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drogie Czytelniczki, Szanowne panie!
przekazujemy w wasze ręce najnowszy numer
magazynu bez gorsetu. Tym razem tylko w wersji elektronicznej. powodem tego jest oczywiście
CoVid-19. mielibyśmy bardzo poważny problem z
dystrybucją naszego tytułu, która opierała się na
hotelach, restauracjach, pubach, salonach piękności
czy też siłowniach i salonach fitness.
Jak wiadomo jednak, gdzie zamykają się jedne drzwi- otwierają się
inne i aby równowaga w przyrodzie zachowana zmiany być muszą!
W tym numerze przeczytacie o naszej historii z ostatniego spotkania
bez gorsetu, a także zobaczycie zdjęcia z metamorfozy. Chciałam
Wam bardzo gorąco podziękować za wszelki odzew po naszym spotkaniu. Cieszę się bardzo, że trafiamy do Was i odpowiadamy na Wasze
potrzeby. Wasze uwagi i wszystko, o czym piszecie są nieocenionym
źródłem informacji, abyśmy mogły ciągle poprawiać nasz magazyn,
eventy i sobotnie wydanie gazety olsztyńskiej.
pewnie większość z nas przeżywa trudny czas z powodu sytuacji,
w jakiej znajduje się całe społeczeństwo — nie tylko w naszym kraju.
Chciałabym Was bardzo zachęcić do tego, aby na tę trudną sytuację
spojrzeć jako na szansę. Szansę na zmianę, na przewartościowanie
swojego życia czy też swoich wartości. przyjrzyjcie się bliżej tym,
z którymi mieszkacie. Ten czas może spowodować, że zobaczycie
w nich coś nowego, dobrego, innego. i choć wiem, że przebywanie
w mieszkaniu całą rodziną właściwie cały czas, może powodować
konﬂikty, to mimo to zachęcam, abyście próbowały odnaleźć czas
dla siebie. abyście odnalazły siebie na nowo. może robicie coś, czego
nie lubicie, a zapomniałyście o swoich pasjach??? To jest dobry czas
na zadbanie o siebie.

6.

\\\ Spis treści
Tęsknimy za Wami!

4.

na zmiany nigdy nie jest
za późno

5.

agnieszka Hekiert:
otwórzmy swój potencjał

6.

natalia nykiel: Czasem
wybucha we mnie wulkan

lepsza ja - szczęśliwsza ja - lepsza moja rodzina - szczęśliwsi
moi bliscy.
zatem drogie panie poznawajcie, zmieniajcie, dawajcie sobie nowe
możliwości, kochajcie siebie i odnajdujcie w każdej minucie szczęście
i radość życia :-)

3.

10. koronawirus bije w kobietę!

10.

12. Żeby zburzyć chaos
15. Stylizacje dla twojej sylwetki
16. To piękno się bardzo pięknie
rozrosło
17. Jak polki dbają o włosy
18. Ten straszny gluten

16.

20. Jak skutecznie umyć zęby
22. Czego kino uczy nas
o epidemiach
24. kultura na czasie
25. Co w świecie show-biznesu
piszczy

26.

22.

bezgorsetu | www.bezgorsetu.wm.pl

2

Wydawca
gRUpa Wm Sp. z o.o., 10-364 olsztyn, ul. Tracka 5
prezes: Jarosław Tokarczyk

26. Jak można stać się motylem?
27. dżentelmeni na wymarciu?
koordynator i reklama: katarzyna bobrycka, 514-800-519
łamanie: Jakub Cyrana
Fot.: archiwum własne i adobe Stock

Tęsknimy

za Wami!

Ach! Cóż to było za spotkanie! Pamiętajcie jeszcze, co to takiego? Jak to jest bez
strachu spotkać się w dużym, kobiecym
gronie? Porozmawiać, posłuchać, pośmiać się wspólnie? Pamiętacie, jeszcze
co to normalność?
Niby najgorsze już za nami. I nie chodzi tu
o sam wzrost zachorowań wywołanych
przez wirus...
Mowa także o swoistym przystosowaniu
się do codziennego funkcjonowania w
czasie pandemii, o dostosowaniu się do
radykalnie innej, wciąż nowej i nieznanej,
rzeczywistości.
Zmiana otaczającego świata może wiele
zatrzymać, unieruchomić, ale nie zdoła
powstrzymać kobiecego nurtu, który we
właściwym dla siebie tempie będzie cały
czas popychać nas ku dalszemu rozwojowi, ku coraz większej świadomości siebie,
ku dobrej zmianie w obrębie własnego życia i życia naszych bliskich.

Przypominamy Wam, jak wyglądało nasze
ostatnie spotkanie w ramach comiesięcznych spotkań Bez Gorsetu. Tematem przewodnim była pewność siebie. Katarzyna
Krzywicka-Zdunek oraz Dorota Peretiatkowicz wytłumaczyły m.in., jak kobiety
postrzegają siebie i siebie nawzajem
i co z tego dla nich wynika. Wśród salw
śmiechu, mowa była także o akceptacji
i wzajemnej życzliwości. Trochę niby pół
żartem, ale tak całkiem, całkiem serio.
Doskonałą dawkę energii zapewniła nam
także Agnieszka Hekiert. Jej wystąpienie
dotyczyło siły zaklętej w głosie i tego, jak
nasza postawa ciała może wzmagać naszą pewność siebie.
Były niespodzianki, były prezenty. Była
także odsłona naszej pierwszej metamorfozy, którą wygrała podczas poprzedniego
spotkania Bez Gorsetu Elżbieta Czepirska
z Olsztyna.
Fajnie było spędzić z Wami czas w babskim gronie. Do szybkiego zobaczenia!
A biorąc pod uwagę aktualną sytuację
choćby online!
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NA zmIANY
NIGDY NIE jEsT
zA pÓŹNo

d

ziś nie trzeba czekać do wiosny,
sylwestra, urodzin czy lata. dziś
metamorfozie można ulec w każdej chwili. Warto zmieniać się, by
poczuć się lepiej. przekonała się o
tym elżbieta Czepirska, która była pierwszą
kobietą przeobrażoną dzięki spotkaniom bez
gorsetu Spełniam się! na czym ta akcja polega?
podczas naszych spotkań spośród pań wybieramy jedną, u której inicjujemy lub po prostu
którą wspieramy w tym bardziej zewnętrznym
procesie przemiany. metamorfoza ma na celu
wzmocnienie wiary w siebie, pobudzenie odwagi
do podejmowania nowych wyzwań, wspieranie
bądź weryfikację dotychczasowych założeń czy
podejmowanych działań.
— zrozumienie siebie objawia się lepszym
samopoczuciem, pewnością i wiarą w siebie —
mówi marzena izabela łabuć-kalinowska, która
asystowała eli podczas metamorfozy. — Trzeba mieć wielką moc, by potrafić przejść przez
trudności i wyzwania życia z podniesioną głową
i siłą, by ujrzeć w sobie i w drugiej kobiecie kogoś więcej. bo tylko kobieta potrafi pogodzić
ze sobą tyle rzeczy razem. być matką, żoną,
szefem, pracownikiem, opiekunem, córką. być
chorą, odpowiedzialną, zmęczoną, a przy tym
piękną, wyrozumiałą i kobiecą. każda z nas ma
inną historię, ale też każda z nas musi mieć tę
ogromną siłę, by być… kobietą!
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projekt bez gorsetu Spełniam się! zachęca
do zrobienia tego, na co nie mamy czasu na co
dzień. były wspólne rozmowy. były wspólne
ćwiczenia emS w Fit Future. Ciepłolubna ela
odważyła się również na pierwsze morsowanie
pod okiem krzysztofa Rodkiewicza, który zaprosił dziewczyny do swojego Centrum Fitness. Tu
ogrzały się w saunie. po tylu emocjach panie
zjadły wspólny obiad.
— dzięki pracowni Fryzjerskiej adriana Żejmo
zmieniliśmy elę w blondynkę. makijażem zajęła
się beata Salata. na zakończenie była zabawa
w modelkę w olsztyńskiej hurtowni odzieżowej
moda Centrum i profesjonalna sesja zdjęciowa
w wykonaniu zosi kamińskiej — opowiada marzena izabela łabuć-kalinowska.

oTwÓrzmY swÓj
poTENCjAł,
Bo o To w
ŻYCIu CHodzI!
— Ach, gdyby mądre kobiety mogły rZądZić śWiAtem…! — WZdychA
AgniesZkA hekiert, WokAlistkA jAZZoWA, kompoZytorkA i AutorkA
tekstóW. i jA nie umiAłAbym tego sAmego prAgnieniA WyrAZić mocniej,
dobitniej, pełniej. tAk jest! kobiety do WłAdZy!
— Kim jest, wedle pani definicji, kobieta
bez gorsetu?
— zacznę od tego, że gorset — żeby zadziałał —
musi być dość mocno ściśnięty. zyskujemy wtedy
tzw. talię osy. zabieg dość bolesny i uciążliwy na
dłuższą metę, szczególnie dla wokalistki. miałam
możliwość zakosztować tej „przyjemności” podczas nagrania utworu „The lady is a Tramp” jako
lady gaga w programie Twoja Twarz brzmi znajomo. ledwo oddychałam…! dla wokalistki praca
przeponą jest bardzo ważna, podczas wydobywania dźwięków służy do właściwego oddychania. a
ja tu nie tylko nie mogłam nabrać oddechu, ale z
braku tlenu miałam wrażenie, że dusza mi zaraz
wyjdzie przez uszy. krótko mówiąc, bez goRSeTU
jest luźniej, łatwiej, jest się sobą do końca, można
odetchnąć głęboko, spojrzeć na świat bez ograniczeń w pasie, a biorąc kilka długich, fajnych
wdechów — nawet poczuć szczęście… i można
tą wewnętrzną radością zarażać. nawet bez talii
osy! — śmieje się pani agnieszka.
— Czy sama czuje się pani kobietą bez gorsetu? Jeśli tak — to czym ten brak gorsetu
objawia się w pani codziennych czynnościach, zadaniach, pracy, życiu…?
— Ja już teraz raczej nie mam gorsetu, ale to
wymagało dość sporo pracy. Wszystkim polecam
rozwój osobisty. daje świadomość i jest pożyteczny nie tyko dla nas samych, ale też dla naszego
otoczenia. Wibruje się wtedy taką szczerą i najlepszą energią. ma się poczucie, że można góry
przenosić. Ten swobodny przepływ energii daje
ogromną radość… potem łatwo jest odkryć, co
tak najbardziej chcemy robić w życiu, po co na
tej ziemi jesteśmy. Ja wiem, że mój plan a — to
koncerty i nagrywanie płyt. ostatnia płyta, „Soulnation”, właśnie o tym opowiada: że jesteśmy
z jednego źródła, że jesteśmy połączeni, że jak
uszczypniemy kogoś — to tak naprawdę szczypiemy siebie. Że mamy jakieś zadanie na ziemi.
nagraliśmy o tym piękny teledysk „genesis” w
reżyserii olgi Czyżykiewicz. To była dla nas praca twórcza, kompletnie artystyczna i wszyscy to
czuli. Jakże to był piękny dzień…! aga Jońca trzy
godziny przyklejała mi 10-kilogramowe drzewo
na brzuch, wynalazła specjalną maź, w którą spowiła kasię dąbrowską, która się narodziła. moja
siostrzenica na kilka ujęć stała się potworem,
adam beta tańczył o życie, Womanifesto — 20
cudownych kobiet — ruszało się organicznie jak

cząstki połączone ze sobą, a cztery najpiękniejsze,
niemal 100-letnie panie pokazywały mądrość, miłość i cykl życia. Wszyscy byliśmy tam dla sztuki,
non-profit, z wielkiej potrzeby serca, przyjaźni i
dzielenia się twórczą siłą. dużo w tym teledysku
mocy kobiet.
— Proszę opowiedzieć coś więcej o „Soulnation…”
— oddaję w Wasze ręce moje trzecie dziecko.
płyta „Soulnation” to opowieść o nas: o ludziach,
o naszych pięknych duszach, o tym, że wszyscy
jesteśmy energetycznie połączeni, pochodzimy
z jednego źródła… zostaliśmy stworzeni jako perfekcyjne istoty, jesteśmy bezgranicznie kochani,
zawsze mamy wolny wybór, jak żyć. „dobry bóg
przyszedł na ten świat, stworzył w kilka dni dzieło
wielu lat. piękno barw, dalej ogrom wód, niezniszczalny ląd, potem stworzył lód” — to fragment piosenki „genesis”. inspirujemy i jesteśmy inspiracją.
„kiedy serce tworzy, krew pulsuje, a podobno wtedy
twa dusza podróżuje wewnątrz swej wielkości, co
drogowskaz daje” — to z kolei z „Transinspiracji”…
nigdy nie przestawajmy tworzyć, wyrażać siebie.
Uwielbiamy też narzekać na niepogodę, a przecież
„deszcz to piękno, deszcz to życie”… bez deszczu
nic by nam nie urosło… — pani agnieszka cytuje
fragment piosenki „deszcz” i promienieje wszystkim, tylko nie szarym deszczem…!
— „Soulnation” opowiada też o połączeniu, o
wielkiej, ponadczasowej miłości („on z nią”). opowiada też o dzieciach, które są bardzo kochane,
choć czasem nie ma ich przy nas — „lullaby”
jest dla Sakiko. generalnie, jeśli prawdą jest, że
dostajemy kostium ziemski na około 100 lat, a
potem wracamy do źródła — to ja dziś chcę żyć
bez nerwów, bez złości, bez złych myśli i bez wyższości. Chcę być połączona z moimi słuchaczami i
coraz szczęśliwsza tu, na ziemi. Wszyscy jesteśmy
perfekcyjni już w dniu stworzenia — zauważajmy
więc to piękno, wysyłajmy uśmiech, pokochajmy
deszcz, uczyńmy swoją rzeczywistość RaJem na
ziemi. niech wszystkim służy ta płyta…!
— Bobby McFerrin powiedział o pani:
Ma muzykę w sobie, w swoim ciele. Czy
wie pani, co miał na myśli? Czym to się
objawia?
— podczas koncertów z bobbym mcFerrinem
byłam chyba dla niego zjawiskiem, bo jako jedyna
aż tak wyrażałam ciałem rytmy. bardzo czuję muzykę w nogach, ona się u mnie tam zaczyna, więc

