SPIS TREŚCI

78 MARTIN LIDBERG „FIGHT FOR LIFE”.

99 ULRIKE KELM „SHE EMPOWERS” .

67 GULSAH AKDAG „ BE STRONG.AND BE HEALTHY”.

144 SKAZANI NA SYBIR /ZBIGNIEW GAJZLER.
18 ŁUCJA FICE/REALIZM I METAFIZYKA...

25 OSOBOWOŚĆ POLONIJNA ROKU IM EDYTY FELSZTYŃSKIEJ.

228 TOMAS JOHANSSON „FROM ICE-SKATE TO OLYMPIC MEDALIST”.

121 YVETTE POPŁAWSKA- NIE JESTEM CYBORGIEM.

83 DIANA KICIA „WHITE EAGLE AMONG VIKINGS” -BOOK REVIEW.

125 MAŁGORZATA MÜLLER, JEDEN KURES OŚIEM JĘZYKÓW.
167 DOMINIKA ZAMARA/ SOPRANO.

173 EVA LENA GULLBERG „ENRICHING WOMEN’S LIFE”.
65 BARBARA KOSMOWSKA, AUTORKĄ KSIĄŻEK DLA DOROSŁYCH,
DZIECI I MŁODZIEŻY.
85 MAŁGORZATA WILK- DYREKTOR DOMU POLSKIEGO W
BRUKSELI PRZY EWSPA.
148 IWONA KATARZYNA PAWLAK. NAD NIE NIEMNEM.
20 SZTUKA SALONOWA- DOMINIKA PAŚNICKA – SIONEK.
179 ANETA MALKOVA.

221 LUCYNA ANGERMAN/ PISZĘ OD DZIECKA.
210 WARSAW IS A WOMEN.

130 1991 – 2021 – JUBILEUSZ 30-LECIA MARKI ANKOL.
21 AGNIESZKA MAĆKÓWKA, WSPÓŁZAŁOŻYCIELKA I PREZES
POLSKO-POLONIJNEJ UNII GOSPODARCZEJ.
15 SZTUKA WYBACZANIA/ JOLANTA STANKIEWICZ.
109 MIĘDZY FRANCJĄ A HONGKONGIEM O ALEXANDRZE PRAJER.
51 ŻYJĘ JAK LUBIĘ-HALINA ROSA.
28 ZŁOTY MEDAL ZNACZKA POCZTOWEGO W BRUKSELI.

BIZNES
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197 EDYTA AGNIESZKA WÓJCIK, FOTOTERAPIA.
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7 ZANETT GROMADZKI/ ŻONY HOLLYWOOD.

162 ELŻBIETA DEDEK/ POLAK ROKU W BELGII.
37 KICK/ HANNA GROSFELD- BUDA/ NIEPROSZONY GOŚĆ.
153 KAMERTONY NARZĘDZIA BOSKICH WIBRACJI DLA CIAŁA I DUCHA

DESIGNER JANUARY 2021

213 ANETA WYROŚLAK. SPRAWIAM RADOŚĆ...
73 PHILIP RAABE „EVERYONE CAN DA NCE”.
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DRODZY CZYTELNICY!

M

agazyn, który wydawany jest w wersji
interaktywnej a w przyszłości papierowej, skierowany jest do aktywnych
zawodowo artystów, designerów w
szerokim znaczeniu tego słowa, fotografów, ludzi
biznesu. Magazyn DESIGNER to pismo dla osób,
którzy przedsiębiorczo połączyli swoje pasje z biznesem, działających w sferze sztuki, mody, kultury
i biznesu. Będziemy Wam przedstawiać artykuły poruszające tematykę ekologii, designu, filozofii sztuki, metafizyki, psychologii, nowej technologii w mediach, tematykę biznesu połączonego z
pasją. Nasz magazyn wydawany jest w Sztokholmie, kierujemy go do wszystkich duszyczek z całego świata, stąd też w każdym numerze znajdziecie kilka artykułów w języku angielskim. Magazyn
będzie obejmował prezentację artystów, designerów i ludzi biznesu. Zapraszam do współpracy.
Organizujemy wystawy oraz plenery, imprezy
kulturalno-artystyczne ubogacone konkursami.
Ze względu na moje góralskie pochodzenie, magazyn jest zabarwiony akcentami folklorystycznymi.

Redaktor Naczelna
Halina Bartoszek/Rosa
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PODĄŻAJĄC ZA GŁOSEM SERCA, rozwinęłam
sporo talentów między innymi : malarstwo artystyczne,
malarstwo na tkaninie, meblach, projektowanie wzorów
tekstylnych, pisanie i wydawanie książek, poradników,
artykułów... Pomysł na magazyn pojawił się po tym, jak
osiągnęłam pewne umiejętności graficzne Postanowiłam
wydać własny kwartalnik. Magazyn ten poświęcony jest
ludziom sztuki i biznesu, Nie jest to czasopismo do pospiesznej lektury, takie, które bez wyrzutów wrzuca się
później do kosza. To piękna książka, na którą się czeka,
wyjątkowa publikacja zawierająca historię ludzi sukcesu, ich upadki i wzloty. Publikacja ta stanie się dla Was
częścią kolekcji i zostanie z wami na długo. Tak właśnie
chcemy żyć, otaczając się dobrymi ludźmi, pięknymi ekologicznymi przedmiotami– delektując się przyrodą, ciesząc się szczęściem i sukcesami innych, doceniając piękno drobnych gestów i zachwycając się urokami natury.
Wierzę, że takie jest też wasze nastawienie. Podzielimy
się z Wami, wspólnie z zespołem, sekretami udanego biznesu. Wszystko jest proste moi kochani, wystarczy, że poznacie odpowiednich ludzi i strategie. Pomyślicie pewnie,
że nie jest to takie proste. Z życzliwymi ludźmi wszystko
jest jasne i proste.
Każdy człowiek sukcesu przechodzi pewną drogę, podczas której nabiera sporo doświadczeń, a w przyszłości dzieli się swoją wiedzą z innymi, tak jak robię to
ja, w tym momencie, w tym magazynie i moim blogu.
Bardzo chcę, abyście odnosili sukcesy, dlatego pokażemy
Wam razem z zespołem, krok po kroku w jaki sposób możecie rozwijać swoje biznesowe talenty. Na mojej stronie www i w magazynie znajdziecie do ściągnięcia linki i
darmowe interaktywne poradniki. Zapraszam serdecznie
do kolaboracji wszystkich, którzy są u progu swojej kariery, początkujących przedsiębiorców i właścicieli przyszłych firm a w szczególności firm kobiecych. Szczególnie
wspieram kobiety i samotne matki. Piszcie i wysyłajcie
swoje artykuły na temat swoich pasji na adres e-mail thedesignermagazine@gmail.com
.

OD REDAKCJI

D

rodzy czytelnicy, chciałam wam krótko
przedstawić historię mojej drogi artystycznej
i dlaczego postanowiłam wydać ten magazyn.
Jak wielu już wie, moja droga artystyczna zaczęła się od cudownego snu i przesłania, które otrzymałam od Boga 2010 roku. Minęło 9 lat, a ja wciąż podążam za głosem serca i realizuje boskie plany, daje mi to
ogromną satysfakcję oraz samospełnienie. W przeciągu
9 lat, krok po kroku rozwijałam i wciąż rozwijam swoje
talenty, które darował mi sam Bóg. Przyczyniły sie one do
mojego rozwoju duchowego, intelektualnego, moralnego
i biznesowego.
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ZANETT GROMADZKI

,,Polskie emigrantki prowadzące życie w Los
Angeles barwne osobowości, pełne wdzięku i
czaru kobiety, które odniosły sukces w Ameryce i cieszą się wspaniałym życiem”.

„Żony Hollywood” to program wyświetlany w stacji TVN
od 2015 roku. Ludzie ciekawi życia kobiet w „wielkim
świecie” zapewnili im stałą oglądalność na wysokim poziome. ,,Polskie emigrantki prowadzące życie w Los Angeles barwne osobowości, pełne wdzięku i czaru kobiety,
które odniosły sukces w Ameryce i cieszą się wspaniałym
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Witam serdecznie pani Zanette, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do wywiadu, to wielki zaszczyt gościć panią na łamach magazynu Designer/ Stockholm.
H.R Proszę nam zdradzić kilka ciekawostek z
pani życia, jak wyglądało pani dzieciństwo, jakim
dzieckiem pani była.
Z.G Wychowałam się w małym zaspałym miasteczku, w
którym nigdy się nic nie działo. Wszyscy się znali dookoła
i oczywiście każdy zawsze wiedział najnowsze plotki. Jestem najstarsza z rodzeństwa. Mam młodszą siostrę, która wygląda jak moja bliźniaczka ( tak przynajmniej każdy
mówi) i brata, który jest naszym rodzynkiem. Dzieciństwo
wspominam bardzo sympatycznie. Najlepsze wspomnie

ZANETT GROMADZKI/DESIGNER APRIL 2021/ STOCKHOLM

życiem”. Jedną z nich jest Zanett Gromadzki, z którą miałam szczęście przeprowadzić krótki wywiad.

nia to te, kiedy mama robiła przygotowania w kuchni to
świąt , urodzin, etc. Zapach świeżego pieczonego ciasta,
atmosfera świąteczna, śnieg za oknem, ciepłość domowego ogniska. To moje najwspanialsze wspomnienia. Od
dziecka byłam inna. Czułam tą inność przebywając w gronie znajomych. Zawsze miałam wewnątrz siebie ciekawość
świata, chęć wzięcia ryzyka i siłę wewnątrz, która ciągle
mnie gdzieś ciągnęła.

H.R Emanuje pani niesamowitą energią, aż czuję
się ją w przestrzeni, kiedy rozmawia się z panią,
skąd czerpie pani radość życia.

Z.G Oh dziękuję bardzo. W życiu jedyną z wielu rzeczy,
która nauczyłam się, to jest to, że my sami jesteśmy odpowiedzialni za nasze podejście do życia. Wszyscy mamy
wybór – możemy się skoncentrować nad tym, co idzie źle,
i ile mamy problemów i jak ciężkie jest nasze życie, albo
możemy się nastawić pozytywnie i być wdzięcznym za każH.R Każdy w życiu przed czymś ucieka, co wyda- dy dzień. No bo przecież pomimo chaosu i niepowodzeń
rzyło się w pani życiu, że zdecydowała się pani wy- możemy być wdzięczni za to, że dostaliśmy kolejny dzień
emigrować do USA, czy pierwsze kroki na emigra- od życia, że jesteśmy zdrowi, że mamy kochającą rodzinę.
cji były trudne?
Jest naprawdę dużo rzeczy, za które możemy być wdzięczni. Zawsze liczę swoje błogosławieństwa, jak się obudzę.
Z.G Jako nastolatka, która dorastała w bardzo tradycyjnym środowisku czułam swoją odmienność. Kiedy wszyst- Następnie modlitwa i rozmowy z Bogiem napełnia mnie
kie koleżanki marzyły o wyjściu za mąż i założeniu rodziny, ufnością, nadzieja i wiedza, że On ma moje życie w Swoich
ja marzyłam o życiu na tropikalnych wyspach, zwiedzaniu rękach i tak naprawdę nie musze się o nic martwić. To naświata, poznawania nowych ludzi i uczenia się o nowych pełnia mnie wewnętrzną ciszą i radością, że wszystko jest i
kulturach. Kiedy koleżanka zaprosiła mnie do USA nie będzie dobrze w moim życiu.
wahałam się ani minuty. Wiedziałam, że otwiera się przede
mną możliwość poznania
wielkiego świata ze wszystkim, co ma do zaoferowania.
Szybka decyzja i już byłam w
samolocie do Nowego Yorku.
Pierwsze kroki na emigracji
były naprawdę trudne. Nagle
dziewczyna z małego, zaspałego miasteczka znajduje się
w Nowym Yorku –w jednym z
największych miast na całym
świecie. Musiałam nauczyć się
j. angielski bardzo szybko, i
odnaleźć się w ten obcej, innej
kulturze i w wirze tego innego
świata. Wierze, że jak każdy
emigrant przeżywałam rozterki, niepowodzenia, załamania
zdrady i zadawałam sobie tysiące pytań, czy podjęłam właściwą decyzje.

COPYRIGHT @FACEBOOK
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H.R Co dla pani jest najważniejsze w życiu. Jaka
rolę odgrywa w pani życiu rodzina, przyjaciele.
Z.G Moje priorytety w życiu bardzo się zmieniły. W przeszłości moim priorytetem były, kariera, osiąganie postawionych celów, szybkie, podniecające z adrenaliną życie.
Od czasów, kiedy cały świat walczy z Covidem zrozumiałam, jak ważna jest rodzina. Ludzie przychodzą i odchodzą
z twojego życia, a rodzina zawsze jest i nigdy Cię nie zostawi. Poczułam, że w świecie, w którym musiałam przybierać wiele masek, mogę zawsze być soba przy rozmowach
z mamą. Nie muszę grać twardej, wyrachowanej, bać się,
czy ktoś mi wbije nóż w plecy. Po prostu mogę być otwarta, ufna i wrażliwa przy swojej rodzinie. Również bardzo
ważne jest dla mnie mieć kilku, dobrych, szczerych, zaufanych przyjaciół, którzy są na dobre i na złe.

H.R Jaka jest pani definicja miłości, czy wierzy
pani w prawdziwą miłość.
Z.G Oh z tą miłością Ciężkie pytanie do odpowiedzenia…….. Definicja miłości zmieniła się dla mnie kompletnie po wielu niepowodzeniach miłosnych….Jeszcze pare
lat temu chciałam mężczyznę, który dobrze wyglądał, dobrze się ubierał i był wysportowany, był trochę takim typem playboya, to były moje wyznaczniki na zakochanie.
Ale jak teraz o tym myślę, to było to troszkę takie płytkie,
powierzchowne i nic dziwnego dlaczego te związki się zawsze rozpadały. Teraz moja definicja miłości kompletnie
się zmieniła. Bardzo ważne jest dla mnie, czy osoba ma
dobry charakter, czy wierzy w Boga, czy ta osoba ciągle
pracuje nad sobą żeby być lepszym człowiekiem. Bardzo
bazuje też na definicji miłości w wersecie z Biblii – 1 Koryntian 13:4-8.
Czy wierzę w prawdziwą miłość? – Tak wierzę

H.R Pani życiowe motto.

H.R Interesuje się pani kryminalistką, muszę
przyznać, że od ponad roku również interesuję się
tym tematem. Proszę nam zdradzić, skąd wzięło
się zainteresowanie wydziałem sprawiedliwości.

Z.G Uwielbiam słowa wypowiedziane przez Dalai Lama,
Z.G Zawsze lubiłam rozwiązywać zagadki kryminalne . W
które stały się moim życiowym mottem
trakcie mojego intership w Superior Court of New Jersey
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Our prime purpose in this life is to help
others. And if you cant help them, at least
don’t hurt them

miałam okazje przyglądać się bardzo ciekawym sprawom kryminalnym. Te sprawy na sali sądowej
totalnie mnie wciągały. Chciałam szukać rozwiązań, dochodzić
prawdy, znaleźć winnego. Więc po
skończeniu intership zdecydowałam, że chcę studiować kryminalistykę. Mój oryginalny plan, to była
praca dla FBI. Niestety porzuciłam ten cel z wielu osobistych powodów.
H.R Pomaga pani organizować pokazy mody, bierze pani
udział w konkursach, zasiada
pani w jury. Proszę nam coś
więcej powiedzieć, na ten temat.
Z.G To były takie fajne czasy (
przed Covidem). Jak każdy wie
Kalifornia to miejsce popisu. Każdy chce być gwiazdą filmową i super modelką. Mnie zafascynowała
druga strona medalu – chciałam
aktywnie pracować z projektantami mody, robić fashion shows
i organizować przyjęcia charytatywne. Po naszym pierwszym bardzo udanym przyjęciu charytatywnym, w którym nie tylko byłam organizatorką, ale także
modelką na wybiegu, zaczęły się sypać masowe propozycje
i zaproszenia. Ludzie widzieli nasz talent, uwielbiali nasze
fashion shows, a także przyjęcia i chcieli to kontynuować.
Przeważnie przyjęcia charytatywne organizowaliśmy, aby
zebrać pieniądze. czy to dla schroniska psów, czy to dla
jakiejś fundacji. Designerzy mieli okazje zaprezentować
swoje nowe kolekcie w trakcie tych imprez. Ponieważ byłam osobą publiczną w San Diego i Los Angeles dostałam
propozycję bycia sędzią od organizatorów Miss Bliskiego
Wschodu ( Miss Middle East ) Paegant . To było wspaniałe
doświadczenie, bo wybory odbywały się co roku. Miałam
szanse poznać uczestniczki, być ich mentorem i coachem,
co sprawiało mi dużo satysfakcji osobistej.

Z.G Miałam wiele planów, z których niestety musiałam
zrezygnować z powodu sytuacji w jakiej wszyscy jesteśmy.
Wszystko jest w zastoju i w zamknięciu więc ciężko jest
planować. Miałam kilka projektów telewizyjnych, które
zostały odwołane. Nauczyłam się żyć dniem dzisiejszym i
zrobić, co ważne dziś. Ciężko jest zaplanować przyszłość,
kiedy ludzie walczą tylko o to, żeby być zdrowym. Sytuacja
jest ciężka, ale musimy żyć nadzieją, że wkrótce wszystko
wróci do normy.

H.R Na stałe mieszka pani w Kalifornii, jak obecnie wygląda sytuacja w Hollywood.

Z.G Sytuacja w Hollywood zmieniła się troszeczkę na lepH.R Z tego, co już wiem mamy podobne pasje. Ja- sze. Na początku był ostry lockdown, ale teraz restauracje
kie są pani plany na przyszłość, jak sobie pani ra- są otwarte w wewnątrz i na zewnątrz, a także siłownie są
dzi w sytuacji, która panuje na świecie teraz.
otwarte. Małymi kroczkami zbliżamy się do normalności.
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Myślę, że każdy z nas przechodzi inne etapy w życiu. Jeszcze
pare lat temu uwielbiałam życie w Kalifornii, a teraz czuje,
że jestem gotowa na nowe wyzwania, podróże, zwiedzanie
świata. Czasami czuje, że nie należę do jednego szczególnego miejsca, ale jestem obywatelem świata i pragnę poznać
inne zakątki. Pragnę zrealizować pragnienia swojej duszy,
ponieważ nie chcę sobie kiedyś wypominać, że tego nie zrobiłam. Będę podążać za sercem.

H.R Pani największe osiągnięcie życiowe, największe marzenie, jeszcze nie spełnione i te spełnione.
Z.G Marzenia, to coś co ciągle się pokazuje. Już tyle marzeń, co ja miałam i je spełniłam i ciągle przybywają nowe.
Te spełnione to na przykład w pewnym etapie swojego życia
chciałam skończyć kryminalistykę na uniwersytecie amerykańskim i pracować w sądzie w New Jersey. Osiągnęłam to.
Podczas innego etapu mojego życia chciałam być w show
business w Hollywood i osiągnęłam to również. Marzenie
o przeprowadzce z Nowego Yorku do Kalifornii a potem
na Hawaje też się spełniło. Marzenie bycia w popularnym
show też się spełniło.
Te niespełnione? jeszcze nad nimi pracuję, ponieważ zawsze wyznaczam sobie nowe cele.

ŻONY HOLLYWOOD

Z.G Chciałabym przekazać młodym kobietom, żeby nigdy
nie rezygnowały ze swoich życiowych marzeń i celów. Nie
ważne jak niemożliwe albo trudne one są do osiągniecia,
jeśli czegoś bardzo się pragnie, to nie ma rzeczy niemożliwych.
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H.R Czy chciałaby nam pani zdradzić, coś czego wcześniej
w innych wywiadach jeszcze nigdy nie ujawniła, co pani
chciałaby zakomunikować młodym kobietom, które pragną
odnosić sukcesy, czy miejsce, w którym pani jest teraz zadawala panią, czy wciąż szuka pani drogi do szczęścia.

H.R Grała pani w programie emitowanym przez
polską telewizję TVN Żony Hollywood, proszę nam
coś więcej o tym opowiedzieć.
Z.G Po wielu wywiadach dostając się do show Żony Hollywood czułam się bardzo zrealizowana. Była to dla mnie i
dla mojej siostry fantastyczna przygoda. Największym wyzwaniem dla mnie w tym show było być sobą przed kamerą.
Każdy chce zawsze wypaść jak najlepiej a tu nagle musisz
być sobą, z wszystkimi swoimi upadkami i wzlotami. Dzięki temu show nauczyłam się dużo o sobie, odkryłam nową
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pasję ( uwielbiam być w reality shows) i nauczyłam
się przez palce patrzeć na krytyków. Było to wspaniałe
doświadczenie i poznałam wielu niesamowitych ludzi,
z którymi do tej pory mam kontakt.
H.R Jest pani naturalnie piękną kobieta, czy
to zasługa zdrowego odżywiania, czy genetyka, jak wygląda pani dzień powszedni.
Z.G Dziękuje bardzo. Myślę, że część to genetyka a
druga część to tryb życia jaki prowadzę. Zawsze miałam bzika na punkcie zdrowej żywności i zaowocowało
to stokrotnie . Jestem weganką od 15 lat, praktykuję
intermitten fasting i promuję zdrowy tryb życia.
Dzień powszedni u mnie wygląda tak : budzę się rano i
piję 2 szklanki wody z cytryną. Następnie idę do siłowni na godzinę, albo dwie, a czasem biegam zamiast siłowni. Około godziny 11 rano zaczynam swój pierwszy
posiłek który zazwyczaj to zielony sok, albo smoothie.
Pora lunchu to zwykle mój największy posiłek. Składa się on z dużej sałaty, a także quinoa, avocado albo
słodkie ziemniaki z warzywami na parze. Przez cały
dzień podjadam tylko owoce. Moja kolacja to kolejne
super smoothie. I to praktycznie jest moja codzienna
rutyna, która utrzymuje mnie pełną energii i owocuje
zdrową błyszczącą cerą.

Serdecznie pozdrawiam i życzę cudownych chwil w
życiu.
Dziękuję bardzo Halinko, cała przyjemność po mojej
stronie.
Stockholm 03.04.2021

COPYRIGHT @FACEBOOK ZANETT GROMADZKI
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PAMIĘTAJ ŻE, TO TWOJA DECYZJA I ONA DAJE CI WOLNOŚĆ
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PYTASZ JAK WYBACZYĆ ?

Biorę głęboki oddech i czuję jak powietrze wypełnia moje płuca. W
tej chwili czuję ogromną radość i wdzięczność za to którędy mnie
Bóg w życiu poprowadził.
Przez czterdzieści lat, jak Żydzi na pustyni szukałam mojej ziemi
obiecanej. Szukałam ukojenia, zrozumienia i pocieszenia.
Na pustyni szukałam życia. W naszych historiach jest wiele doświadczeń,tych radosnych i tych które nie pozwalają nam ruszyć do przodu. Patrząc wstecz na moje życie, widzę w nim wiele bólu, który mnie
rozdzierał.
W dziecięcym umyśle nie ma odpowiedzi, na to dlaczego ktoś kto powinien kochać nas krzywdzi. Wiele lat chodziłam w niewybaczeniu.
Bogu, mojemu tacie i sobie.
Kotwica, którą rzuciłam wbiła się głęboko, w rany i trzymała mnie
w smutku. Problemy z chorobą alkoholową mojego taty, bardzo wyniszczyły naszą rodzinę. Nie potrafiłam zrozumieć, czemu pije i tak
się zadręcza i zaniedbuje swoją rodzinę.
W umyśle dziecka nie ma odpowiedzi na ból tego świata. Dorastając,
przeszłość ciągnęła się za mną jak długie cienie, chciałam żyć, ale nie
umiałam złapać oddechu wolności.
Nie umiałam wybaczyć, ponieważ tego nie rozumiałam. Nie wiedziałam jak puścić to co tak mocno trzyma, uczucie zranienia, odrzucenia, nie pokochania. Gdzie mogę znaleźć lekarstwo na stan mojego
ducha.

ART/ DESIGNER

Kiedy bardzo pragniesz tak z serca zmiany, kiedy szukasz, kiedy prosisz, kiedy pukasz przychodzą odpowiedzi. Przyszła i do mnie prosto
z nieba. Zrozumiałam, że wybaczenie to decyzja, to akt wolności dla
siebie i tej osoby. Potrzeba oczyszczenia tych emocji z ciała, umysłu i
serca. Mentorem w wielkiej zmianie był dla mnie Jezus.
Pokazał, że wybaczył tym którzy Go ukrzyżowali, pokazał że nie nosi
urazy, pokazał że, wielu nie wie co czyni. Zrozumiałam już, jako dorosła kobieta, że moje dzieciństwo i choroba alkoholowa taty było
pewnym procesem. Przerwałam w tej rodzinie milczenie o wyrażaniu
uczuć,mówiłam kocham na głos,chociaż nie było to łatwe.
Wybaczyłam sobie, że nosiłam gniew do Boga o to że, nie pomógł
mojemu tacie wcześniej a nas skazał na cierpienie. Wybaczyłam tacie, patrząc na niego, jak na człowieka który zmagał się wtedy ze swoimi słabościami, Jezus pomógł mi przejść przez ten proces uwalniania traumy.
Poczułam, że leczy nie tylko moje rany, ale mojej rodziny również.
często nosimy w sobie żal, urazę, rozczarowanie tym, jak zostaliśmy
potraktowani. Przez pamięć o tym wydaje się nam, że te osoby zasłu-
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REALIZM I METYAFIZYKA
W POWIEŚCIACH Łucji Fice

żą sobie na karę, potępienie na to, że będziemy traktować
je jak powietrze. Jednak nosząc te urazy choruje Twoje
ciało, twoja dusza, twoje serce. Zalewasz je trucizną, która
nie pozwala Ci normalnie żyć.

Wiem że to nie jest łatwe ale zrób to dla siebie,zrób to z
miłości do siebie. Pozwól aby Twoje serce na nowo było
wolne. W procesie wybaczenia prosiłam Boga aby mnie
wspierał,abym była wolna od wszystkiego co mi szkodzi,aby wypalił we mnie wszystko to co zabiera mi oddech.
Odnalazłam po czterdziestu latach moją ziemię obiecaną,to Bóg poprzez wybaczenie pokazał mi że wędrowałam
po pustyni tylko dlatego że bałam się tego co się stanie
kiedy wybaczę.
Dzisiaj pragnę powiedzieć Tobie,abyś wybaczał zawsze dla
swojego dobra,dla swojego spokoju ducha. Bóg dał nam
wiele drogowskazów i wolną wolę. To w niej tkwi wielka
moc. Kiedy czujesz że nie dasz rady, nie umiesz wybaczyć
poproś Boga o siłę. Jako ludzie pełni jesteśmy słabości ale
też wielkiej mocy, w tym który nas umacnia.

Z przeszłości, z pustyni zostały wspomnienia, już dzisiaj patrzę tylko w niebo i dziękuję Bogu za to ile zrozumiałam i
jaką przemianę przeszłam. Wyrusz w swoją drogę i daj sobie szansę na nowe lepsze życie. Bez obciążeń,bez kotwic,bez
trucizny która się sączy i odbiera nam dar życia. Może mnie zapytasz ile masz razy w życiu wybaczać? Odpowiem Ci
dla swojego dobra i zdrowia zawsze.

RZUCASZ KAJDANY PRZESZŁOŚCI I UWALNIASZ SWOJĄ DUSZĘ.

Rzucasz kajdany przeszłości i uwalniasz swoją duszę,ona odwdzięczy Ci się zdrowiem i radością,która uskrzydla.
Moją drogę przemiany przelałam na płótna,obrazy opowiadają historie,inspirują kolorami,jest w nich nadzieja i miłość która jest moją najwyższą wartością.
Bez niej ciemność,wkrada się w zakamarki naszego życia. Niech ona stanie się Twoim drogowskazem. Niech będzie
kompasem duszy. Gdziekolwiek teraz jesteś czy na pustyni czy w drodze do swojej ziemi obiecanej,kieruj się w stronę
światła niech Twoja dusza świeci.
Tego z całego serca Ci życzę.
Jola /Malarka
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wiście realizm, to moja archeologia pamięci ostatnich lat.
Moje książki pomogły mi ocalić pamięć. Zebrałam w nich
to, co ze mnie pozostało. Postrzeganie pozazmysłowe jest
dla mnie elementem ważniejszym, niż to całe realne, obskurne życie, więc jest też ten drugi metafizyczny poziom.
Mam to szczęście, że dzięki emigracji z powodów czysto
egzystencjonalnych zyskałam nową przestrzeń dla swojej
twórczości. Emigracja i saksy, to doświadczenie i eksperymenty. To połączenie realizmu z moją wyobraźnią, a moje
sny i symbole w nich zawarte dają inny obraz postrzegania
świata. Zawsze byłam osobą, która była zawieszona pomiędzy dobrem, a złem, walką i spokojem, pomiędzy muszę,
a chcę, a w dalszym dotyku wyobraźni, pomiędzy połączeniem, co widzialne, a tym, co niewidzialne. Jestem ogień i
woda. Lecz w ogólnym rozrachunku wszystko jest dla mnie
jednością. Niedawno uzmysłowiłam sobie, że już jestem
zawieszona pomiędzy TU I TAM.
Y.P. Twój proces myślenia i rozumienia świata jest nieco
dogmatyczny w twojej twórczości. Jaką masz więc wizję?
Łucja Fice: Nie wiem o jaką wizję chodzi. Czy o wizję społeczną czy moralną? Jeśli tak, to według tej wizji robię swoje, a przy okazji może uda się osiągnąć mały, własny sukces
w literaturze. Literatura w moim przypadku pełni rolę rachunku sumienia i pamięci. Moje książki o opiekunkach, to
zatrzymany czas „strychu” wspomnień, „mieszkań” pamięci, ran na duszy opiekunki, która do bólu poznała ludzką
egzystencję. Cierpienie, kalectwo i na końcu śmierć. Jeśli
zaś chodzi o wizje przyszłości, to nie widzę jej słodko, ale
nie chcę się wypowiadać.

Y.P. Powiedziałaś mi kiedyś, że zadaniem pisarza jest opi- Y.P. Powiedziałaś „nie przyzwyczajajmy się do życia, a szasywanie świata, jaki nosi w sobie i dochowanie mu wierno- nujmy nawzajem. Co przez to rozumiesz?”
ści? Czy o to chodzi w twórczości?
Łucja Fice: Słowo „PRZEMIJANIE” jest mi najbliższe. PraŁucja Fice: „Ogarnąć życie” to mój prywatny cel, jaki so- cując kilkanaście lat z seniorami przyzwyczajona jestem do
bie wyznaczyłam. Nie przejmuję się tym, czy kontynuuję pożegnań. Codziennie widzę ten strach w oczach i walkę
wątki literatury obyczajowej, filozoficznej, metafizycznej przed tym, co nieuchronne. Wielu widzi w śmierci próżnię
czy plebejskiej. Mam swoją wizję literatury, jako pamię- i tym jest najtrudniej odchodzić. Fabuła moich powieści
ci bycia opiekunką osób starszych. Bardzo istotny jest dla tkwi nie tyle w opowiadaniu o opiekunkach, ich perypemnie realizm w powieściach. Ale nie mniej ważny jest te- tiach, ale w realnych wspomnieniach, dygresjach, monomat snów i to, że mogłam się wypowiedzieć na temat spo- logach, obserwacjach, refleksjach. Chciałam, by czytelnik
sobu wewnętrznego postrzegania świata. Odpowiadam, dowiedział się czegoś nowego, jak to jest być na saksach,
jakby sama sobie: kim jesteśmy, co tu robimy na tym świe- czyli o świecie, niby znanym i nie znanym. Myślę, że atcie. Będzie to moim czytelnikom bliskie lub obce. Oczy- mosfera konfrontacji, wzbogacona o mistyczną aurę, spo
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Y.P. Rozwój duchowy, a pracą z seniorami w ich dniach ostatnich?
Łucja Fice Mam nadzieję, że realistyczne obrazy pracy opiekunki dobrze wkomponowują się w mistyczny świat bohaterki. To połączenie
realizmu obecnych czasów i starcie
się mistyki z wiedzą, jaką Gabrysia
posiadła, nie było zamierzone, kiedy zaczęłam pisać pierwszą książkę.
Gabrysia może być przez czytelnika
postrzegana, jako osoba dogmatyczna, ale to nie znaczy, że stany ducha
jakie przeżywa, nie będą w najbliższej
przyszłości przez naukę udowodnione.
Y.P. Bohaterka często spotyka się ze
śmiercią i jej mistyczny świat, jest dla
niej obroną przed tym, co nieuniknione.

woduje, że żaden z czytelników nie pozostanie obojętnym
na zjawisko emigracji, wyobcowania w obcym środowisku
w obcych domach, wśród obcych sobie ludzi.
Y.P Czego dotyczy ta mistyczna aura?
Łucja Fice: Moje wszystkie powieści mają ten drugi metafizyczny poziom, czyli poziom snów. Te prorocze zdarzają
mi się rzadko i spontanicznie, jakbym chwilowo łączyła się
z kroniką Akaszy, gdzie zapisane jest wszystko, co było i co
będzie. Te poziomy połączone z twardymi realiami, to takie
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Łucja Fice: To praca opiekunki przyczyniła się do rozwoju wewnętrznego. Ludziom czekającym na przejście
na drugą stronę zawdzięczam swoją
przemianę. Wytrącenie z normalnego
życia, ta praca, dały mi doznanie tej sfery,== która kiedyś
była mi może nie całkiem obca, ale daleka. Myślę, że warte
były próby opisania doznań, uzupełnione o własne przemyślenia, uporanie się z dysfunkcją tych ludzi, to wszystko miało wpływ na moją psychikę, kondycję i wewnętrzne
przekonanie wytyczonego celu.— Cierpienie tych ludzi nie
było dla mnie bez znaczenia, dało mi możliwość refleksji.
CZYM JEST ŻYCIE, CZYM JEST ŚMIERĆ. Poszukiwania
odpowiedzi znalazły się w mojej książce, uzupełnione o
własne przemyślenia. To był również aspekt uporania się
z własnymi lękami o taką samą przyszłość. Najgorsza była
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ezoteryczne wędrówki. To taka „jazda
bez trzymanki,” jak zauważyła jedna
z recenzentek. Tematy snów w moich
powieściach, to odbicie rzeczywistości sennej w rzeczywistości na jawie.
Budząc się odszyfrowuję symbole i
udaje mi się bardzo często przewidywać przyszłość. Sny, przeczucia,
intuicja zawsze są tylko ostrzeżeniem
przed sytuacją, jaka nastąpi ale nie
dostaję żadnych wskazówek, jak tego
uniknąć. O tym piszę.

dla mnie komunikacja niewerbalna z ludźmi sparaliżowanymi z uszkodzonym ośrodkiem mowy. Twierdzę, że nawet owady tworzące zorganizowane społeczności komunikują się ze sobą, bez posługiwania się mową. Komunikacja
niewerbalna na drodze telepatii nie była mi obca, bo uważam, że istnieje możliwość istnienia procesów myślowych
bez używania mowy.
Y.P. Dlaczego dopiero po 50-tce zaczęłaś inaczej spoglądać na życie?
Łucja Fice: Dopiero w dojrzałym wieku pojawia się potrzeba zgodności myśli i uczuć, świadomości i nieświadomości, kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, przekonań i działań. Po prostu z upływem lat stajemy się bardziej sobą, bo
młody człowiek zorientowany jest na zewnątrz i bardziej
jest uległy wpływom otoczenia i chce żyć z nim w zgodzie.
W starszym wieku już tak bardzo na tym nam nie zależy.
Wydaje mi się, że wtedy jesteśmy bardziej prawdziwi.
Y.P. Dlaczego w ogóle piszesz?
Łucja Fice: Piszę, bo wierzę, że moje słowa są ważne, chciałabym uwrażliwić na świat, który poznałam, a z którym
większość nie spotyka się na co dzień.
Y.P. Po co zadajesz w swoich powieściach takie irracjonalne pytania, skoro nie ma na nie odpowiedzi?
Łucja Fice Uważam, że życie dokonuje się według jakiegoś
planu. Jakiego? tego szukam.
.
Łucja Fice autorka powieści opartych na faktach
Powieści „Przeznaczenie” „Wyspa Starców” „ Opiekunka”
„Za Kryształowym Lustrem” Druga Strona Grzechu” wyd.
WFW –W-wa.
Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/lucyfice
Felietony, opowiadania są od wielu lat częścią prozy dnia
codziennego autorki. Zapisuje skrzętnie w dzienniku życia
świat, który nas otacza, oraz obserwacje z których czerpie
inspiracje.

Dziękuję z całego serca za tak osobiste przekazy relacjonujące XXI w. Życzę Tobie szerokości, kreatywności oraz
wysokich lotow w LITERA’turze. Rozmawiała: Yvette Poplawska ‘Międzynarodowe Stowarzyszenie Artystów Autorów Dziennikarzy Prawników Virtualia ART. 20.03.2021.
Fotografie z albumów prywatnych pisarki, poetki, ART’yst- Belgia H.R Jest pani współzałożycielką i Prezesem Polskoki.
-Polonijnej Unii Gospodarczej. Jak ta inicjatywa przyjęła
się od tego czasu w Polsce i w środowiskach polonijnych?
Prosimy o zapoznanie się ze stronami www:
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WSPÓŁZAŁOŻYCIELKA I PREZES
POLSKO-POLONIJNEJ UNII GOSPODARCZEJ

A.M Polsko-Polonijna Unia Gospodarcza to inicjatywa
grupy osób, które już od wielu lat dostrzegały potrzebę
powołania organizacji międzynarodowej będącej w stanie
integrować polski i polonijny biznes. Skupiamy wielu doświadczonych działaczy polonijnych i międzynarodowych
ekspertów, którzy rozumieją problemy i potrzeby współczesnej Polonii. Początkowo, kiedy dwa lata temu rozpoczęliśmy swoją działalność, wielu obserwatorów patrzyło
na nas z zaciekawieniem, a zapewne wielu nie dawało tej
inicjatywie zaledwie roku. Dziś jest inaczej, osoby, które
wówczas sceptycznie patrzyły na naszą działalność przekonały się, że nie tylko nie oddaliśmy pola, na którym
działamy, ale też dynamicznie się rozwijamy, przyjmujemy nowych członków i poszerzamy zakres swoich usług.
Obecnie przygotowujemy też kilka projektów, które umożliwią nam szybką ekspansję na polonijnym rynku, ale póki
co jeszcze nie mogę zdradzić szczegółów.
H.R Jak wygląda obecna sytuacja organizacji? Wiem skądinąd, ze zainteresowanie jest spore.

Zdjęcie> Andrzej Abb, Agnieszka Maćkówka
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A.M Obecnie do naszej organizacji należą przedsiębiorcy z
wielu zakątków świata i stale dochodzą nowi, choć
przyznam szczerze, że pandemia koronawirusa spowolniła
proces aktywności biznesowej wielu polonijnych przedsiębiorców. My jednak próbujemy ich przekonywać, że nie
ma sensu ograniczać swojej działalności na polu współpracy biznesowej, bo to prowadzi donikąd. Trzeba dobrze wykorzystać czas przestoju światowej gospodarki i
wzmocnić siły, tak by ruszyć na podbój rynku, kiedy już to
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wszystko będzie za nami. Stoimy na stanowisku, iż branże
najbardziej dotknięte skutkami pandemii powinny zmienić kierunek działalności lub szukać nowych inicjatyw
na rynku. My, w organizacji jesteśmy pełni optymizmu,
przecież świat po pandemii musi dalej działać, producenci będą produkować, konsumenci konsumować, a zatem
biznes musi rozwijać się dalej i musi rozwijać współpracę
z innymi firmami, bo jest to naturalna kolej rzeczy. Nie
może być inaczej.

talność w biznesie, bo ciągle jeszcze gdzieś tkwi w nas
to mylne przeświadczenie, że czegoś się nie da, że lepiej
gdzieś tkwi w nas to mylne przeświadczenie, że czegoś się
nie da, że lepiej na państwowym. W Polsko-Polonijnej Unii
Gospodarczej, chcemy wskrzesić ducha polskiej przedsiębiorczości, bo Polacy są narodem przedsiębiorczym, potrafiącym świetnie robić biznes. Dlatego w ramach naszej
organizacji chcemy wspomóc wszystkie polonijne firmy,
nadać im impetu do tego, by z sukcesem mogły prowadzić
międzynarodową ekspansję, ale warunek – Z Polską na
ustach. Uważam, że bardzo ważna jest świadomość naszego dziedzictwa narodowego, czyli skąd się wywodzimy i co
daje nam siłę do działania.
H.R W jaki sposób fakt, że prowadzi pani kancelarię
prawniczą, specjalizującą się w sprawach ekonomicznych
i gospodarczych, również w aspekcie międzynarodowym,
wpływa na pani aktywność w Unii?

H.R Motto waszego dziania brzmi: „Myśl po polsku – działaj globalnie”. Jak mogłaby pani rozwinąć to hasło?
A.M Polski biznes musi wyraźnie zaznaczyć swoją obecność na międzynarodowym rynku. Dziś, polska gospodarka wygląda zupełnie inaczej niż dziesięć, dwadzieścia lat
temu. Jesteśmy w zupełnie innym miejscu, mamy coraz
bardziej innowacyjny przemysł, wspaniałe osiągnięcia
technologiczne i coraz aktywniejszą działalność bizneso- A.M W swojej kancelarii mam do czynienia z różnymi firwą. Musimy jednak w dalszym ciągu zmienić swoją men- mami i ludźmi prowadzącymi działalność międzynarodo-
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żam, że przyczyn może być wiele, począwszy od doboru
niekompetentnej kadry, poprzez brak pomysłów na integrację Polonii, brak konkretnych rozwiązań, a skończywszy na nieumiejętnym dopasowaniu się do rzeczywistych
potrzeb i wymagań rynku. My, w Polsko-Polonijnej Unii
Gospodarczej przyjęliśmy jednak inne założenie. Zdajemy
sobie sprawę z tego, że przedsiębiorcy chcą przystępować
do tego typu organizacji z konkretnych powodów, jakimi
są możliwość korzystania z fachowych usług. My je mamy
i dostarczamy, mało tego stale poszerzamy ich pakiet, dołączamy nowe rozwiązania, które mają wspomóc robienie
biznesu i integrację firm o podobnych profilach działalności. Myślę, że to jest recepta na sukces, myślę, że to jest
rozwiązanie, jakiego rzeczywiście potrzebują i poszukują
przedsiębiorcy.
H.R Wstąpienie do Unii wygląda na łatwy proces. Jakie
kryteria trzeba tu spełniać i czego możemy oczekiwać po
przynależności do organizacji?

H.R Jednym z głównych celów działania Unii jest kreowanie pozytywnego wizerunku marki ,,Polska” w świecie. Jak A.M Zrzeszamy ludzi, którzy cenią w biznesie wysokie
sobie radzicie z tym – chyba wciąż niełatwym – zadaniem? standardy etyczne, jak: współpraca, zaufanie, lojalność,
uczciwość, a także kultywujących wartości patriotyczne.
A.M Faktycznie kreowanie marki „Polska” jest proble- Przedsiębiorca, który chce przystąpić do Unii, powinien
mem, z jakim nasz kraj, biznes i wiele różnych środowisk zaakceptować nasz regulamin oraz wypełnić formularz
stykają się od wielu lat. Ja jednak myślę, że biorąc pod zgłoszeniowy, który jest dostępny na naszej stronie: www.
uwagę okres począwszy od upadku komunizmu do dziś, ppug.com.pl Jeśli chodzi o korzyści z członkostwa w PPUG
marka „Polska” niesamowicie wystrzeliła w górę. Nie tylko to jest ich wiele. Naszych członków otaczamy kompleksoprzystąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej i NATO, wą opieką na wszystkich płaszczyznach prowadzenia dziaale też fakt, że jesteśmy jednym z głównych sojuszników łalności gospodarczej, a jednocześnie zapewniamy rozwiąUSA, czynią z naszego kraju partnera godnego uwagi. zania biznesowe, dzięki którym firma może wyjść ze swoim
Nasz wizerunek w ostatnich latach wzmocnił się na wielu produktem lub usługą na rynki międzynarodowe. Członpłaszczyznach – gospodarczej, turystycznej, biznesowej, kowie Unii otrzymują nasze pełne wsparcie na każdym
kulturalnej, sportowej i wielu innych. Nie możemy jednak, etapie inwestycyjnym, a przedsiębiorca zyskuje klarowną
jako naród pozostać bezczynni w dalszym kreowaniu tego sytuację na temat tego, do kogo kieruje swój produkt bądź
wizerunku w świecie. Uważam, że dużą rolę w tym zakre- usługę, ile i w jaki sposób będzie sprzedawał i jak dużo może
sie powinny spełniać organizacje polonijne, jak chociażby na tym zarobić. Każdy przedsiębiorca, który przystąpi do
Polsko-Polonijna Unia Gospodarcza. Nie ukrywam, że jest Unii i zostanie naszym członkiem może korzystać z wielu
to jeden z naszych głównych i priorytetowych celów. Chce- usług dedykowanych firmom, świadczonych po preferenmy pokazywać, że polskie i polonijne firmy i marki są god- cyjnych cenach. W naszych koszykach usług znajdują się
ne polecenia, mają bogate tradycje i robią naprawdę niesa- specjalistyczne porady oraz usługi dla biznesu w zakresie:
mowite rzeczy. Nie możemy mieć kompleksów bo one nas ubezpieczeń, prawa, podatków, księgowości, procesu inwyniszczają. Musimy pokazywać nasze możliwości, naszą westycyjnego, optymalizacji produkcji, negocjacji handlosiłę, która jak doskonale wiemy wynika ze współpracy.
wych, arbitrażu, mediacji, due dilligence, coachingu bizH.R Już wielokrotnie, w środowisku polonijnym, z różnym nesowego, a także reklamy, marketingu i public relations.
skutkiem były podejmowane inicjatywny, zmierzające do Jednocześnie dla naszych członków rejestrujemy i prowabliższej współpracy Polonii z Polska. W czym dostrzegała- dzimy firmy, oddziały oraz przedstawicielstwa, zapewniaby pani przyczyn zbyt małego „przebicia się” tych działań? my bieżącą obsługę korporacyjną, prowadzimy badania
rynkowe, piszemy biznesplany i oceniamy potencjał oferty
A.M Rzeczywiście, nie brakuje przykładów takich orga- na wybranych rynkach. Dokonujemy także oceny ryzyka
nizacji, które szumnie i szybko powstawały, a następnie inwestycji, organizujemy misje gospodarcze, prowadzimy
szybko upadały, lub popadały w swoisty marazm. Uwa- serwis i obsługę targów oraz organizujemy spotkania B2B.
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wą. Zakres jej działalności jest bardzo szeroki, zachęcam
do odwiedzenia strony: www.agma kancelaria.com.pl. Na
co dzień stykam się z różnymi sprawami i problemami,
którym staramy się wspólnie ze swoimi współpracownikami zaradzić. Ci, którzy zgłaszają się do mojej kancelarii nie zawsze mają świadomość, że jest coś takiego, jak
Polsko-Polonijna Unia Gospodarcza. Ja natomiast staram
się im o tym wspominać, a gdy widzę zainteresowanie z
ich strony, zachęcam do przystąpienia, choć nienachalnie.
Członkowie PPUG mają do dyspozycji wiele usług, które
umożliwiają im łatwiejszą działalność na rynku, bo przecież świadczymy usługi prawne, księgowe, marketingowe,
doradcze, ubezpieczeniowe, związane z gospodarką nieruchomościami. Kancelaria prawna i Polsko-Polonijna Unia
Gospodarcza to dwa podobne światy – światy biznesu,
gdzie firmy potrzebują fachowego wsparcia, a ja staram
się im to dawać.

H.R Jakie są warunki stworzenia efektywnej i globalnej
organizacji, służących budowie silnych więzi Polonii z ojczyzną w obszarze ekonomii,
gospodarki, nauki i kultury?
Po pierwsze to dobór odpowiedniej kadry. Do współpracy z organizacją pozyskaliśmy
ludzi, którzy są specjalistami
w dziedzinach, w których aktywność zaplanowaliśmy. Są
to ludzie solidni, na których
możemy liczyć, którzy mają
dobre pomysły i wychodzą z
własnymi inicjatywami. Dobra atmosfera współpracy w
ramach organizacji niewątpliwie wzmacnia nasze relacje i powoduje, że pomysły, o których dyskutujemy
we własnym gronie znajdują
przełożenie na naszą działalność. Staramy się utrzymywać aktywność na wszystkich
polach, również kulturalnych
i naukowych, ale najważniejsza jest dla nas współpraca
z biznesem. Tu dochodzimy
do kolejnego elementu, jakim są inicjatywy i narzędzia,
przy pomocy których chcemy
urzeczywistniać naszą aktywność. Wiąże się ona niezmiennie ze świadczeniem fachowych usług i pomocy
przedsiębiorcom, którzy przystępują do Unii. Ważne jest
to, aby wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom, rozmawiać z nimi, rozumieć ich potrzeby, utrzymywać z nimi
kontakt i działać na zasadzie komplementarności, czyli
uzupełniać się. Wierzymy, że model rozwoju naszej organizacji, który przyjęliśmy sprawdzi się i pozwoli skutecznie integrować Polaków prowadzących swój biznes nad
Wisłą z polonijnymi firmami i że przyniesie obu stronom
rzeczywiste korzyści.

Serdecznie dziękuję za inspirujący wywiad.
Sztokholm 19.03.2021
Halina Rosa
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organizatorki w ydarzenia
Bożena Krasoń, Ursula Golda

w domach z dala od rodziny i przyjaciół, postanowiliśmy
zareagować i dać coś od siebie ludziom chociażby wirtuSpotkania Polonijne – Bożena Krasoń i Ursula Golda , alnie. I tak każdej niedzieli przedstawialiśmy Polaków
działaczki polonijne z Włoch, które rozpoczęły swoją cha- z różnych stron świata, prowadząc rozmowy na żywo w
rytatywną działalność w marcu 2020 r., w tym roku po- myśl zasady Polak potrafi.
stanowiły zrealizować projekt , nad którym bardzo długo
pracowały.
Uruchomiliśmy akcję pomocna dłoń jako pomoc psychologiczną ,organizowaliśmy i współorganizowaliśmy małe
CZYM SĄ SPOTKANIA POLONIJNE?
eventy na tyle na ile pozwalała sytuacja.
To projekt, który powstał podczas pierwszego lockdow- Działamy do dziś w pełni wiary , że jesteśmy pomocni.
nu 2020 r. we Włoszech. Gdy byliśmy wszyscy zamknięci Przeprowadziliśmy już prawie 50 wywiadów z Polonią z
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Osobowość Polonijna Roku
im. Edyty Felsztyńskiej

Edyta Felsztyńska

całego świata. I w końcu nadszedł moment, w którym
chcemy zrealizować nasz pomysł ,nasz projekt, który na
zwaliśmy dumnie.

DLACZEGO IMIĘ TEJ KOBIETY JEST TAKIE Jej marzeniem było zjednoczyć całą Polonię i każde orgaWAŻNE?
nizowane spotkanie zaczynało się od zaśpiewania piosenki: Bo wszyscy Polacy to to jedna rodzina.
Edyta Felsztyńska – ur. 04.06.1972, zm. 25.07.2017 r. w
wieku 45 lat przegrywając walkę z nowotworem. Przyje- Edyta miała swoje motto, nie zmieniała ludzi, kochała ich
chała do Włoch w 1990 roku, po latach wyszła za mąż za i akceptowała takimi jakimi są. Bardzo duże wsparcie i
Włocha. A w roku 2007 wraz z Bożeną Wróblewską za- wspaniałą współpracę otrzymała od wielu osób.Nazywała
łożyły stowarzyszenie Insieme. Obie Panie rozpoznawane ich cichymi aniołami, zawsze stojącymi obok. Przyjaźnie
są, jako działaczki polonijne, nie tylko we Włoszech, ale przetrwały wszelkie próby i wytrwały do końca jej życia.
również w Europie. Edyta była osobą z mnóstwem pozytywnej energii, którą wykorzystywała, aby pomagać in- Była osobą pozytywnie myślącą, uczciwą, serdeczną, zanym. Kochała ludzi i pamiętając swoje ciężkie chwile na wsze uśmiechniętą i niosącą pomoc każdemu potrzebupoczątku emigracji, starała się pomagać w rozwiązywaniu jącemu mimo swojej ciężkiej choroby. Edyta Felsztyńska
problemów nowo przybyłych na emigrację Polaków. Po- była wspaniałym przykładem i darem dla każdego, kto
siadała niesamowitą siłę oraz ogromną chęć do współor- spotkał ją na swojej drodze .
ganizowania i organizowania różnych wydarzeń i eventów
oraz pomagania innym na wszelki możliwy sposób. Dzięki Jesteśmy dumni, że imieniem tak wspaniałej Polki i dziastowarzyszeniu organizowano również akcje charytatyw- łaczki polonijnej mogliśmy nazwać naszą nagrodę. Dzięne. Mówiła zawsze : Jak my sobie nie pomożemy, to nikt kujemy rodzinie Edyty za taką możliwość.
nam nie pomoże.
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Redakcja -wiadomości online – polacywewłoszech.com
Sabina Poulsen –Wyspy Owcze FO
Platforma medialna KROK PO KROKU -Hanna Grosfeld
– Buda dziennikarka telewizyjna.

Nabory kandydatów do nagrody Osobowość Polonijna wloskislub.com – Barbara Sandra Pawlukiewicz-Carusotti
Roku im Edyty Felsztyńskiej odbędą się w terminie od – fotograf.
15.10.2021 do 20.11.2021 r.
Zapraszamy do współpracy również wszystkich zaintereTegoroczna gala odbędzie się online, jak wszyscy wiemy sowanych i czekamy na Państwa zgłoszenia kandydatów
z powodu niestabilnej sytuacji , natomiast w przyszłości do nagrody.
bierzemy pod uwagę organizację gali w Rzymie.
Link do strony
Pragniemy podkreślić, iż jesteśmy organizacją niezarejestrowaną ,działającą charytatywnie , nie sponsorowaną https://www.facebook.com/osobowoscpolonijnaroku
przez nikogo. Naszą pasją jest praca na rzecz promocji Polonii oraz naszego kraju i to dla nas jest najwyższym pio- Autorzy : Bożena Krasoń, Ursula Golda
rytetetem.
Bożena Krasoń – certyfikowaPragniemy podziękować serdecznie wszystkim, którzy
na dietetyczka, promotorka
przyłączyli się do nas, by to wydarzenie mogło powstać.
zdrowia, trenerka osobista,
mentor tutor, działaczka poDziękujemy członkom kapituły :
lonijna, współorganizatorka
wielu eventów, współzałożyMagdalena Pinkwart-dziennikarka radiowa ,telewizyjna,
cielka i koordynatorka Spoprasowa. Prezes Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Tutkań Polonijnych. We Włorystycznych im. Olgierda Budrewicza.
szech jest od 15 lat.
Bożena Wróblewska – Stowarzyszenie Insieme
Aleksandra Seghi -współredaktor portalu Polacywewloszech.com
Ursula Golda – od 30 lat
mieszkanka
Wiecznego
dr Adrianna Tomczak – doktor nauk społecznych, specja- Miasta , pasjonatka dolistka do spraw social media
brej kuchni , pomysłodawczyni i współzałożycielDziękujęmy serdecznie za objęcie patronatu medialnego ka Spotkań Polonijnych,
następującym partnerom :
działaczka polonijna, organizatorka i współorgaStowarzyszenie Artystów Autorów Dziennikarzy Prawni- nizatorką wielu eventów,
ków– Virtualia ART
właścicielka w Locazione
Turistica a Roma.
Polonijna Agencja Informacyjna.
Portal dla Polonii Polska360.org
Magazyn DESIGNER -Redaktor Naczelny Halina Rosa
Sztokholm
Reedycja z upoważenia Bożeny Krasoń dla The Designer
Halina Rosa.
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Nagroda Osobowość Polonijna Roku im. Edyty Felsztyńskiej 2021.
Spotkania Polonijne – Bożena Krasoń i Urszula Golda
pragną tą nagrodą uczcić imię Edyty Felsztyńskiej , jak
również docenić w ten sposób osoby działające dla Polonii
z różnych krajów świata.

ZŁOTY MEDAL
Znaczka Pocztowego w Brukseli

POLSKA DUMA NARODOWA w Bruxelles. Polski Znaczek Pocztowy otrzymał ZŁOTY MEDAL 21.09.2019 w
Bruxelles w Belgii. Znaczek z Ignacym Paderewskim Poczty Polskiej w 100. rocznicę powstania PWPW.Z okazji 100.
rocznicy utworzenia Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych Poczta Polska wyemitowała okolicznościowy
znaczek z wizerunkiem Ignacego Jana Paderewskiego.
Rada Ministrów kierowana przez Paderewskiego powołała
Państwowe Zakłady Graficzne, poprzedniczkę PWPW,25
stycznia 1919 roku. Rocznica powstania PWPW to także
okazja, by świętować blisko 100-letnią współpracę Wytwórni z Pocztą Polską.
Pocztę Polską w Brukseli reprezentowali: Mariusz Dawid
– dyrektor Biura Filatelistyki, Krzysztof Górski – dyrek

tor Biura Współpracy i Handlu Międzynarodowego oraz
Agnieszka Trząskowską – pełnomocnik dyrektora ds. filatelistyki zagranicznej.@ Media: Poczta Polska@ Yvette
Popławska ‘MS AADP Virtualia ART z siedzibą w Belgii.

Autorką znaczka jest Agnieszka Próchniak, a autorem rytu
– Przemysław Krajewski. Znaczek okolicznościowy w bloku został wyprodukowany w nakładzie130 tys. sztuk. Jego
wartość wynosi 14,50zł. Jest dostępny w sprzedaży od
25stycznia br. Na znaczku oprócz portretu Paderewskiego
umieszczono także wizerunek budynku Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, który został wybudowany w
1929 roku w pobliżu Starego Miasta w Warszawie.
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Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych to jedna z najważniejszych
polskich instytucji. Jej historia związana jest z odzyskiwaniem przez Polskę niepodległości. Rząd polski chciał,
by produkcja banknotów oraz dokumentów wzmocniła
niezależność państw Polityka ta miała być także istotnym elementem odbudowanej tożsamości Polski. Pierwszy banknot o nominale 100 marek polskich z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki trafił na rynek w 1920 roku.
25stycznia 1999 roku patronem firmy obrano Ignacego
Jana Paderewskiego.

Ignacy Jan Paderewski powiedział kiedyś, że „sprawa
narodu to nie interes, z którego wycofać się należy, gdy
zamiast zysków straty przynosi. Sprawa narodu to praca
ciągła, praca stała, wytrwałość niezłomna, ofiarność nieprzerwana z pokolenia na pokolenie. Zaniechać jej nigdy
nie wolno, a łożyć na nią, w miarę możności, zawsze się
powinno”. Słowa te były aktualne zarówno 100 lat temu,
jak i dziś. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
ma powody do dumy. Codziennie, niemal w każdej miPoczątki współpracy Poczty Polskiej z Polską Wytwórnucie jej produkty towarzyszą naszym rodakom–mówi
nią Papierów Wartościowych sięgają 1920 roku. WówMaciej Biernat, prezes Zarządu Polskiej Wytwórni Paczas Państwowe Zakłady Graficzne wyprodukowały swój
pierów Wartościowych.
pierwszy znaczek pocztowy: Orzeł na tarczy barokowej.
Spośród wielu znaczków wyprodukowanych w kolejnych
latach przez PWPW dla Poczty Polskiej należy wspoPostać Ignacego Jana Paderewskiego została przedstamnieć o tych najbardziej niezwykłych: 400-lecie Poczty
wiona techniką stalorytu, na bloku ze znaczkiem znajduPolskiej(projekt: Hanna Przeździecka, ryt: Stefan Łukaje się także element zbudowany z reliefu z pogrubioną
szewski, data emisji – 12 grudnia1958 r.), Ślady polskie
linią w offsecie, fragmenty wydrukowane specjalną farbą
w Europie(projektant: Kazimierz Bulik, data emisji –16
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OVI®, gilosz offsetowy, obraz wielotonalny o zmiennej grubości warstwy
farby, efekt kątowy w stalorycie oraz
tło ze specjalnego rastra. Dodatkowymi „smaczkami” znaczka są mikro
teksty pozytywowe i negatywowe, wykonane ze zmienną wysokością liter w
offsecie, a także w stalorycie. Te jednak ujawniają się dopiero pod lupą.
Każdy blok zawiera także numerację
typograficzną. Ta emisja ma szczególne znaczenie zarówno dla Poczty
Polskiej, jak i dla Polskiej Wytwórni
Papierów Wartościowych. PWPW jest
jednym z naszych największych i najstarszych partnerów, a na pewno najważniejszym w obszarze filatelistyki.
To właśnie Wytwórnia drukuje od lat
nasze znaczki. Dlatego tak bardzo cieszy nas fakt, że znaczek tej emisji jest
tak wyjątkowy. Każdy blok ma unikatowy numer, a w samym znaczku zawarte jest wiele detali drukarskich,
które mogą zainteresować nie tylko
filatelistów – mówi Wiesław Włodek,
wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej.

listopada 2009 r.), Kanonizacja papieża
Jana Pawła II (projektanci: Marzanna i
Jacek Dąbrowscy, data emisji– 2 kwietnia
2014), Zabytkowe organy w Polsce (projektantka: Marzanna Dąbrowska, data
emisji – 16 września2017 r.).
W sobotę 21 września 2019 r. w Brukseli
przedstawiciele Poczty Polskiej odebrali
nagrodę za znaczek emisji „100. rocznica
utworzenia Polskiej Wytwórni Papierów
Wartościowych”.Za znaczek dedykowany
PWPW Firma otrzymała pierwsze miejsce
w kategorii znaczek rytowany w konkursie
Stowarzyszenia Filatelistów Belgijskich
„Les Grands Prix de l’Art Philatélique Belge et Européene”. Jury złożone z 30ekspertów, reprezentujących środowiska
filatelistyczne i artystyczne, dokonało wyboru podczas posiedzenia w Brukseli w
dn. 27 kwietnia 2019 r. W konkursie wzięło udział 25 z 28 państw UE. Tegoroczna
nagroda to kolejne wyróżnienie dla Poczty
Polskiej w tym konkursie. W poprzednich
latach Firma osiągała następujące wyniki: II miejsce w konkursie filatelistycznym
Les Grands Prix de l’art philatélique Belge et Européenne, w kategorii znaczki rytowane za emisję „450. rocznica urodzin
Jana Jesseniusa (1566-1621)”. Emisja
2016 r.,ryt. František Horniak; I nagroda w kategorii znaczków dedykowanych
najmłodszym odbiorcom(Youth Related
Stamps) konkursu Grands Prix de L’art
Philatelique Belge – znaczki wydawane
w Unii Europejskiej – Bruksela 2016 r. za
emisję „Magiczny świat Disneya”, 2015 r.,
projekt graficzny: Agnieszka Sancewicz; *
II nagroda Grands Prix de L’art Philatelique Belge za najpiękniejszy znaczek rytowany wydany w Unii
Europejskiej w 2014 r., Bruksela2015 r. za emisję: „Legiony Polskie”, 2014r., projekt graficzny: Karol Tabaka, ryt:
Przemysław Krajewski; * Grands Prix de L’art Philatelique
Belge za najpiękniejszy znaczek rytowany wydany w Unii
Europejskiej w 2011 r., Bruksela 2012 r.za emisję: „100-lecie Nagrody Nobla z chemii dla Marii Skłodowskiej-Curie”, 2011r. wspólna emisja ze Szwecją, projekt graficzny:
Marzanna Dąbrowska, ryt: Piotr Naszarkowski.
Prosimy o zapoznanie się ze stronami www:

http://www.filatelistyka.poczta-polska.pl/sklep_pl/
index.php5?fbclid=IwAR1uPi6u-0FfZk33da50G5gvH02XR-xxWlm9F8o5mFzndZjT8E1MawsdF08
Dziękuję serdecznie za wyjątkowo edukacyjną i jakże
mobilizującą rozmowę Yvette Popławska, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów Autorów.
Dziennikarzy Prawników Virtualia ART. 03.2021 r.
Reedycja w m.in. w The Designer ze Sztokholmu.
YP Powiedz mi Małgosia coś o sobie…z jakiego miasta jesteś?
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Pełnomocnikiem Europejskiej Wyższej Szkoły
Prawa i Administracji w Brukseli,
oraz Opiekunem Kliniki Prawa

świecie uliczną lampę naftową. Ja mieszkałam w pobliżu
tej właśnie kopalni ropy naftowej i to szyby naftowe były
naszym częstym placem zabaw z dreszczykiem dziecięcej
emocji, wspominam magicznie -ruszające się liny, zbiornik wodny z tym jedynym niepowtarzalnym zapachem.
Tak wiec mogę śmiało powiedzieć: „żem na ropie naftowej
wychowana ”dosłownie i w przenośni . Jako nastolatka
byłam Harcerką, należałam do kółka teatralnego, chodziłam Szkoły Muzycznej grałam na skrzypcach. Trochę po
drodze łyżwiarstwa, pływania i innych sportów jak każda
dziewczyna. Po ukończeniu szkoły średniej wyjechałam
do Krakowa. Ukończyłam Szkole Medyczna o specjalizacji
Dietetyk żywienia zbiorowego. Przez 5 lat pracowałam w
tym zawodzie w Szpitalu Jana Pawła II w Krakowie oraz
w Szkole Specjalistycznej dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym. Borykałam się codzienne z problemem pacjenta
oraz przeżyłam wiele sytuacji, które na zawsze pozostaną
w mojej pamięci. Wszystko to pozwoliło mi na wewnętrzny rozwój własnej osobowości oraz szacunek do drugiego
człowieka przede wszystkim w sytuacji choroby oraz bezradności. Bardzo dynamiczny rozwój wiedzy medycznej
ma bowiem bezpośredni wpływ na aspekt prawny człowieka, jego życia, zdrowia, a przede wszystkim na jego prawo
do samostanowienia i poszanowania godności. Szacunek
do drugiego człowieka był najważniejszy.
Y.P Wiec jesteś też dietetyczką… o proszę?
Małgorzata Wilk: Dzieciństwo i młodość spędziłam w mie- Małgorzata Wilk: Tak ale dieta sama w sobie nie stanowi
ście Gorlice nazywanego Miastem Światła.
w moim przekonaniu klucza do zdrowia. Jestem zwolenniczką zrównoważonego odżywiania.
Y.P. Dlaczego Miasto Światła?
Małgorzata Wilk: Bo to właśnie w moim Mieście słynny
farmaceuta i przedsiębiorca, założyciel pierwszej na świe- To był koniec 1999 roku… kluczowym powodem była sytucie kopalni ropy naftowej. Ignacy Łukasiewicz wynalazł acja w Służbie Zdrowia a konkretnie reformy jakie wprolampę naftową i tak w 1854 roku zapalono pierwszą na wadził Nasz Rząd w tamtych czasach. Nie była to łatwa
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Wywiad z Panią dyrektor Domu Polskiego w
Brukseli przy EWSPA Małgorzatą Wilk

decyzja, tęsknota strach przed nowym. Po przyjeździe do
Brukseli jak większość emigrantów skupiłam się na pracy,
rodzinie, nauce języka oraz integracji w nowym Państwie.
Nie byłam sama, była tutaj już moja siostra.

