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KRZYCZ Z NAMI BUNT!

JAN WIECZORKOWSKI

KRZYCZ
Z NAMI
BUNT!
TEKST Jakub Wejkszner
ZDJĘCIA Mat. pras TVN/Player

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY
NA ANYWHERE.PL

8–9

S TREFA VIP / VIP ZONE

:

Jakub Wejkszner Chyba jest okej, prawda?
Jan Wieczorkowski Czasami mnie przytłacza, jak wszyst-

:

ko wywali i coś tam nie działa. Dawniej ludzie do siebie
pisali kartki, dzwonili na stacjonarne, umawiali się i było
fajnie. Raz na jakiś czas prąd wysiadł i siedziało się przy
świeczkach, jak za dawnych czasów, epickich.
Pamiętasz, kiedy napisałeś swój ostatni list? Ja
pamiętam napisałem dziewczynie, żeby ją poderwać,
chciałam napisać jej coś, co się nie zmieści w jednej
wiadomości, coś, czego wcześniej jeszcze nie dostała.
Napisałem jej list, bardzo jej się spodobało, chciała
pisać listy, a ja bardzo nie lubię ich pisać, ręka boli…

(śmiech) Ja czasami mówię, że wolę pisać niż mówić, bo
lepiej mi wychodzi pisanie niż mówienie. Pisałem dużo
listów, miałem kontakt z osobami ze Stanów, z którymi
korespondowałem w tamtych czasach, znajomych, siostrę cioteczną, która mieszkała w Kanadzie. Kontakt ze
światem był poprzez listy, zdjęcia i to niewątpliwie miało
moc. Włączałem swoją ulubioną muzykę i pisałem. Poza
tym, moi rodzice często wyjeżdżali za granicę w czasach
PRL-owskich. Teraz jak mam coś napisać, to nie mogę się
odczytać, człowiek nie trenuje w ogóle, nie mówię nawet
o kaligrafii, ale o normalnym, czytelnym pisaniu. W następnym pokoleniu wszystko będzie klikane i dotykane.
U nas w pracy jest moda na głosówki, nie wiem, czy
dotarła do Ciebie ta nieszczęśliwa plaga. Nagrywasz
się i wysyłasz komuś krótkie nagranie głosowe. Mam
niekiedy 20 rzędów takich nagrań i zero treści i żeby
sobie przypomnieć, co było wcześniej, trzeba wszystko
odsłuchiwać od początku, masakra.

Spotkałem się z tym. No nic, co zrobisz, trzeba iść z nurtem i się do tego dostosować, zaakceptować to jakoś.
Widzę, że czujesz się lepiej niż ostatnio.

Tak, mam jakieś skutki uboczne koronawirusa, senność
i inne sprawy, ale to potrwa jeszcze z tydzień i będzie koniec. Jutro w południe kończy mi się izolacja, pewnie będę
mógł się przejść z psem, bo jednak 10 dni w domu… Ma to
swoje plusy, przy moim trybie pracy ostatnio, a dosyć sporo pracuję i podróżuję, to na tej izolacji poczułem wolność.
Pomyślałem – „kurczę, nie muszę nigdzie jechać, nic robić, mogę się wyspać, nie ciąży nade mną budzik”.
No i miałeś okazję obejrzeć pierwszy odcinek
serialu „Bunt”.

Tak, bardzo mi się podoba. Moja agentka zadzwoniła do
mnie, żeby powiedzieć, że jest to zupełnie nowa rzecz.

Rzeczywiście, jest to dobrze opowiedziane, fajnie zagrane
i tego się trzymam. Zawsze staram się podchodzić do tego
z dystansem - jak coś jest dobre, to okej. Nie chcę, żeby
przemawiała przeze mnie fałszywa skromność, zawsze
gdzieś tam byłem przez pokolenie pokornych ludzi wychowany, to jednak podoba mi się to. Moja żona na przykład
jest chłodna, jeżeli chodzi o ocenę. Jeżeli coś jej się nie podoba, od razu mówi, nieważne czy to ja, czy ktoś z rodziny.
Po obejrzeniu drugiego odcinka powiedziała, że jest ciekawa, co będzie dalej.
Czyli mówisz, że ludzi to wciąga.

Tak, mnie wciąga, wciąga to moich bliskich i myślę, że
chce się to oglądać.
By przybliżyć szerszej publiczności o czym jest
ten serial - jest on o grupie młodych ludzi, która
zeszła na nienajlepszą drogę, znaleźli się w ośrodku
wychowawczym i Twoja postać jest jednym
z wychowawców, którzy jeszcze nie są w tym ośrodku
ostatecznie, bo mierzą się z osobistą traumą.

Gdyby opisać poprzez postać, co się dzieje w serialu…
Moja postać, ksywa „Wilku”, jest to pedagog, dyrektor
środka wychowawczego, który jest charyzmatyczną postacią. Trochę introwertyk, trochę buntownik, trochę
filozof, z racji tego, że studiował filozofię, pedagogikę
i resocjalizację. Jest to gość z wykształcenia i powołania. Zanim stanął na nogi, tułał się po domach dziecka
i poprawczakach - miał za sobą dosyć długą i gęstą drogę
życia, z niejednego pieca jadł chleb. Ostatecznie trafił
do ośrodka wychowawczego, gdzie go wyprostowano,
w tym pozytywnym słowa znaczeniu. Po latach wrócił
do tego ośrodka, żeby pomagać tym dzieciakom, do momentu, w którym nastąpiła tragiczna sytuacja, związana bezpośrednio z nim. Wezwał się sam na banicję, nie
mógł się pogodzić z tym, co się stało. Chodzi o śmierć
swojej wychowanki, która dodatkowo jest córką jego
przyjaciela, z którym pracuje. Znika na dwa lata, ale
wraca, choć jest mu ciężko, powoli staje na nogi i pomaga dzieciakom. Jest dyrektorem z powołania. Zacznie
im pomagać, bo pod jego nieobecność zacznie się tam
dziać dużo złego, pod rządami despotycznej dyrektorki.
Jest liberalny, z duszą artystyczną, uczy ich, aby sami
decydowali o swoich czynach i decydowali o swoich błędach. Jest taki trochę rock and rollowy. Dopisałem sobie, że słuchał Rage Against the Machine, wychował się
na muzyce w tamtych czasach, jeździł na koncerty, jest
oldschollowy. Jest nawet scena, jak wkłada kasetę do
magnetofonu i słucha muzyki.

M O JA P O S TAĆ , K S Y WA „W I L K U ”, J E S T T O
PE DAG O G , DY R E K T O R Ś RO D K A W YC H OWAWC Z E G O,
K T Ó RY J E S T C H A RY Z M AT YC Z N Ą P O S TAC I Ą .
T RO C H Ę I N T ROW E RT Y K , T RO C H Ę
B U N T OW N I K , T RO C H Ę F I L OZ O F...

KRZYCZ Z NAMI BUNT!
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C Z Ł OW I E K TA K N A PR AW D Ę M A
WO L N O Ś Ć W S O B I E . W G Ł OW I E ,
S WO J E J D U S Z Y. C I B O H AT E ROW I E
I T E N S E R I A L P O K A Z UJ E
K A Ż D E G O Z O S O B N A . Ł ĄC Z Y I C H
J E D N O - PR AG N Ą WO L N O Ś C I ,
Z ROZ U M I E N I A I M I Ł O Ś C I

Serial ma bardzo ciekawą konstrukcję,
jeżeli chodzi o tworzenie tej postaci,
szczególnie biorąc pod uwagę jego
zamiłowanie do komiksów. Ta struktura
jest trochę superbohaterska, ale
takich antybohaterskich policjantów
z amerykańskich seriali. Jest gość, który
przez lata był twardym gliną. Przydarzyło
mu się coś traumatycznego i musi
wrócić znowu do służby albo do walki
o sprawiedliwość, z tym, że tutaj chodzi
o wychowywanie dzieci.

- Dokładnie. Jest to schemat komiskowy, trochę związany w takim bohaterem

z amerykańskich filmów, taki klasyczny
„antybohater” - przybrudzony przez los, ale
mający dobre intencje.
Jak wygląda, jeżeli chodzi o serial,
spotkanie z wieloma ludźmi, spotkanie
z aktorami, którzy przeżyli swój
bunt…o czym były dyskusje na planie?

Bunt przynależy do pewnego wieku. Każdy młody człowiek zaczyna się w pewnym
sensie buntować, widzę to po moim synu,
który ma 12 lat. Buntuje się przede wszystkim dlatego, że nie może czegoś robić, bo
jest to zabronione. Pierwszy bunt jest wobec

rodziców, nauczycieli wobec tego, że nie
możesz czegoś zrobić. Bunt, pod którym
podszyte jest „nikt mnie nie rozumie”. To
przechodzi każdy, natomiast tutaj jest bunt
przeciwko braku wolności. Ten bunt jest jednak szeroko pojęty - bunt zbiorowy i zarazem
jednostkowy. Nie jest to do końca miejsce
reprezentujące wolność, bo jest to ośrodek
zamknięty, ale to jest tak samo, jak więźniowie, którzy wszczynają bunt w więzieniu. Są
róże rodzaje buntu. Pamiętam scenę z jakiejś
gry komputerowej, gdzie dwóch przyjaciół
trafia do więzienia. Jest tam taka scena,
gdzie idą wzdłuż korytarza, po lewej stronie
są cele, jak w amerykańskich filmach. Przy
jednej z nich zatrzymuje się (prowadzony
przez strażnika, bo widzi, że w tej celi siedzi
na podłodze jeden z więźniów w pozycji lotosu i medytuje. Mówi wtedy „hej, co ty, kurwa, robisz?” On mówi „medytuję” „A po co?”
„Bo tylko dzięki temu jestem wolny. Spróbuj
- zobaczysz”. On mówi „nie wyglądasz na wolnego” i idzie dalej. Chodziło o to, że on jest
za kratkami, ale ten człowiek tak naprawdę
ma wolność w sobie. W głowie, swojej duszy.
Ci bohaterowie i ten serial pokazuje każdego
z osobna. Łączy ich jedno - pragną wolności,
zrozumienia i miłości, a Wilk im pokazuje
jedno - każdy z nich ma w sobie coś pięknego,

KRZYCZ Z NAMI BUNT!

tylko muszą to znaleźć i za tym iść. Bez względu na to, co im mówią inni.
Ciekawi mnie też, jak poradziliście sobie
z kwestiami technicznymi. Tego typu
środowiska, są to osoby z często dość
hardkorowych miejsc. Ludzie w dosyć
groźny sposób zachowują się w stosunku
do siebie - jest mnóstwo przekleństw,
niecenzuralnych gestów, zachowań. W jaki
sposób ominęliście ten efekt, zachowując
specyfikę serialu?

Oglądając ostatnio jeden z odcinków, widziałem, że w ustach tych bohaterów pojawiają
się niecenzuralne wyrazy, które aż się proszą,
żeby je tam wrzucać. Są one bardzo ładnie
technicznie wyciszane, ale nie w taki wypikany sposób, raczej zaszumiany. Widzę, że bohaterka przeklina, chociaż tego nie słychać,
więc jest to bardzo zgrabnie zrobione. Gdzie
można, tam było złagodzone, choć na 18.25
też są takie momenty, które mogłyby być
puszczane później. To temat, gdzie nie da się
ominąć takich rzeczy. Wydaje się, że postaci
pochodzą z patologicznych rodzin, a okazuje się, że wcale nie. Połowa tych dzieciaków
pochodzi z dobrych rodzin, tylko oni, swoim
buntem, narobili różnych afer, podczas których rodzice sobie z nimi nie radzili. Wszystko
ma się dobrze kończyć Długa droga do tego,
ale niektóre rzeczy się kończą dobrze, bohaterowie muszą przejść dużo złego. Często też nagrywaliśmy po prostu dwie wersje - ugładzoną
i lekko przybrudzoną. Ojciec mi powiedział,
że strasznie tam kolorowo. Odpowiedziałem,
że po pierwsze, to są ludzie, którzy mają po 1719 lat, w okresie przedmaturalnym i jeden jest
kolorowy, inny mniej - tak się młodzież ubiera.
Dzieciaki, które są zbuntowane dzisiaj chcą
mieć fajnego smartfona, mimo że są bardzo
niszowi. Smartfona nie mają ludzie z mojego
pokolenia albo tacy, którzy są antysystemowi.
W każdym razie, żeby nie przedłużać, bo
pewnie masz 20 000 wywiadów przed sobą…

Na szczęście mam większość za sobą.
„Bunt”, powtarzając, do obejrzenia na
Playerze…

„Bunt” do obejrzenia codziennie od poniedziałku do piątku 18.25 na TVN-ie i na playerze. Na playerze też fajnie, bo można wybrać
opcję za 18 zł/msc i mieć całego playera bez
reklam.
Kto wie, może za kilka sezonów będziemy
mieli kilka sezonów „Buntu” bez cenzury na
Playerze.

Może i tak, może tak być.
Dzięki bardzo, wszystkiego dobrego.

Nawzajem, dzięki, cześć.
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MATERIAŁ ZREALIZOWANY
we współpracy z TVN / Player

KRZYCZ Z NAMI BUNT!
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ENGLISH

JAN WIECZORKOWSKI: SCREAM
“BUNT!” WITH US!

:

Jakub Wejkszner It’s ok, isn’t it?

:

Jan Wieczorkowski It’s sometimes ovewhelming, everything just crushes and something
doesn’t work. People used to send cards to
each other, called stationary phones, agreed
for a meeting and it was alright. From time to
time, the electricity goes down and we sit with
candles as in the old, epic times.
Do you remember your last letter?

I sometimes say that I would rather write
than talk because it’s easier than talking for
me. I wrote a lot of letters, had contact with
people in the States with whom I wrote in
those times, friends, and cousin who lived
in Canada. The contact with the world was
through the letters, photographs and it really
had an impact. I turned on my favorite music
and wrote. Also, my parents used to travel
abroad during communist Poland times.
If I had to write something, I would not be
able to read this now, I don’t train at all.
I’m not even talking about calligraphy, but
normal, clear writing. In the next generations,
everything will be touched and clicked.
I see that you’re better than the last time?

Yes, I have some coronavirus side effects,
sleepiness, and other issues, but it will take
a week and I’ll be done with it. Tomorrow at
noon my quarantine ends, I will probably
be able to walk with a dog, because of the
10 days at home… It has some advantages
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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I F I WO U L D D E S C R I B E W H AT’ S
G O I N G O N I N T H I S S H OW T H RO U G H
M Y C H A R AC T E R … M Y C H A R AC T E R ,
“ W I L K U ”, I S A PE DAG O GU E ,
YO U T H C A R E C E N T E R
D I R E C T O R , W H O I S A R E A L LY
C H A R I S M AT I C C H A R AC T E R .

when it comes to my work, and I work a lot, travel a lot,
but during this isolation, I felt free. I thought to myself
- “well, I don’t have to go anywhere, don’t have to do
anything, I can get some sleep, there is no alarm clock
hanging over me.”
You had an opportunity to watch your new show
“Bunt!”. It’s a new show about a group of young people
whose lives went in the wrong direction. They ended up
in the Youth Care Center and your character is one of
the tutors there. Well, he is not there yet, he needs to
fight some personal trauma first.

If I would describe what’s going on in this show through
my character… My character, “Wilku”, is a pedagogue,
Youth Care Center director, who is a really charismatic
character. He’s a little introvert, a little rebellious, a little
philosophical, he studied philosophy, pedagogy, and
resocialization. It’s a guy who is educated and driven.
Before he stood up, he bumped off many orphanages and
reformatories - had a long and dense way of life. In the end,
he went to the Youth Care Center, where he got straight
in a good way. After years, he came back to help the kids,
until the moment when this tragic thing happened, that
was directly connected with him. He banished himself
and couldn’t reconcile with what happened. One of his
pupils, and also his friend’s daughter, died. He vanishes
for 2 years but comes back, although it’s hard for him.
He slowly stands up and helps the kids. He’s a director
with passion. Before he can start helping them, he must
fight the despotic current director, that did a lot of bad
there during his absence. He’s liberal, an artistic soul.
A little bit rock and roll. I added to the script that he used
to listen to Rage Against The Machine, he was raised
on that music, went to concerts. He’s a little old school.
There is a scene where he puts a tape into the walkman
and listens to music.
Thanks for the conversation.

Jakość,

która robi wrażenie
Quality that makes an impression

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY
NA ANYWHERE.PL
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Fot. Remi Dąbrowski

K ATAR ZY NA PAKOSIŃSK A:

POK A Ż SWOJĄ
PR AW DZIWĄ TWA RZ
TEKST Marika Krajniewska

PODZIĘKOWANIA DLA
Fabryki Norblina (ul. Żelazna 51/53, Warszawa)
za udostępnienie przestrzeni na potrzeby wywiadu.

:

Marika Krajniewska Dzień dobry Państwu,
#BookMorning, jesteśmy w #AnywhereTV w Fabryce
Norblina i dzisiaj moją gościnią jest fenomenalna
i przeurocza Katarzyna Pakosińska.
Katarzyna Pakosińska Dzień dobry, dzień dobry!

:

Pierwsza rzecz – miałam prośbę, żeby Cię rozśmieszyć,
ale nie znam się na dowcipach. Jak zaczynam w domu,
jakiś suchar mi wyjdzie bardzo czerstwy, to ja się
z niego śmieję i wtedy jest zaciesz u rodziny, że ja się
z niego cieszę i tylko ja.

Jeżeli chodzi o poczucie humoru, to nie wiem czy mnie łatwo rozśmieszyć, ponieważ znam konstrukcje budowania
żartu, jestem w tym temacie. Tak naprawdę, najbardziej
śmieszą mnie sytuacje niezaplanowane, jakiś lapsusy językowe, coś, co jest zaskoczeniem. Jeżeli jest przygotowane,
od razu pojawia się u mnie skaner “co tu się wydarzyło, na
jakiej zasadzie”. Tak już normalnie, prywatnie, wolałabym
odpocząć, pomęczyć się jakąś dramą. Chociaż, przyznaję
od razu, publicznie - od jakiegoś czasu nie akceptuję filmów,
które mają złe zakończenie. Jeżeli wiem tylko, że film się źle
skończy, nawet do niego nie podchodzę.
Czym jest to złe zakończenie?

Nie ma happy endu, coś się dzieje głównemu bohaterowi,
coś idzie nie po mojej myśli, to już mi się nie podoba. Oczywiście, to są często wspaniałe dzieła i potem jest żal, że nie
mogę tego do końca obejrzeć, bo oglądam do pewnego momentu. Kiedy wiem, że to się dzieje, wychodzę, a rodzina zostaje w pokoju. Nie chcę mieć tego obrazu w sobie.
I wtedy popcorn Ci wtedy przepada.

Popcorn wynoszę!
Powiedziałaś fajną rzecz o różnych scenkach
kabaretowych. Jak tworzysz scenkę kabaretową? To
dla mnie fenomenalne. Mówi się, że pisanie cięższej
literatury jest o wiele lżejsze niż pisanie literatury
komediowej. Ja się z tym zgadzam. Próbowałam, wiem.

Sama konstrukcja żartu jest skomplikowana, bo, na przykład, jeżeli mówimy o skeczu, który trwa od trzech do pięciu
minut, mamy tu syntezę tego, co chcemy powiedzieć. Czyli
- jest jakaś myśl, mamy jakąś puentę i teraz musimy to jakoś
przyciaśnić, zrobić tak, by rzeczywiście pracowało to na rytmie. Musi w tym być jakaś partytura muzyczna. Nie może
żadnego słowa wpuszczonego, które gdzieś tam rozbijałoby
nam ten rytm albo odciągało widza od tego tematu. Jest to
bardzo misterna robota. Powiem szczerze, że wchodząc w to
30 lat temu, nie wiedziałam, że jest to tak ciężkie. Raczej byłam osobą, której bliżej do teatru dramatycznego, a scena
komediowa, kabaret, estrada, są to dla mnie rzeczy zupełnie
przypadkowe. Chyba dlatego tak się stało, bo byłam w grupie fantastycznych osób, twórców, którzy mieli fantastyczne
poczuciu humoru. Zaczynało się to od przyjaźni, fajnego spędzania czasu, siedzenia na skarpie tutaj, na Uniwersytecie
w Warszawie. Ta zabawa tak nas kręciła, że to się tyle lat przeciągnęło. Pytasz o konstruowanie w ogóle humoru, żartu?
Czy bardziej pisanego? Lubię napisać, jestem osobą, która
pisze piórem, ołówkiem, długopisy mi nie leżą w ręku, jestem
analogowa, lubię sobie notować. Lubię łapać magię w podróży, może dlatego, że hałas świata się wyłącza i jesteśmy wtedy
bliżej siebie, więcej widzimy, więcej siebie czujemy.
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Stawiamy się w innej rzeczywistości.

Inna rzeczywistość, inna przestrzeń. Takie sytuacje bardzo
lubię. Pisząc na kartce, nie ma żadnej pewności, czy to będzie czytelne na scenie. Pamiętam pierwsze skecze Moralnego Niepokoju. Żywe oko, reakcja, pozwalała satyrykom
dobrze poukładać te klocki.
Czyli jest na scenie też improwizacja?

Jasne, jeżeli chodzi o scenę satyryczną, musi być improwizacja, ale oparta na bazie, musi być to słowo, ta drabinka.
Każda publiczność jest inna i każdy spektakl jest inny. Bardzo często odpowiadam na pytanie, jak można grać tysiąc
razy to samo? Nie ma takich samych występów, to są zawsze
inne energie. To zawsze spotkanie z człowiekiem, każdy
z nas jest inny, to jest ogromna wartość, dlatego te spotkania na żywo najbardziej lubię, nie przez ekranik, ale żeby
dotknąć człowieka. Otwierają mi się szufladki, anegdoty,
ale jako że mam bazę, mogę zawsze do niej wrócić i zawsze
do tej puenty dopłynę. To są bardzo ciekawe doświadczenia,
zwłaszcza dla mnie, osoby, która jest nieśmiała, w jakiś sposób wycofana. Jest to dla mnie zawsze ogromne wyzwanie.
Przez tyle lat to się nie zmieniło?

