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Julia Trojanowska: Marek Napiórkowski dzisiaj 
w podwójnej roli. Najpierw pytający, teraz pytany. 
Dzień dobry, Marku.
Marek Napiórkowski: Dzień dobry.

Porozmawiamy o Twojej nowej płycie „String The-
ory”, która jest projektem wyjątkowym, bo zapro-
siłeś do współpracy wyjątkowych gości.
Płytę współtworzy ze mną AUKSO – Orkiestra Kame-
ralna Miasta Tychy, pod batutą fenomenalnego dyry-
genta Marka Mosia. Moje trio przy tym projekcie two-
rzą z kolei: Michał Bryndal (na perkusji) i Maks Mucha 
(na kontrabasie). Jest jeszcze jeden ważny bohater tych 
nagrań – Nikola Kołodziejczyk, który zorkiestrował na-
pisana przeze mnie muzykę, czyli pomógł mi ubrać ją 
w orkiestrowe kolory.

Dlaczego tym razem orkiestra smyczkowa?
Życie napisało ten scenariusz za mnie! Dwa lata temu, 
chwilę przed pandemią otrzymałem propozycję napisa-
nia utworu na gitarę improwizującą i orkiestrę smycz-
kową. Zamówienie złożono na festiwal „Auksodrone”, 
w ramach którego prezentowana jest nie tylko klasyka, 
ale i projekty łączące różne muzyczne światy. Zlecenie 
mnie niejako uratowało, gdyż w jednej chwili świat się 
zamknął, a ja zasiadłem przed pustą kartką i zacząłem 
ją powoli zapełniać. Wiedziałem, że sama gitara to może 
być mało, pomyślałem więc od razu o dodaniu partii 
kontrabasu i perkusji.

Utwór premierowo został wykonany w listopadzie 
2020 roku, podczas „Auksodrone” w wersji online.

Poczułem wówczas, że powstało coś wartościowego 
i ważnego w moim muzycznym życiu, co chciałbym za-
rejestrować. W 2021 roku doszło do nagrania całej płyty. 
Okładkę do niej zrobił znakomity Andrzej Pągowski.

Mówimy o utworze „Zazi”, tak?
Nie! Mówiąc o utworze, myślę o całości. W pierwotnym 
zamyśle nazwałem ją suitą – trochę w myśl zamówienia. 
W rzeczywistości płytę tworzy siedem osobnych kompo-
zycji, które napisane są na ten sam temat, z pewną cha-
rakterystyczną myślą przewodnią. Nie jest to jednak kon-
cept klasyczny, gdzie tematy wracają w poszczególnych 
częściach. Tu wszystkie są osobne, ale mówiąc abstrak-
cyjnie, wszystkie też są o tym samym.

Ile trwały prace nad napisaniem?
Kilka miesięcy. To było duże wyzwanie i, prawdę mó-
wiąc, chętnie podejmuję się realizacji projektów, które 
zmuszają mnie do wyjścia ze strefy komfortu i zrobie-
nia czegoś nowego. Nagrania z orkiestrą zawsze są dla 
mnie czymś szczególnym. Na co dzień gram bowiem 
w znacznie mniejszych składach. Możliwość współpra-
cy z AUKSO otworzyła mi jednak nowe przestrzenie do 
napisania innej, kolorowej muzyki. Chciałem, aby orkie-
stra była aktywnym uczestnikiem zdarzeń – czwartym, 
rozbudowanym wyrazowo członkiem zespołu. Dlatego 
gra ona dużo, często i gęsto, i jest istotną częścią całości, 
ale nie w klasycznym koncepcie, w którym ja balladowo 
kwilę na gitarze, a oni grają długie nuty i razem tworzy-
my piękną, choć bezpieczną barwę. 

Czyli są bardziej partnerami, niż gośćmi.
Absolutnie tak! AUKSO jest zbudowana z pasji – tam 
muzykom chce się tak samo bardzo, jak nam! Ludzie, 
z którymi pracuję na co dzień, zawsze grają, by stworzyć 
coś fajnego. Za każdym razem walczymy o najbardziej 
wartościowy efekt końcowy. AUKSO ma podobnie – oni 
nie przyszli do pracy, by przeczytać nuty, tylko od razu 
wniknęli w nasz świat. To, że są bardzo profesjonalni, to 
jedno. Mają też jednak ten szczególny rodzaj muzyczne-
go oddania sprawie, który zawdzięczają w dużej mierze 
Markowi Mosiowi. Ten wybitny skrzypek, który w pew-
nym momencie swojej kariery zdecydował o zajęciu się 
dyrygenturą, założył AUKSO.

Jak wygląda nagrywanie takiej płyty z orkiestrą 
smyczkową „od kuchni”?
Najpierw pisze się te wszystkie nutki. Następnie realizu-
je się nagranie – w przypadku „String Theory” w dwóch 
połączonych studiach – S4 i S2 na Woronicza w Warsza-
wie. W studiu S4, w którym zazwyczaj nagrywam swoje 
płyty, grał perkusista, kontrabasista i ja. Choć znajdowa-
liśmy się w różnych pomieszczeniach, to dzięki szybom 
i telewizorom, w których widzieliśmy także orkiestrę, 
mogliśmy pozostać w kontakcie. 

