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Cześć, ja jestem Kuba, to jest Eliza. Znalazłaś się u nas
z uwagi na to, że jesteś aktorką, jesteś sławna i ludzie
chcą słuchać, co masz do powiedzenia na różne tematy.

Z tą sławą przesadziłeś chyba.
Jakbyś teraz się przeszła ulicą, to byś ze trzy osoby
znalazła, które Cię znają.

Ja się z Tobą mogę założyć, że nie. Gdy idę do Planu B
w nocy to może ze dwie osoby mnie rozpoznają.
To ja mam tak samo.

Ciebie pewnie z Edem Sheeran’em mylą.
Właśnie, bo doszliśmy do wniosku, że my z Elizą
jesteśmy do siebie bardzo podobni.

Jesteśmy rodzeństwem.
Tak z dalekich krajów. Jesteśmy ten sam rocznik,
ten sam kolor włosów i ten sam kolor oczu. Ja nie
osiągnąłem jeszcze niestety żadnego sukcesu, a Ty
masz już jakieś nagrody, więc jest to dość deprymujące,
powiem Ci szczerze.

Myślałam, że to jakoś tak fajnie się uzupełnia i naciąga
ze sobą.
W sensie, że ja jestem porażką życiową?

Wiesz przeciwieństwa się przyciągają. Myślę, że jestem
w takim momencie, kiedy przeżywam dobry czas, w którym
Ciebie ciągnę, a zaraz będzie odwrotnie i to Ty będziesz
ciągnąć mnie.
Spytałem swoich znajomych o Ciebie.

Powiedzieli, że mnie nie znają?
Tak - nie znają Cię. Ale wiedzą, że jesteś aktorką. Na
przykład, moja partnerka życiowa, powiedziała mi takie
niemiłe pytanie: „słuchaj zapytaj ją, czy ona chciała być
aktorką, dlatego że lubi żyć życiem innych ludzi”?

To mnie buduje, to mnie kosztuje. Mam w głowie taki notesik
wyimaginowany, w którym zapisuję różne rzeczy i sytuacje.
Chyba, że to są konkretne zdania, które usłyszałam, wtedy
muszę już to zapisać naprawdę. Nie mam aż takiej pamięci,
niestety. Natomiast, to się faktycznie buduje później, zbiera
się to całe doświadczenie i się tworzy modułowo.
Czy nie jesteś czasem zbudowana w takim razie na
fałszywych wspomnieniach?

Kto z nas nie jest? To jest bardzo ciekawe. Myślę, że nie jestem
zbudowana na fałszywych wspomnieniach, tylko na moich
własnych. Z drugiej strony, nieraz mam sytuacje, w których
z kimś rozmawiam, na przykład z moją przyjaciółką, z którą
rozmawiałyśmy o gimnazjum i tak trochę ją wyśmiałam, że
„o stara, czy Ty pamiętasz, że w gimnazjum nosiłaś takie
okropne trampki do kolan?”. Ona na to, że nigdy nie nosiła
takich trampek. Ja jej mówię, że pamiętam dokładnie, że
nosiła takie trampki. Pytanie, która z nas kłamie, bo nie
znalazłyśmy żadnych zdjęć, które stanowiłyby dowód. Nie
wiem więc, które wspomnienia są fałszywe, a które nie.
Wydaje mi się, że są prawdziwe, a moja przyjaciółka, Agata,
je wyparła. Były to okropne trampki. Dobrzy aktorzy mają
coś takiego, że potrafią opowiadać anegdoty, ja tego nie
mam. Nie potrafię opowiadać historii. Nie nauczyłam się
nigdy robić wstępu, rozwinięcia i zakończenia z puentą,
z kropką na końcu. Tak samo z żartami. Gdy opowiadam
żart i nikt się nie śmieje to muszę powiedzieć: „ej, to był żart
i to jest koniec żartu”. Jakoś nigdy nie umiałam budować
takiego napięcia.
Ale ja mam tak samo! W pewnym momencie przestaje
mi się chcieć starać, żeby to jakoś opowiedzieć.

Dlatego tak się płynie z nadzieją, że to się jakoś idealnie
skończy.

To nie jest niemiłe.

No właśnie. Ja jestem w ogóle bardzo niecierpliwy.
Nie chce mi się ciągnąć historii. Wszystkie audiobooki
słucham na 2.0 - nie mogę wytrzymać. Oni tak
przeciągają te zdania.

Pomyślałem, że to brzmi jakbyś nie miała swojego
życia i po prostu cały czas chciałbyś być kimś innym.

No to może słuchasz złych audiobooków. Ja na przykład
teraz słucham audiobooku, w którym jedna z aktorek
bardzo szybko czyta.

Nie, ja tak nie czuję.
Ona jest taką osobą, że zagląda ludziom w okna
i sprawdza, jak żyją.

Ja też tak czasami robię. Nie patrzę na to, jak żyją, ale
bardziej, jak sobie dekorują mieszkania. To jest fajne
pytanie. Gdzieś tam ciągle próbuję sobie odpowiedzieć
na nie. Dlaczego akurat aktorstwo? To też nie był taki
oczywisty wybór w moim życiu. Chyba jest w tym trochę
prawdy. Lubię przeżywać inne życie i kreować jakąś postać,
alternatywną rzeczywistość. To jest fajna zabawa. Ale to
nie znaczy że nie mam swojego życia. W sensie jest Eliza
Rycembel - prywatna i jest Eliza Rycembel - glina, aktorka.
To też jest interesujące, że Ty - jako aktorka i ja
jako człowiek mamy swoje doświadczenia, które nas
kształtują. W takim razie te doświadczenia, które Ty
masz, doświadczenia udawania, że się martwisz, że
Twoje dziecko umarło, to też w jakiś sposób Ciebie
buduje, prawda?

LU BI Ę PR Z EŻ Y WAĆ
I N N E Ż YC I E I K R E OWAĆ
JA K Ą Ś P O S TAĆ,
A LT ER NAT Y W NĄ
R Z E C Z Y W I S T O Ś Ć.
T O J E S T FA J NA
Z A BAWA . A L E T O N I E
Z NAC Z Y Ż E N I E M A M
S WOJ E G O Ż YC I A .
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PODZIĘKOWANIA DLA
Fabryki Norblina (ul. Żelazna 51/53, Warszawa)
za udostępnienie przestrzeni na potrzeby wywiadu.

IST N IEJ E GIGA N T YCZ NA
ILOŚĆ OSÓB, KTÓR E
POSTA NOW IŁY SIĘ
W Y M IKSOWAĆ Z RODZI N Y,
M I A STA, PA ŃST WA - UCIEC,
Z M IEN IĆ TOŻSA MOŚĆ
Z RÓŻ N YCH, Z NA N YCH
T Y LKO SOBIE POWODÓW.
Jakiego audiobooka teraz słuchasz?

Nie mogę powiedzieć.
Jesteś aktorką, więc może sama sobie czytasz?

<śmiech>
Ja na przykład słucham teraz Jakuba Małeckiego książka „Dżozef”. Czyta to częściowo Łukasz Garlicki,
który na dwukrotnym speedzie brzmi, jakby był na
prawdziwym speedzie.

Naprawdę? Ja słuchałam Ani Dereszowskiej, która bardzo
szybko czyta. Bardzo trudno jest mi ogarnąć. Ale to było
wiele lat temu nagrane. Myślę, że dużo się zmieniło.
Fajne są te wywiady u nas, co?

Bardzo fajne. Fajnie, że jesteście. Fajnie, że Ty jesteś. Jeszcze
w Fabryce Norblina.
A jak ogólnie u Ciebie z rzeczami? Wiem, że przyszłaś
do nas pod pretekstem gadania o serialu.

Właśnie, po co ja tu przyszłam?
To jest filozoficzne pytanie. Po co gdziekolwiek się
chodzi?

Właśnie, jakiś cel powinien w tym być, prawda?
Może przyszłaś, żeby mnie poznać, abyśmy się dotarli,
że jesteśmy rodzeństwem, a potem nigdy więcej ze
sobą nie rozmawiali przez najbliższe 20-ścia lat?

To też jest jakąś ładną relacją. W ogóle możemy się tak
umówić, że tak co 20-ścia lat będziemy się spotykać. Ale
serial, serial… - no, zrobiłam serial.
Tak - „Nieobecni 2”. Rozmawiałem z główną bohaterką
tego serialu rok temu. Więc to jest niejako comeback.
Serial jest ciekawy, bo jest to coś w stylu „magiczny,
chory człowiek”, o sawancie, osobie chorej, ale
pracującej.

Bardzo mi się podobał pierwszy sezon. Poruszenie tematu
zniknięć, jest to takie nieoczywiste. To nie zawsze jest tak, że
ktoś został porwany. Istnieje gigantyczna ilość osób, które
postanowiły się wymiksować z rodziny, miasta, państwa uciec, zmienić tożsamość z różnych, znanych tylko sobie
powodów. To wydaje mi się bardzo ciekawe - co sprawia,
że ludzie są gotowi podjąć taką drastyczną decyzję? Teraz,
w drugiej części, wcielam się z kolei w zaginioną właśnie

DOWCIP WOBEC WIECZNOŚCI
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córkę Danuty Stenki. Jest to bardzo ciekawe wyzwanie, bo
po obejrzeniu pierwszego sezonu, inaczej wyobrażałam
sobie tę historię. Teraz, przy okazji drugiego sezonu, moje
wyobrażenia zostały skonfrontowane i się nie sprawdziły,
więc prawdopodobnie Państwu też się nie sprawdzą. Tym
lepsza niespodzianka.
Może to jest kontynuacja postaci z „Bożego Ciała”?

Uciekła razem z księdzem?
Stwierdziła, że dosyć tej wsi.

Basta i do miasta.
Zresztą, jest to bardzo ciekawa historia niezależnie od
aspektu osób zaginionych. Dziewczyna, która nie jest
rozumiana w swojej wsi, jedzie do miasta, tam robi
sztukę, której we wsi z kolei nikt nie rozumie. I jak im
to przetłumaczyć? Tak jak w „Bożym Ciele”, jak im
przetłumaczyć idee, z którymi nie są zaznajomieni na
co dzień?

Jak nauczyć estetyki?
To tak jak moje gówniane wywiady. Pokażę to mamie,
a mama powie „czemu nie możesz zadać pytania
w stylu: co Panią inspiruje”?

Nie no to jest fajne. Nie zadajesz takich pytań, które słyszę
regularnie, więc to bardzo miłe. Dziś przeczytałam, że 10
maja ma być premiera drugiego sezonu „Nieobecnych”
i bardzo się ucieszyłam.
To wracając do serialu, rozmawiałaś z osobami, które
postanowiły zniknąć?

Nie miałam okazji. Natomiast X lat temu, zanim powstał
pierwszy sezon, mój znajomy pracował dla jednej z gazet,
gdzie miał napisać artykuł o osobach, które podjęły

MOI M M A R Z E N I E M
Ż YC IOW Y M J E S T
BYĆ D OWC I PNĄ
O S OBĄ . W Y DA J E
M I S I Ę, Ż E J E S T
T O N I E MOŻ L I W E
D O O S I ĄGN I Ę C I A ,
B O J UŻ T Y L E
L AT PRÓBUJ E .

właśnie decyzję, że się wypisują z życia i wyjeżdżają.
Bardzo ciężko było dotrzeć do takich osób, natomiast
udało mu się z kilkoma porozmawiać. Poprosiłam go
o materiały, które wtedy zdobył. Artykuł się w sumie nie
ukazał, bo miał za mało źródeł. Przeczytałam to jednak,
posłuchałam wywiadów z Justyną Wasilewską, z osobami
które pracowały przy pierwszym sezonie i jakoś wydało mi
się to wystarczające. Wiesz, dostaję scenariusz, w którym
jest opisane, co się wydarzyło i właściwie na podstawie tej
historii buduję jakąś swoją relację. Nie muszę do tego jeszcze
wymyślać dodatkowych rzeczy. To też było tak napisane, że
właściwie nie miałam zbyt wielu pytań.
Ludzie z różnych przyczyn emigrują.

Tak i to jest niesamowite, bo też nie ma wieku w którym to
się wydarza.
O czym chciałabyś jeszcze porozmawiać?

Może to ja zrobię z Tobą wywiad, bo jeszcze nigdy tego nie
robiłam? Ostatnio brałam udział w koncercie dla Ukrainy
i jak mieliśmy próbę, nałożyłam garnitur, żeby zobaczyć
jak te światła będą wyglądać, to pierwszy raz poczułam się
jak dziennikarka. Nie mam wykształcenia w tym kierunku,
ale tak się czułam wchodząc pewnym krokiem, ogarniając
wzrokiem to wszystko. Właśnie, a skąd w ogóle pomysł,
żeby zrobić ze mną wywiad? Zmusił Cię PR TVN-u?
Musieliśmy wziąć „zapchaj-dziurę” na okładkę.

To wzięli kogoś kto czasem palnie coś głupiego, a czasem
powie coś mądrego. Ja bardzo szanuję Twoją szczerość.
Pomyślałem, że byłoby fajnie, bo przeglądałem sobie
wszystkie rzeczy, jakie robiłem dotychczas i miałem
takie wrażenie, że nie będziesz. Zagrałaś w Osieckiej
- Osiecką i nie dałaś sobie w kaszę dmuchać. Ale to
nie było takie w złym ujęciu feministyczne, w tym
znaczeniu, że „nie” dla wszystkiego, co kobiece, tylko
to był pozytywny feminizm na zasadzie – „tak” dla
wszystkiego, co jest moje. I tak samo w „Bożym Ciele”,
czy też w „Ninie”. Pomyślałem sobie, że fajnie będzie
zrobić z Tobą taki głupi wywiad.

Który mnie obnaży i pokaże mnie prawdziwą?
Że jesteś fajną, interesującą dziewczyną. I mimo, że
jesteś w moim starczym wieku, nadal masz potencjał,
który może ja też kiedyś zrealizuję.

Próbuj, może Ci się uda. Moim marzeniem życiowym jest
być dowcipną osobą. Wydaje mi się, że jest to niemożliwe do
osiągnięcia, bo już tyle lat próbuje.
Ale bycie dowcipnym to nie jest opowiadanie dowcipów.

Nie, zupełnie. Ale chciałabym mieć taką umiejętność.
Oglądam dużo amerykańskich show i tam przychodzą
gwiazdy, wiadomo kultura amerykańska jest trochę inna, ale
te gwiazdy tam są trochę inaczej wychowane. W tej telewizji
inaczej wypadają. Ty na przykład masz taka nawiązkę
amerykańskiego prowadzącego. Dajesz taka swobodę
i to jest super. Ale chciałabym mieć taką umiejętność, że
wchodzę i umiem przeprowadzić elokwentną rozmowę
i jednocześnie jestem w stanie tak to spuentować, ze wyjdzie
z tego żart. A ja nie potrafię. Nie wiem czy to jest kwestia
braku inteligencji czy braku dowcipu.

DOWCIP WOBEC WIECZNOŚCI
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Wiesz co, ludzie mówią ze dowcipność jest
cechą inteligentnych ludzi. Ale nie wszyscy
inteligentni ludzie są dowcipni. To jest
jak z kwadratem i prostokątem, że każdy
kwadrat jest prostokątem, ale nie każdy
prostokąt jest kwadratem.

Ale dobrze nas wyuczyli. I po co nam była delta
i to wszystko? Ja bardzo dobrze zdałam maturę
z matematyki, lubiłam matematykę.
I nie pamiętasz nic?

No może jakbym przysiadła do tego. Ja jestem
wzrokowcem.
Eliza Rycembel, Jakub Wejkszner.
Dowiedzieliśmy się dzisiaj dużo.
Niespecjalnie tego, czego chcieliśmy.
Dziękujemy.

Dziękuję!
ENGLISH

ELIZA RYCEMBEL:
A JOKE IN FACE OF
ETERNITY
Hi, I am Kuba and this is Eliza. You came
here because you’re an actress, you’re
famous and people want to hear what
you have to say on different topics.

I am not that famous.
If you’d walk down the street, at least
three people would recognize you.

I can guarantee that they will not. When
I go to Plan B at night, max two people
know who I am.
It’s the same for me.

They must confuse you with Ed Sheeran.
Yeah, we got to the conclusion that we are
very similar to Eliza.
We are siblings.

Yes, from different countries. Born the
same year, same hair color, same eye color.
I have no successes yet, but you have some
awards which are pretty overwhelming, to
be honest.
I think it’s supplementing really well.

Do you mean, me - being a total failure?
You know, opposites attract. I think that
I’m in the moment when I have a good time
and can pull you up and soon it will be different and you will pull me up.
I asked my friends about you.

They told you they don’t know me?
Yes - they don’t. But - they know you’re
an actress. My partner told me something
that seemed unpleasant to me. She said:

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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“Ask her if she wanted to be an actress
because she likes to live the lives of
different people”.

It’s not unpleasant.
I thought you may feel as if I think that
you don’t have your life and want to be
someone else all the time.

No, I don’t feel that.
She is the kind of person that looks
at people's windows and checks how
they live.

I do it too sometimes! I don’t look at how
they live but rather how they decorate their
flats. That’s a cool question. Somewhere
I want to answer it myself. Why acting? That
was not an obvious choice in my life. There
is probably some truth in it. I like to live
other lives and create some kind of another character, an alternative reality. It’s fun!
But it doesn’t mean I don’t have my own life.
There is Eliza Rycembel - private and Eliza
Rycembel - actress.

It’s interesting that you, as an actress and as
a human being, have experiences that create
you. You also have experiences that are fake,
like your kid is dead, and this also builds you
in some way, right?

It builds me, it costs me. I have a notebook in my
head, where I put some things and situations. If
those are real sentences I’ve heard then I have
to write them down for real. I don’t have such
good memory. Although, it’s a fact that I build
up and gather all of this experience and create
in modules.
So are you, in some way, created from false
memories?

Who isn’t? It’s very interesting. I think I am
built on false memories but only of my own.
On the other hand, when I have conversations
with someone, for example - with my friend
who I was in grade school and I say “man,
do you remember when you were wearing
those terrible knee-high sneakers?”. She says
that she never wore anything like that. And
I say to her that I remember exactly that

you wore those! Which one of us is lying? We
never found any photos to prove it. I don’t
know which memories are fake and which
are not. I think that my memories are real
and my friend, Agata, just denied it. Those
were some really horrible sneakers. Good actors have a thing about stories, they can say
anecdotes all day long, I don’t have it. I can’t
tell stories. I have never learned to do a proper introduction, development, and closing
with a punchline. The same goes for jokes.
When I tell a joke and nobody laughs I have to
tell them that this is the end of the joke. I was
never able to build an atmosphere.
I have the same! I get bored quickly while
telling a story.

And it just flows, hoping that it will end perfectly
somehow.
Eliza Rycembel, Jakub Wejkszner. We found
out a lot today. Not especially something we
wanted. Thank you.

Thanks!

SMAKI ANDRZEJA POLAN
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#BURZAWKINIE
KINGA BURZYŃSKA
W ROZMOWIE
Z KAROLINĄ GRUSZKĄ
TEKST Kinga Burzyńska

ZDJĘCIA Bartosz Maciejewski

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY
NA ANYWHERE.PL

#BURZ AWKINIE

18–19

S TREFA VIP / VIP ZONE

#Burzawkinie. Karolina Gruszka - wybitna aktorka:
teatralna, filmowa, serialowa. Laureatka wielu
prestiżowych nagród za role filmowe i teatralne.
Karolino, uśmiechałybyśmy się chyba dzisiaj szerzej,
gdyby nie dzień, który zarówno dla Ciebie, jak i dla
nas wszystkich, jest bardzo trudny. Rozmawiałyśmy
o tym, zanim zaczęłyśmy spotkanie, że to dla Ciebie
szczególny dzień.