Nie zmieniło się. Nauczyłam się, że ten stres, ta nieśmiałość
są przekuwane w siłę, ciekawość co zdarzy się z drugiej strony. Gdy mamy festiwal i mówię “Dobry wieczór”, to ten “dobry” jeszcze drży, ale wieczór jest już okej. Widzę publiczność, oczy, ciekawość i zwierzę się we mnie budzi. Myślę,
że to jeszcze kiedyś opiszę, bo to może się przydać adeptom
rozpoczynającym pracę, często nie wierzącym w siebie. Myślę, że jestem takim przykładem. Zawsze lgnęłam do ludzi,
zawsze mnie to pociągało. To teatr, o którym zawsze marzyłam. Marzyłam by być krytykiem teatralnym, literackim,
że będę opisywać ten świat. Nie podejrzewałam, że będę po
drugiej stronie.
Krytyka, dobry temat, bo wzięłaś ostatnio udział
w kampanii “Nie hejtuję, motywuję”. Czy jest jakaś
recepta, żeby sobie poradzić z hejtem, czy jest jakiś
sposób, żeby się zdystansować, może ją przyjmować,
może ją przemielać?

Zacznijmy od tego, że rzeczywiście ta krytyka uderza w osobę, bo jeżeli ktoś prezentuje swoją twórczość, otwiera siebie,
już to znaczy, że odznacza się jakąś wrażliwością, łatwo taką

NAUCZ Y Ł A M SIĘ,
ŻE TEN STR ES, TA
N IEŚMI A ŁOŚĆ
SĄ PR ZEKU WA N E
W SIŁĘ, CIEK AWOŚĆ
CO ZDA R Z Y SIĘ
Z DRUGIEJ STRON Y.
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osobę zranić, zamknąć skrytykować. Tłumaczę ludziom,
żeby starać odróżniać pogardę, hejtu od prawdziwej krytyki, która w naszym zawodzie jest bardzo potrzebna. Osobiście, pisząc książki, daję je najpierw dzieciom, na zasadzie,
poczytajcie, zobaczcie czy to Was cieszy, czy to Was bawi.
Jest w tym pewna obiektywność, w słowach, kiedy dzieci
opowiadają, że “to jest ciociu, fajne, tutaj może coś zmienić, a może coś” i to jest dla mnie bardzo ważne. Podobnie
w przypadku, kiedy konstruuje rolę, kiedy idę do osoby, która jest dla mnie autorytetem, która zęby zjadła w temacie.
Po prostu chcę to chłonąć i to mnie uskrzydla, frunę. Bardzo łatwo odróżnić tę krytykę od hejtu, który niestety już się
rozpanoszył i wyszedł poza ramy internetu. To bardzo łatwe
do rozróżnienia. W tym słowach, które są do nas kierowane,
jest zawarta taka treść, żebyśmy się źle poczuli, a osoba, która to pisze – wręcz przeciwnie. Naszym zadaniem jest to, żebyśmy o tym wiedzieli, zastanowili się o czym jest ta historia
- o mnie, czy o tej osobie? Wiadomo, że jest to nieprzyjemne,
ale można sobie z tym radzić.

W IEM, JA K BA R DZO
ODPOW IEDZI A L N E
J EST SŁOWO,
J ĘZ Y K, M A LOWA N IE
HISTOR II OBR A ZEM.

Wiem, że kochasz Gruzję, możesz pisać książki na ten
temat i to płynie. Ja podonie o Rosji, ale literatura dla
dzieci? Skąd to się to wzięło?

A kto tu siedzi przed Tobą? Powiem, że jest to najukochańszy widz. Pierwsza książka, która powstała, powstała z bardzo dobrego podejścia pani redaktor, która wiedziała, że
jeżeli dowiem się, że mam pisać książkę dla dzieci to ucieknę, gdzie pieprz rośnie, na Zanzibar. Wiem, jak bardzo odpowiedzialne jest słowo, język, malowanie historii obrazem.
Zaczęło się od polecenia, żebym napisała opowiadanie. No
dobra, można poukładać na parę stron. No dobra, to napisz
drugie, usłyszałam, no i tak powstała pierwsza “Malina cud-dziewczyna”. Jestem przeszczęśliwa, bo została zauważona
i ZAiKS mnie wyróżnił wtedy za debiut. Byłam przedumna,
jest to moja najukochańsza nagroda, oprócz Mistrza Polski.
Mam takie dwie figurki, ustawione w domu, kiedy mam gorszy dzień, mówię sobie “no zobacz”.
Czyli Kasia Pakosińska też patrzy na swoją
półeczkę mocy.

Tak, półeczka mocy musi być, myślę, że każdy musi mieć
coś takiego. Podobnie jak zapisuję fajne rzeczy, bo oczywiście mamy tendencję do zapominania o miłych rzeczach,
a trzymamy się wycieruchów. Właśnie nie, to trzeba przepracować, to jakaś lekcja, która nam coś daje, żeby nas
znowu nakręcić do przodu. Koncentrujmy się na jasnych
stronach i to jest naprawdę mocne. Jeżeli ktoś mnie pyta,
skąd czerpię tę energię to właśnie z tych. Z tych moich pól,
z fantastycznych ludzi i marzeń, do których sobie powolutku “dyrdudyrdu” do przodu. To jest miłe, cały sens życia.
Wrócę do Maliny z Milanówka. No dobrze, opowiadanie
jedno, drugie, ale skąd wiedziałaś o tym, jak szukałaś
pomysłu?

Pomysł bardzo szybko przypłynął mi do głowy, a że miałam
dziesięciolatkę, która była na takim etapie, w którym przeczytała już wszystkie książki, które zaserwowałam jej z mojego dzieciństwa, a na następne, wydawało mi się, jeszcze
było za wcześnie. Była “Godzina pąsowej róży”, “Małgosia
kontra Małgosia”, “Dzieci z Bullerbyn”, zaczęłam zaglądać
do “Ani z Zielonego Wzgórza”, “Mikołajka”, oczywiście, do
mitów greckich…
Fot. Remi Dąbrowski
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Fot. Katarzyna Piwecka

Od “Mikołajka” do mitów greckich!

Tak, naprawdę, u nas przez długi czas były bajki czytane
przez Piotra Fronczewskiego. Miałam tysiąc historii ze środowiska córki, szkoły, klasy, piżamówki u nas. Ja, wiadomo,
gumowe ucho kabareciarza. Kiedyś miały dyskusję o tym,
czy to Mumia czy Unia Europejska. To były gotowce, tylko
łapać i notować. Z tego tak naprawdę budowałam. Potem
przyszło mi do głowy, żeby zrobić z tego album rodzinny,
żeby miała taką pamiątkę, kiedy byliśmy jeszcze wszyscy.
Świat opowieści mojej babci, mojej mamy, też zostały
uwiecznione. Opowiadaliśmy o tym przy rodzinnym, niedzielnym stole, jak na przykład mama wpadła do korytka,
bo uciekała w sukience niedzielnej, zamiast do kościoła, to
pobiegła do obory. Oczywiście i moja babcia, i mama, wszyscy uwielbiają te książki. Każdy się gdzieś odnalazł, wujek od
sernika, to jest taki album rodzinny.

Fot. Katarzyna Piwecka

C Z U Ł A M, Ż E
T O S Ł OWO
Z T YC H K A RT EK
NA PR AW DĘ W YS Z Ł O
I P OW ĘDROWA Ł O
W Ś W I AT.

Myślę, że ten album rodzinny dotyczy nie tylko
Twojej rodziny.

Przenosimy się w czasie, więc jeszcze starałam się opisywać
ten czas dla Mai i dzieci, które będą czytały. Opisywać ten
świat, robić rozmaite konkursy. W książce jest wiele zagadek językowych, nie mogłam się powstrzymać, również
rysunkowych, np. dzieci muszą z mojego opisu narysować
saturator. Był stworzony specjalny Klub Maliny i dzieci
przesyłały swoje rysunki. Czułam, że to słowo z tych kartek
naprawdę wyszło i powędrowało w świat. Do tej pory po występach przychodzą do mnie rodzice z dziećmi, którzy dźwigają tą książeczkę do tej Pani, która na scenie przed chwilą się śmiała, no i czekają na nowe historie, ale nie wiem,
czy kolejne historie będą malinowe, czy nie pójdę w jakąś
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kolejną, dojrzalszą. Chociaż takim najwdzięczniejszym czytelnikiem jest szkoła podstawowa
7-12 lat. Malina rośnie, ale może ją w pewnym
czasie unieruchomić?
Żeby zawsze była dzieckiem, marzenie
rodzica w pewnym czasie.

Tak. Chociaż teraz jak mam taką 18-latkę
w domu, to cieszę się, że były te zatrzymania,
czy ta książka, czy wspólne przejazdy, bo to
wszystko tak szybko przelatuje, że gdyby nie
było tych zatrzymań, to bym miała niespełnienie i tęsknotę. Dużo decyzji podjęłam w życiu,
żeby te chwile przetrzymać.
To ja tak z innej beczki, jakbym zapytała
kim jest Kasia Pakosińska dzisiaj, to co Ci
przyjdzie do głowy?

No zobacz, kim jest Kasia Pakosińska i widzę takie coś [przyp.red. uśmiech malowany
w powietrzu].
(śmiech) A sama chciałaś uciec od swojego
uśmiechu.

Mam mnóstwo empatii i pogody, mimo rzeczywistości, z którą nie do końca się zgadzam.

Przez to, że wiem, kim jestem, co promieniuje ze mnie, to daje mi to moc ogarniania
tego wszystkiego po swojemu, według swojej
wrażliwości. Jeśli chodzi o to, kim jestem, to
ostatnio przyjaciółka powiedziała mi “pokaż
w końcu światu swoją twarz”. Ja mówię “jak
to prawdziwą twarz, to ja nie pokazuję swojej prawdziwej twarzy”? Powiedziała, że nic
o sobie nie mówię. Teraz mam duże zastrzeżenie od moich najbliższych, żebym się nie
denerwowała, że wszyscy kojarzą mnie ze
sceny kabaretowej, no i ze śmiechu, bo tak
naprawdę to najczęściej było eksponowane.
Nie mówię o tych innych płaszczyznach,
które są przeze mnie dotykane, eksplorowane. Zadałam sobie pytanie, z jakiego powodu tak się dzieje? Zaczęłam się wgłębiać w to
i jednak są takie pokoleniowe historie, żeby
dziewczynka była skromna, żeby się nie wychylała. W tym roku zupełnie to zmieniam,
afirmuję zupełnie inne historie i wywracam
je do góry nogami. Taka natura, praca do
góry nogami.

Wracamy do początków.

Ale śmiać się będziesz?

Tak.

No tak, jak mnie ktoś rozbawi.

(przytulenie)

Fot. Katarzyna Piwecka
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Tak, uśmiech pozostanie, ale to trochę jak
Zbigniew Wodecki ile razy mówił o piosence
“Pszczółka Maja” i denerwował się, że śpiewał wspaniałe teksty, a z tym jest kojarzony.
To była wspaniała muzyka, więc ja się też ze
swoją “Pszczółką Mają” zaprzyjaźniłam i ją
będę ceniła, bo to jest część mnie. Chciałabym też wzbudzić Państwa ciekawość, co jest
jeszcze dalej.
To my bardzo czekamy, na to, co jest dalej,
za “pszczółką Mają” i będziemy czekać na
kolejne książki.

Dziękuję bardzo, dzisiaj po naszym spotkaniu
mam już zachętę.
Ha! Spełniłam swoją rolę. Dziękujemy
Państwu bardzo, dziękuję Kasiu, do
zobaczenia.

Dziękuję za spotkanie i dobrego dnia. I proszę
się trzymać ciepło, dbać o siebie, spotykać ze
sobą i przytulać.
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ENGLISH

KATARZYNA PAKOSIŃSKA:
SHOW YOUR REAL FACE

:

Marika Krajniewska Good Morning,
“BookMorning”, we are here at
AnywhereTV in Norblin’s Factory. My
guest today is a phenomenal and charming
Katarzyna Pakosińska.
Katarzyna Pakosińska Good morning!

:

You said something interesting about the
cabaret scene. How do you create a joke?
It’s phenomenal for me. They say that
writing difficult literature is much lighter
than writing comedy. And I agree. I tried
and I know.

The construction of the joke is complicated.
For example, if we talk about a sketch that
takes from 3 to 5 minutes, we have a synthesis of what we want to say. It means - there
is a thought, we have a punchline and now
we have to crowd it up, make it work to
the rhythm. There has to be music in this.
There is no place for nonessential words
in it that would crash this rhythm or drag
the audience away from the topic. It’s hard
work. I gotta tell you, getting into this 30
years ago, I didn’t know how hard it was.
I was someone who was closer to the drama
scene than comedy. Cabaret, stage - those
are completely circumstantial things for
me. I think it all happened, because I was
in a group of fantastic people, creators, who
had an amazing sense of humor. It started

with friendship, spending time by sitting
here at University in Warsaw. All of this was
so exciting, so I guess it got prolonged. Did
you ask how to create a joke? Or rather how
to write one? I like to write, I am someone
who writes with a pen, pencil, ballpoint pens
are not really my thing, I am an analog person, I like to make notes. Like to catch the
magic in the journey, maybe because the
noise of the world gets turned off and we are
closer to each other, see more, feel more.
We’re in another reality.

Another reality, another space. I like these
situations. When I’m writing on a piece of
paper, there is no certainty if it will translate
to the scene. I remember the first sketches
done by Kabaret Moralnego Niepokoju. Live
eye, reactions allow satirists to put all the
pieces together.
So there is some improvisation on
the scene?

Sure, when it comes to the satiric scene,
there has to be some improvisation, but
based on the base that we have, there has to
be a word to climb on. Every audience is different and every performance is different.
I very often answer this question - how can
you play thousand times the same thing?
Well, there are no exact same performances, those are completely different energies.
It’s always meeting with a human, everyone is different, it’s a great value, that’s why
I like these live meetings the most. Not those
through the screen, I wanna touch and feel
the other person. Some boxes open up, anecdotes, and thanks to that base that I have,
I can always go back to it and head to some
kind of punchline. Those are very interesting experiences, especially for me, someone
who is rather shy.
And this didn’t change throughout
the years?

No, it didn’t. I learned that this stress, shyness
can be turned into strength, curiosity about
what will happen on the other side. When we
have a festival and I say “Good evening”, then
the “good” part is still shaky, but “evening” is
alright. When I see the audience, eyes, curiosity, there is an animal waking up within
me. I think I will write about it someday, it
could be useful to young adepts starting in
this work, often not believing in themselves.
I think that I am an example. I always wanted to be with people. It’s a theatre I always
dreamed of. I dreamed of being a literary,
theatre critic, to describe this world. I never thought I’d be on the other side.
Thank you very much.
Fot. M. Zaczek

SMAKI ANDRZEJA POLAN

THE BRIDGE WROCLAW MGALLERY
ODKRYJ PRAWDZIWĄ WARTOŚĆ CZASU

Poczuj współczesny klimat Wrocławia i mistyczne dziedzictwo Ostrowa Tumskiego
w lifestylowym hotelu, który łączy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość,
gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością.
THE BRIDGE WROCLAW MGALLERY | DISCOVER A REA L VA LUE OF TIME
Experience the contemporary vibe of the city of Wrocław and the mystical heritage of Ostrów Tumski in
a lifestyle hotel that is a link between the past, present and future, where tradition meets trends.

The Bridge Wroclaw MGallery Hotel Collection | plac Katedralny 8, 50-329 Wrocław, Poland | +48 71 72 73 100 | hotel@thebridgewroclaw.pl |
www.thebridgewroclaw.pl
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THE BRIDGE WROCLAW MGALLERY
Pl. Katedralny 8, Ostrów Tumski, Wrocław
T. +48 71 72 73 100
M. hotel@thebridgewroclaw.pl

ZI MOW E SZA LEŃSTWO
W SERCU DOL N EGO ŚLĄSK A
TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe

K

to powiedział, że Wrocław nie ma dostępu do gór? Sezon narciarski jest
w pełni, a Dolny Śląsk jest rajem dla
wszystkich miłośników białego szaleństwa.
Liczne górskie miejscowości w Sudetach i Karkonoszach zapraszają na swoje stoki. Wrocław
jest doskonałym punktem do zatrzymania się
po drodze. Miasto przygotowało w tym roku
wiele atrakcji na okres ferii zimowych. Ponadto, Wrocław jest pełny licznych zabytków,
które tylko czekają na to, żeby je odkryć. Podczas zwiedzania nie zapomnijcie wybrać się
na Ostrów Tumski. Ta najstarsza część miasta,
pełna gotyckich budowli, oczaruje każdego turystę. Ostrów był kiedyś wyspą, której wejścia
strzegło kilka mostów. W miejscu jednego, za
wrocławską katedrą, znajduje się dziś hotel
The Bridge Wrocław MGallery.

TO IDEA LN E
MIEJSCE DO
ZATR Z Y M A N I A
SIĘ W SA M Y M
SERCU DOLN EGO
ŚLĄSK A PODCZAS
PODRÓŻ Y
W GÓRY. OPRÓCZ
M A LOW N ICZ YCH
W IDOKÓW
CZEK AJĄ NA
WAS LICZ N E
U DOGODN IEN I A.
To idealne miejsce do zatrzymania się
w samym sercu Dolnego Śląska podczas
podróży w góry. Oprócz malowniczych widoków czekają na Was liczne udogodnienia.
Specjalnie dla Was, hotel przygotował zimową ofertę. Przy rezerwacji pobytu w The
Bridge Wrocław MGallery otrzymacie bezpłatny 1-dniowy ski-pass na stoki narciarskie w Zieleńcu lub Karpaczu, ważny w godzinach 9:00-21:00.
Jak wiadomo, każdy sportowiec potrzebuje
pożywnego posiłku, bogatego w składniki odżywcze. Zatrzymując się w hotelu The Bridge,
możecie cieszyć się obfitym bufetem śniadaniowym, który zapewni Wam energię na cały
dzień szusowania.
A co po powrocie ze stoku? Skorzystajcie
z hotelowej strefy fitness i SPA i skuście się na
masaż, który rozluźni spięte mięśnie. Możecie
również zrelaksować się w jednej z saun i cieszyć się nocną panoramą miasta. Idealnym zakończeniem wieczoru będzie wizyta w Restauracji Craft, gdzie czeka na Was zimowe menu
oraz sezonowa karta koktajli, która z pewnością rozgrzeje niejednego narciarza.
Aby zarezerwować pobyt prosimy o kontakt :+48 71 72 73 120; hotel@thebridgewroclaw.pl, i podanie hasła: „Winter Active”
Oferta jest ważna w lutym 2022. Ilość karnetów jest ograniczona.
www.thebridgewroclaw.pl/oferty-specjalne/
winter-active.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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„ANTONI GAUDÍ”
wystawa 5 marca–3 lipca 2022
Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
kuratorka: Charo Sanjuán Gómez

Fasada Męki Pańskiej Świątyni Sagrada Família przed ukończeniem zwieńczenia portalu
©Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família

ZA DZI W I AJĄCY ŚW IAT
A NTON IEGO GAU DÍEGO
W POZNA NIU
TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe

Z A D Z I W I A J Ą C Y Ś W I AT. . .

GE N I A L N Y
A RC H I T EKT,
W I Z JON ER ,
„C Z A RODZ I E J
A RC H I T EKT U RY. J E G O
MODER N I S T YC Z N E ,
WRĘCZ
R EWOLUC YJ N E
KONC EP C J E
A RC H I T EKT ON IC Z N E
I W YJĄT KOW Y
TA L E N T – WZ BU DZ A ŁY
I NA DA L WZ BU DZ A JĄ
– O GROM N E E MO C J E .
Model wielosznurowy – reinterpretacja badań Gaudíego nad siłami i naprężeniami konstrukcji. lina, ołów i stal, 250 × 138 cm
Fundació Catalunya La Pedrera, Barcelona. ©Fundació Catalunya La Pedrera. Photo: Pau Giralt-Miracle

A

ntoni Gaudí to jedna z najwybitniejszych, najbardziej rozpoznawalnych
i podziwianych postaci w historii
sztuki. Genialny architekt, wizjoner, „czarodziej architektury. Jego modernistyczne,
wręcz rewolucyjne koncepcje architektoniczne i wyjątkowy talent – wzbudzały i nadal wzbudzają – ogromne emocje.
Na wystawie zaprezentujemy ok. 150 eksponatów (plany, makiety, rysunki, rzeźby,
meble, elementy architektoniczne, ceramikę, fotografie, wideo, mapping), pochodzących z kolekcji hiszpańskich instytucji
publicznych oraz prywatnych.
Będzie to pierwsza w Polsce, największa
w Europie tak obszerna prezentacja dokonań
hiszpańskiego architekta. Zapraszamy na wędrówkę po zadziwiającym świecie Gaudíego:
od projektu spółdzielni La Obrera Mataronense przez Pałac Güell i domy Calvet, Batlló
oraz Milà aż do świątyni Sagrada Família,
jego najbardziej znanego dzieła.

czesnej spuściźnie Gaudíego oraz temu, czego dziś możemy się od niego nauczyć. Dla
szkół przygotowujemy warsztaty oraz specjalne lekcje.

Zapraszamy także na dwie wystawy towarzyszące, dostępne w otwartych przestrzeniach Zamku. Pierwsza z nich pokaże wybór
rysunków architektonicznych budowy i licz-

PROGRAM TOWARZYSZĄCY
Ekspozycji będzie towarzyszył bogaty program edukacyjny (wykłady, spotkania,
warsztaty, oprowadzania, lekcje dla szkół).
Zbadamy fenomen Barcelony − miasta,
w którym działał artysta oraz historyczne
źródła jego inspiracji. Przyjrzymy się współ-

Casa Batlló, wnętrze dziedzińca pokryte płytkami. ©Casa Batlló
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Wnętrze Świątyni Sagrada Família. ©Fundació Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família

Wieże Świątyni Sagrada Família. ©Fundació Junta Constructora
del Temple Expiatori de la Sagrada Família

nych przebudów Zamku Cesarskiego, powstałych przez dziesięciolecia istnienia gmachu, druga będzie stanowić okazję
do zastanowienia się nad związkami świata przyrody ze sztuką i architekturą, biorąc za punkt wyjścia fotografie owadów.
Szczegółowy program wydarzeń na
ckzamek.pl.

