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To był dla mnie
szczególny rok

Rozmowa z NATALIĄ KUKULSKĄ
– Od dziecka byłam zafascynowana utworem „Zaopiekuj się mną”.
Poruszał mnie, mocno wszedł mi pod skórę. Nie ukrywam, że jego
tekst trochę mnie przeraża. Jest taki zimny, schizofreniczny, ale
z drugiej strony może dlatego tak bardzo działa.

CZYTAJ STR. 4-7

reklama

Za pra sza my Pań stwa do udzia łu w IV edy -
cji mię dzy na ro do wej im pre zy tar go wo -kon -
fe ren cyj nej pod na zwą „Al pej sko -Kar pac -
kie Fo rum Współ pra cy”, któ ra od bę dzie się
w Rze szo wie w Ho te lu Hil ton Gar den Inn
Rze szów w dniach 20-21 li sto pa da 2015 r.
pod ha słem: „Szwaj car ska ja kość – kar -
pac ka prze strzeń – glo bal ny klient”.

Ce lem Fo rum jest pro mo cja szwaj car skie -
go mo de lu roz wo ju spo łecz no – go spo dar cze -
go,  pre zen ta cja efek tów współ pra cy kar pac ko
– al pej skiej i pol sko – szwaj car skiej oraz przed -
sta wie nie ro sną ce go po ten cja łu mię dzy na ro -
do we go kon cep tu Mar ki Kar pac kiej „CAR PA -
THIA”, któ ra bu do wa na jest na po ten cja le

Kar pat opar tym o wa lo ry przy rod ni cze i kul -
tu ro we. Wdro że nie Mar ki „CAR PA THIA” do -
pro wa dzi do zwięk sze nia licz by tu ry stów od -
wie dza ją cych Kar pa ty oraz stwo rzy moż li wość
wej ścia pro duk tów kar pac kich na ryn ki mię -
dzy na ro do we. Je den   z ele men tów Mar ki –
„sen so ry ka kar pac ka” obec na bę dzie pod czas
ca łe go prze bie gu Fo rum. 

„Czwar ta edy cja Fo rum bę dzie rów nież
edy cją pod su mo wu ją cą pro jekt „Al pej sko -
-Kar pac ki Most Współ pra cy” i efek ty je go re -
ali za cji. Do udzia łu w Fo rum pra gnie my za -
pro sić nie tyl ko na szych be ne fi cjen tów, któ -

rym uda ło się na wią zać mię dzy na ro do we
kon tak ty dzię ki wdra ża ne mu przez nas pro -
gra mo wi, ale tak że in sty tu cje re ali zu ją ce i be -
ne fi cjen tów in nych szwaj car skich pro jek tów
po dej mu ją cych dzia ła nia we współ pra cy
z part ne rem za gra nicz nym. 

W ra mach czę ści wy sta wo wo – tar go wej
Fo rum za pre zen tu ją się w tym ro ku naj lep sze
pod mio ty sek to ra pu blicz ne go, pry wat ne go
i po za rzą do we go z ob sza ru Kar pat sku pio ne
w ra mach mar ki kar pac kiej „CAR PA THIA”
ofe ru ją ce istot ne wa lo ry (miej sca, pro duk ty,
usłu gi).

„Szwaj car ska ja kość – kar pac ka prze strzeń – glo bal ny klient”



Dom Pol ski – Cen trum Kul tu ry Pol skiej
i Dia lo gu Eu ro pej skie go – ta ką na zwę
no sić bę dzie ośro dek kul tu ry, na uki
i pro mo cji pol skie go ję zy ka oraz tra dy cji
we Lwo wie. Bę dzie on jed no cze śnie miej -
scem pro mo cji współ cze snej Pol ski,
a swą sie dzi bę znaj dą tu sto wa rzy sze nia
kul tu ral ne i spo łecz ne, pie lę gnu ją ce tra -
dy cje tej zie mi. W uro czy stym wmu ro wa -
niu ka mie nia wę giel ne go we Lwo wie
udział wzię li mar sza łek Wła dy sław Or -
tyl, szef Ga bi ne tu Pre zy den ta RP Adam
Kwiat kow ski, mi ni ster spraw za gra nicz -
nych Grze gorz Sche ty na, am ba sa dor RP
na Ukra inie Hen ryk Li twin, pre zes
Wspól no ty Pol skiej Lon gin Ko mo łow ski,
kon sul RP we Lwo wie Ja ro sław Drozd
oraz przed sta wi cie le Po lo nii.

Dom Pol ski bę dzie mie ścił się
przy uli cy Szew czen ki, w miej scu daw -
nych za bu do wań woj sko wych. Do ist -
nie ją ce go bu dyn ku, któ ry zo sta nie
grun tow nie od no wio ny, do bu do wa -
na zo sta nie w cią gu dwóch lat no wa
część. W niej mie ścić się bę dą mię dzy
in ny mi cen trum kon fe ren cyj ne oraz sa -
la wi do wi sko wa.

Pod czas uro czy sto ści we Lwo wie
mar sza łek Wła dy sław Or tyl pod kre ślał
wa gę po wsta ją ce go Do mu Pol skie go.

To waż ny dzień i waż na chwi la dla
Po lo nii miesz ka ją cej we Lwo wie, ale tak że
dla nas wszyst kich, bo na szym ce lem jest
do bra współ pra ca z są sia da mi z ob wo du
lwow skie go, któ ry jest dla Pod kar pa cia re -

gio nem part ner skim. Ży czę, aby in we sty -
cja zo sta ła szyb ko za koń czo na i słu ży ła
za rów no pie lę gno wa niu pol skiej kul tu ry,
jak i bu do wa niu do brych re la cji są siedz -
kich – po wie dział mar sza łek Or tyl.