Tak jak powiedziałaś, dla nas wszystkich jest to dzień wyjątkowo trudny. Muszę przyznać, że do końca byłam w grupie, być może naiwnych osób, które wierzyły, że jednak do
takiej inwazji rosyjskiej w Ukrainie nie dojdzie, a przynajmniej nie na taka skalę, nie tak szybko, nie w tak bestialski
sposób. Nie mogę wyrzucić tego z głowy. Moje myśli krążą
teraz wokół Ukrainy, moje serce jest tam. Jestem w kontakcie z osobami, które są w Ukrainie, a także z moimi bliskimi, którzy są w Rosji, którzy, będąc po stronie opozycji,
kompletnie nie podpisują się pod wojną Putina. Są moralnie zdewastowani.
Twój mąż – świetny reżyser, dramaturg Iwan
Wyrypajew – jest Rosjaninem. Dostajesz telefony od
ludzi z Rosji. Czy wszyscy stoją po tej stronie „złej”?

Niestety, duża część Rosjan uwierzyła w putinowską propagandę. Oni naprawdę żyją w przekonaniu, że Rosja ratuje Ukrainę przed ukraińskimi nazistami. Prości ludzie
żyją akcjami humanitarnymi na rzecz biednych ukraińskich dzieci, przygotowują paczki. Oglądają te same zdjęcia zrównanego z ziemią Mariupola, które widzimy my, ale
zupełnie inaczej je rozumieją. Dla nich to dowód na okrucieństwo ukraińskich nazistów, którzy, jak im pokazują
w mediach, cynicznie wykorzystują dzieci i kobiety jako
żywe tarcze. Tak tłumaczy się im ilość ofiar wśród cywili.
I wielu z nich w to wierzy. Jest część społeczeństwa, która wciąż próbuje żyć w oderwaniu od polityki, nie mając
dostępu do elementarnej ludzkiej empatii. Ich najtrudniej
jest mi zrozumieć. Na szczęście, są też tacy, którzy wszystko rozumieją, czują i którzy z narażeniem życia próbują
walczyć z tym strasznym systemem. Na pewno nie należy
ufać sondażom, które mówią o 80-procentowym poparciu
dla Putina i jego inwazji. Musimy pamiętać, że w Rosji za
mówienie prawdy o wojnie w Ukrainie grozi do 15 lat więzienia. Ludzie boją się mówić tego, co myślą. Boją się wyroków, pobicia, tortur. Boją się o swoich bliskich. Boją się, że
zostaną zwolnieni z pracy, że zostaną ze swoimi rodzinami, dziećmi bez środków do życia. Boją się przymusowego
wcielenia do armii i wysłania na front. Oczywiście, w obliczu koszmaru jaki przeżywają Ukraińcy, strach Rosjan
nie wzbudza takiego współczucia. Domagamy się od nich

raczej aktów odwagi, ale nie jestem pewna, czy mamy do
tego moralne prawo. Kiedy na przestrzeni ostatnich lat setki tysięcy Rosjan wychodziły na ulicę, kiedy pisali petycje
do zachodnich przywódców z prośbą o pomoc, o wprowadzenie sankcji po sfałszowanych wyborach, po skazaniu
Nawalnego, nikt na to wtedy nie reagował. Europa Zachodnia dalej prowadziła swoje interesy z Putinem i przymykała oczy na jego, już wtedy oczywiste, zbrodnie, bo tak jej
było wygodniej. Putin tymczasem wykorzystał te lata na
całkowite wyeliminowanie w Rosji opozycji i udoskonalił
wewnętrzną propagandę.
Nawet Wam, jako rodzinie, trudno było przez ostatnie
lata pojechać do Rosji.

Tak. Już siedem lat temu zdecydowaliśmy się na to, że przeprowadzimy się z Rosji do Polski, mimo tego, że byliśmy
bardzo mocno związani z publicznością rosyjską, z tamtejszym teatrem. Uwielbiałam tam grać. mamy tam przyjaciół, rodzinę, ale jednak poczuliśmy już wtedy, że nie chcemy żyć w kraju, który prowadzi taką politykę. Obecnie nie
ma już o czym mówić. Mój mąż za jednoznacznie antyputinowskie poglądy jest tam uznany za zdrajcę ojczyzny i zaraz po przekroczeniu granicy zostałby aresztowany.
Całe szczęście możecie tworzyć i pracować tu, z czego
bardzo się cieszymy. Żeby się trochę od tego oderwać,
pomyślałam sobie, że zaczniemy też naszą rozmowę od
takiego filmu, który ja już obejrzałam, a widzowie za
chwilę zobaczą, gdyż w połowie marca będzie premiera.
„Za duży na bajki”. Zagrałaś tam jedną z głównych ról
i to jest absolutnie uroczy, przepiękny film familijny.
Mówi się, że jak dzieci się pojawiają na planie, to
kradną ten film i tutaj się pojawił taki główny bohater
– Waldek, grany przez Maćka Karasia, którego grasz
przewrażliwioną mamę.

Tak, nadopiekuńczą mamę, całkowicie przewrażliwioną.
Pamiętam, jak spotkałyśmy się na planie i mówiłaś,
że ona jest przewrażliwiona, ale nie wiedziałam, że aż
do tego stopnia. Dzisiaj pomyślałam sobie, że nawet
trochę jej nie lubię i zastanawiałam się, na ile ja jestem
podobna do tej mamy.

Tak, ale potem coś tam jednak zaczyna rozumieć, prawda? Poza tym, można ją usprawiedliwić o tyle, że sama dopiero co otrzymała diagnozę ciężkiej choroby i te wszystkie swoje lęki gdzieś tam przerzuca na swojego syna. Skoro
nie może kontrolować swojego życia, chce kontrolować
chociaż jego, żeby mu się nic nie stało. Oczywiście, bardzo
w tym przesadza i całe szczęście, że zjawia się bohaterka

U W I E L B I A Ł A M TA M GR AĆ . M A M Y
TA M PR Z YJAC I Ó Ł , RO DZ I N Ę, A L E
J E D N A K P O C Z U L I Ś M Y J U Ż W T E DY, Ż E
N I E C H C E M Y Ż YĆ W K R A J U, K T Ó RY
PROWA DZ I TA K Ą P O L I T Y K Ę.

PODZIĘKOWANIA DLA
firmy MOLTON (molton.pl), partnera wywiadu
oraz Fabryki Norblina (ul. Żelazna 51/53, Warszawa)
za udostępnienie przestrzeni na potrzeby wywiadu,
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M A M POCZUCIE, ŻE TO
J E S T B A R DZ O S PE C Y F I C Z N Y
Z AWÓ D. JA T O KO C H A M .
U WA Ż A M , Ż E M A B A R DZ O
W I E L E D O B RYC H S T RO N I ,
J E Ż E L I S I Ę O D N A J DZ I E S WO JĄ
N I S Z Ę, M OŻ E BYĆ C U D OW N Y.
grana przez Dorotę Kolak – szalona ciotka, która trochę pomaga temu chłopcu się
usamodzielnić.

się z nią wybiorę, chociaż trochę się stresuję,
bo jeszcze nie byłam z nią na filmie ze swoim
udziałem.

Czy Ty jesteś taką mamą nadwrażliwą?

Naprawdę? Nie widziała jeszcze?

No mam nadzieję, że nie. Bardzo się staram dawać dużo wolności i przestrzeni swojej córce.

Nie, ona chodzi z uwielbieniem na nasze
przedstawienia do teatru. Na przykład, jej
absolutnie ulubionym spektaklem jest „Wujaszek Wania” Czechowa w reżyserii mojego
męża. Zresztą, ja też bardzo go lubię, W ogóle,
kocham Czechowa. Ta moja miłość dostała
się chyba w genach mojej córce, bo bardzo ją
nasz spektakl porusza.

Czy Twoja córka czytała scenariusz? Pewnie
nie, ale opowiadałaś jej o tym filmie?

Trochę jej opowiadałam, ale nie widziała
jeszcze, bo nie było premiery. Nawet ja nie
widziałam. Ty jesteś pierwsza. Ale na pewno

To pięknie, ale czy Ty jesteś taką mamą,
która zabiera na przykład dziecko na
próby do teatru, bo obydwoje jesteście
z tym teatrem związani? Spędziła trochę
czasu w garderobie?

Spędziła może trochę, ale nie aż tak dużo,
jakby się mogło wydawać. Teraz na przykład będzie miała ferie, a my będziemy mieli w tym czasie serię prób wznowieniowych
i na pewno będzie je oglądała. Bardzo na to
czeka, interesuje ją to.
Czyli jest szansa, że pójdzie w ślady
mamy?

Nie wiem. Absolutnie jej w tę stronę nie kieruję. Mam poczucie, że to jest bardzo specyficzny zawód. Ja to kocham. Uważam, że
ma bardzo wiele dobrych stron i, jeżeli się
odnajdzie swoją niszę, może być cudowny.
Natomiast to trzeba bardzo dobrze wiedzieć, że to jest właśnie to, co się chce robić.
Wolałabym, jeżeli miałaby kiedykolwiek iść
w podobną stronę, żeby sama sobie do tego
spokojnie doszła.
Miałaś 9 lat, jak zaczynałaś, więc ona jest
już troszkę starsza.

Tak, to już ponad 30 lat w tym zawodzie.

#BURZ AWKINIE

ma wdzięk i charyzmę przed kamerą, oprócz
tego, bardzo szybko odnalazł się na planie.
Właściwie po 3-4 dniach wszystko już wiedział: na kogo ujęcie, jaki dubel, co to znaczy
zbliżenie, jak się gra na dalszym planie. Co
więcej, zaczął nam wszystkim dawać rady,
że może tu bym sobie zmieniła dialog, bo ma
taka propozycję i niektóre te propozycje były
w punkt, korzystałyśmy z tego z Dorotą.
Pytanie, jak reaguje aktorka z 30-letnim
stażem na uwagi 10-latka?

To jest rozbrajające. Tym bardziej, że to nie
były uwagi bez sensu.
Czyli skradł wasze serca?

Tak, nas wszystkich. Jesteśmy w nim zakochani i nie mogę się już doczekać premiery,
bo obiecał, że będzie przemawiał.
Naprawdę? Prowadzę tę premierę. (śmiech)
Dopuszczę go do głosu.

Tak. Mam nadzieję, że nie zapomniał o tym.
Film rzeczywiście uroczy. Andrzej
Grabowski, Dorota Kolak, Karolina Gruszka
i Maciek Karaś, o którym wspomniałyśmy.
Jeszcze jest dwoje młodych, zdolnych
aktorów. Powiedziałaś o tym, że uwielbiasz
Czechowa, że uwielbiasz grać w tego typu
teatrze. Zagrałaś teraz w Teatrze Telewizji,
który czeka i, jak mi wspomniałaś zanim
zaczęłyśmy rozmawiać na antenie, że jest
też aktualny. Co to jest?

Może jest ktoś taki, kto nie wie gdzie
zaczynałaś. To była „Dyskoteka Pana
Jacka”, tak?

I potem zauważył Cię i już się Tobą
zachwycał. Chociaż chyba nie grałaś u niego
nigdy?

Jeśli tak liczyć, to jeszcze wcześniej zaczęłam. Dziewięć lat liczę od swojej pierwszej roli
kinowej. Roli, a raczej epizodu u Krzysztofa
Zanussiego.

Nie grałam u niego potem nigdy. (śmiech)

Jezu, gdzie to było?

To był taki film, którego chyba nikt nie widział – „Chopin na zamku” to się nazywało.
To była jakaś koprodukcja polsko-japońska,
film telewizyjny. Grałam tam dziewczynkę
do nut, stałam przy Chopinie i przewracałam mu nuty. Miałam jedno zbliżenie, nie
miałam żadnych słów. Ale Pan Krzysztof Zanussi to pamięta.

Kiepsko Ci poszło. (śmiech)

Ale jak się potem spotkaliśmy to mówił, że pamięta. Że to on mnie odkrył.
Czyli „Dyskoteka Pana Jacka” to było jeszcze
wcześniej. Wracając jeszcze na chwilę do
filmu i do dzieci na planie. „Za duży na bajki”
– to ten Waldek, grany przez Maćka Karasia,
rzeczywiście jest niesamowity. Wiem już, że
to totalny naturszczyk.

Tak, to był jego pierwszy film, debiut absolutny. Oprócz tego, że jest niezwykle naturalny,

To jest tekst mojego męża, który napisał niedawno. „Badania Ściśle Tajne – New Constructive Ethics” – taki jest tytuł. Jeden
z krytyków napisał, że to jest trochę polska odpowiedź na „Don’t Look Up”, bo rzeczywiście
spektakl dotyka problemu kryzysu i klimatycznego, i w ogóle takiego kryzysu z którym
się teraz zmagamy - ogólnoludzkiego. Tego,
na jakim etapie ewolucyjnego rozwoju w tej
chwili jesteśmy. Na ile jest szansa, że możemy
się w ogóle jednoczyć w jakiś ważniejszych
sprawach, po to, aby chociażby ratować naszą
planetę. Na ile reżimy totalitarne (co dzisiaj
jest jeszcze bardziej aktualne) stanowią przeszkodę nie do przejścia. W sztuce występują
trzy postaci. ja gram psycholożkę integralną,
Andrzej Konopka neurobiologa, a Wiktoria
Filus biolożkę, która pracuje dla Watykanu.
Bohaterowie biorą udział w badaniu, podczas
którego są pytani przez ludzi, których nie
widzą o to, w jakim punkcie znajdujemy się
jako ludzkość, co nam grozi i co według nich
należałoby zrobić, żeby temu zagrożeniu zapobiec. Obserwujemy też prywatne relacje,
jakie łączą bohaterów i które okazują się być
bardzo nieoczywiste. To historia także o tym,
że nawet ci, najbardziej świadomi spośród nas
ludzie, którzy, wydawałoby się, mają wszystko
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poukładane, mają odpowiedzi na każde pytanie, wiedzą, jak należy żyć i jak komunikować
ze sobą, żeby zmieniać ten świat na lepsze, że
nawet oni gdzieś tam w środku, mają w sobie
jakąś taką nutę hipokryzji. Przez uwarunkowania kulturowe, społeczne. nie są w stanie
do końca żyć w zgodzie z tym, co głoszą.
Jesteś bezkrytyczna w stosunku do tego, co
pisze, reżyseruje Twój mąż?

To jest dobre pytanie. Jestem jego wielką
fanką, rzeczywiście bardzo lubię jego dramaty. To jest tak, że jak je czytam, to mam
ochotę wyjść na scenę, żeby to mówić, bo to
są tematy, które mnie żywo dotykają i chcę
się nimi dzielić z innymi. W przypadku tego
Teatru Telewizji, wydaję mi się, że wyszło
nam coś bardzo pożytecznego i ciekawego. Trochę brakuje takiego głosu w polskiej
przestrzeni publicznej. Zapraszam bardzo,
spektakl jest w bezpłatnym dostępie na
VOD i można to tam oglądać.
Powiedziałaś, że sobie rekompensujesz,
że spotykasz się z innymi twórcami
w kinie, filmie, w serialu. Teraz zagrałaś
w „Nieobecnych”, dołączasz w drugiej serii

i to będzie zupełnie inne oblicze Karoliny
Gruszki. Taka zabawa w coś totalnie innego
jest tym, co Cię w tym zawodzie najbardziej
pociąga?

Ja to uwielbiam. I oczywiście najchętniej grałabym tylko takie role, żeby żadna nie była
taka, jak poprzednia. Dlatego tak się ucieszyłam z tej propozycji. To, co mogę powiedzieć,
to to, że gram tam niezwykle charyzmatyczną, duchową przywódczynie.
Nie do końca dobrą…

No wiesz, to jest tak, ona na pewno ma różne
zdolności, na przykład umie oczyszczać aurę,
jest bioenergoterapeutką i jest w tym dobra.
Co więcej, ma wykształcenie psychologiczne, w związku z czym prowadzi warsztaty
z kochania wewnętrznego dziecka, prowadzi medytacje, yogę (co jest mi bliskie). Ma
swój ośrodek rozwoju duchowego, swoich
podopiecznych, którzy bardzo jej ufają i którym pomaga radzić sobie z traumami z dzieciństwa, czy późniejszych lat. Trafia do niej
bohaterka grana przez Justynę Wasilewską
i też próbuje poradzić sobie z tym, co przeszła w pierwszym sezonie „Nieobecnych”. Nie
będziemy za dużo zdradzać, ale niewątpliwie

jest to postać złożona, nieoczywista. To było
dla mnie duże wyzwanie.
W 2003 roku skończyłaś Akademię
Teatralną, dobrze mówię?

Wiem, że zaczęłam w 1999 roku, bo pamiętam pierwsza linijkę hymnu naszego roku:
„był to wrzesień 99’…gdy w budynku na Miodowej”, ale dalej nie pamiętam.
Kto napisał taki wspaniały hymn?

Napisaliśmy to my – nasz rok. Maciej Makowski na pewno napisał muzykę, a tekst jakoś
wspólnymi siłami.
Skoro zaczęłaś w 1999 to skończyłaś
w 2003, szybko licząc, bo byłaś świetną
studentką, więc nie mogłaś się gdzieś tam
zatrzymać po drodze i nie zdać z roku na rok.

Tak się nie da w szkole teatralnej, bo Cię
wywalają.
To prawda. Spotkałyśmy się przy okazji
takiego programu – „Absolwenci”, bo
wy mieliście świetny rok, na którym
oprócz Ciebie, był Marcin Bosak i Ania
Dereszowska, Małgosia Socha – dużo
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takich osób, które funkcjonują, świetnie sobie radzą,
każdy tam inną drogę obrał w zawodzie. Pamiętam,
rozmawiałyśmy o tym, że przyszłaś już do tej szkoły
teatralnej, mając doświadczenie filmowe, jako gwiazda.

Zupełnie nie miałam takiego poczucia. Miałam poczucie, że przyszłam jako osoba, która już coś tam robiła i że
wszyscy myślą, że jej się wydaje, że ona coś tam już zrobiła. W związku z tym, coś więcej umie i teraz jej udowodnimy, że nie umie. Z taka myślą w głowie chodziłam po
korytarzach.
Naprawdę? Byłaś wtedy już po „Bożej podszewce”?

Tak.
Czyli już przyszłaś jako doświadczona aktorka.

Bez przesady. Miałam kilkaset dni zdjęciowych na koncie,
bo to był serial, a więc też jakieś obycie z kamerą, ale ja
chciałam grać w teatrze.

To było tylko Twoja poczucie, że ktoś chce Ci coś udowodnić,
czy rzeczywiście profesorowie próbowali Ci pokazać, że
jeszcze troszeczkę Ci brakuje?

Raczej był to mój kompleks. Dostałam kilka komentarzy ze
strony profesorów, takich delikatnie złośliwych, zdarzyło się.
Trafiły na podatny grunt, ale bez przesady – nie był to na pewno żaden mobbing.
Zastanawiam się na ile ta krytyka, zostaje w głowie i też
na życie. Przez jak długi czas, próbowałaś sobie potem coś
udowodnić, że potrafisz, że jesteś warta, żeby grać w filmie,
czy serialu? Czy potem bardzo szybko przeszłaś nad tym do
porządku dziennego?