DOSTĘPNOŚĆ WYSTAWY

Casa Milà – La Pedrera, wewnętrzny układ przestrzenny (dziedzińce, kondygnacje i układ pionowy). Makieta wykonana
w Pracowni Makiet Wyższej Szkoły Architektury w Vallès, pod kierownictwem Laury Baringo i Ángela Garcíi skala 1:150, gips,
145,4 × 240 × 180 cm. Fundació Catalunya La Pedrera, Barcelona. ©Fundació Catalunya La Pedrera. Photo: Andrés Flajszer

PR Z YJ R Z Y M Y SI Ę
WSPÓŁ CZ E SN E J
SPUŚ CI Ź N I E GAU DÍ EG O
OR A Z TEM U, CZ EG O
DZ IŚ MOŻ EM Y SI Ę OD
N I EG O NAUCZ YĆ.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Duża część programu towarzyszącego jest dostępna dla
osób g/Głuchych oraz słabosłyszących: część wykładów
jest opatrzona tłumaczeniem na PJM, zaś wszystkie nagrane wykłady są opatrzone napisami. Dla osób słabowidzących i niewidomych przygotowano na wystawie obiekty
dotykowe oraz audiodeskrypcje. Przedprzewodnik pozwoli
komfortowo doświadczyć wystawy osobom ze spektrum autyzmu. Osoby mające trudność w poruszaniu się będą mogły skorzystać z mobilnych siedzisk służących również jako
podparcia. Całość wystawy zrealizowana będzie w przestrzeniach nieposiadających progów lub wąskich przejść
utrudniających poruszanie się na przykład osobom na wózkach. Można zamawiać oprowadzanie dla osób g/Głuchych
słabowidzących i niewidomych.
Organizator: Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, Miasto Poznań, Aurea Cultura i Art
Patronat honorowy: Ambasada Hiszpanii w Polsce, Prezydent Miasta Poznania
Partner wystawy: Veolia, NH Poznań
Patroni medialni: RMF Classic, Anywhere, WTK,
epoznan.pl, Radio Afera, Onet.
Wystawa czynna w Sali Wystaw i przestrzeniach Zachodniego
Skrzydła Zamku
wtorek-niedziela w g. 12-20, w czwartki w g. 12-22 zwiedzanie dla
szkół: poniedziałek-piątek g. 9-20
(po uprzednim umówieniu)
bilety: 30 zł (n), 25 zł (u), 20 zł (grupowe, powyżej 15 osób).

Z A D Z I W I A J Ą C Y Ś W I AT A N T O N I E G O G A U D Í E G . . .
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GDAŃSK

W YŚLIJ ZDJĘCI A GDA ŃSK A
I W YGR AJ NAGRODY

Zdjęcie „Linią nr 8” Jakuba Steinborna zdobyło pierwsze miejsce w kategorii „Gdańszczanie” w ubiegłym roku.

„MÓJ GDAŃSK” TO KONKURS FOTOGRAFICZNY, ZORGANIZOWANY JUŻ
PO RAZ TRZECI PRZEZ MUZEUM GDAŃSKA. W PRZECIWIEŃSTWIE
DO POPRZEDNICH EDYCJI, TYM RAZEM MOŻNA NADSYŁAĆ ZDJĘCIA
WYKONANE W PRZECIĄGU OSTATNICH CZTERECH LAT.
TEKST Dariusz Wołodźko ZDJĘCIA Mat. Prasowe

D

opuszczenie do konkursu zdjęć wykonanych w przeciągu kilku ubiegłych lat, możliwość przesłania większej liczby fotografii, a na zakończenie roku
obszerna wystawa nagrodzonych i najciekawszych prac w Ratuszu Głównego Miasta
– to nowe zasady trzeciej edycji konkursu
fotograficznego „Mój Gdańsk”.
– Dwie pierwsze edycje cieszyły się
dużym powodzeniem. Do obu konkursów
zgłoszono blisko 600 zdjęć. W trzeciej, idąc
również za głosami uczestników, postanowiliśmy zmienić zasady, tak by je uprościć
i osiągnąć długofalowy cel budując kolekcję współczesnej fotografii związanej

z Gdańskiem – mówi Waldemar Ossowski,
dyrektor Muzeum Gdańska.

TRZY KATEGORIE
W tegorocznej edycji konkursu z dotychczasowych czterech kategorii pozostawiono
dwie, a zrezygnowano z kategorii „Kultura”
i „Gdańsk zapomniany”. W tym roku zdjęcia
można nadsyłać w trzech kategoriach:
„Ludzie” – portrety zwykłych i niezwyczajnych mieszkańców Gdańska;
„Wydarzenia” – ważne dla miasta lub autora fotografii chwile;
„Dzielnice” – zdjęcia pokazujące Gdańsk
taki, jakiego nie znajdzie się w przewodniku

turystycznym czy na pocztówkach. Mniej
znane dzielnice, miejsca znajdujące się poza
historycznym centrum.
Nadsyłać można zdjęcia wykonane w przeciągu ostatnich lat, a każdy uczestnik może
przesłać do 10 zdjęć w dowolnej kategorii.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?

Do 31 października 2022 roku należy
nadesłać do 10 zdjęć na adres mailowy
mojgdansk@muzeumgdansk.pl o minimalnym wymiarze krótszego boku, wynoszącym 3500 pikseli i rozdzielczości 300 DPI.
Zdjęcia powinny zostać wykonane w okresie
2016-2022 roku.
Szczegóły konkursu oraz jego regulamin
dostępne są na stronie internetowej Muzeum Gdańska.

NAGRODY I WYSTAWA

Autorzy trzech najlepszych prac w każdej
z kategorii otrzymają nagrody finansowe
i osobną przestrzeń dla swoich fotografii na

WYŚLIJ ZDJĘCIA GDAŃSKA...

KON KU RS J EST A DR ESOWA N Y
PR ZEDE WSZ YSTK I M DO
PÓŁPROFESJONA L N YCH
FOTOGR A FÓW
I FOTOGR A FÓW A M ATORÓW
DYSPON UJĄC YCH SPR ZĘTEM
FOTOGR A FICZ N Y M.
W kategorii „Kultura” najwyższe noty w ubiegłym roku otrzymało zdjęcie
Andrzeja Tuźnika zatytułowane „Wystawa”.

wystawie czasowej. Prace wyróżnione przez
Jury Konkursu także zostaną zaprezentowane na zakończenie roku na wystawie nagrodzonych i najciekawszych prac w Ratuszu
Głównego Miasta.

NIE TELEFONEM
KOMÓRKOWYM

Konkurs jest adresowany przede wszystkim
do półprofesjonalnych fotografów i fotografów amatorów dysponujących sprzętem fotograficznym. Co istotne, zdjęcia wykonane
za pomocą telefonów komórkowych nie będą
mogły wziąć udziału w konkursie fotograficznym „Mój Gdańsk”.
ENGLISH

SEND A PICTURE OF GDAŃSK
AND WIN PRIZES
“My Gdańsk” is a photo contest organized for the
third time by the Museum of Gdańsk. In contrast
to previous years, this time participants can send
pictures made in the last few years.
„Na zakręcie” – pierwsze miejsce w kategorii „Gdańsk nieznany” w 2021 roku. Autorką zdjęcia jest Małgorzata Szura-Piwnik.

Allowing pictures to be made in the last few
years, a possibility to send more photographs
and the end of the year exhibition of the
awarded and most interesting photographs
in the City Hall - those are the rules of the
third edition of “My Gdańsk” photo contest.
The two first editions were really popular. Almost 600 pictures were submitted.
In the third edition, following the ideas of
our participants, we’ve decided to change
the rules to make them simpler and reach
the long-term goal of building a collection of modern photography connected to
Gdańsk - said Waldemar Ossowski, Museum of Gdańsk director.

THREE CATEGORIES

In this year’s edition of the contest, there
will be three categories. Organizers resigned from the “Culture” and “Gdańsk forgotten”. In this year, you can send your photos to participate in these categories:

• “People” - portraits of everyday usual and
unusual citizens of Gdańsk
• “Events” - important things for the city or
the author of the photograph moments
• “Districts” - pictures showing Gdańsk in
a way you would not see in a tourist guide or on
the postcard. Less known districts and places
outside the historic city center.
You can send pictures you have taken in
the last few years. Every contestant can send
up to 10 pictures in every category.

HOW TO PARTICIPATE?

Until October 31st, 2022, you can send up to
10 photos at mojgdansk@muzeumgdansk.
pl. Photos should have a minimum shorter
side of 3500 pixels and 300 DPI resolution.
The photos must have been taken between
2016-2022.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Details about the contest and the contest’s
statue can be found on the Museum of Gdańsk
website.

AWARDS AND EXHIBITION

Authors of the three best photos in each category will get a financial award and a space for
their photographs in the temporary exhibition. Photos chosen by the Jury of the Contest
will be presented during the end of the year’s
exhibition of the awarded and most interesting
photographs. It will take place in the City Hall.

NOT FOR MOBILE PHONES

The contest is addressed to semi-professional
and amateur photographers with photographic equipment. What’s important is that the
photographs taken with mobile phones cannot be admitted to the contest.
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Kampania potrwa dwa lata.

NIEZW YKŁA
K A MPA NIA
SPOŁECZNA
GDAŃSK MIASTEM DLA WSZYSTKICH – TAKI JEST GŁÓWNY CEL KAMPANII
SPOŁECZNEJ, KTÓRA OFICJALNIE WYSTARTOWAŁA Z POCZĄTKIEM
LUTEGO. GŁÓWNYMI JEJ ZAŁOŻENIAMI SĄ RÓWNE PRAWA ORAZ
SPRZECIW WOBEC MOWY NIENAWIŚCI, HEJTU I DYSKRYMINACJI.
TEKST Dariusz Wołodźko ZDJĘCIA Mat. Prasowe

D

ziałania na rzecz tolerancji i równego
traktowania prowadzone będą jednocześnie przez wiele jednostek. Projekt
kampanii zaplanowany jest na dwa lata.
- Nie ma miejsca na żadne „ale” w kwestii elementarnych praw człowieka i obywatela, w kwestii równości i równego traktowania. Ta kampania ma zwrócić uwagę
na różne aspekty równości, które dotyczą
każdego z nas. Mieszkańcy Gdańska są

wrażliwi i rozumieją potrzeby innych, ale
z pewnością są także tacy, którzy nigdy
nie mieli możliwości uświadomienia sobie, jak to jest żyć z poczuciem wykluczenia i odrębności. Kampania skierowana
jest do wszystkich gdańszczanek i gdańszczan, po to żebyśmy umieli odkryć wrażliwość, zauważyć drugiego człowieka i jego
potrzeby – mówi Aleksandra Dulkiewicz,
prezydent Gdańska.

RÓŻNE OBSZARY
DYSKRYMINACJI
W kampanii poruszane są takie obszary dyskryminacji, jak: pochodzenie, płeć, wiek,
niepełnosprawność, orientacja psychoseksualna, światopogląd, sytuacja ekonomiczna
czy wykształcenie. Powstały już spoty promocyjne przedstawiające historie osób doświadczających braku tolerancji lub wykluczenia.
Pierwszymi bohaterkami spotów są Susanna
Izzetdinova (Tatarka, muzułmanka, samotna
matka czwórki dzieci, która przyjechała do
Polski z Krymu) i Paulina Pohl (mieszkanka
Gdańska, od ponad 20 lat z doświadczeniem
niepełnosprawności).

BILBORDY, CITYLIGHTY,
INTERNET
Kampania będzie realizowana na wielu polach. Zaplanowano emisję spotów w internecie, których bohaterami są mieszkańcy i mieszanki Gdańska oraz ich historie. Informacje
pojawiły się już także na terenie miasta
w postaci m.in. billbordów i citylightów. Nie
zabraknie także informacji w mediach społecznościowych czy na stronach partnerów.
Głównym miejscem kampanii w Internecie
jest strona Gdańskiego Centrum Równego
Traktowania www.gcrt.pl.
W działania propagujące postawy i idee
równościowe włączone zostały także miejskie

NIE Z W YKŁ A K AMPANIA SPO ŁEC ZNA

jednostki i partnerzy miasta. Przygotowany
zostanie konkurs dla organizacji społecznych
na grant oraz działania propagujące postawy
i idee równościowe.

GDAŃSKI MODEL NA RZECZ
RÓWNEGO TRAKTOWANIA
Kampania społeczna jest kolejnym elementem uchwalonego przez Radę Miasta w 2018
roku Gdańskiego Modelu Na Rzecz Równego
Traktowania. W mieście funkcjonują już
m.in. Rada ds. Równego Traktowania, Rada
Imigrantek i Imigrantów czy Gdańskie
Centrum Równego Traktowania.
Najważniejszym zadaniem Gdańskiego
Centrum Równego Traktowania jest udzielanie wsparcia osobom doświadczającym dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami. Natomiast do kompetencji Rady
ds. Równego Traktowania należy monitorowanie zjawisk wywołujących dyskryminacje,
podejmowanie działań interwencyjnych, edukowanie oraz opiniowanie projektów uchwał
i programów Rady Miasta Gdańska.
ENGLISH

INCREDIBLE SOCIAL CAMPAIGN
Gdańsk is a city for everyone - is the main goal
of the social campaign that started officially
in February. The main goals are equal rights
and being against hate speech, hate, and
discrimination.

Activities for tolerance and equal treatment
will be taken simultaneously by many units.
The campaign is planned for 2 years.
There is no place for “but” when it comes
to basic human and civil rights in cases of

Jeden z bilbordów promocyjnych, które pojawiły się już w przestrzeni miasta.

equality and equal treatment. This campaign
is trying to bring attention to different aspects of equality that affect all of us. Citizens
of Gdańsk are sensitive, they understand the
needs of others, but there are some, who never
had an opportunity to realize how to live with
a feeling of exclusion and difference. This
campaign is for all the citizens of Gdańsk,
so we could discover the sensitivity in us and
see the other humans and their needs - said
Aleksandra Dulkiewicz, Gdańsk Mayor.

promotional materials being distributed
showing stories of people who suffered
from a lack of tolerance and exclusion. One
of the first heroes of the spots are Susanna
Izzetdinova (Tatar, Muslim, single mother
of four, came to Poland from Crimea) and
Paulina Pohl (a citizen of Gdańsk, who experienced 20 years of disability).

DIFFERENT AREAS OF
DISCRIMINATION

The campaign will be realized in many fields.
The first spots will be shown online with citizens of Gdańsk as heroes of their stories.
Information about it has already been shown
in the city on billboards and citylights. There
will be a lot of information on social media
at partners’ websites. The main site of the
campaign on the internet is www.gcrt.pl a Gdańsk Center for Equal Treatment’s site.
City units and partners are engaged in the
activities propagating ideas of equality. There
will be a contest for social organizations with
a grant as a prize to propagate activities and
ideas for equality.

There are many different areas of discrimination mentioned in the campaign, such
as ethnicity, sex, age, disability, psychosexual preference, worldview, economic
situation, or education. There already are

Susanna Izzetdinova jest jedną z bohaterek kampanii Gdańsk Miastem Równości. Fot Jerzy Pinkas

BILLBOARDS, CITYLIGHTS,
INTERNET

GDAŃSK’S MODEL FOR
EQUAL TREATMENT
The social campaign is the next element of
the ratified in 2018 by City Council, Gdańsk’s
Model for Equal Treatment. There is an Equal
Treatment Board, Immigrants Board, and
Gdańsk’s Center for Equal Treatment.
The most important task of Gdańsk’s
Center for Equal Treatment is to support the
people who are being discriminated against
and violated by prejudice. The Board for
Equal Treatment monitors activities that
create discrimination and intervene when it
happens, educates and opinion City Council
projects and programs.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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JEDZIEMY
NA FERIE!

PROPOZ YC JE NA ZIMOW Y W YPOC Z YNEK W POL SCE
FERIE ZIMOWE JUŻ NA PROGU. JAK CO ROKU, KAŻDY LICZY NA TO, ŻE BĘDZIE MÓGŁ SPĘDZIĆ TEN CZAS
W KLIMATYCZNYM MIEJSCU, KTÓREGO PIĘKNEM BĘDZIE MOŻNA CIESZYĆ SIĘ NIEZALEŻNIE OD POGODY, A PO
DNIU PEŁNYM ATRAKCJI – WYPOCZĄĆ W KOMFORTOWYCH WARUNKACH. NA PIERWSZĄ MYŚL OD RAZU
PRZYCHODZI KRÓL POLSKICH FERII – ZAKOPANE. NIEKTÓRZY DECYDUJĄ SIĘ JEDNAK NA RÓWNIE CIEKAWE
KIERUNKI, KTÓRE ZIMĄ POTRAFIĄ BYĆ WYJĄTKOWO UROKLIWE, CZYLI TRÓJMIASTO I MAZURY.
TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe

NA KRUPÓWKI!
Zacznijmy jednak klasycznie… Chyba nikogo nie zdziwi fakt, że Zakopane jest jednym
z najchętniej odwiedzanych przez turystów
polskich miast w okresie zimowym. Jego ulice tętnią życiem za dnia i w nocy, choć także

romantycy znajdą idealny moment na nastrojowy spacer „tylko we dwoje”. To oczywiście również cel miłośników wszelkich
sportów zimowych – zjazd z Kasprowego
to dla wielu obowiązkowy punkt programu
w sezonie zimowym.

HOTEL AQUARION
FAMILY & FRIENDS
Nowoczesny wystrój z wykorzystaniem
regionalnych akcentów, zapierający dech
w piersiach widok na polskie góry, odprężająca Strefa Relaksu i aż 136 przestronnych

JEDZIEMY NA FERIE!

N I EWĄT PL I W Y M AT U T E M
HO T ELU AQUA R ION –
P OZ A KOM F ORT OW Y M
W Y POCZY NKIEM
W KOM PL E T N I E
W Y P O SA Ż ON YC H
P OKOJAC H – J E S T
BEZ P O Ś R EDN I E
P O Ł ĄC Z E N I E
S PE C JA L N I E
Z A PROJ EKT OWA N Y M
KORY TA R Z E M Z AQUA
PA R K Z A KOPA N E .
pokoi – tak w skrócie można opisać ekskluzywny, 4-gwiazdkowy Hotel Aquarion Family & Friends. Jest to jedyny taki obiekt
w Zakopanem, zaprojektowany z myślą o nawet bardzo licznych rodzinach i kompleksowo dostosowany do rozmaitych potrzeb wypoczynkowych.
Niewątpliwym atutem hotelu Aquarion
– poza komfortowym wypoczynkiem
w kompletnie wyposażonych pokojach –
jest bezpośrednie połączenie specjalnie
zaprojektowanym korytarzem z Aqua Park
Zakopane, dostępnym dla gości przez cały
rok. Kąpiel w basenach termalnych z widokiem na zaśnieżony Giewont to jedna
z głównych atrakcji zimowego wypoczynku w Aquarionie.
W strefie SPA hotelu dostępne są również
rozgrzewające sauny, gabinety masażu i pielęgnacji oraz nowoczesna siłownia, która
pomoże miłośnikom aktywności fizycznej
utrzymać optymalną formę nawet podczas
ferii. Także najmłodsi znajdą dla siebie wiele
atrakcji w Aquarion. Niezapomniane przeżycia czekają ich w bajecznej Sali Zabaw ze
specjalnym programem animacji dla dzieci.
www.hotelaquarion.pl

APARTAMENTY
TATRZAŃSKA OSTOJA
Chcąc udać się w nieco bardziej dyskretne, ale wciąż bardzo dobrze skomunikowane miejsce, w którym można cieszyć
się bliskością zakopiańskich lasów, warto zwrócić uwagę Tatrzańską Ostoję. Jest
to nowoczesny kompleks 28 luksusowych

apartamentów, ulokowany w klimatycznej,
cichej części miasta, idealny na pobyty rodzinne lub wyjazd z przyjaciółmi, łączący
kameralną atmosferę z wysokimi standardami wypoczynkowymi.
Każdy pokój w Tatrzańskiej Ostoi jest
w pełni wyposażony (wraz z kuchnią, która znajduje się w każdym z apartamentów).
Dodatkowo, Goście przebywający w pomieszczeniach VIP mogą bez ograniczeń

korzystać z wybudowanych w nich prywatnych saun, a do lokum dostaną się bezpośrednio za pomocą windy. Wypoczynek
najmłodszych uatrakcyjni natomiast specjalny kącik zabaw. Dodatkowym udogodnieniem dla hotelowych Gości jest także
podziemny garaż.
Z Tatrzańskiej Ostoi szybko przetransportujemy się do najciekawszych części
Zakopanego i okolicznych miejscowości.
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Niedaleko obiektu znajduje się rejon Kasprowego Wierchu (jedyny ośrodek wysokogórski w Polsce) oraz nowa stacja narciarska
„Suche”, w skład której wchodzi m.in. czarna trasa FIS. Miłośnicy wędrówek lub kuligów mogą za to skorzystać z licznych szlaków, które rozciągają się dookoła hotelu.
Warto również skorzystać z oferty mieszczących się nieopodal Term Chochołowskich.
www.tatrzanskaostoja.pl

A MOŻE NAD MORZE?
Coraz częściej to właśnie Pomorze jest regionem, w który udajemy się na zimowy wypoczynek. Zimowa sceneria Bałtyku urzeka
wielu miłośników przyrody.
W czasie ferii szczególnie warto odwiedzić Trójmiasto. Jego bogactwo historyczne i kulturowe zachwyca na każdym kroku – niezależnie od tego, czy ogrzewa nas
30-stopniowy upał, czy na naszych głowach
delikatnie kładą się puszyste płatki śniegu.

HOTEL RÓŻANY GAJ
Mieszczący się w Gdyni 4-gwiazdkowy
ośrodek znajduje się zaledwie 100m od
sięgającego po horyzont morza, którego

M I E S Z C Z ĄC Y S I Ę W GDY N I
4 - GW I A Z DKOW Y O Ś RODEK
Z NA J DUJ E S I Ę Z A L EDW I E 10 0M
OD S I Ę GA JĄC E G O P O HORYZ ON T
MOR Z A , KT ÓR E G O BEZ K R E S MOŻ NA
BEZ PR Z E S Z KÓD P ODZ I W I AĆ
Z OK I E N I TA R A S U HO T ELU.
bezkres można bez przeszkód podziwiać
z okien i tarasu hotelu. Obiekt jest także
dobrze skomunikowany z centrum miasta,
co czyni tę okolicę komfortową zarówno
dla osób lubiących klimaty urban style,
jak i tych preferujących pozostać z dala od
ulicznego zgiełku.
39 nowoczesnych, w pełni wyposażonych pokoi, gwarantuje przebywającym
w nich Gościom jakościowy wypoczynek
w kameralnej, spokojnej atmosferze. Z dodatkowych udogodnień, osoby rezerwują-

ce pobyt w Różanym Gaju mogą korzystać
z klimatycznej Strefy Relaksu, w skład której wchodzi basen rekreacyjny, odprężające jacuzzi oraz regeneracyjne sauny.
Różany Gaj posiada certyfikację „Hotel
Przyjazny Rodzinie”. Oznacza to, że obiekt
jest w pełni przystosowany do pobytu nawet tych najmłodszych Gości, oferując tym
samym rodzicom i opiekunom szereg udogodnień, które pozwolą im w pełni cieszyć
się z wypoczynku.
www.rozanygaj.pl

JEDZIEMY NA FERIE!