Tuż przed wmu ro wa niem ka mie nia
pod bu do wę Do mu Pol skie go w Ba zy li ce
Ar chi ka te dral nej Wnie bo wzię cia NMP we
Lwo wie od pra wio na zo sta ła uro czy sta
msza świę ta, kon ce le bro wa na przez bi sku -
pa po moc ni cze go Le ona Ma łe go.

Pra ce przy po wsta niu Do mu Pol skie -
go we Lwo wie sfi nan su je Sto wa rzy sze nie
Wspól no ta Pol ska, przy udzia le pol skie go
MSZ.

ALEK SAN DRA GO RZE LAK – NIE DU ŻY
KAN CE LA RIA ZA RZĄ DU

2 extra PODKARPACIE
Pod czas ob cho dów Na ro do we go Świę ta Nie -
pod le gło ści w Bel we de rze od by ła się uro czy -
stość wrę cze nia od zna czeń pań stwo wych
oso bom wy róż nia ją cym się w służ bie kra ju.
Wśród uho no ro wa nych zna lazł się mar sza łek
Wła dy sław Or tyl, któ re mu Pre zy dent An drzej
Du da wrę czył Krzyż Ko man dor ski Or de ru Od -
ro dze nia Pol ski.

Or der Od ro dze nia Pol ski to dru gie pod
wzglę dem pre ce den cji od zna cze nie po Or de -
rze Or ła Bia łe go. Oso by nim wy róż nio ne za -
słu ży ły się w służ bie pań stwu i spo łe czeń stwu
na wie lu płasz czy znach. Przy zna wa ny zwłasz -
cza za wy bit ne osią gnię cia w dzia łal no ści pu -
blicz nej po dej mo wa nej z po żyt kiem dla kra ju,
za szcze gól ne za słu gi dla umac nia nia su we ren -
no ści i obron no ści kra ju, dla roz wo ju go spo -
dar ki na ro do wej, służ by pu blicz nej, za wy bit -
ną twór czość na uko wą, li te rac ką i ar ty stycz ną
oraz za wy bit ne za słu gi dla roz wo ju współ pra -
cy z in ny mi pań stwa mi.

Uro czy stość  w Bel we de rze mia ła tak że
wzru sza ją ce mo men ty, a ta kim by ło od zna cze -
nie gen. Ja nu sza Bro chwicz -Le wiń skie go pseu -
do nim "Gryf" Krzy żem Wiel kim Or de ru Od -
ro dze nia Pol ski. Ge ne rał w pło mien nym prze -
mó wie niu tuż po za koń cze niu wrę cza nia od -
zna czeń nie krył wzru sze nia i na dziei na lep -
szą przy szłość dla Pol ski i Po la ków.

- Do bro byt, lep sze wa run ki ży cia i lep szą
przy szłość. To osią gnie my, je śli bę dzie my ra -
zem pra co wać. Na si przod ko wie w na szej ty -
siąc let niej hi sto rii – jak woj na się koń czy ła i bi -
twy się koń czy ły, od kła da li miecz na bok i bra -
li się do ro bo ty - mó wił Ja nusz Bro chwicz -Le -
wiń ski.

Peł na li sta od zna czo nych do stęp na:
http://www.pre zy dent.pl/ak tu al no sci/or -

de ry -i -od zna cze nia/art,9,od zna cze nia -z -oka zji -
-na ro do we go -swie ta -nie pod le glo sci.html

MI CHAŁ MIEL NI CZUK
BIU RO PRA SO WE

Pre zy dent od zna cza mar szał ka Krzy żem
Ko man dor skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski
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We Lwo wie po wsta nie Dom Pol ski
Pod kar pac kie uzdro wi ska, ak tyw ny wy po czy -
nek, kuch nia re gio nal na, hi sto ria i kul tu ra
oraz week en do we po by ty w ho te lach wy so -
kiej kla sy wzbu dzi ły naj więk sze za in te re so wa -
nie klien tów z Wiel kiej Bry ta nii pod czas za -
koń czo nych wła śnie świa to wych tar gów tu ry -
sty ki World Tra vel Mar ket 2015 w Lon dy nie.
Ofer ta Pod kar pa cia zo sta ła za pre zen to wa -
na Bry tyj czy kom i Po lo nu som dzię ki Pod kar -
pac kiej Re gio nal nej Or ga ni za cji Tu ry stycz nej
dzia ła ją cej we współ pra cy z Urzę dem Mar -
szał kow skim Wo je wódz twa Pod kar pac kie go,
Urzę dem Mia sta Rze szo wa oraz przed się -
bior ca mi z re gio nu.