Lata spędzone w akademii teatralnej były pod tym względem
najgorsze. Miałam ciągłą potrzebę udowadniania czegoś, poczucie presji, poczucie, że próbowano nas formatować, pewnie
podświadomie. Może to wynikało z tego, że brakowało, moim
zdaniem, większości profesorom (nie mówię, że wszystkim,
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ale większości) rzetelnej metody teatralnej,
której by nas uczyli. Bazowali na swojej intuicji, swoim subiektywnym odbiorze każdego
z nas i próbowali nas ulepić trochę na wzór
tego, co oni widzą na nasz temat. Ja naprawdę
miałam fajny rok – takich ludzi, którzy trzymali się ze sobą, ale atmosfera, która panowała na uczelni była dla większości z nas stresująca, toksyczna, pełna rywalizacji narzucanej
nam z zewnątrz. A przecież ten zawód polega
na współpracy, na partnerstwie, na tym, żeby
wzajemnie od siebie czerpać. Wymaga lekkości, odwagi i wiary we własne umiejętności.
Żeby to w sobie odnaleźć i rozwijać potrzebne
jest bezpieczne środowisko. W moich czasach
akademia teatralna takim środowiskiem nie
była. Oczywiście, poznałam wielu cudownych ludzi i mam z tego czasu mnóstwo pięknych wspomnień, ale po jej skończeniu poczułam wielką ulgę.
W takim razie, gdzie nauczyłaś się
najwięcej aktorstwa?

Mówiłam już o tym nieraz, że to jednak była
Rosja. Moskwa, tak naprawdę. Był to czas formujący mnie jako aktorkę, na pewno.

A co w tym takiego było? Co było dla
Ciebie najistotniejsze?

Istotne było to, że po raz pierwszy ktoś ze mną
rozmawiał o tym, że, jak wychodzę na scenę
(w ogóle jak gram jakąś rolę) to nie po to, żeby
dobrze zagrać jakąś rolę, tylko po to, żeby
o czymś opowiedzieć widzowi. To się wydaje banalne, oczywiste, ale ze mną nikt przez
cztery lata w szkole o tym nie porozmawiał.
Skupiałam się na emocjach wymyślonej postaci literackiej, zamiast tego, żeby ten wektor uwagi skierować na widza i zastanowić się,
o czym konkretnie chcę z nim przez te najbliższe półtorej godziny spektaklu porozmawiać.
A w tej chwili, co jest dla Ciebie
najważniejsze? Widzę, że rozmawiam
z niezwykle dojrzałą osobą, z dużym
dystansem, że Ty znasz swoją wartość,
że Ty świetnie tę drogę poprowadziłaś.
Widzę taką lekkość w Tobie. Czy jest tak,
że to aktorstwo jest wciąż najważniejsze,
na pierwszym miejscu, czy masz jakiś inny
priorytet w życiu?

Oczywiście, że aktorstwo nie jest moim priorytetem, chociaż jest bardzo ważną i spójną

częścią mojej drogi. Doskonałym narzędziem
do realizowania swojego twórczego potencjału. Priorytetem jest jednak to, żeby przechodzić przez to życie maksymalnie świadomie
i w miłości, co ma wpływ na każdy aspekt
mojego życia, czy to jest życie zawodowe, czy
rodzinne, czy jakiekolwiek inne.
Powiedziałaś o jodze, przy okazji postaci
z „Nieobecnych”, czy abstrahując od postaci,
czy to jest Ci bliskie?

Joga jest mi bardzo bliska, wspomaga mnie na
co dzień. Im więcej jest jej w moim życiu, tym
generalnie jest ze mną lepiej.
Uprawiasz jogę, tak na co dzień?

Tak.
Potrzebujesz jakiegoś nauczyciela, czy
już jesteś na takim etapie rozwoju, że nie
potrzebujesz?

Uprawiam jogę już od ponad dwudziestu lat
chyba. Natomiast, zawsze dobrze jest raz na jakiś czas trafić do nauczyciela, który Ci pomoże,
który Cię skoryguje. W ogóle, dobrze jest czasami popraktykować w grupie, bo to jest zupełnie

#BURZ AWKINIE

I co wtedy robi aktorka Karolina Gruszka?
Próbuje się odnaleźć na takim planie,
czy chce rozwiązać umowę i dzwoni do
prawnika?

Takiej możliwości za bardzo nie ma. Trzeba
nieść konsekwencje swojej decyzji. Staram
się wtedy, uważam że to jest najlepsza metoda, znaleźć coś, co mnie w tym cieszy, cokolwiek by to miało być.
Kostium na przykład. (śmiech)

Na przykład. Nie wiem na ile sam kostium
mógłby zapewnić to poczucie sensu. Ale

innego rodzaju praktyka. Na co dzień praktykuję sama, bo
trudno byłoby mi tak regularnie chodzić na jakieś zajęcia.
Jeszcze jest jedna rola przed Tobą, bo w „Nieobecnych”
będziemy Cię oglądać za chwilę, za jakiś czas przed wakacjami. Ale jest jeszcze coś, o czym warto
powiedzieć, to jest film „Wyrwa”.

To jest film w reżyserii Bartka Konopki, gdzie gramy z Tomaszem Kotem i Grześkiem Damięckim. Z Tomkiem gramy małżeństwo.
Zastanawiam się, czy graliście razem wcześniej?

Nie, właśnie nie. Ostatnio graliśmy razem w jednym filmie, gdzie ja miałam tak naprawdę jakieś trzy dni zdjęciowe, Tomek chyba też. To była polsko –nowozelandzka produkcja z Diane Kruger w jednej z głównych ról – „Joika”.
Znowu jednak nie spotkaliśmy się z Tomkiem na planie,
nie mieliśmy żadnej wspólnej sceny.
Będziecie pracować w „Wyrwie”. Na jakim etapie
jesteście w tej chwili?

Właśnie zaczęliśmy zdjęcia.
Czyli można powiedzieć, że w tej chwili podchodzi się
bardzo poważnie do tych polskich produkcji. Jest czas na
przygotowanie, na próby, na taki okres przed-zdjęciowy.
Konopka pracuje tak dosyć mocno przed zdjęciami.

Tak. Myślę, że to nie jest jakaś nowa rzecz. Odkąd jestem
w zawodzie, byli tacy reżyserzy, którzy chcieli tych prób,
znajdywali na nie czas, ale byli też tacy, którzy woleli na
planie zaimprowizować.
Ale Ty u takich nie grasz?

Wiesz, czasem okazuje się że to też jest jakaś metoda. Ważne, żeby reżyser bardzo dobrze wiedział czego chce i potrafił to jakoś z aktora wyciągnąć.
A czy miałaś taki plan, z którego chciałaś uciekać?

Nie miałam takiej ewidentnej wpadki. Wydaje mi się, że
gdzieś na przestrzeni lat udało mi się zrozumieć, co może
mi pasować, a co nie. Natomiast faktycznie, raz czy dwa
byłam na takich planach, gdzie poczułam, że miałam
kompletnie inne wyobrażenie na temat tego, jak to będzie
wyglądać i że jest mi trudno.

26–27

S TREFA VIP / VIP ZONE

znaleźć coś takiego, w czym czujesz , że możesz zrobić
coś pożytecznego.

się emploi. Pojawiają się nowe obszary emocjonalne do odkrycia. Nie ma miejsca na nudę.

To trudne rzeczywiście.

I to jest to, co powiedziałaś, nowe odsłony samej
siebie, tak?

Na razie mi się udawało. Miałam, pamiętam, jeden taki plan,
że czułam, że to pewnie nie będzie taki film, jaki sama, jako
widz, chciałabym obejrzeć. To już było czuć gdzieś tam na
planie. Cóż, zdarza się i tak.
I wtedy na taki film, na pewno z córką byś już nie poszła.

To był film dla dorosłych.
Kiedyś dorośnie więc będziesz mogła jej pokazać.

Na pewno nie będę przed nią ukrywać swoich niepowodzeń.
Każdemu się zdarza.
Zaczęłyśmy od filmu dla dzieci. W zasadzie myślę, że ten
film jest dla dzieci i dla dorosłych, ale Ty zaraz wchodzisz
na kolejny plan, który będzie też filmem familijnym,
takim dziecięcym. Zastanawiam się z czego to wynika, że
zaczęłaś grać w takich filmach?

Wiem, ja teraz mogę grać mamy wreszcie. O to chodzi.
Niewiarygodne, że Ty jako mama wciąż wyglądasz jakbyś
miała 18 lat.

Ja się bardzo z tego cieszę. W tym zawodzie to jest piękne, że
w miarę jak się starzejemy, przychodzą nowe role, zmienia
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Tak. Poza tym, ja sama jestem mamą i bardzo się cieszę,
że robię filmy, które będę mogła pokazać swojej córce,
bo nie ma tak dużo familijnych, polskich filmów. Projekt,
o którym mówisz to szansa na coś bardzo pięknego. Reżyseruje Magda Łazarkiewicz, scenariusz powstał na
podstawie „Kajtka Czarodzieja”, a Korczak zawsze był bliski mojemu sercu, więc myślę, że to może być coś bardzo
wartościowego.
A kogo tam zagrasz? Możesz już mówić,
czy jeszcze nie?

Mamę jednej z dziewczynek. Nauczycielkę.
Ale umowa już podpisana.

Tak. Pierwszy dzień zdjęciowy już w kwietniu.
Karolino droga, Mamo – bardzo Ci dziękuje za to
spotkanie. Film „Za duży na bajki” już za chwilę
i „Nieobecni” też już za chwilę. Zapraszamy do Teatru
Telewizji i do Teatru Polskiego na „Wujaszka Wanie”.
Karolina Gruszka – dziękuję Ci bardzo.

Dziękuję.
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ANYWHERETV: #BURZAWKINIE
KINGA BURZYŃSKA IN CONVERSTION
WITH KAROLINA GRUSZKA
#Burzawkinie. Karolina Gruszak - is an
amazing theatrical, film, and small-screen
actress. Winner of many prestigious
prizes for movie and theatrical roles.
Karolina, our smile would be wider if not
for the day in which we meet that is hard
for you and for all of us. We spoke about
it before we started this meeting, that
this is a special day for you.

As you said, it was a very hard day for all
of us. I must admit, that I was in a group
of maybe naive people, who thought that
the Russian invasion of Ukraine will not
happen. At least not that fast, not on this
scale, and not in such a horrible way.
I can’t get it out of my head. My thoughts
are with Ukraine, my heart is there. I am
in contact with people who are in Ukraine,
with my loved ones in Russia who, while
being on the opposition site, completely
disagree with Putin’s war. They are morally
devastated.

At least you can create and work here and
we are happy about it. To change a subject,
I thought I would start our conversation
with a movie that I have already seen and
our viewers will soon see, in the middle
of March - “Too old for fairytales”. You
played one of the main roles in it and it’s an
absolutely beauftiful family movie. People
who watched it told me that when kids are
appearing on the screen they totally steal
it. Here - it’s the main character - Waldek,
played by Maciek Karaś. You play his oversensitive mother.

Yes, overcaring, totally over-sensitive.
I remember when we met during the
shooting and you told me how oversensitive she is but I didn’t know she went
that far. Today I thought to myself that
I don’t really like her and wondered how
similar am I to this mom.

Yes, but she understands it after a while,
right? Besides that, you can justify her actions
a bit, because she just got a very hard illness
recognized and she put all of her fears on
her son. If she can’t control her own life, she
wants to control his to make sure he is safe. Of

course, she is overbearing and luckily, there is
a character played by Dorota Kolak, a crazy
aunt who helps this boy to stand on his own.
Are you an over-sensitve mother?

I hope not. I try to give a lot of freedom and
space to my daughter.
Did she read the script? Probably not, but
did you tell her about this movie?

I told her a little bit, but she didn’t see it, there
was no premiere. Even I didn’t see it. You were
the first. I will definitely go with her, although
I am a little stressed because I have never
been with her on a movie with me in it.
Really, she never saw it?

No, she goes keenly to our performances in
the theatre though. For example, her favorite
play is “Uncle Vanya” by Czechov directed by
my husband. I really like it too. I love Czechov.
I guess I spread this love to my daughter
as well because she is really moved by this
performance.
I guess this movie is for kids and adults.
You have another movie set to go to, also
a family movie. I wonder how did it happen
that you started getting such roles?

I know, I can play moms now! That’s what it’s
about!
That’s incredible that you, as a mom, still
look 18.

I am very happy about that. It’s beautiful
in my profession that as we get older, new
roles come, and our emploi changes. New
emotional parts to discover appear. There is
no place for boredom.
And this is something you said for the new
you, right?

Yes. Besides, I am a mom and I’m happy
that I can make movies I will be able to
show my daughter because there aren’t
many family-oriented, polish movies. This
project you spoke about is a chance to show
something beautiful. It’s directed by Magda
Łazarkiewicz. The script is based on “Kajtek
Czarodziej” book and Korczak, the author,
was always close to my heart so I think it can
be something valuable.
Who do you play there? Can you tell us?

Mother of one of the girls. A teacher.
Karolina, Mom - I’d like to thank you for this
meeting. “Too old for fairytales” is in the
cinemas right now! Also - check out Teatr
Polski and Teatr Telewizji for “Uncle Vanya”.
Karolina Gruszka - thank you very much.

Thank you.

Jakość,

która robi wrażenie
Quality that makes an impression
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MAZDA MX-5 SKYFREEDOM

WOLNOŚĆ, RADOŚĆ I DRIFT
TEKST Jakub Wejkszner ZDJĘCIA mat. prasowe

MAZDA MX-5 SK YFREEDOM – WOLNOŚĆ, RADOŚĆ I DRIFT

J

eżeli nie wiecie jeszcze czym jest ten
samochód po samym MX, oznacza to,
że w swoim życiu nie doświadczyliście
wspaniałości, jaką były Need For Speedy Undergroundy. Zdeterminowały one bowiem
dzieciństwo motoryzacyjne wielu z nas i zaraziły miłością do aut oraz twórczości Lil Jona.
I co by nie mówić, Mazda MX-5 (a także
Mazda Miata) zajmuje w tej hierarchii zasłużone, wysokie miejsce, jako auto nie tylko
zgrabne i dobrze wchodzące w zakręty, ale
must-have, jeśli chodzi o wszelkie wyzwania
driftowe. I, moi drodzy (fanfary), udało mi się
owym samochodem pojeździć w rzeczywistej
istotności. Oto wrażenia me.
Super-mega-cool-turbo-super w telegraficznym skrócie. Wiele jest bowiem aut, które wyglądają niestandardowo, ale są ekstremalnie drogie, nieprzyjemne w obsłudze
i napakowane zbytkami, które nie rekompensują braku funu z jazdy. W przypadku
Mazdy MX-5 – wszystkie te zarzuty odpadają
na wstępie. Mazda MX-5 jest bowiem stricte stworzona do maksymalizacji radości
z jeżdżenia autem. Siedzi się bardzo nisko –
kokpit przypomina sceny z filmów o amerykańskich wyścigach NASCAR i nie ma tu nawet mowy o automatycznej skrzyni biegów.
Jednym słowem – poezja. Ogromna maska
rozpościera się przed naszymi oczami,
a schludne i zgrabne wnętrze bez żadnych
zbytków nie pozwala nam zapomnieć, że jesteśmy tutaj po to, by jeździć, a nie wciskać
przyciski czy oglądać filmy.
Ale po kolei – najpierw estetyka. Mazda
MX-5 jest malutkim autkiem, dwuosobowym,
z praktycznie nieistniejącym bagażnikiem
i dynamiką roadstera. Ludzie definitywnie

O GROM NĄ Z A L E TĄ S90 I VOLVO
W O G ÓL NO Ś C I J E S T T O, Ż E M I MO
EK S T R E M A L N E J P OPU L A R NO Ś C I
WS Z EL K I E G O RODZ A J U
W YS OK IC H AU T, C RO S S OV ERÓW
I I N N YC H OV ERÓW, S90 T O
K L A S YC Z NA L I M UZ Y NA .

M A Z DA M X- 5 J E S T
B OW I E M S T R IC T E
S T WOR Z ONA D O
M A K S Y M A L I Z AC J I
R ADOŚCI
Z J EŻ DŻ E N I A AU T E M.
S I EDZ I S I Ę BA R DZ O
N I S KO – KOK PI T
PR Z Y P OM I NA
S C E N Y Z F I L MÓW
O A M ERY K A Ń S K IC H
W YŚ C IGAC H
NA S C A R...
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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R E A S U M UJĄC – T O TA L KOZ A K ,
S U PER AU T KO. O C Z Y W I Ś C I E ,
N I E J E S T T O SA MO C HÓD
RODZ I N N Y, ODP OW I EDZ I A L N Y
A N I Ż A DE N P OD OB N Y, A L E N I E
WS Z YS T KO TA KOW E BYĆ M U S I.
zwracają na nią uwagę, szczególnie przy gazowaniu na światłach, w pełni świadomości radości z nadchodzącej jazdy.
Pierwsze skojarzenia jakie miałem to włoskie miasteczko gdzieś w górach ALE nad morzem. Kręte uliczki, kabriolet, kobieta w chuście na siedzeniu obok, ja w ogóle
jakiś opatulony 10 szalikami, bo wiatr niszczy i tak sobie
jeździmy, nie mogąc się do siebie odezwać słowem, bo
jest tak głośno. Niemniej– klimacik zachowany.
Druga kwestia to środek. Jak wspominałem, raczej
prosty, funkcjonalny, ma wszystko czego potrzeba. Siedzenia natomiast, skórzane, sportowe, naprawdę sprawiają, że chce się do niej wchodzić. Za głową jest kratka
i koniec autka, bardzo wysokie osoby mogą mieć pewne
problemy z użytkowaniem tego auta, z drugiej strony –
trzeba znać również granice swojej groteskowości. 2,5-metrowy człowiek w tym aucie wyglądałby jakby jeździł zabawkowym samochodem. Głośniki BOSE natomiast dają
dobry bas, żeby na światłach każde dziewczę wiedziało
jakiego koreańskiego popu słuchasz. Na plus!
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

I na koniec – specyfikacja oraz właściwości jezdne. I teraz tak – ten samochód waży jakieś 20 kilogramów. W sensie – naprawdę czułem, że moglibyśmy go podnieść normalnie z kumplami bez większych problemów. I w owym
samochodzie, szaleńcy z Mazdy, zamontowali silnik 2.0
mający 184 konie zmechanizowane. Startowanie tym autem na pełnej było jak wchodzenie w nadprzestrzeń, choć
podobno do setki ma „jedyne” 6.5 s. Możliwe, że te pierwsze 20 metrów pokonuje znacznie szybciej. Szczególnie
biorąc pod uwagę fakt, że nie ma tutaj automatu, więc na
tej jedynce można było sobie poszaleć całkiem przyjemnie. I druga kwestia – auto ma specjalny przycisk do wyłączania trakcji. No i, ja się na pewno nie przyznam, ale wiecie jak jest, więc możliwe, że kiedyś, ktoś podczas testów
ów przycisk wcisnął i, ja nie mówię, że cośtam, ale nawet
mógł bączki gdzieś na parkingu porobić ku wielkiej uciesze i radości. Jak mówię, nie wiem kto, co, gdzie i zacz, ale
mogło się tak zdarzyć i byłoby to podówczas ekstremalnie
satysfakcjonujące.
Reasumując – total kozak, super autko. Oczywiście, nie
jest to samochód rodzinny, odpowiedzialny ani żaden podobny, ale nie wszystko takowe być musi. Czasem można
mieć np. samochód do zabawy. Do jeżdżenia po mieście
albo na krótkie wakacje. Albo do dryftu. I to też jest w porządku. I to też jest piękne. Otrzymaliśmy do testów wersję na stulecie istnienia Mazdy, więc wersja była całkiem
odpicowana. Fajne fele, burgundowa tapicerka (wyglądała
jak wnętrzności, ale w takim dobrym znaczeniu) i dodatki
zmaksowane na maksa i total to koszt 150 000 zł. Początki
ceny za to cudo to jakieś 140 000. Jeśli szukacie czegoś wyjątkowego – inaczej tego autka nie da się określić. Dajemy
okejkę i liczymy na więcej takich perełek.
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THE BRIDGE WROCLAW MGALLERY
Pl. Katedralny 8, Ostrów Tumski, Wrocław
T. +48 71 72 73 100
M. hotel@thebridgewroclaw.pl

KOBIECE TR EN DY
ZMIEN I A JĄ BR A NŻĘ
HOTELA R SK Ą
TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe

W

Polsce mamy już hotele stworzone
specjalnie dla kobiet, ale przybywa
też miejsc przyjaznych kobietom
i nie tylko dla nich przeznaczonych. Zbiór
przemyślanych rozwiązań, zmysłowe wrażenia i kobiece inspiracje – to elementy, na
które dziś stawiają obiekty dbające o samopoczucie kobiet w podróży.