Realizacji nagrań podjął się Leszek Kamiński – wspa-
niały i doświadczony realizator, utytułowany niezli-
czoną ilością Fryderyków. Na dzień przed nagraniem 
ustawiliśmy mikrofony i odsłuchy, aby zadbać o kom-
fort odsłuchowy podczas grania w trio. Całą płytę na-
graliśmy z orkiestra w siedem godzin. Odmiennie od 
zespołów rockowych, które nagrywają najpierw perku-
sję i bas, a potem kolejne partie, nagrywaliśmy płytę na 
tzw. „setkę”, czyli wszyscy razem jednocześnie. A każdy 
z utworów wymagał kilkukrotnego nagrywania.

...C H Ę T N I E  P O D E J M U J Ę 
S I Ę  R E A L I Z AC J I 
PRO J E K T ÓW,  K T Ó R E 
Z M U S Z A JĄ  M N I E 
D O  W YJ Ś C I A  Z E 
S T R E F Y  KO M F O RT U 
I   Z RO B I E N I A  C Z E G O Ś 
N OW E G O.  N AG R A N I A 
Z   O R K I E S T R Ą  Z AW S Z E 
S Ą  D L A  M N I E  C Z Y M Ś 
S Z C Z E G Ó L N Y M . 
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Siedem godzin?
Siedem godzin.

No nieźle. 
Mieliśmy to szczęście, że zagraliśmy wcze-
śniej z  nimi koncert, poprzedzony jedną 
czy dwiema próbami. Z tego, co pamiętam, 
przed nagraniem chyba też spotkaliśmy się 
na jedną próbę. Finalnie graliśmy już w stu-
dio szukając wspólnego brzmienia oparte-
go o wzajemną interakcję.

Wysłuchaliśmy przed chwilą utwo-
ru „Zazi” – mógłbyś coś o nim więcej 
opowiedzieć?
„Zazi” zaczyna się charakterystycznym rif-
fem – pierwszymi dźwiękami napisanymi 
na płytę „String Theory”. I jako że kompo-
nowanie to dla mnie intuicyjny proces, i nie 
wiadomo nigdy, dokąd mnie zaprowadzi, za-
czynam od zbudowania jednej frazy i na tym 
nadbudowuję całą dalszą część utworów. Ty-
tuł jest wynikiem inspiracji zabawną książką 
Raymonda Queneau pt: „Zazi w metrze”, któ-
ra opowiada o przygodach małej dziewczyn-
ki. Ten utwór mi się z nią skojarzył – jest ryt-
miczny, trochę frywolny, choć niepokojący. 
Teoria strun to, wiadomo, fizyka teoretycz-
na, ale o tym szczególnie nie chciałbym się 
wymądrzać, bo nie czuję się wystarczająco 
kompetentny… Chociaż mogę wyjaśnić, dla-
czego akurat właśnie te struny.

T Y T U Ł  J E S T 
W Y N I K I E M 

I N S PI R AC J I 
Z A B AW N Ą 

K S I Ą Ż K Ą 
R AY M O N DA 

Q U E N E AU  P T: 
„ Z A Z I  W   M E T R Z E”, 

K T Ó R A 
O P OW I A DA 

O   PR Z YG O DAC H 
M A Ł E J 

D Z I E WC Z Y N K I . 
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P O  R A Z  PI E RW S Z Y 
S KO M P O N OWA Ł E M 
Ś C I E Ż K Ę  D Ź W I Ę KOWĄ 
D O  FA B U L A R N E G O 
F I L M U  „ B E J B I S”, 
W   R E Ż Y S E R I I  A N D R Z E JA 
S A R A M O N OW I C Z A .

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

Bardzo chętnie!
„String Theory” czyli „teoria strun” to 
przede wszystkim skojarzenie językowe. 
Orkiestra AUKSO złożona jest bowiem w ca-
łości ze strun. Mają je oczywiście także gi-
tara i kontrabas, ale, ku zaskoczeniu wielu 
osób, i w werblu perkusyjnym wibrują stru-
ny! Drugie skojarzenie dotyczyło tajemnicy, 
według której działa świat. Wspomniana 
teoria mówi m.in. o tym, że wszystko wi-
bruje. Najmniejsze cząstki, które możemy 
wyodrębnić w materii, to są z kolei wła-
śnie struny – są one mniejsze niż kwarki! 
To takie malutkie struny, które pozostają 
w ciągłym ruchu. Poza tym nie ma nic sta-
łego, wszystko jest ruchem i wibracją, ży-
ciem, energią. Wszechświat pulsuje niczym 
książkowa Zazi, którą trudno dogonić.

Literatura cię inspiruje?
Absolutnie tak! Teraz mam na nią mało 
czasu, ale całe życie czytam. Jak byłem 
mały, czytałem bez przerwy. To jest ważny 
element mojego życia.

Skoro nie masz teraz czasu na czytanie, 
to rozumiem, że rok był intensywny.
Bardzo.