Zor ga ni zo wa ny pod czas tar gów wie czór
pod kar pac ki pn. „Ta ste Sub car pa thia” zgro ma -
dził kom plet po nad 60 uczest ni ków. By li ni mi
dzien ni ka rze me diów bry tyj skich i po lo nij nych
oraz przed sta wi cie le bran ży tu ry stycz nej, fi nan -
so wej i ku li nar nej. – Bry tyj czy cy i Po lo nu si by li
ogrom nie, po zy tyw nie za sko cze ni zmia na mi, ja -
kie za szły w na szym re gio nie. Za chwy ty wzbu -
dza ła rów nież pod kar pac ka kuch nia. Du żym atu -
tem na sze go wo je wódz twa są też do bre po łą cze -
nia lot ni cze z Wiel ką Bry ta nią. Ma my spo ro ma -
te ria łów do prze my śleń, wie le cen nych dla Pod -
kar pa cia no wych kon tak tów i no we wy zwa nia
na przy szłość. Zwłasz cza, że Pol ska zo sta ła przez
fa chow ców za li czo na do Top Tren dy 2016 w tu -
ry sty ce – pod kre śla Ali cja Wo sik, pre zes Pod kar -
pac kiej Re gio nal nej Or ga ni za cji Tu ry stycz nej.

Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa Pod kar -
pac kie go re pre zen to wał Mi chał Ta bisz, dy rek tor
De par ta men tu Pro mo cji i Współ pra cy Go spo dar -
czej. – Chce my, aby ście by li am ba sa do ra mi Pod kar -
pa cia w Wiel kiej Bry ta nii – za ape lo wał do przed sta -
wi cie li bry tyj skiej Po lo nii. Urząd Mia sta Rze szo wa,

re pre zen to wa ny przez za stęp cę dy rek to ra Wy dzia łu
Pro mo cji i Współ pra cy Mię dzy na ro do wej Ka mi la
Czy ża, przy go to wał dla tu ry stów z Wiel kiej Bry ta -
nii pa kie ty „Ci ty Bre ak” – krót kich, atrak cyj nych
po by tów w sto li cy wo je wódz twa.

Te go ty pu wy da rze nia, for ma spo tka nia
(po łą cze nie pre zen ta cji re gio nu z ofer tą do staw -
ców usług noc le go wo -ga stro no micz no -lot ni sko -
wych) oraz de dy ko wa ne gro no uczest ni ków
(dzien ni ka rze i uczest ni cy spo krew nie ni z tu ry sty -
ką i pro mo cją), po win ny za owo co wać dłu go trwa -
łą współ pra cą, świet nym mar ke tin giem i po zo sta -
wio nym nie tu zin ko wym wra że niem „WOW”. Nie
wol no jed nak za po mi nać, że pra ca do pie ro
przed na mi. PROT dał nam świet ną moż li wość
na wią za nia re la cji,  ale od każ de go z nas za le ży,
jak te re la cje prze ku je my w suk ces – ko men tu je
dy rek tor ge ne ral na ho te lu Hil ton Gar den Inn
w Rze szo wie, Ma rze na Ki jak.

Pierw sze efek ty już są. W ślad za wy da rze -
niem, na pły wa ją proś by dzien ni ka rzy o wy wia dy
i szcze gó ło we ma te ria ły w wy bra nych ob sza rach tu -
ry sty ki Pod kar pa cia. Pi sem ną de kla ra cję sprze da ży
ofer ty tu ry stycz nej na sze go re gio nu zło ży ło re no -
mo wa ne, dzia ła ją ce od 20 lat na eu ro pej skim ryn -
ku bry tyj skie biu ro po dró ży, z przed sta wi ciel stwem
w Ry dze i War sza wie, spe cja li zu ją ce się do tąd
w ofer cie nad bał tyc kiej. Bry tyj scy i po lo nij ni dzien -
ni ka rze chcą rów nież za po znać z ofer tą Pod kar pa -
cia na miej scu, pod czas ob jaz dów stu dyj nych.

Atrak cyj ność wie czo ru pod nio sły na gro dy dla
uczest ni ków ufun do wa ne przez zwią za ne z Pod kar -
pa ciem fir my, a by ły ni mi: Ho tel Hil ton Gar den
Inn Rze szów, Ho tel Kra si czyn oraz li nie lot ni cze
Ry ana ir. Pod kar pac cy przed się bior cy prze ka za li też
ma te ria ły pro mo cyj ne na po trze by pre zen ta cji ofer -
ty Pod kar pa cia.

Pod kar pac kie w Lon dy nie
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Śpie wał i tań czył w „Ma zow szu”, pra co -
wał ja ko mo del, na gry wał pły ty. Naj więk -
szą po pu lar ność przy niósł mu jed nak
udział w te le dy skach kró lo wej di sco po lo
Shaz zy. Od kil ku na stu lat miesz ka w
Wiel kiej Bry ta nii, ale co raz czę ściej my śli
o po wro cie do kra ju i na sce nę mu zycz ną
z no wym pro jek tem.

Nor man Ka li ta, o któ rym mo wa,
uro dził się i pierw szych pięć lat ży cia spę -
dził w Prze my ślu. Tu taj na dal miesz ka je -
go uko cha na cio cia i dzia dek. Oj ciec był
za wo do wym woj sko wym. Do stał roz kaz i
mu siał się prze nieść z ro dzi ną do Płoc ka.
Tam też do ra sta ły je go dzie ci. Nor man, w
mia rę moż li wo ści, sta ra się wpa dać do
Prze my śla, by od wie dzić naj bliż szych.
Tak by ło i ostat nim ra zem, kie dy przy le -
ciał z Edyn bur ga. Spo tka li śmy się więc w
je go ro dzin nym mie ście.