SZTUKA POWITANIA KOBIET
W HOTELU
Z myślą o kobietach, marka hoteli MGallery wprowadziła koncept „Inspired by her”,
który obejmuje rozwiązania poświęcone ich
dobremu samopoczuciu w podróży. Panie
rezerwujące pobyt w jednym z hoteli sygnowanych tą marką mogą liczyć na specjalne
udogodnienia, takie jak zestaw zawierający
mini kosmetyczkę, opaskę do spania na oczy,
lusterko, myjkę do ciała, spray do poduszek
ułatwiający zasypianie, nawilżający krem do
twarzy, balsam do ust i krem pod oczy. To
rozwiązanie umożliwia kobietom podróżować z mniejszym bagażem, a jednocześnie
zapewnia maksimum komfortu podczas pobytu w hotelu. Koncept „Inspired by her” pozwala też celebrować kobiecość w niesztampowy sposób.

Z M YŚ L Ą O KOBI E TAC H , M A R K A HO T EL I
MGA L L ERY W PROWA DZ I Ł A KONC EP T
„ I N S PI R ED BY H ER”, KT ÓRY OBE J M UJ E
ROZ W I Ą Z A N I A P O Ś W I Ę C ON E IC H D OBR E M U
SA MOP O C Z UC I U W P ODRÓŻ Y.
ną, czyli sztuką tworzenia i mieszania doznań, dzięki której można odkryć zupełnie
nowe pokłady zmysłowości – mówi Marta
Stawinska-Janiec, dyrektor ds. rozwoju biznesu w The Bridge Wrocław MGallery.

MODA W HOTELU?
CZEMU NIE?
Hotele często stanowią też przestrzeń kobiecych eventów. The Bridge Wrocław MGallery
współpracuje m.in. z lokalną marką Wonder
Affair, z którą stworzył pokaz miejskich spódnic, połączony z prezentacją oferty hotelu.
W roli modelek pojawiły się partnerki biznesowe hotelu, ambasadorki marki, równie
mocno związane z lokalnym rynkiem. Te
działania z jednej strony wiążą się ze wspieraniem lokalnych biznesów prowadzonych

CELEBROWANIE KOBIECOŚCI
Przykładem miejsca w Polsce, kierującego
się dewizą „Inspired by her”, jest 5-gwiazdkowy hotel The Bridge Wrocław MGallery.
Poza standardowymi rozwiązaniami w ramach konceptu, obiekt proponuje autorskie
koktajle stworzone specjalnie dla kobiet, np.
aromatyczny koktajl Ceres serwowany jest
we flakoniku perfum, a jego nazwa pochodzi
od rzymskiej bogini urodzaju. To kompozycja
z nutą jaśminu, bergamotki i wanilii, cytryny
oraz żytniej wódki. Dodatkowo wrażenie robi
fakt, że koktajl może być podawany w postaci
mgiełki z atomizera flakonika.
– Koncept Inspired by her jest częścią
DNA naszego hotelu i obejmuje nie tylko wybór usług i produktów stworzonych dla kobiet. To także doświadczenia, które pozwalają czerpać jeszcze większą przyjemność
z pobytu. Łączą się z miksologią sensoryczWIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

przez kobiety, a z drugiej pozwalają wydobyć
jeszcze więcej przyjemności z podróżowania.

PRZESTRZEŃ SPOTKAŃ
AKTYWNYCH KOBIET
The Bridge Wrocław MGallery jest świetnym
przykładem wykorzystania przestrzeni hotelowej do inicjowania spotkań aktywnych
kobiet. – Mowa m.in. o podwieczorku
z modą, który organizowaliśmy wspólnie
z Muzeum Narodowym we Wrocławiu, zachęcając do obejrzenia wystawy „Galeria
mody” poświęconej związkom mody i sztuki. W najbliższym czasie, z okazji Dnia Kobiet, zapraszamy na wernisaż fotografki
Agaty Dobrzańskiej. Wydarzenie będzie dostępne dla publiczności 8 i 9 marca – mówi
Marta Stawinska-Janiec.
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Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz z ubiegłorocznym zwycięzcą loterii. Fot. Dominik Paszliński

ROZLICZ PIT W GDA ŃSKU
I W YGR AJ SA MOCHÓD!
JUŻ PO RAZ SZÓSTY ROZLICZAJĄC PODATKI W GDAŃSKIM URZĘDZIE SKARBOWYM, MOŻNA
WYGRAĆ ATRAKCYJNE NAGRODY. NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ ROWERY TREKKINGOWE, SMARTFONY
I NAGRODA GŁÓWNA - SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY PEUGEOT E-280 ACTIVE.
TEKST Dariusz Wołodźko ZDJĘCIA Mat. Prasowe

R

uszyła kampania „PIT w Gdańsku. Się
opłaca!”. By wziąć w niej udział, nie
trzeba być w mieście zameldowanym.
Należy jedynie rozliczyć PIT, wpisując w deklaracji podatkowej gdański adres zamieszkania i odpowiedni urząd skarbowy w Gdańsku.
Zgłoszenie do zabawy jest proste. Wystarczy
do 4 maja wypełnić formularz na stronie
gdansk.pl/pit. W ubiegłorocznej edycji loterii
wzięło udział 16 308 osób.

MELDUNEK NIE
JEST KONIECZNY
Loteria to zabawa dla wszystkich, którzy wybrali Gdańsk jako miejsce do życia i właśnie

tutaj rozliczają swoje zeznanie podatkowe.
Nie trzeba być tu zameldowanym. Należy jedynie rozliczyć PIT, wpisując w deklaracji podatkowej gdański adres zamieszkania i odpowiedni urząd skarbowy w Gdańsku.

do uczestnika, który prawidłowo wypełnił
zgłoszenie, na numer podany przy rejestracji, SMSem zostanie wysłany unikatowy kod.
Uczestnik loterii jest zobowiązany zachować
kod, który otrzymał w wiadomości SMS.

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ!

ATRAKCYJNE NAGRODY

Rejestracja uczestników, którzy chcą wziąć
udział w tegorocznej loterii „PIT w Gdańsku.
Się opłaca!” potrwają do 4 maja na stronie
www.gdansk.pl/pit.
Po zatwierdzeniu prawidłowo wypełnionego zgłoszenia, system informatyczny wyświetli na ekranie unikatowy kod rejestracyjny oraz datę i godzinę rejestracji. Dodatkowo

W każdej z dotychczasowych edycji loterii
do wygrania były cenne nagrody. Tak też
jest i w tym roku. Podczas szóstej edycji zabawy, gdańscy podatnicy mają szansę wygrać: samochód elektryczny Peugeot E-280
Active, 10 smartfonów Motorola G100 oraz
15 rowerów trekkingowych Indiana model
X-road 3.0 28 cali.

ROZLICZ PIT W GDAŃSKU I WYGRAJ SAMOCHÓD

WARTO ROZLICZAĆ SIĘ
W GDAŃSKU
Im więcej podatników rozliczy się w Gdańsku, tym więcej pieniędzy zasili wspólną
kasę budżetu miasta. Pieniądze, które pochodzą od podatników, inwestowane są m.in.
w przedszkola, żłobki, edukację, sport, politykę społeczną, kulturę, komunikację czy
budowę dróg.
- W związku z wejściem w życie Polskiego
Ładu finanse Gdańska zostały zmniejszone
o 270 mln zł. Szalejąca inflacja i wszechobecna drożyzna również nie pomagają.
Dlatego w tym roku szczególnie zachęcam
do rozliczania podatków w naszym mieście
– mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent
Gdańska. – To od stanu miejskich finansów
zależy czy będziemy w stanie dalej rewitalizować nasze dzielnice, budować kolejne
miejskie mieszkania, inwestować w ekologiczny transport, czy utrzymać pomoc dla
najbardziej potrzebujących gdańszczanek
i gdańszczan.
ENGLISH

PAY YOUR PIT IN GDAŃSK
AND WIN A CAR!
It’s the sixth edition of the contest in which you
can win prizes by doing your taxes in Gdańsk! For

the winners, there are many great prizes such
as bikes, smartphones, and the main prize - an
electric car Peugeot E-280 Active.

registration will get a unique code via text
message. Lottery participants are obliged to
keep the code they got in the text messege.

“Pit in Gdańsk. It’s profitable!’ campaign
started in Gdańsk! To participate, you don’t
have to have a residence in Gdańsk. You
simply need to, while doing your PIT, put
your Gdańsk address and the right tax office in Gdańsk in the right bracket. It’s really
simple! You just need to fill a form at gdansk.
pl/pit until May 4th. Last year, 16 308 people participated!

There were many great prizes in every edition of the lottery. It’s the same this year!
During the sixth edition of the fun, taxpayers from Gdańsk have a shot to win an electric car Peugeot E-280 Active, 10 Motorola
G100 smartphones, and 15 trekking bikes
Indiana model X-road 3.0 28 inches.

RESIDENCY IS NOT
NECESSARY

The lottery is fun for everyone who chose
Gdańsk as a place to live and wants to do
their taxes here. You don’t need residency.
You just need to put your Gdańsk address on
your tax declaration and the right tax office
in Gdańsk

SIGN IN TODAY!
Users who want to participate in the lottery
can do it at www.gdansk.pl/pit until May 4th.
After accepting the correct filling of
the form, the system will show the unique
registration code and the date and hour of
the registration. Additionally, the users
who will correctly fill the form during the

GREAT PRIZES

IT’S PROFITABLE TO DO
TAXES IN GDAŃSK

The more people will do their taxes in
Gdańsk, the more money the city will have.
Money from the taxpayers will be invested
in preschools, nurseries, education, sport,
social politics, culture, communications,
and building roads.
With Polski Ład inforced, Gdańsk finances dropped by 270 million zł. Inflation and ever-increasing costs of living are not helping.
That’s why, this year, I especially encourage
you to do your taxes in Gdańsk. - says Aleksandra Dulkiewicz, Mayor of Gdańsk - The
condition of our finances will then decide if
we’ll be able to revitalize our districts, build
new city flats, invest in ecological transportation, and help the ones in need.

Zgłoszenie do zabawy jest proste. Wystarczy do 4 maja wypełnić formularz na stronie internetowej. Losowanie nagród odbędzie się 16 maja 2022 roku.

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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GDA ŃSK
SOLIDAR N Y
Z UKR AINĄ
OD POCZĄTKU NAPAŚCI ROSJI NA UKRAINĘ, GDAŃSK I JEGO
MIESZKAŃCY POMAGAJĄ ZARÓWNO PRZYBYWAJĄCYM DO MIASTA
WOJENNYM UCHODŹCOM, JAK I TYM, KTÓRZY POTRZEBUJĄ
POMOCY NA MIEJSCU – W OGARNIĘTEJ WOJNĄ UKRAINIE.
TEKST Dariusz Wołodźko ZDJĘCIA Mat. Prasowe

-P

omagamy w każdy możliwy
sposób, przygotowaliśmy sztab
Gdańsk Pomaga Ukrainie. Koordynujemy pomoc rzeczową, psychologiczną, prawną – mówi Aleksandra Dulkiewicz,
prezydent Gdańska. – Gdańszczanie i gdańszczanki oraz mieszkańcy regionu po raz kolejny udowadniają, że można liczyć na nich
w trudnych chwilach.
Dzięki stronie www.ukraina.gdanskpomaga.pl swą pomoc zaoferowało już kilka tysięcy osób, instytucji i firm.

MIEJSKIE PUNKTY POMOCY
Miasto uruchomiło punkty pomocy. Punkt
koordynacyjny mieści się przy ul. Dolna Brama 8. Tutaj uchodźcy mogą liczyć na zapewnienie schronienia, wyżywienia, pierwszej
pomocy. W punkcie dyżurują pracownicy
wielu specjalności, a najlepiej kontaktować
się z nimi poprzez stronę internetowa oraz infolinię: +48 500 218 337.
Grupy zorganizowane, które do Gdańska
przyjeżdżają autokarami czy busami, kierują
się do hali Gdańskiego Ośrodka Sportu na ul.

Traugutta 29. Tu otrzymują posiłek, artykuły
higieniczne i spożywcze oraz przydział na zakwaterowanie. Schronienie znajduje tu 100
osób. Dwa razy więcej osób znajduje schronienie w dawnym budynku szkoły przy ulicy
Wita Stwosza 23.
Warto podkreślić, że do punktów można
dojechać także komunikacją miejską, która
dla wojennych uciekinierów jest w Gdańsku
bezpłatna.

TRANSPORTY
HUMANITARNE

Niemal codziennie z różnych miejsc Gdańska wyjeżdżają tiry z pomocą humanitarną
na Ukrainę. Tylko 18 marca wyruszył konwój
czterech tirów, zawierający środki medyczne
oraz najpotrzebniejsze artykuły codziennego
użytku. Załadunek ten wsparł mieszkańców
i żołnierzy we Lwowie i miejscowości Równe.
Gdańsk przekazał także 250 tysięcy
złotych na zakup przez Szpitale Pomorskie
sprzętu medycznego i opatrunków do szpitali na terenie Lwowa. Łącznie milion złotych
przeznaczą pomorskie samorządy na zakup
takiego sprzętu, co pozwoli na wykonanie stu
kursów tirów z darami.
Gdańsk i Gdynia przekazały także ze swoich zasobów po dwa autobusy miejskie dla
Lwowa.

PESEL DLA OBYWATELI
UKRAINY

Od 16 marca w Gdańsku obywatele Ukrainy
mogą uzyskiwać także PESEL. Dotychczas

GDAŃSK SOLIDARNY Z UKRAINĄ

itarian aid are arriving in Ukraine. Only on
March 18th, the convoy of four 18-wheelers
with medical supplies and the most needed
articles for everyday use left to go to Ukraine.
This shipment supported the inhabitants and
soldiers in Lviv and Równe.
Gdańsk also gave 250 000 zł to Szpital Pomorskie to buy medical supplies and bandages for the hospitals in Lviv. Pomeranian municipal government will spend 1 000 000 zł
to buy such supplies that will allow to do 100
trips with gifts for Ukraine.
Od połowy marca działa punkt pomocy przy Wita Stwosza 23. Fot. Grzegorz Mehring

z tej usługi skorzystało już kilkanaście tysięcy
osób. Wnioski można składać w dwóch punktach: w Gdańskim Centrum Świadczeń przy
ul. Kartuskiej 32/34 oraz w Zespole Obsługi
Mieszkańców nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2.

ZBIÓRKI DARÓW TRWAJĄ
Zbiórki darów wciąż trwają. Na stronie ukraina.gdanskpomaga.pl aktualizowana jest lista
najpotrzebniejszych produktów. Głównym
punktem zbiórki w mieście jest Polsat Plus
Arena Gdańsk. Działa tam także punkt, gdzie
Ukrainki i Ukraińcy mogą bezpłatnie poszukać dla siebie odzieży i kosmetyków.

The organized groups that come to
Gdańsk by bus, sometimes head to Gdański Ośrodek Sportu at Traugutta St 29. Here,
they can get a meal, some hygiene and food
products, and a place to stay. 100 people
found shelter here. Two times more can find
shelter in the old school at Wita Stwosza St 23.
It’s worth mentioning that the points can
be accessed by city transportation, free of
charge for war refugees.

HUMANITARIAN
TRANSPORTS

Almost every day, from many places in
Gdańsk, multiple vehicles with human-

PESEL FOR CITIZENS
FROM UKRAINE

From March 16th, Ukrainians can get their
PESELs. Since then, a dozen thousand people used this service. You can submit an
application in two places: at Gdańskie Centrum Świadczeń at Kartuska St 32/34 and
at Zespół Obsługi Mieszkańców nr 4 at Wilanowska St 2.

THE COLLECTION OF GIFTS
IS STILL GOING ON

The collecting of gifts is still going on. You
can find an updated list of the most necessary
products at ukraina.gdanskpomaga.pl. The
main place of gathering is Polsat Plus Arena
Gdańsk. Ukrainians can seek clothes and
cosmetics there, free of charge. A few thousand people used it to this day.

ENGLISH

GDAŃSK IN SOLIDARITY
WITH UKRAINE

Tiry z pomocą humanitarną z Gdańska wyruszają niemal codziennie. Fot. Grzegorz Mehring

From the beginning of Russia’s invasion on
Ukraine, Gdańsk and its citizens are helping
war-refugees and those in need of help in wartorn Ukraine.

We help in every way, we’ve prepared a special staff - Gdańsk Helps Ukraine. We coordinated material, psychological nad law
assistance - says Aleksandra Dulkiewicz,
the mayor of Gdańsk. - Gdańsk citizens and
people from the region prove once again, that
you can count on them during hardships.
Thanks to www.ukraina.gdanskpomaga.pl
website, a few thousand people, institutions,
and companies offered their help.

CITY HELP CENTERS
The city has launched help centers. The coordination point is located at Dolna Brama
8 St. Here, refugees can count on shelter,
food, and first aid. There are workers of
many specialties on duty. It’s best to contact them through the website or helpline
+48 500 218 337.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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Fot. Tomasz Okoniewski

PODK ARPACKIM SZLAKIEM
Z ABY TKÓW UNE SCO
CO MOŻNA ROBIĆ NA PODKARPACIU, KIEDY ŚNIEGU JUŻ POWOLI ZACZYNA BRAKOWAĆ, PRZYRODA DOPIERO
BUDZI SIĘ DO ŻYCIA, A POCZĄTEK WIOSNY JEST KAPRYŚNY? ZDECYDOWANIE ZWIEDZAĆ – ODKRYWANIE UROKÓW
I ZABYTKÓW PODKARPACIA WARTO ROZPOCZĄĆ OD PRAWDZIWYCH PEREŁEK, DOCENIONYCH NIE TYLKO
LOKALNIE, ALE TEŻ NA CAŁYM ŚWIECIE, A TYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM NIE BRAKUJE.
TEKST Mat. Prasowe ZDJĘCIA Mat. Prasowe

P

odkarpackie tereny są pełne przepięknych miejsc, widoków zapierających dech w piersiach czy świeckich
i sakralnych obiektów o ogromnym znaczeniu dla polskiej kultury i sztuki. Kilka
z nich, dzięki swojej bogatej historii i wyjątkowości na ogólnoświatową skalę znalazły się na prestiżowej liście światowego
dziedzictwa UNESCO, zaraz obok jednych
z najsłynniejszych polskich turystycznych
obiektów, takich jak: Stare Miasto w Warszawie, kopalnia soli w Wieliczce, czy zamek
krzyżacki w Malborku.