nie umiem ustać spokojnie. a ponieważ jak coś
mnie niesie, to tańczę… no to podczas koncertów,
śpiewając — też bujałam bioderkami…! Chyba nie
było możliwości tego mojego rozbujanego rytmu
nie zauważyć. i nie patrzyłam już wtedy w nuty —
umiałam wszystko na pamięć i pewnie dlatego
miałam już te rytmy wyryte w ciele. a tak się o
wiele łatwiej śpiewa i mocniej przekazuje treści.
pewnie dlatego zauważył mnie mistrz… — pani
agnieszka nie kryje dumy, a ja doskonale ją rozumiem.
— Na naszym spotkaniu „Bez Gorsetu”
uczyła pani inne kobiety, jak używać głosu
tak, by słuchacz, rozmówca z miejsca
wiedział, że ma do czynienia z kobietą,
która doskonale zna swoją wartość. Czy
ciężko nas tego nauczyć? Jak pilnować, by
nie przekroczyć tej cienkiej linii i z pewnej
swych wartości nie stać się po prostu
arogantką?
— och, my, kobiety, chyba nie umiemy być aroganckie. a jeśli nawet czasem tak się zdarza, to
raczej wynika to z jakiejś obawy i strachu. kobiety
mają nieskończony potencjał, mężczyźni zresztą
też i jak tylko dotrzemy do tej naszej pestki wewnątrz, do prawdziwości — to lśnimy. pytanie,
czy chcemy tam dotrzeć. Trzeba chcieć dać się
inspirować, bo tu nic na siłę. i każdy ma swój czas.
mnie do rozwoju osobistego „zmusiła” choroba i
za to jestem JeJ wdzięczna!
— Czy dusza artystki pomaga w poznaniu
własnych wartości, czy przeciwnie: czyni
kobietę zbyt wrażliwą jak na potrzeby
dzisiejszego świata?
— Wrażliwość, intuicja, dostrzeganie piękna, duchowość — to tylko niektóre z ogromnych atutów
kobiet. a tylko dostrzegając wielkość w drugim
człowieku, możemy rozwinąć naszą wielkość naprawdę i wtedy świat może lśnić bardziej. ach,
gdyby mądre kobiety mogły rządzić światem…!
a odpowiadając na pytanie: warto jest czasami
polatać sobie z głową w chmurach i znalezione
tam pomysły zastosować na dole, na ziemi. mój
mąż jakiś czas temu też zaczął bujać w obłokach…
i teraz robi tak piękne lampki z drewna, że wszyscy chcą je kupować, a ma zupełnie inny zawód,
w którym jak najbardziej czuje się spełniony. otworzył swój potencjał, którego mamy wszyscy
nieskończone pokłady. i o to chodzi!
Magdalena Maria Bukowiecka
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Czasem wybucha we mnie

w u lkan
W ostatnich miesiącach wiele się dzieje w karierze Natalii Nykiel. Nowy minialbum
„Origo”, promocja za granicą, nominacja do Fryderyka 2020. Do tego całkowicie
nowa rola jurorki w talent show „The Four. Bitwa o sławę”..

— Przeżywa pani teraz intensywny czas
w karierze. Ale paradoksalnie rozpoczęło
się od… ogłoszenia przerwy. We wrześniu
poinformowała pani fanów, że zawiesza
karierę. Miało to być podyktowane studiami
w Portugalii.
— Zaskoczyło mnie, że moja decyzja została
wtedy przez wszystkich zinterpretowana jako zawieszenie kariery. To nie padło z moich ust. Myślę,
że teraz modnie jest ogłosić takie zawieszenie
kariery, żeby media miały o czym pisać (śmiech).
A u mnie to jest tylko zmiana miejsca zamieszkania i niedługa, półroczna przerwa od koncertów.
Studiuję na Uniwersytecie Warszawskim, ale w
ostatnim roku dostałam możliwość nauki w Portugalii. Teraz to już ostatni semestr. Mam nadzieję,
że w czerwcu uda mi się obronić pracę. To wciąż
są studia dzienne, więc wszystko dzieje się bardzo
dynamicznie i intensywnie, bo kursuję pomiędzy
Warszawą a Lizboną.
— Zaledwie dwa miesiące po ogłoszeniu tej
przerwy wydała pani minialbum „Origo”.
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— Tak, bo nie mogłabym swoich fanów pozostawić z pustymi rękoma. Lubię robić niespodzianki i
lubię, gdy ktoś robi mi niespodzianki, dlatego zapragnęłam zrobić niespodziankę moim fanom. Tak
więc już wcześniej, przed tym wrześniowym wyjazdem, przygotowałam EP-kę (od ang. Extended Play
– płyta muzyczna dłuższa niż singiel, krótsza niż
cały album – przyp. red.), którą od jakiegoś czasu
chciałam wydać. Ustaliliśmy datę i dopinaliśmy
tylko szczegóły. Cała machina ruszyła, jak mnie
już nie było w Polsce.
— EP-ka w formie cyfrowej dostępna jest
również na rynkach zagranicznych. Skąd
taki pomysł?
— Już dawno chciałam wypuścić wydawnictwo
w całości zaśpiewane w języku innym niż polski.
W ramach rozwoju, eksperymentu, sprawdzenia
siebie w takiej sytuacji. Nagraliśmy cztery utwory
po angielsku i jeden po hiszpańsku. Odkąd dwa lata
temu zaczęłam się uczyć tego języka, czekałam
na moment, kiedy będę na tyle sprawnie się nim
posługiwać, abym mogła napisać tekst po hiszpań-

sku. To jest kompletnie inna melodia języka i inne
doświadczenie. Materiał tak bardzo spodobał się
wytwórni, że dostaliśmy zielone światło, aby wydać
EP-kę na rynkach międzynarodowych. Pierwsze
efekty tej sytuacji pojawiły się bardzo szybko, od
razu po premierze moje nowe utwory zaczęły się
pojawiać na zagranicznych playlistach, sporadycznie w zagranicznych radiach, ale są to takie stacje
jak np. jedna z największych niemieckich Live 1,
więc są to dla mnie małe-wielkie sukcesy. Kiedyś
moja koleżanka była w Barcelonie. Gdy była na plaży, obok niej siedziała grupka nieznajomych Hiszpanów, którzy słuchali sobie mojej piosenki „Quya”
(tej po hiszpańsku). To są takie małe sukcesy, ale
cieszą, jakbym zdobywała najwyższe szczyty.
— Czeka panią jeszcze większa promocja,
czyli ogromny festiwal w USA.
— Rzeczywiście, największym sukcesem EP-ki
jest fakt, że będę mogła zagrać dwa koncerty na
festiwalu SXSW w Austin w Teksasie. To jest bardzo prestiżowy, największy, najbardziej znany na
świecie festiwal showcase'owy. Przez cały tydzień
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w mieście poza koncertami odbywają się panele
dyskusyjne o szeroko pojętej sztuce. To wydarzenie
skierowane do całej branży muzycznej, przegląd
nowych artystów, nowych projektów. Gra tam
około dwóch tysięcy wykonawców.
— Skoro zobaczy panią i usłyszy branża,
to może przełoży się to na jakieś dalsze
pozytywne wydarzenia?
— Możliwe, dlatego jesteśmy tak podekscytowani. Kilka lat temu występowała tam np. nikomu
jeszcze nieznana Billie Eilish, wcześniej Lady Gaga.
Ten festiwal wyznacza trendy na międzynarodowych scenach muzycznych. To ogromne wydarzenie. Nie możemy się tego doczekać. Szczególnie,
że od samego początku tej współpracy czujemy, że
organizatorzy festiwalu o nas dbają. Pozycjonują
mnie jako jednego z najciekawszych wykonawców.
Znaleźliśmy się na shortliście festiwalowej. Pośród
tysięcy artystów, którzy wystąpią, nagle pojawia się
10 wybranych artystów europejskich, których organizatorzy typują jako tych, których trzeba zobaczyć,
a w tej publikacji pojawia się akurat moje zdjęcie.
To wszystko jest ogromną nobilitacją.

dziłam się z tym i stwierdziłam, że nawiążę do tego
w piosence. Ma przekazywać dążenie do celu i kobiecą siłę, nie tylko indywidualną, ale też w grupie.
Nie lubię interpretować swoich tekstów, wolę, aby
każdy zrobił to sam. Piosenkę na obraz przełożył
Tadeusz i zrobił to znakomicie. Sądzę, że przekaz
jest czytelny: bójcie się silnych babek (śmiech)!

zespół współpracowników. Jesteśmy ze sobą od
początku w tym samym składzie i każdy jest odpowiedzialny za coś innego. Pilnujemy jednak, żeby
wszystko miało swoje głębokie korzenie w muzyce i w tekście. Obraz i wszystko dookoła to tylko
namalowanie tego, co jest w muzyce, i pokazanie
słuchaczowi tego, co się dzieje w naszej wyobraźni.

— Strona wizualna pani twórczości jest
bardzo wyrazista, nawet ekscentryczna.
Teledyski czy stylizacje są spójne i idą w
parze z muzyką. Bardzo się wyróżniają na
tle innych polskich artystów. Kto nad tym
pracuje?
— Cała moja ekipa, ale najpierw wszystko pojawia się w głowie mojej i mojego producenta
muzycznego Michała „Foxa” Króla. Zaczyna się
bezpośrednio od piosenek, które wymyślamy w
studiu przy „suchym” pianinie. Potem kolejna osoba z ekipy zaczyna widzieć wizualizację piosenki, a
moja stylistka moją stylizację. Mam bardzo zgrany

— „Kolorowe ptaki” nie mają w Polsce lekko,
a pani lubi się wyróżniać ekstrawaganckimi
strojami nie tylko na scenie. Odczuwa pani
krytykę z tego powodu?
— Nie odczuwam. Ja od samego początku, nawet gdy nie miałam jeszcze swojej muzyki, tylko
występowałam, np. w programie „The Voice of Poland”, mówiłam stylistom, że chcę szaleć. Że nie
chcę być dziewczyną w dżinsach i białej koszulce,
bo to do mnie nie pasuje. Od zawsze chciałam
więcej. Dlatego to nie był szok dla słuchacza,
że oto nagle zostałam przez kogoś „stworzona”.
Krytyka tych „kolorowych ptaków” i wychodzenia

— Inna nobilitacja to nominacja „Origo” do
tegorocznej nagrody Fryderyka w kategorii
album roku – elektronika.
— Rzeczywiście, to bardzo miłe. Ogłoszenie
zwycięzców planowane jest na uroczystej gali,
transmitowanej w telewizji TVN, na której mam
wystąpić (ze względu na pandemię gala Fryderyków i rozdanie nagród zostały na razie wstrzymane
– przyp. red.).
— Jak jeszcze planujecie promować płytę?
— Niedawno ukazał się teledysk do piosenki
„Volcano”. Będzie też trasa koncertowa, zagramy
w wielu miastach w Polsce (ze względu na pandemię planowana na wiosnę 2020 roku trasa Natalii
Nykiel została odłożona – przyp. red.).
— Na razie nie ma jednak na liście Olsztyna
ani innego miasta z naszego regionu?
— Ja oczywiście zawsze z dużym sentymentem wracam do swoich rodzinnych stron, ale to
nie do końca ode mnie zależy. Jednak chociażby
w ubiegłym roku graliśmy podczas Olsztyn Green
Festival. Wspominam ten koncert jako jeden ze
wspanialszych w karierze.

— Jest pani tam taką niszczycielską kobietą, wszystko pani pali. Jaki jest przekaz tego
teledysku?
— Ktoś mi kiedyś powiedział, że czasem wybucha
we mnie wulkan. To mi się bardzo spodobało. Zgo-

Fot. Ada Zielińska

— Czy to prawda, że teledysk „Volcano” to
najdroższy teledysk w historii wytwórni
Universal Music Polska?
— To prawda. To także największa produkcja,
w jakiej ja brałam udział, choćby pod względem
liczby osób ją zabezpieczających: strażaków, obsługi medycznej, technicznej, pirotechników. To
było wspaniałe doświadczenie. Mieliśmy świetną
ekipę odpowiadającą za najlepsze polskie produkcje filmowe i reżysera Tadeusza Śliwę. Efekty są
takie, że ja sama przez pierwszą dobę obejrzałam
go już mnóstwo razy. Wciąż nie mogę uwierzyć,
że na przykład spaliliśmy dom. Cały ogień jest
prawdziwy, wszystko było na żywo. Tylko ostatni
moment podpalenia Warszawy jest wykreowany
dzięki efektom komputerowym. Nie dostaliśmy na
to pozwolenia (śmiech).
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powiedzieć, że będzie to bardzo emocjonujące i
zaskakujące. Razem z Kubą Badachem i Igorem
Herbutem długo nie mogliśmy zasnąć z tych
emocji. Może to być też zaskakujące dla widzów,
bo to zupełnie nowa formuła programu typu talent
show. Ten program jest zaskoczeniem nawet dla
samych producentów. Przez swoją nieprzewidywalność i przez to, że najważniejsze decyzje podejmuje
publiczność w studiu.
— Czyli jury jest tylko ciałem doradczym?
— Mamy jeden moment, w którym jako reprezentanci branży muzycznej decydujemy, czy dopuszczamy kogoś do bitwy z kimś z czwórki, którą
wybraliśmy. Ale o tym, kto wygrywa bitwę, decyduje już publiczność.
— Czy uczestnicy to amatorzy?
— I tak, i nie. Są osoby znane już z różnych dokonań. Będą też totalni naturszczycy, ale już na
bardzo wysokim poziomie. Czasem będą więc
bitwy profesjonalisty z amatorem, ale amatorem na takim poziomie, że może już taką bitwę
podjąć. Kolejną ciekawą sprawą jest to, że ktoś
przed telewizorem może stwierdzić: „ja jestem
lepszy”, może wrzucić swój filmik do Internetu z
odpowiednim hasztagiem, a produkcja może go
znaleźć i zaprosić do programu jako uczestnika. Tak
więc z kanapy można trafić na nagrania programu
w następnym tygodniu.

