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ŚWIAT ALI
ŻONA, MAMA, PRZYJACIÓŁKA CZY ALA?
DOBRE PYTANIE. WSZYSTKO JEST DLA
MNIE PRIORYTETEM. CHOĆ ZDAJE MI
SIĘ, ŻE BARDZIEJ CHCIAŁABYM BYĆ
POSTRZEGANA JAKO ALA. ALA TO JEST
WSZYSTKO. TO JEST MÓJ BRANDING
NAME. TO, CO ROBIĘ, CO WYSZŁO NIBY
PRZYPADKIEM, TRWA KILKA LAT I WCIĄŻ
KTOŚ TAM PYTA: A CO TY ROBISZ Z TĄ
FOTOGRAFIĄ? NO ROBIĘ. ALA BER FOTO
LATA PO CAŁYM ŚWIECIE, ZDOBYWA
NAGRODY. POTRZEBUJĘ JESZCZE WIĘCEJ
SIĘ WYKSZTAŁCIĆ, ALE MAM CZAS.
WSZYSTKO ROBIĘ ZE ŚWIADOMOŚCIĄ.
NIE CHCĘ JAK DOTĄD: SZYBKO SZYBKO
SZYBKO. JESTEM ALA. JEST CZAS
ALI, KTÓRA JEST TEŻ ŻONĄ, MAMĄ,
KOCHANKĄ, KUCHARZEM, PIEKARZEM,
WETERYNARZEM DLA ZWIERZĄT. PRZEDE
WSZYSTKIM ALA JEST TO TEŻ CZŁOWIEK,
MUSI ODDYCHAĆ, ODPOCZĄĆ.
BEATA TOMCZYK,
FOTORGRAFIE ALA BER

Zrobione przez
Alę makro zdjęcia
mikro świata. Ten
sposób ujmowania
przyrody jest
Ali pasją.
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Dom, zanim
wprowadziła się
do niego rodzina
Ali 11 lat temu,
był ruiną. Dziś,
zadbany miłością
i ciężką pracą, ma
towarzysza, na
którego „oko” jest
wprost z kuchni.
Półki nad oknem
to kolejny wyraz
uczucia od męża,
na poprawienie
nastroju po stracie
mamy.

S

potykamy się o 9 rano.
O tej porze nie jest się
tak rozmownym. Całe
szczęście Ala sprawia
wrażenie jakby była to połowa dnia.
Jest na nogach od 4.30, bo Yogi
Bowie strasznie skomlał, więc zeszła
na dół, żeby „dać mu przytulańca i
wyprowadzić, bo może rzeczywiście
chciał wyjść” – opowiada tkliwie.
Szczeniak, springer spaniel angielski,
to trzecie dziecko, nawet czwarte,
bo jest jeszcze Coco, kocica, ale
już demokratka, założyła swoją
partię, może i z tym stopniem
wtajemniczenia, że to ona dba o
domowników. Ala wyjaśnia, że inny
rodzaj miłości jest do kotka inny do
pieska, i że ze zwierzętami trzeba
rozmawiać. W tej chwili to Yogi
Bowie jest wszędzie, wcina pianino,
nogi przy stole w kuchni. Co mu
się przytrafi, to atakuje. W domu
wszyscy zachwyceni. Jest urodzony
12 grudnia 2016 roku, astrologiczny
strzelec i jest numerem 6. –
Wszystko, co jest urodzone w naszej

galaktyce, jest pod wpływem układu
planet – stawia sprawę jasno Ala.

STAN RZECZY
W ciągu ostatnich pięciu lat
odszedł tata Ali, zaraz potem mama
i bliska koleżanka z pracy, też na
raka. Doszła jeszcze sytuacja na
uniwersytecie, dla którego dawała
z siebie wszystko przez 9 lat: „W
zeszłym roku w Dniu Dziecka
postanowiłam, że już dłużej nie będę
tam pracowała. Została kochana
rodzina, fotografia, muzyka,
piesek, kot, zostały inne rzeczy, jak
wspomnienia z podróży do Indii z
ubiegłego roku”. To był właściwy
kierunek, bo po pierwszej stracie Ala
zaczęła odkrywać w sobie duchowe
powołanie, a po odejściu matki,
rozdzierającym do nieprzytomności
bólu, jak wyznaje, wstrząsnęło nią
na dobre i zaczęło przynosić ulgę
w cierpieniu: „Łączę się w tym

duchowym stanie z rodzicami.
Przestałam się ukrywać. Zaczęłam
odkrywać siebie. Wszystko mi się
przez to układa”. We wtajemniczeniu
pomagał znajomy buddysta. Kiedy
odkrył w Ali duszę rabarbaru, który
dojrzewa, kiedy on chce, a nie, kiedy
jest to spowodowane warunkami
przyrody – podgrzał emocje. Do
Indii poleciała cała rodzina. Podróż z
głową dla bezpieczeństwa dzieci. Ale
był czas, żeby zwariować dla siebie,
otworzyć zmysły intuicji, wzroku,
słuchu, czucia. – Wszystkiego
próbowałam, chodziłam po
świątyniach, byłam w jednej
błogosławiona, czułam energię.
Widząc Tadż Mahal osłupiałam.
Jak można z miłości do kogoś
tak pięknie tworzyć! Nie byłam
świadoma tych spektakli, nigdzie
nie przeczytałabym, w żadnym
przewodniku, jaki to będzie miało
na mnie wpływ! Zapachy, kolory,
mrowie ludzi, pola ukochanego
rzepaku w drodze z jednego miasta
do drugiego. Ale te kobiety!