POLSKA I PODKARPACIE
NA LIŚCIE UNESCO
UNESCO, czyli United Nations Educatio-

nal, Scientific and Cultural Organization
jest organizacją powiązaną z Organizacją
Narodów Zjednoczonych, odpowiedzialną
za międzynarodową współpracę w zakresie edukacji, kultury, sztuki oraz nauki.
UNESCO w ramach swoich działań prowadzi listę, na której znaleźć można obiekty
dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego
o wyjątkowej wartości – istotne i ważne dla
światowego dziedzictwa. Lista ta obejmu-

je 17 obiektów znajdujących się na terenie
Polski, w tym 15 dziedzictwa kulturowego
i 2 przyrodniczego. Wiele z nich znajduje się
właśnie na Podkarpaciu.
Wśród wyróżnionych obiektów znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego, od 2003 roku na liście znajdują
się dwa kościoły – Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Haczowie oraz pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Bliznem.
W ramach wpisu z 2013 roku na liście znalazło się także 16 cerkwi z polskiego i ukraińskiego terenu Karpat, z czego 4 z nich

szej połowy XVI wieku, jednak pierwsza
wzmianka o jej istnieniu pochodzi z 1589
roku. Jest to cerkiew typu bojkowskiego,
jedyna taka w Bieszczadach, a także jedna
z trzech tego typu świątyń w całej Polsce.

NIE TYLKO ŚWIĄTYNIE

znajdują się na Podkarpaciu. Są to cerkwie
w Chotyńcu, Radrużu, Smolniku i Turzańsku. Do grona wyróżnionych obiektów
w 2021 roku dołączyły także tereny Bieszczadzkiego Parku Narodowego, a wyróżniono je ze względu na znajdujące się tam
pradawne bukowe lasy Karpat.

DREWNIANE KOŚCIOŁY
W ramach wpisu „Drewniane kościoły południowej Małopolski”, na liście światowego
dziedzictwa UNESCO znalazły się dwa zabytki Podkarpacia. Pierwszy z nich, Kościół
pw. Wszystkich Świętych w Bliznem, powstał najprawdopodobniej w XV wieku i jest
jedną z najważniejszych drewnianych świątyń w Polsce. Wybudowany na zrąb, w stylu
gotyckim, usytuowany jest na wzgórzu, co
może świadczyć o jego obronnym charakterze. Według legend miejscowa ludność
schroniła się w nim między innymi przed
najazdem wojsk tatarskich. Wyróżniają go
także malowidła ścienne i polichromie oraz
ambona powstała w późnym renesansie.
Drugim kościołem wpisanym na listę UNESCO w 2003 roku był Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Haczowie.
Jest to jedna z największych, a także najstarszych gotyckich budowli sakralnych
o zrębowej konstrukcji. Kościół w Haczowie
wybudowano w XV wieku i jest on podobno
niewiele starszy od kościoła w Bliznem. On
także charakteryzuje się polichromią oraz
malowidłami ściennymi, gotyckimi portalami i rzeźbami. Jednym z najważniejszych
obiektów w kościele jest pieta, której czas
powstania datuje się na około 1400 rok.
Legenda głosi, że figura ta została przyniesiona w czasie jednej z powodzi przez wody
rzeki Wisłok, zatrzymując się dopiero pod
haczowską świątynią.

CZTERY CERKWIE
W 2013 roku do grona zabytków wpisanych
na listę UNESCO dołączyły drewniane
cerkwie, z czego cztery z nich znajdują się
na Podkarpaciu. Pierwsza z nich, cerkiew
Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy
w Chotyńcu powstała w pierwszej połowie
XVII wieku i może pochwalić się polichromiami Sądu Ostatecznego, odnowioną
ścianą pokrytą ikonami oraz zabytkowym
cmentarzem. Drugą z nich jest pochodząca
z XVI wieku cerkiew pod wezwaniem św. Paraskewy. Jest jedną z najstarszych drewnianych cerkwi w Polsce i tak jak wiele innych
drewnianych budowli sakralnych tego typu
ma charakter warowni. Trzecią cerkwią wyróżnioną ze względu na swoją historię oraz
architekturę jest Cerkiew św. Michała Archanioła w Turzańsku. Pierwsze wzmianki o tej cerkwi pochodzą już z XVI wieku,
jednak jej obecna forma została wzniesiona
na początku XIX wieku. Jest to cerkwie łemkowska, jedna z kilkudziesięciu cerkwi tego
typu w Polsce. Czwartą świątynią, która
znalazła się na liście UNESCO jest cerkiew
św. Michała Archanioła w Smolniku nad
Sanem. Pochodzi prawdopodobnie z pierw-

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Od 2021 roku na liście światowego dziedzictwa UNESCO znajdują się także leśne tereny Podkarpacia, które zostały wyróżnione
w ramach wpisu „Pradawne i pierwotne lasy
Karpat i innych regionów Europy”. Wpis ten
obejmuje 94 obszary położone aż w 18 państwach, z czego cztery z nich znajdują się na
terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Do 2021 roku jedynym polskim obszarem leśnym znajdującym się na liście była
Puszcza Białowieska. Karpackie lasy bukowe zostały wyróżnione ze względu na swój
wysoki stopień naturalności oraz charakterystykę zbliżoną do lasu pierwotnego, czyli
obszaru, którego nie objęły modyfikacje
dokonane przez człowieka. Cztery wpisane
na listę obszary to: doliny dwóch potoków
Wołosatka oraz Terebowiec, tereny Połoniny Wetlińskiej oraz szczytu Smerek, a także Pasmo Graniczne czyli grzbiet górski na
granicy Polski i Słowacji w Beskidzie Niskim
i dolina Górnej Solinki.
Wyróżnione obiekty i tereny znajdujące się
na Podkarpaciu to punkty obowiązkowe na
mapie każdego, mniej lub bardziej zaawansowanego podróżnika i turysty. Umieszczenie
ich na prestiżowej światowego dziedzictwa
UNESCO świadczy o ich wyjątkowości i wartości, nie tylko lokalnej, ale również w skali
świata. Warto wybrać się na Podkarpacie
śladami obiektów UNESCO, by doświadczyć
tego dziedzictwa w pełen krasie.
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W PŁY W Ć W IC Z E Ń
SI Ł OW YC H NA STAW Y
TEKST Ewa Janusz Dietetyk EstroVita
ZDJĘCIA Mat. Prasowe

W P ŁY W Ć W I C Z E Ń S I Ł O W Y C H . . .

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.

T

rening siłowy cieszy się dużą popularnością – zarówno wśród mężczyzn,
jak i kobiet. Niesie on za sobą wiele korzyści, do których przede wszystkim możemy
zaliczyć zwiększenie siły oraz masy mięśniowej. Podnoszenie ciężarów może pozytywnie
odbić się także na naszym życiu codziennym,
wszak niejednokrotnie musimy użyć siły by
np. coś podnieść lub przenieść. Nie ulega wątpliwości, że ćwiczenia siłowe rzeźbią sylwetkę
i sprawiają, że będzie prezentować się naprawdę dobrze. Ponadto treningi siłowe pozytywnie wpływają na nasze samopoczucie.
Podobnie jak w przypadku wielu innych
aktywności fizycznych, podczas treningu

siłowego może dojść do urazu lub kontuzji.
Wiele osób uważa, że osoby podejmujące
treningi siłowe narażone są na dolegliwości
związane z bólem stawów opierających się
na procesach zwyrodnieniowych. Choroba
zwyrodnieniowa stawów jest nieodwracalną
chorobą, gdzie dochodzi do zmian degeneracyjnych w jednym lub wielu stawach. Podczas
rozwoju choroby dochodzi do destrukcji
chrząstki stawowej, co w konsekwencji prowadzi do objęcia zmianami innych struktur
oraz kości. Choroba zwyrodnieniowa stawów
obniża możliwość funkcjonowania w codziennym życiu za sprawą pojawiającego się bólu.
Do najczęstszych objawów choroby należą:
• ograniczony zakres ruchu w stawie,
• upośledzenie wzorców ruchowych – w porównaniu do zdrowych stawów niektóre ruchy wykonywane są inaczej (szczególnie zauważalne jest to podczas chodzenia),
• sztywność stawów.

CZY SIŁOWNIA
NISZCZY STAWY?
Podczas ćwiczeń z obciążeniem nasze stawy poddawane są sprawdzianowi, ponieważ
oddziałują na nie duże siły. Może zdarzyć

się, że osoba trenująca siłowo narazi się na
powstanie stanów zapalnych lub uszkodzeń
w obrębie stawów. Istnieją jednak badania pokazujące, że trening siłowy przynosi korzyści
dla osób z chorobą zwyrodnieniową stawów.
Łącząc ten tryb treningu z innymi ćwiczeniami, pozwala zwiększyć, utrzymać lub zniwelować spadek siły mięśniowej. Polepsza ponadto funkcjonowanie w życiu codziennym
i zmniejsza ból. Uważa się, że jednym z ważniejszych elementów profilaktyki choroby jest
zachowanie odpowiedniej siły oraz masy mięśniowej. Przeglądając wiele publikacji można
postawić tezę, że trening siłowy nie wpływa
bezpośrednio na powstawanie zwyrodnień
w stawach. Niemniej niewłaściwe wykonywanie ćwiczeń, podczas których dochodzi do powstania kontuzji czy stanów zapalnych może
zwiększyć ryzyko zachorowania.
Chcąc zmniejszyć ryzyko powstania zwyrodnień stawów musimy wykluczyć najważniejsze elementy bezpośrednio wpływające
na rozwój choroby. Można zminimalizować
ryzyko pojawienia się choroby poprzez prowadzenie zdrowego trybu życia – utrzymania prawidłowej masy ciała, podejmowania
aktywności fizycznej i unikaniu urazów.
Oczywiście wiadomo, że na niektóre urazy
czy kontuzje nie mamy wpływu, niemniej,
jeśli taki nastąpił musimy szczególnie o siebie zadbać – uczęszczać na rehabilitację i suplementować witaminę D. Suplementem ułatwiającym zachowanie kondycji, sprawności
i sił witalnych jest EstroVita MEN. Dzięki zawartości doskonałej proporcji kwasów tłuszczowych z grupy omega i kompozycji witamin A, D, E i K, wspiera organizm mężczyzn
w każdym wieku, dbając o ich mocne i zdrowe
kości (witamina K), prawidłowe funkcjonowanie mięśni (witamina D) i sprawny układ
immunologiczny (beta-karoten). W produkcie znalazł się pochodzący z owocu granatu
unikatowy kwas omega 5, uważany za symbol
męskości, energii i młodości.
Warto pamiętać o zachowaniu zdrowego
trybu życia oraz odpowiedniego poziomu aktywności fizycznej!

CHCĄC Z M N IEJSZ YĆ RYZ Y KO
POWSTA N I A Z W Y RODN IEŃ
STAWÓW M USI M Y W Y K LUCZ YĆ
NA J WA Ż N IEJSZE ELEMEN T Y
BEZPOŚR EDN IO W PŁY WA JĄCE
NA ROZ WÓJ CHOROBY.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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P

rzez ostatnie dwa lata doszło do zmian praktycznie we wszystkich aspektach naszego życia.
Nauczyliśmy się pracować zdalnie, częściej zamawiamy dowóz z restauracji, okazało się, że nawet sprawy
urzędowe można załatwić zdalnie. Pewnie dla nikogo
nie jest zaskoczeniem, że także inaczej podróżujemy.
Co cechuje turystę w 2022 roku i co zrobić, aby nasze
wyprawy były jak najbardziej satysfakcjonujące?

PLANOWANIE KRÓTKOTERMINOWE
-Kilka lat temu mój kalendarz w marcu był wypełniony
po brzegi w zakresie wyjazdów letnich, obecnie prawie

TRENDY W TURYSTYCE

wszyscy operatorzy wstrzymują się z podjęciem jakichkolwiek zobowiązań. Każdy
obserwuje rozwój sytuacji w Ukrainie i na
rynku paliw oraz „ustawodawstwo covidowe” - opowiada Mateusz Tomaszczyk
przewodnik turystyczny wieloletnim
doświadczeniem.
Podobnie jest z naszymi indywidualnymi decyzjami. Przed 2020 rokiem noclegi
w hotelach były rezerwowane średnio z 36
dniowym wyprzedzeniem. Sytuacja na
świecie sprawiła, że okres ten skrócił się
do 13-14 dni. Większość z nas stara się zminimalizować ryzyko, że nie będzie mogło
skorzystać z wykupionego wcześniej wypoczynku. Nikogo więc nie dziwi, że jednym
z ważniejszych czynników wybrania konkretnej oferty hotelu jest możliwość bezkosztowego anulowania swojego pobytu
w dowolnym momencie.

SMARTFON, NAJWAŻNIEJSZY
POMOCNIK TURYSTY
Do 2025 roku przedstawiciele pokoleń Y i Z,
czyli tych urodzonych po 1980 roku, będą
odpowiedzialni za blisko 50% podróży. To
bardzo istotna informacja dla całej branży
turystycznej, ponieważ dla tej grupy internet mobilny jest środowiskiem naturalnym.
Zresztą, aby przekonać się o tym, jak ważny
dla turystów jest smartfon, nie musimy czekać do 2025 roku. Już w 2021 o 121% wzrosła
ilość aplikacji turystycznych pobieranych
na nasze telefony. Na taki stan rzeczy wpływ
miał oczywiście również covid i wszelkie zalecenia dotyczące ograniczenia kontaktów
między ludzkich. Nie może więc dziwić, że
wielu z nas zdecydowało się na organizację
swojej podróży zdalnie.

LOKALNIE, CZYLI ZGODNIE
Z TRENDAMI

Niepewność w zakresie tego, jak będą
wyglądać obostrzenia w poszczególnych
krajach, rosnące ceny paliw, a ostatnio inwazja Rosji, sprawiły, że na popularności
zyskał trend Staycation. Odnosi się on to
spędzania urlopu i czasu wolnego w bliskiej odległości od miejsca zamieszkania.
W lipcu 2020 roku ta forma wypoczynku
była wyszukiwana w google czterokrotnie
częściej niż w analogicznym okresie rok
wcześniej. Osoby, które z niej korzystają,
wskazują szereg korzyści z nią związanych. – Przez lata wspólnie z rodziną lataliśmy na wakacje do Włoch, w tym roku
ze względu na sytuację na świecie, zdecydowaliśmy się na oddalone o 150 km od
Rzeszowa, gdzie mieszkamy Bieszczady
– opowiada Paweł Róg. – Ten wybór okazał się nie tylko korzystniejszy dla naszego portfela, ale też wiązał się z mniejszą

DO 2025 ROKU PR ZEDSTAW ICIELE
POKOLEŃ Y I Z, CZ Y LI T YCH U RODZON YCH
PO 1980 ROKU, BĘDĄ ODPOW IEDZI A L N I
ZA BLISKO 50% PODRÓŻ Y. TO BA R DZO
ISTOT NA I N FOR M ACJA DL A CA ŁEJ
BR A NŻ Y TU RYST YCZ N EJ...
ilością stresu na etapie organizacji wyprawy. Wydaje się, że trend Staycation
zostanie z nami w kolejnych latach. Choć
nie dysponujemy danymi w dotyczącymi
Polski, w Wielkiej Brytani 52% osób w wieku 25 – 34 lata deklaruje, że kolejne wakacje planuje spędzić lokalnie.

ZMIANA - JEDYNA
PEWNA RZECZ
Obyś żył w ciekawych czasach mówi chińskie przekleństwo. Ostatnie lata z pewnością nudą nie grzeszą. Nie znaczy to
oczywiście, że ludzie będą rezygnować z podróżowania. Po prostu musimy przywyknąć, że jako wszystko wokół nas, turystyka
będzie się zmieniać.

SMARTPHONE, THE MOST
IMPORTANT TRAVEL
ASSISTANT

By 2025, representatives of the Y and Z generations, i.e. those born after 1980, will be
responsible for nearly 50% of journeys. This
is very important information for the entire
tourism industry, because for this group mobile internet is a natural environment. Anyway, we don't have to wait until 2025 to find out
how important a smartphone is for travellers.
Already in 2021, the number of travel applications downloaded on our phones increased by
121%. This situation was, of course, also influenced by covid and recommendations to limit
human contact. It is not surprising that many
of us have decided to arrange trips remotely.

LOCALLY MEANS TRENDY

ENGLISH

TRAVEL TRENDS

There have been changes in virtually all aspects of our lives in the last two years. We
learned to work remotely, we order delivery
from restaurants more often and it turned
out that even official matters can be dealt
with on-line. It comes as no surprise that we
also travel differently. What characterises
a traveller in 2022 and what can we do to
make our trips as satisfying as possible?

SHORT-TERM PLANNING
‘A few years ago, my calendar was filled to
the brim with summer trips in March, now
most operators refrain from taking reservations in advance. Everyone watches closely
the development of the situation in Ukraine
and the fuel market as well as covid legislation.’ says Mateusz Tomaszczyk, a guide
with many years of experience.
The same goes for our individual decisions. Before 2020, hotel accommodation
was booked on average 36 days in advance.
Due to the global situation, this period was
shortened to 13-14 days. Most of us try to
minimise the risk that we will not be able to
enjoy our (pre-paid) stay. Therefore no one
is astonished that one of the most important factors in choosing a specific offer is the
ability to cancel at any time free of charge.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Uncertainty as to what the restrictions will
look like in individual countries, rising fuel
prices and the recent invasion of Ukraine have
made the Staycation trend gain in popularity.
It refers to spending holidays and free time in
the vicinity of the place of residence. In July
2020, this form of leisure was searched for in
Google four times more often than in the corresponding period of the previous year. People
who use it indicate a number of benefits associated with it. ‘For years, together with our
family, we flew to Italy for holidays, this year,
due to the situation in the world, we decided to
go to the Bieszczady, only 150 km away from
us.’ says Paweł Róg. ‘This choice turned out
to be not only more beneficial for our wallets,
but also saved us the stress at the stage of organising the trip.’ he adds. It seems that the
Staycation trend will stay with us in the coming years. Although we do not have data for Poland, 52% of people aged 25-34 in Great Britain declare that they plan to spend their next
vacation locally.

CHANGE - THE ONE
SURE THING

May you live in interesting times says the Chinese curse. Recent years are certainly not boring. This does not mean, of course, that people
will give up traveling. We just have to get used
to the fact that, like everything around us,
tourism will change too.

FOR HER

Fot: pexels.com/ Yaroslav Shuraev
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KT ÓRY M I C HC E M Y
SI Ę DZ I ELIĆ

JA K M Ó J S T Y L P R Z Y W I Ą Z A N I A W P ŁY WA N A . . .

JA K MÓ J ST Y L PR Z Y W I Ą Z A N I A W PŁY WA
NA P OZ IOM SAT YSFA KC J I OD C Z U WA N E J W Ł ÓŻ KU ?
SATYSFAKCJA Z ŻYCIA, ZWŁASZCZA SEKSUALNEGO JEST OBECNIE TEMATEM
WYBIJAJĄCYM SIĘ W WYSZUKIWARKACH INTERNETOWYCH. KAŻDY
CHCE ODNALEŹĆ ZŁOTY SPOSÓB I POPRAWIĆ SWOJE ŻYCIE INTYMNE
I RELACJĘ. A CO JEŚLI ODPOWIEDŹ JEST BLIŻEJ NIŻ NAM SIĘ WYDAJE
I SATYSFAKCJA SEKSUALNA JEST MOCNO SKORELOWANA Z NASZYM STYLEM
PRZYWIĄZANIA? SPRAWDŹ SWÓJ MODEL PRZYWIĄZANIA, BY ZWIĘKSZYĆ
SWOJE INTYMNE DOZNANIA I LEPIEJ ZROZUMIEĆ WŁASNE POTRZEBY.
TEKST Gabriela Bartnik ZDJĘCIA Mat. Prasowe

CZYM JEST STYL
PRZYWIĄZANIA I JAK
MOGĘ GO OKREŚLIĆ?