Co się działo? Oprócz płyty oczywiście.
Robię szereg różnych rzeczy! Po odpusz-
czeniu przez pandemię, świat trochę ru-
szył. Udało mi się zagrać muzykę z płyty 
„String Theory” w 2022 roku trzy razy – 
w Tychach, w Teatrze Starym w Lublinie 
i w mojej rodzinnej Jeleniej Górze. Nagra-
łem sporo autorskich płyt i wiele z  tych 
projektów jest ciągle żywych koncertowo – 
grałem m.in. koncerty z moją jazzową pły-
tą „Hipokamp”. Z Arturem Lesickim kon-
certujemy z płytą „Celuloid”, a w styczniu 
2023 czeka nas trasa, podczas której zagra-
my kolędy przy użyciu gitar akustycznych. 

Bardzo ważnym elementem ostatniego 
czasu, oczywiście poza płytą „String The-
ory”, było inne nagranie – dziewicze, trud-
ne i wymagające. Po raz pierwszy skompo-
nowałem ścieżkę dźwiękową do fabularnego 
filmu „Bejbis”, w reżyserii Andrzeja Sara-
monowicza. Ta muzyka również została wy-
dana na płycie i można jej posłuchać w róż-
nych serwisach streamingowych. 

Praca nad filmem była niespodziewanie 
wymagająca, bo to jest coś zupełnie inne-
go, niż komponowanie, jakie znałem do-
tychczas. Teraz już wiem, jak trudno robi 
się film, który jest chyba najbardziej multi-
dyscyplinarną dziedziną. No, może jeszcze 
opera! Tylko że ją wystawia się na deskach 
teatru. W przypadku filmu dochodzi jesz-
cze montaż, operator etc. Ilość rzeczy, któ-
re składają się na artystyczne powodzenie 

takiego projektu, jest ogromna – w tym tak-
że właśnie muzyka. Widziałem „Bejbis” bez 
ścieżki wiele razy – dzięki niej jednak sceny 
nabierały najróżniejszych kontekstów. 

Jest na przykład jedna, w której do mał-
żeństwa (granego przez Grześka Małeckie-
go i Martę Żmudę-Trzebiatowską) przycho-
dzi seksowna opiekunka, studentka. Chce 

z nimi zamieszkać, co nie do końca podoba 
się żonie, za to wzbudza entuzjazm Grześka, 
wgapiającego się w kobietę z zachwytem. 
W tle sączy się frywolna, piosenkowa muzy-
ka, stylizowana na ścieżkę dźwiękową z fran-
cuskiego czy włoskiego filmu porno. Bardzo 
to fajnie wyszło w tej scenie! W innej scenie 
z kolei córka głównych bohaterów opowiada, 
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Z NA M A RT YS T ÓW, KT ÓR Z Y 
N I E C I ER PI Ą SWOIC H PŁY T. 
P O ROK U, A L BO P O K I L K U 
M I E SI ĄC AC H C HC I EL I BY 
Z M I E N IĆ WSZ YS T KO. JA 
N I E – DL AT E G O MOŻ E , 
Ż E ROBI Ę KOL E J N E.

że posiadanie nowego dziecka przez jej rodziców jest 
zaciągnięciem długu, który to ona będzie później spła-
cać. Do tego dochodzi kryzys demograficzny, katastrofa 
klimatyczna i tak dalej. To jest groźna scena, a stosow-
na muzyka tę grozę podnosiła. Pamiętam, że za pięć 
dwunasta, tuż przed ostateczną kolaudacją muzyki, sie-
działem z Andrzejem Saramonowiczem i ją oglądałem. 
Ku mojemu zdumieniu Andrzej zaproponował dodanie 
utworów ze sceny właśnie z seksowną opiekunką! I to 
bardzo odmieniło losy odbioru tej sceny.

Muzyka bardzo silnie nadaje konteksty, wywołuje 
emocje i, jak dowodzi wyżej opisana sytuacja, nie musi 
komentować wprost, by wywoływać skojarzenia. Na so-
undtracku „Bejbis” mogłem spotkać się bezkarnie z róż-
nymi gatunkami muzycznymi – bluesem, disco, techno, 
reggae. Jest też sporo ballad granych przez orkiestrę 
smyczkową i znakomitych jazzmanów, z Henrykiem Mi-
śkiewiczem na czele. Ciekawa praca!

To ile tych płyt masz już na swoim koncie?
Chyba dwanaście autorskich, chociaż brałem udział 
w wielu projektach, w których byłem co-liderem, ale tych 
nie zaliczam. Robiłem też wiele płyt jako członek zespo-
łów, kompozytor, czy współproducent, jednak takich, 
gdzie moje nazwisko figuruje jako główne, to dwanaście.

Czy wśród tych dwunastu autorskich płyt jest jakaś, 
do której masz największy sentyment?
Bardzo lubię ostatnią, bo to moje najnowsze dziecko. 
Lubię też „Hipokamp” – przedostatnią. Te dwie bym 
wyróżnił, bo mam wrażenie, że one ukonkretniają 
moją muzyczną wizję. Są nowym otwarciem. Może wła-
śnie w tę stronę będzie szła dalej moja muzyka? Zoba-
czymy! Bo twórczość to intuicyjny i nieprzewidywalny 
proces. Właściwie lubię wszystkie moje płyty, gdyż 
każdą robiłem na sto procent. Od nagranej w 2005 
roku płyty „Nap” minęło wiele lat i pewnie rozwiną-
łem się w tym czasie jako muzyk i gitarzysta, ale mam 
świadomość, że tamta płyta jest zapisem człowieka, 
jakim byłem w owym czasie. Kiedy jej słucham teraz, 
właściwie nie mam się do czego doczepić, bo mam też 
sentyment do tego, kim byłem wtedy. Znam artystów, 
którzy nie cierpią swoich płyt. Po roku, albo po kilku 
miesiącach chcieliby zmienić wszystko. Ja nie – dlate-
go może, że robię kolejne.