Naj przy stoj niej szy che mik w
„Ma zow szu”

Mu zycz ną po dróż roz po czął od
Har cer skie go Ze spo łu Pie śni i Tań ca
„Dzie ci Płoc ka”. – Któ re goś dnia szwa -
gier usły szał w te le wi zji, że jest na bór do
„Ma zow sza”. Za raz po ma tu rze po je cha -
łem więc na prze słu cha nia, któ re by ły
po dzie lo ne na czte ry eta py. Na pierw -
szym zwra ca no uwa gę na apa ry cję i czy
wszyst ko się ma na miej scu – śmie je się
Nor man. Póź niej by ła emi sja gło su i ta -
niec. A na koń cu spo tka nie w czte ry
oczy z sa mą Mi rą Zi miń ską -Sy gie tyń ską.
– Za py ta ła mnie o wy kształ ce nie. Po wie -
dzia łem, że je stem tech ni kiem che mi -
kiem. Na to pa ni Mi ra, któ ra sły nę ła z
ogrom ne go po czu cia hu mo ru: „Świet -
nie, po trze bu je my ko goś do pral ni che -
micz nej”. My śla łem, że mó wi po waż nie.
W koń cu po zwo li ła mi za śpie wać coś z
re per tu aru „Ma zow sza” oczy wi ście i zo -
sta łem przy ję ty – wspo mi na.

W po pu lar nym ze spo le folk lo ry -
stycz nym spę dził sie dem cu dow nych lat.

Zwie dził z nim nie mal ca ły świat, do dziś
utrzy mu je na wią za ne wte dy przy jaź nie.
Je dy nym mi nu sem by ły ni skie ar ty stycz -
ne pen sje. Przez to wie lu człon ków „Ma -
zow sza” na bo ku ima ło się naj prze róż -
niej szych za jęć. Nor man tra fił do świa ta
mo de lin gu. W pierw szych, or ga ni zo wa -
nych w na szym kra ju wy bo rach naj przy -
stoj niej sze go, zdo był ty tuł I Wi ce mi ste ra
Pol ski 1992 ro ku. Stam tąd tra fił do świa -
ta re kla my. Swo ją twa rzą pro mo wał m.
in. pi smo po dróż ni cze, pro szek do pra -
nia, her ba tę, wy ro by ty to nio we, kam pa -
nie pi wo war skie.

Pew ne go dnia w agen cji zja wi ła się
Mag da Pań kow ska vel Shaz za, szu ka ją ca
mo de la do se sji zdję cio wej do swo je go al -
bu mu. Wy bór padł na Nor ma na. I tak za -

czę ła się je go przy go da z nur tem di sco
po lo.

My ślał, że cho dzi o Sa de
Kie dy do stał te le fon z agen cji z in -

for ma cją, że pew na wo ka list ka po trze -
bu je je go twa rzy, był prze ko na ny, że w
słu chaw ce usły szał, iż cho dzi o Sa de,
po pu lar ną bry tyj ską ar tyst kę. – By łem
wnie bo wzię ty. Omal nie ze mdla łem z
wra że nia – wspo mi na. Szyb ko ostu dzo -
no je go emo cje. – Sły sza łem wcze śniej o
Shaz zie i o tym, że zdo by wa po pu lar -
ność w ol brzy mim tem pie. Choć te go
ty pu mu zy ka by ła mi bar dzo od le gła,
mu szę przy znać, że udział w jej te le dy -
skach dał mi naj więk szą roz po zna wal -
ność – pod kre śla.

Pierw szy był klip do pio sen ki
„Bierz, co chcesz”, po któ rym nie mógł
już przejść spo koj nie uli cą. Póź niej by ły
jesz cze: „Egip skie no ce”, „Po wiedz mi”,
„Tak bar dzo za ko cha ni” czy „Ktoś po łą -
czył nas”, któ ry na gra li w wo kal nym du -
ecie. W każ dym te le dy sku two rzy li pa rę.
Stąd chy ba wzię ły się plot ki o tym, że
Mag dę i Nor ma na łą czy go rą cy ro mans.
– Otóż mu szę roz wiać wszel kie spe ku la -
cje na ten te mat. By łem wte dy za ję tym
fa ce tem, za ko cha nym w jed nej z so li stek
„Ma zow sza”.

Je go współ pra ca z Shaz zą trwa ła kil -
ka lat. To wa rzy szył pio sen kar ce w więk -
szo ści tras kon cer to wych. W koń cu do stał
pro po zy cję na gra nia wła snej de biu tanc -
kiej pły ty. Krą żek z mu zy ką dan ce uka zał

się pod ty tu łem „To nie ja, to nie ty”.
Póź niej był jesz cze al bum „Dziew czy no z
ma rzeń” i da le ko idą ce pla ny współ pra cy
z Jar kiem Ko zi dra kiem, bra tem wo ka list ki
gru py Bajm. I wła śnie wte dy, kie dy zdo by -
wał co raz więk szą po pu lar ność ja ko so li -
sta, na gle znik nął z po la wi dze nia, es tra dy
i ekra nu. – Wie le oso bi stych czyn ni ków
wpły nę ło na mo ją de cy zję. Roz sta łem się
ze swo ją uko cha ną. Jed nak przede wszyst -
kim cięż ko by ło mi się po go dzić z na -
głym odej ściem mo jej uko cha nej ma my –
wy zna je Nor man. Że by od re ago wać, zde -
cy do wał się na wy jazd do An glii.

Je go ser ce na le ży do Pol ski
Na emi gra cji jest już kil ka na ście lat.