Brukseli, oraz profesjonalna już wówczas platformę online pracy na dystans. Dzisiaj Nasza Uczelnia jest Pionierem, jeżeli chodzi o nauczanie online na całym świecie w
języku polskim.

W pierwszym założeniu jak większość z nas, to tylko na Y.P .Nie było Ci chyba łatwo, pogodzić życia rodzinnego,
kilka miesięcy podreperować budżet domowy… Ale los za- pracy i nauki. Powiedz czy zdarzały Ci się porażki?
decydował inaczej, dzisiaj z perspektywy lat nie żałuję ale
tęsknię za krajem.
Małgorzata Wilk: Ojoj były… ale to właśnie one uczą nas
życia, pokory oraz mobilizacji. Jak na wojnie „padnij poY.P Jak to się stało że dzisiaj jesteś prawniczką, pełno- wstań”, postanowiłam powstać po niejednym bolącym
mocniczką oraz dyrektorem tak prestiżowej Uczelni w upadku i skończyć Studia o których marzyłam.
Brukseli?
W dorosłości nie ma miejsca na dąsy – przywilej dla dzieMałgorzata Wilk: W pewnym momencie brakowało mi ci, taka bynajmniej jest moja dewiza na życie. Wszystkim
czegoś do wypełnienia luki w rozwoju osobistym. Tak oto tym, którzy chcą osiągać tylko sukcesy na studiach odrapostanowiłam podjąć studia EWSPA w Brukseli, które nie dzam. Powtórka, brak zaliczenia czy jak kto woli dwója jest
częścią studenckiej dyscypliny. Trzeba umieć pogodzić się
wymagały wyjazdów do
kraju, jako że Uczelnia zapewniała zjazdy na miejscu w
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Dom Polski, to kontynuacja mojego poprzednika wzbogacona w nową technologię, przyjaciół-miłośników PolonijMałgorzata Wilk: Wiele godzin w nocy z kodeksami w nych oraz nowoczesny, multimedialny lokal.
ręku, pozytywna adrenalina to było jedyne w swoim rodzaju. Jedna ze wspanialszych przygód mojego życia za co Y.P Powiedz nam, czym dokładnie zajmuje się Dom Poldziękuję wszystkim, którzy mieli swój wkład. Moja praca ski w Brukseli i jakie macie plany na przyszłość?.
i samozaparcie zaowocowało ponieważ jako świeża absolwentka z dyplomem prawnika, zostałam pełnomocnikiem Małgorzata Wilk: Jest jednym z licznych projektów na
Filii Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, rzecz Polonii. Działa na terenie Belgii od 2003 roku, jako
dyrektorem Domu Polskiego oraz opiekunem studentów punkt spotkań wymiany studenckiej w ramach Programu
w Brukseli. Przyznam, że nie byłam przygotowana, onie- Erasmus. Szybko zaczął cieszyć się zaufaniem ludzi, posześmielona oraz bałam się czy podołam tak wysokiemu sta- rzając nieustannie grono widzów, odbiorców, gości, którzy
pragnęli z nami tworzyć, edukować, spotykać się i bawić.
nowiskowi.
Y.P czy dużo musiałaś się uczyć?

Często jako studentka brałam udział w konferencjach spotkaniach Polonijnych, organizowałam warsztaty tematyczne pod nadzorem naszego Prodziekana Adama Snarskiego, który w 2018 został Burmistrzem w Lesku, za co
jestem mu niezmiernie wdzięczna. Z pośród wielu kandydatów Władze Uczelni wybrały właśnie mnie. To bardzo
duże wyróżnienie ale i odpowiedzialność

Dzisiaj, Dom Polski przy EWSPA to swoisty warsztat rozwojowy oraz punkt wyjściowy pomysłów i umiejętności
całej wspólnoty polonijnej, niezależnie od grup zawodowych, pokoleń czy też warstw społecznych.

Prowadzę stronę internetową:
www.dompolskibxl.be,
gdzie udostępniam oraz piszę dla Polonii wiele artykułów
o rożnej tematyce nie tylko z zakresu prawa. Wszystko to
Y.P. Polonia i współpraca, czy to koliduje z praca przy EW- dzięki pomocy mojego syna Marcina, który jest dyplomowanym informatykiem i kończy studia magistra inżyniera
SPA?
w Louvain-la-Neuve. Jako matka jestem bardzo dumna i
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z przegranej, wyciągać wnioski i iść dalej. Nie każdy sędzia Małgorzata Wilk: No cóż ocenę mojej pracy pozostawiam
na Sali Rozpraw wygrywa sprawę, zawsze są dwie strony. Państwu (uśmiech).

cieszę się, że mam kogoś takiego przy boku który chętnie
pomaga w kwestii informatyki, a co najważniejsze chce i Jak widzisz nie dopadła nas jeszcze apatia i niechęć .Dziazrobi o co poproszę.
łamy mimo wszystko na tyle ile możemy.
Tak wiec, mając świadomość istnienia problemu natuY.P A jaki pandemia miała wpływ na Wasz Dom?
ry prawnej z jakim na co dzień boryka się nasza Polonia,
postanowiliśmy wyjść na przeciw potrzebom i umożliwić
Małgorzata Wilk: Jako pierwsi uruchomiliśmy dyżur tele- skorzystania z bezpłatnych porad prawnych wszystkim
foniczny w czasie pandemii, pomoc z psychologiem, psy- tym którzy takiej pomocy potrzebują, oczywiście w granichoonkologiem dla osób w trudnej sytuacji lekowej, wy- cach rozsądku i to robimy już od lat.
wołanym strachem oraz stresem.
To propozycja skierowana do osób, które nie umieją poZachęcam do naszego newsletteru, co tydzień przesyłam radzić sobie z problemami prawnymi i nie wiedzą do kogo
najnowsze posty
się zwrócić o pomoc. Także do tych osób, których sytuacja
materialna nie pozwala na skorzystanie z odpłatnej pomoZapoczątkowałam wraz z moimi Studentami Cykl Poświę- cy adwokata lub radcy prawnego.
cony Władzy Rodzicielskiej w związku z tym, co tydzień
będą odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania doty- Bezpłatne porady prawne dla osób czasowo przebywajączące tego tematu ale to nie wszystko!…
cych poza krajem są kontynuacją zapoczątkowanej w 1997
r działalności Kliniki Prawa przy EWSPA w Warszawie.
Mam w zanadrzu jeszcze wiele innych porad z zakresu Od tego czasu, prawie setka studentów udzieliła pomocy
Prawa w Belgii, rozwiązań, podpowiedzi itd.
prawnej ponad 1000 osobom w Brukseli. Działanie Kliniki Prawa ‘Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i AdmiNaszym Celem jest integracja społeczeństw polonijnych nistracji jest promowane przez jego głównego opiekuna,
na obczyźnie, tworzenie, wspólnym nakładem energii, Rektora dr Dariusza Czajkę, oraz wspierane przez pozoedukacji, szkoleń tematycznych, warsztatów wykładów stałych opiekunów Dziekana Wydziału Prawa EWSPA dr
otwartych, spotkań, wernisaży łączących pokolenia. Two- Barbarę Bajor.
rzymy miejsce do którego Polonia belgijska zagląda całymi pokoleniami z zaufaniem do nas i entuzjazmem.
Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny. Polegający na
wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości i okoliczności sprawy,
Mamy na swoim koncie wiele wernisaży, spotkań autor- jak również na wskazaniu możliwych dróg postępowania
skich oraz warsztatów tematycznych.
w sprawie, oraz ewentualnym sporządzeniu pism procesowych czy wniosków
W 2019 roku zainicjowaliśmy WIELKIE SPIEWANIE RODAKOW, które cieszyło się wielką popularnością. Odbyła
się 1 Edycja. Niestety w zeszytym roku musieliśmy odwołać ze względu na pandemie. Liczę jednak, że w tym roku
będziemy mogli nadal kontynuować kolejną edycję. Biorąc
pod uwagę entuzjazm oraz chęci naszych wspaniałych Organizatorek tego wydarzenia (info na stronie internetowej
galeria zdjęć www.dompolskibxl.be, oraz Fb. Dom Polski
EWSPA )

Y.P Nie zapomniałam, że Twoja główna praca to pełnomocnictwo w Brukseli EWSPA z siedzibą w Warszawie,
opowiedz nam o Uczelni i jej zaletach ?
Małgorzata Wilk: Tak, zgadza się, dlatego też przyjemność
z prowadzenia Domu Polskiego jest Ważna, ale najważniejsza jest moja Uczelnia oraz Studenci.

Historia Naszej uczelni prawniczej, założonej przez samych prawników ma ciekawe fakty o znaczeniu bardziej
Miejmy nadzieje, że niebawem wszystko wróci do normy i pragmatycznym. Oto twórcy uczelni postanowili połączyć
na nowo będziemy mogli gościć naszych miłośników.
wysoki poziom studiów, wypracowany dorobkiem dydaktyki uniwersyteckiej z elementami nauczania praktyczneY.P Wiem że Prowadzisz również Poradnie Psychologicz- go w zawodach prawniczych.
no-Prawna dla Polonii w Belgii?
Pod okiem znakomitej kadry naukowo-dydaktycznej, oraz
Małgorzata Wilk: Nie wszystko robię sama, moją pomoc- wybitnych specjalistów-praktyków kształci studentów,
ną ręką są Studentki oraz Studenci i mam nadzieje ze na- którzy stają się liderami w swych dziedzinach
dal będą chcieli pomagać.
EWSPA oferuje wykształcenie, które według raportu Mi-
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nisterstwa Nauki i Szkolnictwa. Wyższego pozwala naj- W związku z obecną sytuacją epidemiczną wszystkie zajęszybciej znaleźć zatrudnienie już po uzyskaniu dyplomu. cia w formule standard w czasie pandemii odbywają się w
100% w formie webinariów realizowanych w bezpośredJako jedna z nielicznych uczelni prawniczych, posiada nim kontakcie z wykładowcą w czasie rzeczywistym!
trójstopniowy system zdobywania wiedzy i kwalifikacji.
Plany zajęć obejmują wykłady, ćwiczenia oraz tutoring, DODATKOWO przez cały okres zdalnego nauczania, w
czyli zajęcia praktyczne z sędziami, radcami prawnymi czy przypadku gdy MNiSW utrzyma ów wymóg w związku z
prokuratorami.
sytuacją globalną, możliwość dostępu do materiałów dydaktycznych, w postaci nagranych wykładów audio lub
Studia prowadzone są w ramach Indywidualnego Toku audiowizualnych!
Studiów, począwszy już od I semestru. Umożliwia to
znaczne skrócenie czasu trwania nauki, nawet do 2 lat! W Wiec co pozostaje nam dzisiaj jak nie nauka, pewna inweramach ITS możliwe jest łączenie wybranych semestrów stycja w siebie i rozwój.
w ciągu dwusemestralnej organizacji roku akademickiego.
Wiedza pewna z dobrego źródła to lekarstwo na panikę i
Oznacza to, że w ciągu roku akademickiego w semestrach strach, a tego dzisiaj potrzebujemy.
zimowym i letnim istnieje możliwość zrealizowania trzech
semestrów programowych. Dzięki czemu studia mogą Już dziś zapraszam wszystkich zaineresowanych do Bruktrwać krócej, a nasi studenci są w stanie szybciej, niż stu- seli na dni otwarte, w celu poznania dokładnie oferty oraz
denci innych uczelni uzyskać tytuł licencjata.
Naszej Uczelni. Najczęściej organizowane są na początku września, jeszcze nie ustaliłam daty ale będzie info na
Filia w Brukseli – studia niestacjonarne prowadzone z stronie internetowej,
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
(distance learning).
nasza strona internetowa www.ewspa.edu.pl oraz www.
dompolskibxl.be.
Oznacza to, iż obok wykładów realizowanych w siedzibie
Filii w Brukseli część wykładów przewidziana programem
studiów dostarczana jest studentom za pośrednictwem Y.P czy uważasz że jako kobieta osiągnęłaś sukces?
platformy edukacyjnej EWSPA, z możliwością ich odbioru
na komputerze, smartfonie, tablecie oraz w telewizorze w Małgorzata Wilk: Po cichu chyba tak. Myślę ze na dzień
dowolnym momencie.
obecny to jest mój sukces zarówno zawodowy ale też jako
matki i żony. Sukces, zwykłej dziewczyny z małego Miasta,
Dodatkowo zajęcia w formule distance-learning odbywają żyć w Królestwie Belgii i nadal mieć łączność z Krajem.
się w ramach webinariów, które są realizowane w bezpo- Jeżeli ktoś by mi powiedział kiedyś ze będę tu i teraz na
średnim kontakcie z wykładowcą w czasie rzeczywistym. stanowisku to bym wyśmiała w głos. To przerosło moje
Student w trakcie webinarium może komunikować się na oczekiwania. Najważniejsze są marzenia, małymi krokami
bieżąco z wykładowcą, zadając merytoryczne pytania lub można dojść wszędzie byle iść. Nie ma nic gorszego jak
odpowiadając na zapytania kadry prowadzącej zajęcia.
stanie w miejscu a jako, że jestem ekstrawertyczką to idę
nie zważając na przeszkody tak jak Ty. Zostały jeszcze czyOkres studiów może wynosić zatem 3,5 roku, a nie 5 lat. ste kartki w pamiętniku na przyszłość!.
Co dla pracujących jest dużym atutem. Mamy w ofercie:
Dzisiaj doceniam bardziej małe gesty, słowa, chyba dopaWydział Prawa w Warszawie – studia niestacjonarne oraz da mnie nostalgia lub jest to efekt wewnętrznego spokoju.
niestacjonarne prowadzone z wykorzystaniem metod i A co najważniejsze ubolewam nad brakiem bezpośrednietechnik kształcenia na odległość (distance learning)
go kontaktu ze znajomymi. Online nie zastąpi realnych
Filia w Brukseli
relacji z drugim człowiekiem, jest jak (półżartem) swoista
Filia w Londynie
alternatywa ale bezdotykowa.
Liceum dla Polonii ! jedyni w Polsce (www.europejskie.
edu.pl) Liceum Zaoczne dla Dorosłych w Szczecinie nasi Y.P Dziękuję Ci Malgosia za podzielenie się z nami tymi
słuchacze korzystają z platformy e-learningowej. Kursy cennymi informacjami
oraz szkolenia,Studia Podyplomowe.

Małgorzata Wilk: Ja również bardzo dziękuję Yvette za
rozmowę i życzę Ci wszystkiego co najlepsze w życiu zawodowym jak i osobistym.
Yvette Poplawska, ‘Międzynarodowe Stowarzyszenie Artystów Autorów Dziennikarzy Prawników Virtualia ART.
17.03.2021. Belgia.
Prosimy o zapoznanie się ze stronami www.
www.ewspa.edu.pl
www.dompolskibxl.be
www.europejskie.edu.pl
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wało ziemię a ciepły powiew wiatru rozpieszczał twarze ludzi zmęczonych zimową szarością. W powietrzu unosił się lekko słodki zapach kwitnących już
krokusów i narcyzów. Czyżby przedwczesne nadejście wiosny? A następny miesiąc niesie szczególną
datę, 8 marca, która napisana w poziomie kojarzy się
ze wszechświatem, potęgą i nieskończonością. Dokładnie takie są niektóre kobiety. Jedna z nich jest
wspaniała pianistka – Anna Ciborowska – jako osoba
twórcza odznacza się wrażliwością ponadprzeciętnej
miary. Raczej nie jest skłonna, by stosować metody,
które ułatwiają zajmowanie hierarchicznie wysokich stanowisk. Miałaby, bowiem skrupuły. Ponadto,
sprawą zasadniczą w jej życiu jest urzeczywistnianie
pewnych wartości – nie zaś sukces i kariera.
Ubiegłoroczny XIII Letni Festiwal Nowego Miasta
w Warszawie był okazją do celebrowania pięknych
chwil z Anią, podczas jej recitalu w Sali Prowincjonalnej Klasztoru Dominikanów przy ulicy Freta 10.
Dzień był bardzo upalny, ale przestrzenna sala w gotyckim stylu z oknami umieszczonymi dość wysoko,
dawała komfortowy chłód. W momencie pojawienia
się Ani zapanowała kompletna cisza. Stanęła obok
fortepianu a czerń jej sukni wtopiła się w naturalny
koloryt instrumentu. Przywitała gości promiennym
uśmiechem. Jej długie ciemne włosy, jasne oczy,
szczupła sylwetka i alabastrowy kolor skory przypominały gracką boginie lub światowej sławy pieśniarkę Marie Callas. Zwinnym ruchem usiadła do fortepianu, opuściła głowę w skupieniu, zamykając oczy
podnosiła ją powoli jednocześnie unosząc prawa rękę
do góry poczym opuszczając dotknęła lekko klawiszy
fortepianu.
Do Sali wpadło z ulicy bladoróżowe światło wczesnego wieczoru. Niebo, zabarwione gdzieniegdzie resztka błękitu, objęło panowanie nad miastem. Oderwałam wzrok od okna i rozejrzałam się wokół siebie. Po
Słońce w ostatnim tygodniu lutego wyjątkowo ogrze- podłodze przemykały podszyte zlotem refleksy, ścia-
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MOSTY PIĘKNA I HARMONII
ANNA CIBOROWSKA

ny płonęły ognista czerwienia a dźwięki Nokturnu B – dur
wypełniły przestrzeń stając się powietrzem do oddychania. Poczułam zapach mojego polskiego domu, z którego
wyjechałam 28 lat temu do Belgii, lecz zostawiłam w nim
mój ślad, każdym krokiem, oddechem, każdym snem i wypowiadanym słowem.
Na koniec recitalu, jako niespodzianka, Ania wspólnie z
mężem Cezarym Gadziną grającym na saksofonie, wykonali kilka improwizacji. Brawa i kolejne bisy nie pozwalały
im zejść ze sceny.
To niezapomniane spotkanie z Anią zakończyło sie długa
rozmową, której fragmenty mam przyjemność przedstawić czytelnikom THE DESIGNER.
Margherita Villa – kiedy poczułaś, że być pianistką to właściwy kierunek dla Ciebie?
Anna Ciborowska – Bardzo wcześnie. Muzyka pochłonęła
mnie od młodości. Wychowywałam się w średnim, co do

rozmiarów mieście w północno-wschodniej Polsce- Łomży. Jako nastolatka uczęszczałam jeszcze jednocześnie do
dwóch szkół- bardzo dobrego liceum ogólnokształcącego i
szkoły muzycznej. Już wtedy jednak odmawiałam udziału w olimpiadach swoim nauczycielom oszczędzając swój
czas dla muzyki. Pamiętam do dziś jeden koncert, na którym występowałam, jako solistka w koncercie Bacha ze
szkolną orkiestrą. To był chyba ten moment decydujący.
Pamiętam to cudowne uczucie porozumienia z publicznością, które wtedy pojawiło się szczególnie silnie. Sztuka
to według mnie właśnie forma komunikacji, komunikacji
międzyludzkiej, ale też naszej tęsknoty do absolutnego
piękna i harmonii. Wierzę, że ten świat istnieje transcendentnie, ale też w pewien sposób w każdym z nas. Sztuka
jest właśnie naszą ludzką próbą odkrywania cząsteczek
tego absolutnego piękna w każdym z nas. Wiem, że brzmi
to bardzo górnolotnie, ale większość z nas uczestnicząc w
koncercie, wystawie, oglądając świetne przedstawienie teatralne lub film ulega temu uczuciu wychodzenia poza siebie, swoja materialność i związaną z nią niedoskonałość…
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A.C. – Wciąż żartujemy ze moim mężem, ze nasz już prawie trzydziestoletni pobyt w Belgii jest miesiącem miodowym. Zaraz po studiach wyjechałam do USA gdzie
chciałam dalej studiować. Udało mi się zdobyć częściowe
stypendium na Nortwestern Univeristy w Evanston/Chicago. W tym czasie mój przyszły mąż przebywał w Polsce.
Zresztą nawiasem mówiąc na początku mojego pobytu w
USA spotkaliśmy się tam razem. Czarek właśnie kończył
swój pobyt na południu USA, ale niestety ze względów wizowych nie mógł zostać. Rozstania w czasie młodości nie
są łatwe dla związków (śmiech). W międzyczasie Czarek
dostał propozycję stypendium ministerialnego w Belgii
gdzie mogliśmy pojechać razem. Długo się nie wahaliśmy.
Wróciłam do Polski, wzięliśmy ślub a tydzień później wyjechaliśmy do Belgii. Po roku stypendium, otworzyły się
przed nami nowe możliwości w Belgii. Postanowiliśmy zostać, przynajmniej na krótko. To krótko trwa do dziś☺
M.V. – Czy fakt wykonywania zawodu muzyka przez Was
oboje nie zakłócał harmonii atmosfery w prywatnym życiu? Czy rywalizowaliście ze sobą o popularność?
Cezariusz Gadzina, Anna Ciborowska
A.C. – Przede wszystkim chciałabym uściślić, że popularność dla mnie nigdy nie była celem. Sukces zawodowy owszem. Drugim elementem, który tu odgrywa bardzo ważną
rolę jest fakt, że obydwoje jesteśmy bardzo rożni. Czarek
jest typowym ekstrawertykiem, ja introwertyczką do bólu.
Czarek reaguje natychmiast, ja, jako zodiakalny byk- po
czasie, ale niemniej intensywnie. I to jest główna przyczyna braku harmonii, która pojawia się regularnie. Często
mam wrażenie, że to właśnie ta różnorodność utrzymuje
nasz związek. Jesteśmy świadomi, że każdy z nas wnosi
zarówno w życie zawodowe, jak i prywatne cos innego i po
prostu się uzupełniamy. Rzeczywiście nie jest łatwo, jeśli
oba te nurty ciągle się splatają. Robimy prawie wszystko
razem. Problemy profesjonalne- przy dzisiejszym tempie
życia – jesteśmy czasami zmuszeni omawiać w sypialni.
Jednocześnie jednak ucieczki od tej ciągłej symbiozy szukamy w naszych indywidualnych projektach.
M.V. – To znaczy, że oprócz wspólnych projektów z mężem, kreowała też swoja drogę, jako pianistka?
A.C. – Oczywiście. Nie lubię z niczego rezygnować. Różnorodność projektów, które realizuję ubogaca mnie, jako
artystkę. Szukam zawsze jakiś ścieżek, które jeszcze nie są
wydeptane. Nawet nasze wspólne projekty z Czarkiem są
bardzo różne. To ja byłam pomysłodawczynią naszego
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Exprezz Duo- gdzie przekraczamy bariery gatunków muzycznych. Improwizujemy inspirując się muzyką klasyczną. Daje to niepowtarzalny kolaż barw muzycznych od
typowo klasycznych po te bliższe jazzowi. Jako duet koncertowaliśmy pod wieloma szerokościami geograficznymiw USA w renomowanym The Kennedy Center w Waszyngtonie, w Korei Południowej, ale i w Etiopii w Addis Abeba
i oczywiście w wielu krajach Europy. Wracając do mojej
indywidualnej drogi artystycznej- skoncentrowałam się
na wykonywaniu muzyki komponowanej przez kobiety. Za
jedno ze swoich największych osiągnięć uważam nagranie
pierwszej płyty poświęconej w całości polskiej kompozytorce romantycznej Marii Szymanowskiej. Utworów do
tej płyty szukałam wśród manuskryptów bibliotek. Warto
jednak było. Na krążku jest parę utworów zarejestrowanych po raz pierwszy. To jest piękna muzyka, która zapo-
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M.V. – Jak znalazłaś się w Belgii?

wiada styl chopinowski. Młody Chopin słuchał w Warsza- M.V. – Zawód muzyka wymaga poświęcania ogromnej
wie koncertów Marii Szymanowskiej.
ilości czasu na codzienne granie a ty jesteś również mamą.
Jak radziłaś sobie z pogodzeniem obowiązków?
M.V. – Opowiedz proszę o Twoich sukcesach z Belgii. Czy
jest takie wydarzenie, z którego najbardziej jesteś dum- A.C. – Z tego, co wcześniej opowiedziałam czytelnikom
na?
The Desinger jasno wynika, że jestem nie tylko pianistką
i mamą, ale również organizatorem kulturalnym. RzeczyA.C. – Trudno wybierać z życiorysu koncertującego mu- wiście nie jest łatwo łączyć te wszystkie funkcje. To mnie
zyka sukcesy belgijskie i nie-belgijskie. Rzeczywiście jest jednak ubogaca i każda z tych ról wprowadza coś nowejednak pewne wydarzenie, które mogę uznać za swój bel- go w moje życie. Na pewno brak czasu wpływa na fakt, że
gijski sukces. W roku 2015 flamandzkie ministerstwo kul- bardziej selektywnie i dokonuję wyborów, czemu chcę potury ogłosiło nabór ekspertów do oceniania projektów kul- święcić swój czas. Doświadczenie łączenia roli mamy z żyturalnych, które są selekcjonowane do współfinansowania ciem profesjonalnym zna prawdopodobnie wiele z czytelze środków ministerialnych. Moja kandydatura została niczek tego wywiadu. Szczerze mówiąc najtrudniejszy czas
przyjęta. Prawdziwy sukces przyszedł jednak trzy lata póź- mam w tej kwestii za sobą. Mam trójkę dzieci. Najstarsza
niej, kiedy zostałam wybrana stałym członkiem komisji Alexandra ma już intensywne własne życie zawodowe. Jej
oceniającej a takich członków jest we wszystkich dziedzi- sukcesy dodają skrzydeł również mnie. Dwóch synów końnach sztuki zaledwie kilkunastu. Uważam, że to duży znak czy szkołę średnią. Również mają dość sprecyzowane kiezaufania. Te komisje wpływają bardzo silnie na kształt ży- runki rozwoju i pasje, które ich pochłaniają. Moją rolą w
cia artystycznego we Flandrii a ja przecież nie jestem Bel- tej chwili jest głównie wspieranie tych pasji.
gijką z urodzenia.
M.V. – Wiem jak bardzo bliski sercu jest Ci temat promoM.V. – Dlaczego zdecydowałaś się na zorganizowanie Vo- wania kobiet w zawodzie muzyka i chciałabym abyś poice of Polonia i czy zechciałabyś podsumować te 3 edycje ra- wiedziała o ostatnim projekcie z tym związanym.
zem?
A.C. – Rzeczywiście. Wspomniałam już wcześniej fakt, od
A.C. – Międzynarodowy Konkurs Piosenki Polskiej The którego wszystko się zaczęło. Szukając ciekawego i rzadko
Voice of Polonia to kolejny spory rozdział w moim życiu. nagrywanego repertuaru wpadłam na ślad Marii SzymaTak, jak mówiłam wcześniej lubię robić rzeczy bardzo róż- nowskiej. Wgłębianie się w jej życiorys otworzyło mi oczy
ne. Jako artystka zauważyłam dużą ewolucję w tym, co na fakt, jak trudna była rola kobiety artystki w XIX wieku.
dzieje się w kulturze obecnie. Nie jest to oczywiście odkry- Fakt niby oczywisty, ale z rosnącym przerażeniem wciąż
cie, mówi o tym wiele autorytetów. Kultura, aby nie po- odkrywam ile ukrywa dramatów, niezrealizowanych możzostać w izolacji musi otwierać się na tak zwane projekty liwości, zapomnianych cennych utworów. To był impuls
partycypacyjne, projekty, które w czynny sposób angażu- do powstania projektu „Musique est une femme”, który
ją artystów nieprofesjonalistów. To była idea, która przy- rozrósł się do projektu europejskiego współfinansowanego
świecała powstaniu The Voice of Polonia. W konkursie przez europejski program Kreatywna Europa. Byłam jego
mogą brać udział wszyscy, którzy mieszkają poza Polską pomysłodawczynią i pełnię obecnie rolę jego managera.
i lubią śpiewać. Jako zgłoszenie przysyłają dwie polskie Pierwszym elementem projektu „Musique est une femme”
piosenki w swoim wykonaniu. Czasami są to piosenki już był konkurs na krótką formę wideo, która byłaby związaistniejące, czasem ich własne kompozycje. Konkurs trafił na z twórczością komponujących kobiet. Mogła promować
idealnie w oczekiwania Polonusów. Dostajemy setki zgło- sylwetkę jednej z nich, inspirować do wysłuchania jakieszeń, niektóre przychodzą nawet spoza z Europy, choć goś konkretnego utworu albo ogólnie podejść do tematu
ewentualne koszty przyjazdu na finał uczestnicy pokrywa- stereotypów wokół zdolności twórczych kobiet. To jest teją sami. The Voice of Polonia to święto polskiej piosenki. mat morze. Jeśli się rozgadam, na pewno przekroczę ramy
Wielkim komplementem było dla nas stwierdzenie Marka wywiadu. Zapraszam jednak czytelników do odwiedzenia
Piekarczyka, jurora w jednym z finałów konkursu. Przy- kanału youtube projektu „composed by women” Fundacji
znał, że musiał wyjechać z Polski, żeby usłyszeć tyle pol- TAK Temat Aktualny Kultura. Jest tam sporo z nadesłaskich piosenek na jednym koncercie. Ten konkurs miedzy nych prac. Wkrótce będą też relacje z naszych koncertów,
innymi po to jest. Promuje polską piosenkę wśród Polonii, jeśli pandemia na to pozwoli. Jeśli nie, zamieścimy rejeczęsto tej urodzonej już poza granicami Polski.
strację utworów w wersji koncertowej bez udziału publiczności…
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M.V. – Co myślisz o roli kobiety muzyka w obecnych w obecnych czasach?
czasach?
A.C. – Oczywiście. Gdybym tak nie uważała zmieniłaA.C. – W porównaniu z XIX wiekiem mamy dużo ła- bym zawód. Czuję jednak, że w świecie muzyki klasycztwiej (śmiech). Na szczęście, w tej chwili temat równego nej wiele musi się zmienić. Stała się sztuką zbyt elitarprawa kobiet we wszystkich dziedzinach jest traktowany ną. To jest problem wielu organizatorów, którym trudno
bardzo poważnie. Podzielę się jednak spostrzeżeniem, dotrzeć do szerokiej publiczności. Z kolei ci, którzy proktóre może zabrzmi dziwnie po tym wszystkim, co powie- gramują utwory atrakcyjne dla większej ilości słuchaczy
działam czytelnikom wcześniej. Nie jestem zwolennicz- podejrzewani są o swego rodzaju populizm artystyczny.
ką parytetów w jakiejkolwiek dziedzinie. Są prawdopo- Atrakcyjność muzyki klasycznej potwierdza popularność
dobnie koniecznym krokiem na drodze do pokonywania nowego gatunku tej muzyki New Age Classics. Gatunek
nierówności. Sytuacja idealna według mnie to jednak ten nawiązuje do barw typowych dla muzyki klasycznej,
taka gdzie dorobek konkretnej osoby i jej talent decydu- ale jednocześnie daje słuchaczom to, czego dziś bardzo
ją o profesjonalnych możliwościach. Płeć ani żadne inne potrzebują – wyciszenie wewnętrzne i poczucie harmouwarunkowania nie powinny odgrywać tu jakiejkolwiek nii.
roli.
M.V. – Czy uczestniczenie w konkursach jest ważne dla
M.V. – Czy uważasz, że muzyka klasyczna ma racje bytu młodych muzyków?

A.C. – Na pewno dla niektórych tak. Skorzystam jednak z
okazji, żeby wyrazić swoją opinię o konkursach. Rozwój artystyczny nigdy nie podlega tym samym prawom. Są artyści, którzy dość wcześnie wypracowują swój indywidualny
niepowtarzalny język artystyczny. Inni dochodzą do niego
poprzez etapy. Proces ten wymaga wtedy czasu. Konkursy, które prawie zawsze narzucają ograniczenia wiekowe,
zdecydowanie nie są dla tej drugiej grupy. Poza tym konkursy ze swej natury porównują parametry mierzalne. Siła
sztuki leży w jej indywidualizmie, niepowtarzalności przekazu a to jest dużo bardziej subiektywne do oceny.

M.V. – Komponujesz?

A.C. – Tak, ale od niedawna. Jest to dziedzina, której
chciałabym poświęcać coraz więcej czasu. Potrzeba komponowania pojawiła się u mnie stosunkowo niedawno.
Potwierdza to opinię, o której mówiłam wcześniej. Rozwój osobowości artystycznej przebiega swoim indywidualnym rytmem. Skomponowałam m.in. muzykę do przedstawiania teatralnego dla dzieci, które było wystawiane we
Flandrii. Było oparte na tłumaczeniu na język flamandzki
autorstwa mojej przyjaciółki Jo Govaerts wiersza Juliana
Tuwima “Pan Maluśkiewicz”. Czasami, ale zdarza mi się
M.V. – Czy technika gry na fortepianie jest najważniej- to rzadko, dołączam swoje kompozycje do programu własza, aby wygrać konkurs?
snych koncertów. Tak było na przykład na koncercie Musica Moderna w Łodzi. Mam sporo szkiców kompozycji.
A.C. – Technika jest właśnie jednym z tych parametrów, Czekają jednak na konkretne możliwość ich prezentacji.
który stosunkowo łatwo porównać. Z tego powodu jest
najczęściej decydującą w ocenach jury. Artystę kształtują M.V. – Gdzie szukasz natchnienia do pracy?
jednak przede wszystkim jego spotkania z publicznością –
koncerty. To one pozwalają rozwijać osobowość, uwalniać A.C. – Wszędzie. Właściwie to precyzując powinnam pow sobie charyzmę, to, co docenia publiczność. Wygranie wiedzieć, że nie muszę szukać natchnienia. Mam ciągle
konkursu nie jest automatycznie biletem do rozwoju ka- więcej pomysłów niż czasu na ich realizację. Szukam, więc
riery.
czasu. Jednocześnie staram się krytycznie podchodzić do
swoich natchnień, żeby zająć się tymi, które są tego rzeczywiście warte.
Anna Ciborowska
M.V. – Gdzie najchętniej spędzasz wakacje i czas wolny, M.V. – Twoja rada dla pianistów na trudne czasy podczas
jeśli go masz? Wypoczywasz czynnie czy po prostu leniu- pandemii.
chujesz i zapominasz o całym świecie?
A.C. – Bardzo banalna. Robić swoje. Pianistom nigdy
nie było łatwo. Przed pandemią trzeba się było wykazyA.C. – Wolnego czasu rzeczywiście mam jak na lekar- wać również sporą kreatywnością, żeby móc wykonywać
stwo. Zbyt wiele rzeczy robię. Leniuchowanie w tradycyj- nasz zawód. Pandemia ograniczyła koncerty na żywo, za
nym tego słowa znaczeniu prawie mi się nie zdarza. Chyba, to otworzyła szerzej możliwości przekazu cyfrowego. Pużeby włączyć do tej kategorii czas, który spędzamy rodzin- bliczność jest na nie bardziej otwarta. Trzeba zostać sobą,
nie – spacery, siedzenie przy kominku, rozmowy na temat szukać swojej drogi i mieć odwagę ją realizować.
książek, filmów… Ten jednak uważam za bardzo ważny dla
każdego z nas w rodzinie. Jeśli mam jakiś czas, nad którym M.V. – Co chciałabyś przekazać od siebie dla czytelników
nie wisi żaden „deadline” czy to w postaci terminu koncer- The Designer, aby było im łatwiej żyć w obecnych czasach?
tu, czy jakiegoś projektu, zanurzam się w pracę nad jakimś
nowym utworem. Luksus pracy artystycznej, który nie jest A.C. – Myślę, że pojawiające się głosy o tym, że pandemia
obciążony spieszeniem się, uważam za odpoczynek.
jest początkiem nowej ery w dziejach ludzkości są bardzo
słuszne. Wiele elementów naszego życia już od dekady
M.V. – Przeciwności w życiu pokonujesz w dystansem, przenosiło się powoli w rzeczywistość wirtualną. Teraz – w
czy angażujesz się emocjonalnie?
czasach pandemii- to przeniesienie jest często koniecznością i jedyną drogą. W ocenie tego procesu nie należę ani
A.C. – Zdecydowanie z dystansem. Uważam, że dystans do fatalistów, którzy boją się, że człowiek stanie się niejest konieczny, żeby nie wyolbrzymiać problemów. Cho- wolnikiem świata wirtualnego. Nie jestem również wielciaż zaangażowanie emocjonalne według mnie wcale dy- ką entuzjastką, bo rzeczywiście boję się trochę zagrożeń
stansu nie wyklucza. Gdy ocenię sytuację z dystansu, an- będących konsekwencjami tego zjawiska. Nie jest łatwo
gażuję się w działanie w pełni, nie wykluczając emocji.
np. zachować umiejętność krytycznego myślenia będąc
skonfrontowanym z ilością informacji dostępnych w sieci.
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potrafi go wykorzystać. Nie każdy jest na tyle cierpliwy
i pracowity, żeby przekuć go na sukces. Dla Ani nie było
rzeczy niemożliwych. Po prostu pracowała. Więcej i ciężej, aż osiągała zamierzony cel. Nigdy nie miała, ale też nie
chciała żadnej taryfy ulgowej z racji nauki w dwóch szkołach jednocześnie.
Na dodatek z jej twarzy nie znikał uśmiech. Zapamiętaliśmy ją, jako osobę zawsze uśmiechniętą, miłą życzliwą,
koleżeńską i uczynną. Te cechy wpływają niejako z jej charakteru – nie była to wystudiowana poza. Może właśnie,
dlatego z całego grona jej rówieśników Ania utkwiła w pamięci najbardziej i może, dlatego rówieśnicy wspominają
ją z sympatią.

Nie będziemy tutaj mówić o udzielaniu się na audycjach i
koncertach, gdyż jest to niejako wpisane w specyfikę nauki
M.V. – Dziękuję bardzo Aniu za czas i podzielenie się w szkole muzycznej.
informacjami o sobie i ciekawymi spostrzeżeniami.
Życzę ci realizacji kolejnych pomysłów, które spełnią two- Ania już po studiach w Akademii Muzycznej odwiedziła
je pragnienia rozwoju w różnych kierunkach. Optymi- kilkukrotnie szkołę w Łomży, a zwłaszcza swoją nauczystycznie powiem: do zobaczenia wkrótce na jakimś twoim cielkę. Później koleje losu sprawiły, że kontakty się urwały.
koncercie lub recitalu.
Pozostały jednak jednoznacznie miłe i pozytywne wspomnienia. Życzę dużo zdrowia. I proszę pozdrowić Anię od
– Na przestrzeni 2 wieków kobiety pokazały świa- wszystkich z łomżyńskiej szkoły.–
tu swoja moc i determinacje w dążeniu do osiągania celu
w realizacji swoich projektów w spójności i harmonii. Są Z uszanowaniem, Mirosław Korona.
kreatorkami piękna, muzą dla mężczyzn w twórczości artystycznej, organizatorkami życia rodzinnego i westalka- – dla czytelników The Designer, Margherita Villa
mi ognia miłości. Projekt Ani: „Musique est une femme”
ma wymowny tytuł, w tłumaczeniu na język polski znaczy Bruksela – Marzec 2021
: „Muzyka jest kobietą” a według znanego powiedzenia –
muzyka łagodzi obyczaje a idąc dalej tym torem myślenia
można powiedzieć : łagodność, piękno i harmonia dają
pokój na świecie.
Anna Ciborowska
Na zakończenie, miłe słowa o Ani od Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Łomży, które przekazał mi w rozmowie telefonicznej:
Ania Ciborowska spędziła w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia, a później w świeżo utworzonej szkole II stopnia całą swoją muzyczną młodość. Jej nauczycielką fortepianu była Pani Zofia Jaśkowiec, która doprowadziła ją aż
do dyplomu. Dyplom w Państwowej Szkole Muzycznej II
stopnia Ania zdawała jednocześnie z egzaminami maturalnymi w Liceum Ogólnokształcącym.
I tu ujawnia się pierwsza ważna cecha Ani: była niezwykle
pracowita. Talent posiada wiele osób, nie każdy jednak
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Niemniej Internet to tylko narzędzie. Człowiek ostatecznie decyduje, w jaki sposób go używa. Wierzę, że wyrobimy w sobie zdolności, które pomogą nam oswoić Internet.
Pandemia zamykając nam możliwość wielu zewnętrznych
kontaktów socjalnych umożliwia nam silniejszą symbiozę
w najbliższej rodzinie. To jest według mnie cenne. Uczymy
się spędzać ze sobą więcej czasu niż zwykle, słuchać siebie
nawzajem, otwierać na potrzeby najbliższych.
Kolejnym pozytywnym zjawiskiem, które niosą obecne czasy
jest znaczny wzrost spędzania czasu w formie aktywnej na
świeżym powietrzu. Dużo więcej spacerujemy, biegamy.
I to jest właśnie mój pomysł na pozytywne przetrwanie
czasów pandemii. Dbajmy o siebie na płaszczyźnie psychicznej i fizycznej. Zajmijmy się rzeczami, które nas konsolidują wewnętrznie, dają nam równowagę i wewnętrzną
radość.

ANNA CIBOROWSKA/ PIANIST

MOSTY PIĘKNA I HARMONII
ANNA CIBOROWSKA
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ŻYJĘ JAK LUBIĘ
Z HALINĄ ROSA
ROZMAWIA YVETTE POPŁAWSKA

sób myślenia i działania jest odmienny, kieruję się sercem i chęcią niesienia pomocy innym. Magazyn, który
wydaje, stał się właśnie taką przestrzenią, w której mogę
realizować swoje przedsięwzięcia. Jak to mówią> obierz
sobie szczytny cel, a nie zatrzymasz przypływu gotówki.
Y.P Brałaś udział w wystawach i konkursach.

Halina Rosa: Tak, brałam udział w dorocznych wystaY.P Jaki szczytny cel obrałaś, aby osiągnąć swój sukces?. wach i konkursach organizowanych na terenie Podhala
i nie tylko. W 2012 roku zdobyłam wyróżnienie w KonHalina Rosa: Obrałam sobie cel filantropijny. Mój spo- kursie Amatorskiej Twórczości Plastycznej pt. Dumania
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W II części przekroczyłyśmy ,,barierę naddźwiękową’’ z
próbą opisania początków Twojej twórczości w telegraficznym skrócie. Życzę nieustającej veny, szerokich horyzontów na niwie współpracy międzynarodowej. Dla
Magazynu Ludzie z Charakterem – o Ludziach dla Ludzi
Yvette Poplawska ‘Międzynarodowe Stowarzyszenie Artystów Autorów Dziennikarzy Prawników Virtualia ART. 12.03.2021 r. ‘Belgia.

Dumaca z Gorców za obraz „Aleja Jaworowa” inspirowane
twórczością Władysława Orkana, nagroda Nowotarskiego
Oddziału Związku Podhalan. Brałam udział w imprezach
regionalnych jak: Europejskie Targi Produktów Regionalnych w Zakopanem, Majówki Tatrzańskie, konkursy plastyczne.

Marzenia bez celu są tylko marzeniami. Miejcie marzenia,
ale miejcie i cel> Denzel Washington.

Y.P Czym naprawdę jest talent według Ciebie?

Y.P Ile razy musisz przegrać, aby wygrać ten jeden
wyścig?

Halina Rosa: Bóg daje talent do odkrywania i ulepszania
swoich umiejętności, zasiewa ziarenko w Twoim sercu,
reszta zależy tylko od Ciebie, co z tym talentem zrobisz,
zakopiesz go, czy go powielisz. Talent rozwija się powoli,
krok po kroku, potrzebujesz jedynie wiary, że to uczynisz.
Twierdziłam, że nie mam talentu, a przez lata nauczyłam
się wielu profesji, stałam się ekspertem w moich dziedzinach tylko dlatego, że wierzyłam, że to osiągnę, zgłębiałam
wiedzę rozwijając kolejne talenty. Każdy może rozwinąć
nieograniczoną ilość profesji. Talent, to nic innego, jak
wieloletnia praktyka i doświadczenie. Słyszeliście o teorii
10.000 godzin do osiągnięcia mistrzostwa w dowolnej dziedzinie? Teoria ta powstała na bazie badań Andersa Ericssona, a została mocno rozpropagowana poprzez książkę
Malcolma Gladwella Poza Schematen, Sekrety ludzi sukcesu. W dużym skrócie głosi ona, że aby dźwignąć swoje
umiejętności w danej dziedzinie na poziom mistrzowski,
trzeba konkretną rzecz ćwiczyć przez 10.000 godzin.

Wielkie dzięki Bogu i wszystkim, którzy byli i są narzędziami w Jego ręku, aby pomóc mi przetrwać i osiągać moje
cele.

Halina Rosa: Wszystko, co robiłam w przeciągu wszystkich
lat, w których rozwijałam swoje talenty, upadałam i znów
powstawałam z nowymi pomysłami, przyczyniało się do
powstawania mojej marki Halina Rosa Design. Międzyczasie byłam nominowana do wielu nagród, które potem
zdobywałam. W ciągu całego tego okresu, kiedy zmagałam
się z trudnościami w kreowaniu mojej marki, ujawniały się
moje talenty i produkty uboczne. Spójrzcie, ile tzw. produktów ubocznych wyprodukowałam sama, z własnego
talentu w przeciągu 10 lat, począwszy od założenia galerii,
malowania obrazów, mebli, ścian, tkanin, projektowania
wzorów tekstylnych i tekstyliów, projektowania strojów,
budowania stron internetowych, publikowania artykułów,
pisania i wydawania książek, poradników, magazynów.
Y.P Jak zaczęła się Twoja przygoda z projektowaniem wzorów tekstylnych.

Y.P Jesteś Polką na emigracji, kiedy podjęłaś de- Halina Rosa: W 2017 roku objęłam stanowisko projektanta wzorów tekstylnych i tekstyliów. Zaprojektowałam
cyzję o wyjeździe za granicę.
wzór z dziewięćsiłem, który potem przeniosłam na tekstyHalina Rosa: Decyzję podjęłam w 2013 roku. Moja ro- lia regionalne. Moją inspiracją stał się gorset regionalny
dzina rozpadała się, zostałam sama z trójką dzieci. Jedną wyszywany cekinami. Jestem pierwszą rodowitą góralką,
rzecz wiedziałam, że jak zostanę, po rozpadzie małżeństwa która zaprojektowała własne tekstylia z akcentami regiow domu, nic nie osiągnę, po prostu tak czułam, nie mia- nalnymi podhalańskimi, nie zapożyczonymi z innych kulłam pomysłu na życie w miejscu, w którym mieszkałam. tur. Wzór z dziewięćsiłem przyniósł mi naprawdę wielką
To miejsce było po prostu dla mnie za małe. Postanowiłam popularność na polu designera wzorów tekstylnych. Ciewyjechać za granicę i wziąć życie w swoje ręce. W 2014 szył się od samego początku dużą nadprzyrodzoną popuroku wyjechałam do Szwecji zabierając z sobą trójkę dzie- larnością wśród fanów folkloru i celebrytów. Jestem góralką, dla mnie rodzina i tradycja są najważniejsze. Czuje
ci.
się wyjątkowo, kiedy zakładam swój 30-letni gorset, wyDo Sztokholmu przyjechałam z konkretnymi planami, szywany cekinami, a na nim właśnie dziewięćsił, marzenie
miałam wyznaczony cel, kontynuować moją działalność każdej góralki. Gorset podarowała mi kochana mama i w
artystyczną i promować kulturę regionalną mojego kraju. tym momencie zalewam się łzami. Mama to osoba, która
Wejście w system szwedzki zabrało mi dokładnie 1,5 roku. zrobi wszystko, żeby pomóc dziecku, a myślę teraz o koW 2016 napisałam plan biznesowy. Szwedzkie władze nie- lejnych latach mojego życia. Gorset podhalański stał się
chętnie akceptują artystyczne plany biznesowe, jednak moją inspiracją, mój region, moja duma.
mój plan został zaakceptowany i mogłam ponownie otworzyć swoją działalność gospodarczą. Minęło prawie 10 lat
od momentu wewnętrznej przemiany i podjęcia nowej DZIEWIĘĆSIŁ
drogi życia. Nie bój się głosu serca i wychodzić poza ramy
czasu.
Y.P Wzór dziewięćsił w Twojej karierze odegrał
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kluczową rolę w budowaniu Twojej marki Halina
Rosa Design?.
Halina Rosa: …Ziarenko malutkie ma moc wielką i radość
do życia jest szczęścia zalążkiem, gdy wykiełkuje nim zaHalina Rosa: Pochodzę z regionu podhalańskiego, wycho- owocuje, pielęgnuj je co dzień chwasty usuwaj, by w ogrowałam się we wsi Biały Dunajec Dolny. Mam do mojego dzie miłości nie brakowało nigdy nadziei i cierpliwości, bo
gorsetu wielki sentyment, posiada on ducha artystycz- miłość to źródło niewyczerpalne, dobroci serca, nadziei i
nego. Bardzo kocham tradycję regionalną i mój gorset. wiary. Jestem dobrej myśli i wierzę w te czary…
Prezentuję go dumnie przy każdej okazji. Zajmuję się
projektowaniem wzorów tekstylnych i tekstyliów oraz no- Marzenia spełnione to szczęście. Natchnienie zawsze jest,
watorskich strojów regionalnych. Podczas pokazów mody jak światło i ukazuje, co należy wybrać. Piękno drugiego,
folklorystycznej promuję góralską i polską tradycję. Gorset człowieka jaśnieje wtedy, kiedy on może wzrastać.
Jest piękny jak słoneczko, cekiny połyskują, jak te skarby
w studni, które widziałam we śnie, rubinowy aksamit, dia- Gdyby nie rolnicy, artyści nie mieliby chleba. Gdyby nie
mentowe koszyczki, cudowne dzieło Boga, rosnące w gó- artyści, życie rolników byłoby życiem przyziemnych robotrach, to mądrość natury. Wyjeżdżając za granicę zabrałam ników. Pełny rozwój człowieczeństwa wymaga współpracy
suchy kwiat do kieszeni. Sam dziewięćsił jest ziołem, które jednych i drugich. Tak powiedział kiedyś Ks. Józef Tischjest pod ochroną i rośnie w Tatrach. Legenda głosi, że do ner.
króla Karola Wielkiego przyszedł we śnie Anioł, aby mu
oznajmić, jak wielką moc ma to zioło – dziewięćsił. Przede Idź zawsze swoją drogą nawet, jeśli wydaje się przewrotwszystkim chroni od złych mocy, daje zdrowie i szczęścia, na, jeśli sam czujesz, że jest to Twoje przeznaczenie, idź
ma dziewięciokrotnie większą moc uzdrawiania, niż inne tą drogą, nie zastanawiaj się, puść hamulce i do przodu,
zioła. Ktokolwiek ma dziewięćsił przy sobie, jest bezpiecz- spełniaj marzenia. Marzenia stają się celem do osiągnięcia
ny. Górale dawno temu nosili suche zioło w kieszeni. Po- szczęścia.
czątek mojej kariery zapoczątkował właśnie ten akcent regionalny dziewięćsił oraz moje góralskie pochodzenie.
Sekretem ludzi sukcesu jest bezgraniczna wiara. Większość ludzi nie potrafi zaakceptować prostoty tego sekreWzór nabrał większej popularności w momencie, kiedy tu, nie mają wyobraźni. Ludzie bogaci duchowo, to aktorzy
wystąpiłam na scenie polskiego show-biznesu oraz na Pana Boga, iluzjoniści, którzy świetnie grają swoje role tu
największym pokazie Mody Folkowej w Polsce w 2018 na Ziemi, są bardzo dobrymi twórcami, mówcami, menroku w Zakopanem, POLKI FOLKI. Wzór z dziewięćsiłem torami duchowymi i znają sekret zarabiania i osiągania
ukazał się prawie we wszystkich kanałach TVP. Najwięk- wszystkiego, czego chcą, są ubrani w doświadczenia życioszym zaskoczeniem było dla mnie, kiedy po siedmiu la- we, są ekspertami w wykorzystywaniu chwil i okoliczności
tach mojej twórczości artystycznej, całkiem przypadkiem, do budowania własnego JA, często podejmują ryzyko.
zobaczyłam swój projekt dziewięćsiła w sukience projektu
Folk Design w TVP 2. Olga Szomańska, o cudownym gło- Odbierz swój wieniec zwycięstwa, czasem proste rzesie śpiewała piosenkę wielbiąc Jezusa tymi słowy: Czcijmy czy wydają nam się dosyć dziwne i nieosiągalne, czasem
Jezusa, czcijmy Go, oddajmy Mu chwałę.
szczęście jest blisko, zupełnie tego nie zauważamy, czasem
szczęście jest na wyciągnięcie ręki. Zaufaj Bogu całym serOtrzymałam kolejne potwierdzenie, że Bóg działa. Słowa, cem i umysłem to wielki dar, a otrzymasz siedem darów
które usłyszałam w Rób to co robisz, nie pozwól, by inni Ducha Świętego, aby przejść przez życie z odwagą. Używazabrali Twoje szczęście, zapoczątkowały kolejne zmiany jąc tajemnic swojego mózgu, możesz osiągnąć praktycznie
na kartach mojej kariery, wspięłam się o jeden szczebel wszystko, o czym sobie tylko zamarzysz. Zaufaj bezgrawyżej. Osiągaj sukcesy, bądź sobą, uparcie dąż do wyzna- nicznie Bogu, a zgromadzisz największe skarby, diamenty
czonego celu nie zapominając o wartościach najwyższych. mądrości, które doprowadzą Cię do ogromnego bogactwa
Dziel się doświadczeniami z innymi i bądź życzliwy dla duchowego a potem materialnego. Kiedy zaufasz Bogu
drugiego człowieka! Chociaż jestem samotną matką i ży- otrzymasz wielką mądrość duchową, która jest najwiękcie jest trudne, nie narzekam, ale kontynuuje swoją drogę, szym skarbem, bezgraniczna ufność sprawia, że pokonasz
robiąc coś wielkiego na Chwałę Bożą. Rozrzucam ziarna, trudności życia bez większego wysiłku.
które kiełkują.
Y.P Co jest dla Ciebie ważne w osiąganiu sukceY.P Sukcesywnie spełniasz swoje marzenia, jaka jest Two- sów.
ja definicja sukcesu i szczęścia.

Halina Rosa: Sukcesów nie osiągamy sami, trzeba zastanowić się, jaki obrać cel, z kim tak naprawdę chcesz
współpracować. Stawiam sobie cele i ich osiągam, to mój
główny motor do działania. Droga do sukcesu usłana jest
różami, kolce to wszystkie trudności, które napotykasz na
swojej drodze, to twoja ziemska misja. Zaufaj sile umysłu,
to najcenniejsza część Twojego ciała. Im silniejszy będzie
Twój umysł, tym bardziej będziesz rozumieć, że nie ma w
życiu nic, czego człowiek nie potrafiłby się nauczyć. Pojawili się ludzie na mojej drodze, którzy pomogli mi w osiąganiu moich celów.
Y.P Dla kogo tworzysz ?

technologiom moja sztuka stała się oryginalnym wzbogaceniem kreacji modowych, dekoracją wnętrz, a także
większych obiektów użyteczności publicznej.
Y.P. Kogo wspierasz w swoich działaniach ?
Halina Rosa: Szczególnie wspieram kobiety. Uczestniczę
w międzynarodowych kongresach, podczas których dzielę się wiedzą i doświadczeniem. Wymiana doświadczeń,
wzajemne inspiracje, dzielenie się wiedzą i wiara, że można osiągać więcej są dziś bardzo ważne. Kobiety chcą się
tą siłą podzielić, lub przychodzą, bo jej potrzebują. Takie
spotkania pomagają nam przypomnieć sobie, ile mamy
pragnień w sercu, które czekają na spełnienie. Wystarczy właściwa forma motywacji i wzajemne wsparcie, aby
osiągać to, co kiedyś było niemożliwe do zdobycia. Kobiety mają wielką siłę, są wciąż nieodkrytym dziełem pełnym
tajemnic, jak płatki kwiatów w różach, które maluje. Życzę
kobietom, aby mogły rozkwitać jak róże w życiu i biznesie.
Doświadczenie nauczyło mnie, jak z porażki przejść dalej do właściwego już kroku i podejmować ważne decyzje.
Sukcesy pokazują, że jestem na właściwej drodze. Piękno
drugiego człowieka jaśnieje wtedy, gdy może on wzrastać.
Życzę kobietom siły i sukcesu, one są w stanie osiągać więcej, niż czasem ośmielają się marzyć.

Halina Rosa: Tworzę dla pasji i biznesu. To połączenie
działa, bo unikalność i dedykowana sztuka są dziś w cenie. Tworzę też po to, aby ubogacać świat, miejsca i ludzi
w polską kulturę, pełną piękna i inspiracji oraz po to, aby
promować kreatywność i wartości najwyższe. Staram się
poznać człowieka, jego wartości i cel, jakiemu ma służyć
sztuka, wtedy łatwiej poszukać źródła w sercu i przenieść
dar inspiracji płótno czy materiał. Sztuką dziś jest odkryć
i pokazać nowe nurty artystyczne i umiejętnie je sprzedać.
Sztuką jest również pobudzanie wrażliwości twórczych pokoleń wobec konkurencji wzorów komputerowych. Twórczość artystyczną można połączyć z biznesem. Jestem właścicielką marki Halina Rosa Design. Dzięki nowoczesnym Y.P. Wspierasz rozwój regionu i kulturę Polską

DESIGNER 54

Mój dedykowany projekt, podnosi wartość i różnorodność 9. Odrzuć myślenie głową, a zaangażuj serce, doskonal
kultury regionalnej. Jestem projektantką, która chce osią- pola nadziei.
gnąć określone efekty, takie jak nadanie strojom atrak-
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poprzez projektowanie dedykowanych wzorów cyjnego wyglądu. Moja indywidualność sprawia, że notekstylnych i tekstyliów z akcentami regionalnymi woczesne podhalańskie stroje regionalne są wyjątkowe, a
i nie tylko.
jednocześnie nadają osobie wyjątkowości. Tylko projektant/ artysta może dotrzeć do wewnętrznego kreatywnego
Halina Rosa: Region potrzebuje sztuki, tak samo jak sztuka „Ja” i pobudzić widza do refleksji. Ogólnie rzecz biorąc,
potrzebuje artysty. Moja wiedza i kreacja artystyczna sto- folklorystyczny design ma na celu wywrzeć pozytywne
sowana we wzornictwie i komunikacji wizualnej przynosi wrażenie i wzmocnić pozycję w kulturze. Moje działania
realne efekty przekładając się na wzmocniony wizerunek twórcze doskonale zaspokajają potrzeby rynku regionalregionu i kultury folklorystycznej. Wzornictwo wykorzy- nego i miłośników folkloru. Koncepcja dedykowanej strastywane jest do komunikacji wizualnej -międzyludzkiej. tegii projektowania wzorów folkowych, okazała się też być
W człowieku uruchamiają się ważne procesy twórcze, na- bardzo ważnym czynnikiem w procesie tworzenia mojej
pędzające biznes wielu dziedzin. Sztuka to dziś najlepsza marki Halina Rosa Design. Projektuję dla znanych proinwestycja w przyszłość. W ówczesnych czasach coraz bar- jektantów mody, którzy ubierają artystów scenicznych,
dziej cenimy piękne przedmioty i wzory dedykowane.
sprzedaje tekstylia z własnym oryginalnym projektem na
arenie międzynarodowej. Korzenie kultury są dla mnie
Sztuka zwiększa efektywność działania jednostki i całej najważniejsze. Moje kolekcje są mieszanką mojego talentu
organizacji. Stymuluje chęć poszukiwania nowych rozwią- artystycznego i różnych kultur regionalnych. Moim celem
zań. Sztuka potrzebuje artystów. Artyści to pracownicy jest również poszerzenie horyzontów myślenia na temat
niebios i designerzy lepszego świata. Człowiek nie może modernistycznego folkloru. Ręcznie malowane róże, kwiażyć bez kreacji artystycznej. Analiza sposobu pracy artysty ty, mocne kolory to motywy przewodnie moich kolekcji.
może dać ważny wgląd w to, co jest potrzebne do działania w pracy menadżerów i liderów. Artysta pomaga dotrzeć do kreatywnego „Ja” w człowieku i tu uruchamiają Y.P Ustanowiłaś 10 zasad gorącej pasji.
się inne ważne procesy twórcze, napędzające biznes wielu
dziedzin.
1. Szukaj piękna we wszystkim, co zostało stworzone przez
Boga, aż dostrzeżesz cuda żywota.
Y.P. Obrałaś ciekawą strategię promocji polskiej
kultury, zdradź nam tajniki Twojego nowator- 2. Kochaj wszystko całym swoim sercem, aż Duch rozpali
skiego sposobu uwydatniającego piękno kultury w Tobie duszę artysty.
regionalnej, podhalańskiej w dalekim świecie.
3. Rozmyślaj o marzeniach intensywnie, aż zbudujesz
Halina Rosa: Strategia mojego wzornictwa dedykowanego ogrody wyobraźni.
sprawia, że wizerunek regionu, uwydatnia się, to ogromna przestrzeń dla artysty, możliwość stworzenia unikato- 4. Pogłębiaj wiedzę, rozwijając inteligencję, aż wyzwoli
wych wzorów zaprojektowanych na miarę współczesnych ona w Tobie pokłady kreatywności.
potrzeb regionalnych, mody i designu wnętrz. Kolejnym
bardzo fajnym działem designerskim jest właśnie projek- 5. Koncentruj się na głosie serca, aż poznasz godzinę nie
towanie wzorów folklorystycznych. Wzornictwo folkowe mylącej się intuicji, to podróż do wewnętrznego Ja.
pozwala dodatkowo na promocję własnego regionu i rozpowszechniać kulturę danego kraju na cały świat. Wzory 6. Wzbudź w sobie pożądanie serca, aż w końcu zacznie
zdobią, wyrażają piękno osobowości, świadczą o przyna- przemawiać do Ciebie.
leżności do klasy społecznej i kulturowej. Tworzę unikalne
dzieło poświęcone na miarę oczekiwań kupujących. Moja 7. Powtarzaj wzniosłe słowa po 100 razy, medytuj, aż doindywidualność pozwala na wyjątkowość moich pro- trzesz do wysp marzeń.
jektów, które stymulują wrażliwość klientów na sztukę i
podhalański folklor.
8. Bądź entuzjastyczny i pełen wdzięczności.