Natalia
Nykiel

Fot. Ada Zielińska

lat 25, pochodząca z Piecek
pod Mrągowem, wokalistka
electro pop, autorka tekstów
i muzyki. Zdobywczyni złotych
i diamentowych płyt za albumy
i single, nominowana do wielu
nagród, w tym do Fryderyków,
MTV Europe Music Awards
czy Polsat SuperHit Festiwal.
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poza schematy wynika często z tego, że ludziom
wydaje się to nieprawdziwe. Sądzą, że ktoś chce
zaistnieć poprzez ubranie, a nie przez to, co jest
ważne. Że ktoś kogoś wymyślił. Dla mnie od początku było oczywiste, że scena tego wymaga.
Ja się czuję trzy razy lepiej, wychodząc w takich
strojach, a nie sauté. Nie spotkałam się z krytyką
z tego powodu, choć wiadomo, że wszystko jest
kwestią gustu. Jednym będzie się to podobać,
innym nie. Moja mama zawsze do mnie zadzwoni,
gdy będę miała włosy spięte w ładny kok, i powie,
że wyglądałam świetnie. A gdy będę miała bardzo
krótką sukienkę, powie, że to nie bardzo... Dla mnie
ważne jest, żebym sama dobrze się w tym czuła,
reszta nie jest istotna.

porozumienie. W programie mamy także zespół
muzyczny pod kierownictwem Michała Grymuzy,
w skład którego wchodzą najlepsi polscy muzycy.
Ten program będzie więc świetnym koncertem! Z
drugiej strony jest to też ciekawa formuła, bo jest
to pierwszy program tego typu, w którym głosuje
publiczność w studiu. Mamy więc prawdziwe reakcje potencjalnych przyszłych słuchaczy tych osób,
które walczą w naszym programie o swoje marzenia i późniejsze życie na scenie. Nie wisi więc nad
nami, jurorami, odpowiedzialność za czyjąś karierę.
Na szczęście program nie jest dla mnie bardzo wymagający czasowo, a dodatkowo produkcja była na
tyle życzliwa, że część nagrań została dopasowana
do moich innych zobowiązań.

— Co sprawiło, że podjęła pani decyzję o zostaniu jurorką nowego programu w Polsacie
„The Four. Bitwa o sławę”?
— Wcześniej nie chciałam wchodzić w takie
programy, bo miałam dużo własnych planów,
które by mi nie pozwoliły na odpowiednie zaangażowanie. Jednak ten program jest na tyle inny,
że po długich rozmowach zgodziłam się na udział.
Osoby pozostałych jurorów, Kuby Badacha i Igora
Herbuta, również miały znaczenie. Są wyznacznikiem, że będzie to jakościowe i że znajdziemy

— Może pani opowiedzieć więcej o formule?
— Program jest zaplanowany na osiem odcinków.
W pierwszych sześciu wybrani w castingu wokaliści walczą o cztery krzesła zajęte przez wybranych
przez nas wcześniej znakomitych wokalistów, którzy muszą obronić swoje pozycje. Szukamy osób
gotowych grać na największych scenach i takich,
które tą jedną piosenką wykonaną w programie
są w stanie nas do tego przekonać. Siódmy i
ósmy odcinek to półfinały i finał. Jesteśmy już
po pierwszych nagraniach i z ręką na sercu mogę

—Jak pani się odnajduje w roli jurorki?
— Nie jest to łatwe zadanie. Ja staram się nie
rzucać słów na wiatr. Mówić wprost, ale w taki sposób, żeby nikogo nie urazić, ważna jest dla mnie
kultura wypowiedzi i rozmowy z drugą osobą. Zawsze chcę dać komuś taką radę, z której faktycznie
mógłby skorzystać. Albo podtrzymać na duchu,
jeśli widzę, że jest zestresowany. Te emocje trzeba
dobrze odczytywać i wiedzieć, na co można sobie
pozwolić w komentarzach, a na co nie. My jako jurorzy jesteśmy wyciągnięci każdy z innej parafii,
z innej muzyki. Mamy inne doświadczenia i inną
wrażliwość. Każdy z nas może więc dać uczestnikom zupełnie inną radę. A czy z niej skorzystają, to
już jest ich wola.
— Czy wśród tych wszystkich zajęć znajduje
pani jeszcze czas na odwiedzenie Mazur,
rodziny?
— Oczywiście. Nie robię tego bardzo często, ale
jak tylko mam wolny weekend czy kilka dni, odwiedzam rodzinę.
— A ostatnio kiedy? Na święta?
A nie, bo w lutym (śmiech). Byłam na swoje urodziny w domu, tam je spędziłam.
Edyta Gwóźdź

*Ze względu na pandemię koronawirusa wiele planów zawodowych Natalii Nykiel, podobnie jak innych artystów, musiało
ulec zmianie. Na razie nie jest znana nowa data festiwalu SXSW
w Austin, a produkcja kolejnych odcinków programu „The Four.
Bitwa o sławę” jest zawieszona. Na ile jednak to możliwe, Natalia
– spędzająca okres pandemii w Warszawie – wciąż jest aktywna zawodowo. Bierze udział chociażby w różnych projektach
nagrywanych online. Na przykład w ostatnim hicie internetowym Adama Sztaby i orkiestry online „Co mi, Panie, dasz”. A już
wkrótce, pod koniec maja, telewizja publiczna pokaże koncert
z okazji Dnia Matki z udziałem wokalistki.
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KoroNAWIrUS BIjE

w KoBIETę!

co tA ZArAZA Z nAmi od kilku już miesięcy WyrAbiA,to prZechodZi ludZkie
pojęcie… ZAbijA ludZi, ZmusZA do poZostAWAniA W domu, nAdWyrężA budżety
Firm i pAŃstW… Ale ten Wirus to ZjAWisko, które cZAsem prZeWArtościoWuje,
A cZAsem obnAżA problemy społecZne…

d

ziś będzie o feminizmie. Że feministką się czuję, jestem, jako taka
się przedstawiam i o prawa kobiet
gotowa jestem walczyć o każdej
porze roku, dnia i nocy — tego akurat koronawirus nie zmienił, nie zachwiał i po
swojemu nie zweryfikował. Sęk jednak w tym,
że mnie — z takich a nie innych względów — łatwiej feministyczne pieśni na ustach utrzymywać, nawet w obliczu światowej zarazy. niebieskim ptakiem, wolnym jak wiatr zawsze byłam,
jestem i mam zamiar być; z otwartą przyłbicą
stając w szranki z koronawirusem oraz z wszelkimi służbami porządkowymi — twardo przy-
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jeżdżam do pracy twierdząc, że za sporą część
mojej weny i kreatywności odpowiada kojący
widok za oknem. z powodu wirusa nie muszę
wybierać ani pomiędzy pracą lub opieką nad
potomstwem, ani pomiędzy zdrowiem swoim
lub swojego potomstwa.
zdaję sobie jednak sprawę, że część kobiet,
w tym także niektóre feministki — aż tak łatwo
jak ja nie mają. Że w imię walki o życie własne
i swoich najbliższych, a także w obliczu niektórych ograniczeń, zaleceń, obostrzeń i nakazów
— dziś wiele spraw musiały zawiesić na kołku,
schować do szuﬂady. Także swój feminizm.
kiedyś jednak — oby jak najprędzej — zaraza

albo się skończy, albo nauczymy się ją zwalczać. i co wtedy? Jakie my, feministki, po tej
pandemii i przymusowej kwarantannie będziemy? Ja widzę trzy możliwości: albo silniejsze
i bardziej zdeterminowane, ale też zbrojne
w dodatkowe argumenty, których ta sytuacja
nam dostarczyła. albo poranione i kompletnie
zrezygnowane w kwestii walki o prawa kobiet
— bo uznamy, że nie ma ona sensu lub że jesteśmy za słabe. Jest też trzecia możliwość:
że wrócimy do stanu zerowego, początkowego,
z jakąś czystą na powrót kartą, ale i z koniecznością rozpoczynania całej batalii zupełnie od
zera właśnie…

BEZ GORSETU \\\ Felieton

to co tAk konkretnie
ten koronAWirus
Z FeminiZmem
i FeministkAmi ucZynił?
Opiekunka kontra bizneswoman
zaczynam podejrzewać, że za jakiś czas my,
kobiety, będziemy określać dwie ery: przed wirusem i po wirusie… przed wirusem było zatem
tak, że szanse obu płci do zawodowego spełnienia były mniej więcej równe. nie było ograniczeń
w ubieganiu się o stanowiska, nawet te najwyższe, i kobiety dzielnie dzierżyły stery firm,
koncernów, kompanii, także ministerstw, instytutów, uczelni. kilka było prezeskami rad ministrów, jedna kanclerzem… po wirusie sytuacja
ulegnie przeobrażeniu i wydaje się, że pandemia
inaczej uderzyła w mężczyzn, a inaczej w kobiety, jak pod szkłem powiększającym ujawniając
nierówności, które przed wirusem oczywiście
istniały, ale których bez tej lupy gołym okiem
po prostu nikt nie dostrzegał. ani mężczyźni,
ani kobiety. dziś, w obliczu pandemii i przymusowej lub profilaktycznej kwarantanny to jednak kobiety wróciły do opieki nad dzieckiem. bo
zawód lub profil wykonywanej pracy umożliwia
kobiecie pracę zdalną; bo finansowo lepiej, by
to kobieta została w domu i skorzystała z prawa
do opieki; bo przy kobiecie zadbane są nie tylko
dzieci, ale i cały dom… a bywa i tak, że pracodawca, zmuszony pandemią do cięć i redukcji
w zespole — zaczyna od kobiet. Smutne, ale
prawdziwe. era po wirusie wciąż jeszcze wśród
niewiadomych trzyma i tę tajemnicę — do jakich
warunków finansowych te kobiety, dziś czasowo
wyłączone z życia zawodowego powrócą. Czy
będą to warunki porównywalne z tymi z ostatniego dnia przed wirusem, czy będą gorsze? bo
jestem w stanie założyć się o spore pieniądze,
że nie będą lepsze…
Tak czy siak, wirus nas, kobiety, ma możliwość
cofnąć do lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku.
mężczyzna w jako głowa rodziny, spełniający
się na polu zawodowym i szybciej lub wolniej
wspinający się po drabinie awansów. kobieta
w roli matki dzieciom, otoczona ich rozbrykaną
gromadką, zajmująca się od rana do wieczora
domem, praniem, prasowaniem, sprzątaniem
i gotowaniem… obrazek tyleż sielski, co przygnębiający. kobieta jako kwiatek do kożucha
mężczyzny, posiadaczka kolekcji gustownych
fartuszków, a za to (znów!) lata świetlne od zdobywania wykształcenia, kwalifikacji, wychodzenia do świata i podbijania go. ot, żona swojego
męża, żeby nie powiedzieć: kuchta domowa.
Jedyna nadzieja, że z jednej strony wirus albo
szybko przeminie, albo szybko nauczymy się go
zwalczać. na tyle szybko, że my, kobiety, które
już zdążyłyśmy tej wolności liznąć, nie damy się
ponownie wcisnąć w żadne ramy, schematy, że
równie szybko wrócimy do czasów sprzed wirusa. nawet jeśli trzeba będzie czasem krzyknąć,
a czasem użyć pazurów…

mało kto komentuje zmiany w ich sytuacji zawodowej i życiowej. mało kto zastanawia się, jak te
zmiany ich dotknęły. Że nie mówią o tym politycy, publicyści — to już mnie nie dziwi. Że więcej
dziś o lekarzach — to oczywiście rozumiem,
choć wiem, że praca lekarza bez niejednokrotnie
cięższej, nie mniej odpowiedzialnej, a zazwyczaj
gorzej opłacanej pracy pielęgniarki też psu na
budę by się zdała. nie tylko w czasach nierównej
walki z koronawirusem zresztą…
pytam się jednak, gdzie się podziały feministki? gdzie polityczki, prezeski, publicystki,
dziennikarki? gdzie socjolożki, psycholożki, kierowniczki i szefowie — które z takim ogniem niedawno wnosiły o zmiany wszystkich końcówek
w nazwach zawodów i określeniach ich dotyczących? gdzie te wolne dusze bez gorsetów, które
jeszcze miesiąc temu tak dumne były z jedynej
kandydatki na prawdziwą prezydentkę?
oj, nie chcę czarno widzieć, bo już epidemiolodzy jako autorzy apokaliptycznych scenariuszy
mi starczą, ale czy to nie jest zły znak tego, co
będzie po wirusie? Czy nie złożyłyśmy zbyt łatwo broni, czy zamiast z pieśnią na ustach pchać
się na barykady — nie wywieszamy właśnie jakiejś przeraźliwie białej ﬂagi? a może cały ten
feminizm to był kolos na glinianych nogach
i dziś zwyczajnie wygodniej nam jednak w tych
domowych pieleszach, między kuchnią, łazienką
i salonem krzątać się, piec rumiane bułeczki,
cerować i dbać, czy mąż i dzieci najedzeni?
Czarno to widzę, a nie jestem epidemiologiem.
nawet epidemiolożką nie jestem…

Ofiara
pisaliśmy już o tym, bo problem jest naprawdę
poważny. mało kto pamięta dziś, że kwarantanna
domowa w jakże wielu przypadkach oznacza po
prostu 24 godziny na dobę pod jednym dachem
z oprawcą. Jeśli przyjąć, że ofiarą częściej jest
kobieta, a oprawcą częściej jest mężczyzna — to
kto dziś potrzebuje naszej pomocy i wsparcia? kto,
zamknięty w czterech ścianach, walczy dziś o życie, któremu nie zagraża wirus czegokolwiek — ale
twarda pięść męża, partnera…? kto dziś ostatkiem
sił broni się przed znęcaniem fizycznym, psychicznym, szykanami, szyderstwem, a niejednokrotnie
także gwałtem? kto przed tym wszystkim dziś
zmuszony jest także bronić dzieci? a ileż to razy
ta przymusowa izolacja, w połączeniu z alkoholem
lub bez, wręcz jest zdolna wywołać agresję, przemoc, ukrytą dotychczas furię…?
Ja wiem, że dziś koronawirus rządzi. nie zamykajmy się jednak w tych naszych czterech ścianach
tak hermetycznie, na amen, na wirusa — ale i na
ludzką krzywdę. zapewniam wszystkich, że telefony wciąż działają…
i pomijam już takie „drobnostki” jak prawa reprodukcyjne. my, kobiety, doskonale wiemy, że w większości wypadków niechciana ciąża dla jej sprawcy
nie stanowi żadnego problemu. Co innego kobieta
— to ona musi sobie wtedy radzić ze wszystkim,
podejmować trudne i często przerastające ją samą
decyzje, dotyczące nawet nieplanowanej ciąży. a to
też nasze, kobiece, codzienne problemy. koronawirus nie tylko ich nie zmniejszył, nie wyciszył, ale jak
widać — wręcz wyolbrzymił…
Magdalena Maria Bukowiecka

Feministka bierna
inna rzecz, że od kilku tygodni słyszę wiele
informacji, nie tylko tych dotyczących raportów dziennych z postępującej zarazy. mało kto
jednak o problemach kobiet spowodowanych
bezpośrednio lub pośrednio tą pandemią mówi.
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ŻEBY ZBURZYĆ