Od dzie wię ciu miesz ka w Edyn bur gu.
Tam po znał swo ją obec ną żo nę Ka się, z
któ rą ra zem wy cho wu ją 5-let nie go syn ka
Ol ka. Pra cu je ja ko me na dżer we wło skiej
re stau ra cji. Czę sto gosz czą w niej Po la cy.
O  dzi wo nie któ rzy – mi mo, że buj ną
kie dyś czu pry nę za mie nił na gla cę – roz -
po zna je w nim „te go Nor ma na od Shaz -
zy”. Kie dy o je go mu zycz nej prze szło ści
do wie dział się Elio, wła ści ciel lo ka lu, za -
czął mu su szyć gło wę, że by wró cił do te -
go co ko cha. – Nie bę dę uda wał, że o
tym nie my śla łem. By ło mi mi ło, kie dy
ode zwał się do mnie To mek Sam bor ski z
pro po zy cją na gra nia pro gra mu te le wi zyj -
ne go, przy po mi na ją ce go mo ją dzia łal -
ność es tra do wą. Mię dzy in ny mi dla te go
zaj rza łem na chwi lę do Pol ski – do da je.
Być mo że ta au dy cja bę dzie swe go ro dza -
ju zwia stu nem je go po wro tu na sce nę z
zu peł nie no wym, in nym i świe żym ma te -
ria łem. – W każ dym ra zie są pew ne pro -
jek ty i trwa ją wstęp ne roz mo wy – do da je
ta jem ni czo, że by nie za pe szyć.

Ra zem z żo ną co raz czę ściej my ślą
też o po wro cie do kra ju na sta łe. Już kil -
ka lat te mu wspól nie zde cy do wa li, że
miej scem uro dze nia ich sy na bę dzie Pol -
ska, a nie Wiel ka Bry ta nia. – Kie dy je ste -
śmy w Szko cji tę sk ni my za Pol ską i na od -
wrót. Ale na sze ser ca zde cy do wa nie na le -
żą do kra ju nad Wi słą – wy zna je. Tu za -
czę li bu do wę swo je go ro dzin ne go gniaz -
da. I tu pla nu ją się ze sta rzeć.

MAR CIN KA LI TA

Nie mia łem ro man su z Shaz zą!

Świę ta Bo że go Na ro dze nia to ma -
gicz ny czas, w któ rym do ro śli mo gą
cie szyć się cie płą, ro dzin ną at mos -
fe rą i uśmie chem naj młod szych, od -
pa ko wu ją cych świą tecz ne po da run -
ki pod pach ną cą cho in ką.  Czym ro -
dzi ce po win ni się kie ro wać przy wy -
bo rze od po wied nie go pre zen tu, któ -
ry ucie szy dziec ko i nie bę dzie za -
baw ką jed no ra zo we go użyt ku?

 By nie wiał nu dą…
Na co zwró cić uwa gę w trak cie

kup na od po wied nie go pre zen tu dla
dziec ka? Przede wszyst kim nie mo że
być nud ny! Waż ne jest rów nież, aby
po da ru nek zwią za ny był z za in te re so -
wa nia mi po cie chy. Je śli dziec ko pa sjo -
nu je się mu zy ką, pro po zy cją pre zen tu
mo że być ko lek cja płyt ulu bio ne go ze -
spo łu, wspól ny bi let na kon cert czy
lek cje gry na wy bra nym in stru men cie.
Ma luch in te re su je się spor tem? Mo że
więc speł nie niem ma rzeń bę dzie bi let
na mecz uko cha nej dru ży ny, ory gi nal -
na pił ka lub strój spor to wy? Po my słów

na po da run ki jest na praw dę wie le, jed -
nak naj waż niej sze jest, aby by ły dla
dziec ka in te re su ją ce!

…i słu żył dłu gie la ta!
Co raz czę ściej ro dzi ce po szu ku ją

pre zen tów, któ re bę dą też funk cjo nal ne i
prak tycz ne. Świet nie, je śli bę dą mia ły do -
dat ko we atu ty, jak choć by no wo cze sny
de sign. Ta kim po da run kiem jest no wa
lamp ka na biur ko LED AJE -SA TURN
RGB mar ki Ac ti ve Jet. Po sia da 37 diod
LED, ela stycz ne ra mię, trzy stop nie re gu -
la cji oświe tle nia oraz – co naj waż niej sze
dla dziec ka – zmie nia ją cą ko lor pod sta -
wę. Te raz każ dy ma luch bę dzie mógł
zmie niać ko lor lamp ki w za leż no ści od
na stro ju i upodo ba nia, a ro dzic bę dzie
pew ny, że wy brał pre zent, któ ry po słu ży
dziec ku przez dłu gi czas.

Lamp ka AJE -Sa turn RGB
Tem pe ra tu ra bar wo wa: 4000K, lu -

mi na cja: 250 lm, ilość LED: 37 sztuk,
w kom ple cie za si lacz DC 5V/1A, po -
bór mo cy: 8W, ży wot ność: 35000 h,
czas za pło nu: <1s, CRI>80Ra, ce na
ok.: 150 zł.

Spraw dziec ku wy jąt ko wy, świą tecz ny pre zent!
Kon kurs

Dla na szych naj młod szych czy tel ni ków ma my
do prze ka za nia 2 lamp ki na biur ko LED AJE -SA TURN
RGB mar ki Ac ti ve Jet.