10. Bądź cierpliwy i zaufaj Sile Podświadomości, aż zacznie ludzi. Wydanie kolejnych poradników, książek, podróż do
wysyłać Ci sygnały.
Chin i Japonii oraz pokazy mody w Anglii i Dubaju. Moim
marzeniem jest zaprojektowanie sukni z akcentami regioY.P. O czym marzysz najbardziej?
nalnymi na czerwony dywan w Cann lub Wenecji.
Halina Rosa: Marzę o tym, aby mój piękny kraj jakim jest
Polska, przenieść pięknem sztuki w różne zakątki Świata.
Dziewięciorniki z polskiej tradycji funkcjonują w modzie
i biżuterii, a wiele kobiet mogę ubierać Róże, które uwielbiam malować. Moje szalone marzenie, które czeka wciąż
na spełnienie to wystąpienie publiczne przed milionem

Prosimy o zapoznanie się ze stronami www, stron, publikacji, poradników, poezji, książek, wywiadów:
www.halinarosadesign.se
www.thedesigner.se
https://thedesigner.se/zyje-jak-lubie/
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od kiedy tylko pamiętam. Gdy byłam małą dziewczynką
fascynowały mnie obrazy Pabla Picasso. Zachwycałam się
jego nieprecyzyjną i artystyczną linią, bogatą gamą kolorystyczną i tym, że maluje jak czuje, a nie jak należy.
Nie rozumiałam wtedy do końca jego twórczości, ale podziwiałam z zachwytem, każdy kształt, figurę, postać. Był
SZTUKA SALONOWA, ZASTANAWIASZ SIĘ CÓŻ pierwszym malarzem, który zaintrygował mnie wtedy do
TO TAKIEGO?
tego stopnia, że mam go w sercu do dzisiaj.

Dziękuję Ci Jolu Stankiewicz z całego serca, że dałaś mi
pole, które mogę obsiać. Dziękuję za danie tak ogromnej
szansy w rozwoju siebie. Dziękuję, że wierzysz we mnie i
dajesz inspirację. Jesteś Skarbem. Jesteś Aniołem. Jesteś
Cudem ☺

Rękodzieło towarzyszyło mi tak naprawdę od zawsze. Jednak nigdy nie myślałam, że stanie się pasją,
która z kolei przerodzi się w pracę. Uwielbiam rzeczy tworzone od serca. Ogromną wartość mają dla mnie prezenty ręcznie robione, unikatowe, jedyne w swoim rodzaju i
niepowtarzalne. Często takowe wręczam przy okazji różnych okoliczności. A jeśli już o okolicznościach mowa to
właśnie dzięki przygotowaniom do ślubu odkryłam w sobie pasję tworzenia, a mój kochany Mąż zmotywował do
otwarcia działalności i rozpoczęcia tworzenia rękodzieła
Opowiem Ci moją historię. Zamiłowanie do sztuki miałam na serio. Dzięki jego wsparciu, jego wiary we mnie po
To wielowymiarowe znaczenie słowa sztuka. Bowiem sztuką nie jest tylko malarstwo. To szeroko pojęta przestrzeń
do realizowania siebie na każdej możliwej płaszczyźnie. I
to DOSŁOWNIE. Z perspektywy Kobiety, Mamy, Malarki,
Scraperki, Projektantki i Graficzki mogę z całą stanowczością powiedzieć, że nie potrzebujesz pracowni do tego by
móc realizować swoje pasje, tworzyć małe i duże dzieła
sztuki. Możesz realizować siebie w zacisznym, domowym
salonie.
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Dominika Paśnicka – Sionek

wstała Karta Wstępu- firma działająca na polskim rynku
rękodzielniczym już 4 lata.Gdy miałam 12 lat, a wszyscy
szóstoklasiści stali się tymi najstarszymi w podstawówce,
zyskaliśmy jeszcze jedną niezwykle cenną rzecz. Szafki.
Usytuowane na najdłuższym szkolnym korytarzu, znajdującym się tuż obok głównego holu. Będąc w piątej klasie
wraz z koleżankami nie mogłyśmy się wręcz doczekać, kiedy te szafki odziedziczymy po starszych i wreszcie będziemy mogły umieścić na ich drzwiczkach, plakaty ukochanego zespołu muzycznego. Uśmiecham się do siebie na samą
myśl, tych wspaniałych, urokliwych lat. Było nas w klasie
parę dziewczyn, które wręcz na zabój kochały pewien zespół, niemieckich nastolatków, śpiewających cudowne
ballady, w rockowym stylu.
Byłam ich ogromną fanką, kolekcjonowałam każdy ścinek
z gazety, ściana mojego pokoju przypominała bilbord, cały
oklejony w posterach. Nie mogłam pozwolić sobie na zakup każdej jednej gazety, dlatego z pomocą przychodziły
mi koleżanki, które poświęcały swoją gazetę by oddać mi
kilka ścinków.
Pewnego razu moja ówczesna bardzo dobra koleżanka dostała od rodziców oryginalną płytę z muzyką oraz wywiadami. Płakałyśmy ze szczęścia siedząc przed telewizorem i
oglądając to wszystko. Oczywiście miałam także napisane
w zeszycie teksty piosenek, cytaty, jednym słowem wszystko to co poruszało na tamte chwilę moje serce. A gdy nadszedł czas gimnazjum i nauka języka niemieckiego, stałam
się najpilniejszą uczennicą, a wszystko po to by rozumieć
każde słowo śpiewanego przez nich tekstu.
Miłość do zespołu stała się ogromna, a ja nie bardzo wiedziałam, co ma robić, żeby spożytkować ten jej ogromny
przypływ. Postanowiłam, że wezmę zeszyt, dokładnie 32
kartkowy zeszyt w kratkę z czerwoną okładką, w napisy,
których już zupełnie nie jestem sobie w stanie przypomnieć i zacznę pisać opowieści, o mnie, mojej przyjaciółce oraz dwóch chłopakach z zespołu. Pisałam, o tym jak
poznajemy się podczas ich pierwszego koncertu w Polsce,
kiedy śpiewamy z nimi na scenie. Każdego dnia pisałam
jeden rozdział. Momentami wena była na tyle silna, że
było ich więcej. Po pewnym czasie zebrałam się na odwagę by dać zeszyt do przeczytania koleżance. Pamiętam jej
szok i niedowierzanie, jak ja to wszystko wymyśliłam. Błagałam ją by nikomu o tym nie mówiła, by był to nasz sekret. Dopingowała mnie bardzo i nie mogła się doczekać,
aż będę przynosić jej do przeczytania kolejne strony. Pamiętam dobrze swoją ekscytację gdy szłam do szkoły. Nie
mogłam się wręcz doczekać by je jej pokazać. Ciężko mi aż
uwierzyć, że pisze to z taką dokładnością po kilkunastu latach. Bardzo się cieszę, że skrywany sekret, ujrzał światło

dzienne, że po raz kolejny odważyłam się odsłonić siebie,
pokazać swoją prawdę.

Jako 14 letnia dziewczynka tworzyłam swoją
pierwszą biżuterię, jaką były kolczyki z rozerwanych
korali babci. Pamiętam jak bardzo się cieszyłam, że mi je
dała. Mogłam z nich zrobić tyle kompletów. Ach! Zachwycam się. Z czasem chęć tworzenia biżuterii była na tyle
silna, że postanowiłam robić bransoletki, które możecie
zobaczyć na zdjęciu. Czy domyślacie się z czego zostały wykonane? Podpowiem Wam, bo niewiele jest osób, które to
wiedzą. Znalazłam na Pintereście inspirację na wykonanie
cudnych bransoletek z zawleczek od aluminiowych puszek
po napojach. Zaintrygowałam się tym na tyle, że zaczęłam
je tworzyć. Metodą prób i błędów uczyłam się jak najlepiej przewlekać mulinę przez oczka by powstawał piękny
wzór. Szaleństwem było dodawanie koralików, czułam, że
jestem poziom wyżej :D.
Wspominam te czasy z sentymentem, i nawet nie będę
liczyć ile razy chciałam, te bransoletki wyrzucić z mojej
szkatułki. Teraz już wiem dlaczego tego nie zrobiłam. Moje
ozdoby doczekały się publikacji w magazynie. I proszę mi
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wierzyć, gdy tworzyłam strategię o czym napiszę ten artykuł nawet przez myśl nie przeszło mi to, że o nich wspomnę. Wierzę głęboko, że po coś się to stało. Kiedy to piszę,
Mr Good wszystko dyktuje.

Pracując w salonie, moje dzieci są zawsze na widoku, widzimy z mężem co
robią, jak się razem bawią, jesteśmy w
stanie w każdej chwili zareagować. A
one są przeszczęśliwe, że mogą uczestniczyć w kreowaniu, w tworzeniu nowych produktów.

Odkąd zaczęłam tworzyć rękodzieło „tak na serio” moim
marzeniem było posiadanie własnej pracowni. Pamiętam
nawet, że gdy mój mąż namawiał mnie do tego, warunkiem
rozpoczęcia było przeorganizowanie naszej ówczesnej garderoby do takiego stanu by w większej części służyła jako
pracownia i moje miejsce mocy. Pomysł okazał się sukcesem, a pokój spełniał bardzo długo swoją funkcję.
Od paru lat, kiedy przeprowadziliśmy się do mniejszego
domu, nie mogłam niestety pozwolić sobie na reorganizację przestrzeni. Postanowiłam, że od tamtego dnia to nasz
salon będzie moim artystycznym studiem. Pasja tworzenia
pozostała wielka, ale strefy tylko dla niej zabrakło. Wszechświat zmusił mnie poprzez zmianę miejsca zamieszkania
do tego, by w największym pokoju w domu, wydzielić część,
która stanie się moim kreatywnym miejscem, pomieści
mnóstwo rzeczy i tony papieru, będzie jednocześnie miejscem rodzinnych spotkań, strefą odpoczynku i miejscem
zabaw dla moich cudownych synków.
Nie myślałam nawet przez chwilę o porzuceniu swoich planów na przyszłość, dlatego z całego serca jestem wdzięczna, że znalazłam rozwiązanie. Dzięki temu odkryłam cudowne FLOW, za którym podążam z ufnością.
Z takiej organizacji miejsca pracy wyciągam na prawdę wiele plusów. Nauczyłam się korzystać z każdej wolnej chwili
by móc coś wykreować. Kiedyś ze zrobieniem czegoś zwlekałam cały dzień, szukałam „odpowiedniego” momentu a
gdy w końcu miałam czas dla siebie, nie miałam takiego
natchnienia jak w chwili gdy ta myśl się pojawiła. Teraz nie
czekam do wieczora, aż dzieci pójdą spać, a ja będę mogła
na spokojnie zrobić to co planowałam. Idę za głosem intuicji, za głosem serca, kiedy tak pięknie mnie prosi o to by
rzucić wszystko i zająć się realizacją. Uważam, że nie należy odkładać rzeczy na później. Kiedy przychodzi do nas
natchnienie, gdy głos duszy woła, powinniśmy reagować
na niego.
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Gdy byłam dzieckiem, jako najstarsza z rodzeństwa posiadałam własny pokój. To w nim spędzałam mnóstwo czasu,
w nim rozmyślałam, uczyłam się. Był moim azylem, miejscem, w którym czułam się bezpiecznie, które należało tylko do mnie. Służył mi również za pracownie, w której tworzyłam swoje pierwsze projekty.

Zachęcam Was Drogie Czytelniczki i Drodzy Czytelnicy do tego byście wsłuchiwali się w Wasz głos
intuicji. Nasze serce, w chwilach
spokoju, potrafi do nas przemawiać z
ogromną siłą, jednocześnie zachowując cichy i spokojny ton, momentami
nawet szept. Wchodźmy w stan skupienia i medytacji, to właśnie on przywiódł
mnie tutaj. Do Was. Do magazynu The
Designer Haliny Bartoszek Rosy. Bym
mogła dla Was pisać, dzielić się z Wami
swoimi historiami, które na łamach nastoletnich czasów, działy się w tak dużej
ilości. Teraz mam potwierdzenie tego,
że to wszystko nie działo się bez przyczyny, a pamięć o tych wydarzeniach
jest wręcz świetna, po to bym mogła je
dla Was opisywać.
Właśnie o tym będzie SZTUKA SALONOWA, o tworzeniu szeroko pojętej
i rozumianej sztuki, którą można zaaranżować domową, a w szczególności salonową przestrzeń. Przedstawię
Wam również historie mojej twórczości, od kiedy tylko pamiętam. Razem z
Mr Good, pokażemy wam to co w nich
najpiękniejsze.
„Bo sztuką nie jest tylko malarstwo. To szeroko pojęta przestrzeń do realizowania siebie na
każdej możliwej płaszczyźnie”
Z Miłością i Inspiracją
Dominika Paśnicka – Sionek
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autorka książek dla dorosłych, dzieci i młodzieży

BARBARA KOSMOWSKA/ DESIGNER APRIL 2021/ STOCKHOLM

SĄ I MARZENIA SPEŁNIONE…
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ART.: Proszę powiedzieć, czy obecność w naszym piśmie to Pani pierwsza wizyta w
Szwecji?
BK.: Nie licząc wycieczki sprzed pół wieku ‒ tak. Ale podróży sentymentalnych
było znacznie więcej. Zawdzięczam je Astrid Lindgren ‒ jednej z najważniejszych
pisarek w moim życiu. Kto wie, czy fascynacja Skandynawią nie pojawiła się razem z dziecięcą miłością do „Pipi…” i „Dzieci z Bullerbyn”. Umocniła te uczucia
„ABBA” w czasach młodzieńczej już fascynacji światem. Dziś także nie przechodzę
obojętnie obok szwedzkiej literatury i filmu. Przyznaję się do imponującego zbioru
kryminałów wychodzących spod pióra Szwedów czy słabości do ikeowskich detali. I wciąż pięknie zazdroszczę Ani Onichimowskiej czy Katarzynie Tubylewicz, że
mogą pisać książki w kraju niezwykle życzliwym dla swych obywateli. Ale, żeby nie
było tak słodko, moja córka, tłumaczka literatury fińskiej mieszkająca w Vantaa,
jest odpowiedzialna za małe odstępstwo w tych moich sympatiach. Kiedy Szwedzi
grają mecz w hokeja z Finami ‒ kibicuję z zięciem biało-niebieskim.
ART.: Jak to się stało, że skromna nauczycielka języka polskiego znalazła się w gronie popularnych polskich pisarek, a w twórczości dla dzieci i młodzieży ‒ na jednej
z wiodących pozycji?
BK.: To pytanie, które nurtuje i mnieJ Odpowiedzieć, że „pisanie było mi pisane”
brzmi dobrze, ale nie oddaje całej prawdy. Debiutowałam dość wcześnie, w zapomnianym już piśmie „Na Przełaj”, gdzie z wielką regularnością ukazywały się moje
dziewczęce wiersze. Dla licealistki z prowincji to był ogromny sukces, ale kompleksy nie pozwoliły mi się z niego w pełni cieszyć. Pozostałam „w ukryciu”, jako anonimowa „Bacha”, bo taki nieszczególny pseudonim wymyśliła wtedy moja mama.
Studiowanie literatury onieśmieliło mnie jeszcze bardziej. Ale jako jej badaczka,
literaturoznawczyni z doktoratem, pokonałam wreszcie niską samoocenę. Wysłany
na ogólnopolski konkurs literacki „Teren prywatny” otrzymał pierwszą nagrodę i
stanęły otworem drzwi do licznych wydawnictw.
ART.: Konkursy to Pani specjalność. Czterokrotne laury w kolejnych edycjach
konkursu organizowanego przez Fundację „Cała Polska czyta dzieciom”, wygrana
„Buby”, też w ogólnopolskim konkursie „Uwierz w siłę wyobraźni”… Autorka z Pani
osiągnięciami już nie musi nikomu niczego udowadniać…
BK.: To prawda. Ale gdyby nie dwa pierwsze, wygrane konkursy, zapewne ślęczałabym nad habilitacją, nie kolejnymi książkami. Wspomniana nieśmiałość i niepewność, które mi towarzyszyły, zwłaszcza na początku literackiej drogi, skazałyby mnie
pewnie na pisanie do szuflady. Chciałam wiedzieć, czy potrafię i mogę pisać wy-
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Barbara Kosmowska

Barbara Kosmowska, filolożka, doktor literaturoznawstwa, pisarka. Miłośniczka
kotów i psów. Zimą mieszka w Bytowie na Kaszubach, wiosną, latem i jesienią ‒
w leśnych ostępach Starego Bukowca, choć większość życia spędza na walizkach.
Dorosłych czytelników oczarowała „Terenem prywatnym”, rozczuliła „Niebieskim
autobusem”, wzruszyła „Ukrainką” czy powieścią „Gorzko”. Młodszym poświęciła
ponad dwadzieścia książek, w większości nagradzanych. Dwie z nich trafiły na polską listę lektur. Zapytana o największą pasję, odpowiada niezmiennie: czytanie. Bo
od niego wszystko się zaczęło…
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ART.: Czym jest dla Pani pisanie?

ART.: Nagród jest bez liku, a Pani książki wciąż otrzyBK.: Należę do szczęśliwców, którzy robią to, co namują kolejne laury i nominacje. Proszę się pochwalić,
prawdę szczerze lubią. I choć praca nad książką to zachoćby tymi najważniejszymi…
wsze wyzwanie, zupełnie inaczej się ją wykonuje, kiedy
przynosi, poza satysfakcją i radością, także wymierne
BK.: Dzisiejsze czasy wspierają chwalenie. Mojej ma-
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sytuacji, w jakiej sam się znalazł. Aby odpowiedzieć na te
potrzeby, trzeba pamiętać, co to znaczy być dzieckiem. Odnaleźć w sobie tę zagubioną dziewczynkę lub poszukującego chłopca. W powieściach dorosłych autor „funkcjonuje”
na innych zasadach, jest „u siebie”, trochę tak, jakby był na
podwieczorku u cioci Zuli. Ale kiedy kierujemy utwór do
dziecka, pamiętajmy, że przenosimy się na nieznaną planetę, gdzie obowiązuje inny język, inna wrażliwość, pewna dosłowność w odbieraniu świata i nas, dorosłych. Bez
uczciwych zamiarów, bez sympatii dla małego czytelnika
ART.: Czy ma Pani jakiś twórczy sekret? Tajemnicę suk- nie ma sensu w ogóle się tam wybierać…
cesu? Polacy nie czytają zbyt chętnie. Tak przynajmniej
mówią statystyki. Nie obawia się Pani, że książka będzie ART.:. Proszę powiedzieć o marzeniach? Bo niezależnie
od sukcesów, każdy je ma.
traciła na popularności?

korzyści. Dziś zdarzają się nie tylko niespodzianki prestiżowe, związane z moim hobby. Także te, które podnoszą
komfort życia. Wprawdzie dużym zastrzykiem finansowym dla polskich pisarzy są spotkania autorskie i ja również przez wiele lat spędzałam życie w drodze. Ale teraz,
gdy zawieszono je z powodu pandemii, nie odczuwam z
tego powodu kryzysu. Miło pomyśleć, że to, co zrobiłam
wcześniej, wciąż pomaga mi być osobą samodzielną i samowystarczalną.
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starczająco dobrze, aby nie zaśmiecać rynku kolejnymi
gniotami. W konkursach jest się „godłem” zapewniającym anonimowość, a nadesłane prace czytają profesjonalni jurorzy, którym można zaufać. Kiedy już miałam
w kieszeni tę potwierdzoną nagrodami przepustkę do
literackiego świata, nic nie stało na przeszkodzie, by
się nie konfrontować konkursowo z innymi. Dlatego
udział w najbardziej prestiżowym konkursie na książkę
dziecięco-młodzieżową traktowałam raczej jako sprawdzian, czy wciąż nie zawodzę. Wiem, że to pokazuje,
jaka ogromna jest we mnie niepewność. To wbrew pozorom żadna wada. Tak łatwo wpaść w samozadowolenie i błądzić z przekonaniem, że jest się wciąż dobrym
twórcą. Mam też inny kłopot. Nie ma chyba większego
wyzwania, aniżeli pisać i jednocześnie być znawcą literatury. Ten okropny cenzor, zamiast pomagać, bardzo
utrudnia pracę nad każdą kolejną książką. I nigdy się
od niego nie uwolnię.

mie by się to nie podobałoJ. No, ale spróbujmy!
Zwycięstwo „Buby” pozwoliło mi pisać dla dzieci i
młodzieży. To był przełom, bo książki dla dorosłych,
choć wznawiane i lubiane, nie dawały mi takiej satysfakcji, jak twórczość dla młodszych adresatów.
No, i posypały się nagrody, o jakich nawet nie marzyłam. „Pozłacana rybka” wygrała wspomniany
konkurs „Astrid”, a w chwilę potem otrzymała tytuł
„Książki Roku” przyznawany przez Polską Sekcję
IBBY. Nie dość tego, trafiła na listę szkolnych lektur uzupełniających. Z kolei „Dziewczynka z parku”
zasiliła listę lektur obowiązkowych. Wystawiono ją
też w krakowskim teatrze „Groteska”. Nie zapomnę
tej premiery i zachwytu, jaki wzbudzili we mnie reżyser i aktorzy. Książka wprawdzie moja, ale to oni
uczynili z niej sceniczny majstersztyk. Wiele radości przynosi nam (bo i ilustratorce, Emilii Dziubak)
„Niezłe ziółko”, uznane za „Książkę przyjazną dziecku” (pierwsze miejsce w konkursie kieleckiego Muzeum Zabawek). To również opowieść, która zdobyła nagrodę „Żółtej ciżemki”, ufundowaną przez
Prezydenta Krakowa. Z kolei „Tru”, sympatyczny
zając, uplasował się na pierwszej pozycji w konkursie Empiku „Przecinek i Kropka”. Na pewno pomogły mu w zwycięstwie przepiękne ilustracje Emi. A
ja noszę w sercu najcięższą chyba, ale niezwykle mi
bliską statuetkę Guliwera (Guliwer w krainie liliputów), przyznaną w trudnym dla mnie czasie za całokształt twórczości. Tymczasem „Buba” wciąż przeżywa
swój renesans na Ukrainie, gdzie jest pozycją lekturową. A parę dni temu stanęła na moim biurku kolejna
statuetka dla „Gwiazdy z pierwszego piętra” wybranej
na „Książkę Roku 2020” przez portal „Granice”. Przyznam szczerze, że nigdy nie liczyłam na takie wspaniałe
chwile. Bo już sama radość spotkań z czytelnikami, ich
serdeczność, uwaga, zaczytanie, są dla każdego autora
największym bonusem. Swoistą nagrodą są też podróże po Europie, mój wieloletni romans z Centralą Szkół
Polskich Wschodniego Wybrzeża, wspaniałe zaproszenia, cudowni, poznani dzięki powieściom ludzie…
Obym tylko udźwignęła tę wdzięczność, jaką mam dla
sprawców mojej życiowej przygody.

BK.: Pewnie, że martwi mnie każdy raport pokazujący
spadek czytelnictwa! Ale nie w kontekście moich książek,
a samego zjawiska. Nieczytanie to plaga, która wyrządza,
zwłaszcza dzieciom i młodzieży, wielką krzywdę. Wartościowe książki zawsze były trampoliną dla dziecięcej wyobraźni, przedszkolem wrażliwości, szkołą słuchania i rozumienia innych. Ubolewam, że w kolejnych pokoleniach
może trochę zabraknąć empatycznych, wychowanych na
dobrej literaturze i pięknym języku dzieci. Ale też z optymistyczną wiarą uważam, że nigdy nie minie moda na
książkę. Czy elektroniczną, czy tradycyjną. Może czytanie będzie wyrazem mądrego snobizmu? Może pisarzom
uda się zatrzymać swych odbiorców treściami na tyle dla
nich współczesnymi, że nie porzucą lektury? Bardziej chyba martwi mnie fala złej literatury zalewająca księgarskie lady. W czasach, gdy można wydać książkę własnym
sumptem to niebezpieczne. I dla czytelników, którzy kupując komercyjny kit zrażą się do czytania, i dla świetnych
pisarzy, których dobre opowieści zginą pod ciężarem grafomańskiego chłamu. A twórczy sekret? Mam, i chętnie się
nim dzielę przy różnych okazjach. Trzeba okiełznać narcystyczne „ja”, trzeba mieć w sobie wiele pokory. Trzeba domagać się konstruktywnej krytyki, kiedy piszemy, zwłaszcza dla dzieci. Bo to najtrudniejszy i najbardziej narażony
na odautorską głupotę czytelnik. Jeśli robimy cokolwiek
lepiej od pisania, na przykład śpiewamy albo tańczymy ‒
tańczmy i śpiewajmy. Pisanie zostawmy pisarzom.

BK.: Bez wątpienia! I to jest piękne, że marzenia wciąż są
siłą napędową dla różnych działań, nie tylko artystycznych. Oczywiście, jak większość pisarzy, zawodowo marzę
o „książce życia”, takiej, która to, ho, ho! A może i jeszcze
bardziej zachwyci czytelników. Uśmiecham się, bo wcale
nie jest wykluczone, że ja już tę „książkę życia” napisałam.
Na szczęście są i mniejsze mrzonki. Chciałabym umieć się
cieszyć z tego, co osiągnęłam. Być osobą mniej wobec siebie krytyczną, „wrzucić na luz”. Nie przegapiać pięknego
dnia za oknem i nie psuć go złą pogodą duszy… To trudne
wyzwania. Szczególnie teraz, gdy konfrontacja z codziennością dla wielu z nas jest małą walką o przetrwanie. Są
i marzenia spełnione. Nie „odpłynęłam” w świat twórczej
ułudy i wielkich oczekiwań. Dalej jestem Basią z Bytowa,
małego miasteczka, choć tak rzadko w nim bywam. Dalej
najważniejsze są dla mnie relacje rodzinne i przyjaźnie. I
wciąż tak samo cieszy mnie dobre słowo o kolejnej książce.
Jakby to było pierwsze takie słowo. I moja pierwsza książka…
ART.: Dziękuję za rozmowę.
BK.: Ja także bardzo dziękuję za wspólną chwilę ze
„szwedzkimi Rodakami”. Lecę robić obiad! Oczywiście
dziś kottbullar.
Serdecznie Państwa pozdrawiam z samego serca Kaszub.

ART.: Dlaczego pisanie dla dzieci, dla osób niedorosłych,
jest Pani zdaniem trudniejsze?
BK.: … bo o ileż większa towarzyszy nam podczas tego procesu odpowiedzialność! Trzeba mieć świadomość, że nasz
adresat dopiero zaczyna swą wędrówkę po życiu. Czasami
to właśnie w książce będzie szukał odpowiedzi na najtrudniejsze pytania, łowił bohatera, który jest nim, wypatrywał
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NIMRAT KAUR
„THE ACCIDENTAL CORRESPONDENT”

AJAY CHITNIS-THE MD OF Tapasya PRODUCTIONS
AND A DOCUMENTARY FILMMAKER
is one of those lucky ones to have found his path. Having stayed in different parts
of the country as a child, he had the privilege of being exposed to different cultures, customs and languages. Like any other young aspiring man, he went for a
good education- did his graduation in commerce, studied law and business management as higher studies. He even pursued CS and worked as a company secretary and quit it all to be where he actually belonged. His first tryst with his
destiny was in the year 2000 when he produced and directed the music video for
one of the most popular classical songs - Dumadam Mast Kalandar which was
a successful project, followed by directing commercials for a diamond jewellery
brand.
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This is a 23 minute gripping
Documentary on Nimrat’s life
and captures the very
essence of her life.
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National team camp with the swedish team and our world-class guests from Holland, Greece, Brazil and Iran, Gulsah Private Gallery

„ Be strong, and Be healthy”
Interview with Gulsah Akdag Tararbit.
A European Medalist in Karate.
A trainer of the National Team
in the Swedish Karate Federation.
Teacher of Karate Program at Fredrik Bremer school in Stockholm.
Recently built a new female karate team.
I started karate when I was
8 years old, it was my cousin
who started first who came
to our home and talked about that, so my mother decided to send me there too.
In the beginning, we did
this for fun than after a while, I started to train more
and more. So when I was 15
I started to train professionally in elite investment.
2. WHAT CHALLENGES DID YOU HAVE IN YOUR
SPORTS CAREER IN SWEDEN?
The biggest challenge was that I still needed to work full-time and train. We as elite sportsmen do not get any economical support in karate in Sweden. So we need to pay
for everything by ourselves. So this was stressful that there is not enough time.
The second challenge was a different weight category I
used to fight for f. ex to keep bodyweight around 50 kg
during a longer period was difficult especially for a woman
with menstruation. When I was older I started to understand those challenges and my trainers explained also that
to me.

Gulsah European Medalist, Photo Gulsah Private Gallery
1. HOW DID YOUR JOURNEY WITH KARATE START?
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3. WHO HELPED YOU, WHO IS YOUR BIGGEST SUPPORT?
My biggest support is my family, they helped me in this

whole journey for example when I could not work full-ti- aspect is to have an opportunity to talk openly about thinme. I had tree also amazing and professional trainers who gs. One step you can manage within a specific period and
next in another period. So both trainer and student are
shared the most knowledge with me about karate.
clear in the plan.
4. CURRENTLY YOU ARE A TRAINER OF NATIONAL
TEAM IN KARATE IN SWEDISH KARATE FEDERA- 5. HOW OFTEN DO YOU TRAIN, YOU ARE IN SUCH A
TION AND TEACHER IN KARATE PROGRAM WHAT GREAT SHAPE AS A TRAINER HAVING TWO LITTLE
MOST IMPORTANT VALUES DO YOU SHARE WITH DAUGHTERS?
YOUR STUDENTS?
Thank you so much, I train 4-5 times a week 2. My goal is
to become an elite exerciser if I am not allowed to be an
National team camp with the swedish team and our world- elite student. I feel well about it, I know that training and
-class guests from Holland, Greece, Brazil and Iran, Gul- mental health go hand in hand so therefore it is important
to me to be in a good physical condition.
sah Private Gallery
The most important is that they need to have patience. I
tell them about all steps in the process. They need to have 6. DID YOU EVER FEEL UNFAIR TREATED IN YOUR
an understanding that one cannot become a Champion CAREER BECAUSE YOU ARE A WOMAN AND HOW
over one night. So this will take time and they need to DID YOU HANDLE IT?
have a specific and realistic goal. So f. ex if you are not a
Swedish Champion today you need to think to achieve this I was thinking about this question if I did but no, I didn’t.
before you wish to become a World Champion. One needs I had amazing coaches in the National Team and I have
to take the right step at the right time. Another important been always a fair selection because I believe in this basic
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Rafael Aghayev is very good at karate.
Serena Williams the tennis player very skilled as an elite
woman and she is also a mother. These two icons I have
had as my idols for a long time.
8. WHAT ARE YOUR BIGGEST ACHIEVEMENTS,
WHAT
SPECIFIC GOALS YOU WANT TO GAIN THROUGH
KARATE AS A TRAINER?
My biggest goal was to win a European Medal in Karate
and this I achieved. The next goal was to transfer knowledge. I wanted to work with other people and to have
the opportunity to share my knowledge therefore I have
studied 4,5 years at university and then 2 years, distance
studies as an Elite trainer. Currently, my goals are to get
more girls and young women in the karate world. So they
can build their self-confidence. I think that knowledge is
something more while we can share this, it gives more
positive effects.
9. WHAT DOES SPORT MEAN FOR YOU? IS KARATE
A GOOD SPORT FOR GIRLS? RECENTLY YOU CREATED A FEMALE GROUP OF WOMEN IN KARATE
COULD YOU PLEASE TELL US MORE ABOUT THAT?

SPORTSWOMEN AND MAN. HOW DO YOU MOTIVATE YOUR STUDENTS TO DO NOT GIVE UP?

Sport is my lifestyle. I believe in the philosophy that health: head and body go hand in hand. I tell them to do
not to give up. You need to have both your head and body
I explain to them that one needs to go through different
in a good shape. One needs also to consider an important
phases. If life was perfect so there is no challenge. To beaspect of a healthy diet. So no over train the body and do
come better makes things harder, if you are better more
not eat properly, there needs to be a balance all the time.
expectations there are on you. This is good if someone
can explain this to them early in their career. I use to tell
Karate is very good for both women and men. Karate is
them that this is a long journey and we do this journey
not only a camp sport, there is a lot of discipline, stratogether, they are not going to be alone in this, I was a
tegic thinking, problem-solving, better self-confidence,
trainer will be always there for them as far as they do
self-awareness in karate. It also helps to believe in ourtheir work, I cannot do this job for them.
selves in case we might get into a problematic situation
outside karate.
11. YOU HAVE TWO BEAUTIFUL DAUGHTERS DO
YOU WISH THEM TO TRAIN KARATE IN THE FUTU10. YOU ARE AN INSPIRATION FOR MANY KARATE
RE?
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A EUROPEAN MEDALIST IN KARATE.

7. WHO IS YOUR BIGGEST IDOL?

THE SWEDISH KARATE NATIONAL FEDERATION/ DESIGNER APRIL 2021/ STOCKHOLM

philosophy that I need to do a job to become selected and
I was ready to do this job. So if it was about training 10
000 hours then I did it.

GULSAH BLACK BELT IN KARATE PHOTO ANNA Z EK

KARATE SWEDEN GULSAH PRIVATE GALLERY
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I get this question quite often. I wish
them to train, then if they want to become
elite practitioners in karate or another
sport it is up to them. But I wish them
to learn karate only to know self-defense and self-confidence. This is extremely
important. Martial art is sports where you can best build self-confidence in
case you might be in a difficult situation.
12. IS THERE ANYTHING YOU WOULD LIKE TO ADD? BESIDE GROUP
LESSONS YOU PROVIDE ALSO PERSONAL LESSON?

Yes, I started a company be strong, and
be healthy where besides group lessons I
provide also personal training. The goal
is to build people’s bodies so they become strong, everyone has different levels
and different goals. There is also a lot of
discussions and work on self-confidence
so everyone feels well with the body she/
he has. You should not feel like 80 years
old when you are 40.
Diana Kicia.
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I think if we people will get better to
take care better of ourselves so it makes
easier for us to take care of other people
as well. Everything starts in ourselves
with positive thinking, believing in ourselves, that we dare to develop.
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The interview with Philip Raabe a Swedish Elite Dancer
from Gothenburg living in Oslo, Representing Swedish
National Team in Ten Dances in World Dance Sport Federation. The youngest participant of “Skal vi Danse” –Shell
we dance program in Norway.
Interview by Diana Kicia.

then 5 years old. I had an accident when I was younger and
I was sitting in the wheelchair for a month. During that
time, I was watching a Let’s dance program and started to
feel the rhythm and dance with the wheelchair. After that,
I asked my mom if I should start dancing she said of course but we need to start step by step so I will get wheeler. So
I started my dance career in Gothenburg and it just grew.

When and where did you start your dance journey I wanted to build this up and moved to Norway at the age
and what dance means for you?
of sixteen and started there on a higher level. It was difficult in the beginning, I even was talking to my picture
I started my dance career after I watched Let’s Dance I was by the dinner when I came back from school when I was
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PHILIP RAABE
„EVERYONE CAN DANCE”
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more and I ended up with nine total championships in the
World. And your best result in the World is? If I remember well, 35.

What are your other talents except for an unbelievable performer which we could enjoy also at
dance competitions in Sweden and internationally, do you teach dance?

One of my best talents is that I do not want to give up. If I
set a goal I do it for 100%, just do it. So if I get some advice
Who is your biggest support in development within a dan- from my trainer to change something there is no discusce career?
sion about it I just do it. If someone tells me to run, I do
not do it for fun I run for 100%. I am also good at ice skaMy parents, thanks to them and my trainers I could deve- ting. I teach dance generally but not now during Covid 19.
lop. You need a good team and parents who support you,
it is very important.
How do you find your spirit in dance competition
challenge to share your emotions?
What are your biggest achievements within dance
sport?
When the music is starting to play there is something in
my body that follows, the motion comes out, because you
I have been dancing everywhere in Europe and out of Eu- are in it, you can easily see if someone is in the music or
rope. I attended seven dance World championships and out of the music. You can observe the movement and what
two European championships. This was my goal since I happens in the mind. When I watch my videos afterward I
was a child.
just devote myself to the music during competitions.

I am fully focused on the competition, consider what to do
and what do not to do. A few
days before I am more concentrated on performing, musicality not so much on technique.
As you know I have a very good
relation with my family who
are the biggest motivation for
me because they were also top
ice-skating performers. So I
want to push myself to be as
good as them. So from my perspective 100% or nothing, that
should be a goal about dancing
in case one wants to compete.

DANCE/ DESIGNER

Yes, and No, from my father Peter who is Hungarian I got
a social side, the mind to care about People, and from my
mother Carin who is Swedish I am not giving up, I am training and working harder. So from my father is more about communication with other people and from my mother
more about dancing.

who provide motivation
training for you?

Swedish National Team in Ten Dances in World Dance Sport Federation. / DESIGNER APRIL 2021/ STOCKHOLM

In 2020 you performed in Let’s Dance Norway
with Paralympians Birgit Skarstein, how did you
feel about it, we heard that you both trained a lot
The dance takes a big space in my heart and it will always double passes a day?
be in my heart.
It is the first time for me to train a person in a wheelchair
Do you see any difference in dancing in Norway or and community to show People that everyone can dance.
Sweden? Do you observe similar politics in dance There were a lot of discussions about dance in this way.
sport?
I read a lot of unnecessary comments in newspapers. No
one said that dance needs to be done on legs, dance is aboBoth countries are almost similar, it is harder competition ut the expression of your whole body to the music. I beliein Norway I think, and the politic is everywhere. It doesn’t ve that everyone can dance. It is hard to watch that People
matter if you dance well. For me in Norway is a little bit do not care about others who want to try something new
better because we have better communication between and when they work hard and they already get hate about
other countries. We help each other with trainers we talk it. So it was sometimes a disrespectful approach. We have
to each other. In Sweden it is limited we hold it just in shown everybody that everyone can dance. This is also a
Sweden, so it would be nice to see have more help from reason why we with Birgit trained so much because we
other teachers to become better dancers, more extended wanted to prove that. She has controlled the movements
trainers, more camps.
around the wheelchair and technique about it and that’s
what people didn’t understand. For me, the golden rule
You are half Hungarian half Swedish do you iden- about dancing should be that everyone can dance not only
tify some signs in your character about that?
within competition but also to express themselves.

PHILIP RAABE A SWEDISH ELITE DANCER/ DESIGNER APRIL 2021/ STOCKHOLM

living alone in Oslo and my parents have been working in
Sweden. I needed to learn Norwegian fast to adapt and it
got easier at school, I got new friends also. Dancing for
me is everything. When I start to dance everything in me
feels free, I feel the rhythm, music and what comes out is
of course expression of myself.

Who were and are your
biggest icons within dance
and why?
The biggest icon for me is the
current World Champion in
Latin Armen Tsaturyan from
Russia. I always liked him even
before he proved his level and
he is very good at the technique, musicality and funny to
watch. From ballroom Evaldas
Sodeika from Lithuania. Privately for sure, my family are my
icons.
What drives you? You had
many challenges, a few
dance partners to whom
you have been traveling.
For the first is fun to dance, I
like to give my soul and passion I have since I was little.
I was traveling since I was fifteen years old. First I traveled
from Gothenburg to Oslo, then
after one year I moved to Oslo

When I joined my first World Championships I started to How do you mentally manage hard training and
think about what should I do next. So I started to push intensive competition period, is there anyone
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As an experienced dancer, what would you tell to
younger dancers who lose their motivation?
First of all, just keep going, follow your heart and mind. If
you work hard and keep going you will achieve your goals for
sure. It is all about your mindset. If you will have a positive
mindset then it will be easier to train harder, to eat well, and
your motivation will go up. The first thing is your team you
have around you, it will be your parents, your trainers, your
physiologist. If you stack in the level and you cannot develop more you can try something similar, some dance style or
sports discipline to train and find new muscles and motoric in
your body to improve. Or if this does not help change a sport
discipline, go to the gym. I tried Zumba to get another rhythm
in my body to get a better effect in my dancing.
What are your 3 biggest dreams, will you come back
on the dance competition floor?
My biggest dream is to dance as I do right now. I belong to the
team Shell we dance. I cannot tell you if I will come back to
the competition floor. It is all about traveling in many years
which I experience and I was flying every week and I was
exhausted from that and I needed a break from traveling but
I am still dancing and training as I did before so I can come
back to the competition floor whenever I want.
Do you plan to open your dance school in the future?
We are starting to build up to something new in Norway about professionals with Shell we dance because we believe that
People should dance more. Not because to compete but to try
it to understand and feel what we are talking about to express
ourselves. When I am dancing I am switching off everything
around me. I do not know if someone is watching me I am
just feeling the music. I am floating with the music which is a
very nice feeling. I think this is important for people to dance.
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to dance partner Celine Cleve for 1,5 years, after the change of
dance partner Marthea Oen I traveled to Bergen, then it stopped suddenly. So then I traveled in 1,5 years to a new partner
Christine Brammer to Copenhagen. So I traveled a lot and
I did this because of my passion to dance and I like to show
people that it doesn’t matter if you live close or far away everything is possible if you want something very much. You just
need to have the right mindset. You have to sacrifice. I have
been sacrificing in maybe 3-4 years when all my friends were
going to party I couldn’t because I was training. When they
had fun I had fun in another way.

„FIGHT FOR LIFE”
MARTIN LIDBERG

The interview for Designer Magazine Stockholm with
Martin Lidberg the World Champion in Wrestling, Co-Author of Brottar Bröder Fight for Life book, Co-Owner
of Gritnest Performance Center, Winner of Let’s Dance,
and Participant in Eurovision Contest and TV programs.
Could you please present yourself shortly Martin?
I have always had a dream to open a performance center where we can provide sportsmen the most of what
Martin Lidberg, I am European Champion and World they need physical training, mental coaching, nutritioChampion in wrestling. I have been also dancing. I have nal analyzes, diet. If someone is injured or has a strain
proved that we wrestlers can also learn to dance and won symptom. So Gritnest is a place where sportsmen can get
Let’s Dance program with Cecilia Ehrling. I was also in support in almost everything around their investment.
England and participated in the Eurovision Dance Contest. The purpose was that all winners from Let’s dance “GRIT because it is the grit that needs to be taught, a
programs in the world would meet there but Sweden mi- dedicated endurance, and NEST because we are a free
sunderstood that so when we came there so it was real zone, the net next to that players take their breath in, are
dancers European Champions, World Champions, so inspired by, and develop on.”
only we from Sweden and one Polish couple who were
from Let’s Dance. The rest were professional dancers.
Is this the first place in Sweden that is created in
this way?
I think that we are the first place in Sweden which work
When the idea about Gritnest start and what in this way. We use to say that we are a smaller variant
Gritnest mean?
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Photo/ Martin with Sophie Wachtmeister and Katarina What kind of services your performance center
Waldenström coowners of Gritnest Performance Center. provides? The physical training, tests like f. ex BodPod
(measuring body composition), mental coaching, diet,
Martin’s private gallery
nutritional analyzes.
Martin with Sophie Wachtmeister and Katarina Wal- Who should apply to your performance center?
denström coowners of Gritnest Performance Center. From which sport-disciplines you already supMartin’s private gallery of Bosön which is the Swedish port and you can support?
Sports Confederation’s Development Center. Bosön is
big and supported by more people here at Gritnest we
are a smaller team where we cooperate with expertise We are here for almost all disciplines individual sportswithin different areas, so we have a lot of expertise in- men like wrestlers, dancers, tennis, but also sports team
-house.
like football, basket, handball.

times we had money and sometimes could we barely pay
our bills. It became insecurity. Later when I was older so
our father’s addiction has been escalated. It was threats
and debts from several people which impacted our lives.
We became involved in the process of addiction. We have
written about our history which we hold secret about for
BrottarBröder book. Martins private gallery.

Photo/Martin with Mikaela Lauren Swedish professional
boxer at Performiq, support other athletes to find a work
2018. Photo Martin’s private gallery.
Do you also cooperate with different confederations like the f. ex national sports federation?

all these years, but also how it impacted us. By this story,
That’s right. We have cooperation with different confe- we want to inspire other people that everything is possiderations, for instance, performance psychologists and ble, and one can achieve goals despite different backgrounds and challenges.
sports psychologists who help our active sportsmen.
You have written a book Brottar Bröder “Wrestling Brothers” Fight for life with your brother
Jimmy Lindberg who is an Olympic champion in Did you get any support from the sport as teenaGreco Roman wrestling, about your both carrier gers under these difficult situations?
and private life and challenges, can you tell us
The sport was very important for us. It was our sanctuary.
about that?
There we felt strong, we had our other families, we could
forget this hard time we experienced at home, we could
We have grown up in a family where the father was game live it behind. There were positive energy and joy. It was
addicted. So situations could change dramatically some- very important to keep the balance in our lives.
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We know that besides the local trainers you had
also developed your career with the international
trainers, who helped you most?
Yes, I had many trainers in my career. I had one trainer
from Hungary who means a lot to me and who laid the foundation for my technique, he trained me since I was fifteen.
I had also Ryszard Świerad from Poland a fantastic trainer
with eyes for details so one could achieve the world’s best
results which we did. He also means a lot to me.
You have used research in your career by implementing a new machine in your training created by
Johnny Nilsson?
Yes, we had researchers like Johnny Nilsson, Alexander
Ovendal there we integrated research in our training with
different equipment. One machine to build press skill
which is very important in wrestling, another machine
was for lifting to become strong to build overcapacity skill
which became one of my victory weapon which contributed to my success.
If you wish to know more about Martin, you can visit his
page https://martinlidberg.com/
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Yes, we plan the movie Brottar Bröder, we have involved
directors and actors. We plan to translate our book into English as we got many questions about that and to release
the movie in English as well.
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You plan to produce a movie based on your book
which is now in Swedish, will you translate it into
English both the book and the movie?

The best Swedish wrestling club Spårvägen with Polish trainer Ryszard Swierad. Photo Martin’s private gallery

Martin World Champion in Wrestling, France 2005 Photo by AFP getty images, Martin’s private gallery
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was able to understand why there is so much humility,
cheerfulness, and hope for a better tomorrow in Diana.
Diana is carrying the baggage of many experiences that
I had no idea about. Her gratitude, which she shows
at every step to the world and people, was born out of
many suffering and hard experiences.
I recommend this book to anyone who would like to
find motivation and believe that the unattainable does
not exist, and our success depends only on hard work
and our positive attitude.
Karolina Figueiredo
A touching story about human fate, about how different
difficult times and limited opportunities would take
away from many people their hopes for a better tomorrow … but not her … brave heroine, a good, more modestly brave girl who took her life into her own hands after
a great tragedy that hit her.
A story about the diversity of cultures and young people
who are madly in love with each other, whose relationship has gone a steadfast path to understanding and acceptance.
A story that the power of love can be above everything
and everyone.
When I think of Diana, I see an independent, professionally realized, strong woman, a wonderful mother, and
a beautiful dancer. A person with a heart of gold who
is always available to listen to loved ones and help. A
warrior who is ready to go to the fire behind her friends
and who is constantly fighting for a better tomorrow,
supporting sustainable development projects and charity campaigns. Diana is a female institution and to be
honest, I think that each day of her probably lasts about
48 hours.

About the power of the bond between mother and son
A story about helping another human being, which sharing gives a person a sense of fulfillment.
A story about the ups and downs that experience us and
allow us to be stronger and smarter.
A story of love which, when tragedy bears it, leaves a
fruit in the world that becomes its strength.

I was very happy when Diana announced that she was A tale of destiny…. because each of us has her way, each
writing a book about her life. I was so drawn by the book of us forges his fate, nothing will do itself, you have to
that I read it in one afternoon. Thanks to the reading, I work hard for your success, for your happiness, for love,
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„WHITE EAGLE AMONG VIKINGS”
BOOK REVIEW

for a successful relationship.

I wish I could take you to a beautiful fable but life is both
A story about a strong need for development and self-im- hard and beautiful, so I will take you on the journey, my
provement, which turns into a passion.
journey.
A story about respect for your neighbor.
The heroine gives us an example of how you can live, how
to benefit from life how faith, hope, and love can change
everything in your life
I highly recommend the story of Diana’s fate and dreams.
Marzena Baranowska
Link to the book https://issuu.com/home/published/
white_eagle_among_vikings

My name is Diana and I live in a little Scandinavian red
house close to nature in Sweden the land of Vikings. Diana
is a female name probably derived from an Indo-European root word referring to the divine. It is the name of the
Roman goddess Diana, the goddess of the hunt, forests,
and childbirth. The French form of the name is Diane. In
Persian, Diana means supplier (messenger) of beneficence and wellness. Diana ranks among the 100 most popular
names for baby girls born in Hungary, Spain, and Ukraine, where it was among the top 10 most popular names
for baby girls born in 2008.

“Behind each person, there is a story to tell, a lesson to
teach and a dream to share”.
This is a story about a Polish proud woman catholic who Me at the age of two with my favorite doll Dorothy.
was born in north Poland during communism. A child who
remembers staying in the lines to buy food on special coupons. A heartbroken little girl who cannot continue her
dream to learn dance because of economic reasons. A student who experienced hunger while her father was suffering from cancer and at the same time she has been bullied
at school. A crazy teenager playing handball and falling in
love with a handsome famous Persian wrestler. A young
immigrant who suddenly lost her husband during her pregnancy in the first year of living in Sweden. A human who
needed to adapt parallel to different cultures Swedish and
Persian in dramatic circumstances breaking quickly language barriers. A mother with two roles at home mother’s
and father’s, who struggles to raise a boy with some support from his uncle.
The story about a strong, ambitious, and determined person who tries to understand the difficulties of other’s life,
when she has a tuff time on her own to find solutions. A
woman who is extremely thankful for supporting her and
motivates others to do not give up. She loves people and
her work as a volunteer, traveling, and dancing. A regular mortal who makes mistakes just like each of us, full
of charisma and life drive. If you look at her today, you
would never “guess” what she went through. Often when
she meets a new person she does not talk about her life
experiences, she lets them get to know her first.
Childhood – “Only do what your heart tells you” Diana the
Princess of Wales
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With my fiancé Farid Ahadpour, the
member of Polish National Wrestling Team.
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[1] Wikipedia
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Jej pojawienie się
ma kreować emocje,
wpływać na samopoczucie
i nadawać wyrazisty
charakter przestrzeni.
Staje się sztuką w
momencie, gdy można na
nią patrzeć wielokrotnie i
ciągle widzieć coś nowego,
nawet jeśli trudno to do
końca zdefiniować.
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Rzeźba we współczesnych wnętrzach.

O

d lat stanowi niezawodny sposób na obcowanie
w trzech wymiarach artyzmu. Rzeźba porywa nas
w świat wolny od kształtu,dźwięku i koloru, który
tak wiele mówi o nas samych. Tak właśnie oddziałują na
odbiorców prace, z którymi jedna z Galerii obcuje na co
dzień.
Architekci i kolekcjonerzy doskonale zdają sobie sprawę z
tego, że odpowiednio dobrane do charakteru miejsca dzieła podnoszą wartość i status realizacji. Wchodząc w dialog
z otoczeniem, sztuka – a w szczególności jej przestrzenna
forma, czyli rzeźba – może nawiązywać do stylu domu formą, stanowić jego „przedłużenie” lub kontrapunkt. Wpisanie elementów rzeźby w projekt pozwala architektom
nadać wnętrzom formę i dodatkową fakturę.
– Rzeźba – przestrzenne dzieło sztuki, towarzyszy architekturze wnętrz niemal od zawsze. Była i jest jedną z najistotniejszych dominant przestrzennych. Niezależnie od
wielkości, materiału i formy, prawie zawsze zwraca naszą
uwagę. Tym bardziej, jeśli odpowiednio zaakcentujemy jej
obecność we wnętrzu, planując miejsce ekspozycji w kluczowych osiach widokowych, dobierając właściwe tło oraz
eksponując świadomie dobranym oświetleniem. Rzeźba bywa formą sztuki oddziałującą silniej niż np. obraz.
Nasz wzrok automatycznie się ku niej kieruje, zaczynamy
ją kontemplować i interpretować – mówi jeden z naszych
architektów.
– Potrzeba kontaktu ze sztuką tkwi w nas niezwykle głęboko. W ostatnich latach wyraźnie mamy do czynienia
z upowszechnieniem sztuki we wnętrzach i ogólnie – w
świadomości Polaków. Chcemy obcować z nią na co dzień,
nie tylko podczas odwiedzania galerii czy muzeum. Rzeźba oddziałuje na nas szczególnie mocno, wzbudza emocje,
skłania do refleksji. Jest także elementem, który określa i
nadaje wyraz przestrzeni. Dlatego coraz więcej osób interesuje się sztuką i pragnie mieć ją w swoich domach.

Moc rzeźby

gólnej formy rzeźb, jaką są pomniki. Budują zbiorową
tożsamość, umacniają pamięć o wydarzeniach i ludziach
ważnych dla rodzimej historii. Dawne nazwy budynków
W przestrzeni miejskiej rzeźba ma równie wielką moc – nawiązują do rzeźb zdobiących frontony i fasady – do dziś
potrafi
mówi się o Kamienicy Pod Pszczółkami czy Pod Śpiewająkonstytuować i identyfikować miejsce. Staje się wizytówką cą Żabą. Współczesne projekty przestrzenne często zmumiast
szają do refleksji, stanowią artystyczny wyraz zmagań z
problemami egzystencjalnymi, zwracają też uwagę na aki punktem orientacyjnym dla turystów i mieszkańców. tualne zagadnienia.
Wielu parków i placów nie wyobrażamy sobie bez szcze
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– Warto zaznaczyć, że rzeźba to
nie jest jedno medium, tylko bogaty program różnych ofert, skierowanych do różnych odbiorców.
I wydaje mi się, że właśnie świadomość odbiorcy na polskim rynku sztuki, w tym rzeźby, się zmieniła – zauważa artysta Krzysztof
Renes, reprezentujący młode pokolenie rzeźbiarzy. – Przez lata
90. rzeźba kojarzyła się z pomnikami, rzeźbą ludową, sakralną i upamiętnieniem, gdzie
bogactwo nie funkcjonowało w dostępnym obiegu, a sytuacja ekonomiczna większości Polaków nie dawała impulsu
potrzebnego twórcom i wystawcom. Można powiedzieć, że
posiadanie rzeźby w swoim własnym domu jest na samym
szczycie potrzeb społecznych i fakt, że ten rynek rośnie,
świadczy o tym, jak bardzo jesteśmy rozwiniętym jesteśmy społeczeństwem.
Rzeźba jest medium trójwymiarowym, które najlepiej
prezentuje się w dużej, otwartej przestrzeni. Dotyczy to w
szczególności rzeźb wielkoformatowych, których nie brakuje na wystawie. Mamy szczęście, że nasze wystawy znajdują się w specjalnej Sali Laboratorium, która znajduje się
w obecnym sercu Warszawy czyli na Pradze , spełniają te
wymagania, gwarantując jednocześnie po czucie bezpieczeństwa. Rekordowa ilość odwiedzających,
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wiele pozytywnych reakcji zwiedzających, utwierdziły nas
w przekonaniu, że rzeźba wyzwala wiele emocji i łatwo
wchodzi w interakcję z widzami. Nasze działania skupiają
się obecnie na łączeniu inwestorów ze świata biznesu, sektora publicznego, prywatnego, architektów i dekoratorów
wnętrz,z szerokim wyborem utalentowanych artystów,
tworzących również w innych technikach, niż rzeźba. Swoim doświadczeniem wspieramy również indywidualnych
klientów, zapewniając profesjonalne wsparcie w realizacji unikatowych artystycznych projektów dla ich prywatnych przestrzeni. Sztuka poza funkcją dekoracyjną nadal
jest jedną z bezpieczniejszych i ciekawszych form inwestowania kapitału. Widać to w szczególności w ostatnich
miesiącach i latach. Coraz więcej przykładów pokazuje,
że rzeźba jest jedną z najbardziej uniwersalnych i przystępnych form uatrakcyjniania przestrzeni komercyjnej,
która jednocześnie buduje jej prestiż i rozpoznawalność.
Przekonują się o tym zarówno deweloperzy jak i właściciele przestrzeni biurowych oraz centrów handlowych. Wielkoformatowe instalacje w przestrzeni publicznej stają się
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a polskim rynku sztuki
rzeźba kolejny raz przechodzi swój renesans. Rośnie liczba galerii, przybywa też
art konsultantów, zajmujących się
doradztwem w zakresie doboru
dzieł sztuki do wnętrz i tworzenia
prywatnych kolekcji. Swoją obecność coraz silniej zaznacza pokolenie polskich awangardowych artystów, takich jak np. Marek Sułek
(znany z projektów realizowanych
w przestrzeniach miast w Polsce i za granicą), Anna Wysocka,
czy Oskar Zięta (wykorzystujący
w swoich pracach unikalną technologię obróbki metalu FiDU).
Głośno robi się też o młodych polskich twórcach, takich jak Adam
Bakalarz czy Krzysztof Renes.

Rzeźba – przestrzenne dzieło
sztuki, towarzyszy architekturze
wnętrz niemal od zawsze. Była i jest
jedną z najistotniejszych dominant
przestrzennych. Niezależnie od
wielkości, materiału i formy, prawie
zawsze zwraca naszą uwagę.
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nie dopełniają kobiece twarze autorstwa Marthy Mulawy.
Sztukę wykorzystuje również samo Centrum Praskie Koneser, ponieważ udostępniając na potrzeby wystawy ponad 1400 m² powierzchni komercyjnej i wystawienniczej
buduje swój wizerunek jako Kulturalnego Centrum Pragi.

Artystyczne przedsięwzięcia z najwyższej półki przyciągają atrakcyjnego klienta dla ich najemców z części handlowej i gastronomicznej, a celem jest stworzenie na mapie
Warszawy miejsca kojarzonego z handlem sztuką.
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najczęściej punktami orientacyjnymi dla turystów, pracowników, mieszkańców, a praktyczna rola dzieła sztuki
w przestrzeni komercyjnej to tylko początkowa motywacja inwestorów. Dodatkowe atuty to stworzenie wizytówki
centrum handlowego, insta spot albo wręcz atrakcji turystycznej. W przypadku przestrzeni biurowych dzieła sztuki we foyer, innych przestrzeniach wspólnych, witające
gości i pracowników przed budynkiem budują tożsamość
miejsca, ale też łatwo nadają im charakter luksusowy,
niepowtarzalny. „Pomagamy wyróżnić się naszym klientom na coraz bardziej konkurencyjnym rynku sprzedaży i
wynajmu przestrzeni komercyjnych”. Wspólnie szukamy
rozwiązań dopasowanych do ich budżetu i potrzeb korzystając z pomocy architektów i nowoczesnych technologii.”
-

W LABORATORIUM RZEŹBY
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Odbyło się spotkanie wielu artystów i pasjonatów sztuki.
W tym były wystawy ponad 200 rzeźb, 20-stu polskich
artystów, która miała miejsce tego lata w Koneserze. Wydarzenie miało sprowokować dyskusję o roli i przyszłości
rzeźby w przestrzeni publicznej i prywatnej, a finalnie odkryło kreatywny i inwestycyjny potencjał drzemiący w stosunkowo taniej jak na europejskie warunki polskiej sztuce
wielkoformatowej. Wrażenie nowoczesnej świątyni designu tworzą lustrzane formy z Zięta Studio, uwagę przechodniów zawsze przykuwają monumentalne postacie
Krzysztofa Renesa, a zielony krajobraz ogrodów harmonij-
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Rzeźba jest
medium
trójwymiarowym,
które najlepiej
prezentuje się w
dużej, otwartej
przestrzeni.
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RZEŹBA WE WSPÓŁCZESNYCH WNĘTRZACH

ADRIANA STACHURSKA.
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ULRIKE KELM

have sales from the big companies, tech companies, wa- Collecting water in many countries is a women’s
ter operators, decision-makers from private, public sec- main responsibility, what is your opinion about
tor, or even NGOs suddenly you are surrounded by suit that, what „She empowers” means for you?
and ties, and you see very few women. I think that’s very
significant for the sector.

SHE EMPOWERS
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The interview by Diana Kicia with Ulrike Kelm, Chair of As you have been working earlier for global orWoman in Water & Sanitation Network (WWSN). For- ganizations within the water sector what roles
mer Communication Manager from International Wa- of women do you observe around the world?
ter Association and Communication and Media Expert
from United Nations UN-Water.
In general, you find women everywhere but the more
on the top you get the more male representation is there, all you can pick up some outstanding women. There
are spheres where you see more women working than
man other spheres you can see more men working than
Could you please tell us more about yourself?
women. So in the water sector is very broad, we have
I have been working for the international water sector a technical engineering sector but also soft skills like
for quite a while, starting in the German Development for example client service for water operator. They are
Cooperation sector and then covered a broad range of different areas for men and women. I had one director
topics, mainly working in the field of communication who comments “You know one needs to do boring jobs”
so I say that I work in a met sphere in a water sector. I and he referred to a whole department where the young
am not an engineer working on the ground, I am not a women were working there was no a single male even
person doing a political decision I am just in between an intern. I might say when it comes to low pay jobs in
these two spheres, the practitioners, the theory, and the offices it is completely the women’s area, when it comes
decision-makers. So this is what I have been working to better-paid jobs or in key positions it’s more likely to
with for the past two decades already.
meet a man. When you come to the meeting where you

What kind of challenges did you have as a communication and media manager within these organizations?
You are always in between different topics related to the
mission of the company or the organization, so you are
moving around the spheres. That is a very typical position
for a communicator. You have access to everybody, because you do top-down, down top communication, you
do internal and external communication. Being a communicator is a very female job as observed in all communication departments of organizations. For communication roles applications more women are applying but if
there is a director role suddenly more men apply so it is
a funny thing to observe.
Do you observe that women do not dare to apply
to director positions are they somehow limited?
I would not say that I apply to these kinds of positions
based on my expertise, this is my personal experience. So
I just cannot see why they cannot do it.

Woman’s role in Water uses to be the last subject
under many conferences do you know why?
I think if look around the gender aspect, there are two
channels, one is employees working for the water sector
for paid jobs for the professional career and then there is
another part looking for their household and their private life. So while in business life you tend to look more into
male paid jobs than in the private life the water sector is
completely dominated by women because they care for
the households you see it in a different culture around
the World. Women and girls are also responsible for food
and family health.

She empowers is a slogan of my organization a Woman
in Water and Sanitation Network. Here it means the life
motive of the organization because we are a network of
professional women in the sector and we want to empower women to work, stay in the sector and fulfill their
professional dreams of the carrier they aim to have. We
are focusing on women working for paid jobs in the sector. When and how the idea about Woman in Water &
Sanitation started? It started in 2019 with different colleagues from the sector, different conferences, and projects, we worked together internationally, we joined organizations and we found the idea of exchanging, talking
together, meeting, giving tips. Usually, when People work
in professional life they want advice on how to proceed in
the carrier. How to develop or negotiate and it’s nice to
have similar like-minded capacity People may be facing
similar obstacles. We found out that we were all from
different continents and countries around the globe and
have the same interest. So first it was just a group of peers and then we say let’s found the kind of network and
make more formal and invite others because we found
that there was a high demand mostly of younger generation women to meet and to talk and we made like the
opposite of what the men have who have boy’s clubs. We
are good friends, peers, colleagues and it is very in reaching atmosphere because you learn a lot from others,
you get inspirations, you can observe how they handle
challenges, what goals others have and you can also see
possibilities companies what you can ask for. Sometimes
you don’t know what you can ask for and this is what the
network is for, to empower every single woman that is in
our network and to fulfill her dreams professional-wise.

There are many water-related organizations and
networks, what is unique about yours, what is
the main goal of your WWSN, and how big is your
team?

Yes, there are many water organizations, associations,
and networks. Some People join many at the same time
because they want to find a niche here and a niche there,
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job and you can observe it in everybody working for the water and sanitation sector no matter what role is that in the
laboratory doing microbiological research on wastewater or
selling water to People or if they negotiate with governments
toilets and public building I think everybody knows what
they do, why they do it, and working for the goals is extremely fulfilling, they love to have meaning while they do something when they work and I see it reflected in a water
sector. I am always amazed by these people because they do
it with passion.

some work only for scientific purposes, others work with
political decision-makers to influence political processes.
Our network is for a woman to improve their capacity to
overcome the obstacles, to reach out to each other and to
build a strong workforce around the globe.

is now about one subject of the water, that is about the
whole person we look at. That is a very inspirational, amazing network of professional women. We have also in our
pipeline mentorship program so this will be a program in
cooperation with other organizations within the sector.
Our slogan is to network not only within individuals but
also other organizations in the sector because we are not
competitors. We have in the end the same course to have
Who is your biggest idol and support in creating access to clean water and sanitation for everybody arothis WWSN, who would you wish as stakehol- und the world.
ders?
To be honest I do not have a real idol as a person, for me is
more as an idea, for someone free to choose the way they
want to grow and to now be weak by societal limitations
because this is what many women face, real difficulties
like for example age discrimination after women taking
care of her children and getting older, when she is fifty
years old, some organization does not want to hire her.
So I wish to have a strong workforce of women who support each other to overcome this kind of challenge which
one can meet in all cultures over the globe.