CHAos…

spotkAłyśmy się rok temu i gdyby ktoś mi Wtedy poWiedZiAł, jAk bArdZo
się ZAprZyjAŹnimy, Zbliżymy, Zżyjemy — ZAreAgoWAłAbym co nAjmniej
sceptycZnie… tymcZAsem Woji christ olyslAegers już kilkA rAZy ukoiłA
moje roZchWiAne emocje i pomogłA uporZądkoWAć WeWnętrZny chAos.
Przy czym przez większość czasu mamy
siebie na odległość: na telefon, maila,
SMS-a…
pamiętam wczesną jesień i uczucie walącego się świata, a najbardziej mojej wiary w
ludzi, z trzaskiem upadającej w gruzy niczym
te niepotrzebne już drapacze chmur, walące
się w pył po zdetonowaniu licznych ładunków
wybuchowych… i tak chodziłam niczym ludzkie
widziadło, niby czegoś szukałam, ale wszystko
albo przerażało, albo wydawało się przerażająco ohydne. Telefon wyniośle milczał, a zresztą i
tak jakikolwiek kontakt ze światem uznałabym
wtedy za nieznośnie natrętny. a ona tam, w belgii, wyczuła, że coś jest nie tak. napisała raz
— zignorowałam. napisała drugi — jak wyżej.
zadzwoniła — nie odebrałam. W końcu straciła
do mnie cierpliwość i napisała długiego maila, o
którym można było powiedzieć wszystko, prócz
tego, że był uprzejmy…! Szczęśliwie napisała
na służbową skrzynkę, a emocje emocjami, ale
praca jeszcze ważniejsza — więc najpierw po
prostu z marszu i niejako mechanicznie, potem
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już z coraz większym zaciekawieniem i zdziwieniem. nawet nie tonem listu, ale przenikliwością
umysłu Christ i umiejętnością wyczuwania na
taką odległość moich silnych — co tu dużo mówić — dość negatywnych emocji…!
obiecałam sobie wtedy, że już nigdy w życiu,
choćby nie wiem jak mnie ludzie zawiedli —
mimo wszystko nie zignoruję czyjejś troski o
stan mojego ducha.
z Woji Christ jest jednak inaczej. ona nie wypytuje, co się stało — a nie oszukujmy się: to
pytanie, nawet najdelikatniej zadane, jest zawsze jakąś ingerencją w naszą intymność. nie,
z Woji nie doświadczę nic z tych rzeczy, bo ona
wie wszystko, zanim cokolwiek powiem. Szybko,
dzięki swojej przenikliwości, która jest w zasadzie jasnowidzeniem wizualnym dostrzegła,
ile bólu fizycznego i emocjonalnego we mnie
tkwiło, i wkrótce mnie od niego uwolniła…
— gdy miałam około 11 lat, moja rodzina i znajomi zaczęli mi mówić, że jestem wyjątkowa.
Że mam dar — opowiada o sobie dr Woji Christ
olyslaegers. — Ja sama żadnego daru w sobie

nie dostrzegałam — ot, po prostu byłam sobą.
ale wiem, że moja babcia i jej babcia to były znane w belgii mistyczki, które specjalizowały się
w leczeniu duszy. i były w tym bardzo dobre —
praprababcia ma w belgii nawet pomnik, pisali
o niej książki, a żyła w XViii wieku i ani psychiatria, ani psychoanaliza nie były wtedy oficjalną
nauką. Ten dar w żeńskiej linii przeszedł też na
mnie i postanowiłam go wykorzystać, także z
pomocą nauki. Jeździłam więc po całym świecie w poszukiwaniu duchowej harmonii, szkolili
mnie buddyjscy mnisi, ale i sama matka natura. a zaproszenie do Shaolin dostałam w czasie
kursu medytacji w belgii, jeden z mnichów rozpoznał mój dar wśród kilkudziesięciu uczestników tego szkolenia i zaprosił na nauki, do Chin.
pierwsze sesje terapeutyczne prowadziłam pod
jego okiem i z czasem stałam się dla niego jak
córka. To u niego nauczyłam się choćby terapii
metodą nurkowania — tak, by organizm powrócił choć na chwilę do stanu sprzed narodzin, gdy
pływał swobodnie w łonie matki.
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Kim zatem jest Woji Christ?
psychoanalitykiem i psychoterapeutką,
embriologiem, trenerką i neurolingwistką.
Cały świat zna ją z owej specjalnej terapii nurkowania, zwanej „powtórną podróżą prenatalną”. Szkoły kończyła w belgii i nowosybirsku,
obecnie praktykuje terapię psychiatryczną i
analityczną w belgii, portugalii, a będzie także
w polsce. Wiele lat temu rozpoczęła swój międzynarodowy projekt betterFly, bo odkąd pojęła,
jak wiele dobra jej unikalny i cenny dar może
dać innym ludziom — jej celem i marzeniem
stało się leczenie ludzi, pomoc w powracaniu
do sił: i fizycznych, i umysłowych. — Żeby ludzie po prostu byli szczęśliwi, pełni energii, żeby
potrafili cieszyć się życiem i „lepiej w tym życiu
latać” — mówi.
To dlatego projekt nazwą i logo nawiązuje do
angielskiego „butterﬂy” — czyli do motyla, który, podobnie jak ważka, jest cały czas w ruchu.
— przyglądałaś się kiedyś, jak fruwa motyl lub
ważka? Są tu, za ułamek sekundy są tam… Są
wszędzie i nigdzie. dokładnie tak jak powietrze,
które nas otacza. no i te kolory… motyle są jasne, kolorowe, piękne…
Woji Christ stosuje także wschodnie sposoby leczenia energii i duchowe przewodnictwo.
Jest terapeutką holistyczną: leczy z wypalenia zawodowego i emocjonalnego, z psychoz,
psychopatologii, depresji. Umożliwia wgląd w
siebie samego i samodzielne dochodzenie do
sposobów radzenia sobie z wieloma trudnymi
kwestiami życia. praktykuje także porady duchowe. Jest mistrzynią medytacji metodą Quan
yin — czyli medytacji do oświecenia.
W 2006 r. otrzymała tytuł szlachecki za badania naukowe i pomoc humanitarną na obszarach
zagrożonych i niebezpiecznych. Jest Wielkim
przeorem zakonu Świętego Stanisława w belgii.
dlaczego warto prosić Woji Christ o pomoc?
— bo to ty musisz kontrolować swoje życie i
odzyskać panowanie nad sobą — odpowiada bez
wahania. — To ty i tylko ty powinnaś być liderem
swojego życia. musisz nauczyć się i zapamiętać
na zawsze, że swoje życie możesz kształtować,
możesz sama nadać mu więcej sensu, doświadczyć prawdziwej wolności i odnieść sukces w
życiu i pracy. Twoje życie powinno zależeć tylko
od koncentracji i świadomości, a dzięki mojej
terapii możesz nauczyć się żyć w harmonii ze
sobą — na poziomie fizycznym, emocjonalnym,
psychicznym i energetycznym.
— Kto szuka u ciebie pomocy?
— ludzie, którzy albo stracili w życiu sens,
albo poczucie samego życia. ludzie, którzy
cierpią na schizofrenię, wszelkiego rodzaju
psychozy, ale mam wśród swoich pacjentów
także całą rzeszę ludzi z wypaleniem zawodowym. nawet trudno ci sobie wyobrazić, jak
prezes ogromnej firmy lub kierownik kilkusetosobowego zespołu może nie czuć radości życia
i z życia…! Jak ciężko jest wielu sławnym, podziwianym na koncertach, ekranach i pierwszych
stronach gazet wstać rano i zmusić się do życia
czy wręcz do oddychania… kiedy przychodzą do
mnie, mam czasem kilka chwil, by wejrzeć w ich
duszę, psychikę, umysł — i postawić diagnozę.
a ponieważ z reguły trafiam, zostają ze mną i
przychodzą nawet wtedy, gdy do życia już dawno
szczęśliwie wrócili…

— A jak trafiasz?
— ludzie mają blokady. Fizyczne, mentalne,
psychiczne — różne… i cała tajemnica polega
na pokonaniu tych blokad i dotarciu do sedna
samego siebie. Co konkretnie mnie blokuje i
jak to pokonać, zniszczyć, obejść? Co zrobić,
by pokonać te okowy, które często sami sobie
narzuciliśmy? Jak wrócić do czystego umysłu,
białej karty i zacząć wszystko od nowa? Wspólnie z pacjentem szukam, a ponieważ widzę więcej, niż on sami — udaje się nam dość prędko
znaleźć odpowiedzi na te wszystkie pytania.
pokonać i okowy, i lęki, i uprzedzenia. a potem
już pacjent musi tylko iść tą swoją nową, świeżą
drogą, trzymać się blisko samego siebie. Tylko
tyle i aż tyle…
Dlaczego Olsztyn?
— bo tu jest wszystko, czego człowiek potrzebuje do życia, a czego też ja potrzebuję, by kogoś
uleczyć — Woji odpowiada bez wahania. — Czysta natura, niekończąca się woda… To wszystko,
by wyleczyć umysł i ciało chorego człowieka.
Jakiś rodzaj nieskalaności, z braku której ludzie
tak często chorują na duszę… poznałam wiele
miejsc w polsce i ogólnie bardzo lubię wasz kraj,
ale tu, w olsztynie i okolicach, znalazłam to,
czego od tak dawna szukałam. dopiero tu poczułam, jakbym zostawiła ten pędzący bez celu
świat za sobą i mogła w jakimś sensie narodzić

się od nowa, zacząć wszystko od początku. Jak
wysiadałam pierwszy raz z samochodu, prawie
wzruszyła mnie pozytywna aura tego miejsca.
dziś obudziłam się o 6 rano, a pół godziny później
był wschód słońca. i pobiegłam nad jezioro, bo
po prostu musiałam — i poczułam tę czystość i
swoje ponowne narodziny. olsztyn jest też poniekąd miejscem świętym: takim, w którym ziemia
styka się z uniwersum. a tego właśnie potrzebuję dla siebie, by skutecznie leczyć innych… Stąd
też moja wizyta tutaj i projekt, który już jest na
dość zaawansowanym etapie i niebawem się rozpocznie. W podolsztyńskim hotelu marina Club
będę też pomagać ludziom, prowadząc terapie
grupowe i indywidualne.
Ja polecam szczególnie bezpośredni, indywidualny kontakt z Christ, bo to przeżycie, o którym ciężko zapomnieć. ostatecznie jak często na
waszej drodze staje ktoś naprawdę wyjątkowy,
emanujący pozytywną energią? ktoś, kto potrafi
wyjaśnić wam świat i pokazać, że to wy — każdy
z nas — stanowi jego centrum? Spotkajcie się
z Woji i pozwólcie jej otworzyć wasz potencjał
energetyczny tak, byście mogli uwierzyć w siebie i pokochać siebie ponownie. mnie udało się
dotrzeć do mojej prenatalnej świadomości, a
wszystkie destrukcyjne blokady we mnie legły w
gruzach — jak ten zdetonowany drapacz chmur.
Wszystko dzięki Woji.
Magdalena Maria Bukowiecka
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Stylizacje

dla twojej sylwetki
Jabłko, gruszka, odwrócony trójkąt, klepsydra – naszym modowym życiem
rządzą owoce i figury geometryczne!
Modnie w szafie
Aby poskromić bujne kształty,
uwydatnić to, co piękne i delikatnie odwrócić uwagę od mankamentów wystarczy kierować
się kilkoma prostymi zasadami.
Sprawdź, jaka stylizacja będzie
zbawienna dla twojej figury!
Jabłko
Jeśli brakuje ci wcięcia
w tali, masz
lekko wystający brzuszek
oraz ramiona
i biodra tej
samej szerokości – jesteś
w grupie jabłek. Twoim
z de cydowa nym i niezaprzeczalnym atutem
są nogi – szczupłe, o wąskich
łydkach, pięknie kontrastujące
z resztą sylwetki. Zdarza się, że
kobiety o figurze jabłka mają
również krótką szyję i dość obfity
biust. Szukając idealnej stylizacji
dla jabłuszka, powinnyśmy skupić
się na właściwym zachowaniu
proporcji ciała, podkreśleniu nóg
i odciągnięciu uwagi od brzucha.
Tegoroczna moda jest dla jabłek
jest łaskawa – dopasowane spodnie lub obcisłe legginsy imitujące

skórę zrównoważ oversize’owym
bawełnianym T-shirtem lub letni sweterkiem. Dla dopełnienia
looku dodaj buty na obcasie lub
koturnie, które jeszcze bardziej
podkreślą długość nogi!
Gruszka
Szerokie biodra i wąskie ramiona to znak rozpoznawczy kobiet
o sylwetce gruszki. Ale nie tylko!
Gruszki pochwalić się mogą pięknie zaznaczoną
i wciętą talią, delikatnymi ramionami, szczupłymi
barkami, długimi
rękami, smukłą
szyją i niedużym
biustem. Buszując wśród zawartości swojej
szafy, gruszki
powinny skupić się na sukienkach
i spódnicach z wysokim stanem,
w stylu retro z nielejącego się
materiału, które odwrócą uwagę
od obfitych bioder, podkreślając
szczupłą talię.
W tym przypadku, warto wypróbować połączenie ołówkowej
spódnicy z wysokim stanem w stonowanym kolorze z rozkloszowanym topem na cienkich ramiączkach. Subtelny t-shirt sprawi,