Skoro robisz kolejne, to rozumiem, że trzynasta jest 
w planach?
Czy powinien mnie niepokoić ten numerek?
Co ciekawe, póki co nie mam planów. Zakładam, że nie-
bawem coś zrobię, ale przez intensywność pisania do 
filmu i przez „String Theory” nie mam teraz żadnego no-
wego pomysłu. Daję sobie jednak czas, żeby on na mnie 
spłynął. To się samo dzieje. Czekam na wenę.

W takim razie czekaj na wenę, a my będziemy cze-
kać na Twoje następne projekty. Zapraszamy do 
wysłuchania płyty „String Theory” – najnowszej, 
autorskiej płyty Marka Napiórkowskiego. Marku, 
bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. 

ENGLISH

MAREK NAPIÓRKOWSKI: EVERYTHING IS MOVE-
MENT AND VIBRATION

Julia Trojanowska: Marek Napiórkowski in a double 
role today. First, as an interviewer, now the person 
being interviewed. Good morning, Marek.
Marek Napiórkowski: Good morning.

We will talk about your new album, “String The-
ory.” It’s a unique project; you invited a lot of 
guests to work with.
The album was co-created with AUKSO - Orkiestra 
Kameralna Miasta Tychy with a phenomenal Marek 
Moś as a conductor. My trio in this project was: Michał 
Bryndal (drums), Maks Mucha (double bass), and me. 
There was also another important player during those 
recordings - Nikola Kołodziejczyk, who orchestrated 
music written by me, by what I mean - he helped to put 
some orchestra colors on it.

Why string orchestra this time?
Life wrote this script for me. Two years ago, before the 
pandemic, I got a proposition to write a piece for an im-
provised guitar and string orchestra. It was for the “Auk-
sodrone” festival, where not only classical pieces were 
presented but also projects combining different musical 
worlds. It saved me in some ways as one of those worlds 
closed forme, and I was in front of a blank space and start-
ed to write on it. I knew that the guitar itself could be too 
little, so I thought about adding double bass and drums.

The piece premiered in November 202, during the 
“Auksodrone” event online. I felt that something valuable 
and important was created in my musical life, something 
that I would like to record. In 2021 I recorded the whole 
album. The great Andrzej Pągowski made the cover.

We are talking about “Zazi,” right?
No! When I’m talking about the track, I think about 
everything. In my basic concept, I called it a suite. In re-
ality, there are seven different compositions that are on 
the same topic with one characteristic leading thought. 
It’s not a classic concept where themes come back in dif-
ferent parts. Here, everything is different, but not in an 
abstract way. Everything is around the same concept.
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What does it look like to record such 
an album with a string orchestra from 
backstage?
Firstly, you write all the notes. Then, you 
record everything. In the case of “String 
Theory” in connected studios - S4 and S2 at 
Woronicz St in Warsaw. In S4, where I usual-
ly record my albums, there was a drummer, 
a double bass player, and me. Although we 
were in different places, thanks to windows 
and screens, we saw the orchestra as well; 
we could stay in contact.

Everything was produced by Lesze 
Kamiński, a great and experienced produc-
er with a lot of Fryderyk awards to his name. 
Every day, before the recording, we put up 
the microphones and playback to take care 
of playback comfort during playing in the 
trio. The whole album was recorded in sev-
en hours. It’s different from rock bands who 
first record the drums and bass and then 
other parts together.

We will be looking forward to your next 
projects. Please listen to “String Theory,” 
the latest by Marek Napiórkowski. Thank 
you very much for the conversation. 
Thank you very much.  

How long did it take to write?
Few months. It was a great challenge, and, 
to be honest, I really enjoy projects that 
make us go out of our comfort zone and 
do something new. Recording with the or-
chestra was always something special for 
me. I play in much smaller groups usual-
ly. Being able to play with AUKSO opened 
a new space for me to write different, color-
ful music. I wanted the orchestra to be an 
active participant, fourth, developed in ar-
tistic expression. That is why it plays a lot, 
often, and densely. It is an important part 
of the whole, but not in the classical way 
where I cry ballads on the guitar, and they 
play long notes, and we all together create 
beautiful yet safe music.