Aby otrzy mać jed ną z nich wy star czy za dzwo nić
13 li sto pa da, o godz.10.
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W ten rok we szłaś w spo sób dość szcze -
gól ny…

– To praw da, ale mi mo te go, że czyn -
nie po ma ga łam or ga ni za to rom po znań -
skie go syl we stra z pio sen ka mi mo jej ma -
my, to sa ma za śpie wa łam na nim tyl ko
jed ną pio sen kę „Mo je je dy ne ma rze nie”.
Dłu go za sta na wia łam się czy wziąć udział
w tym kon cer cie. Osta tecz nie do szłam
do wnio sku, że sko ro z tak pięk ną ini cja -
ty wą uczcze nia pa mię ci ma my wy cho dzi
jej ro dzin ne mia sto, to war to to do ce nić.
Tym bar dziej, że do udzia łu w nim uda ło
się za pro sić na praw dę świet nych wy ko -
naw ców. Pod czas te go kon cer tu usły sze li -
śmy sa mych po zna nia ków. By łam mi le za -
sko czo na tym, ja kie po wsta ły no we wer sje
i in ter pre ta cje jej pio se nek np. w wy ko na -
niu Ani Ru so wicz, Mał go si Ostrow skiej
czy Ka si Wilk. 

Wy jąt ko wość te go ro ku po le ga na tym, że
jest on prze peł nio ny waż ny mi dla Cie bie ju -
bi le usza mi. 14 mar ca mi nę ła 35 rocz ni ca
śmier ci Two jej ma my, z ko lei w czerw cu
skoń czy ła by ona 65 lat. Zda rza ło się, że
na okrą głe rocz ni ce przy go to wy wa łaś spe -
cjal ny ma te riał wspo mnie nio wy.

– Dwu krot nie tak by ło. A te raz ta kim
wy da rze niem był wła śnie syl we ster w Po -
zna niu. Po za tym w czerw cu uka za ła się
ko lej na książ ka po świę co na ma mie au tor -
stwa Mar ci na Wil ka. To po zy cja in na niż
te, któ re uka za ły się do tej po ry. Jest na -
pi sa na w spo sób cie ka wy, rze tel ny i od da -
ją ca du cha cza sów, w któ rych przy szło jej
żyć.
Czu jesz, że roz li czy łaś się z twór czo ścią ro -
dzi ców?

– Trud no jest za mknąć ten roz dział,
bo trud no nie wspo mi nać i trud no za po -

mnieć. Ro dzi ców za wsze bę dę wspo mi na -
ła w ser cu, ale ar ty stycz nie chcia ła bym iść
wła sną dro gą i ro bić mu zycz nie to, co mi
w du szy gra. Jed nak ta prze szłość wciąż
się o mnie upo mi na i kie dy pró bu ję zro -
bić krok w swo im kie run ku, na tych miast
ła pie mnie za kost ki. Czę sto po utwo ry
mo ich ro dzi ców się ga ją in ni wy ko naw cy.
Po wsta ją książ ki, kon cer ty… Cie szy mnie
to, a cza sem mar twi, bo nie za wsze jest to
rze tel ne i na od po wied nim po zio mie. Za -
le ży mi na tym, że by słu cha cze po zna wa -
li z ich twór czo ści to, co naj lep sze. I o to
sta ram się dbać. Ich twór czość jest mi
szcze gól nie bli ska, bo z nią wy ro słam.
Do te go, co po so bie zo sta wi li za wsze
moż na wró cić. Cie szę się, gdy uda się
stwo rzyć ta kie in ter pre ta cje, któ re rzu ca ją
na te pio sen ki zu peł nie in ne świa tło, da -
jąc im jak by no we ży cie. Ta kim speł nie -

niem był dla mnie kon cert „Ży cia ma ła
garść”. Za śpie wa ne na nim utwo ry zy ska -
ły zu peł nie świe ży i cie ka wy ar ty stycz nie
wy miar. Z or kie strą sym fo nicz ną, w pięk -
nych aran ża cjach Ada sia Szta by usły szeć
moż na by ło wie lu cie ka wych i nie oczy wi -
stych pol skich wy ko naw ców.
Przy go to wu jąc wspo mnia ny kon cert do -
tar łaś do wie lu in te re su ją cych na grań. Bar -
dzo oso bi stych, na któ rych za re je stro wa -
ne są na wet Two je roz mo wy z ro dzi ca mi.

– To dla mnie nie zwy kle war to ścio we
pa miąt ki. Na gra nia, za pi ski, no te sy…

I wbrew te mu, o czym roz pi su ją się
prze róż ne ta blo idy, nie ma na nich żad -
nych skan da li zu ją cych ta jem nic. Bar dzo
ubo le wam nad tym, że dzię ki nie któ rym
me diom ży cie mo ich ro dzi ców prze obra -
zi ło się w prze ohyd ny se rial, prze peł nio ny
in for ma cja mi zu peł nie wy ssa ny mi z pal -
ca. Nie któ re z je go od cin ków by ły już
na ty le nie smacz ne, że by łam zmu szo -
na skie ro wać je na dro gę są do wą. Naj ła -
twiej jest przy pi sy wać nie stwo rzo ne hi sto -
rie lu dziom, któ rych nie ma wśród nas,
bo sa mi nie mo gą się bro nić. Czu ję się

straż nicz ką spu ści zny po ro dzi cach, choć
wca le bym nie chcia ła i cza sem bra ku je
mi już na to sił. W przy pad ku pra so wych
re we la cji, któ re prze kro czy ły gra ni ce ludz -
kiej przy zwo ito ści, mu sia łam za re ago wać.
Po mów my o Two jej twór czo ści. Ten rok
jest tak że szcze gól ny dla Cie bie i Two ich fa -
nów. Uka za ła się no wa pły ta „Ósmy plan”.
Dość dłu go ka za łaś na nią cze kać.