Pierwszy rok życia, to wtedy mniej więcej
tworzy się więź przywiązania między dzieckiem, a rodzicem. Niemowlę przez brak samodzielności, nie jest w stanie komunikować
się z otaczającym światem. Opiekun musi

wykazać się kompetencjami przede wszystkimi emocjonalnymi, poznawczymi i społecznymi. Badania podłużne przeprowadzone między innymi przez profesora Bogdana
Wojciszke i współpracowników, wykazały, że
aż u 72% osób w wieku 21 lat zauważono taki
sam styl przywiązania jak podczas diagnozy
w 12 miesiącu życia. Co za tym idzie sposób nawiązywania relacji, wybór partnera,

uczenie się współżycia, realizacja zawodowa i inne aspekty, są powiązane z wykształconym stylem przywiązania.
Osoby z bezpiecznym stylem przywiązania nie mają z reguły problemów z bliskimi kontaktami, nie unikają długotrwałych
związków i poczucia zależności od swojego
partnera. Lękowo-unikający styl cechuje
osoby, które nie czują się dobrze w bliskim,
intymnym kontakcie. Wolą pozostać niezależne i z reguły nie potrzebują innych ludzi,
by czuć spełnienie. Ostatni ze stylów, lękowo-ambiwalentny, możemy rozpoznać u ludzi, którzy pragną jak największej bliskości
w związku i obawiają się porzucenia przez
swojego partnera. Mogą mieć problemy z kontrolowaniem swoich uczuć, złości i napięć.
Swój styl przywiązania można określić przy pomocy Kwestionariusza Stylów
Przywiązania Mirosława Plopy, przeanali-
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zować wyniki ze specjalistą, co z pewnością
wpłynie na poprawienie jakości życia i zrozumienie powtarzanych mechanizmów.

SYSTEMY PRZYWIĄZANIA
W MODELU RELACJI
EROTYCZNEJ I WYBÓR
PARTNERA
Mario Mikulincer i Phillip Shaver, twórcy
Modelu Relacji Erotycznej, przedstawiają
w jaki sposób aktywuje się i funkcjonuje
System Przywiązania. Na funkcjonowanie
relacji erotycznej składają się trzy systemy
zachowań, które są ze sobą wzajemnie powiązane:
1. System przywiązania
2. System opiekuńczości
3. System seksualności
Każdy system składa się na repertuar
zachowań, których głównym zadaniem jest
maksymalizacja przetrwania, adaptacja i reprodukcja w relacjach. System przywiązania
wpływa na koncentrację w poszukiwaniu
bliskości z osobami znaczącymi, najczęściej
z najbliższego otoczenia, z którymi chcemy
spędzać jak najwięcej czasu i są dla nas istotne. Osoby z bezpiecznym stylem przywiązania będą dążyły do relacji z dostępnymi
emocjonalnie osobami, z którymi czują się
bezpiecznie i mogą na nich polegać. Strategia
polegająca na zwróceniu na siebie uwagi,
zaspokajaniu poczucia bezpieczeństwa w sytuacji gdy pożądana osoba wykazuje zobojętnienie, brak zaangażowania i chłód są charakterystyczne dla osób z lękowym stylem przywiązania. Osoby z unikającym stylem będą
natomiast utrzymywać swoją niezależność
i poczucie emocjonalnego dystansu zaprzeczając swoim potrzebom poczucia bliskości.
System zachowań opiekuńczych rozwija
się częściowo w wyniku wcześniejszych doświadczeń z pierwszym obiektem przywiązania. Aktywuje się najczęściej w odpowiedzi
na potrzebę więzi w sytuacjach stresowych
i poczuciu zagrożenia. Przywraca poczucie
bezpieczeństwa. Systemy przywiązania
i opiekuńczości są niezbędne dla funkcjonowania relacji erotycznej. Natomiast system
seksualny rozwija się jako ostatni, głównie
w trakcie dojrzewania w oparciu o przeszłe
i teraźniejsze doświadczenia danej osoby.

DOŚWIADCZANIE
ŻYCIA SEKSUALNEGO
W ZALEŻNOŚCI OD STYLU
PRZYWIĄZANIA
Styl przywiązania istotnie wpływa na doświadczenia życia seksualnego. Według badań osoby bezpiecznie przywiązane mają wię-

cej pozytywnych doświadczeń seksualnych,
czują się komfortowo ze swoją seksualnością
i są otwarte na różnego rodzaju eksperymenty i aktywności. Ponadto, są bardziej aktywne
seksualnie z partnerami w relacji intymnej,
a zbliżenia są wspólnie inicjowane. Osoby
z poza bezpiecznym stylem przywiązania
wykazują niższy stopień satysfakcji ze zbliżeń
seksualnych i mniej pozytywnych doświadczeń. Osoby z lękowym stylem przywiązania
w przeprowadzonych internetowo badaniach
cechowały się gorszą komunikacją swoich potrzeb seksualnych w rozmowie z partnerem,
a wręcz unikały rozmów na temat seksu.
Z badań Samuela Schachner i Phillipa
Shaver, w których 400 studentów wypełniało
kwestionariusze stylów przywiązania i motywów podejmowania aktywności seksualnej,
ustalono, że osoby z lękowym stylem przywiązania decydują się na zbliżenia, by zmniejszyć
poczucie odczuwanego niepokoju i zwiększyć
poczucie intymności w relacji. Seks często
stanowi u nich sposób na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i dla potwierdzenia swojej
wartości przez lęk związany z odrzuceniem.
Studenci z unikowym stylem przywiązania
wykorzystywali seks najczęściej do realizacji
celów związanych nie z poczuciem budowania bliskości, ale np. z budowaniem statusu
społecznego, prestiżu –szczególnie w przypadkowych relacjach seksualnych bez związków uczuciowych. Osoby unikające mogą też
dystansować się od seksualności przez jej rozpoczęcie w późniejszym wieku lub angażować
się w kontakty seksualne, gdy towarzyszy im
niski stopień intymności w relacji. Wykazują
też tendencję do posiadania większej liczby
przypadkowych partnerów seksualnych.

SATYSFAKCJA SEKSUALNA
KOBIET W MODELACH
PRZYWIĄZANIA
– WNIOSKI Z BADAŃ
W badaniach prowadzonych przez Paula
Stephenson i Cindy Meston dla 200 stuWIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

dentek poziom przywiązania lękowego
okazał się wpływać na ich satysfakcję
seksualną przez lęk związany z ryzykiem
zajścia w ciążę i konieczność stosowania
antykoncepcji.
Podobne wnioski płyną z badań dotyczących etapu świadomej zgody w trakcie
inicjacji seksualnej w kontekście kobiet.
Badania prowadzone przez Emily Impett
i Anne Peplau, pokazały, że style przywiązania mają już znaczenie na pierwszym etapie świadomej zgody na zbliżenie. Wśród
125 przebadanych studentek pozostających w relacji z mężczyznami, zdarzyło się
zgodzić na seks mimo niechęci. Kobiety
z lękowym stylem przywiązania godziły się
na współżycie najczęściej z obawy przed
utratą zainteresowania ze strony partnera.
Kobiety z unikowym trybem przywiązania
wbrew przewidywaniom nie były grupą,
która wykazała się największą asertywnością względem niechcianego zbliżenia.
Pasywna zgoda unikająco przywiązanych
kobiet była wyrazem podporządkowania
się żądaniom partnera i tłumaczona jako
spełnienie obowiązku wobec niego, który
wynika z pozostawiania w relacji.
Wiele badań potwierdza związek między
satysfakcją z życia seksualnego, a stylem
przywiązania. Niektórzy specjaliści podkreślają jednak, że badania powinny być prowadzone na różnych grupach wiekowych,
ponieważ istnieje ryzyko wpływu młodego
wieku na tendencję do krótszych i mniej
trwałych relacji oraz chęci do eksperymentowania i poznawania siebie. Satysfakcja
z relacji seksualnej jest z jedną z istotniejszych czynników wpływających na jakość
i poczucie zadowolenia z życia. Warto dbać
o jej rozwijanie w świadomy sposób.
ŹRÓDŁA I BADANIA:
Styl przywiązania a seksualność człowieka
w świetle najnowszych badań
Style przywiązania młodych dorosłych –
w poszukiwaniu korelatów zdrowia psychicznego.
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JACEK PAŚN IK– ,,DZIECI”
– O SWOI M DEBIUCIE, POKOLEN IU
N EOSTR A DY I DOR A STA N IU
JACEK PAŚNIK TO MŁODY TWÓRCA, KTÓRY W TYM ROKU DEBIUTUJE KSIĄŻKĄ “DZIECI” – HISTORIĄ
O DORASTANIU W DOBIE KOLOROWYCH SZYLDÓW, RACZKUJĄCEGO KAPITALIZMU I WSZECHOBECNEGO
KURIOZALIZMU. W ROZMOWIE Z MAJĄ SWAKOWSKĄ OPOWIEDZIAŁ SWOJĄ HISTORIĘ LITERACKĄ.
TEKST Maja Swakowska ZDJĘCIA Mat. Prasowe

Googlując Cię w internecie natrafiłam
na Twoją facebookową stronę. Kim są,
widniejące w jej tytule, Dzieci Neo?

Strona powstała dobre 6 lat temu. Od tego
czasu zaszło w niej wiele ewolucji, które warunkowane były moim dorastaniem. Nazwałem ją kiedyś archiwum dorastania okolic 97
roku, dlatego, że to właśnie mój rocznik. Jest
on na tyle specyficzny, że metrykalnie trudno mnie sklasyfikować. Poniekąd łapię się na
bycie Millennialsem, ale jako że urodziłem
się w drugiej połowie lat 90., to zaliczyć mnie
można także do Gen Z. Gdzieś w tym rozbiegu klasyfikuję Dzieci Neo. Przede wszystkim
to osoby, które dorastały wraz z rozwojem
sieci w Polsce. W ramach powiększającego
się grona Internautów zaczęto odróżniać
Dzieci Neostrady — te niedojrzałe, nieprzystosowane do internetowej netykiety (swoją
drogą —czy w ogóle jeszcze istniejącej?).
Moje doświadczenie bycia Dzieckiem Neo
to patrzenie na monitor zza ramienia mojego starszego kuzyna — Millennialsa, który
z komputerem obcował bardziej świadomie.
Uczyłem się tego od niego.

arenę moich kreatywnych działań. Wrzucam coś powstałego w przypływie chwili, ale
często jest to zapowiedź czegoś większego,
dłuższej formy. To bardzo punktowe pisanie, ściśle powiązane z obrazem. Zaczynam
od pojedynczych linijek, często impresji wokół kadrów. Później to się rozwija i pęcznieje. Wypadkową tego działania jest w pewnej
części moja książka.
Twoja książka, która jest silnie osadzona
w kulturze i rzeczywistości lat 2000. Skąd
wzięła się fascynacja tymi latami?

Dla mnie najbardziej intrygującą kwestią
w ramach tych lat jest to, jak bardzo są bliskie, a jednocześnie dalekie w swojej niepo-

Strona ewoluowała wraz z Twoją
twórczością. Czy miało to związek
z planami na stworzenie książki?

Strona była dla mnie pewnego rodzaju kwerendą do książki, ale o tym dowiedziałem się
nieco później. Na początku była dla mnie
zbiorem czysto nostalgicznych kadrów, bardzo często nieprzemyślanych. Zresztą do
dzisiaj niejednokrotnie zdarza się, że strona na chwilę staje się moją przestrzenią do
beztroskiego shitpostu (i pewnie się to nie
zmieni!). Traktuję ją przede wszystkim jako
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

kojącej atmosferze. Z jednej strony możemy
o nich powiedzieć, że był to już pewnego
rodzaju świadomy kapitalizm w Polsce i dołączyliśmy do grupy państw, które w tym
kapitalizmie się poruszały. Mimo wszystko
milenijny świat był pełen nadal kuriozalnych
elementów. Chociażby wygląd miast z charakterystyczną szyldozą albo krzykliwy branding produktów. Lata 2000 w Polsce kojarzą
mi się z turbokapitalistyczną epoką Reagana
w Stanach Zjednoczonych, często parodiowaną przez popkulturę. Są one dużą przestrzenią dla ironii, do wymyślania i eksperymentowania. Pamiętam je oczami dziecka,
co daje mi dodatkową możliwość wymyślania
tych czasów na nowo i odkrywania ich.
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Wyszło Ci wyjątkowo realistycznie,
ponieważ ja sama, czytając ,,Dzieci”
odblokowałam mnóstwo wspomnień ze
swojego dzieciństwa. Czy uważasz, że osoby
niemającego tego doświadczenia, mają
szansę poczuć i zrozumieć ten niepokój
opisywany w książce?

W tej książce widzę przede wszystkim uniwersalność w postaci dorastania. Starałem się tam
uchwycić różne jego punkty. Historię, która
jest przedstawiona w dzieciach miałem w głowie od dawna i mniej więcej wiedziałem, jak
będzie wyglądała.
Samo pisanie to było zbieranie skrawków.
Ogromną część tej książki napisałem w telefonie. Siedziałem wtedy dość dużo w domu i godziłem pracę z pisaniem. Lokowałem w słowa
rzeczy, które wpadały mi do głowy, więc można powiedzieć, że to pisanie było z początku
bardzo anegdotyczne. Osoby, scenki, elementy scenografii — myślę, że sztafaż to istotny
element tej książki. Wszystkie te rzeczy, które
dzieją się obok akcji, istotne symbole doświadczenia dorastania.
Kiedy rozmawialiśmy w wydawnictwie
wokół książki, padło sformułowanie, że jest to
rzecz chłopacka. Rzeczywiście — chłopcy stanowią pierwszy plan postaciowy książki.
Jednak jej głównym tematem jest dorastanie — z perspektywy pamięci — uniwersalne doświadczenie niezależne od płci czy pokolenia.
Słysząc, że jest to chłopacka opowieść,
od razu nasuwają mi się zagadnienia
dorastania chłopców wśród ciążących
na nich stereotypów, które, w tamtym
okresie, były widoczne i spełniane. Jacy
są chłopcy w ,,Dzieciach” i czy wpisują się
w ten model?

przemianach polityczno-gospodarczych. To
miejsce jawiące się jego rodzicom jako swojego rodzaju idylla, w której można znaleźć
wymarzone życie.
Myślę, że też dorastałem w takim miejscu.
Mój blok z dzieciństwa to niemalże blok Teodora – postmodernistyczna architektura wyglądająca, jakby ulepiono ją z marcepanu: bryły
z balkonikami, wieżyczkami i tralkami.

Chłopcy w „Dzieciach” są bardzo zagubieni
i zawieszeni w stereotypach: płciowych, społecznych czy gospodarczych, a przejście przez
dorastanie utrudniają im w szczególności
te pierwsze. Wchodzenia w dorosłość mogą
uczyć się od dziewczyn.

Prowadzimy tę rozmowę na kilka dni przed
premierą. Jakie uczucia towarzyszą Ci
w związku z tym wydarzeniem? Pojawiają
się w Tobie pewne obawy na temat tego,
jak książka może zostać odebrana?

Zastanawiam się, ile wątków
autobiograficznych możemy odnaleźć w tej
historii? Czy utożsamiasz się z głównym
bohaterem?

To zabawne. Bardziej niż z nim utożsamiam
się ze wszystkimi innymi bohaterami. Bierność Teodora nie do końca do mnie przystaje.
W książce jest on głównie obserwatorem wydarzeń, które dzieją się wokół niego.
W „Dzieciach” najbardziej autobiograficzne jest dla mnie miejsce akcji. Bardzo dużo
jest tam osiedla, na którym dorastałem – nazwałbym je parkiem tematycznym pod tytułem „życie klasy średniej w Polsce w trakcie
transformacji ustrojowej”. Teodor dorasta
na osiedlu zbudowanym wokół szpitala po

Towarzyszy mi naturalny jest lęk przed przyjęciem się tekstu. Nieważne czy piszę krótsze,
czy dłuższe formy. Nie mam akademickiej
wprawy w pisaniu, a moim kompasem literackim są moi czytelnicy i ich opinie. To one są
dla mnie sygnałem, że moje pisanie ma sens
i warto to robić. Mam pewne obawy w kontekście tego, jak książka zostanie odebrana i w jaki
sposób zostanie poddana interpretacji.
Nie chciałbym, żeby nadawano jej miano
opowieści o pokoleniu. „Dzieci” to wycinek
pewnego świata i jego remiksy, nie pokoleniowa diagnoza.
Co dalej z Twoją literacką karierą? Masz
już jakieś pomysły lub plany związane
z kolejnymi książkami?
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Mam nadzieję, że dużo dobrych rzeczy może
wyjść z mojego opowiadactwa. Jeśli chodzi
o książkowe plany, chciałbym stworzyć historię, dziejącą się w świecie choć realistycznym,
to od tego opowiedzianego w ,,Dzieciach”,
z mojej perspektywy, bardziej fantastycznym.
Powoli, nieśmiało jeszcze w niego wnikam. Zaczynam od kolekcjonowania związanych z nim
materiałów i chłonę jego folklor. W moim pisaniu największą przyjemność sprawia mi poznawanie i opowiadanie sobie świata.
Myślę, że wciąż chciałbym pisać także
krótsze formy. Pisanie opowiadań traktuję
jak pewnego rodzaju rozgrzewkę przed większymi formatami i te mikroopowieści cieszą
mnie tak samo. Nic nie cieszy mnie tak, jak
opowiadanie historii.
Czy masz jakieś rady, dla młodych
autorów, którzy piszą do szuflady? Jak się
przełamać?

W tym momencie chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić mojego sąsiada scenarzystę.
Wchodząc w pisanie, często przyłaziłem do
niego z moimi przeróżnymi tekstami —opowiadaniami, publicystyką, próbami scenariopisarskimi. Kiedy uznawał je za dobre, przyznawał
to. Jak były złe, nie mówił wcale. Często nie
mówił wcale. Na koniec każdą z moich wizyt
komentował tak samo: „pisać, pisać i pisać”. To
moja jedyna rada. Piszcie i skromnie, w swoim
tempie, odsłaniajcie się przed światem.
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TA K W I ELE
ZA LEŻ Y
C
OD J ĘZ Y K A
– E KOP OE T Y K Ę I J E J M I S J Ę
PR Z Y BLI Ż A JĄ NA M J U LI A F I E D ORC Z U K ,
FI LI P SPR I NGER I DYBA LACH
TEKST Julia Trojanowska
ZDJĘCIA Mat. Prasowe

zy jesteśmy w stanie opowiedzieć o katastrofie klimatycznej? Okazuje się, że
to wcale nie jest taka prosta sprawa.
Według autorów audioeseju Tak wiele zależy od
czerwonej taczki, musimy się na Ziemi przeorganizować – bo przecież nie ma planety B. Do
tego będą nam potrzebne nowe narzędzia, a są
nimi odpowiednie metafory oraz język.
Julia Fiedorczuk, Dyba Lach i Filip Springer
stworzyli podcast, w którym wyjaśniają słuchaczom skomplikowaną zażyłość pomiędzy
literaturą, a środowiskiem. Nam opowiedzieli
czym tak właściwie jest ekopoetyka oraz czy
słowa mogą uratować świat.

TA K W I E L E Z A L E Ż Y O D J Ę Z Y K A . . .