We had an opportunity to join two of your webinars, how often do you plan conferences in
WWSN?
WWSN is a very young network as mentioned we started in 2019 and we are still in a formalizing process, the
pandemic year 2020 canceled all our plans. We needed
to reschedule professional, private plans and network
activities. So in 2021, we are starting again we have just
kicked off working groups that help to fulfill the goals and
mission of our network. It is all volunteering work; we
have a secretariat who works 100% for the network, we
have a group of volunteers who spend their private time
working for us, so this is why we need different groups
working on different aspects of the network to make it
proceed. One of the significant aspects is networking and
we have in the pipeline several online meetings because
we cannot do physical, to make it possible to meet and
share knowledge and another type is to organize inspirational webinars with women who talking their stories
about what they do in their professional lives, how this
impact on their lives, what obstacles they find, and this
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Do you think that the younger generation would
be able to improve the automated access to clean
drinking water in dry areas of Africa?
I am always very positive because I met many amazing
high qualified People from Africa working within the sector but Africa is a big continent with so many different
countries and cultures, I cannot speak for Africa but I
know our members who have in WWSN, they work hard,
they see the opportunities of what to do there but it is still
a lot to do, the typical water sector problem too much,
too little or too polluted. There is a big challenge of sanitation, managing sanitation, having safely manage safe
water from households, from industry, or agriculture.
This is basic and it’s repeating itself all over the World in
Asia, Africa, the Americas, and also even in Europe. All
think that Europe has old water challenges solved but we
have still areas with difficult sanitation situations or even
difficult safe water. 1,3 People around the globe does not
have access to safe water it is quite many. 2 of 5 People
do not have a basic handwashing facility and we have to
face a pandemic year with one of the main responsibility
of handwashing tools. So it is a lot to do. People study a
lot, we have the internet, there is a capability to easier
develop, connect and find solutions.

Is there anything you would like to add?
I am always extremely impressed when I see people working in the sector, they all work for the goal. I met one
older colleague who was closed to retirement he told me
that he never experienced a midlife crisis because he always founds fulfillment in working hard while doing this
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Thank you very much, Diana Kicia.
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RÓŻA PODHALA

przez lata wzrastając, rozkwitła wielorakością
talentów

tystycznego Proformart, artystka, malarka, projektantka
wzorów tekstylnych i tekstyliów, projektantka nowoczesnych strojów z akcentami folkowymi. Redaktor Naczelna Magazynu DESIGNER. Promotorka kultury regionalnej podhalańskiej i skandynawskiej.
Szczęśliwa mama trójki dzieci: Ilony, Kamila i Adriana.
Urodzona w Nowym Targu 13.11.1977 roku. Wychowała
się na Podhalu, w Białym Dunajcu. Ukończyła Technikum Budowlane w Zakopanem w 1997 roku, gdzie realizowała swoje pasje artystyczne w rysunku technicznym i
artystycznym. W 2001 roku ukończyła studia języka angielskiego English High Communication Skills w Nowym
Targu. Na stałe mieszka w Szwecji.
W projektowaniu łączy kultury świata, promuje podhalańską tradycję wzornictwa na całym świecie, poprzez
dzieła sztuki. Stylistka polskich artystów scenicznych. W
strojach projektowanych Haliny Rosa wystąpili znane postacie między innymi: Dr Gabriela Mercik, Polka, która
poprawia urodę światowych gwiazd. Justyna Sieńczyłło
wystąpiła w Jej kreacji, w sztuce Wia-gra. Karol Kus, wystąpił oraz śpiewał, jako autor wielkiego przeboju Podaj
rękę Ukrainie, oraz jako lider zespołu Taraka w teledysku
Grzegorza Halamy.
Halina Rosa ART jest pierwszą rodowitą góralką, która
stworzyła wzór tybetowy ,,w trzy róże”, namalowany ręczW I części wywiadu przekazałaś nam wiedzę, którą Polacy nie, oraz przeniosła motyw chronionego dziewięciornika
i Polonia traktują iście po królewsku. Tradycje Regionów na tekstylia użytkowe.
są wartością naszej Biało Czerwonej. Dla Magazynu Ludzie z Charakterem – o Ludziach dla Ludzi Yvette Poplaw- W 2020 roku została uhonorowana tytułem Ambasaska ‘Międzynarodowe Stowarzyszenie Artystów Autorów dorki Dziedzictwa Kulturowego Polonii Świata, nagroDziennikarzy Prawników Virtualia ART. 13.03.2021 r. dzona również tytułem Ambasadorki Kobiet Biznesu
2018-Szwecja, za promowanie przedsiębiorczości i kre‘Belgia.
atywności wśród kobiet na całym świecie. Za osiągniecie
wybitnych sukcesów w sferze biznesowej, została wyróżniona w Plebiscycie Kobieta z Pasją 2020, na łamach MaHalina Bartoszek-Rosa: autorka, współautorka, publi- gazynu Imperium Kobiet.
cystka, wydawca, poetka, Ambasadorka Dziedzictwa Kulturowego Polonii Świata, Ambasadorka Kobiet Biznesu, Tworzy aby ubogacać świat, miejsca i ludzi w polską kulAmbasadorka Kreatywności, członek stowarzyszenia ar- turę pełną piękna i inspiracji, oraz aby promować tradycję
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regionalną i wartości najwyższe. Pierwsze róże namalowała jako 11-letnia dziewczynka, Róża jest w niej do dzisiaj,
tak jak jej poczucie, że jest darem Bożym dla sztuki. Jej
historia napisana jest ręką Boga, w sukcesie pomogły jej,
wiara, determinacja i góralska upartość.

chowałam się w miejscowości Biały Dunajec, położonej 10
km od Zakopanego. Rodzice prowadzili własną działalność gospodarczą, produkując regionalne buty przez 25
lat. Pieniądze oszczędzali na nowy dom, który później wybudowali w Bańskiej Niżnej, w gminie Szaflary. W firmie
rodziców nauczyłam się pierwszych kroków przedsiębiorczości. Pamiętam, zostałam małym szewcem, a w wieku 11
Y.P. Wydajesz swój własny Magazyn w Sztokhol- lat miałam już własny produkt na rynku. Mój tata w owych
mie pod nazwą THE DESIGNER. Do kogo kiero- czasach był najlepszym producentem klapek ze skóry, a
wane jest to czasopismo?
mama wziętą krawcową.
Halina Rosa: Jestem wydawcą i redaktorką naczelną Magazynu DESIGNER. Powstaje on w Sztokholmie – w wersji interaktywnej, a niebawem już papierowej. Teksty publikowane są w języku polskim i angielskim przemiennie
można je również przeczytać jako indywidualne artykuły
na stronie www.thedesigner.se. Ten periodyk skierowany jest do aktywnych zawodowo artystów, designerów w
szerokim znaczeniu tego słowa, fotografów, ludzi przedsiębiorczych oraz wszelkich sympatyków designu, sztuki
i biznesu z całego świata. Publikowane są w nim artykuły
tematyczne i wywiady z osobowościami, które przedsiębiorczo połączyły swoje pasje z biznesem, działających w
sferze sztuki, mody, kultury i biznesu. Prezentowane materiały m.in. poruszają tematykę ekologii, designu, sportu,
filozofii sztuki, metafizyki, psychologii, czy nowych technologii w mediach.
Pod Patronatem Magazynu organizowane są wystawy, plenery artystyczne, konkursy i inne wydarzenia kulturalne.
Ze względu na moje góralskie pochodzenie, magazyn jest
zabarwiony przede wszystkim akcentami folklorystycznymi.
THE DESIGNER nie jest czasopismem do pospiesznej
lektury, to piękna książka, na którą się czeka, wyjątkowa
publikacja, która stanie się dla Was częścią kolekcji i zostanie z wami na długo. Tak właśnie chcemy żyć, otaczając
się dobrymi ludźmi, pięknym ekologicznym designem delektując się przyrodą, ciesząc się szczęściem i sukcesami
innych, doceniając piękno drobnych gestów i zachwycając
się urokami natury.
Y.P Jak wyglądało Twoje dzieciństwo?.
Halina Rosa: Byłam dzieckiem, które zawsze szukało ciekawych zajęć. Moim marzeniem było, śpiewać, grać na
skrzypcach i malować, ale czasy, w których żyłam i miejsce, w którym mieszkałam, nie pozwalały mi w pełni rozwinąć skrzydeł, świat był po prostu dla mnie za mały. Wy-

Od dziecka byłam bardzo aktywna i kreatywna, robiłam
ręcznie małe buciki, sprzedawałam swoje dzieła na targu
w Zakopanem, pod Gubałówką kupowały je przede wszystkim dzieci. Buciki na rzemyku, które można było zawiesić
na szyje zostały hitem sezonu. Sprzedawały się jak świeże bułeczki. Również w wieku 11 lat, kiedy jeszcze nikt nie
słyszał o lekcjach języka angielskiego, miałam plany, że
wyjadę za granicę i zrobię rewolucję. Cały ten czas w podświadomości nasuwały się kolejne pomysły i rozwiązania.
Y.P Kiedy zaczęłaś realizować swoje artystyczne
marzenia, pasje?
Halina Rosa: W wieku 33 lat, poczułam wyraźną potrzebę do zmiany swojego życia. Nie byłam w pełni zadowolona z tego co robiłam, znudzona dotychczasowym bytem,
rozpoczęłam poszukiwanie drogi do szczęścia, musiałam
zapełnić pustkę w sercu, czułam, że to coś, lub ktoś jest
bardzo blisko. Głos serca zdawał się coraz mocniejszy. Intuicja zaczynała mi podpowiadać, że marnuję swoje życie i
powinnam robić coś, co da mi satysfakcję.
Były jednak marzenia, na których realizację nie miałam
odwagi. Wykonywana praca była przykrym obowiązkiem
a z czasem stała się dla mnie koszmarem.
Serce ciągle mi powtarzało: To nie jest Twoje przeznaczenie, to nie jest Twoja pasja, coś powstrzymywało mnie
od podejmowania decyzji, zawsze ktoś inny decydował za
mnie, tak naprawdę nie żyłam swoim życiem, tylko życiem
innych, wydawało się, że już dawno zatraciłam ten zmysł,
który prowadził mnie do tego, co pragnęło moje serce. Jednak brakowało mi wiary, że mogę realizować moje pasje.
Wiedziałam, że muszę zrobić w życiu coś, co sprawi, że odnajdę szczęście i zadowolenie z życia.
Nadeszła ta wiekopomna chwila, w skrócie mówiąc, okazało się, że to właśnie twórczość artystyczna, stała się ra-
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Twoja. Na szarości życia masz tęczę marzeń, szukaj tylko miłych dla serca wrażeń. Idź, nie stój w miejscu, mknij
wciąż do przodu i staraj się kierować swoim życiem rozumnie. Radością pokonuj każdego smutku cień, nie pozwól, by pesymizm opanował Twoją duszę. Rozwiń mapę
marzeń. Miłość do ludzi i wszystkiego, co robisz, to najlepsza recepta na sukces. Droga do sukcesu, którą przechodzisz usłana jest trudnościami, cierniami, ale nadchodzi
moment, kiedy docierasz do pięknego kwiatu. I moja rada
Y.P Jakie są Twoje ulubione motywy w twórczości – Kochani, rozwijajcie swoje pasje.
artystycznej?
dością mojego życia i wielką wymową mojej duszy. Zaczęłam realizować się w tworzeniu obrazów farbami olejnymi
i akrylowymi. Równolegle przez lata rozwijałam również
umiejętności graficzne, które umożliwiły mi wydanie własnego Magazynu. Ten stworzył przestrzeń nie tylko dla
mnie, ale dla wszystkich, którzy pragną zintegrować Narody.

Malowana Chusta ‘9 Wrzesień 2013

Y.P Opowiedz nam o cudownym przesłaniu, za
którym podążasz?.
Halina Rosa: Jest rok 2008 wczesny poranek, pół senna,
biję się z myślami, jestem zdesperowana, w sercu prowadzę monolog: „Ja wiem Panie, że się marnuję, czuję, że jestem stworzona do czegoś innego, proszę spraw, aby każdy
mój dzień przynosił mi radość”. I stał się cud… usłyszałam
wewnętrzny głos.
– Dam Ci talent będziesz malować, będziesz malować tak
pięknie, że ludzie będą się dziwić, skąd się to bierze, sama
będziesz utrzymywać swoją rodzinę z własnego talentu,
zostaniesz bardzo bogata i znana na całym Świecie.

Zadawałam sobie pytania… Jakim cudem Panie, ja nigdy
wcześniej nie malowałam tylko rysowałam, kolorowałam,
Biała tkanina – bardzo delikatna, pędzelek w ręce pewnej ja przecież nie potrafię malować, dlaczego mnie wybrałeś,
dziewczyny, z palety – farba szkarłatna, przenika do
nie zasługuje na nic, jestem zwykłym grzesznikiem.
splotu malowanej tkaniny.
– Po to, aby objawiła się moja chwała w tym, co robisz.
Po kilku ruchach pędzelka, wyłania się obraz pięknego
kwiatu, to Róża – jak muszelka, godna królewskiego
majestatu.
Y.P. Czy możesz nam wytłumaczyć powyższe słowa?
Kolorowe kwiaty – kilku róż, ozdabiają delikatną tkaninę,
chusta – otrzymuje wzór, zadowalając malarkę –
Halina Rosa: Nie potrafię wytłumaczyć tych słów, po prodziewczynę.
stu nie wiem, jak to się stało, że zaczęły pojawiać się cuda
te małe i te duże. Decyzja zależała teraz tylko ode mnie,
Ręka malarki – jakby w rytm muzyki, z palety na tkaninę czy podążę tą drogą i będę rozwijać swoje talenty, czy po
– kolory układała, to kunszt i talent – malarskiej techniki, prostu odrzucę przesłanie.
by malowana chusta – zadziwiała!
Odnalazłam złoty środek, godzinę wzmocnionej intuicji,
Autor – Adam Kwiatek
która przemawia do mnie. Podświadomość wysyła mocne
sygnały i moja intuicja zaczynała się wzmacniać. Prawie
Y.P Rozwinęłaś swoją mapę marzeń i realizujesz każdy artysta, człowiek sukcesu, zna tę godzinę, to piąta
ją konsekwentnie.
rano, to godzina nie mylącej się intuicji, kontaktu z siłami
wyższymi, Bogiem. U mnie większość pozytywnych zmian
Halina Rosa: Tak, realizuje swoje plany krok po kroku. w życiu zachodziła właśnie w godzinie wzmożonej wrażliWarto żyć dla prawdziwej sztuki, bo ścieżka losu jest tylko wość. Intuicja bierze się z mocnej wiary która nie zawodzi.
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…Okryta uczuciami odnalazłam nadzieję, ciepło i miłość,
czułam niebiański spokój i radość w swojej duszy, to już
do szczęścia mi wystarczyło. Pośród ścian zwykłej codzienności, rozkwitała przestrzeń zaufania, na wszelkie
stany zmysłów niepogody, na chwile zwątpienia, wyhodowałam ogrody wyobraźni…

HALINA ROSA/ DESIGNER APRIL 2021/ STOCKHOLM

Halina Roza: Moim ulubionym motywem w malarstwie są
pejzaże tatrzańskie i kwiaty, a przede wszystkim róże. Często zadawane jest mi pytanie: dlaczego właśnie róże. Moja
odpowiedź na to pytanie… tak jak Życie samo naznacza
Cię symbolem Róży. Pierwszym źródłem mojej inspiracji
był szafirowy flakonik z narysowaną złotym piórem różą,
który dostała moja mama na imieniny. Malowałam głównie pejzaże tatrzańskie do sonetów Wojtka Ornackiego.
Moja twórczość stała się inspiracją dla poetów m.in. Adama Kwiatka, bowiem specjalnie dla mnie napisał wiersz
Malowana Chusta wydany w tomiku wierszy Podhalańska
Dusza.

Ponieważ mózg ma wysoki poziom koncentracji i wysyła było wracać do rzeczywistości. Wielu widziało łąki usłane
do podświadomości sygnały, które przeistaczają się w my- kwiatami w cudnych odcieniach błękitów.
śli, a myśli zaczynają się materializować.

Bóg objawia największe skarby ludziom prostego serca.
Bogactwo i mądrość duchowa, to skarby cenniejsze od
diamentów, kto ją zdobył przyjaźń z Bogiem zawarł, szukaj Bożej mądrości, nie ludzkiej. Zaufałam głosowi serca i
wciąż za nim podążam, powiedziałam to również w wywiadzie z redaktorem Nowej Gazety Polskiej w Sztokholmie,
Tadeuszem Nowakowskim w 2016 roku, to historia pisana
ręką Boga.
Y.P. Śniłaś o diamentach w studni, wszechświecie, opowiedz nam o tym?.
Halina Rosa: W ciemnym pomieszczeniu siedzieli ludzie,
po trzy, cztery osoby, przy jednym stoliku, modlili się gorliwie, próbując unieść się w stronę Nieba. Niestety, nie było
to dla nich łatwe. za każdym razem, kiedy próbowali się w
kierunku Nieba, spadali z powrotem na Ziemię. Dla mnie
nie stanowiło trudności to uczynić, złożyłam swoje ręce w
geście modlitwy i byłam w Niebie. Nurtowało mnie pytanie, dlaczego Ci ludzie mają taki problem a ja nie. Nagle
wyłoniła się zza ściany światłość, to Jezus w białej świetlistej szacie, to światło nie jest oślepiające. Twarz Jego była
emanowała blaskiem, widziałam włosy do ramion, lekko
falowane. Zapytałam Go natychmiast: Jezu, dlaczego ludziom tak trudno jest dotrzeć do Nieba?.

Y.P Czego symbolem są diamenty?
Halina Rosa: Diament symbolizuje mądrość oraz czystą
perfekcję, która nie potrzebuje niczyich pochwał. Kiedy śnisz o diamentach, zapowiada Ci to wielki zaszczyt,
wysokie uznanie społeczne, zapowiada Ci to najwyższe
szczęście. Diament to, zjednoczenie ducha i materii, niezniszczalność, twardość oraz ogromna wartość. Symbol
czystości duchowej, trwałości, nieśmiertelności i siły. Pomaga przy przemianie duchowej ludziom, wzmacnia dążenia do poznania samego siebie i doskonalenia się na
samotnej drodze przemiany z nieokrzesanej bryły w płonącą gwiazdę. Z prawdziwym diamentem w szlachetnej
oprawie każda kobieta poczuje się jak gwiazda – piękna,
wyjątkowa, lśniąca blaskiem elegancja. Prezent w postaci
takiej biżuterii może być początkiem czegoś niezwykłego i
trwałego – jak diament.

Y.P Napisałaś książkę biograficzną pt. Ambasadorka Boskich Biznesów cz.1

Halina Rosa: Pragnę książkę życia z Tobą napisać, ujmę
Ją w melodię, będzie śpiewem, duszy ukojeniem, będzie
studnią pełną diamentów, która spełni dziś Twoje ciche
marzenia, nie wymyślone, lecz bardzo realne, we Mnie
wciąż szukasz znajdziesz natchnienie, jest ono szczęśliwe i
bardzo wspaniałe. Pragnę Ci dać jeszcze jeden powód potrzeby własnego istnienia, rozświetlić mrok Twojej duszy
diamentami, podać Ci rękę poczuć, że jestem potrzebny
właśnie Tobie, obudzić uśmiech na Twojej twarzy, rozsypać gwiazdy na Niebie, darować Ci najcenniejsze diamenty,
największe bogactwo, zrobić wszystko to, czego potrzebu– A Jezus odpowiedział: Dlatego, że ludzie się modlą, ale jesz w swojej egoistycznej modlitwie o własne zbawienie…
mi nie ufają. Po czym ujął mnie za rękę i pofrunęliśmy w
niebieską przestrzeń. Jezus wskazał, jedną ręką w jedną Dr A.M.B: Książka znana jest również pod tytułem Amstronę, a potem lewą ręką, w drugą stronę i powiedział:
basadorka Boskich Diamentów. Pisana i ujęta miejscami
w obszernych fragmentach w trzeciej osobie, jest również
„To wszystko jest Moje, Ja jestem tego Panem” Wróciliśmy swego rodzaju formą opisową i swoistą przepowiednią
na ziemię, Jezus kazał mi podejść do studni, spoglądając na efektu działań Autorki w kwestiach przeszłych, teraźniejmnie, przekazał mi telepatycznie, a ja spoglądając w jego szych i przyszłych efektów jej szeroko zakresowych działań
oczy zrozumiałam, że muszę do niej zajrzeć. Spojrzałam artystycznych i społecznych. Zapisana w formie prawdy
i ujrzałam w niej pełno drogocennych kamieni, rubinów, objawionej, głęboko bazuje na doświadczeniach własnych,
szmaragdów, a najwięcej diamentów, Jezus podarował mi zawiera wiele cennych rad wynikających z autopsji, obnajcenniejsze skarby niebiańskie, ale kiedy podniosłam szernych doświadczeń, życiowych naszej Autorki. W Jej
ponownie głowę, aby spojrzeć na Niego, obudziłam się, żal działaniach widocznie zaznacza się nie tylko wyjątkowa
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determinacja, ale też szczerość intencji i boska ingerencja.
Palec Boży, a w zasadzie Boskie tchnienie i natchnienie,
oraz zauważalna opieka Sił Wyższych, nieustannie ingerująca w Jej życie.

Książka opublikowana jest online https://issuu.com/theroyalrosydesign/docs/jestem_ambasadork__boskich_
diament_w_
Lub na stronie www.thedesigner.se

Przedstawiony nam życiorys Autorki, oraz Jej charyzma
i niezłomność ukazują klasyczny przykład rezonującej boskiej cząstki w Nas, nie byłaby ona sama w sobie składnikiem sukcesu, gdyby nie wiara, determinacja i ciężka,
systematyczna praca. Jej przypadek możemy ująć w odniesieniu do Biblijnej przypowieści o „Siewcy” i „ziarna
padającego na podatny grunt”, bo wszystkie te talenty jakie Pani Halina posiada, a jest ich wiele zostały właściwie
wykorzystane i pewnie jeszcze niejednym nas zaskoczy.
To wyjątkowa autobiografia, retoryka wypowiedzi stanowiąca również swoisty podręcznik jak działać, by pomimo
wszystko, osiągnąć sukces!”.

Recenzja Dr Agnieszka Malczewska – Błaszczyk – (Aga –
Celeste – Institut EsoPositiv).

Niech Światło rozświetli mrok, a każdy dzień będzie obietnicą poranka, bo: po nocy przychodzi dzień, a po burzy
słońce! jak mówią słowa innej znanej piosenki. To właśnie Twoje dzieło skłoniło mnie do powyższych refleksji.
Niech idzie w Świat!. I dotrze pod strzechy, dając nadzieję
szczególnie w tych trudnych, ciekawych czasach, w jakich
żyjemy. Nasza droga Ambasadorko dziękujemy za Twoją
pracę i za to, że jesteś.
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Halina Rosa: Jestem również autorką poradników online
Jak zostać Designerem cz. I i II oraz poezji Diamentowa
Galaktyka.

FOLK FASHION / DESIGNER APRIL 2021/ STOCKHOLM

Jak zauważa sama Autorka dusza duszy pomaga osiągać
cele, a dusza ludzka żyje wiecznie! Tak więc wszystkiego co najcudowniejsze dla wspaniałej duszy poza czasem
i przestrzenią, poza ludzką świadomością, poza ludzkim
pojmowaniem. Niech się dzieje, niech się spełnia! Ponownie po wiekach Aga Celeste, Halince. Bo każdy dzień
Twojego życia to podwaliny jeszcze większego sukcesu,
a ta książka jako jedna z Twoich wielu, niech będzie diamentem rozświetlającym mrok, osobom, które się w nim
zagubiły. Niech za rezonuje Boska Cząstka w nich i połączy się ze Źródłem wszelkiego istnienia. Jam Jest Mocą,
Siłą Uzdrawiania! Pamiętajmy, że determinacja i Boskie
wsparcie mogą zdziałać cuda w Naszym życiu!. Czego dowodem jest właśnie Twoja Historia. Dla wielu ludzi książka może też stanowić odpowiedź: Jak bardzo mocno trzeba sięgnąć dna, żeby dobrze się od niego właściwie odbić?
Aniele mój tak brzmiało Twoje imię – to słowa piosenki,
ale jakże adekwatnie pasują. Bóg poddaje Nas wielu próbom, ale kiedy jesteśmy jak to niektórzy ujmują: na dnie,
stawia na naszej drodze Ludzkich Aniołów, by mogli podać nam pomocną dłoń, pomóc się podnieść i ostatecznie
ogrzać w Boskim Świetle.

Y.P. Czy napisałaś jeszcze inne treści?

ZDJ: KAROLINA LABRENZ-ORZEWSKA
MODELKA: JOLANTA STANKIEWICZ
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MIĘDZY FRANCJĄ
A HONGKONGIEM

Inżynier-Architekt, absolwentka Politechniki Gdańskiej,
Alexandra PRAJER rozwijała równolegle do swojej pracy
pasję do tkaniny artystycznej, jedną z prac prezentowała
na Salonie de la Marine na Trocadero w Paryżu.

Francji i w Niemczech otrzymując liczne nagrody. Prowadziła zajęcia z akwareli w Esch sur Alzette.

Po powrocie do Francji w 1999 roku przeniosła się do
Lille i otworzyła własną galerię sztuki, którą prowadziła
W 1981 roku, w czasie stanu wojennego w Polsce, znalaprzez siedem lat, wystawiając licznych europejskich artyzła się w Nantes, gdzie pracowała jako architekt, ale także stów.
jako nauczyciel perspektywy, w Atelier du Marais, gdzie
rodziło się jej umiłowanie do malarstwa akwarela.
Zajmowała się jednocześnie projektami renowacji i urządzenia wnętrz licznych luksusowych domów.
Od 1991 roku, zamieszkała w Luksemburgu. Doskonaliła
technikę i wystawiała swoje obrazy, w Luxemburgu, we
Od 2005 roku poświęciła się całkowicie malarstwu two-
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Kozystajac z pobytu w Hongkongu uczy się jednocesnie
tradycyjnego malarstwa chinskiego i kaligrafii.

2018 – Galeria 33 Ostrow Wielkopolski
2018 – BUDAPEST Galerie Görbe Bögre
2019 – Malarstwo na szkle, Galeria 31, LILLE (F)
Najwazniejsze wystawy zbiorowe
1985 – Salon de la Marine Palais de Chaillot à PARIS

We Francji organizuje i prowadzi międzynarodowe semi- 1995 – Open Air Konstfestival à LELLINGEN Luxembonaria malarskie w swoim studio w Pont ŕ Vendin, a także urg
bierze udział w takich wydarzeniach za granicą.
1995 – Salon Sar-Lor-Lux Art’95 à WELLENSTEIN
Luxembourg
Wystawy indywidualne ;

1996 – Salon du Centre d’Art Lorrain à MONT SAINT
MARTIN

1994 – Pavillon de la Source Kind à MONDORF LES
BAINS (L)

1996 – Exposition de peinture « Reg’Arts » Centre
Jacques Brel à THIONVILLE
1996 – Salon d’Automne METZ Arts Graphiques et
sculptures

1996 – Dräilännerfescht REMERSCHEN (L)

2004 – Journée des peintres LILLE St Maurice

1997 – Keramiker Galerie à HESPERANGE (L)

2010 – Journée des Artistes à LENS

1997 – Pavillon de la Source Kind à MONDORF LES
BAINS (L)

2010 – Exposition « Souffle d’Art » Conseil Général du
Pas-de-Calais à ARRAS

1998 – La Vieille Porte à SIERCK LES BAINS

2011 – Salon Art.Metz : METZ parc des expositions

2004 – « Secrets de pierres » Espace Pignon, LILLE

2011 – Petits Formats, Galerie des 4 Coins CALAIS

2007 – « D’or et de lumière » Espace Kijno, SIN LE NOBLE

2011 – « A plus d’un titre », Centre d’Arts Plastiques et
visuels LILLE

2010 – « Collages » Hermitage Gantois, LILLE

2012 – Salon SM’ART Parc Jourdain AIX EN PROVENCE

1984 – Château de NIEUIL

2010 – « Fragmentation » Centre Culturel Marius
Staquet MOUSCRON (B)
2013 – Galeria 33 OSTROW WIELKOPOLSKI (Pl)
2014 – Galerie 37 LA CHAPELLE D’ARMENTIERES
2015 – L’Hermitage Gantois, LILLE
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2012 – Salon d’Automne 2012, PARIS Champs Elysées
2012 – Art3f Salon International d’Art Contemporain
MULHOUSE
2013 – Salon d’Automne 2013 PARIS Champs Elysées
2013 – Art3f Salon International d’Art Contemporain
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Od 2014 roku maluje miedzy innymi na szkle kontynuując tradycyjne techniki malarstwa na tkaninie z użyciem akryli, farb olejnych, pasteli itp.

2016 – Ka Kee Gallery of Objects, HONG KONG
2017 – Rouge Ephémère Art Gallery, HONG KONG

ALEXANDRA PRAJER/ DESIGNER APRIL 2021

rząc w pracowniach w Pont ŕ Vendin we Francji i w
Hongkongu. Uczestniczyła w wielu wystaw osobistych
i zbiorowych we Francji, w Polsce, w Hongkongu, w
Luxemburgu, na Ukrainie, Litwie, w Niemczech, na Węgrzech.

DESIGNER 112

2015 – A TRAVERS #2 Centre d’Arts, LILLE
2015 – Résonances, Salle des Fêtes ANNAY SOUS LENS
2015 – Alternatywy, Galeria 33, OSTROW WIELKOPOLSKI
2016 – Centre d’Arts Plastiques et Visuels LILLE

Malarka-ART’ystka o międzynarodowym zasięgu oraz 9
MUZ ART . Poznałyśmy się w Lille ‘Francji, nieprawNUAGERdopodobnym było dzisiaj w czasie globalnej pandemii, ‘KONTYNENT’alnej różnicy czasu, rozmawiać na
Live, przeprowadzić wywiad do Magazynu The Designer
oraz tworzyć sztukę ART na odległość.
Yvette Poplawska, ‘Międzynarodowe Stowarzyszenie Artystów Autorów Dziennikarzy Prawników Virtualia ART
12.03.2021 r. Belgia.

2016 – Resonances, ANNAY SOUS LENS
2016 – Alternatywy, Galeria 33, OSTROW WIELKOPOLSKI

NUAGES / DESIGNER

MULHOUSE
2014 – Galeria Pro Arte ZIELONA GORA Pologne

2017 – ZPAP Galeria Na Pietrze LODZ, (Pl)
2017 – Alternatywy OSTROW WIELKOPOLSKI (Pl)
2018 – Affordable Art Fair HONGKONG
2018 – Alternatywy OSTROW WIELKOPOLSKI
2019 – Otwarte Przestrzen, Galeria Woak BIALYSTOK
(Pl)
2019 – Chinski Nowy Rok, Galeria 31, LILLE (F)
2019 – Urban Ghostnets installation, HONG KONG
2020 – Swiat Kobiet, Centrum Promocji Kultury, WARSZAWA
2020 – ZPAP WARSZAWA „Obok siebie”
2020 – Alternatywy OSTROW WIELKOPOLSKI
Alexandra PRAJER
Prosimy o zapoznanie się ze stronami www:
ap@alexandraprajer.com www.alexandraprajer.com
facebook.com/alexandraprajer
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LACK ERHAI YUNNAN / 130 X 90 CM 2016

2017 – Epoka mistrzow WARSZAWA (PL), TARNOPOL
(Ukraine), ROWNO ( Ukraine)

ALEXANDRA PRAJER/ DESIGNER APRIL 2021

2017 – Affordable Art Fair HONG KONG
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Y.P. Jaka była droga zawodowa mamy i co sprawiło, że
jest dla Ciebie taką inspiracją?
Mama z zawodu fryzjerka i krawcowa – tak, dwa w jednym, dzięki swoim niezwykłym uzdolnieniom w tych
kierunkach, została przyjęta do pracy w Krakowskiej
Telewizji na Krzemionkach, gdzie pracowała jako charakteryzatorka. Miała do czynienia z takimi wielkimi nazw
skami jak: Anna Dymna, Jerzy Stuhr, Zbigniew Wodecki, Bruno Miecugow, Leszek Mazan, Bronisław Cieślak,

Mariola Sternahl

Bogdan Klich, Bogusław Linda, Tadeusz Kwinta, Skaldowie, Daniel Olbrychski, Violetta Villas, Jacek Wójcicki,
Ewa Bem i wielu innych. Najbardziej znana mieszkańcom
Krakowa i regionu jest Kronika, popularnie nazywana
Kroniką Krakowską, obecna na antenie od roku 1966.
W tamtych czasach również Teatr Telewizji posiadał
inną rangę aniżeli dzisiaj. Należał bowiem do najpopularniejszych widowisk telewizyjnych, a pierwsze przedsta-

Z Mariolą Sternahl – autorką i tłumaczem książek, pasjonatką literatury – rozmawiamy o dzieciństwie i znaczeniu w jej życiu słowa „MAMA”.
Y P: Witam Cię. Znamy się już na tyle długo, że dzisiaj
mogę zadać kilka pytań dotyczących Twojego życia prywatnego. Od wielu lat jesteś daleko od swojej mamy. Czy
więź łącząca Was jest mocna, czy wraz z upływem lat
osłabła?
Mariola Sternahl: W zasadzie moje dzieciństwo, młodość
i życie obracają się wokół jednego słowa: mama. Myślę,
że pomimo odległości, która nas rozdzieliła, tak naprawdę, na zawsze, jesteśmy sobie tak bliskie, jak tylko matka
z dzieckiem być potrafią.
Każda matka wie, że więź łącząca ją z dzieckiem, jest
czymś najwspanialszym na świecie; czymś nierozerwalnym i trwającym, aż po wiek wieków. Nie ma początku
ani końca, a jej pochodzenie tkwi w cząsteczce boskiej.
Zaczynając jednak od początku. Przyszłam na świat jako
jedyna i ukochana córeczka mojej mamy, i do dzisiaj w
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każdej sekundzie mojego życia odczuwam tę miłość w
sercu, i to przeogromne wsparcie płynące w moją stronę,
obojętne, czy ONA w danym momencie jest na końcu
świata, czy obok mnie.
Y.P. Wiem, że Wasza historia jest skomplikowana, a
Twoja mama to taki kolorowy ptak. Kilka lat temu próbowałam ją odwiedzić, ale niestety nie doszło do tego
spotkania. Czego bardzo żałuję.
Mariola Sternahl: Masz rację, nasza historia jest faktycznie skomplikowana. Najpierw żyłyśmy sobie spokojnie w
małym miasteczku, w którym się urodziłam, w Lubinie.
Niestety to był krótki epizod, bo moja rodzina przeniosła
się za chlebem do pięknego Krakowa, do wspaniałego
domu rodzinnego wybudowanego rękoma moich pradziadków i dziadków. Nie będę ukrywać, że i ja dołożyłam malutką cegiełkę do tej budowy. Serio.
Moja mama będąc w ciąży wynosiła piękny parkiet dębowy na najwyższe piętro, no więc jak widać brałam czynny
udział w powstawaniu tego wspaniałego miejsca, jakim
jest nasz dom rodzinny.

MARIOLA STERNAHL/ DESIGNER APRIL 2021

MOJE KORZENIE
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Y.P. Jaki wpływ miała na Ciebie praca mamy w Telewizji na Krzemionkach? Przecież to od lat sześćdziesiątych
minionego wieku jedna z najbardziej renomowanych TV
w Polsce? Jesteś dumna z osiągnięć mamy?

Y.P. Czy i Ty jesteś jakoś emocjonalnie związana z tym
miejscem, Mama – rozumiem, ale Ty miałaś wtedy, o ile
dobrze liczę nie więcej niż cztery lata. Co z tego rozumiałaś?

wienia były przeniesieniem ze scen krakowskich teatrów
i emitowane na żywo. W latach 60 i 70-tych zrealizowano
m. in. takie tytuły, jak: Wassa Żeleznowa, Maksyma Gorkiego, Gracze Mikołaja Gogola, Warszawianka Stanisława
Wyspiańskiego. Ranga krakowskiego teatru była ogromna. Wpływ na nią mieli zarówno wielcy twórcy teatralni
i telewizyjni – Konrad Swinarski, Tadeusz Kantor, Jerzy
Jarocki, Józef Szajna – jak również ogromny potencjał
krakowskiego środowiska kulturalnego.

Mariola Sternahl: Jestem i to nawet bardzo. Przez kilka
lat zimą jak i latem codziennie wędrowałam z moją mama
rano pod tę wielką górę. W tamtych okolicach mieściło
się moje przedszkole Dworek na Krzemionkach. Wspomnienia z tamtego okresu, to szczęśliwe dzieciństwo,
roześmiana od rana do wieczora twarz mamy i piękne
pejzaże. Tak, w mojej pamięci zakotwiczyły się na dobre
widoki Parku Bednarskiego i tej niezwykłej panoramy
Krakowa, którą mogłam obserwować dzięki mamie i ciotce Marii z najwyższych pięter TV na Krzemionkach. To
jedna z najpiękniejszych lokalizacji w kraju – na wzgórzu,
z panoramą miasta i okolic – stąd widać Wawel, Kopce,
kościoły, ale i dymiące kominy przemysłowego Krakowa.

Codziennie spędzałam wiele godzin na terenie Ośrodka
TV Krzemionki, czekając na mamę. Programy telewizyjne
mają to do siebie, że odbywają się nie tylko w godzinach
pracy przedszkola. Jednak nigdy nie narzekałam na nudę.
Już jako czterolatka potrafiłam sobie zagospodarować
wspaniale czas, a życzliwość wszystkich osób, z którymi
pracowała moja mama ułatwiała całą sprawę. Byliśmy,
W sferze rozrywki TV Kraków także bazowała na bogatym
jak jedna wielka rodzina, pomimo, że niektórych widziazapleczu artystycznym Krakowa. Przykładem tego może
łam tylko przez kilka godzin w moim życiu.
być Spotkanie z Balladą – program rozrywkowy Michała
Bobrowskiego, pod redakcją Marii Miodunki.
Począwszy od portierni, przez bar i restaurację, charakteryzatornię, przymierzalnię kostiumów, którą kochałam,
To w tym środowisku obracała się przez kilka lat moja
aż po najwyższe piętra, z których roztaczał się niesamomama, a ja wraz z nią. Jak widzisz to środowisko nie powity widok na ukochany Kraków i na moje przedszkole,
zostawiło mnie obojętną na kulturę, sztukę i literaturę.
znałam każdy zakamarek w budynku i wokół niego.
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Y.P. Jak więc doszło do tego, że wyjechałyście do Austrii?
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Mariola Sternahl: Oczywiście. I to bardzo. Telewizja Kraków jest uznaną w mediach marką. Na bogaty dorobek
stacji pracowało przez te długie lata wiele osób: reżyserów, operatorów, redaktorów, artystów, ludzi tzw. drugiego planu, ale też pracowników administracji. Efekty
tej pracy zawierają archiwa Telewizji Kraków, w których
z pewnością znaleźć można nazwisko Marii Marcinek.
Wieloletniego pracownika Telewizji na Krzemionkach, w
pionie księgowości, a zarazem mojej przyszywanej cioci.
Pomiędzy moją mamą, a ciocią Marią nawiązała się prawdziwa przyjaźń, trwająca wiele długich lat.

Dobrze pamiętam również zakazy i miejsca do których
nie wolno mi było absolutnie i pod żadnym pozorem
wchodzić. Do takich miejsc należało między innymi STUDIO NAGRAŃ z czerwonym napisem nad drzwiami: Nagranie – WSTĘP WZBRONIONY. Do dzisiaj śnię o tym
czerwonym neonie, który tak kusił, ach jak kusił.

Mariola Sternahl: Moja mama śniła swój sen o wolności, o której w latach siedemdziesiątych można było tylko
pomarzyć, a i w jej życiu prywatnym nie wszystko układało się tak jakby sobie tego życzyła. Z tego też powodu,
podjęła decyzję o emigracji do Austrii. Muszę dodać, że
w tamtych czasach należało to raczej do karkołomnych
przedsięwzięć.
Mamie w końcu się udało, ale to materiał na oddzielny
wywiad. Realia PRL-u jakże odmienne od świata, w którym żyjemy obecnie. Ciężko wyobrazić sobie, że wcale
nie było to tak dawno temu.
Tak, w wieku sześciu lat znalazłam się w Wiedniu, gdzie
rozpoczęłam naukę w austriackiej szkole podstawowej.
Dodam, że jako dziecko nie znałam ani słowa po niemiecku. Z dużym wsparciem mojej mamy i pedagogów udało
mi się stosunkowo szybko zaadaptować w nowych warunkach.
Moje życie z mamą wspominam jako jeden z najpiękniejszych naszych okresów. Mama uwielbiała zwiedzać, a
przecież wszyscy wiemy, że Wiedeń to metropolia przepełniona zabytkami i historią.

Hiszpańską Dworską Szkołą Jazdy. Pałac bezsprzecznie
należy do jednego z największych kompleksów pałacowych w Europie. Dziś, ze względu na historyczne znaczenie, wyjątkowy park oraz imponująca aranżacja przestrzeni należy do Światowego Dziedzictwa Kulturowego
UNESCO.

Y.P. Opowiedz nam o kilku wrażeniach, odczuciach i
miejscach w Wiedniu, które wyjątkowo zapadły w Twojej
pamięci.

Majestatyczność budowli i ogrodów napełniała nas tak
wielkim podziwem, że godzinami po takim spacerze potrafiłyśmy rozmawiać o przepięknej Cesarzowej Elżbiecie.
Kobiecie wyjątkowej urody, charyzmy i niewątpliwie, jak
Mariola Sternahl: Każdy weekend pełen był atrakcji, a
my coraz bardziej zakochiwałyśmy się w tym wyjątkowym na tamte czasy, postaci posiadającej odważne poglądy i
dążenia.
i tętniącym życiem, praktycznie całego świata, mieście.
W tamtych latach w Wiedniu mieszały się kultury, nie
tylko z naszego kontynentu, ale również i spoza Europy. Z
tego powodu miasto było bardzo barwne i tętniące życiem w każdym zakątku. Ta wielokulturowość pozostała
do dzisiaj. Niestety nie w każdym kraju tak było.
Kilka razy odwiedzałyśmy Schoenbrunn z jego przepięknymi alejami spacerowymi, Zoo, Muzeum Sisi, a także

Spójrzmy, chociażby tylko na Jej ucieczkę w świat kultu
piękności, manię utrzymania szczupłej sylwetki i wysublimowaną poezję, której jest autorką. To tylko kilka
ciekawostek z Muzeum Sisi, w którym podążamy śladami
najsławniejszej cesarzowej Austrii począwszy od czasów
młodzieńczych w Bawarii, poprzez burzliwą historię zapoznania i poślubienia cesarza Franciszka Józefa, aż po
Jej tragiczną śmierć w Genewie.
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tak barwnej, kolorowej, jak piękny ptak, a tak bardzo
doświadczonej przez życie.

Często te wędrówki prowadziły nas w kierunku sławnego
na całym świecie Parku Rozrywki PRATER, albo do Biblioteki Narodowej w Hofburgu, w której oprócz słynnej
Sali Paradnej znajdują się cztery muzea, dział badań naukowych, archiwum obrazów i grafiki, dział map, a nawet
muzeum globusów.

Y.P. Mama, Twoja mama, jakbyś ją opisała w kilku zdaniach…

Mariola Sternahl: Moja mama jest wybitnym smakoszem
kawy. Z pewnością po niej odziedziczyłam miłość do tego
trunku, a Wiedeń jest znany ze słynnej Wiener Melange, podawanej w białej porcelanowej filiżance, na srebrnej tacy, ze szklaneczką wody mineralnej. W zasadzie to
sposób serwowania Kleiner Brauner, a więc małej czarnej, ale moja mama zawsze zamawiała Wiener Melange i
szklaneczkę wody. No więc podawano jej taki właśnie zestaw. Dla mnie zazwyczaj zamawiała w tamtych czasach
gorącą czekoladę, podawaną w różnych wariacjach smakowych, przepyszne ciasta, lody, ale nic nie jest w stanie
konkurować z wybornymi Palatschinken czyli naszymi
naleśnikami z marmoladą morelową lub Marillenknoedel
(knedle z morelami) posypanych zmielonym makiem z
cukrem pudrem.

Różnie z tym szczęściem bywało, ale dzięki sile, która
tkwi w historii rodzinnej i w jej korzeniach, wiem, że
mama codziennie wstaje i czerpie siłę z mojego życia w
Polsce, a ja z jej życia w Austrii. Moja mama – moje serce bije i dla niej, a moim największym niespełnionym
do tej pory marzeniem, jest życie w Wiedniu z moją
rodziną, obok mojej mamy. I jeszcze, aby tylko udało
się przenieść tam ukochany dom z Krakowa.
Dziękuję serdecznie za tak osobiste przekazy z przekroju życia. Życzę Tobie takich ludzi, którzy tak jak Ty,
chcą pisać i LITERA’lnie tworzyć lepszy świat. Yvette
Poplawska, ‘Międzynarodowe Stowarzyszenie Artystów Autorów Dziennikarzy Prawników Virtualia ART.
8.03.2021. Belgia.

Y.P. Co zadecydowało o Twoim powrocie do Polski?

Fotografie z albumów prywatnych pisarki, poetki,
ART’ystki.
okrzyknięta bestsellerem miesiąca.
Y.P Gratuluję!

Więcej o tej historii znajdziecie w mojej najnowszej książ- Y.P. Powiesz nam, czym Wiedeń skradł Twoje serce?
ce z cyklu Ocean uczuć, mojej najbardziej osobistej poMariola Sternahl: Niezwykłą symbiozą historii, kultuwieści. Na razie ukazała się część pierwsza, ale jeszcze w
ry i tradycji, a wszystko to w połączeniu z serdecznością
tym roku ukaże się część druga.
mieszkańców, wspaniałą kuchnią i umiłowaniem pięknej
strony życia, sprawiło, że na zawsze pozostanie w moim
Część druga Oceanu uczuć, to beletrystyczna powieść
sercu.
obyczajowa, przepełniona wielkimi uczuciami. Nie bez
Tak jeżdżę od wielu lat tam i z powrotem. Teraz niestety
powodu część ta ma tytuł Najpiękniejszy romans świata.
bardzo ubolewam, ponieważ przez obecną sytuację na
Natomiast część 1. zatytułowana I tak rozpoczęło się poszukiwanie prawdy, to prawdziwy emocjonalny rollerco- świecie, odłożyłam wszystkie podróże na czas spokoju.
aster. Książka ta bardzo szybko stała się hitem lata 2020 i W zasadzie serce mam w dwóch miejscach: w domu rodzinnym w Krakowie i w Wiedniu obok mamy. Postaci

Prosimy o zapoznanie się ze stronami www:
mariolasternahl_mst
Mariola Sternahl
patronite.pl/mariolasternahl
emeste.pl
facebook.com/www.emeste.eu
facebook.com/manufaktura.szczescia.tworczego
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Y.P. Masz jakieś kulinarne wspomnienia z tamtego okresu?
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manufakturamst.blogspot.com

Mariola Sternahl: Polka, piękna kobieta, która w latach
siedemdziesiątych spakowała walizki, wzięła pięcioletnią córeczkę za rękę i wyszła z domu, aby tu nigdy więcej nie powrócić. W torebce miała paszport, z trudem
zdobyte szylingi austriackie i numer telefonu do znajomych, którzy mieli na nią czekać na dworcu w Wiedniu.
Wyruszyła w podróż, która na zawsze odmieniła jej życie, a najważniejszym mottem było, jest i zawsze będzie
‘Szczęście córki.

Tamten okres w moim życiu, to było poznawanie, uczenie się i wręcz przenikanie kulturą Austrii i mentalnością
tego kraju.

Mariola Sternahl: Któregoś pięknego dnia musiałam
powrócić do Polski, do Krakowa. Mama została w Wiedniu, gdzie żyje nieprzerwanie od ponad 45 lat, do dzisiaj.
A co zadecydowało o takiej decyzji? To chyba najbardziej
skomplikowana część tej historii. Dominującym czynnikiem była sytuacja rodzinna.

emeste.eu
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YVETTE POPŁAWSKA

O tym, jak kontrowersyjna dziennikarka, poetka, bywa
bezsilną kobietą o wielu twarzach. O wrażliwości i tęsknocie do polskiej ziemi, „wykrzyczanej” w wierszach
wrażliwych.
Y.P Od wielu lat mieszkam w Belgii, pewnie dlatego dla
mnie poezja i literatura mają tak różne oblicza. To nostalgia to tęsknota. Francuskie przysłowie mówi, „odjechać to umierać po trochu”. Jeżeli wiem, że wchodzę na
górę lodową, bez kolcy i lin zabezpieczających, rozwiązuje węzeł gordyjski.
Nikt nie jest w stanie zgłębić tajników relacji międzyludzkich, które archiwizuje w swojej pamięci, przetwarzając je w wiersze, obrazy czy muzę. Otwieram się na
ludzi, nastawiając wszystkie swoje sensory na odbiór z
pozycji serca i wrażliwości. Człowiek liczy się dla mnie
ze swoimi dokonaniami. Nie działają na mnie magię stanowisk i etykiet. Moim żywiołem jest sztuka, natychmiastowe uruchamianie energii celów, których się podejmuję, akcja – reakcja.
A.Cz Jak ważna jest dla Ciebie wolność słowa?
Wiara i przekonanie w swoją działalność, umacnia mnie
w dokonywaniu wyborów, bo wolność osobista, jest także
wolnością słowa. Wszyscy są dla mnie o jednych korzeniach, Polacy – Polonia, a ja adoptuje twórczość i przynależność polskiej emigracji w struktury innych kultur,
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innych działań społecznych. Zatrzymuję się na ludzkiej
egzystencji. Lubię potrafić komunikować się z ludźmi, niezależnie od ich statusu życiowego, wykształcenia, wieku,
majątku ,,duchowego” etc. Wiara rozświetla nasze czyny.
Wkraczam w świat konkretów. Dotykam je, sygnalizuję,
lecz nie oceniam. Innymi słowy jest to pewna manifestacja, mój świat jest we mnie, i wychodzę z nim na zewnątrz.
A.Cz Poezja to Ty. Postawię tezę, że to jest całe
Twoje życie. A co z Twoją pracą, czy można to rozdzielić?
Dziennikarstwo i montaż poetycko– literacki ‘Poetry, jest
azylem budującym mój całokształt działalności, jako założycielki i prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów Autorów Dziennikarzy Prawników Virtualia ART. To
dzieje się już od 2003 roku, ma siedzibę w Belgii, i skupia i
promuje artystów- Polaków rozsianych po całym świecie.
Dla niektórych z nas, emigracja okazuje się być szczęśliwą okazją wydanie tomików poezji, do wysublimowania
talentów i wszelkich nadwrażliwości.
Można poetyckim językiem poruszać temat ,,SZTUKA’’,
poszukiwanie nowych twórczych piór. Poeta kreuje wizje pisania, w każdym jednym zdaniu. Wypełnia próżnię
niewidocznych myśli, promując mowę – słowo pisane na
wszystkich szczeblach literatury słowiańskiej. Jest wysublimowanym kluczem do wrót spichlerza poezji, wydań
różnotematycznych. Wielopłaszczyznowe wydania Tomów
Poezji o licznych działaniach z zakresu współpracy międzynarodowej w obrębie twórczości słowiańskiej. A wraz z
rozwojem kulturalnej współpracy pojawiają się nowe idee,
nowe horyzonty wymiany doświadczeń. Nasza tożsamość
słowiańska jest zapisana w sile naszych tęsknot, za ziemią
pochodzenia Słowian, za językiem naszych przodków. Stowarzyszenie Artystów Autorów Dziennikarzy Prawników
Virtualia ART, łączy wrażliwych na słowo pisane. Pokolenia czekają, w monologu i aktach w niezabliźnionej tęsknocie. Wierszem poeci w tle specjalnej aranżacji muzycznej, i spektakli artystycznych…
Odbywamy specjalną podróż po wielu krajach europejskich w duchu literatury. Podróż ta, jest specjalnym hołdem dla właśnie tych Polaków, którzy nas reprezentują
poza granicami naszej Polski. Czy można rozgraniczyć
pracę i poezję? Trudne… czasami staram się, ale to walka
z wiatrakami… Poezja- Praca- Ja.. To jedna całość. Integracja, akceptacja, tolerancja międzynarodowa, była i jest
myślą przewodnią wszystkich moich działań.

A.Cz Yvette, jak taki wrażliwy człowiek ja TY, radzi sobie w świecie, gdzie rewolucja medialna jest
zarówno sprzymierzeńcem jak i czasami „zabójcą”?
Y.P Żyjemy w epoce rewolucji medialnej, chaosie i ogólnoświatowym kryzysie. Mamy kulturę internetową wyjałowioną z wszystkich cennych wartości pisanych. Upadły
wszelkie autorytety. Jesteśmy coraz bardziej zagubieni
w świecie pozbawionym wszelkich idei. Coraz mniej mówimy, coraz mniej cieszymy się życiem, stajemy się bezimiennymi cieniami egzystencji. Poezja jest doskonałym
antidotum na cywilizacyjne choroby naszych czasów. Pozwalam patrzeć na świat odmiennie, bardziej w twórczych
formach ekspresji. Walory cnót, które dla Słowian żyjących
z dala od kraju mają szczególnie wysoką wagę oraz swoiste znaczenie, działając na poczet przyszłych Festiwali. .
Wspomnienie nietuzinkowych zbliżeń pisarskich jest filarem uniesień kształtujących wrażliwość poetów. Inspira-
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A.Cz Mówi się o tym, że sztuka ma wiele twarzy, i olbrzymi ładunek emocjonalny?
Wielka wartość przekazu, zawiera ogromny ładunek emocjonalny, ukryty za prostymi i nie wyszukanymi słowami. Zrozumienie, szacunek do sztuki, chęć działania ma niezliczoną
ilość twarzy: aforyzmów, prozy, liryki, metafory, satyry, epigramaty, elegie, alegoria, fraszki, dramaturgii, sonetów etc.
Niezależnie czym patrzymy, przez jaki pryzmat weny twórczej, potrzeby wewnętrznej pisania, czy umiejętności komunikowania się z poetami, artystami, dobrze abyśmy dostrzegali, ile magicznej siły jest na świecie i to piękno sztuki wciąż
kultywowali.
A.Cz Yvette Twoje wiersze, to wyjątkowa forma przekazu.
W swoich wierszach piszę o wszystkim, co mnie dotyka, z
całą powagą i wrażliwością, jak tylko poezja zaangażowana
może to wyrazić. Bardzo na serio traktuję tematy, o których
pisze wiersze, czy artykuły. Inspiruje mnie wszystko, co wiąże się ze światem rzeczywistym – nie na moją miarę wszakże
skrojonym, i światem magicznym… na zasadzie kontrastu,
który wszczepia nutę niepokoju w potoczności i uciążliwości
życia. Pobudzam do wyjścia z siebie, poza wiedzieć czy nie
wiedzieć, przesuwając rzeczywistość, na przykład ku kartce
papieru. Poezja to gałązka oliwna, której cień przynosi ulgę,
poezja to balsam łagodzący chropowatości życia. Poezja dotyka problemów filozoficznych, egzystencjalnych i uniwersalnych. Nowożytne trendy Poetyckie XXI są bardzo refleksyjne
i nowoczesne. Poeci piszą białym prostym wierszem. Literalnie oddają swoje uczucia oraz obserwacje świata widzianego zewnątrz. Poeci są na miarę Odysa wędrującego krętymi
meandrami do Itaki. W swej drodze portretują rzeczywistość
odmiennie i barwnie.

YVETTE POPŁAWSKA/ nie jestem cyborgiem

torzy spotkań to korowód przyjaźni, do którego w kuluarach
z sentymentem powracamy. Postacie z literatury i sztuki są
skrzydłami rozpostartymi twórczej weny, oraz działań naszego Stowarzyszenia. Do wszystkiego nowego trudno się przystosować, jednak jeśli w tym świecie chce się żyć, trzeba przechodzić przez te wszystkie rewolucje z podniesiona głową…
Czasami jest bardzo trudno, ale uczę się. (uśmiech)

A.Cz Jesteś kobieta szaloną, masz wiele
pasji. (uśmiech)
Życie to pasja, choć twardo stąpam po ziemi.
Ciągnie mnie tam, gdzie powietrze, woda i przestrzeń. Pływam z delfinami, latam z instruktorem awionetkami, a także na paralotni, steruje
łodziami motorowymi. Do tego strzelam z broni
palnej. Oczywiście na wszystkie sporty ekstremalne mam zezwolenie, po ukończeniu szkół i
kursów. Bez problemu zajmuję się kilkoma rzeczami na raz, bez szkody dla rezultatów takiego
działania. W tym samym czasie ugotuje obiad,
„załatwię” kilkanaście telefonów, napiszę artykuł, odpowiem na maile etc. Jednak nie jestem
cyborgiem. Czasami jak każdy śmiertelnik, mam
słabsze dni i potrzebuje wsparcia, dobrego słowa,
motywacji… I kolejny raz przyznaję się, że nie jestem cyborgiem. ( śmiech)
Yvette, życzę Ci, byś na swojej drodze spotykała
ludzi prawdziwych, ludzi którzy tak jak Ty, chcą
tworzyć lepszy świat. Życzę Ci by Twoje projekty
były zauważane i doceniane. Twoja wrażliwość
jest wyjątkowa i potrzebna nam wszystkim. Bardzo Ci dziękuję za tą nietuzinkową rozmowę. I
pamiętaj, że nie jesteś cyborgiem! (uśmiech)
@Anna Czech dla ,,Magazynu The Designer’’.
Fotografie: m.in. Anna Czech, z archiwum prywatnego pisarki, dziennikarki Yvette Poplawskiej.
Reedycja po publikacji m.in. w ,, Ludzie z Charakterem – o Ludziach dla Ludzi’’ ,,MS AADP
Virtualia ART.’’

Moim doradcą w pisaniu, niezawodnym i sprawczym jest
intuicja, dająca mi dostęp poza granice logiki i świata widzialnego. Wypełnia próżnię niewidocznych myśli promując mowę – słowo pisane na wszystkich szczeblach literatury
słowiańskiej.
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JEDEN KURS I OSIEM JĘZYKÓW, ALBO O NOWEJ
METODZIE NAUCZANIA WIELOJĘZYCZNOŚCI

Małgorzata Müller studiowała germanistykę, romanistykę, neogrecystykę oraz filozofię i filologię średniowiecza. Jest multilingwalnym językoznawcą i poliglotką, opracowała nową metodę nauczania kilku języków
obcych jednocześnie, którą praktykuje na kursach w
Europie Zachodniej, a najczęściej w Niemczech.

lub dwa języki obce. U Pani wygląda to inaczej. Pani
nie tylko zna 18 języków obcych, ale uczy Pani nawet
10 języków na jednym kursie. To nieprawdopodobne,
nieprawdaż?

Małgorzata Müller: To prawda, dla niektórych to niewykonalne, ale pozytywnie! Bowiem nauka kilku języków
Y.P. Pani Małgorzato, nauka języków w szkole to często obcych, a zwłaszcza europejskich to rzecz łatwa. Ale jeuczenie się na pamięć słownictwa i zasad gramatycz- żeli ktoś słyszy o takiej liczbie języków to rzeczywiście
nych, aby na koniec opanować w słabym stopniu jeden twierdzi, że to wariactwo.