że nasz outfit nabierze lekkości
i kobiecości.
Klepsydra
Obfity biust, pełne biodra, wąska talia i zgrabne nogi – to opis
nie tylko Marylin
Monroe, ale również figury każdej
kobiety o sylwetce klepsydry.
Choć brzmi jak
marzenie, często
bywa utrapieniem
przy podejmowaniu modowych
decyzji. Klepsydry
powinny stronić
od – tak modnych w tym sezonie
– oversize’ów i postawić raczej
na sukienki szmizjerki, ołówkowe spódnice, spodnie z wysoką
talią i dekolty w kształcie litery
V. Wypróbuj piękne, damskie garnitury i garsonki w stonowanych
kolorach – wzorzyste desenie,
różnorodne faktury czy workowate materiały będą odciągać wzrok
od proporcji ciała, sprawiając, że
sylwetka poszerzy się optycznie.
Odwrócony trójkąt
To najczęściej pomijana przy
okazji poradników modowych kobieca figura – atletyczne, szerokie

ramiona, drobne piersi, wyciągnięta talia,
wąskie biodra
i szczupłe, długie nogi. Kobiety o sylwetkach
w stylu odwróconego trójkąta
powinny podczas zakupów
zwrócić uwagę
na dopasowane koszulki i bluzki
z baskinką, taliowane kardigany,
wzorzyste rurki, szwedy i dzwony.
Idealną zimową stylizacją dla odwróconych trójkątów będzie T-shirt
lub sweter z marszczeniem lub baskinką, który nada elegancji oraz
dopasowane spodnie z krótszą nogawką, które optycznie wyrównają
sylwetkę. Dopełnieniem looku będą
luźne botki lub workery oraz torebka
na długim pasku sięgającym talii.
Znając swój typ, możemy zabrać
się za buszowanie wśród sklepowych półek i internetowych magazynów. Niezależnie od kształtu naszej
sylwetki, aktualnie obowiązujących
trendów czy możliwości naszego
portfela – podczas zakupów kieruj
się jedną zasadą: ubieraj się, aby
czuć się swobodnie i wygodnie!
remixshop.com
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Monika Mroczka, od lat upiększając innych, poprawia ich
samopoczucie. Na początku kwietnia zainicjowała akcję
„Piękno dla Bohaterek”. Efekt przerósł jej najśmielsze
oczekiwania. Jak jednej kobiecie udało się połączyć całą
branżę beauty w szczytnym celu?
— Kosmetologia jest niemal całym twoim
życiem, od jak dawna zajmujesz się urodą
innych?
— To już prawie 13 lat. Wiele osób traktuje mnie
jako kosmetyczkę z Olsztyna, a to trochę nie do
końca tak jest. Jestem kosmetologiem, ale w zasadzie moja firma zbudowana jest z trzech segmentów, nie tylko z tego usługowego. Prowadzę
też sklep z artykułami kosmetycznymi i całą platformę edukacyjną.
Już jak byłam dzieckiem, to upiększałam wszystkie lalki, to były moje początki. Kiedyś bardzo marzyłam o tym, żeby zostać chirurgiem plastycznym.
System edukacji jest jaki jest i moje życie przesunęło się w kierunku kosmetologii. Ukończyłam studia
i już w tym zostałam, z czego bardzo się cieszę.
Każdy ma jakąś swoją branżę, w której czuje się
dobrze, ja odnalazłam się w tej związanej ze sferą
upiększania.
— Jaki rodzaj satysfakcji kryje się za tym
zajęciem?
— Tak naprawdę zależy, co dla kogo jest satysfakcją. Dla mnie satysfakcja jest wtedy, kiedy
mogę nawiązać relację z klientem, mogę ją budować, obserwować rosnące wzajemnie zaufanie.
Przychodzę do pracy i się odprężam, nie powiem,
że relaksuję, bo ciężko pracuję, ale czerpię radość
z uśmiechu każdej zadowolonej z usługi klientki.
W moim zawodzie jest właśnie to drugie dno, którego wiele osób nie widzi, kiedy myśli o kosmetyczce.
Nie wyobrażam też sobie, żeby ktoś czerpał
przyjemność z pracy, jeżeli nie poszerza swoich
umiejętności, a kosmetologia to prężnie rozwijająca się branża. Nawet teraz, kiedy jestem odcięta
od wielu zadań w swojej firmie, nie ma dnia, bym
nie zgłębiała wiedzy. Zawsze uwielbiałam się uczyć
i często odkrywam, że coś, co tak naprawdę nie dotyczy mojej dziedziny, okazuje się bardzo pomocne
i mogę to wykorzystać między innymi w prowadzeniu szkoleń i uczeniu innych.
— Mówisz, że kosmetologia to dziedzina,
która stale się rozwija. Czy obecna sytuacja
tego nie zmieni?
— Według mnie skutki kryzysu wywołanego
pandemią Covid-19 mogą być okrutne dla naszej
branży. Dlatego, że my teraz toniemy. W całej tej
sytuacji branża beauty nie może liczyć na duże
wsparcie. Jedyne, jakie mamy, to te nasze wzajemne, kiedy możemy porozmawiać między sobą.
Oprócz tego nie pozostaje nam nic innego, jak
puste czekanie na to, co przyniesie przyszłość.
To wciąż tylko gdybanie, co będzie, gdy wreszcie
będzie można działać i czy w ogóle sektor usługo-

16

wy zacznie funkcjonować tak szybko, jak byśmy
chcieli, kiedy będzie wystarczająco bezpiecznie.
Na ten moment mogę powiedzieć, że w branży
beauty nie jest dobrze. Pojawiają się nerwowe
sytuacje, które są uzasadnione. Każdy się martwi,
bo dla wielu z nas jest to jedyne źródło dochodu
całej rodziny, tak jak w moim przypadku. Prowadzę biznes razem z mężem, więc odcinając mnie
od możliwości zarobku, odcina się moją rodzinę od
źródła utrzymania.

Skutki kryzysu
wywołanego
pandemią Covid-19
mogą być okrutne
dla naszej branży.
Dlatego, że my
teraz toniemy.
— Mimo tego, że sama znalazłaś się w trudnej sytuacji, zainicjowałaś wielką akcję pomocy innym. Jak to wszystko się zaczęło?
— Wielu naszych przyjaciół, ludzi z zupełnie innych branż, wspierało nas w prowadzeniu naszej
firmy. Obserwując sytuację, w końcu powiedzieli:
„Monika, słuchaj, zaakceptuj rzeczywistość. Jesteś
w beznadziejnej sytuacji i nie masz na nią wpływu. Jedyne, co możesz teraz zrobić, to zająć głowę
czymś innym”.
Zaczęłam się więc zastanawiać i stwierdziłam, że
cofnę się do swojego początku, kiedy dopiero zaczynałam i nie liczyły się pieniądze i kartki kalendarza
zapełnione umówionymi wizytami. Wtedy liczyła
się po prostu chęć działania. W związku z tym, że
zawsze chciałam być lekarzem, interesuję się tym
środowiskiem i bardzo współczuję białemu personelowi, który toczy teraz batalię, stwierdziłam, że
pomogę właśnie mu.
Kiedy wpadł mi do głowy ten pomysł, najpierw
rozmawiałam z bliskimi, czy to w ogóle wydaje im
się fajne, czy ich zdaniem się sprawdzi. Wszyscy
to aprobowali, ale wątpliwości budziły kwestie
organizacyjne. 10 kwietnia, w piątkowy poranek,
obudziłam się i powiedziałam sobie: „Robię tę
grupę, tworzę to i zobaczę, jaki będzie odzew ludzi
z naszej branży”.
Nie ukrywam, że między salonami często dochodzi do swego rodzaju podziałów w ramach zdrowej

Fot. archiwum prywatne

To piękno się bardzo
pięknie rozrosło
konkurencji. Obawiałam się tego, czy nie zaczną
się sprzeczki, kłótnie, wywyższanie... Zależało mi
na tym, by zjednoczyć naszą branżę, pokazać, że
w tym kryzysie jesteśmy wszyscy równi. Akcja ruszyła, jak kula śnieżna, więc wiem, że to był ruch
potrzebny naszej branży, żeby na moment oderwać
się od sytuacji, w której jesteśmy.
— Jaki jest główny cel akcji? Kto przyłącza
się do kampanii?
— Tak naprawdę idea jest prosta — dać piękno
naszym bohaterkom. To piękno jest teraz szeroko
pojęte. Jak się okazuje, mogą nim być nie tylko
usługi kosmetyczne. Rzęsy czy paznokcie to tylko
symbole. Tak naprawdę chodzi o coś ważniejszego:
o wzajemne wsparcie, pokazanie tym osobom, że
jesteśmy z nimi.
Muszę przyznać, że odzew jest olbrzymi. Dołączyła do nas większość polskich miast, a także inne
kraje europejskie. To pokazuje, że skoro akcja, która bazuje tylko na narzędziach dostępnych dzięki
mediom społecznościowym, tak szybko dotarła
nawet poza granice Polski, była dobrym i potrzebnym krokiem. Wspiera nas nie tylko zaprzyjaźniona
prawniczka, która pomogła nam przezwyciężyć
formalne przeszkody, tworząc regulamin, ale też
między innymi drukarnie, które charytatywnie
drukują vouchery.
Na ten moment przygotowaliśmy do wysyłki
ponad 11 tysięcy bonów, które roześlemy po całej Polsce.
Do pomocy przyłączyły się studia wellness, spa,
fitness, gabinety fizjoterapii, siłownie, a nawet sklepy odzieżowe i jubilerskie. Tak naprawdę to piękno
się bardzo pięknie rozrosło. Ofiarowane bony mają
bardzo długie terminy realizacji, to nie jest akcja na
już, na za tydzień. To akcja na ten moment, kiedy
już świat, chociaż w cudzysłowie, zapomni i wróci
do normalności.
Domyślam się, że personel medyczny dłużej będzie walczył z tą traumą i wierzę, że nasza pomoc
może być tym momentem, kiedy osoby walczące
teraz o zdrowie innych będą mogły zrobić coś wyłącznie dla siebie.
— Jak salony mogą przyłączać się do akcji
#PięknoDlaBohaterek?
— Tworzymy pododdziały w miastach, każdy
z nich ma swojego przedstawiciela. Swoją grupę
można znaleźć, wpisując #PięknoDlaBohaterek
i po myślniku nazwę miasta, które nas interesuje.
W ten sposób można skontaktować się z osobami,
które pokierują dalej chętnymi do niesienia pomocy
i przedstawią im regulamin akcji. Każda pomoc jest
nieoceniona! Kamila Kornacka
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jAK poLKI
dBAjĄ o włosY

lśniące, ZdroWe Włosy to od WiekóW jeden Z WAżniejsZych AtrybutóW kobiecej urody.
jAk polki trosZcZą się o sWoje Włosy, Z jAkimi problemAmi nAjcZęściej ZmAgAją się
i gdZie WóWcZAs sZukAją pomocy – sprAWdZił instytut trychologii.
Codzienna pielęgnacja
aż 56% polek myje włosy codziennie, a 40% co
drugi dzień, tylko 4% wykonuje tę czynność raz
w tygodniu. Co trzecia polka deklaruje, że wybiera szampon pomagający zwalczać problemy
z włosami, a 28% używa szamponu dopasowanego do rodzaju włosów. z kolei 18% wybiera różne
szampony, lecznicze. Większość zapytanych polek stosuje w różnej formie dodatkowe preparaty
do pielęgnacji lub wzmocnienia włosów: odżywki
i maski – 38%, preparaty mające zahamować wypadanie włosów – 23%, suplementy, wzmacniające – 21%, preparaty do olejowania – 10%. Tylko
4% deklaruje, że nie używa żadnych dodatkowych
preparatów do włosów i tyle samo przyznaje, że
nie wie, co warto stosować.
W dbaniu o urodę włosów głównie skupiamy się
na ich stylizacji, nadużywając często preparatów
do pielęgnacji i układania fryzury. zapominamy, że
kondycja włosów zależy przede wszystkim od stanu skóry głowy. dlatego warto pamiętać na przykład o regularnym peelingu skóry, który pozwala
pozbyć się zanieczyszczeń, usuwa pozostałości po
kosmetykach i martwy naskórek. — Wskazaniem
do jego wykonywania są osłabione, a także zbyt
szybko przetłuszczające się włosy, łupież, wolny
wzrost włosów, wypadające włosy czy zaczerwieniona, a nawet podrażniona skóra głowy, mówi
trycholog anna mackojć z instytutu Trychologii.
Piękne włosy a dobre samopoczucie
Co druga polka przyznaje, że problemy z włosami przekładają się na gorsze samopoczucie,
a 23% pań zdradza, że tracąc włosy, czują się
mniej atrakcyjnie. dla 10% kobiet problemy
z włosami są powodem utraty pewności siebie
w kontaktach personalnych, a 7% respondentek
uważa, że traci na tym ich wizerunek w życiu zawodowym i prywatnym. Tylko zdaniem 3% kobiet
stan włosów nie ma wpływu na samopoczucie.
zdrowe włosy posiadają naturalną sprężystość, są
pełne blasku i łatwo się układają. aby były piękne
i mocne, należy poświęcić odpowiednią ilość uwagi pielęgnacji włosów od wewnątrz, nie ignorując
czynników mających wpływ na ich kondycję, jak
na przykład: choroby skóry, czynniki hormonalne,
sposób odżywiania się czy stres.

pielęgnując włosy i skórę głowy oraz odpowiednio
się odżywiając – jak twierdzi 18% pań. Według 15%
respondentek zapobiegać utracie włosów można,
unikając nadmiernego stresu i przyjmując suplementy wzmacniające włosy.
Poszukiwanie rozwiązań
i profesjonalnej pomocy
Jak pokazało badanie instytutu Trychologii,
polki starają się w pierwszej kolejności samodzielnie radzić sobie z problemami skóry głowy
i włosów, kupując apteczne suplementy (44%
odpowiedzi) oraz domowymi sposobami (24%
odpowiedzi). Jeśli zastosowane rozwiązania nie
przynoszą spodziewanych rezultatów, panie szukają pomocy u specjalistów – 43% kobiet zgłasza
się do dermatologa, a 34% do trychologa. aż 62%
zapytanych kobiet nigdy wcześniej nie kontrolowało stanu swoich włosów u trychologa, co więcej, nie miało pojęcia, że taki specjalista istnieje.
decydując się na wizytę u trychologa, co druga
zapytana przez instytut Trychologii polka oczekuje kompleksowego podejścia do rozwiązania
swojego problemu, a 18% przede wszystkim profesjonalnej pomocy i przeprowadzenia badania
stanu włosów oraz skóry głowy.
niestety wciąż wiele kobiet zwraca się po specjalistyczną pomoc zbyt późno, co może doprowadzić w niektórych przypadkach nawet do trwałej
utraty włosów. Schorzenia skóry głowy i problemy
związane z wypadającymi włosami to często objaw wielu chorób, a nie tylko efekt nieprawidłowej
pielęgnacji czy przejściowego osłabienia organizmu. — dlatego niezwykle ważne jest zasięgnięcie
konsultacji specjalisty, kiedy pojawią się pierwsze oznaki nieprawidłowości – tłumaczy anna
mackojć, trycholog.
aż 76% zapytanych polek zgłasza się do specjalisty z problemem wypadania włosów. dla 10%
powodem jest
swędząca
i su-

cha skóra głowy, a dla 8% brak porostu włosów,
a dla 4% zniszczone włosy. odpowiedzi pań pokazują, że do trychologa zgłaszamy się głównie,
gdy zaczyna niepokoić nas ilość wypadających
nam włosów i chcemy powstrzymać ten proces.

nAjWięcej polek
ucZestnicZących W bAdAniu
„polkA u trychologA”
to kobiety W Wieku 25-34
lAtA (46%) orAZ W Wieku
35- 44 lAtA (30%). bAdAnie
ZreAliZoWAł W Formie
Ankiet instytut trychologii
W okresie pAŹdZiernik 2019
stycZeŃ 2020. W bAdAniu
ucZestnicZyły 834
respondentki.
przyczyn utraty włosów może być bardzo wiele.
Czasami są one stosunkowe łatwe do wyeliminowania po ich zdiagnozowaniu, ale mogą być także
poważne i trudne, wymagające odpowiednio dobranej terapii. za wypadanie włosów mogą być
odpowiedzialne na przykład czynniki genetyczne,
intensywne odchudzanie, niedobory żywieniowe
i nietolerancje pokarmowe, przewlekły stres,
przyjmowane leki, okres poporodowy, jak również
choroby skóry głowy, choroby ogólnoustrojowe.
potencjalnych przyczyn jest znacznie więcej,
dlatego kluczowe znaczenie ma diagnostyka,
która przeprowadzona w dogłębny i profesjonalny sposób pozwala znaleźć przyczynę i podjąć
odpowiednią terapię – tłumaczy anna mackojć
z instytutu Trychologii.