Zdominowane przez mężczyzn, a
jednak z silną pozycją matki – Ala
jest zauroczona i namawia, żeby
nie bać się, ale otworzyć serce w
podróży.

W ŻYCIU
TRZEBA ZAWSZE
WIERNYM BYĆ
„Wierzę w Jezusa. Źródła podają,
że buddyzm był bliski jego naturze.
Moje dzieci chodzą do katolickiej
szkoły. Uważam, że do pewnego
momentu każda baza jakiejś religii
jest konieczna, potem ma się
wybór. To taka piękna bajka w tym
kochanym życiu, nie należy brać
wszystkiego na poważnie, może
trochę z przymrużeniem oka. Moim
dzieciom katolicyzm się podoba, ja
nie mam nic przeciwko, pomagam
im w tym, jestem otwartym
człowiekiem. Niczego
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Ala w swoim
atelier z nowo
nabytą miłością
całej rodziny,
springerem
spanielem
angielskim Yogi
Bowiem, z którym,
jak z każdym
zwierzakiem,
należy rozmawiać.

im nie narzucam, nie chcę żeby
ktokolwiek im cokolwiek narzucał”.
W domu pokojowo egzystują: wiara
w anioły, z Michałem Archaniołem,
protektorem i ochroną rodzinnego
gniazda włącznie; piękne ikony,
jak ta Matki Bożej z Jezusem,
symbolizująca niewinność;
Budda nad łóżkiem w twarzowym
zestawie żółci, uspokajającej zieleni
i drewnianych dodatków, w tym
naturalnego indonezyjskiego
drewna, z którego mąż zbudował
łóżko, źródło energii; Ganesha z
brązu na wejściu do domu, dotykany
przez gości, z intencją pozdrowienia
domowników i życzenia im
szczęścia. – Jestem taką nowoczesną
wiedźmą – dodaje Ala tak, że czuć
w tym i satysfakcję i dystans, kiedy
zaśmiewa się przy tym z siebie.
Idziemy dalej. Kram zbawiennych
dla życia rzeczy uzupełniają książki,
które zbudowały Alę i inspirowały;
aloes w łazience tylko czeka, jak
któreś z nich się oparzy i można
będzie urwać, i pomóc w bólu. Nie
bez znaczenia jest też prywatny
ołtarzyk – zdjęcia dzieci, rodziny,
bo to o nich Ala myśli codziennie
rano, kiedy się budzi: „To jest to,
co daje mi życie i dziękuję Stwórcy,
że mam ten oddech codziennie”.

Oddech pogłębia medytacją,
mantrą i wibracją gongu. I miłością
do muzyki: „Miałam13 lat, kiedy
usłyszałam Depeche Mode –
zakochałam się, znalazłam swój rytm
i wiedziałam, że muszę nauczyć
się angielskiego, przyjechać do
Londynu i ich poznać, a jak będę
miała syna to nazwę go Alan – i tak
się stało. Poznałam Alana Wildera.
Zdobiłam dla niego zdjęcia, które
można oglądać na jego stronie.
Jestem jego kumpelką. Starałam się
tego nie zdradzić, bo fanki depeszki
wydrapałyby im oczy, ale niech
wiedzą”.

ZDMUCHNĄĆ
PŁOMIEŃ
POŻĄDANIA
„Cały sukces tkwi w ambicjach
osób, które czegoś pragną. Z
mężem zawsze mieliśmy cel, żeby
na tyle czuć się komfortowo,
żebyśmy i my mieli fun i nasze
dzieci miały fun. Można chcieć się
czegoś nachapać, ale trzeba znaleźć
balans. Znaleźliśmy i utrzymujemy
pewien standard. Również dzięki

jego ciężkiej pracy i poświęceniu.
Jest piękną duszą, mocarzem
tego domu, energetycznym,
sukcesywnym człowiekiem, pracuje
nad swoją reputacją. A w tym
czasie ja podjęłam rolę bogini łona
rodzinnego. Mojemu mężowi to
bardzo odpowiada. Mnie też to na
razie pasuje. Znalazłam czas, żeby
cieszyć się tym, co osiągnęłam.
Przestały być ważne drogie wakacje,
samochody czy kupowanie ciuchów,
żeby tylko zaspokoić pustkę.
Przestałam być rozrzutna – wolę
kupić sobie obiektyw, który będzie
służył mi w pracy. Zaczęłam na
nowo się kochać. A jak widzisz swoje
wewnętrzne piękno, to zaczynasz
dbać bardziej o swoje ciało,
zapisujesz się na jogę, zaczynasz
jeździć na rowerze, pływać”.