125 DESIGNER

Małgorzata Müller/ DESIGNER APRIL 2021 STOCKHOLM
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Y.P. Zanim przejdziemy do wytłumaczenia tego
„szaleństwa językowego” jak to Pani nazwała, proszę powiedzieć czym się Pani na co dzień zajmuje.
Czy tylko tym „zawrotnym nauczaniem”?
Małgorzata Müller: Nie, nie tylko. Mieszkam ponad 20 lat
w Niemczech. Jestem dyrektorem wydziału językowego na
Uniwersytecie Ludowym w Eschweiler. Prowadzę m. im.
oddział integracyjno egzaminacyjny oraz kursy języków
obcych dla dorosłych. W tej chwili prowadzimy program
nauczania 20 języków. Oprócz tego pracuję jako docent
na różnych uniwersytetach europejskich, prowadziłam
m.in. zajęcia z wielojęzyczności w Polsce na Uniwersytecie
Jagiellońskim pod kierunkiem prof. dr hab. Władysława
Miodunki, prof. dr hab. Piotra Horbatowskiego oraz na
Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem prof. dr hab.
Przemysława Gębala. W Niemczech prowadzę szkolenia
dla nauczycieli języków obcych. Piszę artykuły naukowe i
podręczniki do nauki kilku języków na raz, prowadzę wydawnictwo, jestem członkiem różnych komisji językowych
i tak dalej. A prywatnie mam męża, syna i psa o nazwie
„Szarik”. Oryginał jak w polskim filmie. Oczywiście dwujęzyczny!
Y.P. A syn i mąż, też dwujęzyczni? A może rozpoczęła Pani opracowanie metody nauczania kilku
języków na raz właśnie w domu, na członkach roniczny, taki jak na przykład jazda samochodem. Pierwszy
dziny?
bieg, drugi bieg, trzeci bieg i jedziemy coraz szybciej i
Małgorzata Müller: (śmiech) Nie! W domu nie. Zarówno szybciej. Musimy tylko kontrolować naszą jazdę, aby nie
syn jak i mąż, obaj są wielojęzyczni, i każdy z nich wła- spowodować wypadku, uważać na znaki. Czyli kontroloda pięcioma językami, w tym również językiem polskim. wać gramatykę, wybór słownictwa, mieć kontrolę nad wySyn, Tadeusz, maturzysta, zdał egzamin z j. polskiego na mową. Tego trzeba się tak nauczyć jak jazdy samochodem.
poziomie B2, z czego jestem jako Polka bardzo dumna. To nie przychodzi samo. Oczywiście, że mamy lepszych i
Natomiast metoda powstała w roku 2012 na moim wy- gorszych kierowców. W nauce języków jest tak samo. A co
dziale językowym i jest metodą dla dorosłych. Zazwyczaj do ilości języków, to też dla mózgu żaden wielki problem,
są to kursy trzech języków na raz, na przykład trzy języki bowiem języki europejskie są do siebie bardzo podobne,
romańskie, trzy germańskie, często cztery języki słowiań- to prawie jedna rodzina. Język hiszpański i portugalski to
skie, czasem dokładamy jeszcze język turecki oraz grecki prawie to samo, tak jak język polski, czeski, czy słowacki,
do programu. Kursy 8 lub 10 języków służą przede wszyst- rosyjski i ukraiński, albo szwedzki, duński czy norweski
itp. Podobieństwa są tak duże, że przychodzi nam to dość
kim do badań naukowych.
łatwo. A gramatyka jest w tych rodzinach językowych prawie ta sama.
Y.P. I co? Można nauczyć się tych języków? Nawet
jak się nie ma talentu? Jak to jest możliwe?
Y.P. Więc nie ma się czego bać. No, ja bym się na
Małgorzata Müller: Do nauki języków potrzebna jest do- przykład bała, że mi się to wszystko pomiesza.
bra pamięć. Nie ma chromosomów, które przekazują ta- Albo, że mi miejsca w mózgu na tyle języków nie
lent językowy. Nauka języków to proces bardzo mecha- wystarczy! Czy tak nie jest?
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danym języku i opanować zasady czytania, a tym samym
zasady wymowy. To ułatwia zapamiętanie słownictwa. Porównujemy języki, szukamy podobieństw i różnic, zarówno gramatycznych jak i leksykalnych. Uczymy mózg tzw.
świadomej kontroli nad danym językiem. Mózg ma to do
siebie, że potrafi dany język przesunąć do tyłu, jeżeli go
nie używamy, albo dopuścić do użycia tylko ten, którego
najdłużej uczyliśmy się. Na przykład jeżeli ktoś uczył się
sześć lat języka włoskiego, a następnie zaczyna uczyć się
hiszpańskiego, to mózg będzie mu bardzo często wyrzucał
słówka włoskie. Tego procesu nie ma, jeżeli uczymy się tych
dwóch języków od podstaw na raz. Jest łatwiej i szybciej.
Już od pierwszej lekcji (150 słówek w każdym języku plus
wszystkie liczby) zaczynamy samodzielnie opowiadać całymi zdaniami. Należy stworzyć co najmniej dziesięć zdań
bez większej przerwy w myśleniu, oczywiście w każdym języku. System rozbudowujemy z każdą lekcją i pracujemy
nad szybkością budowania zdań i nad swobodnym mówieniem. Wiedza o kulturze, dialogi, ćwiczenia gramatyczne,
Y.P. Na czym dokładnie polega Pani metoda?
gry i zabawy językowe oraz dyskusje i rozmowy pojedyncze
z tutorami-native-speakerami, najpierw w jednym języku,
Małgorzata Müller: Metoda nauczania multilingwalnego a następnie tutorzy z różnych krajów na jednych zajęciach,
rozpoczyna się nauką czytania. Uczymy się czytać tekst w należą do stałych ćwiczeń na tych kursach. Taki kurs może
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Małgorzata Müller: Pamięć długotrwała ma nieograniczoną ilość miejsca i zapamiętuje informacje niemalże na całe
życie. Mózg tworzy leksykony mentalne, w których koduje
słownictwo. Jeżeli uczymy się kilku języków, więc każdy
język ma swój leksykon, a w nim często słówka poukładane tematycznie. Zatem słówko np. „chleb” pojawia nam
się – mam na myśli poliglotów – od razu w kilku językach i
kojarzy nam się automatycznie z jedzeniem. Największym
wysiłkiem dla mózgu jest zamknąć szybko te leksykony,
czyli języki i zostawić w danej chwili tylko ten jeden, którym chcemy się posłużyć. Do tego potrzebuje mózg bardzo
dużo energii. I jeżeli nie zdąży zamknąć danego języka lub
języków, to wtedy wpadnie nam dane słówko lub gramatyka z innego języka. Dlatego w wielojęzyczności nie ma
perfekcyjności. Człowiek jednojęzyczny takiego problemu
nie ma.

poprowadzić jeden lub kilku nauczycieli, a więc w zależno- Y.P. Z czego jest Pani najbardziej dumna, jeżeli
ści od znajomości języków.
chodzi o tę metodę nauczania i gdzie widzi Pani
szczególne trudności?
Y.P. Rozumiem, że do takich zajęć są potrzebne
specjalne podręczniki. Czym się zatem różnią Pani Małgorzata Müller: Zacznę od trudności. Szkoły przyzwypodręczniki do wielojęzyczności od tych, które są czaiły nas do tego, że uczymy się na lekcji tylko jednego jęprodukowane do jednego języka?
zyka. Porównywanie z innymi językami, a nawet kulturami
jest w niektórych krajach wręcz zabronione, w trosce, aby
Małgorzata Müller: Moje podręczniki są różne. Seria „Ab nie mieszać i nie mylić. A to jest akurat bardzo mylne. Fiin die Sprachen“, czyli „Hop do języków” zawiera pod- zyki z matematyką w szkole też nie mylimy. Dlatego przeręcznik z materiałem wprowadzającym do 18 języków łamanie bariery strachu jest dużym problemem, zwłaszcza
europejskich. Tutaj mamy rozdziały tematyczne, ćwicze- w krajach prawie jednonarodowościowych. Brak obcowania pisemne, płyty CD-MP4. Celem jest nauka czytania, nia na co dzień z innymi kulturami pogłębia ten problem.
wymowy i poznawanie języków z różnych rodzin języko- A dumna jestem z tego, że jest to metoda bardzo szybka.
wych. Z tego podręcznika może się uczyć każdy, a więc też
Polak, i przygotować mózg na odpowiedni trening językowy. Podręcznik do języków romańskich jest inny. Tu- Dla porównania: Europejski System Opisu Kształcenia Jętaj mamy konkretne lekcje, ćwiczenia, gry i zabawy, testy, zykowego przewiduje 200 godzin na opanowanie jednego
płyty CD-MP4, tabele gramatyczne, wiedzę o kulturze da- języka na poziomie A1. Zatem absolutnym rekordem stał
nego kraju (Włochy, Hiszpania, Portugalia). Opis jest w się kurs wielojęzyczności w Konstancji, kurs 8 języków (rojęzyku niemieckim. Następnie mamy taki sam podręcznik mańskie i słowiańskie), na którym po zaledwie 200 godzido języków słowiańskich (polski, czeski, chorwacki i rosyj- nach lekcyjnych uczestnicy (od 25 do 75) byli w 4 językach
ski), który ukaże się już niebawem. Do nabycia są również na poziomie B1 i w pozostałych (słowiańskie) na poziomie
osobne płyty CD-MP4 dla języków romańskich, które są w A2. A więc można się za 200 godzin nauczyć więcej niż tyldwóch językach np. niemieckim oraz portugalskim i bra- ko zwykłych podstaw w jednym języku. Poza tym są osozylijskim, a wszystko po to, aby przyzwyczaić nasz mózg by, które piszą opowiadania w kilku językach. Oczywiście
do rożnej wymowy danego słowa i osłuchać się. Kto nie muszę poprawiać, ale sam fakt tworzenia w obcym języku
jest osłuchany w danym języku, ten nie będzie ze słuchu cieszy mnie bardzo.
danej osoby rozumiał. Nawet jak przerobił dwie książki.
Mózg się musi słuchania nauczyć.
Y.P. Od czego zatem należy zacząć, aby zostać poliglotą?
Wszystko można zamówić w wydawnictwie MuLi-Verlag
oraz na rynku niemieckim. Powstają też nowe materiały Małgorzata Müller: Zdobyć się na odwagę i zainwestować
do języków skandynawskich. Kto jest uczestnikiem takich w siebie. Języki kształcą naszą osobowość, ucząc się jestekursów i jakie są wymogi przyjęcia na kurs wielojęzyczno- śmy bardziej otwarci na świat, na ludzi, integrujemy się,
ści? Mueller: Młodzież od 13 roku życia, studenci, pracują- pokonujemy nasze blokady komunikacyjne, słabości nacy oraz seniorzy. Najstarsi, którzy aktualnie uczęszczają to tury ludzkiej, zdobywamy nowe kompetencje (nie tylko te
osoby lat 78, 82 i 85. Są to emerytowani nauczyciele, np. czysto językowe, które są nam potrzebne na rynku pracy).
j. angielskiego. Na kurs może się zapisać każdy, kto mówi Rozumiemy innych. Rozmowa z obcym nie staje się obca.
już jednym językiem w miarę dobrze. Jeżeli ktoś zapisał Dlatego warto być wielojęzycznym.
się na przykład na kurs języków romańskich i zna już trochę dany język, to też nie ma problemu, ponieważ zostały
mu jeszcze dwa inne języki oraz musi się ten ktoś nauczyć Prosimy o zapoznanie się ze stronami www:
rozdzielać języki podczas konwersacji, to znaczy nie mylić
https://muli-verlag.de/?fbclid=IwAR0C5AyxlLQtjWjich. Więc taki kurs jest mu jak najbardziej potrzebny.
S9IqK19YvB-V_tT1AbTEHYWTTYE6-_kLv1rRe5ThFTrU
Dużo osób uczy się z nami online, a zgłoszenia otrzymuję
e-mail: marga.m1612@icloud.com
często nawet przez facebook (Marga Mueller).
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Fanpage Facebook Marga Müller
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008368369149
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JUBILEUSZ 30-LECIA FIRMY
ZBIEGA SIĘ Z JUBILEUSZEM
MAŁŻEŃSTWA ANNY I CZESŁAWA KOLISZ
ANNA I CZESŁAW KOLISZ/ DESIGNER APRIL 2021

Dziękuję serdecznie za wyjątkowo edukacyjną i jakże mobilizującą rozmowę ette Poplawska, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów Autorów Dziennikarzy Prawników Virtualia
ART.
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Facebook: Lerne mehrere Sprachen
https://www.facebook.com/lernemehreresprachen.de
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JUBILEUSZ MAŁŻEŃSTWA CZESŁAWA I ANNY KOLISZ / DESIGNER

Jak ważna jest trwałość rodziny w polskiej tradycji podkreśla Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda w przesłanym Jubilatom Liście Gratulacyjnym. Pan Prezydent uhonorował
małżonków Kolisz MEDALEM za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie, który zajmuje szczególne
miejsce wśród odznaczeń państwowych. MEDAL ten to symbol szacunku Rzeczpospolitej
Polskiej dla trwałych więzi małżeńskich i pomyślności rodziny. Trwałość rodziny jest uważana za podstawę ludzkiego szczęścia. Zapewnia
poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa tym, którzy ją tworzą a jednocześnie stanowią bezcenny
wkład w pomyślność całego narodu, który sam
jest wielką rodziną rodzin.
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PREZES

STOWARZYSZENIA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET

SAMOAKCEPTACJA
TO
KROK DO SUKCESU

ANNA KOLISZ/ DESIGNER
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Kobiety odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach życia. Coraz częściej sprawdzają się w zawodach uważanych dotąd za
typowo męskie. Obserwuje się coraz większą aktywność zawodową kobiet, które śmiało szukają swoich dróg do spełniania się. Łączą z powodzeniem pracę z byciem kobietą,
matką, żoną. Nie tylko same udowadniają, że można wiele
ze swych marzeń spełnić, ale również zarażają optymizmem
i dobrą energią kolejne kobiety do podejmowania wysiłku
samorealizacji. Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorczości
Kobiet Anna Kolisz wspiera rozwój kobiet. Dodaje często
odwagi do podejmowania działań mówiąc, że lepiej spróbować i ponieść porażkę niż nie spróbować wcale. To cenna
wskazówka, ale równie ważną w samorealizacji jest także
samoakceptacja. Kobiety zazwyczaj za mało doceniają swoje dokonania, często nie mając odwagi, a bardziej liczą na
pozytywne opinie środowiska. Jednak należy, by kobieta
sama ceniła swoje osiągnięcia, bo one dodają odwagi i wiary w powodzenie kolejnych działań i stawianych wyzwań.

ANNA KOLISZ/ DESIGNER APRIL 2021 STOCKHOLM

ANNA KOLISZ
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podziękuj za to losowi
inni których obok masz
są nieszczęśliwi, chorzy.
Jeden życie wygrywa
świat jest mu przyjazny
drugi życie przegrywa
żyjąc w stresie i bojaźni.
Życie to splot faktów
miłości, szczęścia, dobroci,
ale i też nieszczęścia
chorób, braku życzliwości.
Jedno mamy życie
co upływa za dnia i nocy
każdy kolejny dzień
to los patrzący w oczy.

https://www.youtube.com/watch?v=FSKGE7VwC6E
FILM Z WERNISAŻU W GÓRALSKIM PRZYSTANKU W nOWYM Targu
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Zamknij na chwile oczy
myśli skieruj ku przeszłości
tej która przeminęła
i oceń jej wartości.
Doceń to co szczęściem
Nazywasz.

ADAM KWIATEK / DESIGNER APRIL 2021

Los człowieka

JESTEM ARTYSTĄ Z NIESPOKOJNĄ DUSZĄ,
PODRÓŻUJĄCY W NIEZNANE ZAKĄTKI ŚWIATA.
DESIGNER 136

EGIPSKIE KOBIETY

Czy miałyście trudny dzień dziś? Było trudno
obudzić się rano, szybko zjeść i jechać do pracy?
To zapraszam na drugą stronę świata/ Egiptu. Tak żyły
Egipcjanki dawno temu. Od świtu nosi na głowie taki
ciężki dzban gliniany -bardzo ciężki jest- chodziły do
kanału albo do Nilu, szukały, gdzie jest troszeczkę bliżej do wody, wszystkie dzbany wpełniały wodą a potem
szły z powrotem do domu i tak z powrotem jeszcze raz.
Musiała wpełnić największy dzban dla całej rodziny.
Potem budziła rodzinę, aby każdy się umył. Kobiety
piekły domowy, świeży chleb dla całej rodziny codziennie. Ten piec nie był na gaz ani elektryczny to był piec,
gdzie paliło się śmieci i suche trociny.

TAMER SHAKRA

https://www.facebook.com/groups/369800654065493/?ref=share
ZDJĘCIA Pinterest, Egipskie Kobiety.
Dziękuje bardzo Tamer.

PODRÓŻE / DESIGNER APRIL 2021

Kobiety egipakie robiły i nadal robią dobre śniadania
i pyszna herbatę, słodzoną dla męża, potem razem z
dziećmi szła na targ, robiła zakupy. Po powrócie do
domu, szybko gotowała i sprzątała. Kiedy mąż był zajęty w pracy w polu, szła do niego z dobrym obiadem.
Jedli razem, potem wracała do domu i myła wszystkie
naczynia nad kanałem.
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Potem kąpała swoje dzieci i sama też się myła, potem
przygotowuwała, przy zachodzie słońca, dobrą herbatkę i pogadankę z rodziną. Potem szła spać i tak
codziennie latała z dzbanem na głowie i to bardzo cięzkim. Był to zwykły, prosty dzień kobiety egipskiej dawno temu.
Czy jeszcze myślicie że macie ciężkie dni od pracy !!?
Kochane kobiety pozdrawiam Was z Egiptu, jestem
polskojęzycznym egipcjaninem, przewodnikiem turystycznym od 25 lat. Zapraszam do podróży w to magiczne miejsce jakim jest Egipt !
Pinterest, Kobieta egipska niosąca dzban z wodą.
Zapraszam do moich stron na więcej informacji o Egipcie 👇
Grupa dla wszystkich narodowości po polsku.
https://www.facebook.com/groups/393964691734236/?ref=share
Grupa dla Polaków
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Czesław Czapliński
world-renowned artist, photographer,
journalist, and documentary film maker.

In Czesław Czapliński’s work I value his
focused, concentrated and reflexive seriouseness.
Art need to be taken seriously and have its rules followed:

PHOTO/ DESIGNER APRIL 2021

Czapliński’s extraordinary and original work is a
confirmation of this eternal truth…
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He is a painter and psychologist, a careful and
sensitive artist and is a talent whose fruits bear the feature of
genuine of our earth–freshness, succulence and color.

— Ryszard Kapuściński, writer
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ŁUCJA FICE

Wszechświat” „Zakazana Archeologia” czy „Oczy Ciemności” i wiele, wiele innych. W mojej powieści DRUGA
STRONA Grzechu również dałam upust swojej intuicji i
przeczuciom. Dziś, wiem to na pewno, że kinematografia i
literatura, to nie tylko forma ekspresji lęków, ale ukazywanie zza kurtyny prawd tego świata, które nadejdą w przyszłości, o których rasa ludzka nie ma pojęcia, bo skupiona
na swoim egzystencjalizmie i sukcesach. Niektóre z nich
są czystą fantazją, która na chybił trafił uplasowała się w
rzeczywistości. Bohaterowie z powieści i filmów spełniają
podwójną rolę. Z jednej strony, kanalizują nasz lęk i bezradność, którą w sobie nosimy, a z drugiej strony mamy
poczucie nierealności, bo to nie nasze lęki. Produkty z kin
i półek księgarskich mają nas oswajać, pozwolić myśleć w
kategoriach nierealnych. W czasie ostatnich czterdziestu
lat sposoby na apokalipsę zmieniały się dynamicznie. Od
katastrof kosmicznych (film „Apokalipsa”) do nanotechnologii, która może nawet zawładnąć naszymi snami-film
„Incepcja.” W dzisiejszej dobie wszystko już jest możliwe.
Pamiętam, jak przeżywałam kilka dekad temu „Planetę
małp” i już wówczas wieszczyłam, że to wcale nie musi
być fikcja, tylko w przyszłości zamiast małp główną rolę
będą odgrywać inteligentne roboty. Te przekazy z filmów i
powieści powinny być dla ludzkości cennym przesłaniem,
ale większość ludzi nie jest w stanie tego odczytać. Widz
widzi tylko zapierającą dech w piersiach scenerię i efekty
specjalne, emocje i to wszystko. Hollywood jest w rękach
najbogatszych i to oni sterują produkcjami.

Y.P. Z autorką powieści emigracyjnych Panią Łucją Fice,
opartych na faktach. Czyli Kobiety na emigracji po roku
2004.
Łucja Fice: Zawsze lubiłam filmy since fiction w dobrej
aktorskiej obsadzie, zwłaszcza hollywoodzkie produkcje,
takie jak: „Matrix” „Trzynaste Piętro” „Czas Przyszłości” „Apokalipsa” „Bastion” „Igrzyska Śmierci” ”Wyspa”
„Awatar,” a z literatury „Obóz Świętych|” „Holograficzny
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Naukowcy zaś chcą wykorzystać do wprowadzenia w nasze ciała nanochipów. Tym samym rozpoczyna się ewolucja i przeobrażenie nas ludzi w techniczno-ludzkie twory.
Chip Bila Gatesa nazwany 66, to nadchodząca cyfrowa
tożsamość dla każdego człowieka. Ten człowiek chce wykorzystać pandemie do wprowadzenia programu nazwanego ID2020. Wszczepienie całej ludzkiej rasie tegoż czipa oznaczać ma wg pana Gatesa, nie tylko ochronę (wg.
mnie zakłamaną) przed wirusem, ale przeobrażenie nas
w najbliższej przyszłości w ludzko-podobnych robotów,
niewolników, którzy będą na usługach ukrytej władzy.
Jak widać emisariusze tego pomysłu już nie kryją się z
publikacjami na ten temat, informują nas, uprzedzają w
filmach i powieściach. Czy mam się już bać eksperymentu

ŁUCJA FICE/ DESIGNER APRIL 2021/ STOCKHOLM

KINEMATOGRAFIA, LITERATURA A OBECNA PANDEMICZNA
SYTUACJA

Elona Muska, który doprowadził do tego, że małpa obsługuje komputer zupełnie jak człowiek? Eksperymentatorzy
bronią się tym, że te nowe metody pomogą chorym. To już
są fakty o mocno zaawansowanej sztucznej inteligencji.
Zastanawiam się teraz, czy przyjdzie jakiś Batman i nas
obroni. Na jaką ścieżkę wejdzie ludzkość? Czy ci wysłannicy mają za zadanie za pomocą szczepionek przekształcić nas w inną rasę? Może ludzie się przebudzą i staną do
walki? Poznamy wówczas swoją ciemną stronę, uświadommy swoje lęki, co drzemią głęboko w tych pudelkach
umysłu, a tym samym uratujemy się jako ludzkość? Cała
popkultura pracuje na tej maszynie strachu od wieków.
Dwa tysiące lat temu na świat przyszedł Jezus, by nas uratować od ZŁA. Kto teraz przyjdzie i nas uratuje od zarazy,
która zaczęła się od znieczulicy, umierania empatii w ludziach, oddalania się od siebie, niszczenia związków przyjaźni, bliskości? To wszystko zaczęło się dziać już dawno
temu za pomocą rozprowadzania narkotyków, handlem
ludźmi, korupcją na najwyższych szczeblach władzy, brakiem szacunku do Natury. Tak! Ktoś wykorzystał wirusa,
spowodował info pandemię. Ktoś wykorzystał ten moment i przyszedł czas na człowieka Jokera, jako człowieka
maszynę do zabijania. Również Lekter, główny bohater
z „Milczenia owiec” jest przykładem takiej maszyny, tylko nie powiedziano nam, że został zaprogramowany na
zmianę osobowości za pomocą super broni, która istnieje.
Zastał nas czas Dynamo, magika z programu Discavery,
który zaglądał parę lat temu do umysłów przypadkowo
spotkanych ludzi na ulicy. Kto w to uwierzy? Kto wyprze
z umysłu tę wiedzę? Może zapytam-kto nas uratuje? Czy
ponownie Chrystus wróci na Ziemię? Jaka jest obecna
rzeczywistość z którą musimy się zmierzyć? Puka do nas
śmierć w postaci wirusa strachu, niewidocznego wroga.
Puka i pyta, czy jesteśmy gotowi. Tak! Czekamy na śmierć
całe życie, tyle o niej wiemy, ale kiedy przychodzi, to nas
zupełnie zaskakuje. Pracowałam z ludźmi starszymi, którzy byli na progu do Tamtego Świata. Na własne oczy
widziałam, jak się ratują, widziałam namacalnie, jaką siłą
jest życie. To normalna normalność. Moi pacjenci w rozmowach ze mną żałowali wielu rzeczy. Dzisiejsza kultura
nie uczy nas, jak radzić sobie z własną i cudzą śmiertelnością. Nadal chcemy śmierć wypierać i przenosić ją do
sfery fikcji, a to już kłamstwo. Wszystkie złe rzeczy, m.
inn. handel dziećmi na narządy, satanistyczne rytuały
z dziećmi poświęcanymi na tortury ( film Patryka Vegi
„Oczy diabła”). Nie chcemy wierzyć, wypieramy, mówimy
niemożliwe, nie przyjmujemy do wiadomości w jakiś więc
sposób akceptujemy. Stoimy więc w obliczu skomasowanej tragedii. Straszą nas następnym groźniejszym wirusem. Czy będziemy odchodzić na drugi świat czwórkami,
bo za rogiem czai się zaraza i paraliżuje naszą rzeczywistość? Uważam, że katolicy nie powinni się bać, przecież

według chrześcijańskiej eschatologii wracamy do Boga.
Uważam, że dostaniemy to, czego się boimy. Bo STRACH
ma duże oczy, bo ten STRACH, ktoś chce nam celowo zaaplikować.
„BÓJCIE SIĘ NARODY”. Czyż nie o to chodzi? Strach to
potężna energia, którą może się ktoś karmi? Wszak składamy się z pól energii. Jezus powiedział, że światłem jesteśmy. Wierzę, bo jestem zodiakalna Ryba. Ciężko będzie tym, którzy żyją i funkcjonują w paradygmacie post
chrześcijańskim, którzy nie wierzą w Boga ani nie mają
pojęcia na jakim poziomie jest dzisiejsza nauka. Wiem,
że ten przewrócony świat, nadal będzie upadał. Jesteśmy
śmiertelni ciałem, skupioną energią elektronów, mionów
i jeszcze mniejszych cząsteczek ale wieczni duchem, więc
sama ducha nie gaszę, a raczej go wskrzeszam modlitwą
o lekką fizyczną śmierć. Miałam do niedawna ulubione
zdanie „Żyj mocno, nie oszczędzaj, bo któregoś dnia obudzisz się w zupełnie innym świecie” Byłam tego pewna ale

Łucja Fice. Berlin kwiecień 2O20 r.
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@ Łucja Fice
Dziękuję serdecznie za przeprowadzone rozmowy Yvette Poplawska, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów Autorów Dziennikarzy Prawników Virtualia ART.
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RECENZJA FILMU
DR AGNIESZKA MALCZEWSKA- BŁASZCZYK.
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Czekam na poród do piachu
Rodzić się będę anonimowo
Z Tatuażem liczb na pergaminie skóry
i kawałkiem metalu z ziemskimi danymi
W Dokach na nowych planetach wszystkie dzieci rodzą
się z łez ziemskich matek
Dokładnie zbada mnie Doktor
Dostanę Dokument z nowym przeznaczeniem
Będę miała rude włosy jak Julia Roberts
Będą nazywali mnie LU
DO Domu

„SKAZANI NA SYBIR” ZBIGNIEWA GAJZLERA

ŁUCJA FICE/ DESIGNER APRIL 2021

nie wiedziałam dokładnie czym będzie to ZŁO, o którym
we śnie lata temu mówiła mi moja nieżyjąca matka. Powiedziała o nadchodzącej na biblijną skalę katastrofie i
o roku 2017. Dziś to rozumiem i wszystko układa się w
logiczną całość. To nie były tylko symbole, które różnie
można odczytać. Odebrałam ten przekaz jak film since
fiction, który dzieje się w mojej głowie i zrealizuje się w
przyszłości. Odgrywałam w nim główną rolę. Teraz widzę jak od roku 2017 sytuacje na świecie przyśpieszały,
informowały nas, że nadchodzi huragan, by nas zaskoczyć pewnego poranka, by zalewać nas falą informacji, aż w nich się potopimy. Żyliśmy pięknym snem, a
obudziliśmy się w świecie, który stanął na głowie, a my
zostaliśmy aktorami w Teatrze Świata i odgrywamy w
maskach nową rolę i nie jest to Teatr ani Grecki, ani
Włoski, ani Teatr Francuski. To Teatr Zagłady.

„Skazani na Sybir” – Kolejny mocny tematycznie i niezmiernie ważny film Zbigniewa Glajzera „o cierpieniu,
deportacji i bolesnych wspomnieniach” Polskiej Inteligencji. Dokument o Polskich rodzinach, Bohaterach,
męczennikach – I wypowiedzi tych którzy przeżyli koszmar zesłania: Józef Pindura zesłany z rodziną w wieku
5 lat, Teofila Kieruzel deportowana wraz z rodziną w

wieku 7lat, Henryk Hyrycz – urodzony na Syberii, Kazimierz Sikora wraz z rodziną deportowany w wieku 11 lat,
Halina Lotto deportowana w wieku 7 lat wraz z rodziną…
Ważnym elementem filmu jest nie tylko sam początek gdzie pokazani są ocaleni spacerujący symbolicznie
w ośnieżonym lesie, ale i bardzo cenne słowa kazania
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– Również i mojej, z racji, że od obojga moich Rodziców
byli zesłańcy. Ród Malczewskich i Żralskich. W tym miejscu czuję się w obowiązku udostępnić fragmenty oryginału
(pisownia oryginalna) pamiętników mojego Pradziada z
linii Rodziny Mamy. Dotyczą nawiązania do: Hieronima,
Ich codzienność to: kora brzozy, krew z uboju smażona na Stefani, Adama i Jerzego Żralskich, „ofiar systemu”.
patelni, zboże z pola skradzione ukradkiem, bo za to też
można było też zginąć od strzału z karabinu, zagrożenie ze „Adam syn Stefanii i Jerzego zapisał się na wydział farstrony głodnych Wilków. Rozdzielone rodzeństwa, śmierć macji Uniwersytetu Batorego w Wilnie. 30 września 1938
członków rodziny. Zakaz śpiewania. Składali sobie życze- wstąpił do wojska, do 24 pułku w Łódzku. Szkoła Podnia oszczędzając porcje chleba na wigilie. Stale „pod opie- chorążych w Roszanach. Wywieziony razem z rodzicami
z Łódzkiej 26 czerwca 1940 roku do Nowosybirska na Syką NKWD”.
berii -Asino-oblast poczta 245 Jaszczyk, a potem do połuI „dudniące” słowa oprawców zindoktrynowanych i wie- dniowego Kazachstanu (dawniejsza Terkhana-kokanua).
rzących w „słuszność sprawy i swoich działań”.
Umarł tam na tyfus w 1942 roku. Podobno w szpitalu. Tragiczny los biednego chłopca!!! Umarł zdaje się w Dschak„Wy kapitaliści, wy polska inteligencjo przyjechaliście po -Pac koło Dżambułu w Terghana 1 kwietnia 1942 roku…
to by po was ślad zaginął… byście zostali wymazani raz i na
Gdy 1 września 1939 wybuchła wojna Polsko Niemiecka
zawsze z Europy”.
Hieronim z Żoną Stefanią, synami Adamem i Jerzym zo„Jesteście w wymazani na mapie Europy. Polskie Pany stał wywieziony przez bolszewików z łódzka na Syberye.
muszą na zawsze zaginąć tak powiedział Towarzysz Sta- 1940 roku 26 czerwca do Nowosybirska do wsi Asino, wieś
lin”.Temat dokumentu dotyczy, tak wielu Polskich Rodzin 100 km na północ od Nowosybirska (przedtem ukrywał

księdza Edmunda Cisaka krajowego Kapelana Sybiraków
– jakże znamienne dla całych tych zdarzeń. Tego o czym
prawdziwi Patrioci nie powinni nigdy zapomnieć! O tym co
często spycha się na margines zapomnienia, a jednak kiedy się Państwo rozejrzycie to znajdziecie jeszcze tych Ludzi i ich przodków, którzy w ciszy ukrywają swoją traumę.
Często milczą, bo mało kogo to już interesuje, ponieważ to
kolejne niewygodne politycznie tematy i wyrzut sumienia!
Tego co już nikt i nic im nie zrekompensuje, tego co już się
stało i „się nie odstanie”. Możemy wyciągnąć tylko kolejną
lekcję na przyszłość jak niszczyło się Polską Inteligencję, a
co za tym idzie i naszą kulturę.

no dwa miliony Polskich obywateli. Koszmar rozpoczynał
się zwykle nocą…
Godzina wpół do trzeciej w nocy…Budzili rodziny kazali
się ubierać dawali około 30 minut na zabranie najpotrzebniejszych rzeczy. „Co jest możliwe to zbierzcie”. Więcej nic
tylko co w ręku. Wiedzieli tylko, że czeka na nich pociąg i
długa podróż w nieznane.

Jak wspomina Pan Józef – wyprowadzeni z domu mroźną
nocą: 150 rodzin – 40 wagonów bydlęcych. Każdy wagon
miał po dwie wieżyczki, karabin maszynowy i po dwóch
żołnierzy. Trasa: Lwów, Charków, Starobielsk, Czeladnik,
Pietropawłowsk, Nowosybirsk, Krasnojarsko i jeszcze da„Sybir to sformułowanie symboliczne. Docelowe miejsca lej… W ciągu pół godziny mieli się zebrać całą rodziną, zowywózek w głąb Rosji były różne. Zesłańcy trafiali w taj- stają wywiezieni, prawie jak stoją. Mróz.
gi, lub tundry północnych obszarów Eurpejskiej Rosji do
wszystkich zakątków Syberii, bezkresne kresy Kazach- Ile osób nie dojechało do celu? Ile zmarło z zimna z głostanu i innych Republik Azji środkowej. Polacy cierpieli du po drodze? – Ich ciała wyrzucane na stacjach w śnieg
i ginęli w Sowieckich więzieniach i łagrach od półwyspu lub pozostawiane gdzieś pod lasem…, a dla tych co przekola po Kołymę, Czuczotkę, Kamczatkę i Sachalin. Nigdy i żyli dalszy koszmar. Dzieci i rodziny żyjące w ciężkich wanigdzie nie stosowano tak zbrodniczych zsyłek, bez wyro- runkach. Choroby z zimna, głodu, niedożywienia, tyfusu,
ku, bez orzekania o jakiejkolwiek winie deportowano sys- wypadków przy pracy, gangreny, braku właściwej opieki
tematycznie i masowo setkami tysięcy dorosłych i dzieci. medycznej.
Szacuje się, że w latach 1939-1941 w głąb Rosji wywiezio-

145 DESIGNER

SKAZANI NA SYBIR/ DESIGNER ARIL 2021/ STOCKHOLM

Nakazy pracy: w kołchozie, przy wyrębie lasu, spławianie
rzeką drewna, w kopalniach przy wydobyciu, w kamieniołomach przy wydobyciu i załadunku wagonów, kopalni
torfu… i normy ponad siły, za 200g chleba.
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IWONA KATARZYNA PAWLAK

To tylko fragmenty nawiązujące do faktów. Takich historii
rodzinnych było wiele. Każda z nich nosi znamiona głębokiej traumy, która pozostała w pamięci tych co przeżyli i
powrócili do kraju. Ilu jednak nie udało się powrócić z Kazachstanu…O ilu zapomniano… Z dala od bliskich rzuceni
w tajgi poza ojczysty domowy próg, o droga Polsko niech
nam się przyśni. Czy wrócimy? wie tylko Bóg! Trauma pozostała.

JEŚLI CHCESZ COŚ OSIĄGNĄĆ W ŻYCIU, TO SZUKAJ TAK
DŁUGO I CIERPLIWIE, AŻ ZNAJDZIESZ SWOJĄ DROGĘ.

Szwajcaria 20.03.2021

się w Włodzimierzu Wołyńskim pod nazwiskiem Władysławski, ale i to nic nie pomogło, bo szpiegów było dużo i
żydów i Ukraińców. Rzeczy swoje, meble, obrazy, ubrania,
zostawił Jevpłowowi Jakubowi Niemieckiemu przysięgłemu, który tu też mieszkał ( portrety pradziadka naszego i
prababki Józefa Kunegundy z Dobrzeńskich, tam także u
niego mają być.)
Dnia 9 lipca 1940 otrzymałem list od Hieronima z Łódzka, Aleja Orlicza Dreszera 9 Łuck1…Byłem w czerwonym
krzyżu pytałem czy można pisać na syberyjkę odpowiedziano, że najpierw za 10 dni będzie …? Tylko 25 słów…
23 października 1941 list do Hieronima napisałem przez
czerwony krzyż.
Dnia 12 lutego 1942 umarł brat Hieronim Źralski zaś 13
lutego1942 zmarła żona jego Stefania wskutek osłabienia,
wskutek głodu w południowym Kazachstanie kołchozie
(Oblasti) w krainie Ferghana między Turkiestanem Rosyjskim a Turkiestanem wschodnim czyli Chińskim. Pochował rodziców syn ich Jerzy… Syn Adam umarł 300 km na
wschód od rodziców podobno na tyfus w szpitalu. Tragdyja biednych ludzi, którzy nie zawinili i padli ofiarą okrutnych stosunków Bolszewickich.
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Dr Agnieszka Malczewska – Błaszczyk

ZBIGNIEW GAJZLER/ DESIGNER A[RIL 2021/ STOCKHOLM

„Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie zapomnij o
mnie”. – Adam Mickiewicz
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H.R W jaki sposób połączyła pani swoje życie prywatne z aktorstwem.
I.K.P Mąż jest aktorem i
reżyserem, więc nie było i
nie ma żadnej trudności z
pogodzeniem życia prywatnego. Często rozmawiamy
o sztuce, wymieniamy swoje poglądy. To jest dla mnie
niezwykle
inspirujące.
Mogę się pytać o wszystko
i zawsze czegoś ciekawego
się od małżonka – artysty
dowiem, czy nauczę. Tak u
nas było odkąd pamiętam i
jest do tej pory.

FILM / DESIGNER APRIL 2021/ STOCKHOLM

H. R Jakie ma Pani plany zawodowe w tym roku, do szkoły muzycznej w klasie fortepianu i tam śpiewałam
też w chórze. W szkole podstawowej także należałam do
czy zobaczymy Panią w filmie?
chóru szkolnego. Wyjeżdżałyśmy często na występy, więc
I.K. P Tak, przygotowuję się do udziału w filmie pt. ”Łuna” można powiedzieć, że stałam na scenie i grałam, śpiewaw reż. Konrada Łęckiego, (reż. filmu „Wyklęty”.) Zagram łam. Oprócz tego, występowałam w teatrzyku lalkowym,
Justynę Ostrowską, matkę gł. bohaterki. Rzecz dotyczy tańczyłam w zespole tańca ludowego. Tak zrodziła się
Kresów. A moim filmowym mężem będzie aktor Adam chyba ta miłość do aktorstwa, przedstawień, występów.
Marjański. Znowu po 35 latach, od czasu „Nad Nieme- Kształciłam się potem jako studentka w Szkole Filmowej
nem” zagramy razem na planie. Oboje się z tego ucieszy- Teatralnej i Telewizyjnej w Łodzi. To było moje spełnieliśmy. Zresztą, ostatnio współpracowaliśmy razem nad nie marzeń. Móc się dostać do słynnej „Filmówki”. Udało
audiobookiem „Niemy Niemen” wg fascynującej książki się. Po studiach zaczęłam grać w teatrze, w filmie i telewipana Roberta Pawłowskiego. Z małą grupą twórców NN i zji. Wszystko potoczyło się swoim biegiem. Obecnie, nie
autorem, tej książki oraz reż. Jarkiem Banaszkiem i opera- gram tyle, co kiedyś, ale nie mam w sobie jakiegoś nietorem zdjęć Michałem Rytel-Przełomcem pojechaliśmy na spełnienia. Wszystkiego doświadczyłam: i sukcesu i małej
Białoruś do Grodna, śladami prawdziwych miejsc i postaci pauzy w aktorstwie, ale zawsze wierzyłam w siebie i w to,
powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. Zrealizowa- że spotkam kolejną interesująca propozycję zawodową,
liśmy tam film dokumentalny na temat temat. Premiera która mnie rozwinie jako aktorkę i artystkę. Tak się co jaodbyła się w marcu tego roku na antenie TVP, ale emisja kiś czas dzieje i to jest dla mnie najważniejsze móc się nietego dokumentu zaplanowana jest wielokrotnie w ciągu ustająco rozwijać.
najbliższych 2 lat, więc każdy może go jeszcze obejrzeć.

Leszka Barona oraz rola
Lubki w koprodukcji
białorusko polskiej, w
filmie „Siwa Legenda”
reż. Bohdana Poręby .
A w teatrze zagrałam
dużo ról, przy których
uczyłam się warsztatu
aktorskiego i tutaj nie
umiem powiedzieć, ile
tych ról było. W CV są
wyszczególnione, ale
lubiłam i te duże główne role , jak i te mniejsze ale np. b. charakterystyczne – epizody
komediowe.
H.R Ile czasu poświęciła pani na
przygotowanie się
do roli Nad Niemnem.
I.K. P Nie było za wiele
czasu. Między majem a lipcem 1985 roku, to około dwa
miesiące spotkań z reżyserem, czytania scenariusza napisanego przez pana Kazimierza Radowicza oraz przeczytania całej twórczości Elizy Orzeszkowej. Było to potrzebne.
Trzeba mi było poczuć ten rodzaj narracji, oswoić się z
nią i potem przełożyć to na odpowiednie środki wyrazu..

Ekipa, Nad Niemnem z okazji 1000
klapsa.

H.R Która pani obsada
odegrała na pani życiu
największą rolę, znaczenie.

H.R Grała pani w wielu sztukach i
filmach, m. in. W Australii, które
pani najbardziej wspomina.

H.R Wróćmy do źródeł Pani kariery, skąd wzięło I.K. P Rzecz oczywista, w sensie sukcesu to rola Justyny
się zainteresowanie teatrem i filmem.
i film pt.” Nad Niemnem” rez. Zbyszka Kuźmińskiego.
Potem są takie moje ulubione role główne, które jeszcze
I.K. P Mając 6 lat, jeszcze nie znając literek, zapisano mnie miałam szansę zagrać. Rola Dory w filmie „Leśmian” reż.

I.K. P W teatrze występowałam tylko w
kraju, ale już w Nowej Zelandii wygrałam
casting i zagrałam w paru odcinkach takiego kultowego serialu pt.”Gloss” opowiadającego o agencji mody i modelek.

Iwona Katarzyna Pawlak z mężem Jackiem
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Zagrałam tam dziewczynę szefa agencji. Potem jeszcze
grałam w reklamówkach TV nowozelandzkiej, a na koniec
pobytu w filmie Marvina Chomskiego pt.” Brotherhood of
the Rose”.Tam spotkałam na planie Roberta Mitchuma.
To było coś.
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H.R W dobie managementu, zatem jak wiele wyzwań pani podejmuje, aby przekazać młodemu
pokoleniu aktorskiemu, to co dziś najbardziej
istotne w świecie filmu.
I.K. P Uczymy z mężem młodzież w Lubuskiej Akademii
Twórczych Poszukiwań, na kierunku aktorskim. Rozmawiamy o wszystkim, co się wiąże z tym zawodem i uczeniem się aktorstwa. Czy wszyscy będą uprawiać ten zawód
? Nie mam pojęcia, ale próba nauki tego zawodu, praktyka
kształcenia w tym kierunku, jest dla młodego człowieka na
pewno ciekawa i twórcza. Dlatego możemy, jako aktorzy
podzielić się z nimi naszymi doświadczeniami i to działa
także w obie strony. Kontakt z młodzieżą także może być
dla nas pouczająca i twórcza.
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H.R
Największe
szczęście,
które
spotkało panią w
życiu, największe
życiowe osiągniecie, czy pani kontynuuje dalej zdobywanie szczytów.

I.K. P Przeszłość bywała szczęśliwa, przyszłości jeszcze
nie ma, a ja po prostu cieszę się dniem dzisiejszym. Nie
rozpamiętuję straconych chwil, bo po co, ani nie chełpię
się sukcesami, których zaznałam, bo to jakieś dalekie od
mojego charakteru. Łapię obecne chwile i z radością czekam na twórcze wyzwania.
A największe szczęście jakie mnie w życiu spotkało, to
oczywiście mój mąż Jacek Pawlak. To szczęście, że tak sobie razem żyjemy od 1983 roku i nigdy nie mamy dosyć.
Zawsze i wszędzie razem. Tak, to jest szczęście.
H.R Pani życiowe motto.
Każdy ma to, co chce mieć. Jeśli chcesz coś osiągnąć w życiu, to szukaj tak długo i cierpliwie, aż znajdziesz swoją
drogę. Ona cię poprowadzi do celu. Ale trzeba chcieć.

I.K. P Wiadomo, ochrona jest
niezbędna. Jestem wyczulona
na tym punkcie i kompletnie nie
pojmuję tych, którzy to bagatelizują. Ochrona siebie i bliskich,
ochrona wobec ludzi dookoła.
Maski, rękawiczki, oto o czym
wciąż musimy teraz pamiętać.
Zasłaniamy się, oddzielamy, jesteśmy uważni i skoncentrowani przede wszystkim na zdrowiu. Cała reszta jest obecnie
mniej istotna.
Podsumowując nasz wywiad, to
moja twórcza praca i tak biegnie
swoim trybem. Wkrótce plan
filmu „Łuna”, dalej jest jeszcze
inna propozycja filmowa, tym
razem bardziej dla młodzieży.
Marzę sobie także o teatrze, o
ciekawym spektaklu i oczywiście o czymś wyjątkowym np.
o zagraniu jakiejś historycznej
postaci, w dobrej literaturze.
Takie mam swoje małe marzenia do spełnienia. Bo wierzę ,że
pandemia kiedyś zniknie i będzie nam się żyło normalnie. A
Państwu na koniec, życzę dużo
zdrowia, radości, pomyślności
i hartu ducha. Trzymajmy się i
nie dajmy się.

IWONA KATARZYNA PAWLAK, ZDJĘCIE: TEDI PIRÓG

IWONA KATARZYNA PAWLAK, AUSTRALIA 1988

Przyjaciele i rodzina wspierała, kiedy
byłam w potrzebie…
Rodzice czuwali, jak
to kochający rodzice.
Nigdy nie zabronili mi
podjąć samodzielnych
wyborów, np. tego, że
postanowiłam zostać
aktorką filmową i teatralną i za to im jestem bardzo wdzięczna.

H.R Żyjemy w pandnemii,
jak się Pani żyje w tak trudnym czasie i jak sobie radzić.

IWONA KATARZYNA PAWLAK/ DESIGNER APRIL 2021/ STOCKHOLM

H.R
Przyjaciele,
rodzina, jaką rolę
odegrali w pani karierze aktorskiej i
prywatnej.

Fotografie z prywatnych albumów Iwony Katarzyny Pawlak.
Serdecznie dziękuję za wywiad
pani Kasiu.
Sztokholm 26.03.2021
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NARZĘDZIA BOSKICH WIBRACJI
DLA CIAŁA I DUCHA KLUCZE DO ZDROWIA
I KREACJI LEPSZEGO ŻYCIA.

NA JAKIEJ ZASADZIE DZIAŁA KAMERTON NA NASZE
CIAŁO UMYSŁ I DUCHA?

CZYM JEST KAMERTON?
To niezwykłe narzędzie emitujące częstotliwość umożliwiającą odpowiednie zbalansowanie „energii” i w efekcie wspomaganie organizmu w jego zdolności do
samouzdrawiania.
Samych tych bardziej znanych częstotliwości jest ponad 500. W gabinetach terapeutycznych znajduje się pomiędzy 25, a
100. Najniższa częstotliwość to 32 Hz, a
najwyższa to 5460,8 Hz.
Kamerton (diapazon) —instrument muzyczny spotykany najczęściej w postaci jednotonowego instrumentu. Poprzez
uderzanie w jeden z jego „widełek” wpada
w wibracje i wydaje dźwięk, którego częstotliwość nadaje, harmonię, rytm, melodie.
Jest prawdopodobnie jednym z najstarszych narzędzi używanych do muzykoterapii. Coraz częściej wysuwa się hipotezę
o ich zastosowaniu już za czasów „Atlantydy” i innych starych cywilizacji (wtedy
były wykonane z kryształu).
Kamerton z metalu pojawia się w zapiskach w 1711 roku, a za jego wynalazcę i
konstruktora uznaje trębacza i lutnistę
angielskiego dworu Johna Shore (16621752).
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KAMERTONY

W 1898 roku po raz pierwszy pojawia się też w logo Yamahy gdzie dzierży go w swoim dziobie Ho-oh – mityczny
ptak, chiński odpowiednik feniksa. W 1916 roku są już trzy
skrzyżowane kamertony w logu Yamahy.

W zależności od dobranej częstotliwości można oddziaływać nim na „wszystkich poziomach”: ciała, umysłu i ducha. I tak kamertony wykorzystywane są nie tylko przez
muzyków do strojenia instrumentów, ale również lekarzy:
Neurologów, Laryngologów, czy Ortopedów. W tym ostatnim przypadku przyspieszają gojenie się ran, zrost kości i
rozluźniają mięśnie. Znane jest również ich zastosowanie
do zabiegów kosmetycznych w celu „zniwelowania” cellulitu, blizn, lub zmarszczek, czy kuracjach odmładzających.
Również w pracy terapeutów w zakresie relaksacyjnym,
antynerwicowym, czy antydepresyjnym. Odpowiednio dobrana fala akustyczna w rękach doświadczonych fachowców dostraja nasz organizm do właściwych częstotliwości.
Z wybranymi kamertonami terapeutycznymi możemy po
odpowiednim przeszkoleniu pracować również sami.
Kamerton oddziałuje poprzez falę dźwiękową docierającą
do każdej komórki. Ważna jest jednak jego częstotliwość.
Ponieważ mamy w sobie dużo płynów ustrojowych, rezonują one mocno z falą dźwiękową dostrajają nasz organizm
do idealnych dla niego częstotliwości, emitowanych z odpowiednio dobranych kamertonów, co w efekcie powoduje zamierzony skutek, aktywacji organizmu do wspomagania leczenia i regeneracji komórkowej. Możemy wpływać
na organizm kojąco usuwając ból zarówno fizyczny i psychiczny.

ka mieści się w przedziale 1562 kHz do 9457 kHz , a pasmo
drgań patogenów mieści się w przedziale 32 kHz do 900
kHz. Tak więc za pomocą drgań o odpowiednio dobranej
częstotliwości możemy uszkadzać strukturę bakterii , wirusów , pasożytów czy też grzybów a co za tym idzie ostatecznie wyeliminować je z organizmu. Jednocześnie nie
Fala dźwiękowa w zetknięciu z ciałem fizycznym dociera powodując skutków ubocznych dla naszego organizmu,
do komórek, które w naturalny sposób dostrajają się do ponieważ działamy innymi częstotliwościami drgań niż te,
niej. Dodatkowo odnawiając się, odżywiając i podnosząc które emituje nasze ciało.
swoją odporność. Odpowiednie częstotliwości dźwięku
powodują, że zdrowe komórki wzmacniają się, a chore w Od wielu lat jest wiadome, że wybrane częstotliwości fal
bardzo szybkim tempie regenerują. Oddziaływanie dźwię- mózgowych sprzyjają wypoczynkowi, przyswajaniu wieku na psychikę wpływa też mocno na nasz umysł i takie dzy, lub pozbywaniu się negatywnych wzorców. W moodczucia jak: strach, żal, stres, smutek, agresja, czy sta- jej pracy terapeuty holistycznego łączę dźwiękoterapię z:
ny depresyjne, które to zostają zniwelowane, na rzecz od- aromatoterapią, chromoterapią, litoterapią , refleksoteraczucia odprężenia, spokoju, poczucia szczęścia i radości. pią, ribrthingiem lub regresingiem. Biorę też oczywiście
Ostateczny skutek to podniesienie nastroju.
pod uwagę zagadnienia totalnej biologii, medycyny germańskiej oraz oczywiście psychologii i terapii.
Częstotliwości wykorzystuje się już w coraz większej liczbie urządzeń w zakresie „medycyny informacyjnej”. W odniesieniu do badań dr Huldy Clarck pasmo drgań człowie- „Kamertony to klucze do podświadomości, zdrowia i lep-
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podawany – wynosi około 1-1.20 metra.
Akustyka sali, czy danego pomieszczenia podczas koncertu kamertonowego też ma znaczenie i rozszerza zasięg.
Wszystko jest wibracją, ma swoje częstotliwości i wibruje
z określoną siłą.
Celem terapii dźwiękowej jest zniwelowanie przyczyny powstania dolegliwości, która powstaje najczęściej w sferze
umysłu. Niezależnie powiązana jest pośrednio lub bezpośrednio ze stanem ducha, a samo ciało fizyczne stanowi
odzwierciedlenie wyniku niedomagania tych dwóch pozostałych.

Podczas słuchania nasze ciało stopniowo samo dostosowuje się do dźwięków, dostraja, a potem utrzymuje tą częstotliwość, oczywiście tak jak i instrumenty pod wpływem
różnych odziaływań zewnętrznych też w pewnym momencie ulega rozstrojeniu. Dlatego co jakiś czas byłoby wskazane powtarzać zabieg. Jak często? To sprawa bardzo indywidualna. Wszystko zależy od wielu czynników między
innymi: osobowości danego człowieka, jego podejścia do
życia, diety, wykonywanej pracy czy, „częstotliwości” z jakimi ma styczność każdego dnia.

szego życia”. (Celeste)
Działanie kamertonów to w zasadzie „czysta fizyka”, ale
oczywiście wiele zależy od tego kto i w jaki sposób prowadzi terapię. To co liczy się u osoby pracującej metodą
dźwiękoterapii to jej energetyka, praktyka i wiedza oraz
sama intencja. U niektórych osób narzędzie jest często
tylko dodatkiem, ale istotnym.
Jednakże fala dźwiękowa przenika niezależnie, jednak dodatkowe łączenie metod klasycznej dźwiękoterapii z takimi jak m.in.: „medycyną kwantową”, „bioenergoterapią”,
(czy innymi wymienionymi już powyżej) przynosi wielokrotne wzmocnienie efektu, a w przypadku tych dwóch
ostatnich daje też możliwość pracy na odległość, nawet z
kimś oddalonym o setki, czy tysiące kilometrów. Pracując
z klientami przez Internet dzięki wiedzy z zakresu (terapii
kwantowych) wiem, że to funkcjonuje, pomimo, że fizyczny zasięg fali emitowanej przez instrument oficjalnie jako
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Częstotliwość nie jest odbierana tylko przez narząd słuchu
„uszy”, ale każdą komórką, całego ciała. Ważne jest jednak
by pomimo wszystko dać osobie, (czy zwierzęciu) którym
to robimy zabieg taki kamerton do posłuchania, na chwilę, nawet na 15 sekund. Niech najpierw dźwięk dotrze do
mózgu, a potem już na poziomie komórkowym przez każdą inną „cząstkę” w ciele.
Dźwięk posiada też doskonałe działanie oczyszczające,
ponieważ aktywuje i wspomaga wydalanie z organizmu
wszelkich toksyn. Tu warto dodatkowo zastosować odpowiednią dietę, akupresurę, czy inne metody. Aktywuje też
jego czynności obronne i regeneracyjne.
Dźwięk pomaga w czasie rekonwalescencji, w odbudowie
kości, tkanek, regeneracji komórkowej, a nawet w uzupełnianiu niedoborów minerałów. Najczęściej stosowane
w tych celach kamertony to: OT 32 Hz, zestaw komórki
tłuszczowe 295.80 Hz i mięśnie 324 Hz, zestaw jod 424 hz
i nadnercza 492,8 hz, DNA, Nukleotydy, zestaw kości: OT
25 hz, OT 50 hz, OT 100 hz, OT 200 hz, OT 64 hz, zestaw
mineralny (złoto, srebro, platyna, krzem), zestaw meridianowy.
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Podczas słuchania dźwięku kamertonów, nasz system nerwowy dostraja się do tonacji w podobny sposób jak stroi
się instrumenty skrzypce, czy fortepian.

SKĄD MAMY OBECNE NAJBARDZIEJ ZNANE CZĘ- Złoto 316 hz – podnosi witalność, wpływa na dobry sen,
wykazuje działanie przeciwrakowe i odmładzające, wspoSTOTLIWOŚCI KAMERTONÓW?
maga regenerację i zwiększenie żywotności organizmu,
oraz wydajność pracy mózgu.
Jeden z moich ulubionych zestawów – Kamertony Solfeggio – do zaawansowanej pracy z karmą. Ich dźwięki od Platyna 312 hz – ma działanie przeciwgrzybicze, przeciwdawna możemy usłyszeć w ponad 250 chorałach Grego- bakteryjne, przeciwwirusowe.
riańskich, ale wróćmy do współczesności i innych zestaSrebro 376 hz – nazywany naturalnym antybiotykiem,
wów i częstotliwości tych bardziej znanych.
wykazuje działanie antyseptyczne i przeciwzapalne.
Najbardziej znany zestaw kamertonów tzw. Skala c – dur
Krzem 448 hz – formuje kolagen w kościach, wzmacnia
nazywany też podstawowym
chrząstkę i tkankę łączną, działa też ochronnie energetyczC – 256 Hz, D – 288 Hz, E – 320 Hz, F – 341.3 Hz, G – nie.
384 Hz, A – 432 Hz, H (B) – 480 Hz, C2 – 512 Hz.
Lepiej stosować kamertony niż złoto, czy srebro koloidalne
– Warto zwrócić szczególną uwagę na ważne badania na- ponieważ w tym pierwszym przypadku można przedawkować. W przypadku kamertonów zostaje dostarczona właukowe szczególnie te przeprowadzone przez:
ściwa ilość „pierwiastka”.
dr Barbarę Hero – amerykańską matematyk, artystkę,
muzyka. Odnalazła ona właściwy czas odbicia fali. „Prze- W zakresie częstotliwości planetarnych swój wkład wniósł
puściła” fale dźwiękowe przez zdrowy organ i obliczyła szwajcarski matematyk Hans Cuosto. Obliczył je poprzez
te częstotliwości dokonując pomiaru podczas przebiegu dostrojenie do oktaw powstałych w czasie ruchu planet wokażdej z nich. Jej rewelacyjne odkrycie zostało uznane na kół własnej osi w stosunku do Słońca. I tak powstał zestaw
świecie. Każdy kamerton dostosowany został do jednego z planetarny o częstotliwościach: 1. Słońce – 126.22 Hz, 2.
najważniejszych narządów i tkanek ciała człowieka, dzięki Księżyc – 210.42 Hz, 3. Merkury – 141.27 Hz, 4. Wenus
temu powstały powierzchnie stosowane kamertony zna- – 221.23 Hz, 5. Ziemia – 194.18 Hz, 6. Mars – 144,72 Hz,
ne jako: „Zestaw narządowy, „organowy”, w którego skład 7. Jowisz – 183.58 Hz, 8. Saturn – 147.85 Hz, 9. Uran –
wchodzą: 1. Krew – E 321.9 Hz, 2. Nadnercza – B 492.8 207.36 Hz, 10. Neptun – 211.44 Hz, 11. Pluton – 140.25
Hz, 3. Nerki – Eb 319.88 Hz, 4. Wątroba – Eb 317.83 Hz, Hz. Dzięki odpowiednim technikom zastosowania tera5. Pęcherz – F 352 Hz, 6. Jelita – C# 281,7 Hz, 7. Płuca – peutycznego tych częstotliwości mamy lepszą korelację z
A 220 Hz, 8. Okrężnica – F 176 Hz, 9. Woreczek żółciowy planetami krążącymi wokół Ziemi, co wpływa na nasz wła– E 164.3 Hz, 10. Trzustka – C# 117.3 Hz, 11. Żołądek – A sny potencjał energetyczny i spokój wewnętrzny. Kamer110 Hz, 12. Mózg – Eb 315.8 Hz, 13. Komórki tłuszczowe – tony te służą do zaawansowanej pracy z psychiką i ciałem.
C# 295.8 Hz, 14. Mięśnie – E 324 Hz, 15. Kości – Ab 418.3
Hz. Terapia tym zestawem powoduje wyrównanie pozio- Są też inne ważne dla zdrowia kamertony: „Meridianomu energii (wibracji) za pomocą właściwej częstotliwości we”- Pojęcie meridianów punktów leżących w kanałach
w danym narządzie i przynosi nieskończenie dobre wyniki energetycznych ciała, którymi przepływa energia życiowa
„chi”. Znane jest z tradycyjnej medycyny chińskiej. Mamy
aktywacji do zdrowia.
12 głównych meridianów, które są przypisane do narząDzięki innym jej wynikom badań dostępne są też często- dów, oraz 2 kontrolujące główne.
tliwości pierwiastków i minerałów. W skład tych zestawów
wchodzą takie kamertony jak: 1. Selen – C# 272 Hz, 2. Mo- Inne ważne to Energia1, Energia2, Detox, Candida i Herlibden – F 336 Hz, 3. Potas – D# 304 Hz, 4. Wapń – E 320 pes, Witaminy. Te cztery ostatnie zestawy powstałe dzięki
Hz , 5. Chrom – G 384 Hz, 6. Mangan – G# 400 Hz, 7. Że- badaniom Georga Garbowskiego, ale to już temat na inny
lazo – Ab 416 Hz, 8. Jod – Ab 424 Hz, 9. Miedź – Bb 464 czas.
Hz, 10. Fosfor i Cynk – B 480 Hz, 11. Sód- F# 352 Hz, 12.
Siarka – C 256 Hz, 13. Magnez – F 341 Hz, 14. Złoto 316 NA CO NAJLEPIEJ ODDZIAŁYWAĆ KAMERTONAMI?
Hz, 15. Platyna 312 Hz, 16. Srebro 376 Hz, 17. Krzem 448
Hz. Każdy z pierwiastków ma swoje sprecyzowane dzia- Dźwiękoterapia z użyciem kamertonów przyniosła też połanie na organizm. Tu przykładowo podaję te najchętniej zytywne efekty we wspomaganiu leczenia ponad dwustu
pięćdziesięciu chorób. Z przeprowadzonych analiz wyniużywane i ich niebagatelne właściwości.
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bracja właściwej częstotliwości dociera prosto do komórek
ciała i jego narządów, jednocześnie wpływając na umysł i
ducha.

nak stosowany na włosy i skórę głowy do stymulacji zakończeń nerwowych, co ma poprawić ukrwienie i wpłynąć
korzystnie na wzmocnienie samych włosów. Dzięki właściwemu używaniu tego kamertonu razem z kamertonem
DNA panie uzyskiwały dla swoich włosów widoczne efekty
odnowienia naturalnego koloru i zwiększenia objętości.
Pozytywne efekty końcowe, były również w takich przypadłościach jak: łuszczyca, alergia skórna, trądzik, łysienie,
wypadanie włosów, zmniejszanie żylaków, usuwanie blizn.

Wbrew pozorom terapia kamertonami to stosunkowo
nowa metoda pracy z dźwiękiem.
Oddziaływanie falami dźwiękowymi, odpowiednio dobranymi do schorzeń i dostrojenie chorych narządów i samego biopola, ma wieloaspektowy wpływ, na wspomaganie w
przywracaniu zdrowia fizycznego i psychicznego.

Warto zacząć stosować kamertony już przy pierwszych
występujących symptomach „chorobowych”, lub po prostu w ramach wczesnej profilaktyki.
Kamertony niepodważalnie działają na: ciało, umysł i duch
wpływając na: Zwiększenie poziomu energii. Wzmocnienie immunologii. Głęboki relaks. Redukcję stresu. Podniesienie witalności organizmu. Lepszy odbiór otoczenia
przez zmysły ( słuch i wzrok).
Zrównoważenie półkul mózgowych. Uwalnianie endorfin.
Wspomaganie pracy wszystkich organów. Oczyszczenie,
dostrojenie, czy też aktywacje czakr. Oczyszczenie biopola. Wspomaganie uziemienia. Rozszerzają również świadomość postrzegania. Niwelacji nałogów. Odmładzaniu.
Redukcji cellulitu, czy zmarszczek.
ka, że odziaływanie na organizm specjalnie dobranymi
dźwiękami w odpowiednim czasie ich stosowania spowodowało m.in: zanikanie guzów; likwidację torbieli; kamieni w moczowodach, nerkach czy woreczku żółciowym;
wyregulowanie funkcjonowania układów: oddechowego i
krwionośnego.

W obecnych czasach w związku z występowaniem „światowej choroby” odpowiednia terapia kamertonowa doprowadza organizm do właściwego stanu po przebytej chorobie, lub może być stosowana profilaktycznie w celu jej
zapobiegania, lub niwelowania skutków.

Szczególnie polecane i wskazane dla osób z zaburzenia- Podsumowując: zyskujemy.
mi: koncentracji; snu; nerwicowymi; depresyjnym; krążenia; trawienia; przy nadpobudliwości psychoruchowej, WYBRANE TERAPIE – NA WZMOCNIENIE I POROST
(ADHD); zespole Downa; dziecięcym porażeniu mózgo- WŁOSÓW, WZROST LIBIDO I LIKWIDACJE BLIZN.
wym; chorobie alzheimera; stwardnieniu rozsianym;
OT 32 Hz (C1) – Stosowany w terapii dźwiękowej i wibraTu dzięki czystej, naturalnej, nieprzetworzonej wibracji, cyjnej. Stymuluje wzrost włosów i wzmacnia libido (użykażdego specjalnie dobieranego kamertonu: „aplikowa- wany w przypadku oziębłości seksualnej). Tak jak i OM
nej”, w biopolu klienta, lub bezpośrednio na jego ciele, wi- 136,1 Hz może również służyć do uziemienia. Głównie jed-
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Może stanowić też wspaniałą formę wczesnej profilaktyki
utrzymując organizm w pełnej homeostazie. Emitowane
fale są w stanie wspaniale i skutecznie wyciszyć umysł i
dotrzeć w głąb duszy i ciała, do każdej komórki przynosząc
nie tylko spokój, ale też często wszechogarniające odczucie radości i lekkości.

Szybszy i lepszy efekt kuracji przy problemie „łysienia”
następuje w zastosowaniu razem z olejkami aromaterapeutycznymi takimi jak: rozmaryn, lawenda, imbir czy
drzewo cedrowe. Początkowo przy użyciu może nastąpić
efekt oczyszczania z toksyn, objawiający się lekkim przetłuszczeniem.
Ponadto przy zastosowaniu terapii wibracyjnej: głęboko
relaksuje, odpręża tkanki, łagodzi ból, głównie ten wynikający z powodu napięcia mięśni lub skurczów. Reguluje
również krążenie krwi i stymuluje przepływ limfy. Oczywiście właściwe końcowe efekty terapii nie są natychmiastowo widoczne i zaleca się tu też łączenie metod w celu jej
expansji .
KAMERTONY NA ODCHUDZANIE I PRZECIW CELLULITIS
Na odchudzanie najczęściej polecany zestaw kamertonów:
komórki tłuszczowe 295.80 Hz i mięśnie 324 Hz. Zaprojektowany został, by niszczyć komórki tłuszczowe oraz by
stymulować wzrost mięśni jednocześnie spalając tłuszcz i
zwiększając metabolizm.
Zestaw odchudzający i przeciw cellulitis, na problemy z
tzw. „pomarańczową skórką” i nadmiar komórek tłuszczowych z powodu otyłości, ale polecany także w przypadkach anoreksji i bulimii. Ponieważ fala dźwiękowa dostraja organizm do właściwych częstotliwości to u osób, które
chcą schudnąć może powodować osłabienie łaknienia i
wzmożoną przemianę materii, a u tych, które chcą przytyć
– wzmocnienie apetytu.
Często przy wspomaganiu terapii odchudzania stosujemy
również dodatkowo zestaw Jod 424 Hz i nadnercza 492,8
Hz wspomagający właściwą pracę narządu tarczycy i dodatkowo dostarczamy brakujący pierwiastek (jod) regulując jego poziom w organizmie.
Żeby przyspieszyć efekt pracy z kamertonami dobrze było

by również wesprzeć się dietą i elementami sportu, oraz
popracować z wzorcami ukrytymi w podświadomości i
przepływami energii.
NA ODMŁADZANIE I REGENERACJĘ KOMÓRKOWĄ
Kamerton DNA 528 Hz. Najbardziej znany z kamertonów
solfeggio, to częstotliwość, która odmładza, zatrzymuje
procesy starzenia. Wpływający na tzw. pamięć komórkową. Otwiera serce na prawdziwą miłość, a nawet potrafi pomóc w przypadku chorób genetycznych. Nazywany tonem
„cudu”, przynoszący niezwykłe… W inżynierii genetycznej, do naprawy uszkodzonych „kodów życia”, powiązany
z „naprawą DNA ” stosowany w połączeniu z kamertonami
nukleotydy.
Zestaw nukleotydy DNA – składa się z 4 kamertonów, każdy z nich ma tonację C#. W skład zestawu wchodzą: Adenina Adenine – 545.6 Hz ,Guanina Guanine – 550 Hz ,
Cytozyna Cytocine – 537.8 Hz,, Tymina Thymine – 543.4
Hz. Ponieważ DNA stanowi o rozwoju i funkcjonowaniu
wszystkich żyjących organizmów, a 4 nukleotydy A,G,C,T
aktywują skład chemiczny organizmu tworząc esencję życia. Wielu terapeutów używa je jako „dodatek” do kamertonu DNA 528 Hz. Najczęściej w przypadku występowania:
chorób genetycznych, niedorozwojów, porażeń, autyzmu,
zespołu Downa, obrzęków, czy kuracji odmładzającej, lub
też do wzmocnienia pracy mózgu.
Co ciekawe już sama częstotliwość 528 Hz współbrzmi
z rdzeniem kręgowym, dokonując w ramach dostrajania
się do zdrowej częstotliwości DNA, wprowadza stosowne
zmiany w strukturach komórek. Praca z pamięcią komórkową.
KAMERTONY TYPU OT – do akupresury wibracyjnej –
Ich częstotliwości wyliczone zostały w oparciu o częstotliwość ziemską, znaną również jako rezonans Schumanna
(naturalny rytm, „puls”, częstotliwości ziemi) – 7,83 Hz,
która jest zwykle zaokrąglona do 8 Hz, ciągle jednak się
podnosi, ale pomimo to jest ona zbyt niska, aby można
było ją usłyszeć, ponieważ ludzkie ucho ma słyszalność od
20 do 20 000 Hz. Dlatego została ona podwojona w oktawach, tak by była słyszalna i odczuwalna. Ciekawostką
jest, że w ostatnim roku „puls” ziemi w niektóre dni był
wielokrotnie podniesiony. Wartości wzrostu podnosiły
się nawet 100 krotnie . Wtedy wiele osób, które posiadają zdolności sensytywne było w stanie mocno to odczuć w
kontekście wzmożonej aktywności. U jednych objawiało
się to podenerwowaniem, u innych nadmiernym pobudzeniem, co uniemożliwiało im normalny sen.
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Niezależnie z powodzeniem sprawdzają się w ustalonych
częstotliwościach w kamertonach typu OT. Jak te najbardziej znane: 64 Hz i 128 Hz są również uzyskiwane przez
podwojenie częstotliwości, a tym samym podniesienie
kolejnych oktaw. Kamerton OM wynosi 136,1 Hz to dostrojone do częstotliwości, z którą Ziemia obraca się wokół
Słońca w ciągu roku). Idealny do uzyskania idealnego spokoju i pracy z czakrą serca.
Kolejne te stosowane w ortopedii znane głównie w USA:
zestaw 4 kamertonów (kości): OT 25 Hz, OT 50 Hz, OT
100 Hz, OT 200 Hz. Jak wynika z amerykańskich periodyków używany do: terapii w przypadkach nowotworów
kości oraz ich odbudowie, zwiększa gęstość kości niweluje
ból poprzez „rozluźnienie ścięgien, mięśni i więzadeł. Pomaga w zredukowaniu zapalenia kości, nerwów, mięśni,
ścięgien, więzadeł, stawów.
Kamerton OT 64 Hz znajduje zastosowanie przy wszelkich
dolegliwościach kostnych – m.in rekonwalescencji po złamaniach. OT 64 Hz – Przyłożony do krzyża może pomóc
uśmierzyć bóle. Jest szczególnie skuteczny w przypadku
zastosowania go na dolnych kręgach lędźwiowych, kości
krzyżowej i kości ogonowej, czy wszystkich innych miejscach gdzie lokalizują się napięcia. Pomaga także rozluźnić tkankę i więzadła, umożliwiając gojenie i wyrównanie.

szkół, a każdy terapeuta pracuje nieco inaczej co wynika
najczęściej z jego osobistych doświadczeń, wykształcenia,
sensytywności, czy samego przygotowania. Wiele osób łączy różne techniki, dla ciała umysłu i ducha co jest ważną
kwestią ze względu na to, że dana przypadłość z którą będziemy mieli do czynienia ma najczęściej wieloraką etiologię.