Strach przed utratą włosów
aż 61% zapytanych polek boi się utraty włosów
i dlatego szuka profesjonalnej pomocy. dla 25%
utrata włosów byłaby poważnym problemem,
a dla 2% nawet powodem głębokiej depresji. Według co trzeciej polki, aby zapobiec utracie włosów i chorobom skóry głowy, należy niezwłocznie
zgłosić się do trychologa lub lekarza, jak tylko zauważymy pierwsze niepokojące sygnały. zdaniem
34% mamy wpływ na ten proces, odpowiednio
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TEN sTrAszNY

nie mA to tAmto — dopAdło i mnie! cAłe życie prZeciWnicZkA WsZelkich
diet, kAtorżnicZych i pseudoZdroWotnych głodóWek, dokłAdnie
3 tygodnie temu usłysZAłAm Wyrok: musZę prZejść nA dietę
beZglutenoWą…!
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je na celiakię lub alergię. Celiakia, czyli trwała
nietolerancja glutenu, oraz alergia na gluten to
dwa zupełnie inne schorzenia i choć oba mają
związek z nietolerancją glutenu nie należy ich
ze sobą mylić.
ponieważ mnie dopadła konkretnie alergia na
gluten o celiakii napiszę w późniejszym terminie. dziś będzie o alergii.
Rozpoznanie
osoby uczulone na gluten po jego spożyciu
mogą odczuć objawy alergii natychmiast lub
po kilku godzinach. natychmiastowa reakcja
występuje w ciągu od kilku minut do godziny po
spożyciu pokarmu i zależy od specyficznych dla
glutenu przeciwciał w klasie ige. może powodować tylko jeden lub kilka z poniższych objawów
równocześnie: wstrząs anafilaktyczny, wymioty, biegunkę, skurcz oskrzeli, katar, pokrzywkę
i inne zmiany skórne podobne do atopowego
zapalenia skóry. późniejsza reakcja pojawia się
po kilku godzinach, a nawet 1–2 dni od spożycia
pokarmu i też zależy od przeciwciał klasy ige.
najczęściej objawia się zaostrzeniem atopowego zapalenia skóry lub biegunką.

Wiele zależy także od wieku osoby uczulonej
na gluten. U dzieci alergia często pojawia się
po spożyciu nawet małych ilości glutenu. Występuje więc atopowe zapalenie skóry, czasem
dolegliwości ze strony układów oddechowego

Fot. pixabay
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luten to mieszanka dwóch białek
roślinnych: gluteniny i gliadyny. Występuje w ziarnach zbóż: pszenicy,
życie, jęczmieniu. Formuje się podczas wyrabiania ciasta z mąki i wody
— przybiera wtedy postać sprężystej masy odpowiedzialnej za właściwości wyrobów cenione
w piekarnictwie, czyli elastyczność i zwięzłość.
To za sprawą glutenu ciasto nabiera ciągliwej
konsystencji i tworzą się w nim pęcherzyki powietrza, gdy rośnie. pieczywo z mąk zbóż, które
zawierają gluten, jest bardziej elastyczne, lżejsze i mniej zbite. Choć jeszcze kilka, kilkanaście
lat temu gluten można było spotkać tylko w
zbożach i ich przetworach, dziś dodaje się go
do bardzo wielu produktów spożywczych, choćby do wędlin, przypraw i wysoko przetworzonej
żywności. dodatkowo, by zwiększyć w zbożach
zawartość glutenu, modyfikuje się je genetycznie — to dlatego spożycie tego białka jest dużo
wyższe niż kilkadziesiąt lat temu. i być może z
powodu tej popularności gluten stał się po mleku drugim najczęstszym alergenem. niektóre
badania wskazują, że nawet 25 proc. populacji
ma problem z przyswajaniem glutenu i choru-
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i pokarmowego. W przeciwieństwie do celiakii,
większość dzieci z wiekiem wyrasta z tej alergii.
z kolei u dorosłych alergia na gluten objawia
się przede wszystkim pokrzywką, obrzękiem
naczynioruchowym, wstrząsem anafilaktycznym lub biegunką. Taki stan może trwać nawet
całymi latami, a objawy uaktywniają się dopiero
po spożyciu większych ilości glutenu. Czasem
można zaobserwować także szczególną postać
alergii na gluten, która występuje jedynie po
równoczesnym wysiłku fizycznym.
Zakazane produkty
podstawowym źródłem glutenu, a zatem
i żywnością zakazaną jest ta wytworzona z
pszenicy i jej odmian: orkiszu, durum, kamut,
płaskurki, oraz z żyta, pszenżyta i jęczmienia.
by wyeliminować lub wykluczyć gluten z naszej
diety, odstawiamy więc pieczywo, makaron
pszenny i żytni, otręby i kiełki wyżej wymienionych zbóż, niektóre kasze: manną, bulgur,
kuskus, pęczak, perłową, ciasta i ciastka, batoniki, herbatniki, wafelki, naleśniki, pierogi,
kluski. dalej idą słone przekąski i inne wypieki,
choćby paluszki, a za nimi kawa zbożowa, płatki śniadaniowe, parówki, wędliny, przetwory i
konserwy, wyroby garmażeryjne, pizza, musztarda, warzywa w puszkach, chipsy, mieszanki
przypraw, gotowe dania z torebki, kostki bulionowe, marynaty, a nawet czekolada, alkohole
smakowe i piwko…!
Co do tych produktów możemy mieć absolutną pewność, że gluten zawierają i są nim naznaczone. Wiedząc o nietolerancji na gluten u wielu
konsumentów, producenci żywności wyraźnie
podkreślają informację o obecności glutenu na
opakowaniach. bywają jednak produkty, które
mogą budzić nasze wątpliwości. Choćby taki
owies: sam w sobie niby glutenu na zwiera, ale
podczas produkcji ulega zanieczyszczeniu przez
zboża glutenowe.
ponieważ gluten może znajdować się także
w lekach i jako substancja pomocnicza w suplementach diety — siebie i wszystkie osoby
zmuszone do bezglutenowej diety zachęcam
do bardzo wnikliwej lektury etykiet na produktach spożywczych i ulotek załączonych do
farmaceutyków. Jest też grupa produktów, na
których informacji o zawartości glutenu wprawdzie nie znajdziemy, ale obecność określonych
składników powinna wzmóc naszą czujność.

przede wszystkim maltodekstryna, którą produkuje się z pszenicy.
Także skrobia modyfikowana lub żelowana oraz glikolan
sodowy skrobi mogą
być źródłem glutenu.
zasada jest taka, że
im żywność bardziej
przetworzona, tym większe prawdopodobieństwo, że
gluten będzie zawierać.
Dozwolone produkty
ostatecznie coś jeść trzeba — na co zatem
osoby na gluten mogą sobie pozwolić bez
obaw o objawy alergiczne? bezpieczną
żywność bezglutenową oznacza się symbolem przekreślonego kłosa. ponadto, za
produkty bezglutenowe uważa się te, które
zawierają go mniej niż 20 mg/kg. do tej grupy
należą m.in.: ryż, kukurydza, soczewica, gryka, a zatem i kasza
gryczana, fasola, owoce, warzywa, orzechy, mięso, ryby,
jajka, mleko, tłuszcze, soja, kisiel, galaretka, budyń, tapioka i
amarantus. i taka uwaga: najlepiej sięgać po czyste produkty, jak
najmniej przetworzone. Sęk bowiem
w tym, że nie wszystkie produkty oznaczone skreślonym kłoskiem lub napisem
„gluten free” należą do zdrowych. producenci często dodają do nich niepotrzebne
ulepszacze i konserwanty, które może i glutenu nie zawierają, ale że zdrowia nam nie
poprawią — to pewne. dlatego przestrzegam:
z najwyższą uwagą czytajmy składy i wybierajmy produkty jak najmniej przetworzone, z jak
najkrótszym, naturalnym składem.
Diagnostyka
ktokolwiek podejrzewa się o alergię na
gluten, powinien w pierwszej kolejności
skonsultować się z lekarzem rodzinnym, a
następnie z dermatologiem i alergologiem.
To oni przeprowadzą odpowiednią diagnostykę, a w przypadku rozpoznania uczulenia —
zastosują odpowiednie leczenie i zalecą ową
słynną dietę bezglutenową. Testy testami,
ale w diagnostyce alergii na gluten najbardziej wiarygodne pozostaje wyeliminowanie go z diety i ponowne wprowadzanie
w celu sprawdzenia, jak zachowuje się
organizm w jednym i drugim przypadku. natomiast nie polecam diety
bezglutenowej dla czystej fanaberii, w celu stracenia kilogramów na
wadze i zyskania nieskalanej sylwetki.
z najnowszych badań wynika bowiem,
że dieta bogata w gluten, w powiązaniu
ze spożywaniem pełnoziarnistych produktów zbożowych, u osób dorosłych wolnych od
alergii na gluten i celiakii, zmniejsza ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca, która
bardzo często prowadzi do zawału…
Magdalena Maria Bukowiecka
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jAK sKuTECzNIE
UMYĆ ZęBY
k
myjemy je codZiennie i sAmych
siebie uWAżAmy ZA Wysokiej
klAsy specjAlistóW od tej
cZynności. okAZuje się jednAk,
że nAsZA WiedZA nA temAt
dokłAdnego myciA ZębóW WcAle
nie jest tAkA pełnA
i doskonAłA. nic dZiWnego:
to WcAle nie jest łAtWA
sZtukA…!
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
lek. stom. CEZARY WIECZOREK

Inplantologia, chirurgia,
protetyka stomatologiczna, endodoncja,
RVG, pantomogram,
stomatologia estetyczna
Olsztyn, ul. Kościuszki 85,
tel./fax 89 527 50 20, kom. 601 383 668
e-mail c.wieczorek@op.pl
22820otbr-A-K
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oronnym argumentem są
zawsze badania i statystyki,
a z obu źródeł jednoznacznie wynika, że niewiele osób
umie myć zęby poprawnie.
Sęk w tym, że trzeba dotrzeć do wszystkich zakamarków naszej jamy ustnej,
umieć dokładnie umyć właściwie nie tylko zęby — a to wszystko wymaga i precyzji, i staranności, no i czasu. To banał,
a jednak także smutna prawda: szybkie
przemycie lub wypłukanie nie przyniesie
pożądanego efektu, czyli czystych, ale
przede wszystkim zdrowych zębów. a
zawsze warto pamiętać, że regularne i
dokładne mycie zębów może uchronić
przed próchnicą i innymi chorobami
zębów i dziąseł.
No to jak w końcu myć te zęby?
Technika
Jak każda czynność, która ma być
skuteczna,także mycie zębów wymaga
odpowiedniej techniki i systematyczności. i wcale nie chodzi tu o to, by każdy
człowiek na ziemi wypracował sobie
swój własny, niepowtarzalny styl —
nie. W myciu zębów chodzi raczej o to,
by schemat szczotkowania był jednakowy dla każdego z nas i byśmy zęby myli
dokładnie. mało kto w czasie porannej
i wieczornej toalety o tym myśli, ale
prawidłowe mycie zębów jest bardzo
ważne: dzięki stosowaniu odpowiedniej,
sprawdzonej i polecanej techniki można

zaoszczędzić sobie zbyt częstych wizyt
u stomatologa oraz kosztownego i długiego leczenia zębów.
zaczynamy od decyzji odnośnie optymalnego schematu. najlepiej raz na zawsze z samym sobą ustalić, że zaczynamy przykładowo od góry z prawej strony,
a kończymy prawą na dole. kto chce,
może zaczynać z dołu od lewej, proszę
bardzo — grunt, żeby zawsze jednakowo. Co do samych ruchów szczoteczki
— najpopularniejsza i najbardziej zalecana jest metoda tzw. obrotowo–wymiatająca. Trzeba ustawić szczoteczkę do
szyjek zębowych pod kątem 45 stopni,
włoskami oczywiście do zębów. następnie wymiatamy w kierunku powierzchni
żujących, jednocześnie wykonując ruch
wibrujący czy poprzecznie wibrujący. pamiętajmy, że ruch w każdym kierunku
powinien być powtórzony przynajmniej
trzy razy, by dokładnie wyczyścić każdy
ząb. następnie można posunąć się dalej
w kierunku pozostałych zębów.
Jeżeli chodzi o nacisk na zęby, to
powinniśmy wywierać go siłą mięśni
policzków, a nie siłą nacisku dłoni na
samą szczoteczkę. nie zalecam też zbyt
mocnego szczotkowania — poprawna
technika jest jednak o wiele ważniejsza.
zęby trzeba myć przynajmniej 2
razy dziennie, najlepiej po śniadaniu i
po ostatnim posiłku dnia. Czas mycia
zębów nie powinien być krótszy niż
2-3 minuty.