So they are more a partner than guests?
Absolutely! AUKSO is built on passion. Musi-
cians still want to create, just like us! Those 
are people who I fight with every day to cre-
ate the most valuable final effect. The same 
goes for AUKSO; they did not come to work 
to read the notes; they immediately sank into 
our world. They are very professional, that is 
one thing. But they also have this special way 
of musically giving themselves to the cause, 
mostly thanks to Marek Moś. This great vi-
olinist one day decided to start conducting 
and founded AUKSO.
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więcej na buy too.pl

EstroVita MEN 
Sięgnij po codzienną dawkę zdrowia 
z EstroVitą MEN! Suplement diety, 
zawierający kompleks ultraczystych, 
wysoce skoncentrowanych kwasów 
omega-3,6,9 oraz unikatowego kwasu 
omega-5, pochodzącego z owocu grana-
tu, który wspiera organizm mężczyzn 
w każdym wieku.   |  Cena: 99,91  zł

Bransoletka HORSE
Bransoletka marki Farys z orygi-
nalnym wzorem  konia artystycz-
nie uchwyconym w jego ruchu. 
Szczegóły: bransoletka z zawiesz-
ką ażurowego konia zakończona 
delikatnym karabińczykiem.
Długość 18 cm. Materiał : srebro 
– próba  925.  |  Cena: 120 zł

Aphrodite’s Tears  
W starożytnej Grecji jedną z dwuna-
stu prac Heraklesa było przyniesienie 
złotego jabłka z ogrodu Hesperydów. 
Dla archeolog Oriel Anderson dołą-
czenie do zespołu greckich nurków na 
wyspie Helios wydaje się być złotym 
jabłkiem jej marzeń. 

Hannah Fielding
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Z A Z W YCZ A J Ż YJ E 
D O Ś Ć I N T E N SY W N I E , 

A L E ODK RY Ł A M, Ż E 
BA R DZO WA Ż N E J E ST 
T O, A BY NAUCZ YĆ SI Ę 
SPĘDZ AĆ CZ A S SA M A 
Z E S OBĄ, ODP O CZ ĄĆ.

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

„Wołyniu”, który był moim debiutem – wszystko było 
dla mnie pierwsze, nowe. Tutaj już się trochę znaliśmy, 
więc inaczej podeszłam do tematu. Czasy współcze-
sne, panna młoda, nowe wyzwanie, wspaniała ekipa, 
także kolejna piękna przygoda i dużo frajdy z pracy. 

Inne wyzwanie, ale temat też trudny. Jak przygo-
towujesz się do takich ról? „Wołyń”, debiut i też 
zupełnie inne emocje. „Wesele” również obciążone 
silnymi emocjami. Jak się w tym odnajdujesz?
Jakoś muszę. (śmiech)

Taki zawód wybrałam, co poradzę!
Dokładnie, taki zawód. Zawsze gdy opowiadam o przy-
gotowaniach do roli, to mówię o tym jak o operacji na 
otwartym sercu. Wchodzimy w daną postać, poznaje-
my historię. Bardzo ważne dla mnie w przypadku „We-
sela” były rozmowy z reżyserem, podczas których dużo 
rozmawialiśmy o Kaśce – o jej motywacja, o tym jak to 
wszystko będzie przebiegało, o czym opowiadamy i co 
jest najważniejsze. Chciałam, żeby widz polubił Kaśkę, 
kibicował jej. Wydaje mi się, że ona może dawać nadzie-
je. Na pewno chciałam, żeby była silna, walczyła o sie-
bie i o miłość. Może mi się to udało, nie wiem. 

Moim zdaniem udało. Przygotowanie, czas kręce-
nia filmu, potem oczywiście promocja – te emocje 
na pewno towarzyszą. Ale od premiery i promocji 
trochę już minęło…
Dokładnie. Trochę już minęło i wiesz, ciężko się do 
tego wraca. 

To dla ciebie zamknięty etap? 
Tak. Staram się, że tak powiem, zamykać te okna. 
Film kręciliśmy dwa lata temu, po roku była premiera, 
więc jakąś furtkę zamykasz. Później znowu ją uchy-
lasz, otwierasz i teraz do tego wracamy. Tym bardziej 
nominacja do Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego była 
dla mnie dużym zaskoczeniem, ponieważ „Wesele” już 
dawno zamknęłam. Byłam w szoku, ale szczęśliwa. To 
fajne uczucie, kiedy ktoś docenia twoją pracę. Dobrze, 
że mimo wszystko cały czas się o tym mówi, bo ten 
film – w ogóle filmy Wojtka – poruszają. Robią nam coś 
i chyba o to chodzi w kinie. Żeby dostarczało nam naj-
różniejszych emocji. 

Wybierasz rolę, które poruszają. To jest dla ciebie klucz? 
Na pewno bardzo ważny jest dla mnie scenariusz i oczy-
wiście dana postać. Te wszystkie cegiełki trzeba poskła-
dać. Zawsze się zastanawiam, co nowego wnosi to też dla 
mnie, jako aktorki. Lubię role, które mnie inspirują, in-
trygują i w jakimś stopniu sprawiają trudność.

Które są wyzwaniem. Jak z tego wyzwania potem 
wychodzisz? Tak jak powiedziałaś – zamykasz te 
okna, ale to obciążenie emocjonalne, przynajmniej 
dla mnie jako widzki, jest zauważalne. Trudny te-
mat, trudne emocji, jak ty sobie z nimi radzisz? Jak 
to zamknąć i przepracować?  
Jesteśmy tylko ludźmi, więc nie jest do końca tak, że 
gdzieś to ucieka. Wszystkie role zostają, trzeba się 

Ania Korytowska: Mam dzisiaj ogromną radość 
gościć w studiu AnywhereTV Michalinę Łabacz. 
Cześć! Bardzo się cieszę, że z nami jesteś.
Michalina Łabacz: Cześć, ja również.  