Goldman J., Shifting Frequencies, Light Technology 1998.
Hay L.L., Możesz uzdrowić swoje życie, Warszawa 1992.
Inna Segal, Sekretny język twojego ciała, Niezbędny przewodnik samouzdrawiania, Białystok 2015.
Jodorowsky A., Costa M., Metagenealogia, Odkrywanie
siebie za pomocą psychomagii i drzewa genealogicznego,
Białystok 2018.

Praca z kamertonami z racji na swoją specyfikę jest często kwalifikowana w zakres „medycyny informacyjnej”.
Bardzo ważna i kluczowa do pracy z „psyche”, a kto zna:
(„totalną biologie, lub germańską medycynę i jej założenia, czy te prezentowane przez Instytut Waleologii stosowanej) ma świadomość, że praca z psychiką jest często
kluczem do procesu wyzdrowienia ciała. biorezonans,
„detox”, candida i herpes, anielskie (energia), czakralne,
czy planetarne. Wszystkie one są wyjątkowe i co najważniejsze dzięki ich wysokim częstotliwościom oddziaływują
również na wzmocnienie organizmu, co wspomaga dodatkową ochronę przed wirusami.

Zdjęcie nr. 2, Krew po koncercie kamertonowym

Künne T., Stark R., Heilen mit dem kosmischen Ton,
Obraz komórek krwi na powyższych zdjęciach jednoznacz- Stimmgabel-Therapie für Einsteiger, Mankau 2010.
nie pokazuje pozytywny wpływ fali dźwiękowej.
Malczewska – Błaszczyk A. Kamertony dla zdrowia i urody – dźwiękoterapia w terapiach holistycznych kluczem
do podświadomości i lepszego życia, Burgdorf 2021. (w
Bibliografia:
końcowym etapie przygotowań).

Ponadto z badań z żywej kropli krwi po odbytym koncercie kamertonowym wyraźnie widać jak zmienia się obraz
krwi. Badania przeprowadzono w październiku przez specjalistę diagnostyka – Annę – Szajnowską – Foryt w gabinecie „Twoje Zdrowie” w Rzeszowie.

Obraz komórek krwi na powyższych zdjęciach jednoznacz- Stibal V., Theta Healing choroby i zaburzenia, Warszawa
2013.
nie pokazuje pozytywny wpływ fali dźwiękowej.
Beaulieu J., Music and Sound in the Healing Arts, Station Tepperwein K, Co choroba mówi o Tobie, Katowice 2003.
Hill 1995.
Ungeheuer G., Elemente Einer Akustischen Theorie der
Cousto H. Künne T., Heilsame Frequenzen. Wie kosmi- Vokalartikulation, Berlin – Gottingen – Heidelberg 1962.
sche Schwingungen unser Wohlbefinden fördern, ManNetografia:
kau 2016.

Przeciwwskazaniem jak i w przypadku pozostałych kamertonów OT są świeże złamania, osteoporoza, otwarte rany,
lub metalowe protezy.
Podczas wspomagania leczenia tam gdzie występuje ból
możemy również zastosować przeciwbólowo: OT 52 Hz,
lub 174 Hz, DNA 528 Hz, 111 Hz
Kamertony OT: 32 Hz, 64 Hz, 128Hz, 136,1 Hz są również
używane w technice meridianowej chociaż w Internecie
można znaleźć specjalnie dedykowany do tego zestaw.
Z kamertonami nie należy pracować samemu bez specjalnego przeszkolenia ponieważ można sobie zrobić więcej krzywdy niż pożytku. Co do metod i technik jest wiele Zdjęcie nr . 1, Krew przed koncertem kamertonowym
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OT 78 Hz – Kamerton ozon wspomaga produkcje ozonu
w danym obszarze ciała.
Stymuluje produkcje białych krwinek, poprawia odporność organizmu, działa antybakteryjnie i przeciwgrzybiczo, poprawia elastyczność krwinek czerwonych. Można
go użyć przez kierowanie go na daną część ciała, lub bezpośrednio przykładając podstawę kamertonu.

Künne T. Nischwitz P., Stimmgabel-Set, Die Kosmische
Hausapotheke für Alltagsbeschwerden von A bis Z, Mankau 2015.

Działak M., Kamertony – klucze do spełnionego życia i https://www.vitanea.eu/
wyższej świadomości, wg. Mistrza i Małgorzaty, Ridero
Malczewska- Błaszczyk A., Kamertony klucze do zdrowia
2017.
i lepszego życia,https://dozdrowia.com.pl/porady-ekspertow/metody-holistyczne/270-kamertony-klucze-doGerard A., Ciało punkt po punkcie, Poznań 2012.
-zdrowia-i-lepszego-zycia,
Gilbert Renaud, Recall Healing, Totalna biologia – Uzdrawianie przez świadomość, Instytut Wiedzy Waleologicz- Malczewska-Błaszczyk A., Kamertony dla zdrowia i urody,
https://dozdrowia.com.pl/porady-ekspertow/metodynej, Poznań 2014.
-holistyczne/307-kamertony-dla-zdrowia-i-urody
Goldman J., 7sekretów terapii dźwiękiem. Uzdrawianie w
Youtube:
praktyce, Białystok 2017.
Goldman J., Goldman A., Tantra of Sound, Hampton Częstotliwości zdrowia – kamertony – A. Malczewska –
Błaszczyk z M. Łysek – sierpień 2020 archiwum https://
Roads 2005.
www.youtube.com/watch?v=Wr8LD5faw5A&list=PL-LfNbuORRvTvQftSaI7FGqQemVQGYN5J&index=4
Goldman J., Healing Sounds, Inner Traditions 2002.
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Uzdrawiający koncert kamertonowy w niezwykłym miejscu
mocy

ELŻBIETA DEDEK ,,POLAK ROKU”

Wspomaganie aktywacji samouzdrawiania – Koncert kamertonowy – Zdrowie holistyczne – Kwiecień 2020

W KRÓLESTWIE BELGII
WIRTUOZ MUZYKI CHOPINA

Dźwiękoterapia z użyciem kamertonów – uzdrowienie dla
Ducha, Umysłu i Ciała i mini koncert.
Kosmiczny wymiar naszej wewnętrznej mocy – harmoniczne połączenie z energią Universum
Terapie Holistyczne dla zdrowia,https://www.youtube.
com/watch?v=4Zlj9InAmmU&list=PL-LfNbuORRvS_Cex7-YhT1lznrWpgcL8h&index=7
Autorka: Dr n. Społecznych (socjolog, pedagog, suicydolog, psychotronik, terapeuta holistyczny (dźwiękoterapia,
terapie kwantowe, regresing, prekognicja i inne) Agnieszka
Malczewska – Błaszczyk – Institut EsoPositiv – Od ponad
25 lat specjalizuje się w pracy z wzorcami, niwelacji stresu
i stanów depresyjnych. Dzięki wieloletniej praktyce w swojej pracy skutecznie łączy naukę akademicką z metafizyką
wspomagając proces „samouzdrawiania”. W latach 1995 –
2021 ukończyła liczne kursy dotyczące tej tematyki. Miała
wiele wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Wieloletni członek prezydium Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego i Polskiego Towarzystwa Higieny
Psychicznej. Od ponad 20 lat prowadzi wykłady i kursy w
zakresie wieloaspektowej profilaktyki, z zakresu tematów w
których się specjalizuje. Wielokrotny gość audycji telewizyjnych i radiowych, autorka 9 książek i ponad 38 publikacji
z tematyki zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa, maluje
obrazy energetyczne. Autorka projektów: EsoPositiv, OŚ
(Obywatele Świata), KOSMI TV (Kultura, Oświata, Sztuka,
Moc Inspiracji). Praktyk sztuk walki, pasjonatka fotografii i
podróży. Swoje sesje terapeutyczne prowadzi również przez
Internet. Kontakt: a.malczewska.blaszczyk@gmail.com
Lub Facebook: Agnieszka Malczewska – Błaszczyk
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Letni Uniwersytet Zdrowia – Niestandardowo o terapiach
Holistycznych – dr A. Malczewska – Błaszczyk

Y.P. Jest Pani międzynarodową pianistką koncertującą, jak mówią wirtuozem muzyki Chopina, urodzoną
w Warszawie i z tego, co wiem, jest Pani nadal silnie
związana z Rawą Mazowiecką. W jaki sposób fakt, że
od 1960-tego roku przebywa Pani w Belgii wpłynął na
przebieg Pani Kariery?

zaczęła rozwijać się dopiero w Belgii, gdzie rozpoczęłam
Studia w Konserwatorium Królewskim w Brukseli, w klasie Profesora Stefana Askenase, specjalisty interpretacji
utworów Chopina. Uzyskałam dyplomy: ,,Prémier Prix
de Piano” au Conservatoire Royal de Mons i ,,Prémier
Prix de Musique de Chambre ” au Conservatoire Royal
de Liège. Następnie zostałam profesorem fortepianu w
Elżbieta Dedek: Przed wyjazdem z Polski uczęszczałam Académie de Musique de Laeken, Aachener Stadtmudo Państwowej Szkoły Muzycznej Nr.1 w Warszawie i sikschule, Conservatoire 98 de Verviers.
jestem jej absolwentką, ale tak naprawdę moja kariera
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Y.P. Występowała Pani na całym świecie?

Elżbieta Dedek: Zostałam odznaczona: “Palmes d’Or de la Couronne du
Roi Albert II, ” Croix de Civivisme.
Otrzymałam odznakę Polonii, Medal z
Wenecji “Kultura”. Poza tym mam też
: – Srebrny Krzyż Zasługi (Londyn); –
Odznakę Polonia ” (Bruxelles); – Medaille Civique I classe (Communauté
Francaise de Belgique); – Palmes d’Or
de la Couronne du Roi Albert II; – Officier de l’Ordre de Leopold II; – “3
KDR ” (Province de Liège); – Diploma
de Honor d’Asociacion Cultural Casa
de América en Canarias; – Diploma de
Brasilia Super Radio F M; – Dyplom
Honorowy Stowarzyszenia Kultury Europejskiej; – Wyróżnienie, jako
jedna z najsławniejszych ,,Sto Polek”
(Żurnal ,,Pani”) – Odznakę Honorowy
Członek Przyjaciół Ziemi Rawskiej; –
Odznakę Honorowy Obywatel Miasta
Rawa Mazowiecka; – Odznakę Honorowy Obywatel Nosy Be – Madagascar; W 2017 r. otrzymałam Główną
Nagrodę ,,Polak Roku w Królestwie
Belgii”.99

Elżbieta Dedek: Jako solistka grałam kompozycje Chopina w całej niemal Europie, między innymi w Luxemburgu,
we Francji w Cannes, w Szwecji w Sztokholmie, w Anglii
w Londynie, w Rosji w Moskwie, w Portugalii w Porto, w
Santa Cruz na Tenerifie, w Grecji w Atenach, ale również
w obu Amerykach. W Ameryce Północnej w USA w Los
Angeles, w Kanadzie w Montrealu, a w Południowej w
Brazylii, w Rio de Janerio, a także w Peru. Koncertowałam
również w Turcji w Ankarze, w Egipcie i w Nigerii oraz w
Indiach. Aktualnie koncertuję na Madagaskarze, gdzie jestem Honorowym Obywatelem wyspy Nosy Be.
Y.P. Ale również w Polsce?
Elżbieta Dedek: Oczywiście w Żelazowej Woli, Łazienkach,
Lublinie… czy w Rawie Mazowieckiej, gdzie jestem Honorowym Obywatelem tego miasta.
Y.P. Przygotowała Pani jakiś szczególny koncert dla tego
Miasta?
Elżbieta Dedek: Specjalnie na okoliczność jubileuszu
400-lecia rawskiego kościoła pojechałam do Rawy Mazowieckiej i tam w towarzystwie Marcina Bielawskiego
(wiolonczela) oraz Pauliny Czech (flet) zagraliśmy utwory
m.in. Bacha, Gounoda, Piazzoli, Schuberta, nawiązujące
do patronki kościoła, obchodzącego swoją okrągłą rocznicę. Motyw jednej z najbardziej znanych i wzruszających
pieśni, poświęconych Najświętszej Maryi Pannie dominował w utworach granych w Rawie Mazowieckiej, w trakcie tego uroczystego koncertu. Miała tam też miejsce premiera wykonania utworu „Ave Maria”, skomponowanego
właśnie na rawską uroczystość, przez mojego belgijskiego przyjaciela Vincenta Rouarda. Specjalnym punktem
programu było przekazanie na ręce zastępcy burmistrza,
Wojciecha Skoczka, klucza do wyspy Nosy Be, należącej do Madagaskaru. Uczyniłam to ponieważ w kwietniu
tego roku wystąpiłam na Nosy Be z recitalem szopenowskim, otwierając tym samym świat muzyki klasycznej dla
mieszkańców tej malowniczej wyspy. W dowód uznania i
wdzięczności tamtejszych władz otrzymałam symboliczny
klucz do Nosy Be dla siebie i drugi, dla w sposób szczególny cenionego przeze mnie miasta – Rawy Mazowieckiej, z
którym mam powiązania rodzinne i artystyczne i o którym
zawsze pamiętam.
Y.P. Były też koncerty charytatywne?
Elżbieta Dedek: Nigdy nie zapominałam o konieczności
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Y.P. Uchodzi Pani za wybitną chopinistkę?
Elżbieta Dedek: Jako solistka chętnie
grywam kompozycje Chopina, bo na
całym świecie są dobrze odbierane.
Y.P. Czym jest dla Pani twórczość Fryderyka Chopina?

niesienia pomocy humanitarnej, występowałam notabene
na rzecz Dzieci Niewidomych Czadu, Dzieci Czernobyla,
Seveso, Tenerife, Czerwonego Krzyża, Oeuvres du Père
Pire – Prix Nobel de la Paix.
Y.P. Elżbieta Dedek – Polka Roku 10 Edycji Konkursu organizowanego w Królestwie Belgii przez Radę Polonii Belgijskiej oraz Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli.

Elżbieta Dedek: Chopin przekazywał
prawdę w wyrażaniu uczuć, muzyką
dawał Polskę, a muzyce nadał niesaElżbieta Dedek: To apoteoza mojej kariery.
mowity kształt miłości „kocham wiec
jestem”. Przez całokształt twórczości miłość była dla Niego
Y.P. Równolegle prowadziła Pani działalność pedagogicz- silnym ładunkiem emocjonalnym nakłaniającym do dalną?
szej twórczości. Najczęściej z utajonej przed ludźmi miłości zwierzał się najpierw muzyce.
Elżbieta Dedek: Byłam przez długie lata profesorem fortepianu w Académie de Musique de Laeken, Aachener Y.P. Czy identyfikuje się Pani ze zdaniem Juliana Tuwima
Stadtmusikshule, Conservatoire de Verviers. Académie de na temat Fryderyka Chopina ,,Chopin był największym
Gretry i w Conservatoire de Verviers.
wstrząsem artystycznym jakiego doznałem’’?.
Y.P. Zdobyła Pani wiele odznaczeń?

Elżbieta Dedek: Być może… największy wstrząs artystycz-
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Wyjątkowo edukacyjna rozmowa. Życzę Ci wszystkiego co rozwojowe w metodyce nauczania. Rozmawiała:
Yvette Poplawska ‘Międzynarodowe Stowarzyszenie Artystów Autorów Dziennikarzy Prawników Virtualia ART.
23.03.2021. Belgia.

Elżbieta Dedek: Koncert organizowany m.in. przez Yvette Popławską, podczas którego zagrałam na fortepianie
Herza, przyjaciela Fryderyka Chopina. Również niezwykłym było to i proszę spojrzeć na zbieżność, że w Egipcie
zaskoczeni Egipcjanie nie mogli uwierzyć, że na prawdę
noszę nazwisko “Dedek” z dziada – pradziada. Myśleli, że
to mój pseudonim pianistyczny, gdyż zapisane hieroglifami przedstawia rysunek obu rąk. Stała się rzecz zabawna
podczas tego pobytu, bo napisano w gazetach, iż “Polska
Pianistka posiada nazwisko … ,,Dwie Ręce”.
Y.P. Czy poza funkcją profesora fortepianu w konserwatorium w Verviers w Belgii, gdzie uczy Pani od ponad 30 lat
posiada Pani jakieś inne zajęcia?
Elżbieta Dedek: Tak, aktualnie realizuję audycje muzyczne ” Cahier de Musique” w radiu belgijskim i francuskim
RCF Liège, gdzie między innymi miałam przyjemność zaprezentować panią Izabelę Jutrzenka-Trzebiatowską z jej
płytą “Chopin”.
Dziękuję za rozmowę. Za Spotkania integrujące Narody.
Za MUZY’kę będącą gałązką oliwną dla duszy, wskrzeszaniem kultury będącej naszą Białą Czerwoną sztandarową dumą. Muzyka Fryderyka Chopina naszego wielkiego
kompozytora, jest uniwersalnym uczuciem. Nie jest folklorystyczną muzyką, jednak mając ludowe utwory. Kompozycje Fryderyka Chopina są narracją sentymentów.
Reedycja wywiadu, który ukazał się w Magazynie HYBRYDA z Krakowa.
Od lewej: prof. Elżbieta Dedek i Yvette Popławska, 100
Bernhard Kerres i Katherina Moser na 12 Global Peter
Drucker Forum w Wiedniu.
Prosimy o zapoznanie się z Curriculum vitae w Wikipedii:
https://pl.wikipedia.org/wiki/El%C5%BCbieta_Dedek
Z koncertu jednego z wielu, znanej pianistki w Królestwie
Belgii, Polsce i na Świecie: https://www.youtube.com/
watch?v=EnFjf10Uosc
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Y.P. Wydarzenie, które jedno z wielu wpisało się w Pani
pamięci?

Time to LOVE
each other and
do all to make
this World
a much better
place, where
we can live in
harmony ALL
TOGETHER!
Amina L. /STELLA POLARE

Stella Polare Boutique Events / DESIGNER APRIL 2021

ny? Może raczej pasja życia wywołana swoistym wstrząsem artystycznym. Dla Polonii w Belgii i na świecie zawsze
gram mazurki i polonezy. Jednak najważniejszym jest
wrażliwość i intuicja wirtuozerii. Dzięki nim artysta może
kreować swój indywidualny świat interpretacji.
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ominika Zamara urodziła się 11 go sierpnia 1981
roku we Wrocławiu. W 2007 roku ukończyła z
wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Karola
Lipińskiego we Wrocławiu, na wydziale wokalnym w klasie prof. Barbary Ewy Werner. Otrzymała stypendium na
roczną naukę w konserwatorium muzycznym w Weronie i kształciła tam swój głos u wielu wybitnych mistrzów
sztuki i techniki bel canto, takich jak: Bruno Pola, Enrico
De Mori, Alida Ferrarini, Mario Melani, Mirella Freni,
Alessandra Althoff-Pugliese, Daniele Anselmi.
Współpracuje z licznymi agencjami artystycznymi w całej
Europie i Stanach Zjednoczonych. Jej kariera rozpoczęła
się w 2008 roku. Odbyła tournée po Francji z wybitnym
francuskim organistą Fabrice Pitrois. Zaśpiewała także
w Teatrze Narodowym w Czarnogórze (Montenegro) w
obecności prezydenta tego kraju. Występ transmitowany był przez telewizję. W 2009 roku zadebiutowała we
Włoszech. Zaśpiewała w Padwie partię Mimi w operze
Pucciniego “Cyganeria” oraz partię Giorgietty w operze
“Płaszcz” (“Il tabarro”), pierwszej części tzw. “Tryptyku”.
Wzięła udział w licznych koncertach z towarzyszeniem
orkiestry symfonicznej pod batutą włoskiego dyrygenta,
Maestro Enrico De Mori. W 2010 roku koncertowała w
Wiedniu, śpiewając recitale z pianistą Cezarym Kwapiszem. Repertuar stanowiły włoskie arie operowe oraz
pieśni polskich kompozytorów romantycznych. Wykonywała również dzieła sakralne “Gloria” i “Laudate pueri” Antonio Vivaldiego, koncertując w wielu miastach
Włoch z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej pod dyrekcją Maestro Paolo Fumei.
W 2011 roku zaśpiewała główną partię w światowej premierze opery “Tramonto” Gaetano Coronaro, pod dyrekcją Maestro Stefano Carliniego, w Teatro Olimpico w
mieście Vicenza we Włoszech. Śpiewała też liczne koncerty, recitale i partie operowe w wielu krajach Europy:
w Hiszpanii, we Włoszech, w Polsce, Szwajcarii, Austrii
i Francji. Zaśpiewała m.in. partię Silvii w operze “Zanetto” skomponowanej przez Pietro Mascagniego.
W 2012 roku zadebiutowała w Stanach Zjednoczonych,
w Warner Grand Theater w Los Angeles, występując
wspólnie z kompozytorką Marią Newman i orkiestrą
kameralną z Hollywood. Koncertowała także w Malibu,
Nowym Jorku oraz w Eureka Springs w stanie Arkansas
z międzynarodową orkiestrą symfoniczną pod batutą dyrygenta Thomasa Chun-yu Chena – podczas tamtejszego
festiwalu muzyki klasycznej.
W 2013 roku koncertowała Rzymie w Teatro Orione –

167 DESIGNER

koncert był transmitowany przez telewizję – oraz w Bazylice Padre Pio w
Pietrelcina. Wykonywała utwory muzyki sakralnej wraz z Maestro Vince
Tempera. W Wiedniu, podczas wielkiej gali rozdania Złotych Sów, nagród przyznawanych przez Klub Inteligencji Polskiej, zwanych Polonijnymi Oskarami, została uhonorowana Złotą Sowę w kategorii muzyki
klasycznej za wybitne osiągnięcia artystyczne. Zaśpiewała we Włoszech
partię Rozyny w operze Gioacchino Rossiniego “Cyrulik sewilski”. Odbyła tournée po Stanach Zjednoczonych wspólnie z gitarzystą klasycznym, prof. Stanleyem Alexandrowiczem. Wykonywała arie operowe w
aranżacji na gitarę klasyczną oraz muzykę współczesną. Trasa koncertowa objęła m.in. takie miasta, jak: Nowy Jork, Boston, Waszyngton,
Filadelfia, Princeton, Baltimore. Zaśpiewała z towarzyszeniem orkiestry
symfonicznej w Dallas, w stanie Teksas, w ramach CICA Music Festival,
wykonując arie Pucciniego.
We wrześniu 2013 roku zadebiutowała w jednej z najbardziej prestiżowych sal koncertowych w Nowym Jorku, w Avery Fischer Hall przy Metropolitan Opera, z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej liczącej 120
instrumentów. Koncert poprowadził znany aktor, reżyser i producent
Kevin Spacey. Śpiewała główną partię w operze “La serva padrona” Giovanniego Battisty Pergolesi, wykonując ją w wielu teatrach operowych
we Włoszech, z towarzyszeniem orkiestry pod batutą Maestro Claudio
Colmaneta. Otrzymała w Morcone międzynarodową nagrodę Ojca Pio
za osiągnięcia artystyczne. W 2014 roku zaśpiewała główną partię we
współczesnej operze Vincenzo Faggiano pt. “La Serva di Padova” w Teatro Verdi w Padwie. Nagrała dla włoskiej telewizji Cremona1 płytę DVD
z “Laudate Pueri” Vivaldiego oraz “Exultate, jubilate” Mozarta z orkiestrą La Certosa pod dyrekcja Maestro Paolo Fumei. Zaśpiewała podczas
festiwalu muzyki klasycznej Evmelia w Grecji wraz z pianista Ramzi
Shomali. Koncertowała ze “Stabat Mater” Pergolesiego w kościołach we
Włoszech wspólnie z orkiestrą La Certosa. Otrzymała w Cremonie nagrodą A.N.L.A.I Stradivari za płytę DVD z muzyką Vivaldiego i Mozarta.
Zaśpiewała w New Jersey z Baroque Orchestra pod dyrekcją Roberta W.
Buttsa. Towarzyszył jej kompozytor z Watykanu, ksiądz Mons Frisina1.
Zadebiutowała w Meksyku w Sala Manual Pomce, uchodzącej za najbardziej prestiżową salę koncertową Ameryki Łacińskiej, wraz z pianistą
Alejandro Barranon. Nagrała dla Edit Music Italy i wydała we Włoszech
dwie płyty.
https://www.youtube.com/watch?v=fjkv0FVFXRM F Chopin OP 74 –
Pierścień – Dominika Zamara soprano, Franco Moro pianoforte
W 2015 zaśpiewała partie Serpiny w operze La Serva Padrona G.B.Pergolesiego we włoskim prestiżowym Teatro San Domenico w mieście
Crema pod dyrekcja Maestro Robert W Butts. Zaśpiewała w Rzymie w
Sali koncertowej Watykanu Pontificio Istituto di Musica Sacra w obecności kardynałów z Watykanu. Zaśpiewała recital dla Telewizji Cremona
1 wraz z pianista Andrea Musso. Odbyła tournée’ po Chinach z ariami
Verdiego I Pucciniego wraz z orkiestra symfoniczna z Zhuhai pod dyrekcja Maestro Thomas Chun-yu Chen. Zaśpiewała w Katedrze w Asyżu podczas Festiwalu Assisi Suono Sacro pod dyrekcja Maestro Roberto
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Miele z Teatro alla Scala ,koncert został transmitowany przez włoską telewizje RAI. We wrześniu 2015 zaśpiewała partie Serpiny w
operze La serva Padrona Pergolesiego w Teatrze Operowym w New
Jersey(USA) pod dyrekcja Maestro Robert W.Butts. Zaśpiewała
dla Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Polskiej Ambasadzie w Rzymie. W 2016 roku zadebiutowała w Korei Południowej koncertem z
Prime Philharmonic Orchestra w Seulu oraz w mieście Busan z orkiestrą symfoniczną pod dyrekcją Maestro Daniel Park. Włoszech
zainaugurowała recitalem międzynarodowym na Festival Biennale
Arte Dolomiti. Zaśpiewała podczas Festiwalu Muzyki Sakralnej w
Asyżu oraz podczas Festiwalu w Krakowie „Noc Cracovia Sacra”
wraz z włoskim flecistą Andrea Ceccomori podczas wizyty Papieża
Franciszka.
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DOMINIKA ZAMARA
soprano
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W sierpniu 2016 zaśpiewała partię Zuzanny w operze „Wesele Figara” Mozarta pod dyrekcją Maestro Roberta W.Butts w New Jersey
inaugurując Letni Festiwal Operowy w New Jersey. Zaśpiewała recital podczas sezonu koncertowego w Filharmonii im. H.Wieniawskiego w Lublinie. W 2017 roku zaśpiewała w Teatrze San Carlino
w Bresci dla włoskiej telewizji. Zadebiutowała podczas Festiwalu
Mozartowskiego „Nacht und Tag” w Turynie. Otrzymała międzynarodową nagrodę “Drzewo Życia” za wybitne osiągniecia artystyczne we Włoszech w regionie w Puglia oraz została odznaczona
tytułem Honorowego Vice Prezesa Międzynarodowej Fundacji Acceptus Mundi Onlus. W Rumunii nagrała płytę DVD z rumuńską
orkiestrą symfoniczną z Filharmonii w Ploiesti pod dyrekcją Maestro Samer Hatoum. Zainaugurowała Festiwal “Chopin Forever”
recitalem w San Gemini. Zaśpiewała podczas międzynarodowego
Festiwalu Asisa w Madrycie z udziałem światowej sławy pianisty
Joaquín Achúcarro. Zaśpiewała w Estonii w stolicy Tallinn podczas
Festiwalu Alion Baltic Music Festival z orkiestrą symfoniczną pod
dyrekcją Maestro Grigory Soroko. Ponownie zaśpiewała podczas
Festiwalu „Noc Cracovia Sacra” oraz podczas Festiwalu Muzyki Sakralnej we Francji w mieście Sigean oraz w Olsztynie podczas Koncertu Jakubowego w towarzystwie wirtuozów Jarosława Ciecierskiego oraz Silvano Rodi z transmisją w TVP Olsztyn. W Turynie
kreowała role Bastienne w operze Bastien und Bastienne Mozarta
pod batuta Maestro Robert W Butts. W Wenecji wykonała premiere opery współczesnej napisanej przez Maestro Marco Giommoni
Il Predicatore.Natomiast w Chicago zadebiutowala solowa partia
sopranowa w Oratorium Stworzenie Świata J.Haydna pod dyrekcja
Maestro Glenn Block.Zadebiutowala na Malcie na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Sakralnej. Zaśpiewała w Wiedniu recital w Theater Museum w Eroica Saal. W Toruniu natomiast
wykonała pieśni F.Chopina z Warszawska Orkiestra Sonata im.
Bogumila Lepeckiego pod dyrekcja Maestro Bogdana Oledzkiego.
Zadebiutowała w Nationl Opera Center w New Yorku oraz w prestiżowej sali koncertowej SAla dei Giganti w Padovie ze współczesną
operą La Serva di Padova napisana przez V.Faggiano e Robert W
Butts.
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https://www.youtube.com/watch?v=d8DTRunJQyg
W. A. Mozart Concert in Busan (South Korea) Dominika
Zamara, Dr.Daniel Sung-Min Park

pod dyrekcją Maestro Fabrizio da Ros.W Świdnicy w Kościele Pokoju zaśpiewała światową premierę Missa Brevis
skomponowaną przez Pawła Pudło. W Turynie zaśpiewała
podczas historycznego Festivalu Organalia. W Treviso interpretowała partię Donny Elviry w operze Don Giovanni
Mozarta pod dyrekcją Maestro Fabrizio da Ros i w reżyserii Golata Ludka. W Teatro Marcello w Rzymie zaśpiewała
rolę Serpiny w operze La Serva Padrona Pergolesiego. W
mieście Pavia zaśpiewała główna partie Violetty w operze
La Traviata Verdiego pod dyrekcją Maestro Gianmarco
Moncalieri.W Warszawie zaspiewała w Teatrze Palladium
pieśni J. I. Paderewskiego z orkiestrą pod dyrekcją Maestry Anny Duczmal-Mroz.Koncert był pod patronatem
Prezydenta Andrzeja Dudy. Zadebiutowała w Accademia
Teatro alla Scala w Mediolanie z recitalem złożonym z
pieśni F. Chopina. Wystąpiła podczas Festiwalu Tempia
w Turynie w Teatro Vittoria. Koncertowała na Słowenii w
Capodistrii wraz z barytonem Neven Stipanov. Zaśpiewała w Studiu Lutosławskiego Polskiego Radia w Warszawie
przy akompaniamencie Agaty Steczkowskiej. Dyskografia:
2009 Dreams 2012 Life, Produkowane przez Edit Music
Italy 2014 Il Concerto dvd, Produkowane przez Cremona
1 TV 2015 Ivan Padovec, Works for Guitar and Soprano,
Produkowane przez Sheva Collection 2018 Chopin Lieder
OP. 74, Produkowane przez Elegia Classics Pracuje również jako docent śpiewu solowego na włoskiej Accademia
Musicale “La Certosa” we Włoszech.

Otrzymała od Rządu Polskiego nagrodę Polka Roku 2017
w kategorii Kultura I Sztuka. Została nominowana Ambasadorka Kultury Polskiej i Włoskiej przez Panią Prezes
Elżbietę Renzetti i Panią Poseł Grażynę Ciemniak z Towarzystwa Polsko-Włoskiego w Bydgoszczy. 2018 Festival
Mozart Nacht Und Tag IX w Turynie, w Wenecji zainterpretowała główną rolę we współczesnej operze Afrodita
amerykańskiej kompozytorki S. Constantinidis. W trakcie swojego U.S.A. Tour 2018 wystąpiła w Stabat Mater
di G.B. Pergolesi w Dallas i w Miami w Steinway Hall al
XX Festival de Musica Contemporanea, w Belluno wystąpiła na 2° Biennale Arte Dolomiti, następnie w Lethorad
w Czeskiej Republice w Mezinárodní Hudební Festival, w
Solarino International Guitar Festival in Sicilia ed a Roma
wystąpiła w Teatro Marcello. W Talinie stolicy Estoni w
Alion Baltic Festival wraz z Alion Baltic Chamber Orchestra poprowadzona przez M° Josephine Koh, następnie w
51° edycji Festival dei Saraceni (festiwal muzyki antycznej i barokowej) w Mondovi (CN). Jako solistka sopran
w Teatro Filarmonico w Jeleniej Górze. Zadebiutowała na
tournée w Vancouver (CA). W Warszawie zaśpiewała podczas Gran Galà „Polish Businness Woman Award”, gdzie https://www.youtube.com/watch?v=9v95T_TIVV4
została utytułowana statuetką i wyróżniona za rezultaty M. Giuliani, Di due bell’anime op 95, Dominika Zamara
artystyczne oraz promocję polskiej muzyki klasycznej na soprano, Amedeo Carrocci chitarra classica
całym świecie. W Dallas odbyła się amerykańska premiera, podczas której zaprezentowała muzykę współczesnego
polskiego kompozytora A. Panufnik, wykonała w Rzymie
koncert w Watykanie I w bazylice Świętego Antoniego w
Padwie na inauguracji otwarcia Capelli Świętego Stanisława po odrestaurowaniu obiektu.
https://www.youtube.com/watch?v=_zuXIxVid5I
M. Giuliani, Alle mie tante lagrime op 39, Dominika Zamara soprano, Amedeo Carrocci chitarra
W 2019 zaśpiewała Il Tramonto Respighi w Audytorium
Pollini w Padwie. W Mediolanie w Bazylice Św. Marka zaśpiewała solową partię w Requiem Mozarta z orkiestrą pod
dyrekcją Maestro Aldo Bernardi. Zadebiutowała w Buenos
Aires z recitalem dla Fundacji Beethovenowskiej. We Florencji wykonała Stabat Mater Pergolesiego pod dyrekcją
Maestro Alan Freiles. W Teatrze Sena w Feltre kreowała
rolę Sesto w światowej premierze opery Livia A.Caldary
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www.dominikazamara.eu

We got Time to think, time
to listen, time to spend
with our families, time to
organise many things we
had no time to do before.
Time to become a better
person. Time to ask
forgiveness from the
people we have offended.
Time to care about each
other. Time to drop
arrogance. Time to drop
jealousy. Time to drop
envy.
Time to unite and stop
hater for the religion,
skin colour, ethnical
background.

Serdecznie dziękuję pani Dominiko za podzielenie się z
nami pani cudowna historią.
Dzięki panu Tadeuszowi Twardoch, poznaliśmy pani
piękną osobę.

Amina L./ STELLA POLARE

Redaktor Naczelna/ Halina Rosa/ Sztokholm 14.02.2021.
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Eva Lena Gullberg

Jag arbetar idag deltid med min Mary Kay business, och
heltid som Golvkonsult mot föreskrivande led dvs Arkitekter och beställare.

Independent Consultant for
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EN FACIAL MED KUND SOM PROVAR MAKEUP

Mary Kay

I grunden har jag en undersköterskeutbildning och har
också arbetat som det. Ett arbete som innebär omvårdnad omhändertagande och personlig kontakt. Den biten
saknar jag enormt, men i mitt arbete med Mary Kay så
möter jag många människor, framförallt kvinnor som jag
kan hjälpa att hitta rätt hudvård och det ger mig den bit
jag saknar. I mitt Mary Kay kan jag även dela med mig av
möjligheten till andra att göra det jag gör.
Jag heter Eva-Lena Gullberg, 57 år. Min familj består av
min man Mikael, och barnen Mikaela 25 och Max 21 år. Vi Berätta vad är Mary Kay, företaget och vilka probor i en villa strax utanför Stockholm.
dukter arbetar ni med.
Mary Kay grundades av en kvinna 1963 som heter Mary
Att bli framröstad av sina Mary Kay kollegor till Miss Go Kay Ash.
Giwe är den mest ärofyllda titeln som man kan få inom
Mary Kay. Året var 2019.
Hon var en framgångsrik försäljare och lärde upp många
manliga kollegor till duktiga säljare.
Innan du började arbeta med Mary Kay, vad arbetade du med då?
Mary Kay Ash blev aldrig befordrad p.ga att hon var kvinna och ensamstående med 3 små barn. När en av hennes
adepter ännu en gång blev befordrad och denna gång skulle bli hennes chef fick hon nog och sa upp sig.
Hon började då skriva på en bok, och den handlade om
hur hon ville att ett företag skulle drivas. Den boken är
grunden till marknadsplanen som gäller än idag, 57 år senare.
Mary Kay är ett av världens största Direktförsäljande företag inom hudvård och makeup.
Mary Kay Ash ville att alla kvinnor skulle få möjligheten
att arbeta, utvecklas och bygga sin egen business för att
försörja sig och stå på egna ben.
Produktsortimentet består av mer än 300 produkter inom
hudvård, såväl för kvinnor som män och makeup.
Produkterna är dermatologiskt och kliniskt testade, och
utvecklade för att ge goda resultat utan att påverka miljön
negativt.
Vad innebär ”Berika kvinnors liv”?
Berika kvinnors liv, innebär att vi som konsulter hjälper
kvinnor med personligt anpassad hudvård och makeup
som ger en känsla välmående, såväl på utsidan som på in-
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idag se möjligheten att påverka andra kvinnors liv positivt
och att jag i framtiden ska kunna leva det liv jag önskar.
Har du en önska att du vill något mer i livet, kan du även Jag har en tydlig målbild inom mig, vilket jag tycker att
ta det till nästa nivå och bli en av oss i det globala nätverk alla människor bör ha. Min stora målbild nu är att ”Äga
som Mary Kay idag är med över 3 miljoner konsulter på 35 mitt liv och min tid”.
marknader runt om i världen.
Att se andra människors utveckling är en fin prestation
Kvinnor får utbildning inom hudvård, entreprenörskap som jag känner mig delaktig i genom att jag gett dem möjsamt utvecklas inom ledarskap och en personlig utvec- ligheten.
kling. Bestämma över din egen tid, och om du önskar kan
du klättra på karriärstegen där inga vassa armbågar finns
utan enbart godhjärtade och hjälpande kollegor. Jag själv Hur ser Mary Kay företaget ut i Norden? Vilka
har fått en enorm personlig utveckling och kunskaper som kontor finns?
jag inte haft utan Mary Kay. Vilket jag är oerhört tacksam
för, det hjälper och stärker mig även i andra situationer i
livet.
Som Mary Kay konsult tar jag jobbet dit jag vill, flexibilitet
1992 introducerades Mary Kay i Norden genom Lesley
Varje prestation stor eller liten, börjar i ditt sinne Cosmetics AB, som idag servar konsulter i Sverige, Norge
“vilka är dina prestationer?
och Finland från sitt huvudkontor i Mölndal strax utanMitt mål med min Mary Kay business har ändrats under för Göteborg. Där finns b.la Marknadssupport, produktde 6 år som jag haft Mary Kay som deltidsarbete. Från att kunskap och kundtjänst och lager, cirka 50 personer arfå en förändring i min dåvarande situation (2015) till att betar där. Produkterna tillverkas i egna fabriker i USA.
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sidan.

SOM MARY KAY KONSULT TAR JAG JOBBET DIT JAG VILL, FLEXIBILITET

MARY KAYS OFFICIELLA MAKEUPARTIST LOUIS CASCO VAR PÅ BESÖK I SVERIGE 2019
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SPA TRÄFF MED KUNDER UTOMHUS NÄR VÄDRET TILLÅTER

Vi arbetar efter modellen 2-2-2
vilket betyder att dag 2, kontaktar vi kunden för att lyssna att hon
kommit igång med produkterna.
2 veckor efter – följer vi upp och
hör så att allt känns bra. 2 månader senare, följer vi upp igen för
att säkerställa att 100% nöjdhetsgarantin ska fungera. Har kunden
fått önskat och möjligt resultat?
Är kunden inte nöjd byter vi till
annan produkt eller pengarna tillbaka. Det är en av fördelarna med
att ha en personlig hudvårdskonsult.
Ni är också involverad i humanitärt arbete/donationer
indirekt genom ditt arbete
inom Mary Kay, Mary Kay
Foundation som också har en
speciell serie av produkter.
Berätta mer.

Redan från start 1963 arbetade
Mary Kay Ash med donationer till
kvinnor och barn som utsatts för
våld i hemmet, detta har företaget
fortsatt med ända sedan dess.

Varje konsult är fristående med eget avtal, och jobbar utifrån riktlinjer från det. I Norden finns cirka 20.000 fri- Donationer görs även till cancerforskningen för cancerstående konsulter.]
sjukdomar som i första hand drabbar kvinnor. Några gånger under året ger Mary Kay ut specialutgåvor ar Mary
Kay-produkter ”Beauty that Counts”. För dessa produkMary Kay använder sig av 100% Nöjdhetsgaranti, ter skänker man en summa pengar till cancerforskningen.
ni säger att kundsäkerhet är första prioritet, hur Detta sker i hela Mary kay-världen och tillsammans bidrar
fungerar det?
vi till att hjälpa många av världens kvinnor och barn som
är drabbade av cancer. För mig är detta stort, att genom
Vi konsulter arbetar utifrån kundens behov, vårt jobb är mitt avtal med Mary Kay också bidra till att företaget doatt ta reda på vilken typ av produkt och rutin kunden ön- nerar pengar till dessa godhjärtade ändamål. Under alla
skar. Vi arbetar med huden, som är vårt största organ och år har Mary Kay bidragit med över 730.000 miljoner krosom ska skydda de inre organen. Vi är alla olika, och kun- nor till cancerforskningen.
den måste få möjlighet att prova produkterna innan hen
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bestämmer sig för om hen önskar
köpa dem. Det är en trygghet för
både kunden och mig som konsult.

Mary Kays globala tillverkningsanläggning i Dallas är
ledande inom avfallsminskning. Fyra anläggningar drivs med 100% förnybar energi och företaget har ett omfattande återvinningsprogram. En miljon träd har också
planterats runt om i världen som en del av Mary Kays
insats för hållbar utveckling.
Spa träff med kunder utomhus när vädret tillåter
Under den här Corona pandemin, har du som
konsult fått ändrade förhållningsregler. Hur har
du lyckats fortsätta med ditt arbete?
När Pandemin slog till i Sverige tror jag att de flesta konsulter för Mary Kay fick lite halvpanik, eftersom vi fram
tills då jobbat med fysiska hudvårdsklasser och personliga träffar med kunder. Det infördes hårda restriktioner,
att man inte fick träffas som tidigare.
Nu arbetar vi med ett modernt och vaket företag så
omställningen till att arbeta digitalt gick snabbt. Lesley
Cosmetics AB ändrade samtliga möten till digitala träffar. Stora som små, från 2-3 personer till flera tusen där
vi under normalt omständigheter b.la färgar Scandinavium i Göteborg rosa så har vi i mindre grupper runt om
i Norden färgat våra hem och studios i ett rosa skimmer
fyllt av kärlek.

”It´s up to you honey” – som
Mary Kay Ash sa.
Hon sa även ”I truly believe that
women can do anything in this
world that they want to do”

Lesley Cosmetics AB har också utbildat oss i digitala färdigheter så istället för att stå still och känna vanmakt har
vi ökat vår närvaro och kontakt med kunder under pandemiperioden. Vi kan dessutom träffa kunder som bor
längre ifrån oss när vi ses digitalt. Provmaterial skickas
med postleverans och därefter träffar vi kunderna online
och genomför våra hudvårdsklasser och makeupvisningar.
Vad har du för råd att ge kvinnor som funderar
på att starta en egen Mary kay business?
Att se just dina möjligheter att sätta dina mål med ett
eget skönhetsavtal.
Oavsett om du önskar en ekonomisk trygghet, lite extrapengar, personlig utveckling, nya vänner och kollegor så
finns möjligheten för alla.

Stockholm 25.03.2021

Online intervju

https://youtu.be/_PmdhWOqE0U
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Modelka: Aneta Malkova, zdjęcie: Witold Boczewski

wykształcenia informatyk z pasji wizażystka i artystka. Odkąd pamiętam zawsze lubiłam inność.
Kochałam dawać drugie życie wnętrzom, meblom
aż w końcu przyszła do mnie biżuteria. Zaczęłam
od typowej biżuterii sutasz, którą z czasem ewoluowała.
Wraz z moim rozwojem osobistym i duchowym zaczęła
zmieniać się moja biżuteria. Dlaczego akurat biżuteria???

Zakochana w nich jest również Katrin Belen, znana projektantka z Niemiec, z którą na co dzień współpracuje, a
tworzy między innymi kreacje z recyklingu. Poza fascynatorami sa to również inne ozdoby na włosy, jak opaski z
serii Biżuterii z druta, spinki, kolekcja TOiTO. Zależy mi
bardzo na tym, żeby jedno dzieło miało kilka zastosowań.
Spinkę można przypiąć do bransoletki, opaski do włosów,
nawet potraktować jako ozdobę na torebkę. Wszystko zależy od kreatywności właścicielki.

M

alkova to historie kobiece. Każde jest inne,
jak historia każdej kobiety…jest zupełnie
inna. Unikalne, nie ma dwóch takich samych Dzieł. Mnóstwo moich działań skierowanych jest do kobiet. Pracuje z bardzo wartościowymi
kobietami, które mają wspaniałe historie. Właśnie z myślą o nich zaczęłam tworzyć biżuterie. Kocham artystów,
tzw. kolorowe ptaki, które nie boją się mówić o emocjach,
uczuciach, są prawdziwi. Dlatego też z naszego podwórka
uwielbiam kontrowersyjną, prawdziwą Magdę Gesler, dla
której przygotowałam coś specjalnego, coś tak kolorowego jak Ona.
Kocham subtelną i pełną klasy Justynę Steczkowska, która fantastycznie prezentowałaby się w fascynatorze MALKOVA.
Jedna z ostatnich kolekcji jaka stworzyłam to kolekcja
Natura, którą można było oglądać podczas dziesiątej jubileuszowej edycji POLKI FOLKI Największego Pokazu
mody Folk w kraju.

“Od Morza Aż Do Tatr” cdn…. Tradycja Nie Umiera. NajPonieważ w niej mogłam pokazać swoją nieposkromio- piękniejszy mariaż łączący tradycję z nowoczesnością u
ną kreatywność. Do odjechanych projektów sutasz zaczę- podnóża Tatr.
łam dodawać jedwab, skórę, kamienie, różnego rodzaju
dodatki. Z czasem zaczęła wołać mnie natura, dlatego też Biżuteria MALKOVA to fascinatory, bransolety, paski,
zaczęły powstawać przepastne fascynator z piór, trawy, gdzie króluje kamień naturalny z dodatkami traw, brzozy,
muszli, kamieni, które królują na sesjach zdjęciowych. mchu i wszystkiego co wiąże się z naszą kochaną naturą.
Niektóre sa tak pokaźnych gabarytów, ze sama się śmieję, Jest również biżuteria z druta. Sa to pierścionki, opaski
oraz wisiory, które można nosić na różne sposoby, kolekże w nich jedynie można jechać w kabrio lub PKS-e
cja pod tytułem TOiTO
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NIEPOSKROMIONA KREATYWNOŚĆ
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Kocham biżuterię MALKOVA za jej wielobarwność, nieposkromioną kreatywność, za tworzenie z sercem, pasją
i odpowiednią intencją. Nie ma dwóch takich samych
Dzieł, jak nie ma dwóch takich samych historii.

Modelka: Aneta Malkova, zdjęcie: Aneta Malkova

Modelka: Aneta Malkova, zdjęcie: Witold Boczewski
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eraz powstaje nowa, zupełnie inna biżuteria,
jest to biżuteria z intencja. Delikatne bransoletki i wisiorki z naturalnych kamieni w kolorach
czakr. Te delikatne bransoletki będzie można
kupić już w kwietniu. To ważny dla mnie miesiąc, czas
moich narodzin

Tak prezentuje się marka MALKOVA, którą można zobaczyć w zagranicznych magazynach, wywiadach i tv.
OgladaĆ mnie można na fb
https://www.facebook.com/Malkova8/
Oraz insta
https://instagram.com/malkova_8?igshid=1xq8xajsz3h49
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Modelka: Magdalena Kawa, zdjęcie: Paweł Jurczyk

Modelka: Martaryta Mokryska, zdjęcie: Paweł Jurczyk

ANETA MALKOVA
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ENCYKLOPEDIA
XXI WIEKU POLONII ŚWIATA

wiatowe Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego Polonii systematycznie rozwija swoją działalność, organizując
konferencje i kongresy oraz wydając kolejne publikacje
naukowe poświęcone Polakom i osobom polskiego pochodzenia na świecie. W strukturze tej światowej organizacji
funkcję sekretarza generalnego pełni profesor Zbigniew S.
Piasek, który podjął się badań zmierzających do rekonstrukcji i
monograficznego opisu osiągnięć Polonii i Polaków w USA, Kanadzie, Ameryce Południowej, Europie, Afryce, Australii i Nowej Zelandii, Azji, Ukrainie, Japonii, Rosji w okresie od drugiej
wojny światowej do współczesności.

Nowej Zelandii, Azji, Ukrainie, Japonii oraz na Bliskim Wschodzie w okresie od drugiej wojny światowej do współczesności.
Encyklopedia dotyczy wyłącznie Polaków żyjących.
Encyklopedia została wydana w dwóch tomach. Pierwszy zawiera ludzi sukcesu, działaczy polonijnych i ludzi świata, zasłużonych dla Polonii. Drugi tom obejmuje dziedzictwo organizacji,
stowarzyszeń i klubów polonijnych oraz biogramy Polaków żyjących w kraju, którzy przedstawią w nich związek z organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami, przedsiębiorstwami polonijnymi itp.

Kolejna encyklopedyczna praca prof. Piaska obejmuje Polaków
żyjących poza krajem. Autor dopuszcza biogramy Polaków żyjących w kraju, którzy przedstawią w biogramach związek z organizacjami, stowarzyszeniami lub fundacjami polonijnymi.

Biogramy encyklopedyczne zawierają kompleksowy, a zarazem
syntetyczny opis przebiegu drogi zawodowej lub działalności
polonijnej, tak w kraju, jak i w miejscu osiedlenia (opisy zrealizowanych projektów, wdrożone koncepcje, wynalazki, opracowania teoretyczne, aplikacje, badania medyczne, sukcesy w
Encyklopedia ma na celu promocję Polski, Polonii i Polaków w dziedzinie sportu, wystawy, prezentacje, jak również inne forjak najszerszym zakresie. Autor planuje rozprowadzać wydanie my działalności: w organizacjach polonijnych, misyjnej, dyploautorskiej encyklopedii do placówek dyplomatycznych oraz do matycznej, badawczej lub dydaktycznej). Biogramy napisane są
bibliotek narodowych w świecie.
alternatywnie w dwóch językach (zależnie od kraju zamieszkania): polskim i angielskim, polskim i hiszpańskim, polskim i
niemieckim lub polskim i francuskim.
ENCYKLOPEDIA do nabycia pod tym linkiem

Encyklopedia jest dostępna w księgarniach w Polsce i poza
granicami kraju. Pełne informacje o dostępności Encyklope- h t t p s : / / w w w. a k a d e m i c k a . p l / i n d e x . p h p ? d etadii sa na stronie https://www.akademicka.pl/index.php?deta- le=1&a=2&id=54556
le=1&a=2&id=54556
Głównym zamierzeniem Autora encyklopedii wielojęzycznej
jest jej aplikacja jako lektury w szkołach polonijnych w świecie.
Taka forma przekazu dla młodego pokolenia, , będzie stanowić
wielkie narodowe dziedzictwo Polonii, nie tylko w świecie, ale
także w Polsce.
Autor encyklopedii Profesor Zbigniew S. Piasek, w strukturach światowych organizacji polonijnych, pełni między innymi
funkcję korespondenta zagranicznego „Stowarzyszenia Polsko
Amerykańskich Inżynierów” w Nowy Yorku, „Polonia Technica” w USA oraz korespondenta w organizacji międzynarodowej
„Strzelecki Heritage Inc. Melbourne” w Australii.
Profesor podjął się eksperymentalnych badań zmierzających do
monograficznego opisu osiągnięć Polonii i Polaków w USA, Rosji, Kanadzie, Ameryce Południowej, Europie, Afryce, Australii i
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STACHURSKAADRIANA@GMAIL.COM

INWESTYCJE / ADRIANA STACHURSKA

NA ZDJĘCIU, PRZEDSTAWIAMY WARIANT O POWIERZCHNI ZABUDOWY DO 35M2, KTÓRY MOŻEMY POSTAWIĆ „NA
ZGŁOSZENIE” WEDŁUG UPROSZCZONYCH PROCEDUR.
PROJEKT TEN OFERUJE POWIERZCHNIĘ O 58 M2 – I MAMY
OPCJĘ DOMKU BUDOWLANEGO NA MIEJSCU, CZY „KONTENERA”, KTÓRY PRZYJEDZIE W 4 CZĘŚCIACH I ZOSTANIE
ZŁOŻONY NA DZIAŁCE.
POMIMO BARDZO PROSTEJ, POWTARZALNEJ KONSTRUKCJI
ISTNIEJE WIELE MOŻLIWOŚCI ZINDYWIDUALIZOWANIA
PROJEKTU. SAMI MOŻEMY WYBIERAĆ RODZAJ I KOLOR
ELEWACJI, UKŁAD ŚCIANEK WEWNĘTRZNYCH, KOLOR I
RODZAJ POKRYCIA DACHOWEGO, RODZAJ WYKOŃCZENIA,
JAK I SPOSOBY IZOLACJI. JEŚLI DODAMY DO TEGO WŁASNĄ
INWENCJĘ ODNOŚNIE UMEBLOWANIA I PRZYOZDOBIENIA
WNĘTRZ PLUS SWOBODNY WYBÓR MIEJSCA, GDZIE NASZ
DOM MA STANĄĆ, I ARANŻACJI OTOCZENIA, OKAZUJE SIĘ,
ŻE DOSTAJEMY COŚ NA WSKROŚ OSOBISTEGO, ZGODNEGO
Z NASZYMI POTRZEBAMI I POCZUCIEM ESTETYKI. JEŚLI
CHCESZ WYBUDOWAĆ WIĘKSZY DOM TO MOŻEMY ZROBIĆ TO RAZEM POPRZEZ ZWIĘKSZENIE PROPORCJI I DOŁOŻYĆ KOLEJNYCH ELEMENTÓW...
Z NAMI WSZYSTKO JEST MOŻLIWE!. MARZENIA SIĘ SAME
NIE SPEŁNIAJĄ!. MY SPEŁNIAMY MARZENIA :)!.
CHĘTNIE ODPOWIEM NA KAŻDE TWOJE PYTANIE. KAŻDE
PYTANIE JEST ISTOTNE. ZATEM ZACHĘCAM DO KONTAKTU ZE MNĄ :)!.
RADOŚCI I SERDECZNOŚCI
ADRIANA STACHURSKA
+48668032654

BIZNES / DESIGNER
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KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY
O KRYSZTAŁOWE PIÓRO
Co należy zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku 6–14 lat
mieszkających w Polsce oraz za granicą. Celem przedsięwzięcia jest propagowanie rodzimej literatury wśród
dzieci i młodzieży, kształtowanie nawyku czytania, rozwój wyobraźni i umiejętności artystycznych oraz wprowadzanie młodego czytelnika w świat wartości moralnych i ich zastosowania w codziennym życiu. Dzięki
organizacji konkursu plastycznego, opartego na wartościowej literaturze z gatunku fantasy, organizatorzy
chcą zachęcić dzieci do obcowania ze sztuką, która nieprawdopodobnie wpływa na rozwój inteligencji. Neurobiolodzy wykazali, że uprawianie sztuki aktywuje uwagę
poznawczą, która odgrywa istotną rolę w codziennym
życiu. Jest ona szczególnie istotna w rozwoju dziecka,
wpływając na kontrolę myśli, uczuć i zachowania, a tym
samym na jego rozwój i edukację.

Wybrać ulubiony fragment powieści i wykonać pracę
plastyczną dowolną techniką (malarstwo, rysunek, tradycyjne techniki graficzne – bez grafiki komputerowej)
w formacie A4 lub A3.

Prace konkursowe będą oceniać światowej sławy portrecistka Barbara Kaczmarowska-Hamilton (Wielka
Brytania), Justyna Kisielewicz, malarka młodego pokolenia (Stany Zjednoczone), Matylda Konecka, polska
ilustratorka (Wielka Brytania), Beata Drzazga, właścicielka największej firmy medycznej w Polsce, oraz Ryszard Matecki, artysta i dyrektor Muzeum Regionalnego w Cedyni.
Prace zgłoszone do konkursu będą podlegać ocenie w
trzech kategoriach wiekowych: 6–8 lat, 9–11 lat i 12–
14 lat. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają
statuetki Kryształowe Pióro, a 15 finalistów (po pięciu
z każdej kategorii) otrzyma nagrody rzeczowe, książki,
dyplomy oraz publikację swojej pracy w specjalnym,
ilustrowanym wydaniu książki Harper i zagubiona wiedza autorstwa Kingi Langley.
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Należy przeczytać książkę Harper i zagubiona wiedza
lub wysłuchać darmowych fragmentów audiobooka dostępnych na stronie http://www.harperpolska.com w
zakładce Konkurs.

Zrobić zdjęcie swojej pracy i wysłać zgłoszenie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie harperpolska.com najpóźniej do dnia 31 maja 2021 r.
Kapituła konkursowa wybierze 5 najlepszych prac w
każdej z kategorii wiekowej – razem będzie to 15 finalistów. Zwycięskie prace wraz z informacją o ich autorach zostaną opublikowane na stronie internetowej
organizatora w dniu 9 września 2021 r. w rocznicę urodzin Aleksandra Doby, polskiego podróżnika, który
niespodziewanie odszedł po zdobyciu Kilimandżaro.
Aleksander przed wyprawą do Afryki z entuzjazmem
przyjął zaproszenie zajęcia miejsca jurora w kapitule
Międzynarodowego Konkursu Literacko-Plastycznego
o Kryształowe Pióro. W ten sposób organizatorzy chcą
uhonorować pamięć tego wspaniałego człowieka, który zarażał wszystkich swoją niespożytą energią i wielką
pasją odkrywcy.
Kinga Langley
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usza I edycja Międzynarodowego Konkursu
Literacko-Plastycznego Harper i zagubiona
wiedza, w którym głównymi nagrodami są
Kryształowe Pióra oraz publikacja prac 15 finalistów w specjalnym, ilustrowanym wydaniu książki
autorstwa Kingi Langley.

Autorka książki “Harper i zagubiona wiedza”.
Reedycja z upoważnienia: Kinga Langley,
www.harperpolska.com
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AKWA z siedzibą w Edynburgu zaprasza dzieci w wieku 6-14 lat mieszkające w Szkocji do wzięcia udziału
w spotkaniach literackich ONLINE, które poprowadzi
Kinga Langley, autorka książki dla młodych czytelników “Harper i zagubiona wiedza”.
Spotkania odbędą się w następujących terminach i są
skierowane do trzech grup wiekowych:

literatury wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie nawyku czytania, rozwój wyobraźni i umiejętności artystycznych oraz wprowadzanie młodego czytelnika
w świat wartości moralnych i ich zastosowania w codziennym życiu. Dzięki organizacji

konkursu plastycznego, opartego na wartościowej li15 marca 2021, godz. 18.00-19.00 (UK) – dzieci w wie- teraturze z gatunku fantasy, organizatorzy chcą zachęku 6-8 lat – ZAPISZ SIĘ
cić dzieci do obcowania ze sztuką, która nieprawdopo22 marca 2021, godz. 18.00- 19.00 (UK) – dzieci w dobnie wpływa na rozwój inteligencji. Neurobiolodzy
wieku 9-11 lat – ZAPISZ SIĘ
wykazali, że uprawianie sztuki aktywuje uwagę po29 marca 2021, godz. 18.00-19.00 (UK) – dzieci w znawczą, która odgrywa istotną rolę w codziennym
wieku 12-14 lat – ZAPISZ SIĘ
życiu. Jest ona szczególnie istotna w rozwoju dziecka,
wpływając na kontrolę myśli, uczuć i zachowania, a
tym samym na jego rozwój i edukację.
Po cyklu marcowych spotkań autorskich w kwietniu
odbędą się warsztaty artystyczne, które poprowadzą:
Wszystkie spotkania i warsztaty artystyczne ONLINE
Basia Kaczmarowska-Hamilton – światowej sła- są BEZPŁATNE, ale ze względu na ograniczoną liczwy portrecistka (Wielka Brytania)
bę miejsc, wymagana jest wcześniejsza rejestracja i
osobisty udział dziecka, by mogło otrzymać książkę w
Justyna Kisielewicz – malarka młodego pokolenia PREZENCIE!
(Stany Zjednoczone)
Halina Rosa – polska artystka (Szwecja)
Każde dziecko biorące udział w spotkaniu ONLINE w
SZKOCJI otrzyma w PREZENCIE egzemplarz książki
“Harper i zagubiona wiedza”, po której przeczytaniu
powinno wykonać pracę plastyczną dowolną techniką
i zgłosić ją do Międzynarodowego Konkursu Literacko-Plastycznego o Kryształowe Pióro. Prace zgłoszone
do konkursu będą podlegać ocenie również w trzech
przedziałach wiekowych: 6–8 lat, 9–11 lat i 12–14 lat.
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach na etapie regionalnym w Szkocji (razem 9 osób) otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Zwycięzcy etapu międzynarodowego otrzymają statuetki Kryształowe Pióro, a 15 finalistów (po pięciu z
każdej kategorii) otrzyma nagrody rzeczowe, książki,
dyplomy oraz publikację swojej pracy w specjalnym,
ilustrowanym wydaniu książki Harper i zagubiona
wiedza autorstwa Kingi Langley.
Celem przedsięwzięcia jest propagowanie rodzimej
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PSYCHOTERAPIA POPRZEZ FOTOGRAFIĘ.
CZY TO MOŻLIWE?