przed przystąpieniem do właściwego
szczotkowania należy też wyczyścić
przestrzenie międzyzębowe. do tego
celu najlepsza będzie nić dentystyczna. nitkowanie można także wykonać
po umyciu zębów — to już akurat kwestia indywidualna.
dodatkowo pamiętajmy, że zęby to
jeszcze nie wszystko. nie wolno zapominać także o powierzchni języka i
powierzchniach żujących. Ważne jest
dokładne oczyszczenie powierzchni
grzbietowej języka, czyli miejsca, które potocznie określamy po prostu jako
język, a na którym gromadzi się dużo
bakterii. To one tworzą nalot i stają się
najczęstszą przyczyną brzydkiego zapachu z ust. do czyszczenia powierzchni
języka używa się specjalnych skrobaczek
lub szczoteczek.
Szczotka
Technika techniką, ale sama szczoteczka, czyli narzędzie do mycia zębów
— to też nie jest sprawa błaha i do zbagatelizowania. zacznijmy od tego, że
szczoteczkę zmienia się średnio co 2-3
miesiące. a przynajmniej powinno. nową
szczoteczkę, zaraz po wyjęciu z opakowania, musimy zdezynfekować: choćby
kilka chwil polewając włosie i główkę
wrzątkiem. przy czym tę dezynfekcję
powinniśmy powtarzać przynajmniej raz
w tygodniu, a już szczególnie pamiętać
o tym, gdy boli nas gardło lub cierpimy
na inny stan zapalny górnych dróg oddechowych.
kolejna zasada dotyczy wielkości:
im większa, tym trudniej będzie nam
dotrzeć do tych dalej położonych zębów. dlatego nie wybierajmy zbyt dużych szczoteczek.
Spore znaczenie ma także czystość i
jakość włosia, które przecież w naszych
ustach ląduje kilka razy dziennie…! przed
myciem zębów włosie szczoteczki należy
zwilżyć wodą, a po umyciu dokładnie je
wypłukać — musimy się z niego pozbyć

się resztek pasty i jedzenia. Szczoteczkę zawsze przechowujemy w pojemniku,
stawiając ją włosiem do góry. powinna
swobodnie wysychać, dlatego zaleca
się unikanie zamykania jej w szczelnie
zamkniętym pudełku.
pozostaje jeszcze wybór twardości
włosia. podobnie jak nitkowanie — to
też kwestia indywidualna. Cała większość społeczeństwa, która cieszy się
zdrowymi zębami — wybiera szczoteczkę
oznakowaną „medium”, czyli ze średnio
twardym włosiem. Szczoteczkę miękką
(soft) poleca się osobom z problematycznymi dziąsłami i przyzębiem — takim,
których dziąsła bolą i krwawią w czasie
mycia. klienci najrzadziej wybierają
szczoteczki twarde („hard”) — pewnie
dlatego, że twarde włosie nie sprawdza
się w przypadku jakiejkolwiek nadwrażliwości, problemów z krwawieniem dziąseł lub w chorobach dziąseł i przyzębia.
dodatkowo twarda szczoteczka może
uszkodzić szkliwo, szczególnie w okolicy
przyszyjkowej zębów. na taką szczoteczkę
decyduje się zatem ta garstka osób, których zęby i dziąsła są idealnie zdrowe, a
szczotkowanie twardym włosiem jest dla
nich po prostu przyjemne.
niektóre drogerie oferują też malutkie
szczoteczki międzyzębowe, służące do
dodatkowego czyszczenia trudno dostępnych przestrzeni. Są również przydatne
w utrzymywaniu odpowiedniej higieny
w czasie noszenia stałego aparatu, kiedy niemożliwe jest dotarcie do każdego
miejsca dużą szczoteczką.
osobom o mniejszej sprawności manualnej polecam szczoteczki elektryczne.
Pasta
ostatnia kwestia to ile pasty nakładać
na szczoteczkę. obojętnie jaka by ona
nie była, jaki smak, zapach lub kolor miała — zawsze wystarczy niewielka ilość,
objętością przypominająca ziarno fasoli.
Błędy
przede wszystkim lubimy myć zęby bezpośrednio po posiłku. błąd! i w dodatku takie mycie może być niebezpieczne, szczególnie jeśli jemy potrawy o niskim pH, np.
owoce, zwłaszcza cytrusowe, lub pijemy
soki owocowe. myjąc zęby bezpośrednio
po posiłku, nie pozwalamy bowiem hormonom śliny na wyrównanie poziomu
pH w ustach, przez co wcieramy kwasy
owocowe w szkliwo zębów. doprowadza
to do powstania erozji szkliwa i tzw. ubytków klinowych, które powodują nadwrażliwość zębów. dlatego z tym pucowaniem
powinniśmy odczekać 20-30 min. a tuż po
jedzeniu przepłukać usta wodą.
Czasem myjemy zęby za krótko — ale
czasem za długo…! dokładnie tak jak z
twardą szczoteczką — za długie mycie zębów może przyczyniać się do powstawania ubytków klinowych, czyli pochodzenia
niepróchnicowego, oraz recesji dziąseł:
odsłaniania się szyjek i korzeni zębów.
Magdalena Maria Bukowiecka

domoWe sposoby
nA usunięcie
kAmieniA nAZębnego
oCEt jABŁKoWY

dzięki właściwościom przeciwpróchniczym zabezpiecza zęby
przed osadzaniem się kamienia. poza tym posiada działanie odkażające i chroniące przed chorobami dziąseł. Wystarczy raz w
tygodniu szczotkować dokładnie zęby odrobiną octu jabłkowego.

WęGIEL AKtYWoWANY

działa antyseptycznie i usuwa bakterie jamy ustnej , a także
pozostałości jedzenia osadzonego na zębach. Węgiel aktywny
jest jedną z najskuteczniejszych metod domowych w walce z kamieniem nazębnym. do wykonania
pasty potrzebujemy tabletkę lub
kapsułkę węgla oraz 30 ml wody.
Wymieszane składniki nanosimy na
szczoteczkę do zębów i dokładnie
wykonujemy czynność czyszczenia.
powstałą pianę pozostawiamy na
ok. 3 minuty i dokładnie spłukujemy. naszą domową pastę stosujemy nie więcej niż 3 razy w tygodniu.

SodA oCZYSZCZoNA, oLEj KoKoSoWY

To połączenie składników jest najlepszym domowym środkiem
antybakteryjnym dla naszej jamy
ustnej. pamiętajmy, by naszą miksturę stosować z umiarem. dokładnie wyrobiona pasta z pół łyżeczki
sody oraz łyżki oleju kokosowego
może być stosowana raz dziennie
w przeciągu 7 dni. Ta pasta nie
tylko zabije bakterie i oczyści zęby
z resztek jedzenia i kamienia , ale
także je wybieli.

NApAr Z SZAŁWII

Skuteczny środek do walki z
kamieniem nazębnym. możemy
go przygotować zarówno z szałwii
świeżej, jak i suszonej. zalecamy
płukać naparem jamę ustną co
najmniej przez 3 minuty dziennie
przez okres jednego tygodnia.

STOMATOLOG
Klaudiusz ROJEK

Kompleksowe usługi
stomatologiczne i ortodontyczne w Olsztynie
• protetyka stomatologiczna • stomatolog dziecięcy
• ortodoncja • wybielanie zębów • implanty • licówki
• Leczenie wad zgryzu – Clear Aligner, Invisalign

Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek
ul. Panasa 1/39 | kom. 606 34 95 68
www.rojekdental.pl
22720otbr-A-K
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CzEGo KINo uCzY NAs
o EpIdEMIACH
temAt epidemii cZy innego ZAgrożeniA, prZecinek W oblicZu którego stAje ludZkość
to jeden Z ulubionych motyWóW kinA. gdybyśmy ZAtem prZyjrZeli się tego typu
produkcjom, to być może Wyciągnęlibyśmy Wnioski dotycZące tego, cZego możemy
spodZieWAć się po sobie i po śWiecie W oblicZu pAndemii koronAWirusA.

lekcjA:
miejmy ocZy sZeroko
otWArte i nie ZAmykAjmy
ich nA potrZeby innych.

Fot. materiały promocyjne

MIASto ŚLEpCÓW
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bohaterowie „miasta ślepców” zaczynają po
kolei tracić wzrok. o tym, że jest to rodzaj epidemii, świadczy fakt, że liczba oślepionych rośnie
szybko. Równie szybko ludzie, poddani czemuś
w rodzaju kwarantanny, zaczynają tracić nie tylko zdolność widzenia, ale i człowieczeństwa. na
oczach widzów przeistaczają się w postaci bez
zasad moralnych.
nadzieją dla nich jest żona lekarza, bohaterka grana przez Julianne moore, która, mimo że
nie padła ofiarą epidemii, dobrowolnie decyduje
się towarzyszyć swojemu mężowi. Żeby to było
możliwe, musi jednak udawać, że straciła wzrok.
obóz skażonych, do którego trafia kobieta, jest
miejscem nie tylko izolacji, ale i walki o przetrwanie. Tu nie ma zasad moralnych, tu rządzi
proste prawo dżungli. a to, jak wiadomo, daje
władzę temu, kto jest silniejszy. i ma broń.
dość szybko więc nieoficjalnym królem
zgromadzonych w obozie ślepców staje się
mężczyzna wyposażony w rewolwer. To on,
zgromadziwszy wokół siebie grupę oddanych
mu ludzi, przejmuje zapasy żywności. i zaczyna
być panem sytuacji, wydzielając pokarm tym,
którzy są w stanie za jedzenie zapłacić.
kiedy kończy się waluta, kiedy do rąk terrorysty trafiają wszystkie kosztowności, grupa
trzymająca władzę gotowa jest zażądać i czegoś
więcej: kobiet.

lekcjA: nie
dAjmy się
nihiliZmoWi.
pocZucie sensu
nAs urAtuje.
Choć w świecie ślepców na znaczeniu powinien tracić wygląd czy status społeczny, ludzie
znajdują nowy sposób na to, by zamiast walczyć
o poczucie jedności, tworzyć podziały.
Scenariusz filmu powstał na motywach powieści noblisty Jose Saramago.

LUdZKIE dZIECI

alfonso Cuarón przenosi nas do roku 2027, kiedy to ludzkość żyje z przeświadczeniemo własnym kresie. Jak dowiadujemy się bowiem z fabuły, od 2008 roku społeczeństwo zmaga się
z plagą bezpłodności. na świat nie dość, że nie
przychodzi żaden nowy człowiek, to jeszcze
umiera najmłodszy z nich. ludzie, straciwszy
nadzieję na przetrwanie gatunku, przestają myśleć o przyszłości. a to najprostszy sposób na
to, żeby światem zawładnęło bezprawie.
na ulicach widzimy ludzi szarych, zmęczonych, pozbawionych ochoty do życia. gospodarka chyli się ku upadkowi, szerzy się terror,
do głosu dochodzi dyktatura. bo ludzkość dość
szybko przekonuje się, że najlepiej radzą sobie
ci, którzy zaostrzą prawo i nie pozwolą sobie
na anarchię.
kiedy na drodze głównego bohatera staje młoda dziewczyna, Theodore Faron zobowiązuje się
pomóc jej przedostać się na wybrzeże. Jeszcze
wówczas nie wie, że jest ona, najprawdopodobniej, jedyną kobietą za ziemi, która może dać
światu nowego obywatela. Wszystkie nadzieje
ludzkości na przetrwanie, mieszczą się więc
w jej ciele. Żeby jednak kobieta mogła zostać
bezpiecznie zbadana przez lekarzy, musi uniknąć zagrożeń, które czyhają na nią i jej opiekuna.
W swoim filmie Carón opowiada nie tylko
o wyobrażonej przyszłości, ale i o problemach
współczesności. Są więc imigranci, jest i rasizm.
ale jest też masa drobnych odwołań, które każą
widzieć też w parze głównych bohaterów niemal
odpowiedników Świętej Rodziny szukającej bezpiecznego schronienia. Tym bardziej że w drodze jest dziecko, które ma przynieść nadzieję i,
w pewien sposób, zbawienie.

lekcjA: WArto
WierZyć sWojemu
roZumoWi.
i roZmAWiAć.

nym świecie, ale i stara się uniknąć potyczki
z potworami.
Jego determinacja, by znaleźć sposób na uratowanie ludzkości, jest imponująca. mężczyzna
nieustannie prowadzi badania i eksperymenty.
Równie imponująca jest jego relacja z psem. dowodzi ona, że nawet w czasach najgorszej paniki, ważne jest to, by mieć się do kogo odezwać.
daria Bruszewska-przytuła

jEStEM
LEGENdĄ
zrealizowany w 2008
roku film miał przenosić w niedaleką przyszłość. przyszłość,
dodajmy, której raczej
nie chcielibyśmy sobie
wyobrażać. za sprawą
wirusa, który miał być
lekarstwem na raka,
ludzie zamienili się
w potwory. Ci, którzy
na owego wirusa okazali się odporni, zginęli
w nie mniej tajemniczych okolicznościach.
Jedynym ocalałym
jest Robert neville,
naukowiec, którego
organizm nie poddał
się wirusowi. To on jest
jednoosobową i samoświadomą widownią
rozgrywek, które toczą
się nocami pomiędzy
przypominającymi
zombie potworami
zasiedlającymi nowy
Jork. neville nie tylko
obserwuje, co się dzieje w postapokaliptycz-

Fot. mat. prasowe/ Warner bros

Fot. mat. prasowe/ hbo
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podpoWiAdAmy, co AktuAlnie WArto prZecZytAć, cZego posłuchAć
i co obejrZeć. tych noWości nie możesZ prZegApić!
MUZYKA

ARTUR ROJEK ALBUM „KUNDEL”- WIELKI POWRÓT PO 6 LATACH
Rojek postawił na współpracę z tymi samym twórcami co przy albumie
„Składam się z ciągłych powtórzeń”, ale w zupełnie nowej odsłonie.
za brzmienie odpowiada producent i kompozytor bartosz dziedzic
(nagrodzony m.in. w 2019 roku Fryderykiem za album dawida podsiadło),
natomiast w warstwie lirycznej Rojka ponownie wsparł Radek
łukasiewicz (ex-pustki, bisz/Radex).
aktualnie można usłyszeć energiczny utwór „bez końca", któremu towarzyszy nietypowy teledysk, w którym widzimy tańczącego piosenkarza
„od początku pomysł na album był taki, że nagrywamy płytę bardziej popową i lirycznie mniej introwertyczną, niż poprzednia.” — mówi artur Rojek.
materiały prasowe kAyAX

SErIAL

„THE EDDY” — MINISERIAL NETFLIX

materiały prasowe netFliX

ośmioodcinkowy dramat muzyczny, telewizyjny debiut reżysera
damiena Chazelle'a ( la la land i Wiplash) od 8 maja będzie można
obejrzeć na platformie netﬂix.
odtwórca głównej roli jest andre Holland ,wciela się w postać elliota, niegdyś cenionego nowojorskiego pianistę jazzowego i współwłaściciela podupadającego klubu " The eddy" , usytuowanego na jednej z
dzielnic współczesnego paryża. W serialu pojawia się polska aktorka
Joanna kulig , która występuje w roli mai - piosenkarki i menadżerki
kapeli, tworzącej burzliwy związek z elliotem.
kiedy elliot odkrywa, że jego wspólnik Farid ( Tahar Rahim) prowadzi
szemrane interesy w klubie, na jaw wychodzą również inne tajemnice,
o których nie wiedziała żona Farida, amira ( leila bekhti).
W chwili, gdy do paryża niespodziewanie przyjeżdża nastoletnia
córka eliota - Julie ( amandla Stenberg) z bagażem problemów, jego
życie osobiste i zawodowe zaczyna się rozpadać, a on rozpoczyna
walke z przeszłością i o utrzymanie klubu.
dynamiczna fabuła i znakomita muzyka , która leczy chaos.
Odcinki serialu dostępne
w HBO i HBO GO.
Miniserial będzie liczyć 7 odcinków.

