki wody). Mieszać do ponownego za-

gotowania się wody. Gotować 7–10
minut na małym ogniu, z lekko
uchyloną przykrywką. Komosa ryżowa jest ugotowana, kiedy z ziaren
wyłaniają się białe “sprężynki”.
Szpinak opłukać, osuszyć. Ogórka pokroić w kostkę. Wymieszać
z komosą ryżową, skropić oliwą z
oliwek, sokiem z cytryny i curry.
Na wierzchu posypać pokruszonym
serem feta i orzechami.

Brzoskwiniowe
placki z komosy
ryżowej

Quinoa
z pieczonymi
burakami i fetą
Składniki:
a 50 g - komosa
ryżowa
a 150 g - burak
a 100 g - pomidor
a 50 g - ogórek
a 40 g - ser feta 12% tłuszczu
a 5 g - oliwa z oliwek
a bazylia, oregano

Składniki:
a 30 g - komosa ryżowa
a 30 g - mąka pszenna pełnoziarnista
a 80 g - mleko spożywcze, 2%
tłuszczu
a 60 g - jaja kurze całe (1 szt.)
a 200 g - brzoskwinia
a 1 0 g - miód pszczeli
a 5 g - oliwa z oliwek
a cynamon

Przygotowanie:
Buraki umyć, obrać ze skórki, pokroić
na małą kostkę, przełożyć do naczynia żaroodpornego.
Oliwę wymieszać z małą szczyptą
soli i pieprzu, polać buraki. Piec przez
30 minut w 150-180 stopniach. W tym
czasie przygotować komosę: przelać
ją wrzątkiem na sitku, a następnie
zimną wodą. Przełożyć do garnka,
zalać wodą (ok. 60 ml) i gotować, aż
wchłonie płyn.
Warzywa i fetę pokroić w kostkę.
Wszystkie przygotowane składniki
wymieszać ze sobą, doprawić odrobiną soli, pieprzem, bazylią i oregano.
Podawać na ciepło lub na zimno.

Przygotowanie:
Komosę ryżową przepłukać na
sitku pod bieżącą wodą, przełożyć
do garnka z grubym dnem i zalać
szklanką wody. Zagotować, przykryć i zmniejszyć ogień. Gotować,
aż quinoa wchłonie całą wodę.
Na kilka minut odstawić garnek
przykryty przykrywką. W misce
wymieszać ugotowaną komosę z
mlekiem, jajkiem i mąką, doprawić
cynamonem. Dokładnie wymieszać.
Masę odstawić na 10-15 minut.
Po tym czasie na rozgrzanej oliwie
smażyć placki do zrumienienia
skórki. Placki podawać z pokrojoną
brzoskwinią i miodem.

Sałatka z komosy
z kurczakiem
i pomidorami
Składniki:
a 50 g - komosa ryżowa
a 80 g - mięso z piersi kurczaka
bez skóry
a 100 g - pomidor
a 30 g - pomidory suszone w
oleju
a 5 g - olej z zalewy z pomidorów
a bazylia świeża i suszona, oregano suszone, sok cytrynowy
Przygotowanie:
Komosę dokładnie opłukać na
sitku pod bieżącą zimną wodą. Dla
wydobycia orzechowego smaku
można ją dodatkowo wysuszyć i
podprażyć na suchej patelni, ciągle mieszając.
Następnie komosę zalać połową
szklanki wody (ok. 125 ml) i gotować, aż wchłonie cały płyn.
Garnek zdjąć z ognia i odstawić
pod przykryciem na 10 minut. Mięso natrzeć odrobiną soli, pieprzem,
bazylią i oregano. Upiec w rękawie
foliowym bez dodatku tłuszczu (180
stopni, ok. 25 minut). Ostudzonego
kurczaka i pomidory pokroić w kostkę, wymieszać z komosą.

SEKRET SMAKU
TRADYCYJNYCH WĘDLIN
MIĘSO ODGRYWA DUŻĄ ROLĘ W NASZYM ODŻYWIANIU, DLATEGO ZWRACAJCIE UWAGĘ NA JEGO JAKOŚĆ. KOMPONUJĄC
SWÓJ JADŁOSPIS, WYBIERAJCIE PRODUKTY NAJLEPSZE GATUNKOWO. OD TEGO PRZECIEŻ ZALEŻY WASZE ZDROWIE.