F

otografia towarzyszy nam na każdym kroku –
aparaty można znaleźć we wszystkich modelach
smartfonów lub tabletów. Niektórzy uwielbiają
robić autoportrety w formie tzw. selfie, a inni fotografują krajobrazy lub jedzenie. Profesjonaliści doceniają fotografię produktową i specjalistyczne sesje, które mają na celu promocję danego produktu lub usługi.
Okazuje się, że fotografia jest również cenionym narzędziem służącym w psychoterapii.

to, że wywołują określone emocje. Zdjęcie rodziny przy
obiedzie dla jednej osoby może oddziaływać pozytywnie, z powodu przypominania sobie przyjemnych chwil
w gronie najbliższych, a drugiej przyniesie falę smutku
związaną, np. z zobaczeniem osoby, której już nie ma na
tym świecie.

Wprawne oko psychoterapeuty zauważy skrywane emocje i reakcje powiązane z konkretnym zdjęciem i stojącym za nim wspomnieniem z przeszłości. Bardzo często
FOTOGRAFIA PORTRETOWA
pacjent nie zdaje sobie sprawy, że dane zdarzenie tak
mocno wpłynęło na jego psychikę i nadal jest motywaBardzo często na psychoterapię do specjalistów zgła- torem jego obecnych działań. Ujawnienie rzeczywistej
szają się osoby po przejściu traumy lub zmagające się z przyczyny zachowań jest przełomowym momentem caciężkim czasem w swoim życiu, np. wynikającym z utra- łego procesu psychoterapii.
ty kogoś bliskiego. Głównym problemem takich pacjentów jest brak pewności siebie i samoakceptacji.
Zdjęcie. Krzysztof Wiciński.
Specjalista z Centrum Psychologii i Wizerunku Oassis,
w którym przenikają się obszary związane z psychologią, fotografią i modą, mówi: Sesja fotograficzna w pięknym otoczeniu iw wyjątkowej stylizacji pomoże otworzyć się pacjentom na nowe doświadczenia. Nawet jeśli
wcześniej nie mieli nic wspólnego z modelingiem, po
skończonej sesji i pozytywnym feedbacku od fotografa
utwierdzą się w przekonaniu, że poradzą sobie z rzeczami, które dotąd były im nieznane.
Dodatkowo, profesjonalny fotograf wykona zdjęcia podkreślające wszystkie atuty modela. Dzięki temu, być
może po raz pierwszy osoba poddawana terapii dostrzeże piękno, które widzą w niej inni. Poczucie się komfortowo ze swoim ciałem i wyglądem będzie miało ogromny
wpływ na pewność siebie. Widząc swoje atuty automatycznie wzrasta samocena, co jest pożądanym etapem w
procesie psychoterapii.
Zdjęcia z rodzinnego albumu
Innym sposobem na wykorzystanie fotografii w psychoterapii jest oglądanie i analiza rodzinnych zdjęć. Pamiątkowe fotografie rzadko są neutralne – ich zaletą jest
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JAK UMIEJĘTNIE BUDOWAĆ POZYTYWNĄ jesteśmy. A to przekłada się na pozytywną samoocenę.
SAMOOCENĘ?
Pomocne bywają w tym praktyki jogi, mindfulness, czyli uważności, afirmacje, medytacja oraz konsultacja z
Najlepszym wspólnikiem jest pewność siebie. Te słowa psychologiem.
Sarah Morgan są ponadczasowe. Niestety obecnie wiele osób przeżywa zgoła inne emocje. Lęk, niepewność, Konsultacja z psychologiem – dlaczego to podstawa bustrach, złość, smutek, wycofanie… czy często mierzysz dowania pozytywnej samooceny?
się z takimi uczuciami? W dużej mierze są one związane z niską samooceną, która przeszkadza w codzien- Obecnie coraz więcej osób korzysta z psychologii klanym funkcjonowaniu. Każdy chce żyć pełnią życia, ale sycznej, która opiera się na rozmowie z terapeutą. To
nie każdy potrafi. Jak więc wzmocnić pewność siebie, niezwykle rozwojowe przeżycie, gdyż dzięki niemu zajby być szczęśliwym?
rzysz w głąb siebie oraz poznasz źródło problemów.
Spotkanie z psychologiem rozwija, uczy i skutecznie poBudowanie pozytywnej samooceny – w jaki sposób to maga podnieść własną samoocenę. Z tej formy terapii
zrobić?
chętnie korzystają wszyscy – w tym sportowcy, prezesi
czy też celebryci.
Zmiany wymagają czasu. Tym bardziej zmiany na lepsze. Dlatego też musisz pamiętać, że budowanie pozy- Dlatego też w dzisiejszych czasach nie trzeba obawiać
tywnej samooceny to proces, droga, a nie jednorazowy się spotkania z psychologiem. Ze specjalistą można nawysiłek. Nie oczekuj więc natychmiastowych efektów wet przeprowadzić rozmowę online bez wychodzenia
po tygodniu, tylko działaj sumiennie i powoli.
z domu. To właśnie psycholog pomoże zrozumieć, że:
choćbyś przeszedł cały świat, nie znajdziesz nikogo bar– Z cierpliwością naprawiaj skrzywiony obraz własnej dziej godnego miłości niż Ty sam.
osoby. Bo tym właśnie jest niska samoocena. Złą oceną
siebie i swoich zalet oraz możliwości. To Ty decydujesz
o tym, kim jesteś, nie inni ludzie – podkreśla mgr Edyta DROBNE PRZYJEMNOŚCI I ICH WPŁYW NA
Wójcik z Centrum Psychologii i Wizerunku Oassis.
SAMOPOCZUCIE.
Siłę czerpie się z wewnątrz, a nie buduje na opiniach
i ocenach z zewnątrz. Każdy człowiek opiniuje przez
pryzmat własnych doświadczeń – zupełnie innych niż
Twoje. Dlatego też jedna osoba Cię polubi, inna nie – i
z tym trzeba się pogodzić już na początku budowania
pozytywnej samooceny. Nathaniel Branden, jeden z
prekursorów badań nad samooceną i jej uzdrawianiem,
opisał koncepcję sześciu filarów, które decydują o poczuciu własnej wartości. Są to:
świadome życie – dostrzeganie swoich uczuć, emocji,
pragnień oraz ich opisywanie,
samoakceptacja – akceptacja siebie takim, jakim się
jest, w tym porażek i błędów,
odpowiedzialność za siebie i swoje czyny,
asertywność – wyrażanie poglądów bez ranienia nikogo,
życie celowe – wyznaczanie celów i poczucie misji w życiu,
integralność osobista – życie w zgodzie ze sobą i własnymi oczekiwaniami – a nie kogoś innego.
Żyjąc w zgodzie z tymi sześcioma założeniami, szybciej pokochamy siebie i zaakceptujemy takimi, jakimi

Samopoczucie nie zawsze jest zależne od nas, jednak
w wielu przypadkach możemy nim samodzielnie sterować. W jego modyfikacji pomagają między innymi
drobne przyjemności. I chociaż często są one niewielkie
i nie wymagają poświęcenia im dużo czasu, mogą w kilka chwil poprawić kiepski humor.
Od czego zależy nasze samopoczucie?
O tym, że samopoczucie bywa zmienne, przekonał się
zapewne już każdy. Nieprzespana noc, korek na drodze,
sprzeczka z partnerem, trudny dzień z dzieckiem czy
problem w pracy – każdy z tych powodów może sprawić, że w kilka sekund samopoczucie może zmienić się
z dobrego w złe. W takich sytuacjach warto poprawić
kiepski humor małymi przyjemnościami. Jeśli jednak
obniżenie nastroju przedłuża się, zalecam rozmowę ze
specjalistą np. na konsultacji psychologicznej.
Na samopoczucie wpływają zarówno czynniki, które są
od nas niezależne (np. ciśnienie atmosferyczne, temperatura powietrza, dostęp do światła), jak i takie, które
możemy modyfikować. Te, które możemy samodzielnie

DESIGNER 198

Drobne przyjemności pomagają poprawić humor. Dzieje się tak dlatego, że odprężają ciało i umysł, a także pozwalają „odpłynąć” złym
myślom, co skutecznie pozwala polepszyć nastrój. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze będą najlepszym rozwiązaniem. Wpływ na samopoczucie mają także nasze myśli, nastawienie i reakcje. Dlatego
mierząc się z jakimś dużym problemem, mogą się nie sprawdzić, gdy
np. myśli będą skupione na porażkach, trudnościach, negatywnych
wyobrażeniach itp. Drobne przyjemności nie sprawdzą się także u
osób, które przez dłuższy czas odczuwają obniżony nastrój. W takich
sytuacjach warto zastanowić się, z czego on wynika i w przypadkach
permanentnego, złego samopoczucia, udać się na konsultację psychologiczną.
Kilka pomysłów na drobne przyjemności.
Nie ma stałego zestawu przyjemności, które każdemu będą sprawiały taką samą radość i odprężenie. Chociaż każdy ma własny sposób
na relaks, to nierzadko brakuje pomysłów, co mogłoby się sprawdzić danego dnia. Małą przyjemnością, która przyniesie odprężenie,
może być:
kubek ulubionej kawy, kąpiel w wannie pełnej piany,
seans na macie do akupresury, słuchanie dźwięków natury lub ulubionej muzyki, leżenie na łóżku z odżywczą maseczką na twarzy, sesja zdjęciowa, spacer po lesie,
ulubione ćwiczenia w sali fitness, odświeżenie dawnej pasji – malowanie, szycie, pielęgnacja kwiatów itp.
Jeśli doświadczasz chwilowego, gorszego samopoczucia, wybierz
jedną z powyższych czynności i sprawdź, czy polepszy ci nastrój.
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Czy drobne przyjemności pomagają poprawić samopoczucie?

EDYTA AGNIESZKA WÓJCIK- ZDJĘCIE> KRZYSZTOF WICIŃSKI

zmieniać, związane są z podstawowymi potrzebami takimi jak nawodnienie organizmu, właściwa dieta i aktywność fizyczna. Wyróżnia się także czynniki, które, chociaż można poprawiać, wymagają
większego zaangażowania w zmianę – są to np. dobre relacje i myśli.
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CAMERA SHIFT, PHOTO BY TIMJAN, ADRIAN BARTOSZEK

NEW COLLECTION KOZACKA & ROSA, ILONA BARTOSZEK
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HALINA ROSA DESIGN

FOLKLORE

PHOTO SESSION BY MARTA JADWIGA BARTOSIAK

PHOTO SESSION BY MARTA JADWIGA BARTOSIAK
MODELKI/ SIOSTRY PLESKOWICZ

HALINA ROSA DESIGN

PLESKOWICZ

POLISH SWEDISH FOLK FASHION SHOW STOCKHOLM 2019

PIĘKNY, WYJĄTKOWY I EKSKLUZYWNY
ZESTAW KSIĄŻEK ANNY KOLISZ
PROF. HONOROWY ACADEMIC UNION
OKSFORD

Mówi się, że nie powinno oceniać się książki po okładce,
ale zanim zaglądnę do środka zacznę właśnie od tego, bo
wszystkie wydania są naprawdę piękne. „Proszą, wołają!
– weź mnie do ręki i idź dalej – zobacz co jest w środku!”.
Ozdobą jest: kolorystyka, papier, złocenia, no i oczywiście przepiękny Design zaprojektowany specjalnie dla
Pani Anny Kolisz przez Halinę Rosa.
Książka Anny Kolisz, Anna Kolisz Inspiruje
Ten design jest wspaniałym uzupełnieniem, a właściwie
elementarnym ozdobnikiem jednej z okładek książek
Pani Anny Kolisz, znajdziemy go też w środku na wszystkich stronach. Róża, w wyjątkowym ujęciu graficznym i
kolorystycznym w swoim niebagatelnym pięknie uwydatnia i przyciąga, co zdecydowanie ma tu wpływ na
aspekt estetyczny i podnosi pod każdym względem wartość wydania.
Co do treści: w pełni oddaje osobowość Autorki, która
w niebagatelny sposób przekazuje dla potomności to co
nie powinno ulec zapomnieniu. Dzieła i osiągnięcia jej
życia – swoją historię kobiety Biznesu i Inspiratorki. W
ciekawych ujęciach i momentach życia w odniesieniu do
wielu „pozycjo- ról”, które łączy z niebywałą umiejętnością i zaangażowaniem. Żona, Matka, Babcia, Teściowa, Przyjaciółka, Koleżanka, Kobieta Biznesu, Kobieta
Sukcesu, Kobieta z Pasją, Prezes, Honorowy Profesor
Oxford, Inspiratorka, Celebrytka, Fascynatka, Artystka,
Podróżniczka, Gość Honorowy w wielu wyjątkowych
miejscach na świecie, no i tu między innymi w Zespole
Redakcyjnym Magazynu Designer.
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Recenzja Dr Agnieszki Malczewskiej- Błaszczyk.

Dr Agnieszka Malczewska Błaszczyk, Prof. Dr. hab. Krystyny Leśniak – Moczuk
Patrząc na przebieg życia i wybitny dorobek nie dziwię się,
że osoby, które Pani Anna wymienia jako swoich inspiratorów to m.in.: Królowa Wiktoria, Steve Jobs, czy Brian
Tracy. Jak Sama cytuje za tym ostatnim: „Nigdy nie ma
wystarczającej ilości czasu by zrobić wszystko, ale zawsze
jest wystarczająca ilość, by zrobić to co najważniejsze”.

Ja osobiście dodałabym jeszcze: „Żelazna Dama” – W odniesieniu do przemysłu Lotniczego!!! Kobieta, która ma
w sobie tyle delikatności i subtelności, mocno związana z
pięknem, kulturą i sztuką, a jednocześnie tak prężnie działająca w takim sektorze „biznesu”.
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WARSAW IS A WOMAN

Premiera książki Anna Kolisz Inspiruje, Halina Rosa Design
Pani Anna, nie zapomina też o znajomych i przyjaciołach
w książce Anna Kolisz inspiruje znajdziemy wspaniałe recenzje ważnych dla Niej osób m.in. Prof. Dr. hab. Krystyny Leśniak – Moczuk: …Nie ma przypadkowych spotkań
w naszym życiu, każdy napotkany człowiek jest, albo lekcją, albo sprawdzianem, albo wyjątkowym prezentem…
Ania spotkana na mojej drodze życia jest wyjątkowym
prezentem od losu, bowiem przebywanie z nią ubogaca…, czy recenzja Haliny „Rosa”: „…Anna jest osobą o
pięknej duszy, interesuje się sztuką, psychologią, muzyką, poezją. Miłość do sztuki jest miernikiem szacunku do
otaczającej nas natury. Jaki jest stosunek do natury, tyle
jest warta twoja sztuka.
Mówi się dziś, że sztuki prawdziwej już nie ma, a to dla
tego, że ludzie próbują wyeliminować z życia wartości
najwyższe. „Sztuka to przecież wymowa ludzkiej duszy
to naśladowanie przyrody, a dusza pochodzi od Boga”…
Anna żyje w krainie czarów, stworzyła swój ogród marzeń…
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Od pierwszej rozmowy Anny Kolisz z Haliną Bartoszek/
Rosa powstała synergia i płaszczyzna do współpracy oraz
wspólnych projektów. Mówi się symbolicznie, że wspaniale byłoby coś po sobie pozostawić, Pani Anna pozostawi wiele…, ale te książki to coś szczególnego, czym rodzina może pochwalić, się na tu i teraz, na już!!! Każdy kogo
fascynuje metagenealogia i genealogia, na pewno to doceni. Wszystko zebrane w jednym miejscu, osiągnięcia,
dorobek, wszystko dokładnie opisane i ubogacone pięknymi zdjęciami. Także spójrzcie na te wydania, które są
ozdobą mojej biblioteki: „Anna Kolisz – Kobieta Sukcesu”, Anna Kolisz – Inspiruje, „Biblia prawdziwego piękna”, Ambasador przedsiębiorczości w Polsce”, zaglądnijcie w życie Pani Anny i poznajcie Jej osobowość.
Dr Agnieszka Malczewska – Błaszczyk
Szwajcaria 05.04.2021
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SHE / SPECTACULAR – HEROIC –
EDUCATED
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Photographer : Mag Wozniak
Fashion Designer : Agnieszka Wyrwał/Aga Pou
The Heroines : The Debutantes

Agnieszka Michalczyk is the President of the Queen Maria Kazimiera Foundation, closely collaborating with the
Palace Museum in Wilanów. She is also the organiser of
the Debutantes’ Ball and is a Patroness of the Good Style
Academy – a body of the Club of European Integration.
Debutantes in the photoshoot:
Julia Ciborowska , Maria Kądzielska, Jolanta Pietrasik,
Marta Plicha, Julia Polaczek, Anna Sadzyńska, Klaudia
Sarnacka, Klaudia Ziółek, Weronika Ziółek.

Project curator: Agnieszka D. Michalczyk
The Exhibition : 8 March – 9 April 2021
Opening : 8 March at 7 pm online
Facebook: Power of Art, Debiutantki and Mag Wozniak MAG WOZNIAK – is a resident of Stockholm. She is a
visual arts artist, who is truly passionate about painting,
Art
photography, graphics, new media and design. She is a
member of the Swedish Association of Photographers,
You Tube: Power of Art
the Union of Polish Artists, a collaborating member of
The exhibition promotes the women of Warsaw, their the OW ZPAP and an active member of the artistic grocourage, independence and ambition. It emphasizes the up “Młodzi Sztuką”. She is also a member of the Club of
importance of education, self – awareness and the pur- European Integration. In 2019 she received a diploma
suit of dreams, never compromising our integrity and for her achievements from the Minister of Culture and
always remembering who we are. “Warsaw is a woman. National Heritage. Mag Wozniak has nearly 200 artistic
SHE” points to possibilities not limitations. SHE creates projects to her name as well as individual and collective
a positive energy essential in today’s world and awakens exhibitions, competitions and films presenting numerous artists and their works. As an art correspondent she
the inner beauty dormant in every woman.
related various cultural events. She is a curator of exhiThe “Warsaw is a Woman” photoshoot took place during bitions, an animator of cultural events and charity camthe VIIth edition of the charitable and educational Pro- paigns. Promoter of culture and the arts, a publicist, an
gramme called the Debutantes. The photographer is Mag editor-in-chief and an owner of a cultural website – Art
Wozniak who is also a painter. The Debutantes are dres- Imperium/Art Empire. Her paintings, drawings and
sed in clothes designed by Agnieszka Wyrwał/Aga Pou, photography are in private collections all over the world
: USA, France, Germany, Spain, Norway, Sweden and
depicting characteristic Warsaw landmarks.
Poland.
Selected photos earned Mag Wozniak 3rd place at the
first biannual competition of the Polish Community in AGNIESZKA WYRWAŁ graduated from the AcadeSweden organised by the “Polska Riksförbundet i Sveri- my of Fine Arts in Lodz. She is a designer, creator of the
brand “Aga Pou” and owner of the clothing company “Na
ge”.
Pokaz”/”For Show”, which successfully collaborates with
The Debutantes is a well-established charitable and edu- numerous companies and advertising agencies in Pocational Programme realised at the Museum of King Jan land and abroad, designing commercial and professional
III’s Palace at Wilanów. It is dedicated to young women clothing. She creates praised collections which are reguaged 18 – 25 years. The unique Programme aims not larly presented at the Polish and international “Fashion
only to develop a social, historical and aesthetic sensiti- Weeks”. Agnieszka Wyrwał is a laureate of the Warsaw
vity among its participants but also to educate a gene- Talent Fashion Street Competition and the international
ration of self-assured, emphatic and active women. The Fashion Culture Competition. Her collections are highly
Programme earned the title “Golden Artist – The Good regarded by the British and Italian Vogue magazine, and
Spirit of Culture 2020”. The creator and animator of the her fashion shows are presented on Fashion TV and FaProgramme – Agnieszka D. Michalczyk is a graduate of shion One. As an expert she is often requested to judge TV
the History and Philosophy Department at the Jagiello- competitions for young designers. One of her creations is
nian University in Cracow. She is a well known social an integral part of the Warsaw Ethnographic Museum’s
activist, as well as the curator of this exhibition. A true permanent exhibition. Agnieszka Wyrwał has been coldriving force in the cultural world, she is committed to laborating with the Debutantes since the IInd edition of
promoting Polish heritage both in Poland and abroad. the Programme.
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EXHIBITION ORGANISER : POWER OF ART
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POWER OF ART VR GALLERY

Media Patronage :
Akademia Kobiet Skutecznych
Art Imperium
Klub Integracji Europejskiej
La Mode et la Diplomatie
Miesięcznik STOLICA
Pozytywny Wilanów
przedsiebiorcy.eu
Designer Magazine Stockholm
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stopniowo realizować swoje projekty. Na to, żebym zaczęła tworzyć, musiał przyjść odpowiedni moment. I ku
mojej radości – przyszedł. Byłam wtedy w bardzo trudnej
sytuacji życiowej i zdawało mi się , że świat legł w gruzach nie dając mi szansy na cokolwiek. Te trudne osobiste
doświadczenia, jakich doznałam, zaczęły we mnie rodzić
potrzebę kreowania własnych pomysłów.

ANNA WYROŚLAK

we mnie, gdy kilka lat temu doznałam urazu dłoni. Zrozumiałam wtedy, że tym wydarzeniem jakaś siła uświadamia mi to , czym mogę się zajmować, co będzie mnie wyrażać. Wybrałam spełnianie się w tworzeniu ubrań z kilku
powodów. Nie bez znaczenia zapewne pozostaje fakt, że
krawiectwo od zawsze funkcjonowało w moim rodzinnym domu. Dzięki mojej babci i mamie mogłam cieszyć
się ubraniami jedynymi w swoim rodzaju. Chociaż wtedy
przymiarki wydawały mi się koszmarem, to pamiętam,
jaka byłam szczęśliwa, gdy koleżanki pytały się, gdzie kupiłam bluzkę, czy spodnie. A ja z dumą odpowiadałam
: „mama mi uszyła”, cudowne uczucie. Moja mama była
samoukiem i widziałam, ile wkładała serca w to, żebym
mogła mieć coś innego, tylko dla mnie. Bardzo się starała, czasami nawet sąsiadki były zaangażowane w pomoc,
jeśli mama nie umiała czegoś skroić. Terkot maszyny do
szycia mojej babci to nieodzowny dźwięk mojego dzieciństwa, zresztą zachowałam ją do dzisiaj. Można więc powiedzieć, że wyssałam tę pasję z mlekiem matki. Mama
ubierała mnie, a ja swoje lalki. Co prawda czasem odbywało się to kosztem garderoby mojej mamy i połamanymi igłami w maszynie, ale nie poddawałam się. Chciałam, żeby moje lalki były szczęśliwe jak ja. Fascynowały
mnie także czarno-białe fotografie mojej babci, mogłam
na nich podziwiać pięknie ubrane panie w kapeluszach.
Miały w sobie w sobie nieodparty urok i elegancję.
Gdy dorosłam zaczęłam szyć, nie tylko dla siebie. Radość
była podwójna. Odkryłam, że jestem w stanie sprawić radość swoim szyciem również innym kobietom.

O

dkąd pamiętam tworzenie ubrań wzbudzało
moje zainteresowanie. Już będąc dzieckiem
zapragnęłam, żeby moje lalki miały ubranka,
które im zrobię. Przystrajałam je więc na mnóstwo różnych sposobów: w kwiaty, liście, tkaniny, czy bibuły. Przez wiele lat nie zdawałam sobie sprawy, że to, co
kreuje moja wyobraźnia to dar. Świadomość obudziła się
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Podstawy wiedzy na temat krawiectwa i powstawania
ubrań zdobyłam w szkole, ucząc się szycia na miarę. Było
to ponad dwadzieścia lat temu. Przez ten czas z krótszymi
i dłuższymi przerwami pogłębiałam swoje umiejętności
i zdobywałam nowe. Pilnie śledziłam wszystkie nowinki
w tej profesji. W dużej mierze była to wiedzą techniczna.
Odzwierciedlałam wzory dopasowując do sylwetek klientek. Ale czułam ciągły niedosyt, chciałam czegoś więcej.
Czegoś, co wypływa z mojej wyobraźni. Zaczęłam więc
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ODKRYŁAM, ŻE JESTEM W STANIE SPRAWIĆ RADOŚĆ SWOIM
SZYCIEM RÓWNIEŻ INNYM KOBIETOM

Uwielbiam ten moment, kiedy przychodzi natchnienie.
Jest niesamowity, tym bardziej, że pojawia się niespodziewanie. Ale, czy mogę sprecyzować, kiedy pojawi się
wena? Nie sądzę. Może spróbuję najpierw określić, czym
dla mnie jest. W moim odczuciu to chwila, kiedy bez głębszego zastanawiania się pozwalam ponieść się impulsowi.
To czas, kiedy zamykam na chwilę oczy, a potem moje
dłonie tworzą coś, co mam w swojej wyobraźni. Kolor,
forma, przekaż spotykają się w jednym miejscu. Myślę, że
wena jest wypadkową emocji, jakich doświadczam. Nie
potrafię określić, kiedy przyjdzie „ten” czas. To zmienne i
nieprzewidywalne. Nie do zaprogramowania.
Gdy rozpoczynałam naukę w krawiectwie , dostawałam
coraz trudniejsze rzeczy do wykonania, wymagające wyobraźni i precyzji. Pani profesor skutecznie zaszczepiła we
mnie chęć poszerzania swoich umiejętności nabytych w
domu i szkole. Nadal więc dążę do rozwoju, nie poprzestając na jednej koncepcji, stawiam sobie nowe wyzwania na
mapie mojego spełnienia. Swoje talenty staram się rozwijać wielokierunkowo.
Jedną ze ścieżek jest pogłębianie warsztatu czysto krawieckiego. Stałe uczę się czegoś nowego. Wychodzę z założenia, że stojąc w miejscu, cofam się. A projektowanie
zaczęłam od prostych rzeczy, stopniowo przesuwając sobie wyzwania. Najpierw były torby, pasy, ozdoby na rękę
lub szyję. Później przyszedł czas na gorsety i suknie (ślubne, wieczorowe, nowoczesne). Chcąc rozwijać i poszerzać
swoje umiejętności, stosuję różnorodność przy doborze
technik wykonania i materiałów. Szukam takich, które
odzwierciedlą to, co mi w duszy gra. Wachlarz możliwości jest olbrzymi. Korzystam z tego. Uwielbiam tworzyć z
koronek, ale w moich pracach można również odnaleźć
sznurek, drewno, liście, szklane koraliki i metalowe elementy. Z tkaninami jest podobnie. Stosuję różnorakie, od
cięższego aksamitu do tych najbardziej zwiewnych i lekkich jak piórko. Kolejna ścieżka to poszerzanie warsztatu
rękodzielniczego, najbardziej pracochłonnego, ale bardzo
efektownego. Haftowanie, ozdabianie koralikami, cekinami i innymi dodatkami to techniki również obecne w mojej pracowni.
Inspiracje czerpię z otoczenia, są wszędzie. Myślę, że w

dużej mierze za sugestię odpowiada to, na co w danym
momencie są wyostrzone zmysły. Fascynuje mnie natura
kobiet, ich emocjonalność, wewnętrzne piękno. W swojej
twórczości często odnoszę się do ich delikatności, wrażliwości, subtelności. Nie może jednak zabraknąć drugiej
strony kobiecości – istoty nasyconej zmysłowością, czasem
nawet erotyzującej, czy zbuntowanej. Bardzo duży wpływ
ma na mnie natura, odwołuję się do niej wielokrotnie, to
dzięki jej niepowtarzalności świat jest taki piękny. Jak łatwo zauważyć, motywy kwiatowe są jednymi z moich ulubionych. Zarówno delikatność ecru, jak i soczystość barw
przyrody znajdują duże odzwierciedlenie w moich kolekcjach. Dotykam też aspektu równowagi z planetą w dwo-
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ści. A dodatek w postaci cyrkonii stanowi zupełnie odrębny element zdobniczy.

A) Sukienka z kolekcji „Sztuka jest kobietą” – w tym projekcie zdecydowałam się na stworzenie sukienki moją
autorską techniką, pomijając standardowe wycinanie poszczególnych elementów odzieży (zazwyczaj stosowany w
krawiectwie).

Moja twórczość jest adresowana do wybranego grona odbiorców, kobiet ceniących oryginalność. W dużej mierze
to suknie, które świetnie sprawdziłyby się na scenie, ślubnym kobiercu, czy wspaniałej kolacji.

C) Kolejną z sukienek z tej samej kolekcji wykonałam techniką ogólnie przyjętą, wykrojone części spodu sukienki
są ze sobą zszyte. Wymaga jednak nałożenia dodatkowej
warstwy starannie wymodelowanego tiulu. Dopiero po
Zawsze byłam pewna, że wybrałam odpowiednią dziedzi- ułożeniu w nim wszystkich draperii i umiejscowieniu w
nę dla siebie. Mój wybór dodatkowo się ugruntował, gdy szwach mogę przystąpić do wyszywania ręcznego.
zaczęłam tworzyć swoje projekty. Mogę w nich wyrazić
swoje postrzeganie kobiecości, kreować na swój sposób. D) W kolekcji „Pory Roku” w jednym z modeli proces wyOd kobiet, które miały na sobie moje dzieła, dostaję bu- konania jest odmienny od przytoczonych wcześniej. Po
dujące wiadomości typu :”czułam się jak księżniczka w tej wykrojeniu wszystkich elementów potrzebnych do uszysukience”, albo „czułam się jak w bajce”. To balsam dla cia całości zeszywam je i przymierzam. Po naszkicowamojej duszy.
niu drzewa rozdzielam te części, jedna z nich stanie się
swoistym „płótnem” do stworzenia unikalnego drzewa.
Tworzę swoje prace zgodnie ze swoimi odczuciami. To Haftuję kontury drzewa, umieszczam mnóstwo metalowieloetapowy proces. Czasem koncepcja pojawia się na- wych elementów i szklanych drobnych koraliczków. Gdy
gle, pod wpływem impulsu, natychmiast więc przystępuję jest gotowe przystępuję do uszycia całości.
do realizacji. Innym razem dojrzewam do pomysłu, czuję
wtedy, że jest gdzieś w moich myślach, ale niemal niedostrzegalnie. Lekki, ledwo widoczny zarys czeka na swój Moja sztuka jest dla mnie bardzo ważna, nie umiem bez
właściwy moment. Gdy ten nadchodzi, owoc mojej wy- niej funkcjonować. Pozwala mi trzymać się jasnej stroobraźni powoli zaczyna nabierać barw i kształtów. Ewolu- ny życia. Wielokrotne tylko dzięki niej byłam w stanie
uje. Aż do czasu, gdy widzę go w całej okazałości. Pozosta- przetrwać najtrudniejszy czas . Zawsze ciągnęła mnie ku
je przenieść go do materialnej formy.
górze, nie pozwalając opaść na dno, pomimo życiowych
dramatów. Wyrażam w niej swoje samopoczucie, emocje
Chcąc nadać realne kształty temu, co zaistniało w mojej pozwala mi na uzewnętrznienie się. Odnajduję siebie w
wyobraźni, biorę pod uwagę mnóstwo czynników. To do- tworzeniu, idę drogą, którą dyktuje mi serce. Jestem przebór odpowiedniej tkaniny, techniki wykonania, a także konana, że zmierzam we właściwym kierunku. Lubię też
elementów zdobniczych. Kolejność dalszych prac bywa inspirować się twórczością innych artystów. Emocje, jaróżna, jest podyktowana technicznymi wymaganiami. kich doświadczam, sięgając do prac malarzy, poetów, muŻeby zobrazować różnice porównam kilka moich projek- zyków, fotografów i innych, pozwalają mi wyznaczyć włatów.
sną twórczość.

Publikuję swoje prace na portalach społecznościowych,
Jest tylko płaszczyzna tkaniny, która ma stać się sukienką. Instagram @ana_anja_art_sewing lub na fb. Można je
I staje się. Zanurzam dłonie w tkaninie stopniowo nadając tam obejrzeć i kupić.
jej formę, spośród załamań i draperii wyłania się kształt,
jakiego oczekuję. Po utrwaleniu wszystkich ułożeń przychodzi czas na ręczne ozdabianie całości.
B) Gorset z kolekcji „Seksapil „ – tu wszystko przebiega
zupełnie inaczej. Mnóstwo elementów wyciętych z kilku
warstw po połączeniu tworzy całość. Dopasowywanie gorsetu może odbywać się za pomocą łączeń każdego z tych
elementów. To dzięki nim nadaję oczekiwaną linię cało-
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jaki sposób. Dając drugie życie ubraniu i ulegając chęci
scalenia się z naturą, zanurzam się w łagodnych kolorach
ziemi. Zauważam, jak bardzo są do siebie podobne natura
i kobieta. Obydwie jednoczą w sobie coś, co z pozoru wydaje się nie do połączenia, delikatność z siłą.
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ANETA SKARŻYŃSKI

scenie Opery Wrocławskiej, będąc na drugim roku studiów, a już rok później została solistką Teatru Muzycznego – Operetki Wrocławskiej. Gościnnie grała również
w Teatrze Dramatycznym w Legnicy. Dla artystki, obok
kwestii muzycznych, tak samo ważna jest twórczość plastyczna, a szczególnie malarstwo. Ma na swoim koncie
77 wystaw: 50 indywidualnych, 17 zbiorowych, 10 okolicznościowych. Wiele jej prac znajduje się w prywatnych kolekcjach koneserów, a część w zbiorach, m.in.
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. Twórczość
literacka to trzeci równorzędny kierunek działań Anety Skarżyński. Jest powieściopisarką. W 2008 r. Aneta
Skarżyński zdobyła wyróżnienie na Międzynarodowym
Konkursie Literackim im. Z. Herberta w Londynie.

A

neta Skarżyński – polska artystka: śpiewaczka, malarka i autorka powieści, jest
absolwentką dwóch wrocławskich uczelni
– Akademii Muzycznej na Wydziale Wokalno – Aktorskim oraz Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Wiedzy o Kulturze i Plastyki. Mieszka
i tworzy w Warszawie, łącząc muzykę klasyczną z malarstwem oraz literaturą w rozlicznych autorskich projektach artystycznych. Od 2012 roku jest Dyrektorem ds.
Kultury i Sztuki Fundacji Polonia Union.

Jako mezzosopran powodzeniem odnajduje się w takim
gatunku jak muzyka klasyczna. Jej repertuar obejmuje
nie tylko hity operowe, ale i pieśni oraz autorski program opera-painting-performance. Zadebiutowała na
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Aneta Skarżyński. Najkrócej o sobie mogę rzec, że jestem śpiewaczką operową z powikłaniami malarskimi
i literackimi skutkami ubocznymi – oto pełna diagnoza
mojego nieuleczalnego ze sztuki przypadku. Pozostaję
w stanie permanentnej erekcji twórczej, więc śmiało
mogę się przyznać do “artystycznej nimfomanii”. Wena
zastaje mnie zazwyczaj podczas pracy. Kiedy śpiewam,
odfruwam do krainy muzyki, wydając najprzeróżniejsze
dźwięki mezzosopranowe. Najchętniej w trakcie opera-painting-show. Podczas malowania wpadam w dziurę
czaso-przestrzenną i ląduję w innym wymiarze rzeczywistości. Najczęściej w realizmie magicznym. Obrazy
te możesz ujrzeć na wystawach. Jako autorka książek
chętnie kolekcjonuję przygody, afery, sensacje i makabreski, które później opisuję w powieściach, po czym
testuję na pęcherzach moczowych przyjaciół i czytelników. Czasem schodzę na ziemię i jako Dyrektor ds
Kultury i Sztuki Fundacji Polonia Union zajmuję się
sprawami ważnymi oraz poważnymi. Tyle w tonie żartobliwym, a teraz oficjalnie. Jestem absolwentką dwóch
wrocławskich uczelni: Akademii Muzycznej na Wydziale Wokalno – Aktorskim oraz Akademii Sztuk Pięknych
na Wydziale Wiedzy o Kulturze i Plastyki.
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polska artystka, śpiewaczka,
malarka i autorka powieści

Novum, świt (olej na płycie, 60×160 cm)
1. projektów autorskich
opera-painting-performance
2. twórczości literackiej
Powieści przygodowe wydane nakładem Wydawnictwa
PSYCHOSKOK
(aktualnie w przygotowaniu dwie kolejne powieści)
3.twórczości plastycznej do wglądu:

OBRAZY OLEJNE:– Brzozy– Erotyki i akty– Pejzaże–
Meandry / abstrakcje
AKRYLOWE– Pieśni serca– Akt-op-art– Music-op-art
GWASZE/ TEMPERY– Obrazki z pięciolinii– Aqua-musica– Klimtalia
https://thedesigner.se/aneta-skarzynski-polska-artystka-spiewaczka-malarka-i-autorka-powiesci/
Ricchezza (akryl i olej na tekturze,56×42 cm) (1)
Poniżej podlinkowuję efekty:
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Misterioso (akryl i olej na papierze, 50×70 cm)

Ricchezza (akryl i olej na tekturze,56×42 cm) (1)
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“do szuflady”. Od jakiegoś czasu publikuje swoje wiersze
w sieci, należy do kilku grup poetyckich, bierze tam udział
w warsztatach i konkursach, zdobywając nagrody i wyróżnienia.

LUCYNA ANGERMANN (TRUCHAN)

U

rodziła się 19 czerwca 1974 roku w Zakliczynie
(Małopolska). Dzieciństwo spędziła w rodzinnej Faściszowej. Uczęszczała do Szkoły Podstawowej w Brzozowej, następnie do szkoły
średniej w Tarnowie. Dwa lata po maturze wyjechała do
Belgii, gdzie mieszka do dziś. Już ponad 20 lat… Bierze
tam czynny udział w działalności artystycznej Polonii
Belgijskiej.
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Pisanie to dla niej, jak sama mówi, ucieczka od codzienności, ale i opisywanie codzienności… To lek na wszelkiego rodzaju bolączki. To sposób na naprawianie rzeczywistości, bo nie traci nadziei, że to możliwe, że ciągle
jest na to szansa. To wreszcie dialog zarówno z własnym
wnętrzem, jak i z otaczającym ją światem. Tak realnym,
jak i niewidzialnym. Pisze od wczesnej młodości, zaczęła
już w szkole podstawowej. Do niedawna robiła to tylko
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PISZĘ OD DZIECKA

Jej wiersze były i są publikowane w wielu czasopismach.
Kilka jej wierszy zostało wybranych do trzeciej edycji poetyckiego projektu studentów z Tarnowa “Poetycki Underground”. Przedsięwzięcie to doczekało się własnego
tomiku wierszy pod tym samym tytułem. Jej wiersze zostały także wykorzystane na scenie przez Teatr “Tuptusie”,
działający przy Teatrze im. L. Solskiego w Tarnowie. Niektóre z jej wierszy doczekały się aranżancji muzycznych i
są wykonywane na scenach zarówno polskich, jak i belgijskich.
Zdobyła III miejsce w międzynarodowym konkursie poetyckim “Czy to gwarą, czy polszczyzną, nasza mowa jest
ojczystą”.
Zdobyła III miejsce w ogólnopolskim konkursie poetyckim
“Dźwiękosłowa” w ramach Festiwalu Natchnieni Bieszczadem 2020.
Należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów,
Autorów, Dziennikarzy, Prawników Virtualia ART.

pliwości. Zdecydowanie moim powołaniem i pasją jest
pisanie wierszy. Te również zaczęłam pisać mniej więcej
w tamtym czasie. Niestety, te pierwsze, zagubiły mi się
gdzieś po drodze. A szkoda, chętnie bym do nich wróciła. I tak pisałam do 2002 roku. Potem miałam 14-letnią
przerwę. Wróciłam do pisania w październiku 2016 roku,
i dopiero wtedy uzmysłowiłam sobie, że od czternastu lat
niczego nie napisałam. Skąd ta przerwa? Sama dokładnie
nie wiem. Nastąpiła jakoś samoistnie, bez udziału mojej
świadomości. Może był to mój intuicyjny sposób ochrony przed zbyt intensywnymi przeżyciami? Taki rodzaj
kuli, w której tkwiłam nieświadomie, ale która chroniła
mnie przede mną samą? A gdy już byłam gotowa, to odblokowałam się? Tak więc mogę śmiało powiedzieć, że po
raz drugi zaczęłam pisać w wieku 42 lat. Wpływ na mój
powrót do pisania miał z pewnością mój muzyczny i artystyczny Mistrz i Guru, lider zespołu Stare Dobre Małżeństwo, Krzysztof Myszkowski. Będę Mu za to dozgonnie
wdzięczna.

Pisanie, poezja to dla mnie po prostu życie. Nie umiem
funkcjonować bez niej. To sposób odbierania tego wszystkiego, co wokół. Ale i tego, co w środku, we mnie, w innych. To emocje, uczucia, doznania, marzenia, pragnienia. To przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. To widzialne
i niewidzialne. To cielesne i duchowe. Poezja to WSZYSTKO. A wiersze, to próba zapisania tego wszystkiego. Ale
choćby nie wiem ile wierszy zostało napisanych, to i tak
WSZYSTKIEGO zapisać się nie da. Bo WSZYSTKO jest
nieskończone.

Wzięła udział w kilku antologiach: “Rymy w Bieszczadach/
Bieszczady w rymach” (2017), “Kolor samotności” (2018),
“Peron literacki. Dla Kasi” (2018), “Śpieszmy się kochać
bliskich” (2018), “Odcienie polskiej poezji 1918-2018″
(2018), “Miłość moje imię ma” (2018) oraz “Odrodzenie
Bogini” (2020). W przygotowaniu kolejna, pt. “Miłość, jak
to łatwo powiedzieć”, której wydanie przewidziane jest na Oczywiście są pewne okoliczności, osoby, przeżycia, które
wiosnę 2021 roku.
bardziej działają na moją duszę, na moje zmysły, i “zmuszają” mnie do pisania. To chyba nazywa się weną, muzą
Wydała także cztery tomiki autorskie: “Myśli poplątane” czy inspiracją. Czasem przychodzi to niespodziewanie, w
(2017), “Uchylając drzwi” (2018), “Opowieści (nie)praw- najmniej oczekiwanym momencie, i męczy mnie tak dłudziwe” (2018) oraz ostatni, wydany w Szkocji “Tymczasem go, aż przeleję TO na papier.
w sercu”.

Piszę od dziecka, albo raczej od wczesnej młodości. Miałam może 12 lat, gdy napisałam bajkę o Koguciku Lilipuciku. Na dodatek okrasiłam ją moimi własnymi ilustracjami, co było niezwykle odważne z mojej strony, bo talentu
plastycznego nie mam za grosz. Teraz też zdarza mi się
popełnić jakąś krótką prozę, jednak nie mam do tego cier-

Nie mogę powiedzieć, że piszę dla kogoś (chyba że są to
wiersze okolicznościowe, ale to tylko niewielki procent
moich utworów). W momencie pisania nie myślę o tym,
że ktoś kiedyś przeczyta mój wiersz. Piszę, bo muszę, piszę dla siebie albo raczej po to, żeby coś z siebie wyrzucić.
Dopiero potem wiersze moje prezentuję innym. Oczywiście zależy mi na pozytywnym odbiorze, to dla mnie bardzo ważne i miłe, gdy wiersze moje trafiają do emocji, serc
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Często w moich wierszach pytam… pytam siebie, pytam
innych, pytam świat, pytam Boga. No i próbuję sama odpowiadać. Albo “usłyszeć” odpowiedź. Już chyba kiedyś
napisałam, że moje wiersze to dialog z moim własnym
wnętrzem, oraz ze światem, który mnie otacza, światem
szeroko pojętym. Dialog z widzialnym i niewidzialnym.
W wielu przypadkach jestem zarówno adwokatem, jak
i oskarżycielem. Jestem ZA i PRZECIW. A to dlatego,
że mam mnóstwo wątpliwości, błądzę po omacku, jak
we mgle. Myślę, że odpowiedzi dostanę po drugiej stronie. Przynajmniej taką mam nadzieję. Że wtedy wszystko
stanie się jasne i oczywiste. Ale nawet w tym przypadku
nie wiem tego na pewno, więc znów jest temat do debat.
Jeżeli chodzi o sprawy związane z wiarą, to bardzo ciekawym kuriozum jest to, że jestem osobą głęboko wierząca,
a równocześnie wątpiącą, albo raczej pytającą, szukającą
dowodów. Na szczęście brak namacalnych dowodów nie
wpływa na jakość mojej wiary. Ale to już nie moja zasługa.
Czy czuję się kimś wyjątkowym, dlatego że tworzę poezję?
Nie. Jestem zwykłą kobietą, która przeżywa wszystko to,
co wszyscy inni, a która może ma jedynie łatwość wyrażenia tego w wierszach. Dziękuję Bogu za to. Bez wierszy
moje emocje nie mogąc znaleźć ujścia, chyba by mnie
udusiły.
Jeśli ktoś jest zainteresowany moją poezją, to zapraszam
na mój profil facebookowy, gdzie na bieżąco publikuję
swoje wiersze, lub do zakupu moich tomików. Do tej pory
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że nic nie minęło,
że wracasz, że tęsknisz,
że chcesz być znów ze mną.
I uśmiech na twarzy,
gdy myślę o Tobie.
I trwoga, że tamto
minęło już dawno…
i radość, że zawsze
i wszędzie już razem…
że podasz mi rękę…
pójdziemy w świat dalej.

OSTATNI SPACER
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czytelników, gdy się z nimi utożsamiają. Ale nie myślę o wydałam cztery autorskie, a także kilka antologii, wraz z
tym w momencie pisania. Wtedy jestem tylko ja, moja innymi, współczesnymi poetami. Książki można nabyć
wena i przysłowiowe pióro.
m.in. w polskiej księgarni w Brukseli, lub bezpośrednio u
mnie (kontakt przez messangera, albo przez maila – haNie czerpię inspiracji z twórczości innych poetów. Jeśli linkaa@amorki.pl ).
już, to są to obrazy, filmy, zdjęcia, przeczytane książki, czy
po prostu moje emocje po kontakcie z jakimś wyjątkowym dziełem. Ale taką inspiracją może być zwykły przechodzień na ulicy, spadający liść, przelatujący ptak, zaNADZIEJA
chód słońce… Wszystko. Wszystko może być inspiracją.
Wszystko, co wywoła u mnie jakieś emocje. Lub emocje
zaobserwowane u innych ludzi. Zdarza mi się, że na chwilę
Nie wiem co będzie
staję się kimś innym, czuję jego emocje, piszę tak, jakbym
była tym kimś. Tak było np. w przypadku wiersza OSTATCzy będzie tak samo
NI SPACER opisujący rozmowę matki odprowadzająNadzieja, że lepiej
cej córeczkę do komory gazowej w Oświęcimiu. Ja przez
i lęk, że odwrotnie
chwilę byłam tą kobietą. Pisałam i płakałam, bo czułam
rozdzierający ból matki. Ciężko to wyjaśnić…
Nadzieja, że kochasz,

Spójrz moja Córeczko
Słońce pięknie świeci
Pójdziemy na spacer
Z nami inne dzieci
Pójdziemy parami
Dzieci z mamusiami
Pójdziemy powoli
Aż do tamtej bramy
Za tą wielką bramą
Jest pokój bajkowy
Tam już wejdziesz sama
Tam czeka świat nowy
Kim są ci panowie?
Ci z karabinami?
To nasi rycerze
Zajmują się nami
Co leci z kominów?
Dym się z nich wymyka
Leci wprost do nieba
Bo to chmur fabryka
Chodź szybciej Córeczko
Tam Ci będzie dobrze
Dołączę do Ciebie
Kiedy? Jutro może
Nie mogę wejść z Tobą
Dzieci idą same
Kocham Cię Córeczko
Przytul mocno mamę
Nie płaczę Córeczko
To się pocą oczy
Słońce pięknie świeci
Dzień taki uroczy
xxxxxx
I weszła Córeczka
Już ku niebu leci
Matce serce pękło
Słońce nadal świeci…

DZIWIĄ SIĘ OWADY
Spacerują w blasku świecy
Nasze niespokojne dłonie
Usta szepczą coś bezwiednie
Żadne z nas ich nie rozumie
Ćma zastygła w swoim locie
I przygląda nam się z góry
Drżą powieki wpół przymknięte
Perlą się spocone skóry
I tylko zegar, co czas odmierza
On jeden zna właściwą porę
Tykaniem swoim przypomina
Że jeszcze nie wszystko stracone
Że jeszcze można, że jest szansa
Że mamy prawo, że nam wolno
Że jeśli mocno zamknąć oczy
Na szczyt pójdziemy drogą polną
Patrzą na nas cienie z kątów
I nie mogą się nadziwić
Skąd ten ogień w naszych ciałach
Choć się dziwią, nie śmią szydzić
Pająk zawisł na swej nici
I kołysze się nad nami
A my sobą upojeni
Wszystko wokół mamy za nic
I tylko zegar, co czas odmierza
On jeden zna właściwą porę
Tykaniem swoim przypomina
Że jeszcze nie wszystko stracone
Że jeszcze można, że jest szansa
Że mamy prawo, że nam wolno
Że jeśli mocno zamknąć oczy
Na szczyt pójdziemy drogą polną.
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JAK CIĘ KOCHAM ?

BÓL TWORZENIA

Brak mi pokory
by przyjąć, Panie
Twoje wyroki i Twoje plany
by schylić głowę
ugiąć kolana
gdy mnie spotyka los tak niechciany
Gdy moje plany
moje marzenia
żartem się stają dla Ciebie, Boże
pytam więc wtedy
czy chcesz mnie złamać
tylko dlatego, że przecież możesz?!?
Gdy jasny promyk
wreszcie zabłyśnie
a w sercu moim nadziei iskra
jak ostrym nożem
wszystko ucinasz
i w dal odpływa spokojna przystań
Kolejna kłoda
i krzyż kolejny
ciężar przygniata duszę jak kamień
bunt wielki czuję
niezrozumienie
i żal do Ciebie gdzieś w sercu na dnie
Pojąć nie sposób
więc nie próbuję
proszę Cię tylko o więcej siły
by się nie poddać
by iść wciąż naprzód
i by upadki mnie nie zniszczyły…

Jak Cię kocham ?
Jak pierwsze wiosenne promienie słoneczne
które delikatnie ogrzewają mą twarz
Jak lekki wietrzyk letni
nieśmiało muskający me włosy
Jak majowy deszcz
bębniący rzewnie w szyby
Jakby grał utwory miłosne
Jak pierwsze płatki śniegu
całujące me powieki
Jak szum drzew i morza
Jak majestat gór
Kocham Cię nieśmiało
Delikatnie i czule…
Kocham bez pamięci
Gwałtownie jak górski potok
Kocham Cię jak ptak
Który kocha przestworza
Kocham Cię jak to wszystko razem
A jednak
ciągle wypowiedzieć nie umiem
jak bardzo Cię kocham
Kocham Cię po prostu
Tak zwyczajnie niezwyczajnie
Nadzwyczajnie

Nie dotykaj mnie już więcej
Nie masz prawa
Jeśli dotkniesz, to rozpadnę się na części
Póki stoję – jestem silna
Bo w całości
Gdy upadnę, to rozproszę się w nicości
Byłam Twoja, z ciałem, z duszą
Byłam z sercem
Ty rzuciłeś mnie do kąta jak zabawkę
Gdy z księżniczki w starą kukłę
Przemieniłeś
Tlen zabrałeś, w przepaść śmierci mnie strąciłeś
Frunę lekko, niczym anioł
Nad polami
Widzę w dole, na kamieniach swoje ciało
Mogę zmienić bieg wydarzeń
Jest czas jeszcze
Chwycę pióro i odmienię przeszłość wierszem
W białej sukni, wśród mgieł rannych
Na bosaka
Tańczę w słońcu, twarz bezwstydnie w nim wygrzewam
A Ty ze mną tańczysz, śpiewasz
I wirujesz
A śpiew ptaków w naszym szczęściu nam wtóruje
Widzisz? Da się skończyć bajkę
Happy end’em
Czemu zatem się upierasz, by bolało?
Tylko wtedy stworzyć można
wielkie dzieła?
Bo bez bólu i cierpienia Sztuki nie ma?!?
Zatem dobrze, niech tak będzie
Zrań mnie znowu
Wyrwij z piersi pulsujące, wątłe serce
Ty stwórz obraz, ja wiersz nowy
W uczuć matni
Będzie piękny, aż do bólu. I ostatni…
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ROZMOWA Z BOGIEM
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TOMAS JOHANSSON
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FROM ICE-SKATE TO OLYMPIC MEDALIST

Iwas 9 years when I started wrestling. One day when I
trained some ice-skates it was -30 degrees and we went
to a place to warm us up then we realized that it was
a wrestling club. There was one lead Olle Björkén who
asked me if I would like to train in wrestling. So I started
the next day and enjoyed it. I met new friends too. We
were quite many there. Haparanda was quite big within
wrestling and bandy.
WHAT DOES SPORT MEAN FOR YOU?
It is very important. People need to do sport, everyone
should move and do some sports in some way but to become an elite sportsman it requires a lot.
WHAT IS THE MOST IMPORTANT FOR YOU IN LIFE?
The most important are the health, my family and friends
especially now in these difficult times during pandemic.
HOW IS THE LIFE IN HAPARANDA? LIFE CONDITIONS, WEATHER?
Today it’s -22 degrees outside, but actually, it does not
feel so cold, it’s not windy. If you have good clothes, then
it is fine. Last week we had quite a lot of snow so it was
quite a lot of work with snow removal.

Interview for Designer Magazine Stockholm with Tomas
Johansson, Swedish wrestler from Haparanda, Olympic Haparanda has very good locals for sports, it is a little
Vice-Champion and World Champion in Greco-Roman town with 10 000 inhabitants close to the Finnish borstyle in super heavyweight by Diana Kicia.
der. We have a good condition for sport. Haparanda is
a sports city.
BEFORE WRESTLING DID YOU TRAIN OTHER WE KNOW THAT YOU HAVE BEEN IN POLAND
SPORTS, IF YES WHAT WAS THAT?
MANY TIMES AND MET OUR KNOWN POLISH WRE-
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STLERS LIKE ŚWIERAD, SUPRON, SKRZESIŃSKI. within wrestling and they took care of me very well. So soWHY DID YOU LIKE TO TRAIN WITH POLISH WRE- metimes during the competition, I felt more belong to this
Polish team than to the Swedish team.
STLERS?
We had a Polish wrestler here in our club in Haparanda
and we got the opportunity to travel to Poland. We had
difficulty with sparring for our weight category. Then they
said that Poland had few. So we needed sparring partners.
It was exciting when we went to Poland for the first time
they were nice to me trainer Janusz Kosiński, Andrzej Supron, Andrzej Wroński who was then younger than me.
It was interesting to observe his development and we became very good friends. So I continued my travels and
camps there.

HOW DO YOU REMEMBER POLAND, SOME SPECIAL
EPISODE?
We had a camp in Zakopane. We were a few heavyweight
130 kg wrestlers, we needed to run on the mountains, and
it was slippery. I’m afraid of heights and fell then Polish
wrestlers joked that I should be careful as we were close to
the Czech Republic border and do not know the language
there in case border control would come to speak with me.

Another episode was at the camp in Cetniewo. I did not
WHAT DID YOU LEARN FROM THEM, AND WHAT have a cell phone there so I ordered the call to my home
THEY COULD LEARN FROM YOU?
and was waiting in my room. Then after I came back home
to Sweden we received a call from Cetniewo that Tomas
In Poland we had camps which took 3 weeks, we have ne- Johansson would like to come home earlier.
ver had it in Sweden. We had shorter training camps and
I felt it was not enough. I got many new friends in Poland DO YOU STILL TRAVEL THERE?
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TOMAS JOHANSSON WITH RESULTS

Yes, it was when I did not have opponents, so then in Poland, I could find a sparring partner. Also when some rules
in wrestling have changed I did not have here opponent in
my category, it was difficult. So I appreciate I could train
in Poland. I was fast, my strengths were acrobatics and
gymnastics.
It was difficult times when Aleksandr Karelin appeared in
this international arena. Every time I would meet him in
the fight I tried to do my best but I lost.
SPORT REQUIRES A LOT OF PHYSICAL AND MENTAL
TRAINING. HOW DID YOU MANAGE THIS SECOND
PART?
Mentally I am quite strong to prepare myself to load before the match. I was often better in the competition than on
the training which is the opposite as many handle easier
training than the competition. I enjoyed the competition
so I was successful with that part.
DO YOU CONTINUE WITH WRESTLING NOWADAYS,
DO YOU WORK AS A TRAINER?
Yes, I support our Haparanda SKT wrestling club sometimes. We use to organize a big competition Cup Haparanda then many European and World countries visit us.
Yes, I travel to Poland sometimes.
DID YOU HAVE A POSSIBILITY TO TRAIN WITH ALEKSANDR KARELIN IN RUSSIA TOO?
I was on camps in Russia but I could not train in Russia
with Aleksandr Karelin, he used to come to us to Haparanda and Gothenburg.

IS THERE ANYTHING YOU WOULD LIKE TO ADD?
I am thinking sometimes how big hearts Polish had to
have me there. It was not easy to come there and I was
very lucky that I could train with them and got friends for
the rest of my life. I appreciate it.

I hope the corona crisis will get over and we will be back
in normal life, to move, to meet our friends. The sport was
on hold somehow. I work at school so I have students who
When I was younger the biggest Idol was our Swedish wre- want to do wrestling during the pauses outside the school
stler and Olympic champion Frank Andersson who just as they can’t wait when they will be allowed to train.
died. He was an idol for many teens in Sweden. Internationally Andrzej Supron, it was very interesting to watch Congratulations Tomas Johansson, thank you very much
his wrestling, there were many actions on the mat, he was for your interview by Diana Kicia for the DESIGNER mafast. All countries had someone who was an idol then.
gazine. All The best from our team!
WHO IS YOUR BIGGEST IDOL?

WHAT ARE YOUR STRENGTHS AND WEAKNESSES?
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WRESTLING CAMP IN USA
SWEDISH WRESTLING TEAM
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BARBARA URBANOWSKA

wpadłam na pomysł że
będę zbierać pąki kwiatów
żeby się otworzyły w domu
i tak też robię.

W

natury uspokajają i wyciszają nas. W dzisiejszym hałaśliwym świecie, możliwość obcowania z naturą i korzystania z jej dobrodziejstw, to błogosławieństwo dla
człowieka. Idąc w las jestem blisko Stwórcy , to czas na
rozmowę z Nim i przyjaźń, zauważam też, że ludzie kreatywni z wieloma pasjami to najczęściej ludzie, którzy
mają głęboki podziw dla tego co Bóg stworzył; może
te zdolności kreatywne ,to taki bonus od Boga,bo On
jest najwspanialszym i najcudowniejszym mistrzem we
wszechświecie.

itam serdecznie państwa,
mieszkam w
Belgii. Miłość
do natury i przyrody napędza we mnie kreatywność
.Odkąd sięgam pamięcią,
budzi we mnie zachwyt i
podziw jej złożoność. Ciekawe, że natura i przyroda nas Lubię łąkowe kwiaty maki ,chabry. Nie wszystkie kwianie przytłacza, odgłosy takie ty łatwo się suszy np.maki. Ich płatki są bardzo delikatjak śpiew ptaków, czy szum ne, po zerwaniu kwiatka odpadają ,a ja jeszcze muszę je
drzew nas relaksuje, kolory przetransportować do domu swoim rowerkiem, a więc
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ART OF PHPTOGRAPHY

Chabry to też piękne kwiaty ,ale po zasuszeniu w
bibułach tracą kolor. Kupiłam kiedyś herbatę z
chabrami, a tam kolor był
piękny, zaczęłam szukać
sposobu żeby też taki zachować w moich kwiatach.
Okazało się, że wystarczy
wstawić chabry do piekarnika na 5 minut żeby kolor nie wyblakł.
Praca z kwiatami wymaga cierpliwości ,bo proces
suszenia i zbierania jest
żmudny i pracowity.
Bardzo odprężające jest
zbieranie kwiatów i traw.
Zabieram ze sobą synka, obowiązkowo biorę
też aparat fotograficzny,
bo robienie zdjęć naturze
to jest to co kocham. To
daje mi spełnienie i czego
chcieć więcej.
Zauważyłam że piękno
lampionów
dostrzegają
ludzie wrażliwi, którzy kochają naturę i przyrodę .
Wielu fanów lampionów
widzi to serce i piękno jakie w ich tworzenie wkładam.
Rękodzieło to nie fabryka
to serce, pasja i poświęcony czas.
Cudnie jest mieć coś, co
pozwala odskoczyć od co-
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BARBARA URBANOWSKA
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Moim marzeniem jest utrzymywać się zawodowo ze
swoich pasji. Na dzień dzisiejszy realizuje się w tym co
robię i pragnę się w tym nieustannie rozwijać.

NATURA/ DESIGNER APRIL 2021/ STOCKHOLM

dzienności i zająć się tym, co sprawia przyjemność i radość. Jestem szczęśliwa. Czuję się szczodrze obdarowana przez Boga.
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FOLLOW A PATH OF BEAUTY
AN INTERVIEW WITH AN ARCHITECT

RAFAEL PORZYCKI

What does architecture mean to you,
and why have you chosen it as your profession?
It is about serving the community, working to
provide them with any kind of facilities they
need for living because architecture does not
make sense without the community. The global understanding of architecture is accommodating people’s needs. When you deliver
function to the community – you deliver esthetics at the same time as architecture and
engineering go hand in hand. When combined
they produce beautiful artwork with great spaces and structures serving people.

You design beautiful things making people feel good and happy, what beauty
do you see in architecture?
I do not know how to classify beauty – when
you look at the creations of the past you see
perfect mathematical proportions such as the
golden ratio. You can see this ratio in faces,
bodies, buildings, and nature. Our minds register this simply by saying: this has the right
length and width. When we talk about the beauty of colors, shapes, and other elements related to the construction, it has to be based on
an understanding of proportions as well and
often beauty is achieved through minimalization. Construction costs can be enormous, but
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BY REBECA CLARK

they do not have to be. For me, beautiful structures should How painful are your professional compromicome at an affordable cost. This is part of my philosophy. ses to you as an artist and how do you manage to
achieve a result which will be acceptable to you
and the client?
What heritage do you bring into your architectural ideas and work and how do you implement it
with contemporary designs? Do you believe that
there is a place for this influence in modern architecture?
Us architects of today have definitely been influenced and
affected. We are deeply influenced by modernism and the
Bauhaus style established in Germany in 1919 by Walter
Gropius. It became the most influential art and design
school of the 20th century, a school that was seeking to
unite all forms of fine arts, crafts, and industry. The teachings of this school are still with us today. I believe that
the future of architecture should be strictly organic even
though we are still on the way to perfecting it. With the use
of new technology, it will be easier to understand shapes
and to produce forms much better fitted to us.

Compromises are not painful. The painful experience only
comes when you have limitations not allowing you to create what you envisage. It is not necessarily connected to
the cost as modern tools allow us to do a lot with far less.
It even allows us to use prefabricated constructions. The
main limitation is the limitation of the mind. An architect
is not able to deliver great ecstatics combined with great
engineering for his client only in the case of sickness or
for lack of ideas. However based on my experience and architectural journey while working with many international clients in different countries I have learned that even
these limitations only stop you if you let them. You need
to overcome all limitations whether it is handling budgets,
visual parts, or the functionality of structures – everything
comes with a real understanding of what architecture is
about. Dealing with different people as your clients who
have different personalities and different views is the fo
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It has to be a healthy place to live. I do
not mean only in structure – it is about the entire environment. Our home is
the earth. Everything should start from
understanding that the environment is
the most precious thing whether you are
building a house, block of apartments,
a village, or a city. If we do not care and
pay attention to the need of preserving it,
you will simply not be able to come out of
your beautiful home due to pollution. The
experience people had during socialism
and industrial times when they had to be
put in small spaces and in huge blocks of
apartments made us want to change our
style of living completely. If you are asking
me about my Genius Loci it is definitely
a structure completely incorporated into
a landscape. I cannot imagine anything
else but working with nature, living in
nature, giving back to nature especially
since so much has been taken away from
it. The most beautiful creation is earth
and we should contribute to it and help
not to destroy it. My dream is to create a
super habitat incorporated in nature that
will allow us to live a healthy living.

undation of an architect’s culture. Not understanding people’s needs and not being willing to learn could be the
biggest limitation which would indeed be painful. I was
lucky to have met and to have learned from so many people who they are and what their aspirations are.
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It might be a secret not to be revealed yet but what would be your
dream home?