Jak się dzisiaj czujesz? 
Czuje się bardzo dobrze. Trochę niewyspana, ale za-
raz się to zmieni. Cieszę się, że możemy się tutaj spo-
tkać i porozmawiać. 

Spotykamy się w styczniu, ale chciałabym cię zapy-
tać o poprzedni rok. Jaki on dla ciebie był? 
To był dla mnie dobry rok, dużo się działo. Jestem za niego 
bardzo wdzięczna, a teraz jesteśmy tutaj.

Weszłaś w 2023 roku z nowymi planami 
i wyzwaniami? 
Tak, ale uczę się również odpoczywać, co nie jest pro-
ste. Zazwyczaj żyje dość intensywnie, ale odkryłam, że 
bardzo ważne jest to, aby nauczyć się spędzać czas sama 
ze sobą, odpocząć. Mam wrażenie, że trochę tego nie 
potrafię – cały czas muszę coś robić, pędzić, pracować. 
Doceniam ten czas. Są jakieś plany, ale czekam teraz na 
wakacje, na które się wybieram już pod koniec lutego.

Zagraniczne?
Tak, zagraniczne. Podróże to też jest coś, co mnie 
relaksuje. 

W czasie podróży starasz się całkowicie wyłączyć, 
czy chcesz mieć kontakt z tym co się dzieje, na 
przykład zawodowo. 
Różnie, ale polecam takie totalne odłączenie się od 
wszystkiego. Myślę, że jest to zdrowe. 

Na pewno potrzebne w twoim zawodzie. Koniec 
poprzedniego roku to była także nominacja do 
nagrody im. Zbyszka Cybulskiego za rolę w filmie 
„Wesele”. Czym był dla ciebie udział w tym filmie? 
Ważny film, które poruszał trudne tematy, więc tym 
bardziej cieszę się, że mogłam być jego częścią. Przede 
wszystkim drugi raz spotkałam się z Wojtkiem Sma-
rzowskim. Było to zupełnie inne spotkanie niż przy 
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z nimi ładnie pożegnać. Tak samo miałam 
przy „Wołyniu”, chciałam się temu wszyst-
kiemu pokłonić i pożegnać z moją bohater-
ką. Podziękować jej za to, co mi dała. Trzeba 
w tym znaleźć złoty środek, bo ta granica 
jest bardzo cienka – pomiędzy wchodze-
niem w  trudne i  ciężki stany. Trzeba to 
oddzielić, wrócić do domu i być już sobą. 
Nie jest to proste. Miałam to szczęście, że 
przy „Wołyniu” byłam na drugim roku, więc 
mogłam wrócić na zajęcia, wrócić do moich 
przyjaciół, miałam gdzie te myśli ulokować. 
Na pewno jest to indywidualna sprawa i cza-
sami mam wrażenie, że jak wracam z planu, 
to czuje się jakbym wróciła z jakiejś kolonii. 
Ciężko jest mi się pozbierać i nie wiem, któ-
ra sytuacja jest sztuczna – teraz, jak jestem 
u siebie, czy na planie. Myślę, że te rzeczy-
wistości się zazębiają. Czas dochodzenia do 
siebie również jest ważny, trzeba się utulić. 

Pomaga tobie mnogość zadań? Grasz 
również w teatrach. Połączenie pracy 
na planie z pracą w teatrze też pozwala 
trochę się odciąć? 
Na pewno. Przy okazji „Wesela” był taki mo-
ment, kiedy musiałam być w dwóch miej-
scach na raz. Nocą jechałam do Bydgoszczy, 
na plan do Wojtka. Za dnia musiałam być na 
próbach w Teatrze Narodowym. Zdarzało 
mi się też jeszcze o szesnastej grać spektakl. 
To był trudny czas, ale ważny dla mnie. Po-
czątek odchorowałam, musiało to ze mnie 
zejść. Później adrenalina i stres sprawiły, że 
w ogóle nie czułam zmęczenia, przestawi-
łam się. Muszę jednak przyznać, że była taka 
chwila, kiedy usiadłam w teatrze w gardero-
bie i nie wiedziałam co się dzieje. Było tego 
wszystkiego za dużo. Mimo to cieszę się, że 
mogłam te dwie rzeczy połączyć. Bardzo 
chciałam być na planie, ale chciałam też za-
grać Irinę u Jana Englerta. Nie ma tego złe-
go, co by na dobre nie wyszło. Warto czasem 
zaryzykować i troszeczkę się przemęczyć.

Czego w swojej pracy uczysz się o lu-
dziach i o świecie? 
Coraz bardziej poznaję świat – niekoniecz-
nie w tych dobrych i jasnych barwach. To 
jakich ról dotykam, w jakie światy wchodzę, 
pozwala mi odkryć mroczne sfery, które lu-
dzie w sobie mają. Nic nie jest czarne, albo 
białe. Bywa to przerażające, być może dla-
tego ważne jest, żeby wychodzić z tych cięż-
szych klimatów i znaleźć czas dla siebie. Na 
pewno ten zawód nie jest łatwy, trzeba być 
silnym psychicznie, mimo całej wrażliwości 
i mieć twarde cztery litery. 