– Kie dy po pa trzy my na da tę pre mie -
ry po przed nie go al bu mu „Co mix”, to
rze czy wi ście pra wie pięć lat mo że wy da -
wać się dłu gim okre sem. Z dru giej stro -
ny w tym cza sie m.in. na gra łam ko lę dy
w wer sji aku stycz nej, przy go to wa łam
kon cert „Ży cia ma ła garść” i zre ali zo wa -
łam kil ka pro jek tów z or kie stra mi sym fo -
nicz ny mi. Tak na praw dę nad „Ósmym
pla nem” pra cę za czę łam nie wie le po -
nad rok te mu. Po za tym ni gdy nie czu -
łam ci śnie nia, że by na gry wać al bum
za al bu mem, bo tak wy pa da. W tym cza -
sie w mo im ży ciu pry wat nym mia ło też
miej sce wie le trud nych chwil, po któ -
rych cięż ko by ło mi się za brać za two rze -
nie cze goś no we go.
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To był dla mnie szcze gól ny rok
Roz mo wa z NA TA LIĄ KU KUL SKĄ
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To dla Cie bie wy jąt ko wy al bum.
– To praw da. Jest dwu pły to wy. Oprócz

pre mie ro wych utwo rów są wer sje li ve na gra ne
z Atom String Qu ar tet. To w peł ni au tor ska
pły ta. Na pi sa łam na nią wszyst kie tek sty
i wraz z Mi cha łem współ two rzy łam kom po -
zy cje. Jej kształt to ogrom na za słu ga Mi cha ła,
któ ry czu wał nad war stwą pro duk cyj ną.
W cza sie pra cy nad pły tą in spi ro wa li śmy sie -
bie na wza jem i uzu peł nia li śmy. Ja z ko lei mia -
łam oka zję po dej rzeć jak pięk nie roz wi ja się
on ja ko mu zyk, kom po zy tor i, tu uwa ga nie -
spo dzian ka, kla wi szo wiec. Zu peł nie zwa rio wał
na tym punk cie. Po pro stu prze ży wa swą dru -
gą mu zycz ną mło dość (uśmiech).
Chy ba nie zdra dzi per ku sji dla kla wi szy?

– Ra czej nie, ale po dej rze wam, że aż
tak bar dzo by go to nie za bo la ło. Jest bar -
dzo otwar ty na roz wi ja nie się w mu zy ce.
A ona nie zna prze cież żad nych gra nic.
Szczę śli wa je stem, że mik sa mi pły ty za jął się
Mar cin Bors. Je go wcze śniej sze do ko na nia
z in ny mi wy ko naw ca mi po wo do wa ły, że za -
wsze spa da ły mi kap cie z nóg. Ma bar dzo
nie sztam po we po dej ście do mu zy ki. Cie szę
się, że pra wie ca ła pły ta jest po pol sku. Tyl -
ko je den utwór na gra łam w ję zy ku an giel -
skim. Je go współ kom po zy to rem jest mło -
dy, bar dzo zdol ny kla wi szo wiec Ar chie She -
vsky.

„Ósmy plan” za wie ra tak że je den co ver i to na -
gra ny w du ecie z Krzysz to fem Za lew skim, któ -
re go więk szość pa mię ta za pew ne ja ko zwy cięz -
cę II edy cji „Ido la”.

– Od dziec ka by łam za fa scy no wa na utwo -
rem „Za opie kuj się mną”. Po ru szał mnie, moc -
no wszedł mi pod skó rę. Nie ukry wam, że je go
tekst tro chę mnie prze ra ża. Jest ta ki zim ny, schi -
zo fre nicz ny, ale z dru giej stro ny mo że dla te go
tak bar dzo dzia ła. Za ma rzy łam so bie, że by na -
grać go w du ecie z jed nym z mo ich ulu bio nych
mę skich wo ka li w Pol sce. Za po mnij my o „Ido -
lu”. Je stem to tal ną pro pa ga tor ką ta len tu Krzy sia
uwa żam, że po wi nien być na pie de sta le naj lep -
szych gło sów w tym kra ju. Je go pły tę „Ze lig”
uwa żam za jed ną naj lep szych od lat. Krzyś po -
wi nien do stać za nią wszel kie moż li we na gro dy
w tym kra ju. Nie mo gę zro zu mieć dla cze go ten
al bum i ar ty sta nie od niósł na leż ne go so bie suk -
ce su. A wra ca jąc do sa mej pio sen ki. Two rze nie
co ve rów ma sens tyl ko wte dy, gdy ma się na nie
no wy po mysł. Ory gi na ły po win ny być je dy nie
in spi ra cją do in ne go spoj rze nia na da ny utwór.
Na sza wer sja po wsta ła we wro cław skim stu dio
Mar ci na Bor sa. Jest na praw dę mrocz na. Ośmie -
lam się ją na wet na zy wać „mar szem na otwar -
tych ży łach”, ale bar dzo dzia ła na wy obraź nię,
bo ma nie sa mo wi ty kli mat. My ślę, że na mo jej
pły cie jest ona moc nym i cie ka wym punk tem.
Ale to oce nią już sa mi słu cha cze. >>



W ogó le jest to naj mrocz niej sza pły ta
w Two im do rob ku.