LITERATURA I ŚWIAT, CZYLI
NIEROZERWALNA WIĘŹ
Gdy słyszymy „katastrofa klimatyczna”,
nauki humanistyczne nie są pierwszą
myślą, która pojawia nam się w głowie à
propos tego terminu. Pojęcia klimatu czy
ekologi nierozerwalnie łączą się w naszym
wyobrażeniu z naukami ścisłymi – fizyką,
chemią, biologią czy geologią. Czy w tym
gronie jest miejsce dla ludzi związanych
z szeroko pojętą humanistyką, a zawężając
pojęcie – z dyskursem językowym i literaturoznawstwem?
Filip Springer: “Od wielu lat mamy
na stole narzędzia, jakie przyniosła nam
nauka. Wiemy co musimy zrobić, żeby powstrzymać najgorsze scenariusze katastrofy klimatycznej. A z jakiegoś powodu tego
nie robimy. To znaczy, że musimy sięgnąć po
inne argumenty i inne sposoby opowiadania
sobie świata, bo najwyraźniej coś nas powstrzymuje przed tym, żeby tych narzędzi,
które mamy zacząć używać.”
Ekopoetyka to właśnie ta dziedzina, która
jest w stanie zapewnić potrzebne narzędzia
i pokazuje, jak ich użyć.

EKOPOETYKA I EKOKRYTYKA
Te dwa terminy są ze sobą połączone nierozerwalną nicią – ekopoetyka nie zaistnieje
bez eokrytyk, nazywanej także krytyką ekologiczną. Ekokrytyka nie ma jednej definicji
i jest bardzo złożonym tematem – najprościej, są to zależności i relacje pomiędzy literaturą a ekosystemem. Ekopoetyka zajmuje
się tworzeniem opowieści o tych relacjach.
Ekopoetyka i ekokrytyka pozwalają na opowiedzenie świata na nowo i wyrażeniem
związków pomiędzy materią oraz nauką, a językiem i poetyckością.
Terminy te nie są w Polsce jeszcze wystarczająco znane, ale dzięki inicjatywom
artystów, literatów i ekspertów, coraz częściej
przewijają się one w medialnych dyskursie.
Julia Fiedorczuk jest poetką, pisarką i krytyczką literacką. Dyba Lach jest artystką transmedialną i dokumentalistką. Filip Springer to
reporter i fotograf. Razem stworzyli podcast
Tak wiele zależy od czerwonej taczki, poprzez
który chcą przybliżyć i spopularyzować założenia ekopoetyki i ekokrytyki. Robią to także
poprzez Szkołę Ekopoetyki, która od 2020
roku działa przy Instytucie Reportażu.

OPOWIEŚĆ JAKO NARZĘDZIE
Czy słowa uratują świat? Niekoniecznie. Jak
podkreślają autorzy podcastu, to nie jest tak,
że musimy pisać jak najwięcej książek o katastrofie klimatycznej. Wręcz przeciwnie,
sami stwierdzają, że będą pisać trochę mniej.
Ważna jest opowieść i metafora, która od zarania dziejów pomaga człowiekowi zrozumieć

jego relację ze światem. Właśnie one mają być
narzędziami, które pozwolą na nowo zrozumieć współczesną relację człowiek-ziemia
i dostosować nas do kryzysu planetarnego,
który nie skończy się jak za dotknięciem
czarodziejskiej różdżki. Jest naszą nową rzeczywistością, w której musimy się w sprawnie
poruszać, również w aspekcie językowym.
Dyba Lach mówi, że: “Nawet jeśli literatura może być w kryzysie, to opowieść na
pewno w nim nie jest, opowieść jest wręcz
w natarciu. Niestety współcześnie bywa
wykorzystywana niekoniecznie do dobrych
celów. My staramy się odzyskiwać opowieść
i wprowadzać do niej elementy, które mogą
mieć cel inny niż tylko chęć wzbogacania się
i posiadania więcej.”
Opowieść, czy też sama literatura są w stanie pomóc “wejść” w te nowe czasy, czasy kryzysów oraz zmian.

ŻAŁOBA PO TAMTYM
ŚWIECIE
Ekopetyka nie ma zamiaru straszyć, ani
doprowadzić do powszechnej paniki. Z drugiej strony nie da się ukryć, że w kwestiach
związanych z katastrofą klimatyczną towarzyszą nam silne i skomplikowane emoWIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

cje – podobne odczuwamy przy stracie
i żałobie. Poprzez nazwanie tych emocji
literatura może pomóc w ich oswojeniu
i poradzeniu sobie z nimi. Dodatkowo jest
w stanie pokazać nam to, co wynika z obecnej sytuacji, ale jest radosne czy dobre.
Julia Fiedorczuk: “Nie odwracamy głowy
od tego co jest bolesne, straszne, smutne
i wywołujące grozę, ale z drugiej strony pamiętamy też o tym, co jest radosne, piękne,
twórcze i wzbudzające entuzjazm. W literaturze jest miejsce na jedno i na drugie.”
Jeżeli metafora jest narzędziem do opowiedzenia rzeczywistości na nowo, tak audioesej Tak wiele zależy od czerwonej taczki
pomaga w popularyzacji założeń ekopoetyki. Autorzy podcastu (którego intrygująca nazwa nawiązuje do wiersza Williama
Carlosa Williamsa) zabierają słuchaczy
w 10-odcinkową podróż w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy literatura może pomóc w kryzysie klimatycznym. Towarzyszą
im zaproszeni goście oraz eksperci, między innymi Mariusz Szczygieł, Aleksandra
Gołdys, Kamil Sipowicz czy Michał Nogaś.
Podcast Tak wiele zależy od czerwonej taczki do
posłuchania w aplikacji Audioteki.
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R E C E NZ JA "G DZ I E J E ST E Ś,
PI Ę K N Y Ś W I E C I E " SA L LY RO O N EY
GDZIE JESTEŚ, PIĘKNY ŚWIECIE TO NIE TYLKO TYTUŁ TRZECIEJ KSIĄŻKI IRLANDZKIEJ PISARKI SALLY ROONEY,
ALE TEŻ PYTANIE, KTÓRE POCZĄWSZY OD JEJ BESTSELLEROWEGO DEBIUTU – NORMALNYCH LUDZI – ZADAJĄ
SOBIE BOHATEROWIE KAŻDEJ JEJ POWIEŚCI. POKOLENIE MILLENIALSÓW, DO KTÓRYCH NALEŻY AUTORKA
I O KTÓRYCH PISZE, W KOŃCU DOCZEKAŁO SIĘ KOGOŚ, KTO ICH ROZUMIE. KOGOŚ, KOGO NIE INTERESUJĄ
NIEOCZEKIWANE ZWROTY AKCJI, PRZEŁOMOWE, HISTORYCZNE WYDARZENIA CZY TANIE AFERY. PO PROSTU
LUDZIE I CODZIENNE RELACJE MIĘDZY NIMI. TAK TEŻ WŁAŚNIE JEST W GDZIE JESTEŚ, PIĘKNY ŚWIECIE.
TEKST Karolina Kołodziejczyk ZDJĘCIA Mat. Prasowe

R E C E N Z JA " G DZ I E J E S T E Ś , P I Ę K N Y Ś W I E C I E " S A L LY R O O N E Y

ONE I ONI - SEZON TRZECI
Fabuła książki skupiona jest wokół dwóch
przyjaciółek – Alice i Eileen oraz ich skomplikowanych relacji. Kolejno: z samymi sobą,
z sobą nawzajem i wreszcie – z mężczyznami.
Ich zawodowe perypetie są prawie tak samo
różne jak relacje, które tworzą. Alice jako
utalentowana i sławna młoda pisarka przeprowadza się do małej, nadmorskiej miejscowości, gdzie poznaje Felixa, pracownika
magazynu, z którym na początku niewiele ją
łączy. W tym czasie Eileen w Dublinie toczy
nieco dziwną, przyjacielsko-miłosną grę ze
starszym znajomym z dzieciństwa, obecnie
politykiem –Simonem.
W Gdzie jesteś, piękny świecie mamy
więc to, co Sally zdaje się lubić najbardziej:
różnice klasowe, różnice wieku, niejasne
relacje i piękne, naturalne (ale nie naturalistyczne) opisy seksu. Nie jest ona na pewno
pierwszą autorką, która podejmuje tak uniwersalne wątki, ale jedną z niewielu, która
potrafi wyłapać i zobrazować autentyczne
emocje. Osamotnienie, zagubienie, chęć
zmian czy bezsilność wobec próby zdefi-

GDZIE J ESTEŚ, PIĘK N Y ŚW IECIE N IE
P R Z E Ś C I G N Ę Ł O N O R M A L N YC H L U D Z I ,
K T Ó R Z Y Z A J M U JĄ S Z C Z E G Ó L N E M I E J S C E
W M O I M S E RC U, A L E N A P E W N O J E S T
P OW I E Ś C I Ą , D O K T Ó R E J B Ę D Ę W R AC AĆ
I O K T Ó R E J B Ę D Ę DY S K U T OWAĆ .
niowania tego, kim się staliśmy, a kim być
powinniśmy, wybrzmiewają tutaj wyraźnie,
a jednocześnie bez zadęcia.

ZAGUBIONE POKOLENIE
Delikatnego zadęcia z kolei nie brakuje
w mailach pomiędzy przyjaciółkami, które
stanowią istotną część książki. Momentami
przeintelektualizowane i naszpikowane filozoficznymi rozważaniami, mogłyby zostać
nieco okrojone. Nie uważam jednak, że wycięte zupełnie, bo czy nasze poglądy nie kształtują się właśnie w dyskusjach z bliskimi? Czy
to nie dzięki tym z pozoru nieznaczącym,
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

codziennym wiadomościom wymienianym
z przyjaciółmi na Messengerze, klaruje się nasza osobowość i spojrzenie na życie?
Gdzie jesteś, piękny świecie nie prześcignęło Normalnych ludzi, którzy zajmują
szczególne miejsce w moim sercu, ale na
pewno jest powieścią, do której będę wracać
i o której będę dyskutować. Przede wszystkim jednak wszystkie rozterki (zawodowe,
przyjacielskie, miłosne) dały mi ukojenie
i poczucie pokoleniowej solidarności uczuć.
A nie udałoby się to dzięki tak żywym, tak
bliskim czytelnikowi bohaterkom, które po
raz kolejny wykreowała Sally.
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Miło się spotkać w miłym towarzystwie.
Seria Marginesy Klasycznie jest bardzo
ciekawym konceptem, o którym chciałbym
się dowiedzieć więcej. Może tytułem
wprowadzenia, gdyby mogła Pani
powiedzieć o co w tym tak naprawdę chodzi.

Jak zwykle chodzi o to, żeby namówić czytelników do czytania książek. Namówić też
czytaczy książek – albo do powrotu do klasyki, albo do tego, żeby odczytali tę klasykę
w nowym tłumaczeniu, albo żeby pozyskać
najmłodsze pokolenie do klasyki. Na pewno
Pan, również jako młody człowiek, już widzi,
że książki, których nie ma, nie będzie też
w duszy czytelnika, bo czytelnicy czytają
nowości. Tak było, jest i pewnie będzie. Skoro
mamy namawiać ich do klasyki, musimy ją
wznowić i uzasadnić to nowością. Czasami
jest tak, że czytelnicy nawet nie wiedzą, że
jest to klasyczna rzecz, coś, co ukazało się
dawno temu albo jest to kolejne wydanie. Ilu
czytelników, tyle odbiorców tej klasyki. Nasz
pomysł jest taki, żeby zwracać się do nowych
czytelników, żeby tę klasykę podawać w przyjemny sposób, żeby miała piękne oprawy,
nawet czasami nowoczesne. Niekoniecznie
w tym samym duchu jak inne oprawy książek
tradycyjnych, ale artystyczne, zawsze pięknie
oprawione i zawsze doskonale przygotowane
redakcyjnie. Myślę, że jeżeli spełnimy to zadanie, a nasz najlepszy dział promocji wypromuje w nowoczesny, dobry sposób, który zachęci
pracowników, a dział handlowy będzie wiedział jak ją sprzedać, czytelnicy będą czytali
klasykę. Chodzi nam o to, żeby przywrócić
książki do życia czytelniczego. Te, na których my wzrastaliśmy, wzrastali nasi rodzice,
które stały się jakąś trampoliną do innych
działań filmowych. Czasami pisarze, którzy
mają za sobą wiele lektur, piszą swoje książki,
również mając wspomnienia z tych klasyki.
Chciałabym, żebyśmy nie zgubili tych tytułów, po prostu.

HA N NA

MIRSK A- GRU DZI ŃSK A
– ZA ŁOŻ YCIELK A
W Y DAW N ICTWA M A RGI N E SY
TEKST Jakub Wejkszner ZDJĘCIA mat. prasowe

Rozumiem, że to jest też nowy sposób
tłumaczenia dzieł? Pamiętam, czytałem
kiedyś “Życie jest snem” Pedra
Calderóna de la Barca, w tłumaczeniu
Pana Rymkiewicza. Sam zresztą pisał
we wstępie, że to nie jest do końca
tłumaczenie, to jest pewnego rodzaju
imitacja

Tak, na pewno tak. Jeśli chodzi o książki
Marginesów, to muszą Państwo wiedzieć, że
jest tak, że klasyka przełożona z danego języka została przełożona np. w latach 60. czy 70.
i w dalszym ciągu obowiązuje prawo do tego
tłumaczenia. Jeśli zatem wydawca, który
tłumaczy bardzo dawne dzieło, które jest już
w tzw. domenie publicznej lub ma już prawo
tzw. martwej ręki, to jednak ciągle obowiązują prawa do tłumaczeń. Z tego powodu, dzieła
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czasami nie są wznawiane, bo może je wznowić tylko jeden
wydawca, który ma prawo do tłumaczenia. Przekład oczywiście musi być opłacony, więc stara się, aby ten przekład
był ze wszech miar jak najlepszy. Przede wszystkim musi
spełniać zadania, takie jak zainteresowanie czytelnika.
Nie można przekładać książki w sposób poza współczesnym językiem. Współczesny tłumacz będzie przekładał
w języku, w którym operuje. Postara się (my również realizujemy to w tych nowych przekładach), że dobrze będzie
czytany przez współczesnego czytelnika. Mimo, że to są
klasyki, to udaje się to przełożyć w taki sposób. Niedawno
mieliśmy taką sytuację, że przełożyliśmy na nowo książkę
Lucy Maud Montgomery “Ania z Zielonego Wzgórza”, to był
tytuł, który obowiązywał od wielu lat (chyba nawet stu).
W związku z prośbą tłumaczki, Anny Bańkowskiej, żeby
jednak przywrócić właściwy przekład, zdecydowaliśmy
się na to. To była dla nas naprawdę niesamowita i ciekawa
historia. Z jednej strony zostaliśmy za to napadnięci, za
ten przekład, przez wiernych czytelników, z drugiej strony była bardzo duża grupa ludzi, którzy ucieszyli się z nowego, wierniejszego oryginałowi, przekładu. Dzisiaj, po
tych wszystkich latach, uznaliśmy, że nadszedł czas, aby
czytelnikom dać ten właściwy. Nowy przykład jest dobrze
oceniany przez czytelników i fachowców, no ale mamy
“Ann z Zielonych Szczytów”, a nie Zielonego Wzgórza,
mamy Marillę, a nie Marylę, mamy wiele drobiazgów, które
też wpływają na przekład. Muszę powiedzieć, że i my, i tłumaczka wyszliśmy obronną ręką. Książka się fantastycznie sprzedała, a co więcej, spowodowała wielką dyskusję
o przekładzie, o tym co wolno, a czego nie wolno. Za chwilę
będzie duża gra toczyła się o “Chłopców z Placu Broni”,
gdzie to nie jest również oryginalny tytuł. Patrząc na to, że
wychodzimy z punktu “przywracamy właściwy przekład”,
to niestety musimy się z tym zmierzyć. Proszę pamiętać, że
“Ań z Zielonego Wzgórza” będzie kilka. Tych przykładów
jest wiele, wybierzcie Państwo swój. Czytajmy, spierajmy

się, rozmawiajmy o książkach. Naprawdę, lepiej spierać się
o przekłady, czy która książka była lepsza, niż o inne straszne rzeczy, z którymi musimy obcować na co dzień.
Tak, te tłumaczenia zawsze były kłopotliwe u nas.
Ja przynajmniej pamiętam jeszcze ze swoich studiów
doktoranckich czy magisterskich, wiele razy natykałem
się na sformułowania, które po angielsku były dla
mnie zrozumiałe, a po polsku były po prostu ścianą.
Jak takie epokowe dzieła, które się już wryły w nasze
strukturę językową, np. “Tako rzecze Zaratustra”.
Wyszło jakiś czas temu nowe tłumaczenie tej
książki “Tak rzekł Zaratustra”, brzmi to już trochę
inaczej. Prawdopodobnie, gdybyśmy trochę wbili się
w tę książkę, współczesny czytelnik mógłby więcej
zrozumieć i wziąć dla siebie.

Zdecydowanie, ale wie Pan, jest to duża rola działów promocji i osób, które muszą zająć się tym, żeby przywrócić
czytelnikom te tłumaczenia. Jeżeli ta promocja będzie
dobrze zrobiona, nie będziemy tylko powiadamiać czytelników, że mamy nowe wydanie. Na końcu stoi za tym

K S I Ą Ż K I , K T Ó RYC H N I E M A ,
N IE BĘDZIE TEŻ W DUSZ Y
CZ Y TELN IK A, BO CZ Y TELN ICY
C Z Y TA JĄ N OWO Ś C I . TA K B Y Ł O,
J E S T I P E W N I E B Ę D Z I E . S KO RO
M A M Y N A M AW I AĆ I C H D O
K L A S Y K I , M U S I M Y JĄ W Z N OW I Ć
I U Z A S A D N I Ć T O N OWO Ś C I Ą .
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wydawca i praca całego zespołu, żeby tak
zainteresować odbiorcę, żeby ją kupił.
Oczywiście to jest ostatni element, są jeszcze biblioteki, ebooki, natomiast jeżeli my
doprowadzimy do rozmowy, to znaczy, że
wygraliśmy. Nie możemy tego robić nudno,
musimy się mierzyć z innymi ciekawymi
rzeczami, platformami, kinami, teatrami
i popatrzeć, że jeżeli będziemy mówić ciekawszym językiem do odbiorców kultury, to
wygramy. Wracając do tematów przekładów
tytułów, to rozpoczynamy od marca publikację dzieł Ernesta Hemingwaya. To jest pisarz w Polsce niewydawany przez wiele lat.
Staraliśmy się namówić spadkobierców na
to, żeby zdecydowali się zrobić to w Polsce,
bo nie było na to zgody z różnych powodów.
To się udało i w Marginesach będzie edycja
dzieł Hemingwaya w nowych przekładach,
bo doskonałe przekłady wcześniejsze wymagają jednak odświeżenia. Po drugie, wydaje nam się, że jeżeli zatrudnimy środowisko i zespół tłumaczy, który działa doskonale, to nam się uda pozyskać tego czytelnika.
Po “Starym człowieku i morze”, znany wcześniej pod tytułem “Słońce też wschodzi”,
w naszym przekładzie będzie “Zaś słońce
wschodzi”. Ten tytuł może wydawać się zbyt
tradycyjny, klasyczny, ale trzeba zorientować się, dlaczego tak się dzieje. To jest cytat
z Biblii i ten zapis w Biblii brzmi właśnie tak.
Chcemy, żeby czytelnik dostał właściwy
przekład. Długo zastanawialiśmy się nad
tytułem, ale za namową tłumacza pozostaliśmy przy bliższym oryginałowi.
To prawda, Biblia prawdopodobnie
jeszcze w długim czasie zostanie
w takim tłumaczeniu, jakim jest.
Z ciekawości, jeżeli już mówimy
o tłumaczeniach i o uwspółcześnianiu,
nie myśleliście Państwo, żeby zrobić to
samo z polskimi autorami?

Na przykład “Na jagody”? Tego się nie da zrobić. To znaczy są takie szkoły na zachodzie,
w których wydawcy wydaje się, że czytelnicy
nie przebrną przez tak duże książki, one są
opisywane w stylu takich trochę “bryków”, ja
jestem przeciwna.
To prawda, ale miałem na myśli
modernizację języka samej książki.