ZIMOWE MAZURY
Mazury szczyt popularności przeżywają latem, ściągając miłośników żeglarstwa i sportów wodnych, niemniej
warto odkryć ich wyjątkowy, zimowy urok. Poza fascynującą przyrodą w zimowej scenerii i ciekawymi wydarzeniami, jak np. wyścigi bojerów na skutym lodem
jeziorze, to destynacja idealna na wyciszenie i regenerację, jeśli nie przepadamy za tłumami wczasowiczów.

HOTEL MIKOŁAJKI
LEISURE & SPA
To jeden z najpiękniej położonych hoteli w Polsce,
zlokalizowany na specjalnie wybudowanej Ptasiej
Wyspie na środku Jeziora Mikołajskiego. Fenomenalne widoki wchodu i zachodu słońca stanowią jedną
z głównych atrakcji hotelu, często uwiecznianą na pamiątkowych zdjęciach.
Pięciogwiazdkowy hotel oferuje 100 komfortowych
pokoi, w tym luksusowe apartamenty z prywatnym wyjściem na keję i penthouse z panoramicznym widokiem
na jezioro. Szeroka oferta atrakcji obejmuje SPA ze strefą basenową, saunami i gabinetami kosmetycznymi,
salę fitness, klub After Dark z kręgielnią, dwie restauracje oraz kącik zabaw dla dzieci.
Hotel znany jest również ze świetnej kuchni i autorskich bufetów śniadaniowych, na których znajdują się
wędliny z hotelowej wędzarni, własne konfitury i przetwory oraz oczywiście, obowiązkowo na Mazurach, wybór ryb z lokalnych jezior.
Malownicza okolica hotelu zachęca do spędzania
czasu na świeżym powietrzu – to doskonały teren do
spacerów, nordic walking czy wypróbowania nart
biegowych.
www.hotelmikolajki.pl

T O J EDE N Z NA J PI ĘK N I E J
P O Ł OŻ ON YC H HO T EL I
W P OL S C E , Z L OK A L I Z OWA N Y NA
S PE C JA L N I E W Y BU D OWA N E J
P TA S I E J W YS PI E NA Ś RODK U
J EZ IOR A M I KO Ł A J S K I E G O
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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SPOKOJNA ZIMA

NA PODKARPACIU

ZIMA NA PODKARPACIU SPRZYJA
AKTYWNEJ REKREACJI – OD ZJAZDÓW
NA STOKACH NARCIARSKICH, PRZEZ
KULIGI ZAKOŃCZONE OGNISKIEM,
AŻ PO BIEGANIE NA NARTACH PO
TRASACH, Z KTÓRYCH PODZIWIAĆ
MOŻNA OŚNIEŻONE LASY I GÓRSKIE
WIDOKI. NIE WSZYSCY JEDNAK MAJĄ
OCHOTĘ ODDAWAĆ SIĘ ZIMOWEMUM
AKTYWNOŚCIĄ I OD SZALEŃSTWA
NA STOKACH WOLĄ PRZECHADZAĆ
SIĘ NIESPIESZNIE PO ULICZKACH
MIASTECZEK, Z KUBKIEM GORĄCEJ
CZEKOLADY W RĘKU. PODKARPACIE
PEŁNE JEST TAKICH MIEJSC, W KTÓRYCH
NAWET NAJWIĘKSZE ZMARZLUCHY
MOGĄ POCZUĆ ZIMOWY KLIMAT.
TEKST Mat. Prasowe ZDJĘCIA Robert Neumann

S

ezon na zwiedzanie nowych miejsc
na Podkarpaciu nie kończy się wraz
z pojawieniem się pierwszego śniegu.
Okoliczne miasteczka kuszą przytulną atmosferą i klimatem rodem z najpiękniej-

szych baśni, a urokliwe wsie w zimowym,
górskim otoczeniu pokrytym śniegiem
sprawiają, że lokalnym Podkarpaciem zachwyca się dosłownie każdy. Takie miejsca
skrywają również turystyczne perełki, któ-

rych odkrywanie przy zimowej aurze jest
niepowtarzalnym doświadczeniem. Aby
doświadczyć podkarpackiej zimy, wcale
nie trzeba zakładać nart – wystarczą ciepłe
ubranie i wygodne buty.

Z TURYSTYCZNEGO
PUNKTU WIDZENIA
Spacer po ośnieżonych uliczkach zakończony w zabytkowym zamku lub muzeum?
Ci, którzy podczas urlopu lub weekendu
chcą dowiedzieć się czegoś ciekawego, na
pewno zachwycą się zabytkowymi miastami na Podkarpaciu. Jednym z nich
jest Krosno, które pamięta pierwszych
Piastów, a historia okolicznych ziem sięga nawet kilku tysięcy lat! Współcześnie
Miastem Szkła oferuje atrakcje, które łączą współczesny przemysł z bogactwem
historii. Miłośnicy zabytków zachwycą się
uliczkami starego miasta i architekturą bazyliki kolegiackiej Świętej Trójcy, najstarszego kościoła w Krośnie. Ci z kolei, którzy
historii lubią doświadczać poprzez innowacje, na pewno odnajdą się w jednym z muzeów, na przykład w Muzeum Rzemiosła,
Centrum Dziedzictwa Szkła lub w Muzeum
Podkarpackim.
Wiele turystycznych atrakcji zapewnią
także Sanok oraz Jarosław. To pierwsze
przyciąga nie tylko ze względu na swoją zabudowę, ale także bogactwo atrakcji związanych z kulturą i sztuką. Spokojny spacer
po ośnieżonym nadbrzeżu Sanu, odwiedziny w Galerii Zdzisława Beksińskiego lub
przystanek na skosztowanie rozgrzewającej podkarpackiej zupy zalewajki? Jest
co wybierać, a gdy jednak najdzie ochota
na odrobinę zimowego szaleństwa na stoku, Sanok to tylko rzut beretem do Bieszczad! Drugim położonym nad Sanem miastem wartym uwagi jest Jarosław, jedno
z najpiękniejszych, turystycznych miast
Podkarpacia. Położone na skrzyżowaniu
dawnych szlaków handlowych, przez wieki było miejscem rozwoju i przenikania się
wielu kultur. Bazyliki, cerkwie i synagogi,
zabytkowe kamienice oraz urokliwy rynek
to tylko kilka z licznych miejsc Jarosławia,
do których warto się wybrać, a zimowa
aura sprawi, że zwiedzanie stanie się niepowtarzalnym doświadczeniem.

Z I M A NA P ODK A R PAC I U, T O TA K Ż E
D OBRY C Z A S NA ODK RY WA N I E
N I E T UZ I N KOW YC H M I E J S C , KT ÓR E
PR Z Y PRÓ S Z ON E Ś N I E GI E M W Y DA JĄ S I Ę
J E S Z C Z E BA R DZ I E J I N T RYGUJĄC E .
SPACER
W OŚNIEŻONYM LESIE
Zimowy spacer niekoniecznie musi wiązać
się ze zwiedzaniem – miłośnicy długich,
spokojnych wypraw wśród ośnieżonych
drzew świetnie odnajdą się w uzdrowiskach,
których na Podkarpaciu nie brakuje. Jednym z takich miejsc jest Iwonicz-Zdrój, jedno z najstarszych uzdrowisk w Polsce oraz
znajdujący się niedaleko Rymanów Zdrój.
Obydwie miejscowości gwarantują wyciszenie w otoczeniu bukowo-jodłowych lasów.
W Iwoniczu-Zdroju znajduje się Pijalnia Wód
Mineralnych, które mają świetny wpływ
przeciwzapalny między innymi na drogi
oddechowe. W zimowym otoczeniu można
podziwiać także starą, drewnianą zabudowę, a miłośnicy natury na pewno zachwycą
się urokliwym położeniem miasta otoczonego wzniesieniami. Rymanów-Zdrój jest
miejscem, którego urodę docenił już ponad
sto lat temu sam Stanisław Wyspiański, bo
ośnieżone rymanowskie lasy prezentują się
tak, jak na pocztówce. Warto wybrać się także jednym ze szlaków spacerowych z jednej
do drugiej miejscowości – taka przechadzka
z widokiem na piękny, zimowym krajobraz
zajmuje około 2,5 godziny.

MIEJSCA
Z NIEPOWTARZALNYM
CHARAKTEREM
Zima na Podkarpaciu, to także dobry czas
na odkrywanie nietuzinkowych miejsc,
które przyprószone śniegiem wydają się
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

jeszcze bardziej intrygujące. Wszyscy ci,
którzy przepadają za zwiedzaniem i odkrywaniem nieoczywistych miejsc z klimatem, na pewno docenią wieś Jaśliska. Ta
niewielka miejscowość, usytuowana w Beskidzie Niskim zachwyca swoją swojskością
i małomiasteczkową, drewnianą zabudową, która w zimowym otoczeniu prezentuje się naprawdę magicznie. Jaśliska to
także miejsce, które spodoba się kinomanom – to właśnie tutaj reżyser Jan Komasa
nakręcił swój film Boże ciało, nominowany
w 2020 roku do Oscara. Jaśliska były także
bohaterem filmu Dariusza Jabłońskiego,
Wino truskawkowe. Beskid Niski oferuje
jeszcze jedną, nietuzinkową miejscowość.
Wieś Zyndranowa jest miejscem, w którym
można doświadczyć tradycji łemkowskiej.
Położona na malowniczym terenie niedaleko Karpat Zyndranowa kusi zimą nie tylko
przepięknymi widokami, ale także swojskością i możliwością zgłębienia kultury
jednej z mniejszości etnicznych w Polsce.
Teodor Gocz, łemkowski działacz i mieszkaniec Zyndranowej, gromadząc w chyży
swojego pradziadka eksponaty związane
z łemkowską codziennością, pod koniec lat
60. doprowadził do powstania Skansenu
Kultury Łemkowskiej. Dzisiaj, jako oddział
Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, miejsce to przyciąga wielu turystów, zachwycając nie tylko bogactwem kulturowym Łemków, ale także zabudową i widokami, które
okryte czapami śniegu podczas zimowego
zwiedzania, nadadzą zwiedzaniu niepowtarzalnego klimatu.
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Jak dbać
O Z DROW I E SERC A?
SERCE TO JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH ORGANÓW W NASZYM ORGANIZMIE. WYKONUJE ONO NIEUSTANNĄ PRACĘ,
CIĄGLE KURCZĄC SIĘ I ROZLUŹNIAJĄC. NARZĄD TEN PRACUJE WE WŁAŚCIWYM DLA SIEBIE RYTMIE W ZALEŻNOŚCI OD
DOŚWIADCZANYCH BODŹCÓW. PODCZAS WYSIŁKU FIZYCZNEGO SERCE PRACUJE Z WIĘKSZĄ CZĘSTOTLIWOŚCIĄ, PODOBNIE
W SYTUACJI, KIEDY DOŚWIADCZAMY STRESU. BY SERCE BYŁO ZDROWE JAK NAJDŁUŻEJ, MUSIMY GO WSPIERAĆ. JAK TO ZROBIĆ?
TEKST Ewa Janusz Dietetyk EstroVita
ZDJĘCIA Mat. Prasowe

JAK DBAĆ O ZDROWIE SERCA?

EWA
JANUSZ
Z wykształcenia jestem dietetykiem
klinicznym oraz technikiem farmaceutycznym.
Studia magisterskie ukończyłam w Wyższej
Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
z tytułem dietetyk kliniczny. Doświadczenie
w pracy z pacjentem zdobywałam pracując
w prywatnym gabinecie dietetycznym. Swoją
wiedzę poszerzam na wszelkich szkoleniach
z dietetyki i suplementacji.
Pasjonuje mnie zdrowy styl życia oraz
naturalna pielęgnacja. Wiele lat borykałam
się z trądzikiem, dzięki temu narodziła się
we mnie pasja do naturalnej pielęgnacji
i suplementacji. Wtedy właśnie poznałam
dobroczynny wpływ kwasów omega-3 oraz
witamin A,D,E,K na stan mojej skóry.

ZDROWE TŁUSZCZE
TO PODSTAWA!

Zdrowe tłuszcze nasycone, wielonienasycone
i jednonienasycone są dla naszego organizmu
bardzo ważne. Tłuszczami, których nie powinniśmy spożywać, lub maksymalnie ograniczyć ich przyjmowanie to tłuszcze trans, których największa zawartość znajduje się w fast
foodach, pakowanych wypiekach czy niezdrowych przekąskach. Spożywanie ich może
zwiększyć ryzyko udaru oraz rozwoju chorób
serca. Obniżają one bowiem poziom dobrego
cholesterolu we krwi, co jest bardzo niebezpieczne – podniesienie złego cholesterolu
jest przyczyną zwężania i zatykania tętnic.
Doskonałym źródłem zdrowych tłuszczów są
ryby, orzechy i oliwa z oliwek. Nie powinno ich
zatem zabraknąć na naszych talerzach.
Wzbogaceniem diety będą suplementy
wspierające pracę serca, takie jak EstroVita
Cardio. To produkt o najwyżej skoncentrowanej zawartość kwasu ALA (omega 3), który
stanowi idealne wsparcie dla Twojego serca.
Roślinna forma omega 3 (ALA) dedykowana
jest w szczególności dla osób dbających o swoje serce i układ krążenia, żyjących w stresie
oraz w okresie rekonwalescencji. Preparat
zawiera ultraczystą formę kwasu omega 3
w postaci estrów etylowych, która zapewnia
znakomitą biodostępność i wysoką bioretencję w organizmie człowieka.

i samopoczucia aktywność fizyczna jest
niezbędna. O codzienną porcję ruchu należy zadbać szczególnie wtedy, gdy prowadzimy siedzący tryb życia. Praca siedząca
zwiększa ryzyko pojawienia się zakrzepów
żylnych, spada także nasza kondycja i wydolność. Jak temu zapobiec?
Wystarczy wygospodarowanie odrobiny
czasu na spacer czy jogging. Podejmowanie
aktywności fizycznej, nawet „najlżejszej”
znacznie usprawnia działanie układu krążenia i zmniejsza ryzyko m.in. chorób serca.
Sport ma również niebagatelny wpływ na
wpieranie układu oddechowego. Zapobiega
także zaburzeniom metabolicznym takim
tak cukrzyca czy otyłość. Odpowiednio dostosowana dawka codziennego ruchu może
nieść za sobą wiele pozytywów!

HIGIENA SNU

Wysypianie się niesie wiele pozytywnych korzyści dla naszego serca. Brak odpowiedniej
ilości snu może natomiast zwiększyć ryzyko chorób układu krążenia – niezależnie od
wieku. Sen trwający zbyt krótko może nieść
za sobą poważne konsekwencje rzutujące
na zaburzenia prawidłowości funkcjonowania organizmu, w tym serca. Podczas snu
nasz organizm regeneruje się, co pozytywnie wpływa na energię, jasność umysłu czy

koncentrację. Ma również znaczny wpływ na
układ odpornościowy.
W zależności od wieku potrzebujemy różnej dawki snu.
• Noworodki (0 – 3 miesięcy): 14-17 godzin na
dobę;
• Niemowlęta (4 – 11 miesięcy): 12-15 godzin
na dobę;
• Małe dzieci (1 – 2 lata): 11-14 godzin na dobę;
• Dzieci w wieku przedszkolnym: (3 – 5 lat)
10-13 godzin na dobę;
• Dzieci w wieku szkolnym (6 -13 lat): 9-11 godzin na dobę;
• Nastolatki (14 – 17 lat): 8-10 godzin na dobę;
• Młodsze osoby dorosłe (18 – 25 lat): 7-9 godziny na dobę;
• Dorośli (26 – 64): 7 – 9 godzin na dobę;
• Osoby starsze (65 lat +) 7-8 godziny na dobę.
Choć zmiana stylu życiu nie jest prosta i wymaga wiele zaangażowania, tak jest zbawienna dla naszego ciała i wszystkich jego narządów. Najlepiej stopniowo wprowadzać zmiany
– rezygnacja z niezdrowej żywności, codzienny kilkunastominutowy spacer. Z każdym kolejnym dniem nowe nawyki staną się na tyle
naturalne, że nie zauważymy, kiedy zrealizujemy wszystkie punkty. Dbajmy o serce – niezależnie od wieku!

O C O DZ I E N N Ą P O RC J Ę RU C H U
N A L E Ż Y Z A D B AĆ S Z C Z E G Ó L N I E
W T E DY, G DY PROWA DZ I M Y
S I E DZ ĄC Y T RY B Ż YC I A .

CODZIENNA PORCJA RUCHU

Choć bywa zmorą większości z nas, tak
udowodniono, że dla dobrego zdrowia
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

FOR HER

Fot: pexels.com/ alleksana
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NA WŁASNEJ SKÓRZE

NA W Ł A S N E J SKÓR Z E
– porozm aw iajmy o skóropoz y t y w no ści
PROBLEMY Z PEWNOŚCIĄ SIEBIE, INTYMNOŚCIĄ, ZWIĄZKAMI, POCZUCIE WSTYDU, FOBIA SPOŁECZNA,
A W SKRAJNYCH PRZYPADKACH DEPRESJA I MYŚLI SAMOBÓJCZE. TO NIE WYLICZENIE PRZYPADKOWYCH
PROBLEMÓW PSYCHICZNYCH, ALE SKUTKI, KTÓRE MOGĄ SPOWODOWAĆ U NAS PROBLEMY ZE SKÓRĄ.
TEKST Karolina Kołodziejczyk ZDJĘCIA Mat. Prasowe

N

iestety, nie powiem Wam, jak wyleczyć
trądzik (sama wciąż próbuję to rozgryźć). Spróbuję jednak pokazać, że nie
jesteście (i nie musicie) być z tym sami.

CZYM JEST
SKÓROPOZYTYWNOŚĆ?
Do terminu body positivity (czyli polskiej
ciałopozytywności) już raczej przywykliśmy, ale skin positivity może dla niektórych
wciąż być nowością. Skóropozytywność
stawia w centrum uwagi naszą skórę i jej
najróżniejszy wygląd. Ruch ten normalizuje pory, przebarwienia, zaskórniki,
zmarszczki czy blizny. Generalnie po prostu to, jak wygląda nasza cera. Bez filtrów,
bez Photoshopa, bez kompleksów. A o te
przy “niedoskonałej” skórze bardzo łatwo.

No właśnie. Jak klasyfikuje nasze cery
wiele marek kosmetycznych? Tłusta, sucha,
mieszana, normalna. Czyli co, jak mam
skórę skłonną do przesuszania, to już nie
jest ona “normalna”? Absurd owego nazewnictwa dostrzegli przedstawiciele koncernu Unilver, którzy w marcu zeszłego roku
zapowiedzieli usunięcie tego określenia
z reklam i opakowań swoich wszystkich produktów kosmetycznych. Mam nadzieję, że
ich śladem pójdzie reszta marek, bo jest to
równie potrzebne, jak walczenie z fatfobią
czy z diet culture.

TRĄDZIK A PROBLEMY
PSYCHICZNE
Problemy ze skórą w pewnym momencie
życia dopadają prawie każdego z nas. Aż

85% osób w wieku od 12 do 24 lat zmaga się
z trądzikiem. Z wieloma z nich zostanie on
dużo dłużej. I wpłynie na psychikę w często
druzgocącym stopniu.
Już kilkanaście lat temu niemieccy naukowcy przeprowadzili badania wskazujące
na to, że dermatologiczne problemy pacjentów aż w 40% przekładają się potem na ich
problemy psychiczne. Badania opublikowane
w The British Journal of Dermatology dowiodły natomiast, że u pacjentów ze zdiagnozowanym trądzikiem w pierwszym roku od diagnozy ryzyko rozwoju depresji było o 63% większe
w porównaniu z osobami bez trądziku.

WASZE SKÓRY

Te liczby robią wrażenie. Jednak sama mając
problemy z cerą praktycznie od gimnazjum,
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wiem, że żadne statystyki nie oddadzą w pełni tego, jaki
mają one wpływ mają na nasze samopoczucie. Na pewno ciężko to sobie wyobrazić tym z Was, którzy mają to
szczęście i cerę gładką jak pupcia niemowlaczka, więc poprosiłam kilka osób z drugiej strony barykady, by opisały
swoje odczucia:
Marta: “Miałam bardzo duży problem z trądzikiem,
a na dodatek wszystkie moje najbliższe przyjaciółki miały idealną cerę, więc czułam się zawsze gorsza. To jeszcze
były czasy, gdzie jedyne dostępne kosmetyki dla nastolatek z tym problemem to był Garnier albo Under20 i do
tego masa podkładu na twarz. Teraz oczywiście wiem, że
to najgorsze, co mogłam zrobić dla swojej cery, ale wtedy
nikt nie mówił jeszcze o świadomej pielęgnacji.”
Karolina: “Ja wiele razy nie poszłam na nocowanie do
koleżanki, bo trzeba by było zmyć makijaż. Wiele razy nie
poszłam do szkoły, bo miałam wypryski. Wiele razy wycofywałam się z wyjść ze znajomymi czy rodziną, bo usłyszałam nie raz: “Co masz na twarzy? Zrób coś z tym!”.”
Agata: “Walczę z trądzikiem od kilku lat, zaczęło się
na studiach. Nie mam jakichś strasznych zmian, ale bywały dni, kiedy płakałam i nie chciałam wychodzić z domu.”
Problemem często nasila się też wtedy, kiedy bardzo
staramy się uporać z tym cholerstwem, a ono wraca niczym niechciany eks:
Sebastian: “Pamiętam frustrację, jak starałem
się dbać o cerę i nie dawało to żadnych rezultatów.
Zacząłem pić więcej wody, myłem twarz rano i wieczorem, stosowałem toniki na trądzik, mydła siarkowe i po
tym wszystkim wstawałem rano i widziałem kolejny trądzik. Byłem tym zmęczony.”
Ola: “Przez 26 lat nie miałam pojęcia, co to znaczy
mieć więcej niż jedną krostkę. Do czasu aż przyszedł covid i praca w maseczce, która przy mojej wrażliwej cerze
skończyła się ostrym trądzikiem. Bolała mnie twarz przez
stany zapalne, ale jeszcze bardziej bolało mnie patrzenie
w lustro i poczucie bezradności.”