How strongly do you feel about eco-friendly ar- now using better technology in order to create a better future for humanity.
chitecture?
Eco –friendly architecture is the only future we have. We,
architects, together with engineers, are responsible for
working only in eco-friendly situations. Previous civilizations were not considering this before but now we have no
choice. Each structure built has to be sustainable and has
to help the earth give back the best possible living conditions. What we are doing now is sadly going in a different direction. Ecological architecture, sustainability,
recycling are what we obliged to consider now. Buildings
built now have to be integrated into nature. We can do it

You created the concept of Theatrum Vitae which
will be making the world a better and more beautiful place. In brief, explain whether there have
been similarities in the process of designing your
architectural work to this concept as well as coming up with this idea and later crystallizing it
and working on it with your partners and team.
Also, what do you want Theatrum Vitae to do for
society?
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THEATRUM VITAE is a con-

cept of connecting people globally and creating awareness of
who we are and where we are
going. We need to focus on the
understanding of how our journey as humans started and what
our goal is as a race. Right now,
we seem to be lost and not to
know where we are going. As humans we should be responsible
for each other and with the power we have we should help the
whole world understand that we
are here to create and not to destruct. We need a wake-up call
to understand that the future of
the humanity is to follow a path
of beauty, that our needs cannot
just be commercial. We need to
care about our souls and how to
make each other’s life better.
I believe that our project also
has a great cultural meaning and
will show people the value of the
past’s heritage and will guide
them into the future. It will take
them to historical landmarks
and will allow them to live through the history of our human
civilization. After all, if we want
to conquer the universe and populate other planets, we need to
be sure that we are on the right
path and have learned from our
mistakes.
Indeed, it is a very similar process – you start with an idea
which enlightens you, you then you form it, producing
sketches which causes things to start shaping together.
You need to crystalize on paper the shape and the details start to come later. Both the multifaceted cultural plat-
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form Theatrum Vitae which was
born in my mind several years
ago and architecture, work in
a similar way. You also need to
have a group of people, souls
who will adore and believe in it
because without this any idea is
meaningless.
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AN INTERVIEW WITH AN ARCHITECT

RAA FAEL PORZYCKI

BY REBECA CLARK
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For design and architectural enquires please contact: creatorcy@gmail.com
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BERNARDINO ARCE

Es un reconocido Ceramista de Arequipa representante regional.

SOPHIA CALVO

My journey through suffering led me to understand that there is life beyond pain.

MARICRUZ ARRIBAS BERENDSOHN

The artist has also participated in multiple collective art exhibits in different countries.

ARÍSTIDES QUISPE LOPE
Mi tema preferido son las figuras de ángeles.

DR. CARLOS HUGO GARRIDO CHALÉN
He is a lawyer, journalist, poet, and writer from Peru.

ANTERO VEJARANO VELASQUEZ
Dedicado hace 20 años al sector de joyería.

EDUARDO CAVERO – EGÚSQUIZA MARTÍNEZ
Teacher, administrator, and professional photographer specialized in advertising product photography.

EFRAIN ALVA MURILLO Y K.POLO CESPEDES
Qaya Cuero de Pescado Peruano es una empresa de triple impacto Social.

LUIS HUAMANTUMBA JÁUREGUI
A plastic artist, industrial designer, from Peru.

VIOLETA PILAR QUISPE YUPARI
Sus creaciones principalmente en dibujo y pintura.

MILTON NORBERTO RÍOS PATRICIO
Un pueblo como los hay muchos en la sierra del Perú.

MANUELA JACQUELINE AYASTA CAICEDO

Artesana en línea de textil bordados a mano comencé a los 13 años.

LEÓNIDAS ORELLANA CASTRO

Aprendí este hermoso arte de la cerámica de mi abuelo.

JOSÉ ARTURO RAMOS VALLEJO
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A la edad de 8 años comencé armando personajes para el retablo.
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SOPHIA CALVO
MY JOURNEY THROUGH SUFFERING
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M

asked Sister Gloria that the first place to visit would be
the school where I had studied to ask if it was possible to
collect in one day, all the stationery and cardboard that
they discarded. The same day at night, I had an interview
on television where I made a call to clean offices and
schools, and all disposable materials that were not used,
My work began with a phone call from the religious Mer- were taken to the prison.
cedarian Missionary, Gloria Medina, a religion teacher
from my childhood, asking me for help for the inmates of Divine miracle! Two days later the carts with recyclable
that prison.One November 11, I traveled from Lima to the materials began to arrive at the prison, the police smiled,
city of Huaraz, where I managed to enter a prison for the there was joy in the environment..
first time, meet with the director of the prison, and begin
my work the following day.
My work with the interns began. Several days passed and
these became weeks. My idea was to clean the schools
Accompanied by the religious Gloria, and after passing and offices of disposable products and give work to the
all the security protocols, we began to walk through those inmates of the prison.
cold and gloomy corridors. The security guard who was
escorting us mentioned that there was a prison popula- I asked a prison security policeman what they did with
tion of 1,255 inmates, men and women, and there were the waste generated by the inmates so he told me that
7 workshops. These workshops were of clothing, carpen- everything was thrown away and that the Peruvian state
try, ceramics, leather, crafts, tapestries and a bull horn spent money on it, so I thought that the accumulation of
workshop.
garbage was a problem to be solved.
Suddenly, a cell was opened in which there were more
than 80 inmates, the number of inmates per workshop,
surrounding us. There was a deathly silence. And then
the cell was closed. I greeted them and asked them to please pray a moment to give thanks to God, the giver of life.
Unexpectedly, many energetic voices were heard praying,
at that moment my tears began to roll down my cheeks.
So, I told them:
“Brothers, the God that you prayed today is the God who
brought me here through pain. I understand that you suffer inside here, but I suffer outside of this place. However, I have understood that when I see your pain and the
need that you have to learn in the workshops, your pain
takes priority and mine fades”.
I started by explaining to them that Christmas was coming and we would create utility products that could be
sold in December, but one of the inmates told me that
they had no materials to do the jobs and they required
money to do them. I told them not to worry because we
would work with recycled materials

I talked to the inmates and asked them to select the fruit
peels, tubers, sawdust, wood, residues in general to be
able to produce products.
I thought: “I will create a garden for the inmates to grow
their own medicinal plants.” “We will make compost
from the shells of vegetables, fruits and eggshells.” “From
the sawdust, we will make biodegradable flower pots to
sell, we will make pillows for the inmates with the scraps
left over from the sewing workshops. We will also begin
to ask companies for help to donate disused clothing, fabrics and recycled materials, so the inmates will be able
to make their own mattresses.” This would generate more
work, a better quality of life inside the prison and less
money from the Peruvian government.
There is no greater satisfaction than helping, giving is
better than receiving.

When we suffer, the soul is full of pain and a lot of love.
We have so much love inside us. So, If we look outside
where to position it, we begin by making a masterpiece
directed by the hands of the Eternal God towards the leSo, when I left the prison after visiting the workshops, I ast favored.
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y journey through suffering led me to understand that there is life beyond pain, and that
was possible, through the creation of art and
design with the inmates of a prison in the
city of Huaraz, Peru.

We began by making cardboard Christmas cards, paper
Christmas decorations, pillows with fabric waste, jewelry
made of bull horn, chicken bones, and cow bones. Christmas dolls with recycled yarns, sawdust picture frames (waste from the sawing process). Skirts with recycled yarns
and fabrics, utilitarian objects with plastic bottles, weave
of rugs and rugs with scraps of fabrics, jewelry, necklaces,
earrings with recycled wool, sculptures with wood residues.

project that I named “a light of hope” was completed.

Some fabrics for making skirts were painted with the shells and pieces of beet taken from the kitchen waste. The
fabric was embroidered by hand and the required designs,
by machine. The glue was made from a natural product
from leftover wheat flour.
There was peace in my heart, watching many hands work,
faces looking up at the sky, mixed emotions and many
dreams. The days went by and close to Christmas the first

Unfortunately, the coronavirus paralyzed the following
projects, but I understand that it will not be forever. I see
the faces of the inmates go through my thoughts and I repeat to myself: I will return and I will be there to finish
their dreams.

I had an interview on television to promote the designs
that were created in the prison.
The next day, Sister Gloria and I organized a small fair to
help sell the handmade products. With great excitement,
all the products were sold and the money acquired reached
the inmates to help their families and children.

With two days left before Christmas, carols were heard,
the rain began to fall and the cold became more intense;
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The heart was beginning to heal.
Sophia Calvo. Peru.
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Thank you very much dear Sofia for sharing your story with us.
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So, I thought, suffering makes us wiser. I took the bus that would
take me back home, a long journey of 7 hours.
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MB

ARICRUZ ARRIBAS
ERENDSOHN

was
born in the city of Piura,
Peru, in 1954, and studied
Painting in the art faculty
of Pontificia Universidad Católica del Perú, graduating
in 1987. Even though being a professional painter,
during her career we can see evidence of a quest beyond painting: attracted to matter, texture, and everyday objects, she has set her path in the fields of sculpture, the assembly of objects and art installations, using
recycled objects and pieces found by her across time.
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Within the variety of art exhibitions that she has presented in Peru, these ones stand out: “Armonías Reintegradas” in Galería Pancho Fierro (2018), “Geometrías, geografías y ensamblajes” in Galería Lucía de la
Puente (2004), “Una Cruz Andina” in Galería de Artes
Visuales del Centro Cultural Ccori Wasi de la Universidad Ricardo Palma (2008), “La huella en el objeto.
Estética del reciclaje” in Galería L’Imaginaire de la
Alianza Francesa (2010), and “Séptima Entrega”, “Homenaje a lo Cotidiano” and “Pinturas y Ensamblajes”
all set in La Galería (2001, 2000, 1997).

MARICRUZ ARRIBAS BERENDSOHN/ DESIGNER APRIL 2021/ STOCKHOLM

She currently lives in Lima, Peru.
She has presented several individual art exhibitions
abroad, including “Works”, at the Inter-American Development Bank (1999) and an exhibit in the OEA Art
Museum of the Americas (2000), both in Washington
DC, USA, and in Pintzel Gallery (2007) in Pamplona,
Spain.

The artist has also participated in multiple collective art
exhibits in different countries, including Chile, Venezuela,
France, Spain, and Peru. Her artworks belong to important
private and public collections in Peru and abroad, including those belonging to Centro Empresarial de San Isidro,
el Museo de Arte de Lima (MALI), el Museo de Arte Moderno de Arequipa, the International Labour Organization
(ILO), el Banco Central de Reserva, Banco Scotiabank,
Banco de Crédito and Pontificia Universidad Católica del
Perú; as well as the World Bank, OEA and the International
Finance Corporation, in Washington DC., USA.
Thank you very much dear Maricruz for sharing your beautiful art in the Designer magazine Stockholm. Best regards.
Many thanks to Sophia Calvo for being a correspondent for
the magazine from Peru.
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Cuando tenía 8 años falleció mi madre dejándome al
cuidado de mi padre, mi padre me ayudo a poder seguir
i nombre es Arístides Quispe Lope nací realizando mi arte. Desconocía el proceso de modelaen el anexo de Llamahuillca del Distrito do, pintado y quemado de la arcilla.
de Quinua provincia de Huamanga, el 31
de agosto de 1956. Mi infancia transcur- El señor Maurilio Lagos fue mi profesor en aquel oficio
rió paseando las cabras de mi padre, sobre el comple- por el cual estoy muy agradecido.
jo arqueológico Wari y los pedazos de cerámicos que
abundaban sobre la superficie de aquel lugar, con de- Cuando tuve 13 años quedé huérfano de padre y tuve
coraciones de colores naturales y finos acabados. Todo que salir de mi ciudad a las haciendas de la ciudad de
lo que pude apreciar fue un tiempo después mi inspira- Cañete y la ciudad de Pisco a trabajar en el recojo de
ción para realizar mis primeros trabajos de diseños en algodón. Allí conozco a unos señores que me enseñaron
mi infancia.
a tocar la mandolina y el violín.

M

Trabaje con tierra de arcilla, una tierra especial que A los 20 años me dediqué a tejer mantas que aprendí
abunda en aquel lugar y también roca de volcán, que de mi padre, pero siempre seguía realizando algunos
me permitieron hacer pequeños trabajos de monolitos trabajos en arcilla.
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y figuras de animales. Me cautivo mucho más trabajar
mis diseños en arcilla, porque me facilitaba la plasticidad y movimientos adecuados para mis obras.

E

n el año 1977 me case y tuve 5 hijos, he instale
mi primer taller en mi casa. Ingresé al centro
capacitación artesanal y aprendí la fórmula del
trabajo en arcilla, el uso de engobes naturales,
la técnica del bruñido, el uso de tornos a pedal, construcción de horno artesanal a leña y el grado de temperatura que tiene que tener el horno para el quemado de la
cerámica.

Mi tema preferido son las figuras de ángeles, mediante
los ángeles represento los diferentes oficios de los campesinos, mi afición a la música y la danza me ayudaron
a dar sensación de movimientos a cada una de mis obras, y el conocimiento del tejido me ayudo a dibujar con
precisión la decoración de las mantas de arcilla como si
fueran tejidos con hilos.

En el año 1983 empieza mi trabajo como ceramista. Estancando con la figura “El silbato de la huida de Egipto”.
También empiezo a realizar trabajos de la cultura andina En el año 1997 semana santa en Perú, participe por primera vez en una feria y concursos de artesanías, el públiTinajas, y floreros en los contornos en alto relieve esce- co quedo maravillado de mis obras.
nas costumbristas.
Gane el primer puesto al mejor artesano.
En el año 1990 tuve que salir de mi ciudad buscando otro
lugar donde vivir porque mi ciudad se volvió un lugar En 1998 obtuve el segundo lugar en concurso regional de
artesanía en cerámica.
peligro por violencias políticas.
Llegué a vivir en la ciudad de Huamanga, donde pude En 1999 participe en el concurso PREMIO NACIONAL
INTI RAYMI DE ARTE POPULAR, con mi obra denomivolver a instalar mi propio taller.
nada “Adiós pueblo de Ayacucho”, esta obra reflejaba la
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En el año 2001 fui condecorado por el
Ministerio de Industria y Turismo con el
grado de “Gran Amauta Nacional de la
Artesanía Peruana “estos fueron los reconocimientos más significativos para mí
que me motivaron a compartir mis conocimientos con niños y jóvenes. La principal característica de las figuras son el
movimiento los rostros alegres y los colores ocres, mi temática es variada, pero mi
prioridad es plasmar en el barro las tradiciones, mitologías, hechos sociales y cotidianos, así difundir la identidad andina
para mantener viva y valorar mis raíces
quechuas. Durante mi trayectoria obtuve
numerosos reconocimientos y participe
en exposiciones individuales y colectivas,
de la misma forma continúe realizando
talleres para impartir mis conocimientos
a la nueva generación.
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migración de los ayacuchanos del campo
hacia la ciudad por motivos de conflicto
armado; la composición estaba en forma
del diseño” Huida a Egipto” con Jesús,
María y José con esta obra Obtuve el primer lugar y reconocimiento del público
nacional.
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ugh the essence of his pen, he is a radiant rose in the rose
garden that attracts every devotee of nature, he is a torch-bearer who guides those who tumble in the darkness, he
offers to the thirsty the drink of metaphors and similes and
nourishes their souls, he pours into ears of the listener’s
mellowness of his verses.

DR. CARLOS HUGO GARRIDO CHALÉN

“To be a poet, you don’t
have to study on the best
college in the world or
be richest on the earth,
you must only have
character of God in
your heart to create
words out of nothing.”
A quote by Dr.Carlos Hugo Garrido Chalén
Dr.Carlos Hugo Garrido Chalén is an author of 21 poetry
books, 5 novels, 14 esseys and 1 short story.

A GREAT MAN OF LETTERS WHOM THE WHOLE
WORLD KNOWS FOR HIS OPTIMISM, REFORMATIVE
VIEWS, AND VISION.
Dr. Carlos Hugo Garrido Chalén is a lawyer, journalist,
poet, and writer from Peru, Founding, Executive President
of the Hispanomundial Union of Writers (UHE), Co-President of the World Nations Writers Union of Kazakhstan,
Global Ambassador of Peace in the Peru of the Universal
Ambassadors Circle Geneva, Switzerland; Paris – France
and President in America of the National Association of
Spanish’ Poets.

As a poet, he is considered a benchmark of Continental
and World Poetry. A national and international laureate,
he has developed for half a century a formidable work of
literary production and promotion, which has earned him
to be considered in influent intellectual media as “The new
literary voice” of America and the world in this century recognizing him as the Creator of the so-called “Literature of
the Totality”.

He is an emeritus journalist of the North and South Americas (UNESCO, Puerto Rico 2014), with more than 40 years
of experience, specialized in planning communication and
image actions and writing articles for newspapers and magazines; Correspondent for “Fortín Mapocho” from Santiago de Chile and Columnist of the newspaper “Correo”
of Tumbes. Secretary-General of the Federated Center of
Journalists of Tumbes, attached to the Federation of JourHe has devoted his entire life to uplift the vision and mo- nalists of Peru (2009). Member of the Federation of Jourral conduct of humanity. He has performed his role thro- nalists of Peru (FPP) and the College of Journalists of Peru
(CPP).
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EDUARDO CAVERO – EGÚSQUIZA MARTÍNEZ
PERUVIAN PROFESSIONAL
PHOTOGRAPHER AND TEACHER

He is also a lawyer with more than 40 years of expe‚Ewelina Maria Bugajska-Javorka
rience in Human Resources, Business Management,
administration of public and private companies, and https://thedesigner.se/dr-carlos-hugo-garrido-chalen/
Municipal Management, in five Municipalities and two
Universities in the country. Past Dean of the Tumbes Bar
Association, Peru but Dr.Carlos Hugo Garrido Chalén
has above all an apt heart and open-mindedness for all,
friends and foes, he has unflinching faith in love that is
why he preaches through his words affection for all, he
is an ambassador of peace and harmony. His persona
requires time in a great deal to enumerate his traits as
he has become a perennial character, the world will remember him even after a thousand years, his work, love,
and devotion have made him unforgettable, not only he
lives in hearts but also he reigns on the heart.
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“Forging values I hope to make this world
a better place to live”
“I WAS BORN IN A WONDERFUL COUNTRY THAT IS FULL OF BEAUTY,
CHARM AND HARMONY. THERE IS NO LIMIT TO THE ADVENTURES YOU
CAN HAVE ”
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Among other topics, I teach Composition and Advertising Photography
courses that are recognized as the
most complete and interesting in the
market.
My author’s work is in the process of
being exhibited soon in different galleI am a multifaceted teacher, administrator, and professiories, as well as different textbooks to help train new pronal photographer specialized in advertising product phofessionals in photography.
tography. Some major ad agencies consider me one of the
best image artists. I also consider myself a country land“I love my job because I am passionate about expressing
scape photographer because of my composition and bucothrough images, feelings, messages, and beauty.”
lic style. I can enter the fascinating world of Photographic
My father was a photographer, his stories were fascinating
Language and it´s an application to improve Compositions
to me. Following my adventurous spirit, I traveled to difand Travel Photography, combining urban landscape or
ferent places in Peru always trying to have a small camera
street photography that I do in Peru, my country.
with me.
“Mastering composition is essential to be able to capture
images of true quality that provide the photographer with
a means of expression and, at the same time, they are able
to offer a clear message to those who visualize them”. Attendees of my classes, talks, workshops, and conferences
are inspired by the theme and the way the courses are being taught. The different trips I take in the interior of the
country are the ones that inspire me the most.

When I was 16 years old I traveled to the Sierra de Lima
and took pictures with a pocket camera. They came out
very beautiful and someone told me that I was talented.
In 1998 I started studying photography and for the first
time I took pictures of a wedding and I said to myself: this
is my thing!
First I started capturing landscapes, portraits, then press
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“I spread the beauty of my country to
foreigners and to my own people so
they can appreciate the rich culture,
our enigmatic past, the delicious and
varied food of each place, and the wonderful landscapes.”
I am a photographer who likes to
travel and mingle with people, talk,
laugh, capture emotions, and camp
under the stars. I direct my Studio and
Photography Workshop and develop
important formative work through my
school. I work as a teacher in prestigious institutions of Lima, the capital of
Peru, and I have left an important legacy to more than 3,000 students who
have had the opportunity to receive my
classes, talks, and workshops. I also
give photography courses for other
companies applying a new andragogy
technique.

a half to finish it and then I dedicated
myself to that career. I consider myself
lucky to have met so many people who
cultivate this art as a profession and
with each one of them I learn.

“ANY CAMERA IS PERFECT
IF IT IS IN THE RIGHT
HAND AT THE RIGHT TIME
TO TAKE A PICTURE AND
IMMORTALIZE A BEAUTIFUL MOMENT.”
Regarding the client portraits I take,
at fashion events, weddings or family,
I consider my style bucolic because I
take advantage of the outdoor locations
close to my home and outside my city
as well. I look for places in my country
where the sun shines all year round and
I enjoy beautiful agricultural landscapes, country clubs, greenery, and blue
skies. I combine glamour with the countryside, nature, and animals.
With my picture taking technique, I
merge two well-defined styles. I try to
capture the essence of emotions without interfering. This technique is called
a journalist. It is the one used by journalists and paparazzi, and on the other
hand, many of the photographs are organized and directed, which means that
I take the photograph from the previous conception of the
idea, planning everything, the location, the wardrobe, the
position of the lights, the composition, the corporal handling including the message of the hands. I try to direct
people’s eyes because I am a publicist photographer.

events and I found myself exploring the different facets
until I received a call from an agency to do advertising
portraits. I tried to apply my knowledge in each situation
and I trained myself because the work was very demanding, and also well paid so the passion was complete. Even
when clients have something established I am always allowed to contribute with ideas, so I believe that my advertising projects manifest a lot of my own creation and that is Something that I discovered by looking at the work of famous photographers is the importance of capturing the
extremely gratifying.
essence and personality that is reflected in the photos and
I also took Business Administration courses and dedica- I think the best way is to know the portrayed persons well.
ted myself to managing restaurants, then I formed events For that good communication and connection has to be
and catering company, and once I saw the need to attend established.
the photo service I began to study Photography. The basic
course fascinated me even though it took me a year and I always work as a team and try to prepare my staff as best
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“The end of the trip is not the destination. It’s the setbacks
I think there have been several challenges that I have gone and memories that are created along the way”
through but the most daring ones I am certain I might not
have faced yet. With each new experience, I learn and if I always like to share and communicate. In my profession,
there is something new and unknown to me, I get training I found a way to help. I am satisfied with my work because
for myself or call some other expert on the subject and I think about the commitment to improve the lives of peshare the work. It is not important to me if I do not earn ople and I am proud to see students who exceed my expecany money on that occasion but the experience of working tations. When I started, as an inexperienced teacher I only
counted on my enthusiasm. This helped me overcome the
with an expert is more valuable to me.
difficulties that I went through at the beginning of my caWhen a picture is good it is not always good for others. reer as an educator.
Each one has a different point of view. What I like about a
photograph is that it arouses some emotion when seeing “I think that a teacher has to be fully convinced of the vait, maybe because the composition is impeccable and even lue of education and has to be interested in helping people
if it breaks the composition rules. It shows that the author to feel motivated and satisfied.”
knows what he was doing and was careful enough when
framing. One of the satisfactions
that
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as possible. They are very helpful and well trained. I share photography has given me is traveling all over my country
and being able to expose its marvel’s.
as many experiences as possible with them.
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Thank you very much Eduardo for showing us the beauty
of World and Peruvian culture.
https://thedesigner.se/eduardo-cavero-egusquiza-martinez/

CUSCO URUBAMBA

EDUARDO CAVERO – EGÚSQUIZA MARTÍNEZ / DESIGNER APRIL 2021

The best advice that I give my students is that they study with enthusiasm and dedicate 100% of their time and
energy to what they are passionate about and assume it
with a high degree of ethics and responsibility.
There is so much to discover to show to the world and you
will find it behind a camera!

SIERRA

“Teaching photography fills me with satisfaction”.
When the courses are designed by me I have a lot of
creativity and passion in
transmitting my experience to the students which
are reflected in the results.
The students develop their
artistic talent using photography as another tool that
adapts to the different disciplines that institutes or
universities teach. When I
see the good final work of
a student who at the beginning of the course did
not express much interest
I feel that I have managed
to open new possibilities
in his / her professional
future. Many students find
photography a business
activity parallel to their
studies and confidently go
out to cover events with
my permanent advice.
Others take advantage of
the projects that are made
in classes to have a good
portfolio that will serve
them in the professional
field. But the most important thing is that they will
never forget what they learned with great passion
and the experiences they
had between their classmates and the teacher.
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Qaya Cuero de Pescado Peruano es una empresa de triple impacto Social, ambiental y
económico Fundada en 2015 por Efrain Alva
Murillo y Keyla Polo Cespedes Dedicada a la
producción de cuero de pescado y productos
terminados con este material sostenible.

Teniendo ya el cuero lo trabajamos con internas del
penal de mujeres a las cuales capacitamos y realizan
trabajos con este material, además les damos un pago
justo por sus trabajos, trabajamos con señoras de la
tercera edad uniendo el cuero de pescado con alpaca
en tejidos de productos para exportación, realizamos
trabajos hechos a mano por nosotros y tenemos colaboradores con los cuales trabajamos carteras, calzado, billeteras, joyas, correas, aplicaciones en prendas
as pieles de pescado de diferentes especies son de vestir, dibujos hechos en el cuero de pescado por
un desecho de la pesca artesanal y la acuicultura jóvenes, mascarillas con cuero de pescado y todo aqulas cuales compramos a un precio justo dándo- ello en lo que se aplique el cuero.
les un ingreso adicional a los pescadores artesanales
por algo que antes desechaban. NO DEPREDAMOS. El cuero de pescado es un material sostenible y hasta
9 veces más resistente que el cuero vacuno y cada piel
Estas pieles las curtimos de manera artesanal con fór- tiene diferente textura y acabado.
mulas propias sin químicos en el proceso usando solo
un 30 a 40 % de agua comparado a una curtiembre Vendemos el material a diferentes diseñadores para
tradicional. Luego son teñidas con tintes naturales que elaboren sus productos.
como maíz morado, achiote, residuos de café, semillas, etc.

L
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Aliados:
Ministerio del Ambiente
Ministerio de la Producción
Ministerio de Comercio Exterior y turismo
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Q

aya trabaja hace 5 años produciendo este mate- Kunan
rial y productos terminados, exportamos a diferentes destinos como México, Estados Unidos, Libélula
España, Francia, Suiza y Alemania.
Gremio Nacional de Emprendedores sostenibles
Hemos sido expositores en Ferias nacionales del Ministerio del Ambiente, Ministerio de la Producción, Produce, Mincetur, entre otras ferias internacionales como https://thedesigner.se/efrain-alva-murillo-y-keyla-poPerú Moda haciendo contacto con clientes internacio- lo-cespedes/
nales.
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arts at the School of Fine Arts in Lima.

LUIS HUAMANTUMBA JÁUREGUI

And the experiences in Nazca
are also numerous, I learned to
mold clay, the secrets of ceramics, I enjoyed its great cultural legacy.
My pseudonym is „Oasis” because I always felt that way in
that environment, in these places I had an immense world to
explore, there was no greater
distraction than observing,
emulating, admiring, interpreting; it was a synergy with
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Luis Huamantumba Jáuregui,
plastic artist, industrial designer, from Peru.
I am Luis Huamantumba Jáuregui, a plastic artist, industrial
designer, from Peru. I spent my
childhood between Marcona
and Nazca. Marcona is a port
in a bay surrounded by marine nature, with spectacular
sunsets full of incredible colors,
beaches surrounded by stone
figures, patiently carved by the
waves of the sea, every stone or
rock that I found in the place
had life, they were whimsical
organic forms (some of them
were fossils).

LUIS HUAMANTUMBA JÁUREGUI

PLASTIC ARTIST,
INDUSTRIAL DESIGNER

I love simple things and I think that the artist or the people are the ones who give the appropriate value to the
materials, according to their degree of sensitivity and their life experiences.
I consider myself an „industrial artist” because I combine traditional art with contemporary industrial creation,
I use my email with that name: artistaindustrial@gmail.
com
Musical instruments are my passion, both to play and to
make them. Man has excellent tools: his hands, which
evolved over the centuries to perfection, I believe that
technology is just a compliment, what is done by hand will
always have immense value, because it is backed by a thinking mind and sensitivity.
„Artists are fortunate because sometimes they can escape
a little from reality by entering a creative world, and then
return to reality already strengthened and renewed”
The world without art would not be the same: music, design, theater, painting, sculpture, dance, all creative manifestations, make life more bearable. The best achievements,
the best inventions, the greatest reactions to a need occur
precisely in times of crisis because it is very true that „necessity sharpens ingenuity.

nature. I learned from my cabinetmaker father the art of
making wooden furniture, the smell of wood is the intoxicating fragrance that always existed in the workshop, the
tools were my favorite toys, which allowed me to explore
different ways of working. The carving was always a pleasure.

I am currently working on a digital animation project with
the stop motion technique. I have a character who was
born precisely in the middle of the pandemic called „Pichiw” which in Quechua means little bird, a combination
of sculpture and digital animation.
Pichiw is a naughty and dreamy girl, she likes music, dance, animals, nature, art in general. Pichiw, will tell the new
generations how the world was right now. Video editing
gives us another way to reach many people with a positive
message.

I am currently a professor at a prestigious Institution of
Design and Architecture in Lima, where my specialization
is in materials technology, furniture design, and prototy- I have portrayed historical and representative characters
pe development. I studied Industrial Design at one of the of my beloved Peru. I like to combine all the arts, sculpbest universities in the country and perfected the plastic ture, painting, digital art, videos, music, they are all com-
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Thank you Luis for sharing your amazing art with us.
Contact:
Cel: +51 933 691 432
E-mail:artistaindustrial@hotmail.
com
artistaindustrial@gmail.com
Facebook:
https://www.facebook.
com/Artistaindustrial
https://thedesigner.se/luis-huamantumba-jauregui-plastic-artist-industrial-designer-from-peru/

patible, and mixing them harmoniously will always give
good results.
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LUIS HUAMANTUMBA JÁUREGUI

I practice all arts, including martial
arts and culinary arts. The greatest
teacher is life with its daily walk, with
experimentation, with successes and
failures, and a lot of perseverance.
The recommendation that I always
give my students is that they investigate and plan what is going to be created, making the most of the materials, especially the natural ones that
take time and life to obtain and the
artificial ones that generally consume a lot of energy. Bet on sustainable
design. Art is not meant to be secretly
kept, it should be shared and enjoyed, so the future generations will feel
inspired to create their own art.

PLASTIC ARTIST
INDUSTRIAL DESIGNER
DESIGNER 282
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V

ioleta Pilar Quispe
Yupari (Lima, Perú,
1989) Es la heredera
del arte de sus padres,
los maestros Juan Walberto
Quispe Michue y Gaudencia
Aquilina Yupari Quispe. Creció en un barrio del distrito de
Chorrillos, en Lima, donde se
unieron una gran parte de las
familias migrantes desplazadas de la violencia política de
Sarhua dedicadas a la artesanía.
Al morir su padre Violeta se sumergió en el arte, primero para
apoyar económicamente a su
madre.
Sus creaciones principalmente
en dibujo y pintura, se nutren
del arte tradicional de Sarhua
pero confluyen en un estilo propio contemporáneo que lo diferencia. La flora y la fauna de
su comunidad son constantes
en su trabajo y ahora está introduciendo escenas típicas de
Sarhua con animales andinos
humanizados.
Con su madre hacen una dupla
que comparten diferentes roles
en el proceso creativo y son fundadoras del Taller VIGA (2019),
para promover la cultura tradicional-contemporánea más allá
de Sarhua. En el año 2018, ha
expuesto colectivamente en el
Museo Pensacola, Florida (Estados Unidos), y en dos organizadas por el Ministerio de Co-
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VIOLETA PILAR QUISPE YUPARI

mercio Exterior y Turismo (MINCETUR). Actualmente, la ción de la mujer y de la familia peruana.
problemática de género como el machismo y la reivindi- Contacto: 992978131
cación del rol de la mujer rural en particular son una preocupación que comienza a emerger en su trabajo.
Correo: viga.sarhua@gmail.com
También participo en la 8va asamblea general de la co- Facebook: https://www.facebook.com/VIGA.Violeta
nvención como representantes de las comunidades originarias de la región Latinoamérica y el Caribe. Organizada Instagram: viga.sarhua
por la UNESCO y la ONU por su aporte y resiliencia en
tiempos de Covid con su proyecto de mascarillas con arte. https://thedesigner.se/violeta-pilar-quispe-yupari-peru/
Actualmente su labor fue reconocida por la presidencia
del Consejo de ministros en Perú en la cual es protagonista junto a su madre en la campaña #LUCHAPERÚ donde
busca destacar el espíritu de lucha, fortaleza y reivindica-
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VIOLETA PILAR
QUISPE YUPARI
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LEÓNIDAS ORELLANA CASTRO

complejo arqueológico Wari y los pedazos de cerámicos que
abundaban sobre la
superficie de aquel lugar, con decoraciones
de colores naturales y
finos acabados. Todo
lo que pude apreciar
fue un tiempo después mi inspiración para
realizar mis primeros
trabajos de diseños en
mi infancia.
Trabaje con tierra de
arcilla, una tierra especial que abunda en
aquel lugar y también
roca de volcán, que
me permitieron hacer
pequeños trabajos de
monolitos y figuras de
animales. Me cautivo
mucho más trabajar
mis diseños en arcilla,
porque me facilitaba
la plasticidad y movimientos adecuados
para mis obras.
Cuando tenía 8 años
falleció mi madre
dejándome al cuidado de mi padre, mi
padre me ayudo a poder seguir realizando
mi arte. Desconocía el
proceso de modelado,
pintado y quemado de
la arcilla.

M

El señor Maurilio Lagos fue mi profesor en
aquel oficio por el cual estoy muy agradecido.

i nombre es Arístides Quispe Lope nací en el anexo
de Llamahuillca del Distrito de Quinua provincia Cuando tuve 13 años quedé huérfano de padre y tuve que
de Huamanga, el 31 de agosto de 1956. Mi infan- salir de mi ciudad a las haciendas de la ciudad de Cañete y
cia transcurrió paseando las cabras de mi padre, sobre el la ciudad de Pisco a trabajar en el recojo de algodón.
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Allí conozco a unos señores que me enseñaron a tocar la En el año 1990 tuve que salir de mi ciudad buscando otro
mandolina y el violín. A los 20 años me dediqué a tejer lugar donde vivir porque mi ciudad se volvió un lugar
mantas que aprendí de mi padre, pero siempre seguía peligro por violencias políticas.
realizando algunos trabajos en arcilla.
Llegué a vivir en la ciudad de Huamanga, donde pude
En el año 1977 me case y tuve 5 hijos, he instale mi pri- volver a instalar mi propio taller.
mer taller en mi casa. Ingresé al centro capacitación artesanal y aprendí la fórmula del trabajo en arcilla, el uso Mi tema preferido son las figuras de ángeles, mediante
de engobes naturales, la técnica del bruñido, el uso de los ángeles represento los diferentes oficios de los camtornos a pedal, construcción de horno artesanal a leña pesinos, mi afición a la música y la danza me ayudaron
y el grado de temperatura que tiene que tener el horno a dar sensación de movimientos a cada una de mis obpara el quemado de la cerámica.
ras, y el conocimiento del tejido me ayudo a dibujar con
precisión la decoración de las mantas de arcilla como si
En el año 1983 empieza mi trabajo como ceramista. Es- fueran tejidos con hilos.
tancando con la figura “El silbato de la huida de Egipto”.
También empiezo a realizar trabajos de la cultura andina En el año 1997 semana santa en Perú, participe por priTinajas, y floreros en los contornos en alto relieve esce- mera vez en una feria y concursos de artesanías, el públinas costumbristas.
co quedo maravillado de mis obras.

Gane el primer puesto al mejor artesano.
En 1998 obtuve el segundo lugar en concurso regional de
artesanía en cerámica.

cimientos más significativos para mí que me motivaron
a compartir mis conocimientos con niños y jóvenes. La
principal característica de las figuras son el movimiento los rostros alegres y los colores ocres, mi temática es
variada, pero mi prioridad es plasmar en el barro las
tradiciones, mitologías, hechos sociales y cotidianos, así
difundir la identidad andina para mantener viva y valorar mis raíces quechuas. Durante mi trayectoria obtuve
numerosos reconocimientos y participe en exposiciones
individuales y colectivas, de la misma forma continúe
realizando talleres para impartir mis conocimientos a la
nueva generación.

En 1999 participe en el concurso PREMIO NACIONAL
INTI RAYMI DE ARTE POPULAR, con mi obra denominada “Adiós pueblo de Ayacucho”, esta obra reflejaba la
migración de los ayacuchanos del campo hacia la ciudad
por motivos de conflicto armado; la composición estaba
en forma del diseño” Huida a Egipto” con Jesús, María
y José con esta obra Obtuve el primer lugar y reconocimiento del público nacional.
En el año 2001 fui condecorado por el Ministerio de In- https://thedesigner.se/leonidas-orellana-castro/
dustria y Turismo con el grado de “Gran Amauta Nacional de la Artesanía Peruana “estos fueron los recono-

DESIGNER 292

DESIGNER 293
DESIGNER 294

PERUVIAN ART/ DESIGNER APRIL 2021/ STOCKHOLM

ARÍSTIDES QUISPE LOPE / DESIGNER APRIL 2021/ STOCKHOLM

M

i nombre es Milton Norberto Ríos Patricio, nací
en el año 1982, en un pueblo pequeño llamado
Mallay ubicado en la parte andina de la capital,
Lima, provincia de Oyon. Un pueblo como los hay muchos en la sierra del Perú, con costumbres y tradiciones
religiosas y culturales todavía confusas para quien lo
empieza a conocer, mi familia me oriento a valorar y respetar la naturaleza pues ellos tienen el poder de presentarse ante nosotros y otorgarnos y ofrecernos lo que le

los niños del pueblo, en la iglesia católica (la única que
existe en el pueblo) antes de cumplir un año de edad, un
templo lleno de imágenes y figuras de diferentes santos
representados con trajes y atuendos muy diferentes a los
que nosotros vestíamos, aquellos muy pomposos y llenos de brillo y decorados con joyas y piedras coloridas;
los nuestros en su mayoría tejidos por nuestras madres,
tías, hermanas o madrinas y todas deberían saber tejer o
coser. Aquellos bautizos se celebran una vez al año luego

pidamos, de parte de nosotros respeto y agradecimiento
mediante ofrendas ,ofrecer un pago a la tierra, ante cualquier comienzo, como una jornada diaria de trabajo
o la llegada de alguna cría de los animales que nos rodea; hasta en el momento de formar una nueva familia o construir una casa, estas son toda una celebración,
un compartir con casi toda la comunidad, se organiza la
ofrenda días previos al inicio con la chacchapada (masticar la hoja de la coca junto con algunos licores nativos y otras condimentos), todo esto representa el legado
de los antiguos peruanos y todavía se puede ver algunas
normas de vida de ese entonces, como el ayni, la minka
y la mita, que eran sistemas de trabajo de reciprocidad
que consistía en ayuda de trabajo hacia un miembro de
la comunidad con la condición de que este corresponda de igual manera cuando el resto lo requiera, también
era para unir fuerzas para la construcción de caminos y
sequias para el regadío de los cultivos además de otras
actividades, que aún hoy son parte de la comunidad.

de la misa principal en la fiesta que dura una semana
en honor a la Virgen de las Nieves, patrona del pueblo,
cuyo día central es cada 5 de agosto; una fiesta donde se
mezcla ambas costumbres de los antiguos peruanos que
fueron traídas por los españoles.

MILTON NORBERTO
RÍOS PATRICIO

PERUVIAN
GLASS ARTIST
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V

iví en un ambiente muy favorable, alegre y me
sentí muy querido, junto a mis padres, algunos
de mis hermanos y mucha familia, entonces fui el
último de ocho hermanos vivos, mis hermanos mayores
como muchos al llegar a cierta edad emigraban a la capital buscando mas oportunidades de estudio y trabajo,
todos teníamos familia en Lima quienes hospedaban a
los que iban llegando hasta conseguir algún espacio propio, así sucedió con mis hermanos, ellos al terminar sus
estudios básicos trabajaban en diferentes oficios los que
consiguieran, ya que por entonces, en los ochentas, era
muy difícil conseguir un puesto de trabajo estable. Pero
lograron establecerse y conseguir un terreno propio con
apoyo de mis padres y a comienzo de los años noventa
Mis padres me cuentan que me bautizaron, como a todos nos mudamos todos a la capital, deje con mucha tristeza
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donde no conocía a nadie un barrio seco donde empezaban a construirse algunas casas, las calles llenas de tierra
y con escasez de agua y otros servicios básicos, diferente
a los campos de mi pueblo que causaba alegría solo contemplarlos, donde solía correr y disfrutar de los animales, de los cultivos.

F

ue una etapa muy triste y difícil para mí, adaptarme
a la vida citadina de muchos prejuicios y un racismo
sin sentido solo por haber nacido en la parte andina de un mismo país que en la realidad todos teníamos
un mismo pasado común y el hecho de no volver a ver
mis amigos, mis animales que eran parte de mi vida fue
frustrante. Pero ya en Lima en mi rutina diaria luego del
horario del colegio, un colegio nuevo en el barrio que los
mismos vecinos ayudaron a construir, yo trabajaba en los
diferentes oficios con cada uno de mis hermanos, empecé
a trabajar con una imprenta que tenía mi hermano mayor, una bodega (venta de alimentos) que tenía el segundo de mis hermanos, y con el tercer hermano atendiendo
en un local del mercado. A los 15 años de edad conocí
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mano Elías, quien vivía en otro país desempeñándose en
este arte. Se me vino a la mente los adornos de vidrio que
teníamos en la casa de mi infancia donde desde pequeño
los contemplaba con mucha curiosidad imaginar cómo
era el proceso de fabricarlo, sabía que mi hermano era
quien los hacía y los enviaba para adornar la casa y como
muestra de su trabajo a mis padres, pero fue hasta cuando Sergio empezó fabricar estos pequeños adornos en
casa mi curiosidad tuvo respuesta.
Comencé ayudando a mi hermano Sergio, en mis horas
libres de estudio, en lo más básico preparar los materiales ordenar el taller hasta que me dio la oportunidad con
gran confianza de intentar suavizar el vidrio en el fuego,
fue mi primera y muy emocionante experiencia con el
vidrio, aquellas primeras experiencias eran frustrantes
no lograba controlar el vidrio, el proceso consistía en calentar de a poco hasta suavizar el vidrio y limpiarlo de las
manchas y burbujas que se generaba dentro de la masa
de vidrio, esta masa se trabaja en un extremo de una varilla de vidrio, el cual girabas directamente con las manos haciendo equilibrio para evitar que caiga o gotee el
vidrio, todo esto a la vista era simple pero pasó mucho
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mi pequeño pueblo donde me sentía tan libre, tan feliz el arte de vidrio soplado, mi hermano Sergio empezó a
con muchos amigos y familiares; llegue a la capital Lima trabajar en casa este oficio, quien lo aprendió de mi her-

tiempo hasta poder solamente tener el control del vidrio
derretido, ahora el gran reto era darle forma que me llevo
muchos años. Después tuve intenciones de seguir estudios universitarios postule en tres ocasiones a la Universidad Mayor de San Marcos sin tener éxito, fue otra etapa de mi vida de insatisfacción y frustración, pero seguí
estudios técnicos de Mecánica industrial en el SENATI,
un centro de formación técnico, en esta etapa de mi vida
fue de las más tristes, mi padre falleció y sentí que perdí
un gran respaldo, a mi padre siempre lo vi como un ser
especial justo, protector, firme muy querido y respetado
que perecía jamás doblegarse, al verlo postrado en cama
fue muy difícil entender porqué algunas personas tienen
que soportar enfermedades tan fuertes. Continúe mis estudios donde tuve gratas experiencias al aprender diversos oficios. Le fui dedicando más tiempo al vidrio junto
a mi hermano Sergio; en pocos meses mi hermano Elías,
quien comenzó en mi familia con este arte, me invitó al
país de Venezuela donde tenía su taller de vidrio soplado
a seguir aprendiendo y a los 22 años sin pensarlo tomé la
decisión de viajar y conocer, pero con la idea de buscar
una oportunidad de estudiar en la universidad. Pasaron
cuatro años y después de varios intentos por seguir estudiando no llegaron a concretarse por falta de documen-

tación en aquel país, decidí dedicarme completamente a
trabajar el vidrio, por largos años se fue haciendo parte
de mi vida, vi el lado artístico de este oficio, al principio
lo vimos siempre como un trabajo de sustento y solo nos
enfocamos en producir más para cubrir los gastos.
Viví siempre rodeado de la familia en Lima luego de de-

jar mi pueblo hice nuevas amistades, frecuentábamos
reuniones siempre que teníamos oportunidad con mis
demás familiares, al estar en otro país extrañé mucho ese
ambiente sobre todo a mi madre, la mujer más amorosa
y atenta con sus hijos. Un día decidí darle una sorpresa a
mi madre y regresé sin previo aviso después de algunos
años. Una mañana antes de navidad, en la puerta de la
habitación vi a mi madre y contemplé el rostro más feliz
que pude imaginar y me quedé junto a ella hasta ahora.

E

n el 2013 me casé nació mi primera hija Romina,
al año siguiente nació Harold y dos años después
en el año 2016, nació Antonella mis tres hijos. todo
pasó muy rápido y fue muy complicado de estar solo y
después solventar para una familia era necesario tomar
algunas decisiones, empecé mi propio taller en casa fue
duro el trabajo, y junto a mi esposa empezamos a tocar
puertas para vender nuestros productos, diseñe mis propios modelos, únicos y exclusivos. Siempre vi con orgullo al Perú, las riquezas que tenemos diferentes reliquias
que mostramos al mundo, el peruano siempre fue muy
hábil para adaptarse a cualquier material de trabajo, sin
embargo, el vidrio no es un material que forma parte de
esta historia artística en el Perú, vi una gran oportuni-

dad de mostrarme como artista del vidrio peruano, los
diseños de mis trabajos expresan este amor hacia mi familia, hacia mi cultura. Deseo que vean mis trabajos y
en ellas vean al Perú. Diseñe un logo que me represente,
que represente mi trabajo “Perú en Vidrio”. Con el transcurso de los años fui conociendo nuevas técnicas. En el
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Yo trabajo con vidrio reciclado (botellas, vidrios de construcción y todo tipo de vidrio desechado), vidrios que
fueron fabricados para cumplir la función de ser envases,
contenedores, ventanas, etc. Pero luego son desechados
y se convierten en un cúmulo de basura, yo reciclo y
transformó en adornos, piezas artísticas. Espero poder
inspirar el valor del reciclado, nací amando y respetando la naturaleza siento que el arte no es crear o fabricar
teniendo que causar daño a nuestro hábitat, siento que
el arte es la capacidad de transformar con ingenio y habilidad lo que parece obsoleto o un desperdicio en algo
que sea apreciable a la vista y cause satisfacción. Hace
unos días perdí al segundo de mis hermanos por covid,
es triste saber lo frágiles que somos, aprovechemos y
disfrutemos al máximo nuestras vidas junto a nuestros
seres queridos.
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Milton Rios
https://www.facebook.com/peruenvidrio
https://www.instagram.com/peruenvidrio
https://peruenvidrio.com
https://thedesigner.se/milton-norberto-rios-patricio-peruvian-glass-artist/
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Perú no existe un centro de formación para artistas de Milton Rios Patricio
vidrio.
telefono: +51969879264

DESIGNER 300

S

oy Manuela Jacqueline Ayasta Caicedo de 56 años de edad, natural
de Monsefú, Región Lambayeque,
hija de Baltazar Ayasta Chafloque
y Juana Graciela Caicedo Reyes, artesanos con trayectoria.
Artesana en línea de textil bordados a
mano comencé a los 13 años. Este arte
lo aprendí de mi madre ella era artesana
en telar de cintura y a los 17 años asistí a
una feria artesanal de Jaén como expositora de mis productos bordados hechos a
mano, fue el inicio de muchas ferias donde he tenido la oportunidad de exponer
los productos de mi región en ferias nacionales he internacionales, tuve la bendición de conocer EE. UU, Chile, Ecuador
Colombia y Brasil.
En el año 2015 viaje a EE.UU Washington
al Festival de Smithsonian “Perú Pachamama”, pude dar capacitación del bordado a mano a 125 niños de 3 a 12 años fue
una experiencia muy hermosa e inolvidable, siempre me ha gustado compartir mi
arte cuando me lo han solicitado en mi
región Lambayeque. En el 2018 junto con
6 artesanas forme un taller denominado
“Bordando con Identidad”, en mi distrito
de Monsefú, donde estuvimos capacitando 33 niños y niñas de 5 a 14 años el arte
del bordado hecho a mano. Por las oportunidades que he tenido de participar en
ferias he adquirido experiencias y ahora
las ferias de exposición y ventas las orga-
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MANUELA JACQUELINE
AYASTA CAICEDO

nizo convocando a mis compañeros artesanos y hacer visible nuestro arte al público que visita nuestra región.

D

espués de terminar los talleres con niños hice
una convocatoria a los distritos de mi región que
también enseñan a los niños hacer un encuentro
de niños artesanos. Para mí y mis compañeras
es una meta que nos trazamos para que las nuevas generaciones puedan continuar con nuestro arte que nos enseñaron nuestros padres.
Mi trabajo es el arte del bordado a mano, donde siempre
estoy plasmando dibujos ancestrales de mi distrito y hago
dibujos de la cultura mochica que es de mi región, camisas,
vestidos, túnicas, blusas, fundas de licuadoras tapa jarras,
vestidos de marinera, servilletas, manteles, y vestidos de
niñas, usando una buena calidad de tela, hilos, ahora haciendo nuevos productos que son las mascarillas. también
confecciono prendas de innovación personalizadas no dejando lo tradicional que más me identifica con mi región.
https://thedesigner.se/manuela-jacqueline-ayasta-caicedo/
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Antero Vejarano Velasquez

ANTERO VEJARANO VELASQUEZ, LIMA, PERÚ,
1973
edicado hace 20 años al sector de joyería, estudio Ingeniería Comercial en la Universidad
Contemporánea – Chile (1992-1997) e Ingeniería en Administración de Empresas en Universidad de Tarapacá – Chile (2015-2017), su pasión y
amor por la joyería lo hereda de su bisabuelo materno
Don Custodio Velasquez creativo y pionero joyero amazónico y de su abuelo paterno Don Manuel Santos Vejarano artista liberteño del cuero y el calzado, esta herencia
la canaliza formándose en la escuela de joyería del SE-

lo lleva a especializarse en Diseño de Joyería en 3D en
la Escuela de Joyería del SENATI (2017-2018), Diseño
y Fabricación de Prototipos en la Pontificia Universidad
Católica del Perú (2017-2018) e integra a la innovación,
conceptos de sostenibilidad y economía circular formándose en el Diseño de Modelos de Negocio Sostenibles y Circulares en la Universidad ESAN y Desarrollo
Regenerativo en la Universidad de Cooperación Internacional de Costa Rica, lo cual lo lleva a la experimentación en el metal creando el proyecto Stinkitanash Teeti
( en lengua Shipibo Konibo significa trabajar juntos) Co-trabajo con artistas tradicionales amazónicos, joyeros y
diseñadores que da como resultado la primera línea de

NATI (1999-2001), graduándose como Joyero –Orfebre
, perfecciona su aprendizaje en el oficio con la suma de
conceptos en el recordado INC en Diseño Peruano y Diseño Artesanal (2000), su mente innovadora y creativa

joyería amazónica y la marca de joyas Teeti Diseño esta
experiencia le permite quedar Finalista en el Concurso
Nacional Innovación en la Artesanía en la categoría Diseño y Desarrollo de Producto organizado por el Mini-

D

DESIGNER 304

https://www.facebook.com/anterovejaranojoyeria/
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sterio de Comercio Exterior y Turismo en el año 2018,
así mismo tiene una participación activa en exposiciones
nacionales e internacionales como Perú Moda, Feria Nacional De Artesanías DE NUESTRAS MANOS, Feria Nacional de arte amazónico ARTE NATIVA , Encuentro de
las Artes del Fuego -CHILE ,Latín Fashion Week Colorado-EEUU , 3D Fashion Week Latinoamérica; en la actualidad se destaca por el desarrollo de nuevas propuestas
de joyería donde combina saberes ancestrales y nuevas
tecnología llevando a nuevas plataformas de comunicación nuestros saberes ancestrales trabajando de la mano
con las artesanas textiles de la comunidad de Pitumarca
aumentando la cadena de valor de su arte ancestral creando una linea de joyería cuyo principal insumo son los
desechos generados en la fabricación de accesorios textiles por las artesanas. Así mismo es un activo luchador
de los derechos de las personas con discapacidad siendo
un destacado para deportista en las disciplinas de Para
Natación y Para Tiro con Arco. Pertenece a la Asociación
de Maestros Joyeros, Orfebres GRETICH con su marca
Antero Vejarano Joyería – Asesoría.

Antero Vejarano Velasquez
HTTPS://THEDESIGNER.SE/ANTERO-VEJARANO-VELASQUEZ/
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NATY MUÑOZ CLOTHING/ PHOTO BY HANDREZ GARCIA

GRETICH ASOCIACIÓN MAESTROS JOYEROS, ORFEBRESA

MODEL: MARÍA ALEJANDRA FIDEL

Reconocimientos.
Fui ganador de premios locales y nacionales,
ocupando los primeros puestos en distintos concursos, participe en diferentes exposiciones, ferias
artesanales y exposición de cultura viva local y nacional.

¿Qué es un retablo?

-Fui reconocido como: “Hijo ilustre de la artesanía
Ayacuchana 2017”.

Un retablo es un contenido de historias, fiestas patronales, religiosas, danzas dentro de una caja. Las
cajas están hechas de maderas. las medidas de los
retablos más pequeños miden de 5 x5 y 3×2 centímetros. Y el retablo más grande mide más de 1
metro. Los personajes están hechos de harina de
trigo y yeso cerámico.

Estuve realizando clases a jóvenes que tienen interés en el arte de retablos y que siguen la tradición
familiar.
-En el año 2019 elabore junto con otros compañeros artesanos el retablo más grande del mundo en
la ciudad de Ayacucho. actualmente se expone en el
centro cultural (UNSCH).
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i nombre es José Arturo Ramos Vallejo, nací en Huamanga Ayacucho, el
24 de agosto de 1982 tengo una trayectoria de 27 años trabajando en el arte
popular de retablos, aprendí por tradición familiar
de mi padre. A la edad de 8 años comencé armando
personajes para el retablo.

F

-En el año 2019 tuve una entrevista por Aeropuertos andinos del Perú “biografía y proceso de elaboración del retablo arte popular”
-Demostración de cultura viva exposición y venta
centro arqueológico Wari Ayacucho 2019.
Declarado como patrimonio cultural de la nación,
el retablo de Ayacucho, exposición de cultura viva
parque Sucre de Huamanga 16 de agosto de 2019.
Primera rueda de negocios de regalos corporativos
lima, cámara de comercio 19 de agosto 2019.
-feria en el parque sucre de Huamanga Ayacucho,
invitación por el centro de innovación tecnológica
cite y la Municipalidad de Huamanga 2019.
-Museo taller retablos ramos. exposición permanente de piezas artísticas, taller de cultura viva y
tienda.
-Visita para un reportaje del museo taller retablos
de Mincetur lima, para la promoción correspondiente del arte popular en Ayacucho enero 2020.
-Compartí como docente en capacitar y enseñar
el retablo tradicional, en el Cetpro (shosako nagase) en escuelas estatales, albergue de niños de
Ayacucho, bajo convenio con la municipalidad
provincial de huamanga 2011,2012, 2013.

José Arturo Ramos Vallejo

José Arturo Ramos Vallejo

ui reconocido por la municipalidad de
lima por mi prestigiosa trayectoria y
desempeño como artesano del retablo
Ayacuchano, mostrando excelencia y
calidad en mis obras de arte además de
representar el arte colorido, y cultura popular a nivel nacional e internacional.

https://thedesigner.se/jose-arturo-ramos-vallejo/
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José Arturo Ramos Vallejo
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Bernardino Arce, es un reconocido Ceramista de Arequipa representante regional, nacional e internacional de la artesanía
peruana; ganador de diferentes concursos y reconocimientos
en sus 70 años.
En el año 2019 obtuvo el RECONOCIMIENTO “JOAQUÍN
LÓPEZ ANTAY” que le dio MINCETUR en el congreso de
la REPÚBLICA un 13 de septiembre, ganador del concurso
de pintado del perro peruano en la FERIA NUESTRAS MANOS 2018, ganó como mejor diseño de producto en la feria
IBEROARTE en CUBA 2017, finalista del premio nacional de
diseño de la artesanía el 2016; reconocido Maestro Artesano
Regional de Arequipa con una trayectoria de más de 42 años
como Ceramista. Su último premio se lo dedico a todos los artesanos olvidados en las partes más alejadas del Perú, que con
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su arte aún mantienen viva nuestra cultura ancestral.
Bernardino Arce Corimaya, nace en el año 1950, en Pucará
Tierra de alfareros, tierra del Torito de Pucará un 20 de mayo
recibe ese nombre en honor al Santo de San Bernardino de
Siena, el tercer hijo de Luis Arce Flores y Brígida Corimaya.
Al fallecer su madre, tener un hermano recién nacido y su
padre viudo con 6 niños pequeños, su padre decide casarse de
nuevo. Vivió momentos difíciles pues al ser una familia numerosa el dinero no alcanzaba. Para su padre era muy importante
la educación por lo que decide enviar a Bernardino y a sus
hermanos a colegios de Puno, Juliaca y Cuzco pensionándolos
y destinándolos a vivir solos desde muy pequeños para tener
una educación de calidad.
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BERNARDINO ARCE - BIGRAFÍA

Su padre decide que la secundaria debe terminar en Arequipa,
tierra natal de su padre, desde ese momento Bernardino sólo
regresaría 3 veces a su tierra que lo vio nacer Pucara, convirtiéndose Arequipeño de corazón desde ese momento. Se establece
en Arequipa, formando su familia.
Empezó siendo locutor en radio y otros oficios, pero la economía escasea y empieza a modelar, cocinar en hornos de ladrillos, empieza con cruces que comercializa en la feria local, que
le permite montar su propio taller, el inicio fue muy duro, pero
aprovechaba todo evento, Fiesta de la Virgen de Chapi, Semana
Santa, llegada del Papa Juan Pablo II para comercializar sus productos en las calles.
En esa época costear un viaje solo por turismo era imposible
para Bernardino, así que se las ingenia para poder ir a una feria
internacional pero el verdadero motivo era poder visitar a su querida hija, esa aventura le enseñó que sus productos tenían más
valor en otros países que en el propio suyo, y le abrió esa inquietud de conocer otros países a Bernardino. También se dio cuenta del valor cultural que tenían sus productos, que transmitían

identidad de su país, a nivel de técnicas, materiales, tradiciones
y tenía que estar orgulloso de eso. Al poco tiempo tocaron a la
puerta invitaciones de ferias internacionales, el arte lo hace conocer Colombia, Argentina, Chile, Brasil, Costa Rica, Cuba y en
uno de sus viajes que no pudo ir su esposa viajó a Brasil representando a Bernardino.
La familia también fue próspera, a pesar de que Bernardino no
quiso que sus 6 hijos sean ceramistas, todos aprendieron como
jugando, ahora 3 de ellos son ceramistas de vocación, 1 estudio
profesionalmente Cerámica en Córdoba Argentina, y dos con
las enseñanzas de Bernardino.
Y no solo su sangre, sino su esposa, sus nueras, yernos y nietos
han aprendido a hacer cerámica, Bernardino sabe que su legado no puede detenerse y empieza a enseñar en diferentes talleres desde niños a adultos, uno de los más importantes es el que
dicta en CARITAS en 2005 donde enseña a adultos de manera
profesional y es así que en cada vacación no descansa, los niños
cuál terapia, lo visitan en su taller para hacer mini cursos. Actualmente dicta talleres cortos junto a su hijo Arnold Fernando e
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Ha hecho investigaciones sobre los petroglifos de toro muerto o
la cultura churajón y está presente en la decoración, incluso utilizar los bordados del colca en colecciones únicas Comenzó hacer más arriesgado y a preocuparse más por el medio ambiente y
comenzó a experimentar con materiales residuales como el sillar, que genera ripio y diseño una vajilla sin vidriado en base de
arcilla y sillar, le puso de nombre Mikhuy Collection, rescatando
la forma de las vasijas antiguas, e incluso donde comían de la
mano y el comer era un momento de compartir. Esta colección
busca rescatar nuestra identidad, nuestra historia, técnicas ancestrales, rescatar determinados materiales y generar un producto
innovador y competitivo.
En el año 2016 es finalista del premio nacional de diseño de la
artesanía , con sus toritos de Pucara el cual son decorados de
una forma peculiar , el investiga el origen de los toros y rescata
el hecho que siempre fueron dos y no uno como actualmente se
comercializa , esos toros son parte del sincretismo andino que
fueron el reemplazo de las conopas que se han encontrado por
todo el país , esa pareja representa la dualidad andina ese equiliincluso también empezó a dictar de forma virtual
Sus trabajos reflejan investigación en las raíces y costumbres de brio entre la luna y el sol, ese equilibrio entre el hombre y la muculturas antiguas del sur, el diseño y decoración son inspirados, jer y esa complementariedad que debe existir.
en bordados del Cañón del Colca, la cerámica Chuquibamba, los
petroglifos de Toro Muerto, la cultura Churajón; pero Bernandi- Bernardino para innovando y tiene más productos, a pesar de su
no no se encasilla, sus técnica también se internacionalizaron, en
el extranjero conoce nuevas culturas, intercambió experiencias
con ceramistas de otros países, descubrió nuevas técnicas donde
comienza su investigación para mejorar técnicas tradicionales
en la cerámica, aplicando desarrollo sostenible.
Uno de sus principales productos es el difusor de aroma con el
que ganó el premio en CUBA , aprovechando la porosidad de la
arcilla , que logra impregnar el aroma de la esencia y puede ser
usado en el carro, cartera, cuarto , al ser pequeño es adaptable
a diferentes lugares , y su mayor atractivo es lograr prolongar la
esencia hasta por 20 días , su producto no solo es funcional sino
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decorativo ya que el aromatizador ha sido decorado por la iconografía de la culturas ancestrales de nuestro Perú .
Bernardino tiene un perrito mestizo cruzado con la raza peruana de nombre calatin, su perrito es su adoración e incluso lo
inspiró para la decoración y fue ganador del concurso de pintado del perro peruano en la FERIA NUESTRAS MANOS 2018.A
partir de ahí tiene perritos con diferentes decoraciones haciendo
que cada pieza sea única, porque considera que cada perrito tiene su personalidad propia Tiene platos que algunos compradores no pueden usarlos para servir comida porque los consideran
piezas únicas de artes y los cuelgan en sus paredes, cada plato
tiene diferente técnica y siempre está presente la iconografía de
la cultura ancestral peruano, o se ha atrevido a dibujar parte de
la flora y fauna de nuestro país.

edad no se cansa de seguir innovando, y sigue estudiando para tener productos incluso de forma sostenible Hoy en día sigue trabajando en su taller con sus hijos en la ciudad de Arequipa, abocado
en el diseño y creación de sus nuevos trabajos y en sus proyectos
futuros. Una de sus últimas técnicas de investigación es, aplicar
la técnica del marmoleado a sus piezas y trabajos de cerámica
con materiales naturales y con una amplia gama de colores. Y
también nuevos lanzamientos de productos innovadores como
germinadores de plantas en piezas de cerámica, muy en relación
con el cuidado del medio ambiente.
DATOS DE CONTACTO
instagram/facebook: @ceramicaarce
ceramicaarce@gmail.com
www.ceramicaarce.com
959 912 726
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Halina Rosa, autora, coautora, periodista, editora, Embajadora del Patrimonio Cultural de la
Diáspora Polaca del Mundo, Embajadora de Mujeres Empresarias, Embajadora de la Creatividad, miembro de la asociación artística Proformart, artista, pintora, diseñadora de patrones
textiles y textil, diseñador de trajes modernos con acentos folclóricos, redactor jefe de la revista
DESIGNER/STOCKHOLM, promotor de la cultura regional de Podhale y escandinava.
Al diseñar, combina las culturas del mundo y promueve las tradiciones regionales en todo el
mundo. Vive en Suecia de forma permanente.
En 2020, fue honrada con el título de Embajadora del Patrimonio Cultural de la Diáspora Polaca del Mundo, también premiada con el título de Embajadora de Mujeres Empresarias 2018 en
Suecia, por promover el espíritu empresarial y la creatividad entre las mujeres de todo el mundo, así como por lograr un éxito destacado en el ámbito empresarial, premiado en el Plebiscito
Mujer con Pasión 2020, en la revista Empire of Women. Crea para enriquecer el mundo, los
lugares y las personas con la cultura polaca llena de belleza e inspiración, y para promover la
tradición regional y los valores más altos. Pintó sus primeras rosas cuando tenía 11 años. Rose
todavía está en ella hoy, al igual que su sentimiento de que es un regalo de Dios para el arte. Su
historia está escrita por la mano de Dios.
www.halinarosadesign.se
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PINTANDO ROSAS EM TECIDO

HALINA ROSA DESIGN
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