W

jakości mięsa i recepturze tkwi
sekret smaku wędlin z zakładu mięsnego w Gołogórze. Właściciel – Mariusz
Jędrychowski – korzysta
z dawnych receptur, dlatego tu wędliny
mają wyjątkowy smak. Gwarancją są też
nagrody zdobyte w konkursach kulinarnych
oraz na targach żywności. Warmińska wędzona
szynka wołowa została wpisana na listę produktów
tradycyjnych prowadzoną przez ministra rolnictwa. Zakład
w Gołogórze należy do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego
Warmia, Mazury, Powiśle. Oznacza to, że kultywuje lokalne tradycje kulinarne,
a do produkcji wędlin wykorzystuje mięso pozyskiwane od lokalnych rolników.
To właśnie w wyjątkowej jakości mięsa tkwi sekret smaku wędlin z jego zakładu.
Obok tradycyjnej receptury właściciel zakładu otwarty jest na nowości, bo wie,
że klient oczekuje dziś również czegoś nowego, oryginalnego. Dlatego realizując

swoją pasję, czerpie inspirację z również z innych
regionów Polski oraz od samych konsumentów.
Traﬁć w ich gusta to najwyższe wyróżnienie.
Wędliny kupisz w ﬁrmowym sklepie w Jonkowie, na targu przy ulicy Grunwaldzkiej
w Olsztynie oraz na targowiskach w Ornecie,
Ostródzie, Bartoszycach, Braniewie, Łukcie,
Morągu, Pieniężnie, Świątkach, Dobrym Mieście, Biskupcu, Pasłęku, Lidzbarku Warmińskim,
Górowie Iławeckim. Poza wędlinami ﬁrma oferuje kiszoną kapustę oraz własnej produkcji chleb, wypiekany z mąki
pozyskanej z regionalnego młyna z okolic Reszla.
tel.: 606 779 088, 666 744 219
e-mail: biuro@zakladgologora.pl
www.facebook.com/zakladGologora
www.zakladgologora.pl
202118otbr-a
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UE chce tych samych ładowarek

E

uroposłowie chyba nie lubią Apple. Brukseli
zależy na tym, żeby producenci sprzętu elektronicznego stosowali takie same ładowarki
w Unii Europejskiej. Z dotychczasowych porozumień
wyłamało się jedynie Apple. Ale to się może zmienić.
W zasadzie użytkownicy na takim pomyśle tylko
zyskują. Skończyły się czasy, gdy nie mieliśmy jak
podładować telefonu, bo ładowarki poszczególnych
producentów były ze sobą niekompatybilne.
Gdy tak jeszcze było, do akcji wkroczyła UE. W 2009
r. zainicjowała porozumienie producentów telefonów
komórkowych i innych urządzeń mobilnych. Umowa
weszła w życie dwa lata później. Odnawiana była
w 2013 r., 2014 r. i 2018 r. Dzięki temu producenci
przeszli na standard USB. Apple pozostał oczywiście
przy swoim Lightning.
Ta postawa raczej nie powinna dziwić, bo Apple na
tym po prostu zarabia. Czy, gdyby porozumienie
upadło, wrócilibyśmy do czasów oddzielnych ładowarek do każdego urządzenia? Unia ma w zasadzie
dwa powody do takiego działania. Chodzi o wygodę
i o środowisko, bo im więcej standardów ładowarek,
tym więcej elektrośmieci.
Unia na razie czeka, ale Komisja Europejska może
w zasadzie zmusić producenta do podporządkowania. Jeśli tego nie zrobi, może się spodziewać utrudnień w dostępie do rynku. Ale na tym straci przecież
klient. KE może też nałożyć na Apple kary finansowe. Na razie jednak Unia pozostaje w fazie negocjacji z producentami. To, że europosłowie wysyłają listo do KE na razie nic nie znaczy, ale może być początkiem działania. Kadencja
zarówno Parlamentu, jak i Komisji Europejskiej kończy się w przyszłym roku.

5G na 10-lecie?