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Ola ostatecznie trafiła na kompetentnego lekarza,
który zaopiekował się jej cerą, ale dodała też, że:
“To wszystko bardzo mi pomogło, ale pomogła mi
też wiedza, że nie jestem w tym sama. Utożsamiałam się
z każdą dziewczyną, która zamieszczała swoje zdjęcia
z niedoskonałościami na twarzy i myślałam sobie wtedy: “hej, skoro patrząc na nią, ten trądzik jest tak mało
znaczący w kontekście jej całej osoby, to u mnie przecież
też tak jest!”.”
Choćbym bardzo chciała, nie wyjaśniłabym lepiej, po
co nam są takie ruchy jak właśnie skóropozytywność.

SKÓROPOZYTYWNOŚĆ W PRAKTYCE
Stygmatyzacja trądziku na szczęście słabnie, więc coraz rzadziej możemy usłyszeć teksty, że jest on wywołany brakiem
higieny, złą dietą czy że jest… zaraźliwy. Większym zmartwieniem są natomiast media społecznościowe i reklamy.
Problemy z cerą tym bardziej przecież wpływają na
naszą samoocenę, jak w naszym wirtualnym świecie
widzimy tylko idealnie gładkie, nieskazitelne twarze –
można by powiedzieć, że właściwie bez żadnej faktury.
Influencerkom w końcu nigdy nie zrollował się podkład,
nie starł korektor, nie wyskoczył pryszcz i nie przesuszyła
skóra na nosie. A przynajmniej takie będziecie mieli wrażenie, gdy uwierzycie w świat z Instagrama.
Dlatego też ważne i potrzebne są takie kampanie
jak ta z lipca 2021, gdzie Asos pokazał modelkę z trądzikiem – Izzie Rodgers (zrobiło się wokół tego dużo szumu, co tylko pokazuje, jak niespotykany jest to zabieg!)
czy konta promujące skóropozytywność. Z tych warto
wymienić na pewno @gazellcare z jej hashtagiem #galeriaskór, @piggypeg, @cialopozytyw_polska, @normalne_sprawy czy @sophiagrahn.
Mam nadzieję, że tym tekstem i ja dołożyłam swoją
cegiełkę do promocji skin positivity, a Ci z Was, którzy
zmagają się z problematyczną cerą, poczuli się choć trochę lepiej! A przynajmniej – mniej samotnie.

SKLEP
INTERNETOWY

stworzony
specjalnie
dla przyjaciół
anywhere.pl

Przystań

Marika Krajniewska

Bransoletka Horse
Bransoletka z oryginalnym wzorem
konia artystycznie uchwyconym
w jego ruchu.
Materiał: srebro – próba 925
Długość:18cm

więcej na

Krem z Bakuchiolem
Lekki krem o złożonym składzie
(na dzień lub/i na noc) zawierający roślinny odpowiednik
retinolu – Bakuchiol.

bu y t oo.pl

Powieść choć jest fikcją, została
mocno osadzona w realiach historycznych. Jest tu i działalność
konspiracyjna Umińskiej, i wojenny
teatr Leona Schillera, i codzienna – jakże niezwykła – walka
superbohaterek.
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T OR EBK A

D O PR AC Y I NA C O DZ I E Ń
JAKI MODEL WYBRAĆ W 2022 ROKU?
TEKST Sandra Więzowska ZDJĘCIA Mat. Prasowe

T

orebka — nieodłączna część stylizacji
każdej kobiety. Jaką więc wybrać?
Takie pytanie zadaje sobie każda
z nas, stojąc w dziale z akcesoriami. Sprawa
komplikuje się jeszcze bardziej, jeśli mamy
do wyboru kilkadziesiąt, a nawet kilkaset
pozycji, w przystępnych cenach, w sklepie internetowym. Wówczas nasze serce mówi, że
potrzebujemy przynajmniej pięciu torebek,
o różnych wzorach i wielkościach. Potem
odzywa się mózg, który uspokaja nasze emocje i przypomina o braku miejsca w szafie.
Problem możemy łatwo rozwiązać, nie potrzebujemy wielu torebek, a jedną unikalną,
dopasowaną do naszych preferencji. Istnieje
wiele modeli, które nadają się do pracy, jak
i na co dzień. Są niezwykle praktyczne, ale

też nieszablonowe i wyjątkowe. Jakie modele
torebek podbijają serca kobiet w 2022 roku?

dziemy mogły pomieścić w nich dokumenty
wielkości A4 oraz laptopa.

STARA MIŁOŚĆ

WIELOLETNIA PRZYJACIÓŁKA

W minionym roku dużą popularność zdobyły torebki typu shopper, które swoją sławę
zawdzięczają funkcjonalności. To właśnie
dzięki temu obroniły swoją pozycję i pozostaną z kobietami także w 2022 roku, ale trochę
podrasowane! Na ulicach będzie można zauważyć duże, oversizowe kroje, w odcieniach
piaskowych. Skrojone w „księżyc”, nadadzą
stylizacji zupełnie innego charakteru i odrobiny świeżości. Jednak nowoczesny krój nie
odbierze shopperce tego, za co ceniłyśmy ją
najbardziej, czyli pojemności. Wspomniany
wcześniej oversize sprawi, że spokojnie bę-

Nie dość, że torebka powinna być pojemna to jeszcze solidna, tak, aby przetrwała
z nami najcięższe warunki i wiele lat. Etap,
w którym kobiety nie zerkają na metkę,
aby sprawdzić skład danego produktu, jest
już dawno za nami. Właśnie dlatego, w tym
roku królować będą skórzane elementy garderoby – torebki, portfele i paski. Idealnym
wyborem, w tym przypadku, będą torebki
„sakiewki”, ze sznureczkiem u góry zamiast
klasycznego zamka. W środku znajdziemy
dużo miejsca oraz małą poręczną kieszonkę
na drobiazgi. Uchwyt takich torebek jest do-

TOREBKA DO PRACY I NA CO DZIEŃ...

datkowo wzmocniony, a materiał, z którego
są wykonane, sprawi, że będą kompankami
naszej garderoby na wiele lat.

LEKKA JAK PUCH
Puchowe, miękkie torebki to zdecydowanie krój, który podbija w tym roku serca
zarówno bizneswoman, jak i nastolatek.
Ponadczasowy wygląd sprawia, że torebka
nadaje naszej stylizacji zupełnie innego smaku. Idealnie będzie nadawała się do kreacji
total black: oversizowej czarnej marynarki
i klasycznych szpilek z zaostrzonym noskiem. Nasz biznes look będzie jednocześnie
zgodny z zasadami savoir-vivre, a jednak wyrazisty, „z pazurem”. Wielkość torebki w tym
wypadku nie ma znaczenia, gdyż wybór jest
szeroki. Możemy zdecydować się na większe
kroje lub te minimalistycznie, szczególnie
gdy w pracy korzystamy wyłącznie z telefonu
lub tabletu. Oprócz podkreślania szyku biznesowych stylizacji taka torebka sprawdzi się
w innych, luźniejszych zestawieniach, np. na
wyjścia z koleżankami do kina.

to wszystko pomieścić, potrzebujemy torebki
w rozmiarze A4, najlepiej sztywnej, z przegródkami. Taki system ułatwi nam organizację i pomoże uniknąć zbędnego bałaganu.
Na rynku pojawiły się torebki „teczki”, które charakteryzuje niezwykła funkcjonalność.
Jej wymiary idealnie pasują do wyżej wymienionego opisu, wobec czego torebka pomieści
wszystko. Dodatkowo, jeśli jesteś królową organizacji, to znajdziesz tam także kieszeń na
telefon komórkowy.Dzięki temu unikniesz nagłego pytania „gdzie jest mój telefon?” i 5-minutowych poszukiwań w torebce. Prostota zawsze się obroni, dlatego też w looku zgodnym
z dress-codem w pracy warto zrezygnować ze
zbyt dużych ozdobników na torebce i wybrać
minimalizm. Nieduża, złota obręcz, w formie

zapięcia, może nadać szyku projektowi, a niewielkie elementy ze złotymi skuwkami sprawią, że będzie to modny i elegancki wybór.
Nie martwcie się, to nie jest tak, że dress-code do pracy musi być sztampowy i nudny.
Dopuszcza się różne triki, dzięki którym nasza
stylizacja nabierze wyjątkowego charakteru,
jak na przykład kolor torebki. Pamiętajmy jednak, że powinnyśmy unikać łączenia butów
i torebki w tym samym odcieniu, szczególnie
gdy decydujemy się na rażący kolor. Również
w dobrym guście leży decydowanie się na minimalistyczne logowania domów mody i projektantów. Dopiero wtedy można powiedzieć,
że torebka prezentuje się stylowo, a także elegancko. Natomiast, jeśli mowa o wzorach to
dopuszcza się torebki ze skóry aligatora oraz

ZASADY MOŻNA ŁAMAĆ?
Jak jednak wygląda sytuacja, jeśli w pracy
obowiązuje nas dress-code? To nie tylko zasady dobrego ubioru, ale także sztuka dobierania dodatków. Jak sprawić, aby nasz wizerunek był profesjonalny, elegancki i jednocześnie modny? Torebka w tym wypadku to
jeden z najważniejszych akcesoriów kobiety
biznesu lub menadżerki. Powinna pomieścić
teczkę z dokumentami, laptop, telefon, kalendarz i kilka drobiazgów, takich jak na przykład czerwona szminka, która nieodzownie
kojarzy się z klasyką i elegancją. Jednak, aby

te, które możemy trzymać zarówno w dłoni,
jak i przewiesić przez ramię. Daje nam to
szczególną wygodę i możliwość wyboru.

NOWE TRENDY, NOWA JA
W tym roku kobiety zdecydowanie będą stawiać na wygodę i praktyczność. Podczas zakupów powinnyśmy wybierać stylizacje uniwersalne, które będą służyć zarówno w pracy, jak
i na co dzień. Również dlatego w roku 2022 najmodniejsze projekty będą występować w kolorach piaskowych, ziemi i kawy z mlekiem. Nie
zabraknie jednak odrobiny szaleństwa w postaci fioletu, trawiastej zieleni i pomarańczy.
Na półkach sklepowych zauważymy oversizowe torebki, kroje w kształcie rogalika, kuferki,
szopperki oraz tzw. sakiewki. Każda kobieta
będzie miała możliwość dopasowania stylu
torebki do swojego stylu życia, aktywności zawodowej i gustu.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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K ATARZY NA
CZAJK A-KOMI N IARCZU K
Ż YCIE ZACZ Y NA SIĘ OD R A ZU!
JA K Ż YĆ PO 30 I DLACZEGO TO N IE
JEST WCA LE WA Ż N E
TEKST Jakub Wejkszner ZDJĘCIA Julia Knap

ŻYCIE ZACZYNA SIĘ OD RAZU!...

:

Kuba Wejkszner Dzień dobry, witam
w naszym studio AnywhereTV! Katarzyna
Czajka-Kominiarczuk z nami, autorka
książki „Mam nadzieję”, książki, którą
przeczytałem i mam bardzo dużo
przemyśleń, ale na początku chciałem
Ci powiedzieć, że mi smutno. Zbliża się
trzydziestka. Czy to koniec?
Katarzyna Czajka-Kominiarczuk No tak.

:

Właściwie to mam nadzieję, że kupiłeś
już trumnę.
No bo co? Wszystko fajne się dzieje, jak
masz dwadzieścia lat, potem tak naprawdę
masz już trzydzieści po kilku sekundach i co,
już trzeba mieć dziecko? I potem żyć życiem
tego dziecka, przekładać swoje ambicje na
to dziecko, swoje problemy na to dziecko?
Wspaniały plan.

Muszę powiedzieć, że to "potem ta 30" to
może być życie tego dziecka, a także swoje
problemy wrzucane na to dziecko. Podobnie
jak swoje ambicje. To jest bardzo ciekawe, że
ta trzydziestka jest wiekiem, który, jak się wydaje, jest wejściem w nowy etap życia, kiedy
wszystko się zmieni. Są nawet poradniki jak
wymienić szafę po trzydziestce, a tymczasem,
gdy zaczniesz liczyć, ile tak naprawdę w tej
dwudziestce miałeś szans na podejmowanie
decyzji o własnym życiu, by się rozkręcić, nie
biedować, nie mieszkać w jednym pokoju, czy
w jednym mieszkaniu z kilkoma osobami, nie
studiować, nie mieć pierwszej pracy, która
jest zwykle bez sensu, to nagle się okazuje, że
dajemy sobie jakieś takie straszliwie krótkie
okno, żeby cokolwiek w życiu osiągnąć. Po
prostu usiądźmy i policzmy. Kończę studia
mając 23 lata, daje mi to 7 lat na osiagnięcie
sukcesu. Mało kto dostaje idealną pracę tuż
po studiach. Zanim się dorobimy, żeby w ogóle móc pojechać na jakieś fajne wakacje, mieć
jakieś mieszkanie, które nas satysfakcjonuje,
to mija czas. W tym krótkim okresie naszego
życia uznajemy, że nagle możemy spotkać drugą osobę. Wszystko, co ważne w życiu, nagle
trzeba upchnąć w nawet nie całą dekadę. Jak
masz 20 lat to jeszcze ledwo wchodzisz w dorosłość. Zanim się zorientujemy jak ma wyglądać
nasze życie, a na sam koniec - skąd masz 30 lat,
to już teraz będzie tylko może mieć dziecko. To
mnie zdumiewa, że nasze życie się coraz bardziej wydłuża, a my ciągle się zachowujemy,
jakby trzeba było to wszystko załatwić w jedną
dekadę, a potem to już koniec. Szykować się do
trumny i ewentualnie nocą możesz spotkać się
ze znajomymi i ponarzekać, że cię plecy bolą.
I w ogóle wszystkich boli wszystko
i wszyscy nie mają na nic siły.

Tak, tak, to jest niesamowite jak się czyta
rozmowy trzydziestolatków w internecie.
Najpopularniejsze to - powiedz co Cię boli.

Mam wrażenie że niektórzy są po prostu
przewrażliwieni. Myślą, że minął ten
magiczny etap, co to nic nie boli mówi
i teraz jak boli biodro, to trzeba wymienić
to biodro.

Doskonale, że o tym mówisz, bo w zeszłym
tygodniu bolało mnie biodro i pierwsza myśl
była taka: „No cóż, Czajka, endoproteza”. Nie
pomślałam, że np. można kupić materac,
przestać spać na twardym itd. Strasznie się
też sami postarzamy, zaczynamy mówić rzeczy w stylu „Za moich czasów…” itd. Postęp
technologiczny sprawia że np. moi znajomi bardzo często (a ja mam 35 lat), mówią
„Jestem za stary na TikToka”. To co, już się
mamy wypisać? Już? To koniec? Czasami
sobie myślę - „dlaczego my to robimy”? Z jednej strony to kultura oczywiście, bo żyjemy
w pewnych schematach kulturowych, a z drugiej - naszymi wzmacniamy to własnymi zachowaniami. W każdej rozmowie o tym jak to
straszne, że kończymy 30 lat i jeszcze niczego
w życiu nie osiągnęliśmy, wzmacniamy to
poczucie, że do trzydziestki tak naprawdę już
właściwie powinniśmy się rozliczyć z życiem.
Tak, to jest samonapędzające się koło. Co
zatem zrobić, żeby znaleźć sens w naszym
życiu? Jako że jesteś doktorantką socjologii
czy już Panią doktor?

Nie jestem i chyba już nigdy nie będę miała
tego tytułu.

No i super, to są tylko tytuły. Co prawda,
tytuły, które rodzina bardzo chce zobaczyć.

Tak, to prawda, bardzo chce zobaczyć. Nie
powiem, byłabym tam trzecim czy czwartym
pokoleniem z doktoratem. Niestety nie będę
i w związku z tym rodzina mnie toleruje, przynajmniej na razie. Nie negują mnie póki piszę
jakieś książki, jak przestanę to zobaczymy.
Pewnie będą rozliczenia.
Faktycznie, tytuł naukowy to tytuł
naukowy, nieważne jaki jest. Też w jakiś
sposób interesowałem się, czy też nadal
interesuję się socjologią, czy filozofią i to,
co zobaczyłem w Twojej książce, to tak
naprawdę przedstawienie wieluróżnych
idei, które pojawiły się na przestrzeni kilku
ostatnich dekad, czy to w filozofii, czy też
socjologii. Wydaje się, że to swego rodzaju
wytrych, jeżeli mogę to tak przedstawić, że
postanowiłaś te idee pokazać w sposób
bardzo zdrowo rozsądkowy. Tak jakby
ktoś nie mówił do nas „wielkie narracje są
heterogeniczne”, ale "słuchaj, naprawdę
nie musisz myśleć tylko o tym, że jedynie
przez Kościół jesteś w stanie osiągnąć
zbawienie na tym świecie". Wydaje się, że
robisz to samo, ale w inny sposób, mówisz,
że nie musisz i nie ma przymusu od głowy
żebyś np. miał teraz partnera albo karierę.
Jeżeli robota ci nie pasuje nie to może
zmień robotę itd.
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” U S P O KÓ J S I Ę,
T WO J E Ż YC I E N I E KO Ń C Z Y
S I Ę N A 3 0. RO K U Ż YC I A".
Tak, bardzo dobrze to ująłeś, dlatego że, po
pierwsze, rzeczywiście to wykształcenie się
za nami ciągnie, a po drugie - mam wrażenie,
że rzeczywiście socjologia, filozofia i nauki
społeczne porządkują człowiekowi spojrzenie na świat. Jak sprowadzimy sobie takie te
wszystkie teorie socjologiczne i filozoficzne
do naszego życia, to potrafimy stanąć obok
i spojrzeć na te wszystkie rzeczy, które "musimy zrobić" z boku i dostrzec, że są one wytworem społeczeństwa lub pewnego sposobu
myślenia. Absolutnie się z Tobą zgadzam.
Zaobserwowałam to w czasie pandemii, kiedy zaczęło się dziać wokół mnie bardzo dużo
mechanizmów i zdałam sobie sprawę, że
wiem, co to jest. Mogę wskazać palcem, jak te
mechanizmy działają. Mogłabym sięgnąć po
narrację i o, tutaj „mamy przepis na to/tutaj
jest taka teoria”. Ludzie jednak, przez to, że
oczywiście mało wiemy o życiu społecznym,
mało się uczymy, czują barierę. Opowiem więc
to takim spokojnym, zdroworozsądkowym
głosem i postaram się to przełożyć na narrację
trochę takiej koleżanki, która mówi Ci „spokojnie” i nagle te wszystkie rzeczy zaczynają
działać, zgadzam się z Tobą. Kiedy kazałam powiedzieć swojemu tacie o czym ta książka jest
to odpowiedział: „Kasia, bo Ty piszesz takie
świeckie kazania” i bardzo mi się to spodobało. Tak naprawdę, takie spokojne, wywarzone
opowiadanie o mechanizmach społecznych,
mechanizmach życiowych ma coś ze świeckie-

go kazania. Byśmy się wycofali i posłuchali spokojnie kogoś, kto nam o tym opowie. Zgadzam
się z Tobą, jak najbardziej, napisałam o tym we
wstępie (przyp. red. książki „Mam nadzieję”),
to wszystko jest zanurzone też w mojej edukacji. To nie jest tak, że ja na to sama wpadłam.
Jest to trochę połączenie moich życiowych doświadczeń (dużo, dużo czytałam w trakcie studiów) i do tego mojej dosyć dobrej umiejętności,
jak mi się wydaje, przekładania dużych rzeczy,
na taką rozmowę, którą możemy sobie później
przywołać w jakiejś sytuacji. Nie wyświetla
nam się nazwisko jakiegoś filozofa mówiącego
o wielkich zjawiskach społecznych, tylko jest
to taka Czajka, która mówi „”uspokój się, Twoje
życie nie kończy się na 30. roku życia".
Tak, szczególnie w kontekście tych
kazań i przeświadczeń społeczeństwa,
że przez te setki lat religia była bardzo
ważnym elementem wypełnienia
spirytualistycznego, kórego teraz nie
ma. Młodzi ludzie potrzebują jakiegoś
zamiennika, dlatego szukają odpowiedzi
w poradnikach, bo nie podoba im się to, że
ktoś zza ambony mówi, że kobieta powinna
tylko rodzić dzieci i na tym skończyć swój
żywot. Wydaje mi się, że takie poradniki,
filozofia czy socjologia zastępują ludziom
próby zrozumienia rzeczywistości,
którą kiedyś otrzymywali w wygodnym
katolickim pakiecie z Kościoła.

Tak, ja się z Tobą zgadzam, wszyscy potrzebujemy jakiegoś głosu, czasem postawionego wyżej od nas. To też jest taka relacja, że
chcemy, żeby ktoś nam powiedział, że on już
to rozgryzł, powiedział, jakie wyciągnął wnioski. Rzeczywiście, odchodzimy od religii.
Jest też tak dlatego, że, nie ukrywajmy, ktokolwiek ma doświadczenie z Kościołem, ten
wie, że znaleźć dobre kazanie w Kościele jest
bardzo trudne. Takie, które odnosiłoby się do
codziennego życia i zawierało te wielkie, religijne myśli, trzeba zapewne ze świecą szukać.
Jak słyszę o tym, że mam nie zabijać to
myślę sobie - o co Ci chodzi człowieku?
W jaki sposób to się odnosi do mojego
realnego życia?

Tak, to jest bardzo ciekawe, bo potrzebujemy
od czasu do czasu, żeby ktoś nam powiedział
jak coś zrobić, jak powinno się robić albo czego nie musimy robić. Szukam tego w poradnikach, niektórzy szukają tego w wierze, niektórzy nawet u rodziców, tak też się zdarza.
Stajemy przed sytuacją w życiu, nie wiemy,
co mamy zrobić i jeśli mamy dobrą relację
z rodzicami, to pierwsza rzecz, jaką zrobimy,
to zadzwonimy do mamy, zapytamy, co się
w takiej sytuacji robi.
Jasne,. Zastanawiam się tylko czy teraz
mamy gorsze relacje, czy po prostu
kiedyś nie myśleliśmy o tym, że te relacje
rodzinne są słabe i nam nie pasują, ale nie
mieliśmy wyjścia.