POSZERZENIE
POLA
ŚWIADOMOŚCI
Ala z mężem zbudowali w ogródku
atelier, z myślą o sobie. Znając
londyńskie ciasne działki, można
sobie tylko wyobrazić, że to

pomieszczenie niewielkie, ale w
ich przypadku na wagę złota. –
Mała oaza od wariactwa i huku w
domu – Ala śmieje się serdecznie,
a domek okazuje się spełniać
więcej funkcji: czasami sypiają w
nim goście, stanowi Dj’ski atelier
męża i jednocześnie jego biuro, jest
też miejscem refleksji i służy Ali
do edycji zdjęć (tych jest akurat
sporo z uwagi na kilka blogów,
które prowadzi. Pierwszym, niby z
brzegu, jest Blipfoto, ale po chwili
okazuje się, że to pamiętnik pisany
zdjęciem, wartość sentymentalna
i stylistyczna. Zaraz potem Ala
kocha Instagram, jego szaleństwo).
„Atelier jest moim spokojem. Dzieci
wiedzą, że kiedy tam pracuję czy
mąż, nie mają wstępu, nie ma tam
zabaw. Jeśli czegoś chcą, mogą
przyjść spytać albo zadzwonić”.
Ustawiony w sposób, że dom jest
na oku, a i z domu widać, co się w
nim dzieje. Między nimi jest ogród:
Ala opowiada jak bajeczny latem,
kiedy kwitną w nim kwiaty, o które
dba, i jak spełniony, kiedy zasypia
na zimę, wyżywiwszy nektarem
miriady motyli, trzmieli i pszczół,
wdzięczny materiał dla jej pasji
makro. Atelier zbudowano z drewna;
ma podgrzewać marzenie o domu
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w górach, równie drewnianym, ale
energooszczędnym, do którego
zjadą na emeryturę, umiloną
hodowlą kur i kaczek– „Na nasze
marzenia wszechświat się ukłoni,
wiem to. Anioły słuchają i wręcz
czekają na takie wyzwania, żeby
pomagać. I jeszcze trzeba inspirować
się, kreować, a wszystko przyjdzie”.

CZEGO WARTO
DOMAGAĆ SIĘ W
ŻYCIU?
„Czułości i miłości drugiego
człowieka, to nas stwarza.
Chciałabym, żeby ludzie umieli
mówić o swoich uczuciach, dzielili
się nimi. Byli otwarci i nauczyli
się kochać samych siebie. Moja
mama przekazała mi ogień i ja
przekazuję go dalej. Taki ogień ma
moja nastoletnia córka Helena,
nie da się go ugasić, pozwalam mu
płonąć, ale uważam, żeby się nie
spaliła. Jestem z boku i obserwuję,
bo daję jej wolną rękę. Zupełnie
inną relacją jest ta matka-syn.
Przecudowną! Zawsze byłam
zazdrosna o mojego brata, który jest
młodszy ode mnie, bo mama dawała
mu więcej czułości. Wiem już, z
czym to się wiąże. Dziewczyna jest
zawsze silna, a chłopca otacza się
opieką szczególną, jakby się chciało
stworzyć z niego swojego partnera,
taki ideał mamuśki. I niektóre
mamy niszczą tych chłopców. Mój
synek jeszcze przyjdzie się utulić,
ale staram się go już na bardziej
niezależnego chować, ograniczać
nadczułości. Najlepiej, żeby
zapominał, że ma mamę”. Ala śmieje
się, ale czuć w jej głosie metodę.

MALOWANY
OBIAD
Dzisiaj pomidorowa. W domu
Ali je się dużo polskich zup, ale i
makaronów. Pożądane są potrawy
proste, nieskomplikowane, ze
zdrowych składników, najlepiej
organicznych, jeżeli Ala może takie
dostać, dużo warzyw – z myślą
o dzieciach, ale „Jest i czas na
doskonałości dla męża, zwłaszcza
wykwintne sosy”. Kurkuma tu to
królowa zdrowia. Na rok przed
podróżą do Indii ostro weszło w
potrawy curry: „Jestem logiczna.
Zawsze lubię kontrolować
rzeczy, choć nie wszystko można

Nastoletnia
miłość Ali do
Depeche Mode
trwa do dziś.

skontrolować”. Za to wszystkiemu
sprzyja nasłonecznienie kuchni z
widokiem na ogród, gdzie sieje się
zioła i uprawia warzywa. Otwarte
przejście do salonu dopełnia
centrum dowodzenia Ali. Są książki,
są eksperymenty: „Nigdy nie mam
takiej samej potrawy – zawsze coś
dodaję i tworzę inne, tak jakbym
tworzyła muzykę albo malowała,
za każdym razem inaczej tym
pędzlem”.
Kiedy rozstajemy się, moja
bohaterka jeszcze dodaje: „To jest
wszystko ładne, miłe i ja dziękuję,
ale to się może w każdej chwili
zmienić. Mam w sobie zgodę na to”.
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