KSIĄŻKA

powieść przedstawiająca historię sióstr podgórskich, Heleny
i Stefanii, które podczas ii wojny światowej ocaliły trzynaścioro
Żydów, ukrywając ich na poddaszu własnego domu.
To był rok 1943 kiedy to nastoletnia Stefania podgórska zwana
Fusią pracuje w sklepie rodziny diamantów. zaręczona z jednym
z ich synów, zmuszona jest ukrywać to wzajemne uczucie i więź w
tajemnicy. ona jest katoliczką , on Żydem. kiedy wojska niemieckie
wkraczają do przemyśla diamentowie zostają zesłani do getta, a
matka i brat Stefani na roboty przymusowe do niemiec. Fusia razem
z siotrą Helenką pozostaje w okupowanym mieście, aż do chwili, w
której rozległo się pukanie do drzwi. To max diament, któremu udało
się uciec z jadącego pociągu. Siostry podejmują odważną i ryzykowną
decyzję o ukryciu maxa, a potem dwunastu kolejnych Żydów.
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Źródło Wydawnictwo kobiece

„ŚWIATŁO UKRYTE W MROKU” SHARON CAMERON
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Co w ŚwIECIE
SHOW-BIZNESU PISZCZY
Katarzyna Bosacka
katarzyna bosacka w nowym programie TTV „ deFacto bosacka”. bosackiej nie da
się zmienić, nagle nie będę tańczyć na lodzie, ani nie będę śpiewać, ani nie będę
udawać, że znam się na wędkowaniu. To, na czym się znam, to jest dziennikarstwo poradnikowe, konsumenckie i to wszystko to, co interesuje mnie w
otaczającym nas świecie – mówi dziennikarka.
W programie pojawi się dużo odkryć i ciekawostek ze świata. Chce prezentować przede wszystkim takie, które mogą znacząco ułatwić życie i pracę
oraz dzięki którym można podreperować zdrowie czy zadbać o finanse.
katarzyna bosacka z dużą satysfakcją dołącza do ekipy TTV i cieszy się, że
nadal będzie mogła zajmować się tematyką, w której czuje się najlepiej.
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Marcin tyszka
znany fotograf Marcin Tyszka twierdzi, że z powodu koronawirusa świat się
zatrzymał. Choroba wywołała paraliż wielu miast na świecie. organizatorzy
imprez i wydarzeń masowych odwołują je w obawie o zdrowie uczestników. To
przekłada się na ogromne straty pieniężne . dostałem po kieszeni i straciłem
projekty- mówi marcin Tyszka.
Fotograf twierdzi , że nie należy popadać w paranoję. Ważne by zachować
podstawowe środki ostrożności. Jak tylko sytuacja się uspokoi mam
nadzieję, że już niedługo uda mi się powrócić do intensywnej pracy i wziąć
udział w zaplanowanych na lato projektach. za chwilkę przyjdzie lato, za
chwilkę będzie wiosna i za chwilę będzie się bardzo dużo działo.
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Maciej dowbor:

niedawno dziennikarz wraz z żoną Joanna koroniewską założyli kanał na youTubie
o nazwie „dowbory be Happy”. W filmach małżeństwo pokazuje, jak podróżuje czy
spędza walentynki. dzięki niemu chcą świadomie kreować własny wizerunek.
dowbor tłumaczy, że publikowanie sporej liczby zdjęć i filmów prezentujących
ich codzienne życie jest świadomym działaniem, które paradoksalnie ma na
celu ochronę prywatności.
– Razem z żoną wyraźnie rozdzielamy prywatność od tego, co można pokazać
innym. każdy, kto przeanalizuje nasze działania w social mediach, zauważy, że
tylko pozornie przekraczamy granice. nasze dzieci, dom – to wszystko, co jest
dla nas niezwykle istotne, wciąż pozostaje niedostępne – mówi maciej dowbor.
dziennikarz tłumaczy, że będąc osobą publiczną, musiał pogodzić się z brakiem
prywatności. Razem z żoną starają się jednak chronić wizerunek swoich dzieci.
dzięki temu chcą zapewnić im spokój i jak najlepsze warunki rozwoju.
opr.newsseria.pl
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prywatność moich dzieci jest dla mnie priorytetem.
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jAk możnA
stAć się
motylem?
MUSISZ TAK
BARDZO CHCIEĆ
LATAĆ, ŻE JESTEŚ
GOTÓW PORZUCIĆ
BYCIE GĄSIENICĄ.
dbAjąc o jAkość sWojego życiA,
możesZ podnosić poZiom sWojej
eFektyWności ZAróWno W życiu
osobistym, jAk i biZnesie.
to kim się stAjesZ kreuje tWoją
rZecZyWistość. WAżne, byś żyłA
W ZgodZie Ze sobą.

k

ażdego dnia spotykam kobiety. mają
w sobie piękno, mają w sobie moc,
mają w sobie potencjał, tylko dawno
o tym zapomniały. założyły maski, by
realizować swoje biologiczne i społeczne role, oczekiwania otoczenia zapominając o swoich planach, celach i marzeniach a co

najgorsze – o najważniejszej osobie w swoim
życiu- o Sobie. Te maski często za ciasne na
ich potencjał, spowodowały, że zapomniały, kim
tak naprawdę są. przestały w siebie wierzyć i
pozwoliły, by świat definiował kim mają być, co
robić, co im wolno a co nie. do życia wkradł się
strach, zabierając pewność siebie a prawdziwy

głos przejął wewnętrzny krytyk. Schowały przed
światem siebie, swoje talenty i swój głos, tłumiąc emocje i potrzeby wmawiając sobie, że tak
musi być. niby żyją… ale większości z nich tak
naprawdę nie ma…
TAK JEDNAK NIE MUSI BYĆ!
kiedy pracuję z kobietą, dokopujemy się do jej
głosu, do jej potencjału, do jej mocy. odkopujemy marzenia, budujemy jej stabilną samoocenę
odrzucając negatywne myśli i ograniczające
przekonani. Wzmacniamy pewność i wyrażanie
siebie. z dnia na dzień rośnie. znów daje sobie
prawo do sięgania po to, czego naprawdę chce.
z odwagą i wewnętrzną radością. znów zaczyna
marzyć i zaczyna stawiać ambitne cele w obszarze kariery, rozwoju, zdrowych relacji. zaczyna
żyć w zgodzie ze sobą. Uczy się, jak mimo przeciwności losu można spojrzeć na trudności i
kryzysy z innej perspektywy.
zapraszam Cię do wspólnego odkrycia siebie,
swojej kobiecości i kreatywności. aby wspólnie
nauczyć się jak przestać się osądzać i krytykować a w zamian wydobywać swoje mocne
strony i zasoby. zwrócisz się w stronę empatii,
akceptacji i miłości. W końcu dasz sobie zgodę
na nową Ty!
Ja nazywam się marzena izabela łabuć-kalinowska i jestem trenerem mentalnym kobiet.
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dŻENTELmENI
NA WYMArCIU?

ostAtnio pAcjentkA, którA cZekAłA W pocZekAlni do lekArZA, poprosiłA jednego
Z pAnóW, by ZechciAł prZepuścić ją W kolejce. spiesZyłA się nA egZAmin,
A kolejkAprZesuWAłA się dość Wolno. pAn prZepuścić nie chciAł, ZA co spotkAło go
ogólne potępienie…
mocno upierający się przy raz ustalonej kolejności pan był bardzo ruchliwy, a w dodatku palący.
kiedy więc wyszedł na dymka, a w tym samym
czasie pani doktor zaczęła przyjmować — dwóch
kolejnych panów z kolejki czym prędzej nakazało
pani natychmiastowe wejście do gabinetu. i nie
powiem… z niejakim rozczuleniem pomyślałam
sobie o nich: dżentelmeni… zaraz potem dodałam,
też w myślach: jeszcze istnieją… a dodatkową satysfakcję sprawił mi fakt, że obaj są jednocześnie
moimi kolegami z pracy, bo to w kolejce na badania kontrolne do lekarza medycyny pracy było…
zwyczajnie spuchłam z dumy… ale po co komu
dziś dżentelmen?
kiedy już te pełne uniesienia emocje z lekka we
mnie zelżały, zaczęłam się nieco zastanawiać.
Czy nam, współczesnym kobietom, ktoś taki jak
dżentelmen jeszcze jest do życia potrzebny? Czy
tym swoim feminizmem i gromkim nawoływaniem
do równouprawnienia nie zraziłyśmy panów i po
prostu nie doprowadziłyśmy tego cennego skarbu
dżentelmenerii do prawie całkowitej zagłady? no
bo po cóż się starać — kiedy współczesne kobiety
całowania w rękę sobie nie życzą, w drzwiach przepuszczane być nie chcą, same kierują samochodami, zarządzają firmami... a jednak, jak to kobiety
— wszystkie jesteśmy przewrotnie zmienne.
— na dżentelmenów już od dawna jest deficyt
— mówi ania. — dżentelmenów zdecydowanie
cenię, potrzebuję. kultura, wykształcenie, obycie,
podejście do kobiet, ale też do samych siebie — to
są dla mnie wartości, których przesytu nigdy nie
poczuję i których u mężczyzn zawsze będę szukać.
— mnie wręcz drażni i irytuje fakt, że dżentelmena coraz trudnej na swej drodze spotkać — dodaje kasia. — W sklepie, tramwaju, choćby w takiej
kolejce u lekarza… dżentelmen dziś to człowiek
najczęściej starszego pokolenia, bliższego naszym
rodzicom, dziadkom, często wręcz sędziwy… i to
taki pan bez problemu, bez wymuszenia przepuści
mnie w wejściu do sklepu, windy, autobusu. Jakby
takie zachowanie miał we krwi, jakby było tak naturalne, jak oddech…
— kultura, szacunek do drugiego człowieka, tzw.
dobre wychowanie… To wszystko są wciąż bardzo
pożądane rzeczy i też ubolewam, że gdzieś to zani-
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ka. Te takie drobne gesty, dzięki którym my, kobiety,
możemy się właśnie kobietami czuć — mówi z kolei
kinga.
— no, a równouprawnienie…? — pytam.
— To jedno z drugim nie ma nic wspólnego
— twierdzi kinga i oczywiście zgadzam się z nią
w całej rozciągłości.
Cmok w rękę
owszem, jest to już sytuacja rzędu epoki dinozaurów, ale ja właśnie z tego powodu cierpię… dlatego
być może tym bardziej cenię sobie i z utęsknieniem
czekam na spotkania z jednym miłym panem, który
witając się ze mną, a potem żegnając — niezmiennie przykłada moją dłoń do swoich ust i bardzo
delikatnie ją tymi ustami muska. a ja, o czym ów
pan może nawet nigdy się nie dowie, z jednej strony
czuję w takiej chwili dumę z samego faktu bycia
kobietą, z drugiej — aż zażenowanie subtelnością
i intymnością tej sytuacji, a z trzeciej — spore
uznanie i radość, że osobiście znam takiego pana
dżentelmena… i nich mi tu nikt nie wywraca oczami
i żadnych figur geometrycznych na czole nie rysuje. dżentelmen wszak pochodzi od angielskiego
gentleman — czyli po prostu delikatny człowiek…
Głos zainteresowanych
niestety, takich panów delikatnie całujących
w rękę na powitanie, jest jak na lekarstwo…
Wiem, że to kobieta pierwsza wyciąga rękę w kierunku mężczyzny, ale dziś w zamian otrzymuje
najczęściej jedynie uścisk. Codziennie z paroma
mężczyznami się stykam i oczywistością jest, że
zdanie w kwestii dżentelmen lub nie-dżentelmen
wyrobiłam sobie o każdym z nich po pierwszych
dwóch-trzech kontaktach. dziś chciałam natomiast zapytać ich o dżentelmenów i problem
dżentelmenerii wprost.
kumpel, którego od samego początku znajomości za dżentelmena uważam, bardzo wylewnie
opowiedział mi, że jego zdaniem dżentelmen to po
prostu zwyczajny człowiek, który równie zwyczajnie szanuje kobiety. Jego zdaniem dżentelmen
w sposób naturalny potrzeby kobiet rozpoznaje
i umiejętnie wyszukuje dla obu stron wspólnego
gruntu, nici porozumienia.

— owszem, zdarzają się kobiety, które jakby negatywnie odnoszą się do dżentelmenów i za bycie
po prostu miłym napotyka nas negatywny odbiór
— kontynuował. — ale ja z takiej swojej postawy
nie potrafię zrezygnować. ot, powstaje między
nami jakiś dystans i tyle. ale myślę, że większość
kobiet jednak potrzebuje dżentelmenów wokół
siebie, może dziś nawet jeszcze bardziej niż, powiedzmy, ćwierć wieku temu.
z kolei poznany kilka dni temu kolega uważa, że
dżentelmenem być warto i być trzeba, nawet jeśli
niektóre kobiety są takie wyzwolone i mówią, że
ich nie potrzebują.
— To przecież przede wszystkim kwestia kultury
i jakiś element własnego zachowania, a może i osobowości. a jeśli stanie na mojej drodze feministka?
To poszukuję wtedy płaszczyzny do partnerstwa.
i to nawet nie na zasadzie: ona kupuje kosmetyki, a ja gwoździe. Chce iść po gwoździe i jeszcze
młotek do nich wybrać? proszę bardzo! Wcale nie
twierdzę, że ja znam się na tym lepiej. partnerzy
z zasady uzupełniają się, wspierają i nie musi się
to odbywać wedle stereotypowych schematów.
Ważne jest wyczucie potrzeb tej drugiej, nawet
najbardziej sfeminizowanej strony, no i rozmowa.
nie zawiedli mnie natomiast dwaj znajomi anty-dżentelmeni. Jeden w locie powiedział mi, że jego
zdaniem kobiety dziś dżentelmenów nie chcą, ale
potrzebują i to oni, mężczyźni muszą się nami,
kobietami, biednymi istotami opiekować. drugi
natomiast na pytanie, czy czuje się dżentelmenem, bez wahania odparł: — nie wiem. Ja tam się
dżentelmenem nie czuję, a nawet jak się czuję — to
nie zawsze to okazuję.
— no ale na cóż ci zatem to poczucie, jak
w oczach kobiet bez okazywania będziesz uchodził za zwyczajnego gbura? — zapytałam. Wzruszył
ramionami i nic nie powiedział.
Ja sama dżentelmenerię uwielbiam, zawsze doceniam i jeśli tylko dżentelmena na swej drodze
spotykam, pławię się w jego delikatności, ale i w
swojej kobiecości. Cóż bowiem ta nasza kobiecość
warta, jeśli tylko my same będziemy o niej w kółko ględzić...
Magdalena Maria Bukowiecka
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Chcesz być
na bieżąco...

...a nie możesz
wyjść z domu?

www.kupgazete.pl

E-WYdANIE

#ZoStAŃWdoMU
E-WYdANIE to BEZpIECZNE roZWIĄZANIE
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