To też jest problem współczesności, że mamy
coraz gorsze te rodzinne relacje, coraz mniej
tych pobocznych relacji rozwiniętych, typu
ciotki, wujki. Nie mówię tu o takich najbardziej prostych, liniowych. Mam wrażenie, że
jest tego troszeczkę mniej. Gdy czytam pa-

ŻYCIE ZACZYNA SIĘ OD RAZU!...

miętniki, na przykład, zauważam, że w ostatnich dekadach zmniejsza się liczba takich
osób jak dalszy wujek, przyjaciel rodziny, ojciec chrzestny. Ludzie, którzy są od nas starsi,
mogą nam pomóc na zasadzie mentora.
Może tak się zaczęło, bo ten wujek był
strasznym frajerem zawsze i w sumie
bardziej z musu niż chęci?

Może tak jest, ale z drugiej strony potrzeba
została. Być może nie jest to zła zmiana, ale
potrzeba w nas jest. To też jest problem - świat
się zmienia, a nasze potrzeby często zostają
takie same.
Tak, chociaż podobno modyfikują piramidę
Maslowa.

Ta modyfikacja zaszła już jakiś czas temu.
Duchowość, o którą się kłócimy, to jest po
prostu potrzeba transcendencji i rzeczywiście w nas jest.
Tak, dokładnie. Kolejny trop, który
znalazłem w Twojej książce to trop
niejakiego Stevena Pinkera, który opowiada
o tym, że tak naprawdę jest dobrze.
Tak naprawdę (w tych społeczeństwach
zachodnich) jest nam bardzo dobrze. Mamy
co jeść, mamy dodatkowe zajęcia po pracy.
Już nie jest tak źle, jak było jeszcze jakiś
czas temu. Może my jesteśmy po prostu
znudzeni brakiem przymusu przetrwania?

Rzeczywiście, mamy więcej czasu, żeby się zastanowić nad tym co dalej, jeżeli nie skupiasz
się wyłącznie na przetrwaniu czy kwestiach
czysto fizjologicznych. Nagle się okazuje, że
mamy strasznie dużo czasu, żeby się zastanawiać. Jestem z wykształcenia też historyczką
i jedną z rzeczy, których nie lubię, to kiedy ludzie wspominają te „stare, dobre czasy”, ponieważ zastanawiam się, w jakim stuleciu ta osoba
chciałaby żyć? Wydaje mi się, że to jest jedna
z moich inspiracji, poczucie, że ludzie dzisiaj
błyskawicznie zapominają. Rzecz, którą obserwuję, to to, że jesteśmy strasznie skoncentrowani na sobie. U nas, w kraju. Z jednej strony
to dobrze, że przejmujemy się historią naszego
kraju, z drugiej strony, Polska nie jest jedynym
krajem na świecie. Pamiętam, że kiedyś doznałam szoku, kiedy na Twitterze przeczytałam,
że „Polska jest najgorszym krajem na świecie”
i znalazłam pod tym kilkadziesiąt komentarzy. Zaczęłam się zastanawiać, gdzie myśmy
zaszli, że mamy tak zawężone widzenie, że nie
jesteśmy w stanie zobaczyć, że to nie jest nawet
początek prawdy. Gdy sobie myślę, okej, niedobrze pocieszać się, że niektórym jest gorzej, ale
trzeba się też osadzić w rzeczywistości.
Dokładnie. Są tacy ludzie na świecie,
którym osadza się magnez czy też wapń
na źrenicy i mogą to przesypywać jak

ŚW I AT SI Ę Z M I EN I A,
A NA SZ E PO TR Z EBY CZ Ę ST O
ZO STA JĄ TA K I E SA M E.
ziarnka piasku. Mózg to ignoruje po prostu,
bo inaczej człowiek miałby problemy
z widzeniem. Tak samo porównałbym
tę rzeczywistość zewnętrzną do Polski,
czy jakiegokolwiek kraju, bo myślę że
np. Francuzi też myślą tylko o Francji.
To byłoby zbyt trudne, jeślibyś musiała
wstawać codziennie rano i myśleć, że głód
i malaria zabija każdego dnia miliony osób
na świecie. Nie byłaby w stanie pójść do
McDonalda i zamówić sobie kanapki Drwala
czy czegoś takiego.

Dla mnie to jest zawsze ciekawe, że taką
reakcję, która zachodzi w społeczeństwie,
uznajemy za właściwą, czyli, że wstajesz rano
i masz się rozpłakać, bo jest głód na świecie.
W ten sposób wszyscy mają zwrócić uwagę na
Ciebie, bo to Ty płaczesz. Ja uważam, że powinieneś się wściec, powinniśmy być źli. Ze
złości, z takiego poczucia niezgody - bierze się
działanie. Z tego, że nam się zrobi smutno…
…ale z drugiej strony wtedy skoczy nam
kortyzol, zaczną się choroby serca. Nie
jesteś w stanie wygrać z tym systemem.

(śmiech)…Tak. Mnie to na przykład bardzo
boli, kiedy ludzie mówią, że nie mogą jeść,
bo na granicy jest tak źle. To przecież nie jest
narracja o tych ludziach, to nie jest narracja
o tych problemach, nie oddajemy im głosu, to
jest narracja o nas i zwłaszcza w przestrzeni
publicznej uwielbiamy, moim zdaniem, perforować nasz smutek. Jacy my jesteśmy biedni,
bo świat jest niedobry. Uważam, że coś jest
tutaj nie tak, ponieważ bardzo dużo rozmawiamy o tym, czy mamy być smutni, czy nie
mamy być smutni, ale to nie jest rozmowa
o temacie, który czyni nas smutnymi, tylko
o nas. To też jest problem - jak być wrażliwym,
ale jednocześnie nie zrobić tematu z naszej
wrażliwości, ale z tego, co nas uwrażliwia.
Wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie
się przejąć wszystkim, to nas zadusi
wewnętrznie.

- Nie, nie, absolutnie, uważam że to i tak my
wybieramy czy jesteśmy smutni, nawet ludzie,
którzy są niesamowicie wrażliwi. Uważam, że
smutek nie jest jedyną odpowiedzią, uważam,
że jest bardzo dużo różnych emocji. Uważam,
że bardzo ważne jest to, że to, co ja robię,
przekłada się na nauczanie świata w sposób,
aby czynić go lepszym. Uważam, że nie poWIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

winniśmy być nieszczęśliwi. Jak dodam moje
nieszczęście do ich nieszczęścia, to co wtedy
osiągnęłam? Ważne jest, by nie usprawiedliwiać braku działania smutkiem, bo smutek
to nie jest działanie Smutek jest tylko emocją.
To prawda. Ogólnie, jak pewnie stwierdzimy
oboje, chcemy, żeby ludzie byli wszędzie
tak nieszczęśliwi jak w Polsce.

Tak, oczywiście, że tak, wtedy byłoby równo
dla wszystkich.
Chciałbym zapytać jeszcze dla kogo jest
ten poradnik , bo jakoś nie sądzę, że dla
gości, którzy chodzą ubrani w garnitury
z czerwonym krawatem.

Tak, też tak uważam, chociaż prawdopodobnie powinni to przeczytać. Cały czas miałam
w głowie myślę, że mam taką znajomą, która
ma grupę w internecie, gdzie raz na tydzień
można się pożalić. Żali się tam mnóstwo osób
i pewne motywy się często powtarzają. Jednym
z nich jest poczucie zagubienia, poczucie, że
„nie wiem, co zrobić”, że męczy mnie kraj,
w którym żyję i męczy mnie ta sytuacja. Piszą
to ludzie, którzy mają 25, 26 lat. Tacy ludzie, którzy dopiero są na samym początku życia, a już
mają wrażenie, że coś stracili, że jeśli popełnili
jakiś błąd to nie mogą go już naprawić. To jest
straszna presja. Ta książka jest dla ludzi, którzy
czują, że muszą spakować te życie w kilka lat.
Na zasadzie - spokojnie, wszystko będzie dobrze, może nie będzie dobrze, ale nie wszystko
będzie najgorzej. Czytając te komentarze, miałam poczucie, że strasznie ciężko jest iść przez
życie z ciągłym ciężarem, przekonaniem, że już
zaraz jakieś drzwi się zamkną, że mamy malutko czasu. Przy trzydziestce kupujesz trumnę,
przy czterdziestce nagrobek, jeszcze na przecenie. Nie jest tak, wycofajmy się. Weźmy socjologię, filozofię, zdrowy rozsądek i spójrzmy na to
życie. Ono nie powinno być takie trudne, takie
ciężkie. Będzie multum sytuacji, ciężkich sytuacji, nie będzie łatwo, ale to nie znaczy, że życie
samo w sobie jest takie trudne.
W takim razie wiemy, dla kogo jest ta
książka, wiemy kto ją napisał, możecie
sobie przyporządkować twarz do słów.
I pamiętajcie, większość życia mamy więcej
niż dwadzieścia lat, więc musimy sobie
jakoś z tym poradzić. Dziękuję.

- Dokładnie. Dziękuję.
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PÓŁT OR A
M ETR A
K SI Ą Ż EK
– O Z A L E G Ł O Ś C I AC H
C Z Y T EL N IC Z YC H
TEKST Joanna Rembowska ZDJĘCIA Pexels.com

P

ółtora metra książek – tyle zaległości do przeczytania ma moja znajoma, z którą ostatnio rozmawiałam. Rozmowa była oczywiście zupełnie
o czymś innym, ale wiadomo, jak to w życiu, zeszło w końcu na książki. Co, gdzie
która widziała/upolowała, gdzie fajny antykwariat, a którego lepiej unikać, jakie nowości się szykują i tak dalej. Pewnie wymieniałybyśmy się informacjami, gdyby nie
padło pytanie, które paść w końcu musiało.
Domagało się bezlitośnie swojej obecności!
Pytanie z pozoru niewinne, ale odpowiedź
na nie … no cóż, z tym może być różnie, ale
zawsze pozostawia po sobie niesmak, poczucie winy i gorące zapewnienia, że to się
już więcej nie powtórzy.
Mogę się założyć, że w tym momencie zapewne większość z Was słyszy już w głowie
słowa, o które mi chodzi, czyli „Ile masz zaległych książek do przeczytania?”

P Ó ŁT O R A M E T R A K S I Ą Ż E K . . .

W przypadku mojej znajomej jest to półtora metra, bo tyle mierzy jej półka, na którą
odkłada egzemplarze do przeczytania. Nie
liczy ich, nie chce się dołować. Ja swoich
również nie liczę. Leżą sobie na mojej osobistej półce wstydu. Często z nimi rozmawiam,
przepraszam, zapewniam, że przeczytam jak
najszybciej i że oczywiście nie kupię kolejnych. One udają, że mi wierzą, milcząc przy
tym wymownie. Ja sama sobie nie wierzę,
więc nie oczekuję tego również od nich. Co
więcej, nie wierzą w to nawet moi przyjaciele
i rodzina, ale oni nie milczą… niestety.
Nie zadają co prawda pytania, które już
padło. Wiedzą, że od dawna jestem na nie
uodporniona. Wbijają za to kolejne szpileczki, żeby tylko zasiać w człowieku ziarenko
niepewności.
„Po co kupujesz kolejne książki, skoro
tych jeszcze nie przeczytałaś?”
„Nie szkoda Ci pieniędzy? Lepiej odłóż na
czarną godzinę?”
„A nie możesz wypożyczać książek
z bibliotek?”/ „Po co wypożyczasz książki z bibliotek, skoro masz stos nowych,
NIEPRZECZYTANYCH?!”
I oczywiście całe mnóstwo innych, utrzymanych w tym samym tonie. I jak tu im
wytłumaczyć bez emocji, spokojnie i racjo-

nalnie, że kupuję nowe książki, bo: przecież
ciągle ktoś coś wydaje, że muszę być na bieżąco ze światem literatury, że kupuję je właśnie
na czarną godzinę, robiąc przy tym zapasy
na wypadek śnieżycy, która odetnie mnie od
świata na długie zimowe miesiące, że wypożyczam kolejne egzemplarze z bibliotek, bo
w bibliotekach tak pięknie pachnie książkami, aż się w głowie kręci i przychodzi wtedy
człowiekowi taka myśl, że da radę je wszystkie przeczytać i bierze… kilka naraz!
I tak sobie chodzę po świecie patrząc na
niego przez pryzmat słów. Wchodzę do księgarń, bibliotek i antykwariatów (wszystkie
nowe miasta zaczynam zwiedzać właśnie od

tych miejsc, oczywiście nigdy nie wychodząc
z nich z pustymi rękoma). Przeglądam strony
internetowe, a kiedy nikt nie widzi, bez większego namysłu klikam ”KUPUJĘ” i trach poszła z konta kolejna stówka, lub dwie … a wypłaty ani widu ani słychu.
Potem znoszę torbami nowe egzemplarze, chowam po szafach, upycham gdzie się
da i kłamię w żywe oczy, że to stara książka,
już wieki temu kupiona, tylko gdzieś się zapodziała i o właśnie odnalazła się cudownie.
Czasem łapie mnie straszna myśl – a jeśli
to się da wyleczyć? Może trzeba z tym iść do
psychologa? Chociaż obawiam się, że w swój
nałóg mogę wciągnąć i jego.

LEŻĄ S OBI E NA MOJ E J O S OBISTE J PÓ Ł CE
WST Y DU. CZ Ę ST O Z N I M I ROZ M AW I A M,
PR Z EPR A SZA M, ZA PEW N I A M, Ż E
PR Z ECZ Y TA M JA K NA JSZ Y BCI E J I Ż E
OCZ Y W IŚ CI E N I E KU PI Ę KOLE J N YCH.
ON E U DA JĄ, Ż E M I W I ER ZĄ, M I L CZĄC
PR Z Y T Y M W Y MOW N I E.

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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G RU PA PE R F O R M AT Y W N A

CHŁOPA K I
O M Ę SK ICH K R ĘGACH, CZ U Ł O Ś CI OR A Z
S WOJ E J DZ I A Ł A L NO Ś C I W I N T ER N E C I E
TEKST Maja Swakowska ZDJĘCIA Mat. Prasowe

G R U PA P E R F O R M AT Y W N A C H Ł O PA K I O M Ę S K I C H K R Ę G A C H . . .

G

rupa Performatywna Chłopaki to
przyjaciele, którzy postanowili przeciwstawić się stereotypom męskości.
Zaczęli tworzyć kręgi, które stały się bezpieczną przestrzenią dla zwierzeń i azylem
dla każdego mężczyzny. Z czasem ich działania przeniosły się na działania teatralne,
a także na media społecznościowe. Tomasz
Gromadka i Grzegorz Ryczywolski w rozmowie z Mają Swakowską opowiadają o inicjatywie Grupy Performatywnej Chłopaki, o czułości oraz szeroko rozumianej męskości.

Czym jest Grupa Performatywna Chłopaki?
Grzesiek Ryczywolski Teraz jesteśmy już

:

przyjaciółmi, ale na początku mało kto z nas
się znał. Pomysł stworzenia grupy narodził się
z potrzeby przestrzeni do spotkań w męskim
gronie. Oczywiście, każdy z nas miał kolegów, ale czegoś brakowało w tych relacjach.
Większej szczerości, otwartości, braku oceniania. Powstał więc pomysł utworzenia męskiego kręgu, na wzór tych kobiecych. Szybko
wykształciło się grono około 12 mężczyzn, zaczęliśmy się spotykać i tak już zostało. Z czasem zaczęliśmy dostawać pytania z prośbą
o dołączenie, coraz większe grono mężczyzn
chciało brać udział w spotkaniach, dlatego
powstał drugi krąg — otwarty.
Tomasz Gromadka Teraz działamy na o wiele
większą skalę, ale pamiętam, jak usiedliśmy
pierwszy raz w kręgu na podłodze. To było
całkowicie nowe i magiczne doświadczenie.
Jeden chłopak mówił, a reszta była w niego
wsłuchana. Kiedy skończył, inni zadawali pytania, dzielili się swoimi doświadczeniami. To
było poruszające. Później zaczęliśmy wychodzić też poza sferę werbalną i zaczęliśmy próbować z kontaktem fizycznym. Zaczęliśmy
się przytulać, głaskać, przełamywać bariery.
To wyszło całkowicie naturalnie.

Fot. Paweł Ogrodzki

:

Jak wyglądają wasze spotkania?
G.R. Różnie. Czasem w naszym zamkniętym

:

kręgu narzucamy jakiś przewodni temat:
seks, pieniądze, duchowość itp. Większość
spotkań prowadzona jest jednak spontanicznie, bez zaplanowanego tematu. Każdy
opowiada, co u niego słychać, jakie obecnie ma problemy, przemyślenia, emocje.
Wysłuchujemy się nawzajem i każdemu dajemy dojść do głosu. Oprócz tego często robimy
ruchowe lub parateatralne aktywności, w ramach urozmaicenia i poszukiwania innego
rodzaju ekspresji niż tylko mówienie.
T.G. Kręgi otwarte wyglądają nieco inaczej,
ale odbywają się na podobnej zasadzie.
Kiedy prowadzę krąg zewnętrzny, zależy
mi, aby każdego poznać. Takie spotkania
zaczynamy najczęściej od pytań: czym jest
dla Ciebie męskość, jak na Ciebie wpłynęła,
jakie masz z nią doświadczenie. Zwracam

:

GRU PA PER F OR M AT Y W NA
C H Ł OPA K I T O PR Z YJAC I EL E ,
KT ÓR Z Y P O S TA NOW I L I
PR Z E C I WS TAW IĆ S I Ę
S T ER E O T Y P OM M Ę S KO Ś C I.
bardzo dużą uwagę na to, aby każdy mówił
o sobie i swoich uczuciach. Nie oceniamy
innych, nie negujemy ich. Kręgi są bardzo
emocjonalne, dlatego kluczowa jest tutaj
praktyka słuchania oraz reagowania. To nastawienie na pomoc, radę lub przytulenie,
jeśli ktoś tego potrzebuje.

skością. Mężczyźni nie. Mężczyzna czuje presję, aby dominować, zdobywać i nie okazywać
słabości. Takie stygmatyzowanie wywodzące się z tradycyjnego modelu rodziny lub dualizmu ról może hamować mężczyzn przed
braniem udziału w kręgach. Plus oczywiście
wszystkie hejterskie narracje.

Mimo dużego zainteresowania spotkaniami
w waszych kręgach, nie każdy jest na nie
gotowy. Jak myślicie, co blokuje mężczyzn?
G.R. Myślę, że to w dużej mierze lęk. Ja sam na

Jak reagujecie na takie ataki? Demotywują
Was, a może pokazują, jak wiele jest jeszcze
do zrobienia i stanowią siłę napędową do
działania?
T.G. Był moment, że takie komentarze były

:

początku go czułem, bałem się innych facetów
i otwartego mówienia o uczuciach, o wstydzie,
o słabościach. Myślę, że takie uczucia są dla
większości facetów dość uniwersalne.
T.G. Dużą rolę odgrywają również wzorce
przekazywane przez pokolenia. To kobiety
utożsamiane są z czułością, szczerością, bli-

:
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:

dla nas trudne, ale teraz umiemy sobie z tym
radzić. Ważne, aby robić kręgi i nie przestawać
działać. Pokazując się w social mediach, gdzie
ludzie spędzają ogrom czasu, możemy dotrzeć
do wielu osób, a na tym nam zależy. Żeby
uświadamiać i pokazywać inną perspektywę.
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Innymi słowy, promujecie model czułego
mężczyzny, który sam stworzyliście.
T.G. Też, ale skupiamy się przede wszystkim

:

na budowaniu. Kręgi i nasza działalność to
budowanie relacji oraz wspólnoty, a także
nauka, jak dbać o relacje, te z drugą osobą
i z samym sobą. Wcześniej nie rozumiałem,
jak ważne jest, aby wchodzić w zdrowe relacje
i o nie dbać. Teraz jest inaczej.
G.R. Drugą kwestią jest wyzwolenie mężczyzn od doświadczenia przemocy. Przemoc,
agresja – to stereotypowo męski sposób
rozwiązywania problemów. Wiadomo, że to
zjawisko jest w pewien sposób dziedziczone.
Osoby, które doświadczyły przemocy, czy to
w domu rodzinnym, czy w szkole od rówieśników, później same często stosują ją wobec
innych. Sami jako faceci doświadczyliśmy jej
niejednokrotnie. Staramy się przerywać ten
łańcuch, aby nie rozciągał się dalej.

:

To przemoc nie tylko w stosunku do kobiet,
ale również między sobą i w stosunku do
samego przemoc. Samo ukrywanie uczuć to
rodzaj autoagresji.
G.R. Sprzeciwiamy się presji udawania, przy-

:

bierania masek, która jest tak bardzo obecna
wśród męskiego grona. Zawsze przeszkadzał
mi fakt, że relacje między facetami są płytkie,
oparte na żartach, chowaniu się za wyimaginowaną zbroją. Bałem się wyrażać siebie,
aby nie zostać ocenionym. To było strasznie męczące. Swoimi działaniami staramy
się pokazać, że niezależnie jaki jesteś — jesteś wartościowy, bo to Ty.

MÓW I M Y NA PR Z Y K Ł A D
O T Y M, Ż E M ĘŻCZ YZ NA MOŻ E
PŁ A K AĆ, M I EĆ DEPR E S J Ę
I N I E PO SI A DAĆ PR AWA
JA Z DY, A I N N I MÓW I Ą, Ż E T O
L A NS OWA N I E S Ł A BO Ś CI.
Konto Grupa Performatywna Chłopaki
w social mediach wypełnia bardzo istotną
lukę w polskiej przestrzeni internetowej.
Mamy deficyt kont o tematyce męskości
prowadzonej tak inkluzywnie.
T.G. Konta na mediach społecznościowych

:

to początkowo była raczej forma promocji
spektaklu i samego kręgu. Stwierdziliśmy,
że super byłoby wyjść poza swoją bańkę.
Traktujemy go raczej jako formę zazna-

czenia, pokazania innej perspektywy na
męskość. Oczywiście, wywołuje to kontrowersje. Mówimy na przykład o tym, że mężczyzna może płakać, mieć depresję i nie
posiadać prawa jazdy, a inni mówią, że to
lansowanie słabości. Obserwuję, że nadal
mocno ma się przekonanie, że facet ma być
silny na różnych polach. A my chcemy mężczyzny czułego, którego siłą jest relacja ze
sobą i z innymi.