Jak to wszystko na ciebie wpływa? Co 
uważasz za najtrudniejsze w swoim zawo-
dzie, a co sprawia ci największą radość? 

T O JA K IC H RÓL D O T Y K A M, 
W JA K I E ŚW I AT Y WC HODZ Ę, 

P OZ WA L A M I ODK RYĆ 
M RO CZ N E SF ERY, KT ÓR E 

LU DZ I E W S OBI E M A JĄ. N IC N I E 
J E S T CZ A R N E , A L BO BI A Ł E.
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Na pewno spotkania z ludźmi sprawiają mi dużo radości, 
wyjątkowe spotkania. Czasami rodzą się z tego przyjaź-
nie i znajomości na dłużej. Są to kolejne doświadczenia. 
Spotkania też trudne, chodzi mi o tematy, które poru-
szamy. Na pewno jestem silniejsza, dojrzewam, uczę się 
nowych rzeczy jako kobieta i jako aktorka. Cały czas 
chcę więcej i mam nadzieje, że jeszcze wiele przede 
mną. Czekam na nowe wyzwania. 

Jakie jest kino twoimi oczami? Kino wymarzone? 
Lubię oglądać filmym, które mi coś robią – które mnie 
wzruszają, bawią. Lubię wchodzić w dziwne i ciemne za-
kamarki, ale myślę, że fajnie jest też czasem zobaczyć 
coś lekkiego i się uśmiechnąć. Zwłaszcza w dzisiejszych 
czasach, kiedy dużo się dzieje złego, tempo jest zawrot-
ne i czasami mamy ochotę zwyczajnie obejrzeć coś, co 
sprawi, że po prostu się uśmiechniemy. 

I nie będziemy musieli za dużo o tym myśleć? 
Fajnie, jak kino zmusza nas do jakiegoś myślenia, do 
refleksji – w końcu jest to sztuka. Nie wszyscy musimy 
lubić te same filmy, każdy z nas jest inny. To są nasze 
gusta, nasza estetyka. Wszystkie filmy są inne i kino 
jest inne. Mamy wspaniałych reżyserów, kino jest róż-
norodne. Dla nas aktorów to też jest cudowne – mo-
żemy wchodzić w te różne światy i przeżywać cudze 
życia bez konsekwencji. To jest rajcujące, że możesz 
wejść w czyjeś buty bez…

Konsekwencji. Z drugiej strony, możesz też lepiej 
zrozumieć drugiego człowieka. 
Trochę tak. Być kimś innym.

Ale potem jednak wrócić do siebie i zobaczyć, że 
najlepiej być sobą?
Pewnie tak. Nie wiem!

Ja też nie wiem – niech to będzie takie pytanie 
otwarte. Jest teatr, były seriale i filmy. Masz swo-
ją ulubioną przestrzeń? Czy ta różnorodność jest 
najbardziej satysfakcjonująca? 
Na pewno teatr jest dla mnie bardzo ważny. Mogę po-
wiedzieć, że jest dla mnie drugim domem, bo faktycz-
nie spędzam tam najwięcej czasu. Zaczęłam już grać na 
trzecim roku Akademii Teatralnej. Mam to szczęście, że 
dostaję ciekawe role i każdy spektakl jest zupełnie inną 
bajką. Ostatnio odkryłam też, że grając na tej samej 
scenie – na dużej scenie w Teatrze Narodowym – ona 
zawsze wygląda zupełnie inaczej przy każdym granym 
tytule. To zależy od obsady i roli, którą grasz. Czuję się 
tam bardzo dobrze, czuję się zaopiekowana. Jest to dla 
mnie ważne miejsce, w którym się rozwijam i mogę szko-
lić swój warsztat. Oczywiście kino to jest coś, co zawsze 
chciałam robić i tam się chyba spełniam najbardziej. Ta 
prawda, której najbardziej szukałam w tym zawodzie – 
żeby ktoś mógł uwierzyć w to wszystko, co ja, co moja 
postać chce powiedzieć, przekazać. Zawsze mnie cieka-
wiło jak ta machina funkcjonuje, również w teatrze. Te 
wszystkie piony i to ile osób pracuje na jeden, wspólny 
efekt jest niezwykłe. Ciężko wybrać. Cieszę się, że póki 
co udaje mi się to łączyć. Te dwa światy mi się przeplata-
ją i jestem szczęśliwa z tego powodu. 
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To tego tobie życzę. I radości.
Tak, radość jest najważniejsza w tym zawodzie. 

Bardzo dziękuję za rozmowę. 

ENGLISH

MICHALINA ŁABACZ: LIVING OTHER LIVES 
WITHOUT CONSEQUENCES

Ania Korytowska: I have the great pleasure of being 
joined today in AnywhereTV studio by Michalina 
Łabacz. Hi, thank you so much for being with us.
Michalina Łabacz: Hi, it’s great to be here.

How are you feeling today?
I’m fine. A  little underslept, but it will change in 
a minute. I’m glad that we can meet here and talk.