To się dzieje i ten język jest uwspółcześniany,
bardzo. Jeśli chodzi o polskich autorów – nie
wiedziałabym jak to zrobić. To jest też kwestia
tego, że musimy zrobić dużą kampanię, to
trochę, jakbyśmy przywracali filmy z lat 20.
czy 30., wspaniałe filmy, które są czarno-białe, w których mówi się innym językiem, już
nie ruszymy. Myślę, że opowiadanie o tych
książkach jednak poruszy pewną grupę czytelników. Ostatecznie być może są książki,
które pozostaną jedynie na filologicznych
wydziałach, no bo nie ma jak zainteresować
nimi czytelników. To zbyt stary język, żeby
zainteresować czytelników. Wierzę, że świadomość czytelnicza jest coraz większa, może
to się nie odbija bezpośrednio w sprzedaży,
ale ludzie czytają, opowiadają, dyskutują, są
kluby, biblioteki. Szczególnie widzimy, że po
pandemii ludzie wrócili do książek. Młodzież
czyta bardzo dużo. Mamy w naszej grupie
wydawniczej Wydawnictwo Młodzieżowe
Jaguar, to są wzrosty 100-procentowe.
Młodzież też czyta bardzo dużo komiksów.
Ta młodzież dojrzeje kiedyś i skąd wiemy, czy
czasami nie będzie modnie czytać “Zemstę”
Fredry, bo będzie to język, który oni sobie
sami przetworzą i zrozumieją. Wierzę, że czas
nie będzie zabijał książki. Muszę w to wierzyć,
bo muszę wydawać książki i to jest taka misja
wydawcy, żeby wymyślić coś takiego i zrobić
wszystko, żeby czytelnicy czytali nie tylko
nowe książki. Wszystko powstało z czegoś.
Dzisiejsi doskonali polscy, młodzi reżyserzy
opowiadają nawet o swoich inspiracjach, na

czym się wychowali, czego się nauczyli. To są
książki, które czytali kiedyś, więc jakieś dobrodziejstwo z tego płynie. Zróbmy teraz tak,
żeby i czytelnicy to dobrodziejstwo poznali
i nie odrzucili tych przykładów. To jest też
po stronie dziennikarzy, to jest też po stronie
Ministerstw Kultury i Działań Bibliotecznych.
Wiem, że takie działania są, szczególnie biblioteki budują kluby czytelnicze i pomagają
bardzo, ale zawsze liczę na czytelników, którzy są jednak taką siłą, która myślę, że nie dopuści, by ta klasyka nie przetrwała
W jaki sposób Pani, jako wydawca,
chciałaby stworzyć taki kanon książek,
nie mówiąc o konkretnych tytułach, by nie
kojarzył się on z listą szkolnych lektur?

Tak. To bardzo dobre pytanie. Mój sposób na
to jest taki, że siadamy w redakcji, w grupie
różnych osób wiekowo. Mamy osoby starsze, młodsze i wszystkie, które czytają i też
są wydawcami. Rozmawiamy dużo o tym,
co tak naprawdę powinno być w naszym
kanonie marginesowym. Idea jest taka,
by przywracać te najwspanialsze książki.
Mamy pomysły, żeby jednak nie bać się objętości. Dlaczego czytelnicy mają nie czytać
,,Chłopów” Reymonta. Nie ma po prostu fantastyczniejszej lektury, bardziej zajmującej.
I oczywiście nie zmienimy tej pewnej łaty,
którą ,,Chłopi” mają na sobie – łaty lektury,
łaty tego, że to są cztery tomy, że to jest grube,
że to są cztery pory roku, a ile będę to czytał?
Tego nie zmienimy, możemy pracować, żeby
skupić uwagę czytelnika na czymś innym,
nie na objętości. Przecież ludzie czytają grube, współczesne książki. Jeśli podamy im
tych ,,Chłopów” z innej strony, pokażemy jakąś współczesność albo ważność tego tekstu
i dla współczesnego czytelnika, i dla historii
literatury, i dla kultury, to ludzie to zrozumieją. Tylko to trzeba zrobić w bardzo sprytny
sposób, który pociągnie czytelników. Takie
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rzeczy chcemy przywracać. Na przykład fantastyczna ,,Ziemia Obiecana”. No bo kto teraz
czyta taką ,,Ziemię Obiecaną”? Dlaczego jej
nie ma w kanonie naszym? To jest niesprawiedliwe dla tej książki. I oczywiście, Proszę
Państwa, ja nie jestem wariatką, która teraz
próbuje Państwa namówić do czytania po
prostu nudnych książek, tylko Państwo nam
muszą zaufać, że my do tego kanonu postaramy się wybrać najbardziej wartościowe książki i takie, które rzeczywiście szybko przeczytamy. Część z nas sobie przypomni te teksty,
a część z nas, nie oszukujmy się, przeczyta
je po raz pierwszy. W starszym pokoleniu to
były lektury, ale dzisiaj od wielu lat to nie są
lektury albo czytamy tylko fragment jakiegoś
bardzo dużego utworu.
Tak, szczególnie, że nie da się absolutnie
wszystkiego poznać. Pamiętam, że kiedyś
Umberto Eco powiedział, że bardzo dobrze
zna Ulysses’a, ale nigdy go nie czytał.

Oczywiście, znamy książki, które sprzedawały się w wysokich nakładach, a często pewnie
pozostawały na półkach. Tu jest jeszcze bardzo duża rola wydawcy i promocji, żeby nie
pozostały na półkach, ale były na naszych
szafkach nocnych i jeździły z nami w metrze,
w pociągu albo w autobusie. Żebyśmy po prostu byli z tymi książkami. To są takie nasze
naprawdę bardzo przemyślane tropy dotyczące ,,Nocy i dni” czy ,,Ziemi Obiecanej”.
Chcemy wciągnąć w to reżyserów, twórców
filmowych, pisarzy, którzy się na pewno inspirowali i mają ten warsztat, te lektury za
sobą. Niech to będzie ,,Lalka” Prusa, przepiękny tekst, zupełnie fantastyczny, który
też opowiada o pewnej świadomości kobiet.
Niech to będzie też nie bardzo odległy kanon,
niech to będą książki z lat 60., 70.. Mamy teraz chęć, żeby wznowić na przykład ,,Mszę za
miasto Arras” Szczypiorskiego. By ten kanon
był żywy, żeby nie było tak, że wznawiamy
tylko książki stare z zeszłego wieku czy jeszcze dawniejsze. Nie. Niech ten kanon to nie
będzie czas powstawania książek, tylko ważność tej książki, to ile ona zmieniła życie czytelnikom. Kiedyś naprawdę ważyły się na ich
podstawie różne losy, kiedyś ludzie żyli tymi
książkami. Jak w filmach z lat 60. czy 70, jak
w sztuce. Naprawdę to było coś, co zbudowało
to wszystko, co mamy teraz. Klucz jest więc
taki, zawsze to jest decyzja wspólna, którą
musi zaakceptować i młodszy redaktor, i starszy wydawca, żebyśmy wszyscy byli przekonani. Jeśli jedno z nas mówi ,,słuchajcie, już
nie uratujemy tego tekstu, już to się zestarzało
zupełnie, nie damy rady”, to odchodzimy od
tego pomysłu, bo naszym celem jest też sprzedaż. My tych książek nie robimy na półki. Nikt
nas nie finansuje, nie mamy żadnych dofinansowań do żadnych książek, a już na pewno nie

W I ER Z Ę, Ż E ŚW I A DOMO ŚĆ
CZ Y TEL N ICZA J E ST C OR A Z
W I ĘK SZA , MOŻ E T O SI Ę N I E ODBI JA
BEZ PO ŚR EDN IO W SPR Z EDA Ż Y, A LE
LU DZ I E CZ Y TA JĄ, OPOW I A DA JĄ,
DYSKU T UJĄ, SĄ K LU BY, BI BLIO TEK I.
do serii Marginesy Klasycznie, więc na końcu
przyjdzie nasz Dyrektor Działu Handlowego
i powie, że wybraliśmy niewłaściwy tytuł.

dystrybutorom. Naprawdę, nie ma wymówki,
że jest za drogo w tej chwili. Można znaleźć
książkę w dobrej cenie.

Chciałbym też spytać o medium, bo
wiadomo, że czasy się zmieniają i ludzie nie
kupują już tak często książek w twardej
okładce. Jakie są inne sposoby, by dotrzeć
do Państwa dzieł?

Zapraszamy do znalezienia dobrej książki
w dobrej cenie. Na razie są, zdaje się,
trzy pozycje do zakupienia przez internet
i w księgarniach, ale nadchodzi wiele więcej,
więc czekamy na kolejne nowości.

Chcemy, by seria była piękna, bo czytelnicy
chcą mieć ładne książki na półkach, zbierają,
ustawiają i przestawiają sobie grzbiety. Chcą
mieć ładne książki i wcale się nie dziwię, bo
też lubię mieć ładne przedmioty wokół siebie.
Oprócz tego, robimy audiobooki, bo wielu
czytelników słucha książek w samochodach,
jadąc na wakacje, sprzątając. Ta dziedzina
jest mocno rozwinięta w tej chwili. Wszystkie
książki funkcjonują też w e-bookach. Mamy
też różne sposoby pozyskiwania czytelników
do zakupów, więc robimy bardzo często różne
akcje promocyjne. To są książki, które można
kupić niekiedy z dużym rabatem. Trzeba tylko śledzić nasze platformy i się temu przyglądać. Nie lubię drogich książek, nigdy w marginesach nie było drogich książek, nawet jeśli
nam się to spinało na niewielkiej możliwości
zarobku. Uważałam, że ważniejsze jest to,
by czytelnik miał dostęp do książki, bo jako
wydawczyni trudno mi znieść sytuację, że
kogoś nie stać na książkę. Uważam, że to
jest porażka, jeśli kogoś na książkę nie stać.
Chciałabym, żeby wszystkich było stać na
wszystkie książki. Marginesy się mieszczą
na Żoliborzu w Warszawie i to jest taka dzielnica czytelników. Jest tam pewna księgarnia,
która nazywa się ,,Najlepszą Księgarnią”.
Otworzyła się zresztą w pandemii i, wiecie
Państwo, tam sprzedają się wyłącznie tego
typu książki, literatura, wcale nie tania.
Oczywiście, pewnie mieszka tam bogatszy
czytelnik, ale na pewno mieszka też mieszka
tam czytelnik, który zostawi, ile może, żeby
kupić książkę. Więc pamiętając o tym, by
wszyscy mieli takie możliwości to i ,,Najlepsza
Księgarnia” robi rabaty, my robimy rabaty
i wiem, że w internecie przecież można kupić
książki tanio. Cena okładkowa jest często jakąś wyjściową do już naprawdę zupełnie symbolicznej ceny, która nie wiem jak się opłaca

Tak, już wkrótce nadchodzi drugi tom ,,Ann
z Zielonych Szczytów”, to będzie drugi tom
starej Ani z Avonlea pod nowym tytułem,
jeszcze zostawimy Państwa z niespodzianką.
Za chwilę też kolejna pozycja, doskonała,
wiele lat niewznawiana książka, opowiadania wojenne Tadeusza Borowskiego ,,Proszę
Państwa do Gazu”. My połączyliśmy w tym
tomie dwa, czyli ,,Proszę Państwa do Gazu”
i ,,Pożegnanie z Marią”, to kiedyś była lektura
szkolna, ale widząc ogromne zainteresowanie
społeczeństwa literaturą obozową, wiemy, że
to jest coś wspaniałego, co nie może zostać niewydane. Potem Marii Dąbrowskiej ,,Ludzie
stamtąd”, książka absolutnie fantastyczna
i wspaniała. A potem to już niespodzianka
i mam nadzieję, że zabierzemy się za większe
objętości i książki, które wyszły z kanonu lektur, a powinny być czytane. Powiem Państwu
tylko taką ciekawostkę, że w Warszawie, w kinie Iluzjon, odbyła się dwudniowa, czy trzydniowa nawet impreza poświęcona ,,Nocom
i dniom” Marii Dąbrowskiej. Ilość osób, która
przyszła na spotkania z aktorami, a jest to
film sprzed 40 czy 50 lat, po prostu przerosła
oczekiwania organizatorów. Widać, że ludzie
chcą wrócić do klasyków. My tylko dajemy im
taką szansę i wspierajcie nas Państwo w tym.

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Będziemy wspierać. Dziękuję bardzo
za rozmowę.

Dziękuję bardzo.
Pani Bovary – Flaubert Gustave | Książka
w Sklepie EMPIK.COM
Sklepy cynamonowe – Schulz Bruno | Książka
w Sklepie EMPIK.COM
Książka moich wspomnień – Iwaszkiewicz
Jarosław | Książka w Sklepie EMPIK.COM
Anne z Zielonych Szczytów – Montgomery Lucy
Maud | Książka w Sklepie EMPIK.COM
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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

fot. Marcin Bryja

STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ
REGULAR SECTION OF LODZ AIRPORT

facebook.com/PortLotniczyLodz

Twitter: @Lodz_Airport

www.lotnisko.lodz.pl
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Z ŁODZI
NA WAK AC JE!
Turcja, Bułgaria i trzy greckie wyspy Kretę, Rodos i Zakynthos to ofer ta
biur podróży na lato 2022 z wylotem
z łódzkiego lotniska.
TEKST: WIOLETTA GNACIKOWSKA ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

W

biurach podróży jest teraz najbogatsza oferta hoteli i najlepsze ceny. Bez
pośpiechu i przepłacania można
znaleźć wymarzone miejsce na spędzenie
letniego urlopu na przykład w uroczym
Nessebarze, na spokojnej wyspie Zakynthos,
czy w rodzinnym hotelu z aquaparkiem
w tureckiej Antalyi.
Biura podróży są zgodne w opinii, że
w tym roku nie ma co czekać na ostatnią
chwilę, by upolować ofertę last minute. Jeśli
już trafi się super okazja cenowa – to najwyżej w czerwcu. Właściciele biur podróży
zaobserwowali, że w czasie pandemii klienci
pragną odpoczynku, komfortu, ciepłego
morza i słońca bardziej, niż kiedykolwiek
wcześniej. Już widać to po rezerwacjach ofert
na lato 2022, więc nie ma co zwlekać.

Bułgaria – ciepłe morze, łagodny klimat

Od 10 czerwca można będzie polecieć
z Łodzi do Bułgarii i spędzić urlop w słynnych kurortach wokół Burgas: Nessebar,
Słoneczny Brzeg, Primorie, Czarnomoriec,
czy Sozopol.

Wybrzeże nad Morzem Czarnym
pokochali mieszkańcy Łodzi i regionu za
ciepłe pogodne lata, ale bez ekstremalnych
temperatur, jakie zdarzają się nad Morzem
Śródziemnym, za znakomitą, zdrową
kuchnię, pełną warzyw i owoców oraz
doskonałe wino. Nie bez znaczenia jest
fakt, że do Burgas leci się z Łodzi niespełna

dwie godziny, a ceny wyjazdów są naprawdę
bardzo przystępne.
„Czerwiec i wrzesień zwykle należą do
łódzkich seniorów, których zawsze miło
widzieć na naszym lotnisku. Zauważyliśmy, że lubią podróżować w większych
grupach rówieśników. Bardzo nas cieszy,
że są aktywni i korzystają w pełni z życia.

Z ŁODZI NA WAK AC JE !

Domyślamy się, że wielu wybiera się do
Bułgarii z sentymentu do lat 70. i 80. kiedy
wypoczynek w Złotych Piaskach, czy
Słonecznym Brzegu nie był osiągalny dla
zwykłego obywatela PRL. Od tego czasu
standard wypoczynku w Bułgarii zmienił
się nieporównywalnie. Wiele hoteli ma
swoje aquaparki i zapewnia rozrywkę całym
rodzinom. Bułgaria jest atrakcyjna dla każdego i również dla każdego przestępna pod
względem ceny” – mówi Artur Fraj, Dyrektor Handlowy Portu Lotniczego Łódź.
Ceny w bułgarskich kurortach w okolicy
Burgas w czerwcu zaczynają się od 1500 zł
(tydzień w czterogwiazdkowym hotelu, all
inclusive), natomiast w lipcu od 2000 zł.

Do Turcji już za dwa miesiące

Wakacje na Riwierze Tureckiej z wylotem
z Łodzi zawsze cieszyły się dużym powodzeniem. W zeszłym roku z naszego lotniska do
Turcji poleciało prawie 13 tysięcy pasażerów.
Samoloty były niemalże w całości wypełnione, a kupno biletów na ostatnią chwilę
było bardzo utrudnione. Dlatego niektórzy
po powrocie z wakacji rezerwowali od razu
urlop na 2022 rok.
Już za dwa miesiące można będzie
polecieć z Łodzi do Antalyi na Riwierze

Tureckiej oraz do Bodrum w Turcji
Egejskiej.
Wakacje tam to dokonały pomysł dla
osób w każdym wieku. Młodzi mogą się
wyszaleć podczas wieczornych dyskotek
i pokazów artystycznych, a w niektórych
hotelach również koncertów z muzyką na
żywo, a osoby nieco starsze, czy rodziny
z dziećmi, mogą wybrać hotele zapewniające
spokojniejszy wypoczynek. Oczywiście
wszystko zależy od naszych preferencji.
Zaplecze hotelowe w Turcji jest bardzo
dobre i charakteryzuje się wysokimi standardami pobytu. A hotelowe restauracje
w Turcji słyną z oferowania bogatego menu
przez całą dobę. Riwiera Turecka oraz
Egejska zachwyca błękitno-turkusowym
morzem, plażami, antycznymi zabytkami.
Za tygodniowy pobyt poza szczytem sezonu
zapłacimy od 1700 zł (tygodniowy pobyt
hotel 4-gwiazdkowy, all inclusive).
Loty z Łodzi do Antalyi startują 1 czerwca, a do Bodrum 5 czerwca.

Greckie wyspy: Rodos, Kreta,
Zakynthos

W najbliższe wakacje biura podróży
przygotowały wakacyjną ofertę z wylotem

z Łodzi na greckie wyspy – Kretę, Zakynthos i Rodos. Wszystkie kierunki ruszą
w pierwszych dniach czerwca.
Rodos to wyspa pełna zabytków i raj
dla surferów. Obowiązkowym punktem
na Krecie jest wizyta w pałacu Minosa
w Konossos, gdzie według mitologii
więziono w labiryncie Minotaura i skąd
lot rozpoczęli Dedal z synem Ikarem.
Zakynthos to wyspa słynąca z miejsc
lęgowych żółwia morskiego caretta-caretta oraz jednej z najpiękniejszej plaży
na świecie – w Zatoce Wraku.
Greckie wyspy są zróżnicowane pod
względem oferty hotelowej. Znajdziemy
tam duże rodzinne hotele z aquaparkami i animacjami, ale też kameralne
hotele dla osób, którym głośna muzyka
i nocne dyskoteki nie są niezbędne, by
uznać urlop za udany. Jeśli ktoś chce
relaksować się w spokoju, w otoczeniu
przyrody, może wybrać hotel dla
dorosłych (oczywiście, bez żadnych
podtekstów!).
Ceny wakacji na greckich wyspach
z wylotem z Łodzi zaczynają się od 1950 zł.
Oferty z wylotem z Łodzi sprzedają
najwięksi touroperatorzy – Coral Travel,
ITAKA, TUI, Rainbow i Grecos Holiday.

66–67

PORT LOTNICZY / AIRPORT

65 A, 65B
65 A, 65B

TO MIAŁ BYĆ TEKST O POZORACH
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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?
kowania pacjenta do implantacji potrzebne jest prześwietlenie
(najczęściej wystarcza punktowe). Wówczas ocenia się poziom

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
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

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.