A co wy wyciągnęliście ze spotkań
i uczestnictwie w Grupie? Jak kręgi
wpłynęły na wasze życie codzienne?
T.G. Z pewnością czuję bezwarunkowe

:

wsparcie. Wiem, że jest miejsce, gdzie mogę
uzyskać pomoc, nawet poza spotkaniami.
Jesteśmy przyjaciółmi, którzy mają ze sobą
różne relacje. Pomagamy sobie w przeprowadzkach, wspieramy się w chorobach. Innymi słowy, jesteśmy dla siebie nawzajem w codzienności. Przyjaźń jest więc jedną z najcenniejszych
wartości, którą dały mi spotkania. Drugą jest
z pewnością szczerość. Z natury byłem osobą
niepewną, nieśmiałą, która nie potrafiła wyrażać swoich uczuć. Ta praktyka szczerości
wobec mężczyzn wpłynęła na wszelkie relacje.
Sam dotyk stał się zwykły, ale jednocześnie
czuły, niezwiązany z seksualnością. Nie mam
już problemu z tym, aby kogokolwiek przytulić, czy to mężczyznę, czy kobietę, bo wiem,
że to całkowicie naturalne, ludzkie. Zmieniło
się również moje podejście do innych mężczyzn. Jestem ich ciekaw, zastanawiam się,
co stoi za im zachowaniem. Nie oburzam się,
nie staram się ich zgasić, gdy coś mi nie podpasuje, a wcześniej tak miałem. Teraz posiadam

G R U PA P E R F O R M AT Y W N A C H Ł O PA K I O M Ę S K I C H K R Ę G A C H . . .

większą wyrozumiałość, wobec siebie i innych.
Rozmawiam i próbuję rozumieć. Dodatkowo
otworzyłem się na różne rzeczy, których wcześniej nigdy bym nie spróbował. Jedną z takich
rzeczy jest np. medytacja!
G.R. Dla mnie krąg jest przestrzenią, w której
mogę opowiedzieć o tym, co się u mnie dzieje
i uzyskać feedback. Dzięki temu dowiaduję się
dużo również o sobie. Uczę się siebie samego.
Jeśli mam jakiś problem, nie wiem jak sobie
z czymś poradzić, to sama możliwość zwierzenia się z tego przed innymi chłopakami bardzo
mi pomaga. Kiedyś byłem bardzo skryty, nie
dawałem innym dostępu do tego, co czuję.
Przez to byłem bardzo samotny. Teraz, kiedy
się zwierzam, dowiaduję się, że inni faceci
mają tak samo. Dzielimy się doświadczeniem.
To bardzo wzbogaca życie, daje mi dostęp do
głębokich przeżyć i uczuć innych osób. Po takim kręgu czuję się czasem, jakbym miał pięć
żyć. Jakbym był sobą, Wojtkiem, Kamilem,
Tomkiem i innymi osobami jednocześnie.
T.G. Mam dokładnie to samo! Podczas kręgu
dzieje się czasem tak, że nie mam potrzeby
powiedzenia czegoś o sobie, ponieważ utożsamiam się z tym, co mówią inni. Ktoś powiedział
to za mnie. W naszych życiach pojawiają się bardzo podobne motywy i to jest niezwykłe.

:

:

Podejrzewam, że mężczyźni dzielą ze sobą
wiele doświadczeń i to ważne, aby o nich
mówić. Dlatego cieszę się, że jesteście
i pokazujecie nie tylko mężczyznom, ale
również kobietom nową perspektywę. Jakie
działania planujecie na rok 2022?
G.R. Mamy w planach nowy spektakl, który

:

będzie się koncentrował głównie na temacie
relacji z pokoleniem naszych ojców. Chcemy
też nadal grać nasz pierwszy spektakl, ponieważ mamy wrażenie, że wciąż dochodzą
nowi widzowie, a odbiór jest stale pozytywny.
Dostaliśmy również zaproszenie od wydawnictwa, by napisać poradnik dla facetów i dzielić się naszym doświadczeniem. Osobiście
jestem tym strasznie podekscytowany!
T.G. Chcemy również co miesiąc otwierać
nasz krąg, aby inni mężczyźni mogli do niego raz na jakiś czas dołączyć. Sam fakt, że
chęci dołączenia do spotkań się pojawiły,
pokazał, jak ważne i potrzebne są tego typu
aktywności. Dalej rozwijamy swoją działalność w internecie oraz grupę na Facebooku,
która się rozrasta. Jest to czułe, a nawet, jak
niektórzy uważają, najczulsze miejsce w internecie. Pracujemy również z młodzieżą.
Chcemy rozszerzyć działania w ośrodkach
wychowawczych. Padł pomysł performansów
ulicznych, promujących alternatywne wizje
męskości. Mamy również ambicje jeżdżenia
po Polsce, aby robić kręgi w innych miastach
niż Warszawa, więc kto wie. Może czuła męskość niedługo obejmie całą Polskę! :)

:

DZ I ELI M Y SI Ę
DO ŚW I A DCZ E N I E M. T O
BA R DZO WZ BOGAC A
Ż YCI E , DA J E M I DO STĘP DO
G ŁĘBOK ICH PR Z EŻ YĆ I UCZ UĆ
I N N YCH O S ÓB. PO TA K I M
K R ĘGU CZ UJ Ę SI Ę CZA SE M,
JA K BY M M I A Ł PI ĘĆ Ż YĆ.
Fot. Paweł Ogrodzki
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C O UGRY Ź Ć
W K I N IE?
TEKST Katarzyna Paczóska ZDJĘCIA Pexels.com

CO UGRYŹĆ W KINIE?

T

yle nowych premier, a na zewnątrz
coraz cieplej. Może wyruszyć w podróż ulicami słonecznej Warszawy
i zakończyć swoją przygodę w kinie? Co
warto zobaczyć?

ANIMAL
Dwoje nastolatków - Bella Lack i Vipulan
Puvaneswaran podporządkowują swoje
życie pod istoty, które kochają najbardziej
- zwierząta. Bella i Vipulan walczą o prawa
tych, którzy sami nie potrafią o nie walczyć. W obliczu „szóstego masowego wymierania” w ciągu ostatnich 40 lat zniknęło 60% kręgowców oraz 80% europejskich
owadów latających. Cyril Dion zabiera nas
wraz bohaterami w podróż po odpowiedzi.
Dlaczego zwierzęta giną i czy możemy zaradzić tej sytuacji?

DUCH ŚNIEGÓW
Wybierając się w podróż do Tybetu, żeby
znaleźć ukojenie duszy lub zdobyć górskie
szczyty. Niewielu wie, że w tym miejscu
można spotkać niesamowite stworzenie
– panterę śnieżną. To wspaniała podróż
w głąb natury, w którą zabierają nas Marie
Amiguet / Vincent Munier przy muzyce
Nicka Cave'a.

FLEE
„Flee” jest emocjonalną podróżą w niepoznane wszystkim rejony. Amin jest Afgańczykiem,
mieszkającym z Danii, realizującym karierę
naukową, ale jeszcze kilkanaście lat wcześniej
doświadczył wielu traum, które z obawy przed
konsekwencjami, pozostawił jedynie w swoim
wnętrzu. Już w dzieciństwie był niezwykłym
chłopcem. Uwielbiał słuchać „Take on me”
A-ha!, nie dbał o to, czy wybiegnie w sukience siostry, uwielbiał być w centrum uwagi.
Wkrótce cała ich (i nie tylko ich) rodzina
zyskała uwagę, o której nie mogli zapomnieć
przez kolejne lata.

BATMAN
Człowiek w skórzanej masce powrócił na
wielkie ekrany, co nie mogło ujść mojej uwadze. Batman jest bowiem jedynym superbohaterem, którego darzę czystą miłością.
Choć już wcześniej uchodził za mrocznego,
tym razem Matt Reeves, odpowiedzialny
za reżyserię, postawił stopę krok dalej.
Postanowił rozwinąć wątek historii rodzinnej Bruce’a Wayne’a i rozrysować szerszy
portret psychologiczny dziedzica. Czy
rzuca to inne światło na ród Wayne’ów? Do
odtwórcy roli głównej w najnowszej wersji
zaproszono Roberta Pattinsona.

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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Strzyżenie damskie i męskie
Koloryzacje / dekoloryzacje
Rytuały pielęgnacyjne włosów

Czesanie i stylizacje
Diagnoza skóry głowy i włosów
Koki i upięcia

FORUM GDAŃSK | poziom -1, Targ Sienny 7, Gdańsk
tel. 888 922 964 & 58 732 61 75
GALERIA MOKOTÓW | ul. Wołoska 12, Warszawa
tel. 794 900 680 & 22 161 36 44
CEDET | ul. Krucza 50, Warszawa
tel. 780 107 920 & 22 290 41 80

STAŁY DODATEK PORTU
LOTNICZEGO WARSZAWA/MODLIN
REGULAR SECTION OF WARSAW MODLIN AIRPORT
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NIE SAMĄ
WIEŻĄ PIZA
SŁYNIE

O KRZYWEJ WIEŻY W PIZIE SŁYSZAŁ ZAPEWNE K A ŻDY, JEDNAK PIZA NIE SAMĄ WIEŻĄ SŁYNIE.
CO GDYBY POŁKNĄĆ PIZĘ (NIE MYLIĆ Z PIZZĄ ) PODCZAS JEDNEGO WEEKENDU? MAMY
NA TO KILK A PORAD.
TEKST Mat. Prasowe ZDJĘCIA Pixabay.com

Z

acznijmy od Arno, czyli rzeki, wokół której trzeba sobie zrobić dłuższy spacer. To
tam poznacie włoskie smaki i zasmakujecie chrupkiej bruschetty, pizzy z ciągnącym
się w nieskończoność serem i gelato na deser,
których porcje zawsze pozytywnie zaskakują
(we Włoszech lodów nie nakłada się jak najmniejszą gałką, a drewnianą szpachelką).
Po trasie, obleganej przez turystów
warto zaszyć się w przepięknym Ogrodzie
Botanicznym, powstałym w 1543 roku! Jeśli
chcecie odpocząć od zgiełku i turystów,
polecamy odwiedzić ogrody botaniczne

Uniwersytetu w Pizie. Ogród ma 3 hektary
i mieści się w samym centrum Pizy. To idealne
miejsce na chwilę odpoczynku od zgiełku
centrum miasta.
Skoro jesteśmy już przy naturze, nie możemy
nie wspomnieć o Parco San Rossore. To obszar,
na którym znajdziecie las, wiele łąk oraz ścieżek,
prowadzących na słoneczne plaże. Nie samym
odpoczynkiem człowiek jednak żyje. Wokół
pięknej zieleni znajdziecie również tory trekkingowe, to jak, ahoj przygodo?
Zgodnie ze słowami piosenki The
Proclaimers “I would walk 500 miles”, skierujcie

się w stronę miejskich murów Piazza dei
Miracoli w Pizie. To tam będziecie mogli rzucić
okiem na całe miasto. Na ponad kilometrowej
trasie będziecie mogli podziwiać Bramę Lwa
i najstarszy w Europie cmentarz żydowski.
Fani historii i kultury powinni też wstąpić
do Museo Nazionale di San Metteo i obejrzeć dzieła z historycznych świątyń w Pizie.
Kolekcja obejmuje malarstwo antyczne, dzieła
Donatello czy zabytkową ceramikę. A tymczasem pamiętajcie, do Pizy polecicie z Lotniska
Warszawa/Modlina 2 razy w tygodniu - we
czwartki i niedziele.

ENGLISH

PISA - IT’S NOT ONLY THE TOWER!
EVERYONE HAS PROBABLY HEARD ABOUT
THE LEANING TOWER OF PISA, BUT THE TOWN
ITSELF HAS A LOT MORE TO OFFER. WHAT IF YOU
WOULD WANT TO SWALLOW PISA (NOT TO BE
MISTAKEN WITH PIZZA) DURING ONE WEEKEND? WELL, WE HAVE A FEW IDEAS.

are many trekking tracks everywhere in this
beautiful greenness!
As The Proclaimers said “I would walk
500 miles” - and so should you! Definitely
towards the walls of Piazza dei Miracoli in
Pisa. You will be able to see the whole city
from there. The track is over 1 kilometer
long, so you’ll be able to see the Lion’s Gate

Let’s start with Arno, a river, that you can have
a longer walk next to. You can enjoy some
Italian tastes there, crunchy bruschetta, pizza
with cheese going on forever, and a little gelato for dessert in portions you have not expected (in Italy, ice cream is not put on the cone
with a scoop, but with a wooden spatula).
After the long day, it’s great to hide in
a beautiful Botanic Garden made in 1543. If you
want to rest from hassle and tourists, it’s best
to visit the botanical gardens of the University
in Pisa. The garden has 3 hectares and is located in the center of Pisa. It’s a perfect place for
a little bit of city rush.
If we’re talking about nature, we have
to mention Parco San Rossore. It’s a place,
where you can find a forest, many fields
and paths going out to sunny beaches. But
- resting is not the most important. There

PIZA

LOTY 2 RAZY W TYGODNIU
Czw

Nd

and the oldest Jewish cemetery in Europe.
Fans of history and culture should also visit
Museo Nazionale di San Metteo and watch the
artworks from the historical temples in Pisa. The
collection consists of antique paintings, the works
of Donatello and ancient ceramics. Remember,
you can go to Pisa from Warsaw/Modlin Airport 2
times a week - on Thursdays and Sundays.
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LUTY 2022 NA LOTNISKU
WARSZAWA/MODLIN
POCZĄTEK ROKU NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN POTWIERDZA STOPNIOWĄ ODBUDOWĘ
RUCHU PASA ŻERSKIEGO. W LUTYM Z LOTNISK A WARSZAWA/MODLIN SKORZYSTAŁO
175 452 PASA ŻERÓW I WYKONANYCH ZOSTAŁO 1 422 OPERACJE LOTNICZE. W PORÓWNANIU
DO LUTEGO 2021 LICZBA PASA ŻERÓW WZROSŁA 16-KROTNIE.
TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe

W

stosunku do lutego 2019 stanowiło
to 76,7% pasażerów i 89,8% operacji. Również biorąc pod uwagę wyniki stycznia 2022 roku, widoczna jest dalsza
odbudowa ruchu pasażerskiego. W stosunku
do pierwszego miesiąca tego roku liczba

pasażerów w lutym zwiększyła się o 26,6%,
a operacji lotniczych o 9,2%.
W minionym miesiącu pasażerowie
tradycyjnie najczęściej wybierali Londyn,
a w następnej kolejności Brukselę, Bergamo,
Rzym i Dublin.

LETNI ROZKŁAD LOTÓW

Port Lotniczy Warszawa/Modlin przygotowuje się do startu Sezonu Lato 2022. Już w marcu do rozkładu lotów wracają po przerwie
dwa bardzo ciekawe turystycznie kierunki
obsługiwane przez Ryanair: Piza i Trapani.

Począwszy od maja br. siatka połączeń lotniska zostanie wzbogacona o kolejne dwa
nowe międzynarodowe kierunki: Budapeszt
i Kowno. Jednak hitem tegorocznego sezonu
dla pasażerów planujących swój wypoczynek
nad polskim morzem może okazać się wznawiane po kilkuletniej przerwie połączenie
krajowe do Szczecina-Goleniowa. W sezonie
Lato 2022 siatka połączeń lotniska obejmie
łącznie 57 kierunków.
ENGLISH

FEBRUARY 2022 AT
WARSAW/MODLIN AIRPORT
THE NUMBERS FROM THE BEGINNING OF THE
YEAR CONFIRM, THAT THE REBUILDING OF PASSENGER TRAFFIC AT WARSAW/MODLIN AIRPORT
IS DEFINIETLY GOING ON. IN FEBRUARY, 175 452
PASSENGERS USED OUR SERVICES AND 1422
FLIGHT OPERATIONS TOOK PLACE. COMPARING
IT TO FEBRUARY 2021 - THE NUMBER OF PASSENGERS INCREASED 16 TIMES.
Comparing it to February 2019 though,
February 2022 had 76,7% of passengers that
year and 89,8% of operations. You can clearly see that the rebuild of passenger traffic is
going, even when comparing the February
numbers to those from January. The number
of passengers increased by 26,6% and flight
operations increased by 9,2%.
In the last month, passengers traditionally choose London as the most popular
destination, then Brussels, Bergamo, Rome,
and Dublin next.

SUMMER FLIGHT SCHEDULE

Warsaw/Modlin Airport is preparing for the
Summer 2022 season! In March, two very
interesting tourist destinations are coming
back from Ryanair: Piza and Trapani. From
May this year, the network of connections
will be enriched by two new international

destinations - Budapest and Kaunas. The hit
of this season, for passengers planning their
stay at the Polish sea, can be a domestic
connection, coming back after a few years,
to Szczecin-Goleniów. During Summers 2022
season, the network of connections will
have 57 directions.
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DOJAZD
NA LOTNISKO
TEKST Mat. Prasowe ZDJĘCIA Pexels.com

DOJAZD SAMOCHODEM

Lotnisko Warszawa/Modlin zlokalizowane
jest w odległości 38 km na północny-wschód
od centrum Warszawy. W bezpośrednim
sąsiedztwie lotniska krzyżują się dwie ważne
drogi: droga szybkiego ruchu S7 łącząca Kraków
i Gdańsk oraz DK62 (Strzelno – Włocławek –
Wyszków – Sokołów Podlaski – Siemiatycze).
Adres: ul. gen. Wiktora Thommee 1a, 05-102
Nowy Dwór Mazowiecki
Współrzędne geograficzne: 52°27'04''N,
20°39'06''E
Lotnisko Warszawa/Modlin dysponuje
ponad 1500 miejscami postojowymi na
Parkingach 1, 3 i 7.
Parking 1 zlokalizowany jest bezpośrednio przy terminalu, jest on

rekomendowany dla osób, które cenią sobie wygodę i czas. Optymalny czas postoju
na tym parkingu to 1–3 doby.
Parking 3 zlokalizowany jest w odległości 500 metrów od budynku terminala.
Dysponuje 200 miejscami postojowymi.
Parking 7 to doskonały wybór dla
Pasażerów pozostawiających swój samochód na okres powyżej 4 dni lub poszukujących ekonomicznych rozwiązań
dla krótszego postoju. Parking zlokalizowany jest na terenie Lotniska Warszawa/
Modlin, transfer do i z terminala
jest bezpłatny.

Contbus
Przyjazdy i odjazdy z Warszawy odbywają się z przystanku zlokalizowanego przy
Hotelu "Marriott", (róg ul. T. Chałubińskiego
i ul. Nowogrodzkiej), ok. 100 m. od Dworca
Centralnego PKP.
Przewozy są realizowane, w większości
przypadków nowymi, komfortowymi, klimatyzowanymi autokarami turystycznymi marki
"VDL".
Czas przejazdu najczęściej to tylko ok. 45
min. Bilety, w cenie 30 zł (normalny), można
zakupić bezpośrednio u kierowcy lub on-line,
korzystając ze strony www.contbus.pl.

DOJAZD BUSEM

Flixbus
Bezpośrednie przejazdy FlixBusem z Warszawy
na Lotnisko Warszawa/Modlin dostępne są z 3
przystanków:

Z Lotniska Warszawa/Modlin do Warszawy
można dojechać korzystając z usług
dwóch przewoźników: Contbus i FlixBus.

DOJAZD NA LOTNISKO

Dworzec Autobusowy Warszawa Zachodnia,
Aleje Jerozolimskie 144
Metro Młociny, ul. Jana Kasprowicza 145
Lotnisko Chopina, ul. Żwirki i Wigury 1
FlixBus oferuje obecnie rekordową liczbę
połączeń z Lotniskiem: 6 regularnych linii, łączących lotnisko z blisko 70 miastami w Polsce
i ponad 10 w Europie. Dziennie realizowanych
jest do 8 kursów w tym kierunku.
Podróż można wygodnie zarezerwować na
stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej
FlixBus, a bilety na wskazanej trasie są dostępne już od 29,99 zł. Bilet można kupić także bezpośrednio u kierowcy. skasowana część po
Ze względu na sytuację epidemiczną, w celu
sprawdzenia aktualnego rozkładu kursowania
autobusów, zalecamy skorzystanie ze stron
internetowych Przewoźników.

DOJAZD POCIĄGIEM

Pociągi Kolei Mazowieckich, TLK oraz EIC zatrzymują się na stacji kolejowej Modlin. Z przystanku kolejowego Modlin do Lotniska kursują
regularnie autobusy Kolei Mazowieckich, które
zapewniają szybki dojazd pod drzwi wejściowe
terminalu pasażerskiego.
Spółka Koleje Mazowieckie KM przygotowała specjalną ofertę – Bilet Lotniskowy,
adresowaną do podróżnych jadących do/z Portu
Lotniczego Warszawa/Modlin. Dzięki temu, pasażer może za atrakcyjną cenę i z jednym biletem dojechać ze stolicy na Lotnisko w Modlinie
lub z Lotniska w Modlinie wrócić do Warszawy.
Pociągi Kolei Mazowieckich na trasie Warszawa
– Modlin obsługują nowoczesne, kupione
w tym celu pociągi Elf. W pojazdach, w trosce
o komfort pasażerów, znajduje się 190 miejsc
siedzących. Poza tym do dyspozycji pasażerów
zamontowano dodatkowe półki na bagaż oraz
wygodne fotele pasażerskie. Pojazdy są klimatyzowane, a także objęte monitoringiem. Elfy
są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz podróżnych z małymi dziećmi
(posiadają przewijaki dla niemowląt).
Pomiędzy stacją kolejową Modlin, a terminalem Lotniska Warszawa/Modlin, co 20-30
minut kursują specjalne autobusy lotniskowe w barwach Kolei Mazowieckich. Mogą
pomieścić do 70 pasażerów, są klimatyzowane, a także przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Rozkład jazdy autobusów
jest dostosowany do przyjazdów/odjazdów
pociągów.
Więcej informacji znajduje się na stronie przewoźnika www.mazowieckie.com.pl

DOJAZD TAXI

Lotnisko współpracuje z dwiema korporacjami
taksówkowymi: Opti Taxi i Taxi Modlin.