– Na pew no jest doj rzal sza. Ale są
na niej tak że utwo ry prze peł nio ne iro nią
i mu zycz ną za ba wą. Choć by pio sen ka
„W no sie” czy naj now szy sin giel „Miau”.
W war stwie tek sto wej rze czy wi ście jest
bar dziej „przy ko ści”. Te tek sty są ze mnie
wręcz wy dłu ba ne. Pio sen ka „Na ko niec
świa ta” moc no wią że się z mo im tra wie -
niem te ma tu prze mi ja nia. Każ dy z utwo -
rów to in na hi sto ria, ale uło ży ła się ona
w ca łość. Bar dzo de ma sku je mo je sta ny.
Wraz z Mi cha łem sta ra li śmy się, że by me -
lo dia i har mo nia współ gra ła z tek stem.
Wte dy efekt koń co wy, ja kim jest pio sen -
ka, ma ogrom ną si łę ra że nia. Jest spój nym
prze ka zem.
Choć w wie lu utwo rach sły chać dość
mrocz ne kli ma ty, mó wiąc o nich je steś ca -

ły czas uśmiech nię ta. Chy ba je steś dum -
na z tej pły ty.

– Chy ba je stem (uśmiech). Tak, je -
stem! Je stem bar dzo szczę śli wa, że już
jest. Na wet nie wiesz ja ką ulgę po czu łam,
kie dy ca ły ma te riał po szedł już do pro -
duk cji. Kie dy wie dzia łam, że już ni cze go
nie mo gę ru szyć (śmiech).
Nie bę dę aż tak zło śli wy, wy po mi na jąc Ci
kie dy tak na praw dę za czy na łaś swo ją
przy go dę z es tra dą, ale ukryć się nie da,
że w przy szłym ro ku mi nie 20 lat od Two -
je go pierw sze go „do ro słe go” al bu mu
„Świa tło”.

– Cią gle sta ram się je w so bie no sić
i pie lę gno wać (śmiech).
Mo że z tej oka zji war to po my śleć o czymś
w ro dza ju „The Best Of”?

– To nie dla mnie. Nie lu bię pod -
su mo wań. Je stem w cią głej dro dze i nie

za mie rzam się za trzy my wać. Mo że jest
to pre tekst do zor ga ni zo wa nia spe cjal -
ne go kon cer tu, ale pó ki co nie my ślę
o żad nych ju bi le uszach. Je stem ra czej
otwar ta na no we do zna nia mu zycz ne.
Bar dzo in spi ru ją mnie wy stę py z or kie -
stra mi sym fo nicz ny mi, więc mo że to
jest ja kiś po mysł, że by po wspo mi nać
co by ło, ale w zu peł nie in nym wy mia -
rze… Choć na ra zie gło wą je stem
w „Ósmym pla nie”.
Ale nie od że gnu jesz się od swo ich wcze -
śniej szych do ko nań. W koń cu na nie też kie -
dyś mia łaś ja kiś plan.

– Oczy wi ście, że nie. Ale sam zo bacz,
pły ta „Świa tło” jest już te raz na ósmym
pla nie wstecz (uśmiech).
W Two im do mu ro śnie ko lej ne już po ko le -
nie. Ja siek skoń czy w tym ro ku 15 lat, Ania
o pięć mniej.
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– Dzie ci mi ro sną. Bar dzo dbam
o to, że by śmy mie li z ni mi do bry
kon takt, by li ze so bą bli sko. Je ste śmy
ze so bą wszy scy bar dzo zży ci.
Pa mię tam jak Ty ucząc się gry na for -
te pia nie, oszu ki wa łaś ta tę pusz cza jąc
na gra nia z ma gne to fo nu? Swo im dzie -
ciom nie da jesz ta kiej szan sy.

– Do pie ro te raz to one ma ją tech -
nicz ne moż li wo ści po zwa la ją ce na te -
go ty pu oszu stwa (uśmiech). Ja siek
jest nie zwy kle am bit ny. Pod sta wów kę
skoń czył w kla sie for te pia nu. Te raz
jest w kla sie per ku sji. Gra na ksy lo fo -
nie, wi bra fo nie, bęb nach i na dal wra -
ca do gry na for te pia nie. Cią gnie go
do mu zy ki. Z Anią jesz cze nie wiem
jak bę dzie. Jest bar dziej sza lo -
na od bra ta i mniej cier pli wa. Nie
wiem jak po to czy się ich do ro słe ży cie
za wo do we. My im tyl ko po ka zu je my
jak pły wać. Waż ne by zna leź li praw -
dzi we pa sje.
Ale zdą ży łaś już utrwa lić ich gło sy
w pio sen ce „Ma ła rzecz”.

– Tak, za po wia da ły ten utwór. To
by ła po przed nia pły ta “ Co mix”. Ania
jesz cze le d wo mó wi ła. Wspo mi nam to
z ogrom nym roz czu le niem.
Mo że kie dyś uda się Wam stwo rzyć
pro jekt pod ta jem ni czą na zwą „Dą -
brów ki 4”?

- OK (śmiech). Ro zu miem Mar -
cin, że je steś je go po my sło daw cą i bę -
dziesz też pro mo to rem?
Z przy jem no ścią! Dzię ku ję Ci za spo -
tka nie.

- Rów nież dzię ku ję i za pra szam na
„Ósmy plan”!

n ROZ MA WIAŁ MAR CIN KA LI TA
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