S

amsung Galaxy S10 będzie
jubileuszowy. Dziesiąta edycja
flagowca Samsunga może być
okazją do zaprezentowania czegoś
spektakularnego. Ma zadebiutować
już w przyszłym roku. Początkowo
mówiło się aż o trzech wariantach
smartfona. Później o czwartym.
Samsung pokazał też nowy procesor. Wall Street Journal w zasadzie
potwierdził plotki. Najlepszy wariant
S10 ma być gotowy na obsługę sieci
5G. To jednak nie wszystko. Smartfon
ma być wyposażony w... sześć obiektywów — z przodu dwa, z tyłu cztery.
Taki układ z tyłu oglądaliśmy już
w A9. Według przecieków układ ma
zawierać obiektyw ultraszerokokątny,
standardowy i teleobiektyw. Czwarty
— prawdopodobnie — będzie odpowiedzialny za dostarczanie informacji
o głębi i za poprawę jakości zdjęć.
Beyond X ma mieć imponujący ekran
o przekątnej 6,7 cala. Nowa generacja Galaxy ma mieć jednak znacznie
węższe ramki, więc rozmiar samego urządzenia nie musi być aż tak duży.
Możliwe, że do smartfona trafi też możliwość odwrotnego ładowania bezprzewodowego, dzięki czemu z wbudowanego akumulatora będzie można naładować zegarek czy słuchawki. Podobne rozwiązanie zastosował ostatnio Huawei.
Nowa, galaktyczna rodzina ma zadebiutować już w lutym, czyli na targach MWC w Barcelonie. Oprócz tego Samsung
czeka z prezentacją składanego smartfona. 
oprac. Paweł Jaszczanin
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p Depilacja laserowa
GENTLE LASE
laser aleksandrytowy
p LUMECCA, VARILITE
naczynka, przebarwienia
p laser CO2 frakcyjny
p DE AGE EX
radiofrekfencja frakcyjna
p Skleroterapia
p Teosyal, Crystalys Linerase, Sunekos

Centrum Dermatologii
Estetycznej
Anita Jabłonowska-Kosek

ul. Grunwaldzka 4/2, Olsztyn
tel. 89 527-32-32, 502-110-212
www.abmedical.pl

208018otbr-a-K

STUDIO
KOSMETYCZNE

www.alicja.olsztyn.pl

LASER FRAKCYJNY NIEABLACYJNY EMERGETM
NOWOŚĆ! MODELING
ul. Iwaszkiewicza 22C, lok. 03 | tel. 89 535 04 90
kom. 698-938-247 | czynne pon.-pt. 11-19, sob. 9-15
207918otbr-a-K

WIELOSPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ LEKARZY
a Kompleksowe plany leczenia a Rekonstrukcje uśmiechu a Stomatologia estetyczna
a Protetyka a Ortodoncja a Leczenie pod mikroskopem a Specjalistyczny gabinet dla dzieci
a Kompleksowa diagnostyka na miejscu: zdjęcia punktowe, panoramiczne, cefalometryczne i tomografia CBCT

LOKALIZACJE - OLSZTYN:
a ul. Tęczowy Las 5 a ul. Barczewskiego 1 – Warmia Towers
a al. Piłsudskiego 44a - vis-a-vis Urzędu Skarbowego
pon.-pt. 8.00-19.00, sob. 9.00-13.00

www.krainazdrowegousmiechu.pl

Tel. 500 640 770, 609 77 99 77, 506 551 999
208418otbr-a-K

TANIEJ
z
Rabat na komputerową regulację zbieżności kół

cena promocyjna 110 zł
ul. Towarowa 14, Olsztyn, tel. 89 532 09 40, kom. +48 503 045 991

- 20%

204618otbr-a-G
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58
58.
PLEBISCYT

NA 10 NAJPOPULARNIEJSZYCH
SPORTOWCÓW
WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

GŁOSUJ!

sport.wm.pl

WIELKI FINAŁ NA NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWYM
BALU NA WARMII I MAZURACH
ORGANIZATOR

PARTNER STRATEGICZNY
„SPORT I ZDROWIE”

PATRONAT HONOROWY

Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin

Prezydent
Olsztyna
Prezydent Olsztyna

PARTNER WSPIERAJĄCY SPORT

SPONSORZY NAGRÓD

Piotr Grzymowicz

PARTNERZY

PATRONAT MEDIALNY

PARTNER WSPIERAJĄCY