Opti Taxi
Jako pierwsza korporacja Taxi w Polsce wprowadziła "stałą cenę" za przejazd. Każdy Klient
zamawiając taksówkę otrzyma wycenę z góry,
która nie zmieni się bez względu na czas podróży i trasę, którą wybierze kierowca.
Opti Taxi dysponuje szeroką gamą samochodów. Do obsługi Portu Lotniczego Warszawa/
Modlin dedykowane są samochody klasy D
oraz E, w wersji sedan i kombi a także samochody klasy M w wersji VAN.
Płatności za usługę mogą być realizowane gotówką, kartą kredytową lub przez
aplikację OPTI.
tel. +48 608 300 500
www.optitaxi.pl
Taxi Modlin
Taxi Modlin oferuje przewozy taxi do Warszaw lub
w inne miejsce na terenie Polski. Oferta obejmuje

również przewóz spod wskazanego adresu na
Lotnisko, wyjeżdżając punktualnie, aby można
było bez problemu zdążyć na samolot.
Taxi Modlin zapewnia podróż klimatyzowanymi pojazdami. Obowiązują stałe, ustalone
z góry opłaty, za przejazd do danej strefy a także istnieje możliwość płatności kartą.
Czas przejazdu do/z Warszawy zajmuje
zwykle około 35-40 minut (planując podróż należy uwzględnić aktualną sytuację drogową).
tel. +48 600 105 105
www.modlin-taxi.pl

WYPOŻYCZALNIE SAMOCHODÓW

Na terenie Lotniska funkcjonuje 8 przedstawicielstw renomowanych wypożyczalni samochodów. Stanowiska wypożyczalni zlokalizowane są w terminalu (w Hali Ogólnodostępnej
w Strefie Przylotów).
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AVIS
modlin@avis.pl,rezerwacje@avis.pl
+48 695 361 307
+48 22 572 66 25, +48 22 572 65 65
www.avis.pl

HERTZ
modlin@hertz.com.pl
+48 22 650 28 96
+48 22 846 32 15
www.hertz.com.pl

CARFREE
rezerwacje@carfree.pl
+48 794 500 550 / +48 22 308 88 87
www.carfree.pl

PANEK
bok@panek.eu
+48 509 811 211
+48 665 800 800
www.ipanek.pl

ENTERPRISE | NATIONAL | ALAMO
+48 662 254 255
www.enterpriserentacar.pl
EUROPCAR
rezerwacje@europcar.pl
+48 22 650 25 64
www.europcar.com.pl
GLOBAL
rent@global-rent-a-car.pl
+48 12 333 73 16
www.global-rent-a-car.com

SIXT
+48 693 960 069
www.pl.sixt.com
Informacja dla pasażerów zwracających samochód na lotnisku:
Pasażerowie dojeżdżający wynajętym
samochodem mogą go zwrócić bezpośrednio
na Lotnisku. Samochody wynajęte w ramach
usługi „car sharing” należy pozostawić na
parkingu P3 (przy terminalu) na stanowiskach oznaczonych logiem wypożyczalni.

Wjeżdżając na parking należy pobrać bilet
parkingowy i przekazać go obsłudze wypożyczalni. Stanowiska wypożyczalni zlokalizowane są w terminalu (w Hali Ogólnodostępnej
w Strefie Przylotów).
ENGLISH

TRAVEL TO THE AIRPORT
TRAVEL BY CAR

Warsaw Modlin Airport is located 38 km NE
from Warsaw center. Right next to the airport
there are two important routes: S7 highway
connecting Kraków and Gdańsk and DK62
(Strzelno – Włocławek – Wyszków – Sokołów
Podlaski – Siemiatycze).
Address: gen. Wiktora Thommee St. 1a, 05-102
Nowy Dwór Mazowiecki
52°27'04''N, 20°39'06''E
Warsaw/Modlin Airport has over 1500 parking
spots on parking 1, 3 and 7.

DOJAZD NA LOTNISKO

Parking 1 is located right next to the terminal. It is recommended for people who value
time and convenience. Optimal time of stay is
1-3 days.
Parking 3 is located 500 m from the terminal. It has 200 parking spaces.
Parking 7 is a great choice for passengers leaving their car for more than 4 days or
looking for some cheaper options for a shorter
stay. Parking is located at Warsaw/Modlin
airport and transfer to and from terminal is free
of charge.

TRAVEL BY BUS

From Warsaw/Modlin Airport to Warsaw you
can go by using services of two carriers –
Contbus and Flixbus.
Contbus:
Arrivals and departures from Warsaw are
taking place from a bus stop located next to
Marriot Hotel (the corner of Chałubińskiego St
and Nowogrodzka St), about 100 m from PKP
Central Station.
The transportations is carried by new,
comfort and air-conditioned buses made by
a tourist brand “VDL’. It takes approximately
45 minutes to get to the airport. The tickets
are priced at 30 zł (normal ticket). You can
get them directly from the driver or online at
www.contbus.pl.
Flixbus
Direct connection by FlixBus from Warsaw to
Modlin/Warsaw airport can be accessed from
three stops:
Bus Station Warsaw West, Aleje
Jerozolimskie 144
Metro Młociny, Jana Kasprowicza St 144
Chopin Airport, Żwirki i Wigury St 1
Flixbus offers record number of connections
to the Airport. 6 regular bus lines connecting
airport to almost 70 cities in Poland and over
10 in Europe. Daily, there are 11 courses in this
direction.
You can reserve a seat on the website or
through the mobile FlixBus app. Tickets start
from 29,99 zł. You can but ticket directly from
the driver.

TRAVEL BY TRAIN

Koleje Mazowieckie, TLK and EIC trains stop at
Modlin Train Station. From there you can take
a Koleje Mazowieckie Bus, that guarantees
quick and easy arrival at terminal.
Koleje Mazowieckie has a special offer –
Airport Ticket for those coming to and arriving
from the Warsaw Modlin Airport. Thanks to

that, passengers can cheaply arrive from the
capital to the Modlin Airport or come back to
Warsaw. Koleje Mazowieckie trains on route
Warsaw-Modlin are modern Elf trains, bought
for this particular reason. For the sake of
comfort for our travelers, there are 190 seats.
Also, there is an extra shelf for the luggage and
comfortable seats. Elfs are tailored for disabled
people and those travelling with small children
(there are baby-change tables inside).
You can travel from Modlin train station
or Warsaw Modlin Airport by bus arriving
every 20-30 minutes. These buses have
Koleje Mazowieckie colors, can take up to 70
passengers and are also suited for disabled
people. Train schedule is also adapted to
arrivals/departures.
More information at: www.mazowieckie.
com.pl

TRAVEL BY TAXI

The airport is also working with Taxi Modlin
and Opti Taxi corporation.
Transport from and to Warsaw takes about 3540 minutes (planning your trip, you should take
traffic situation into consideration).
Opti Taxi
It’s the first corporation in Poland that introduced the “constant price” for a ride. Every
client that orders our taxi has a price upfront
that will not change independently of the time
and route that the driver will take.
Opti taxi has a wide range of cars. For
Warsaw/Modlin Airport use, dedicated transportation is a D and E class in sedan and combi
versions and M class cars in VAN version.
OPTI.
tel. +48 608 300 500
www.optitaxi.pl
Taxi Modlin
Taxi Modlin offers taxi carriage to Warsaw
or other places in Poland. You can also
get the carriage from designated place to
airport that will be on time to catch a plane
with no problem.
Taxi Modlin ensures that all of the cars
have AC. Prices are set beforehand. You can
pay with a card.
Getting to and from Warsaw takes approximately 35-40 minutes (when planning your trip
you should take into account actual situation on
the roads).
Taxi Modlin: tel. +48 600 105 105, www.modlin-taxi.pl

RENT A CAR

There are 8 renowned car rentals at the

airport, all located near terminal (open access space at Arrivals).
AVIS
modlin@avis.pl,rezerwacje@avis.pl
+48 695 361 307
+48 22 572 66 25, +48 22 572 65 65
www.avis.pl
CARFREE
rezerwacje@carfree.pl
+48 794 500 550
+48 22 308 88 87
www.carfree.pl
ENTERPRISE | NATIONAL | ALAMO
+48 662 254 255
www.enterpriserentacar.pl
EUROPCAR
rezerwacje@europcar.pl
+48 22 650 25 64
www.europcar.com.pl
GLOBAL
rent@global-rent-a-car.pl
+48 12 333 73 16
www.global-rent-a-car.com
HERTZ
modlin@hertz.com.pl
+48 22 650 28 96
+48 22 846 32 15
www.hertz.com.pl
PANEK
bok@panek.eu
+48 509 811 211
+48 665 800 800
www.ipanek.pl
SIXT
+48 693 960 069
www.pl.sixt.com
Information for passengers returning cars at
the airport:
Passengers who arrive in rental car can
return it directly at the airport. Cars rented
with “car sharing” service should be left at
P3 (next to terminal) on stands with rental
firm logo. Cars should be left at parking
PA1 (next to the terminal) on one of the
stands with car rental logo. Passengers
should also take a parking ticket upon
arriving at the parking lot and give it to the
car rental crew. Car rentals stands are located at the terminal (in open access space
at Arrivals).
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pojazdów poza miejscami do tego wyznaczonymi jest zabronione.
• Obsługa parkingu dostępna jest 7 dni
w tygodniu 24h na dobę.
• Wjazd pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony po wcześniejszym kontakcie
z obsługą parkingu.

ATRAKCYJNA
OFERTA PARKINGOWA
LOTNISKO WARSZAWA/MODLIN DYSPONUJE PONAD 1500
MIEJSCAMI POSTOJOWYMI NA PARKINGACH 1, 3 I 7
TEKST Mat. Prasowe ZDJĘCIA pixabay.com

PARKING 1

P1 dedykowany jest dla podróżnych, którzy
cenią sobie czas i wygodę. Jest to doskonałe
rozwiązanie dla osób, które udają się w kilkudniową podróż lub jednodniową podróż
w celach biznesowych. Kompaktowa budowa
terminala oraz bliskość parkingu sprawiają,
że dotarcie do zaparkowanego samochodu
zajmuje nie więcej niż kilkanaście minut od
wylądowania. Parking dysponuje 600 miejscami postojowymi.

PARKING 3

P3 dedykowany jest dla podróżnych, którzy
cenią sobie oszczędności i wygodę. Jest
to doskonałe rozwiązanie dla osób, które
udają się w kilkudniową podróż. Bliskość
parkingu sprawia, że dotarcie do zaparkowanego samochodu zajmuje nie więcej niż
kilkanaście minut od wylądowania. Parking
dysponuje 200 miejscami postojowymi.
Zlokalizowany jest w odleglości 500 metrów od budynku terminala.

PARKING 7 DŁUGOTERMINOWY

P7 to oferta skierowana dla pasażerów udających się w dłuższą podróż lub

Kontakt z obsługą parkingów
telefon +48 506 455 734 | e-mail:
parking@modlinairport.pl | lub poprzez
formularz kontaktowy.
Regulamin promocji parkingowej dostępny
jest na stornie www.modlinairport.pl
ENGLISH

GREAT PARKING DEAL
WARSAW MODLIN AIRPORT HAS OVER
1500 PARKING SPACES AT PARKING
LOTS 1, 3 AND 7.

dla osób poszukujących ekonomicznych
rozwiązań dla krótszego postoju. Parking
znajduje się na terenie należącym do
lotniska w odległości 3 kilometrów od
terminala w kierunku Nowego Dworu
Mazowieckiego, tuż przy drodze 62.
Osoby korzystające z oferty P7 mają
zapewniony bezpłatny transfer w obie
strony pod sam terminal.
Czas parkowania liczony jest od momentu
wjazdu pojazdu na parking. Parking jest
wyposażony w system automatycznego
poboru opłat, gwarantujący możliwość
wnoszenia opłat zarówno kartą płatniczą
jak i gotówką (system nie przyjmuje opłat
mieszanych tj. karta + gotówka oraz walut
obcych).
Przed wyjazdem z parkingu należy
uiścić w kasie parkingowej.

WAŻNE INFORMACJE

• P1, P3 i P7 to jedyne parkingi rekomendowane przez Lotnisko Warszawa/Modlin.
• Na terenie parkingów obowiązują przepisy ruchu drogowego.
• Zatrzymywanie oraz parkowanie

PARKING 1

P1 is dedicated for passengers who cherish
time and convenience. It is a perfect solution for those, who go on a few days or
one day trip for business. Compact terminal
build and closeness of the parking lot enable you to get to your car in less than few
minutes from arrival. Parking lot has over
600 parking spaces.

PARKING 3

P3 is dedicated for passengers who want convenience and also like to save some money. It
is a perfect solution for those, who go on a few
day trip. Closeness of the parking lot enable
you to get to your car in less than few minutes
from arrival. Parking lot has 200 parking spaces. It is located 500 meters from the terminal.

LONG-TERM PARKING – CAR PARK 7

P7 is dedicated to passengers going on a long
trip or those who are looking for money-saving
options for shorter-term parking. The car park is
located in the airport area, within 3 kilometres
from the terminal in the direction of Nowy
Dwór Mazowiecki, right next to Road 62.

ATR AKC YJNA OFERTA PARKINGOWA

• Parking staff are available 24/7
• Arriving in a vehicle with mass exceeding 3,5 tons is permissible
only after contacting parking staff
Parking staff contact
Tel. +48 506 455 734 | e-mail: parking@modlinairport.pl | inquiry form.

P7 users are given a free transfer to and from the terminal.
Parking time counts from the moment of entering the car park. The
car park features an automatic fee-charging system, which facilitates
payments both by card and in cash (the system does not accept mixed
payments, i.e. card + cash, or foreign currencies).
Before leaving the car park, the user must pay the fee in the payment
machine.

IMPORTANT INFORMATION

Parking

If the parking time exceeds 10 minutes, a fee is charged - according to the Car Park Tariff - from the moment of entry

4 and every next entry of the same car during a day
th

Jeżeli długość postoju przekroczy 10 minut, naliczona jest opłata – zgodnie z cennikiem – od momentu wjazdu

up to 10 minutes, 3 times a day

If the parking time exceeds 10 minutes, a fee is charged - according to the Car Park Tariff - from the moment of entry

czwarty oraz każdy następny wjazd
tego samego pojazdu w ciągu doby

3

bezpłatnie
free of charge
Parking

hourly/daily tariff fee

+ 12 PLN

Taryfa godzinowa / Hourly parking
do 1 godziny / up to 1 hour

12 PLN

od 1 do 2 godzin / 1 to 2 hours

18 PLN

od 2 do 8 godzin / 2 to 8 hours

30 PLN

od 8 do 24 godzin / 8 to 24 hours

65 PLN
18 PLN

* Cena za parkowanie w ściśle określonych przedziałach czasowych. Rozpoczęcie następnej doby parkowania w kolejnym przedziale czasowym powoduje
naliczenie odpowiednio wyższej opłaty parkingowej. Dobę należy rozumieć jako okres wynoszący 24 godziny od momentu wjazdu na parking.
* The price for parking during specified time slots. Commencement of another parking day within another time slot results in charging a higher parking
fee, accordingly. A parking day is a period of 24 hours from the moment of entering the car park.

Opłaty ogólne, kary dotyczące każdego z parkingów /
General fees, additional charges for each car park
Opłata za odblokowanie karty parkingowej / Parking card unblocking fee
Prowadzenie działalności gospodarczej, handlowej lub marketingowej bez zgody Zarządzającego /
Running business activities, commercial or advertising activities without the Operator’s consent
Opłata za wykreślenie z listy nieuczciwych klientów /
The fee for the deletion from the dishonest customers register

+ 10 PLN

hourly/daily tariff fee

+ 10 PLN

10 PLN

od 1 do 2 godzin / 1 to 2 hours

15 PLN

od 2 do 8 godzin / 2 to 8 hours

25 PLN

od 8 do 24 godzin / 8 to 24 hours

45 PLN

każda następna rozpoczęta doba* / every next day started*

15 PLN

Opłaty ogólne, kary dotyczące każdego z parkingów /
General fees, additional charges for each car park
Opłata za odblokowanie karty parkingowej / Parking card unblocking fee
Prowadzenie działalności gospodarczej, handlowej lub marketingowej bez zgody Zarządzającego /
Running business activities, commercial or advertising activities without the Operator’s consent
Opłata za wykreślenie z listy nieuczciwych klientów /
The fee for the deletion from the dishonest customers register

400 PLN
50 PLN

1
5 000 PLN
Parking

300 PLN

7

+ 12 PLN

Kara za utratę biletu parkingowego / Lost parking ticket fee

7

do 1 godziny / up to 1 hour

1

opłata według taryfy
godzinowej/dobowej

każda następna rozpoczęta doba* / every next day started*

Parking

bezpłatnie
free of charge

opłata według taryfy
godzinowej/dobowej

Kara za utratę biletu parkingowego / Lost parking ticket fee
Parking

up to 10 minutes, 3 times a day

3

Taryfa godzinowa / Hourly parking

Strefa krótkiego postoju / Kiss & Drop
Jeżeli długość postoju przekroczy 10 minut, naliczona jest opłata – zgodnie z cennikiem – od momentu wjazdu

Parking

* Cena za parkowanie w ściśle określonych przedziałach czasowych. Rozpoczęcie następnej doby parkowania w kolejnym przedziale czasowym powoduje
naliczenie odpowiednio wyższej opłaty parkingowej. Dobę należy rozumieć jako okres wynoszący 24 godziny od momentu wjazdu na parking.
* The price for parking during specified time slots. Commencement of another parking day within another time slot results in charging a higher parking
fee, accordingly. A parking day is a period of 24 hours from the moment of entering the car park.

CENNIK OPŁATY PARKINGOWEJ – PARKING 1
CAR PARK TARIFF – PARKING 1
do 10 minut, 3 wjazdy w ciągu doby

1

Strefa krótkiego postoju / Kiss & Drop
do 10 minut, 3 wjazdy w ciągu doby

4th and every next entry of the same car during a day

• P1, P3 and P7 are the only parking lots recommended by Warsaw
Modlin Airport
• On parking lots, traffic laws should be abided
• Stopping and parking a vehicle in places other than designed areas
are prohibited

czwarty oraz każdy następny wjazd
tego samego pojazdu w ciągu doby

CENNIK OPŁATY PARKINGOWEJ – PARKING 3
CAR PARK TARIFF – PARKING 3

Parking

CENNIK OPŁATY PARKINGOWEJ – PARKING 7
CAR PARK TARIFF – PARKING 7

Parking

3

Parking

7

Parking długoterminowy* / Long-term parking*
7 dób / 7 days

75 PLN

każda następna rozpoczęta doba, powyżej 7 dób / every next day over 7 started

10 PLN

abonament miesięczny / monthly pass

220 PLN

* Cena za parkowanie w ściśle określonych przedziałach czasowych. Rozpoczęcie następnej doby parkowania w kolejnym przedziale czasowym powoduje
naliczenie odpowiednio wyższej opłaty parkingowej. Dobę należy rozumieć jako okres wynoszący 24 godziny od momentu wjazdu na parking.
* The price for parking during specified time slots. Commencement of another parking day within another time slot results in charging a higher parking
fee, accordingly. A parking day is a period of 24 hours from the moment of entering the car park.

Opłaty ogólne, kary dotyczące każdego z parkingów /
General fees, additional charges for each car park

400 PLN
50 PLN
5 000 PLN
300 PLN

Kara za utratę biletu parkingowego / Lost parking ticket fee
Opłata za odblokowanie karty parkingowej / Parking card unblocking fee
Prowadzenie działalności gospodarczej, handlowej lub marketingowej bez zgody Zarządzającego
Running business activities, commercial or advertising activities without the Operator’s consent
Opłata za wykreślenie z listy nieuczciwych klientów /
The fee for the deletion from the dishonest customers register

400 PLN
50 PLN
5 000 PLN
300 PLN

Oslo-Torp
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Ryga
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Edynburg
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Eindhoven
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Wiedeń
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KIERUNKI LOTÓW

ST YC ZE Ń / LUT Y 202 2

F L I G H T D E S T I N AT I O N S

JANUARY / FEBRUARY 202 2

* dane dotyczą roku 2019.

IMPL ANTY

KOMFORT
Ż YCIA
P I Ę K N Y U Ś M I E C H T O C O Ś W I Ę C E J N I Ż Ł A D N Y D O D AT E K .
TO NA SZ A WIZ Y TÓWK A . NIE K A ŻDY JEDNAK MOŻE
POCHWALIĆ SIĘ PIĘKNYM UZĘBIENIEM. NA SZCZĘŚCIE
N O W O C Z E S N A S T O M AT O L O G I A P O Z W A L A O D M I E N I Ć
N I E T Y L KO W YG L Ą D, A L E J A K O Ś Ć Ż YC I A . P R O B L E M Y
ESTET YK A PROWADZ Ą DO Z AINTERESOWANIA
I M P L A N TA C J Ą P R Z E Z PA C J E N T Ó W . R O Z W I Ą Z A N I E
Z N A J D U J E L E K A R Z S T O M AT O L O G D A R I U S Z S R O K O W S K I .

IMPLANT Y
Jakie można zaproponować leczenie dla pacjentów pojedynczymi brakami lub całkowitym bezzębiem?

S T O M AT O L O G I A E S T E T Y C Z N A
S T O M AT O L O G I A Z A C H O W A W C Z A

kowania pacjenta do implantacji potrzebne jest prześwietlenie
(najczęściej wystarcza punktowe). Wówczas ocenia się poziom

Z ABIEGI PERIODONTOLOGICZNE
C H I R U R G I A S T O M AT O L O G I C Z N A
PROTET YK A
PROFILAKT YK A
W YBIELANIE ZĘBÓW

micznym. Nierzadko potrzeba zobrazowania trójwymiarowego,
czyli wykonania tomografu. Propozycji leczenia może być kilka,
-

wane przez pacjentów. Jaką odpowiedź mogą uzyskać?
Pojęcie kosztów jest odczuciem bardzo indywidualnym, choć zapewne cena jest dość duża. Warto jednak spojrzeć na to długofalowo.
nienaruszenie sąsiednich zębów może okazać się bardzo przekonują-

następuje etap uzupełnień tymczasowych, aby pacjent mógł oce-

Utrudnieniem przed omawianym zabiegiem bywa mała ilość
masy kostnej. Obecne metody pozwalają jednak na zwiększenie jej

Innym rozwiązaniem jest wykonanie na 2, 3 lub 4 implantach
protez akrylowych mocowanych na zaczepach.

mują się raczej bezproblemowo. Wieloletnia praktyka wskazuje na
wym okresie gojenia objawy te łatwo skorygować.
Podsumowując, odbudowy protetyczne poprawiają warunki zgry-

D E N TA L I M PL A N T AC A D E M Y
D O K TO R D A R I U S Z S R O KO W S K I