We met in January, but I wanted to ask about the 
last year. How was it for you?
It was a  very good year for me. A  lot of things hap-
pened. I am very grateful for it, a now we are here.

Did you go into 2023 with new plans and challenges?
Yes, but I  also learn to relax, which is not easy. 
I usually live a pretty intensive life, but I’ve discov-
ered that it’s really important to learn how to spend 
some time alone to rest. I  feel like I can’t do it; I al-
ways have to do something, go somewhere, or work. 

Będąc szczęśliwą, marzysz o wyzwaniach 
aktorskich? 
Cały czas, to jest chyba przekleństwo naszego zawodu. 
Chcemy więcej i więcej. Marzenia są i może kosmos 
sprawi, że się spełnią. Chciałabym się spotkać jeszcze 
z wieloma reżyserami, zagrać na planie lub na deskach 
teatru z wieloma aktorami. Moja mama zawsze mówi, 
że boi się marzyć, dlatego że u niej to się często speł-
nia. (śmiech) Nie wiem jakie ma teraz dla mnie marze-
nie, ale dobrze, niech trzyma kciuki. 

Bardzo ładnie marzyć dla kogoś. A czego mogę 
tobie życzyć? 
Zdrowia!

Odpoczynku?
Też. Myślę, że spokoju, chociaż mam wrażenie, że ten 
spokój we mnie jest. To jest ważne w dzisiejszych cza-
sach, biorąc pod uwagę wszystko to, co dzieje się dooko-
ła. Mieć spokój w sobie, ale też wiarę i walczyć o siebie. 
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która robi wrażenie
Quality that makes an impression



not easy. You have to be strong mentally, 
despite all the sensitivity. 

Are you dreaming about acting challenges?
Well, it’s probably a curse for our occupa-
tion. We want more and more. There are 
dreams, and maybe the cosmos will make 
them happen. I would like to meet a lot of 
directors and play with them on the set or 
in the theatre. My mother always says that 
she’s scared to dream because of how often 
it comes true for her (laughs). I don’t know 
what kind of a dream she has for me, but it’s 
good; let’s keep our fingers crossed.

It’s great to wish for someone. And 
what can I wish for you?
Health?

Rest?
That too. Maybe peace, although I feel like 
there is some of that in me. It’s important in 
those days when considering everything that 
surrounds us. To have peace within you but 
also faith and being able to fight for yourself.

So I wish you that then. And joy as well!
Yes, joy is the most important in my 
occupation.

Thanks for the talk.  

I  appreciate this time. There are plans, 
but I am waiting for some holidays when 
I go at the end of February.

Abroad?
Yes, abroad. Travels relax me.

During the travel, you try to disconnect 
completely; you don’t want to have any-
thing with what’s going on, acting-wise.
It’s different sometimes, but I recommend 
disconnecting from everything. I  think 
it’s healthy.

It’s definitely needed in your profession. 
Last year was also the nomination for 
Zbyszek Cybuslki Award for your role in 
“Wesele”. What was this film for you?
It was an important movie that touched on 
a lot of difficult subjects. I am very happy 
that I got to work with Wojciech Smarzowski. 
It was a totally different meeting than with 
“Wołyń” which was my debut. Everything 
was first and new then. Here, we knew each 
other a bit, so it was a different approach. 
Modern times, bride, new challenges, great 
crew, another great and beautiful adventure, 
and a lot of fun from work.

Different challenge but a hard topic as 
well. How do you prepare for such roles? 
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“Wołyń”, your debut, and completely 
different emotions. “Wesele” also with 
some strong emotions. How do you find 
yourself in all of this?
I have to manage (laughs).

I chose this profession, what can I do?
Exactly, it’s a profession. When I talk about 
preparing for the role, I say it like it’s open-
heart surgery. We go into the character; we 
find out about the story. It’s very important 
for me. In the case of “Wesele,” we had talks 
with the director when we spoke a lot about 
Kaśka, what are her motives, how I wanted it 
to go, what are we talking about, and what’s 
most important. I wanted the audience to 
like Kaśka, to root for her. I feel like she can 
give others hope. I definitely wanted her to 
be strong, to fight for herself and for love. 
I hope I managed to do that, I don’t know.

What are you learning in your job about 
people and the world?
I understand the world better, maybe not 
in the good and bright colors. The roles 
I touch, and places I go into, allow me to 
find out about the dark rooms that people 
have in them. Nothing is white or black. It 
is sometimes scary, and perhaps it’s so im-
portant to go out of those dark vibes and 
find time for yourself. This occupation is 
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ROBIMY CATERING 
DLA FOODIES!

MAREK ROGALA O PASCALBOX 
I BIZNESOWYCH PLANACH NA PRZYSZŁOŚĆ

L U D Z I E  /  P E O P L E

MAREK ROGALA TO WSPÓŁZAŁOŻYCIEL I CEO PASCAL FRANCHISE, NOWEGO FRANCZYZOWEGO KONCEPTU GA-
STRONOMICZNEGO, STWORZONEGO WE WSPÓŁPRACY Z PASCALEM BRODNICKIM. OD PONAD 12 LAT JEST ZWIĄ-
ZANY Z BRANŻĄ GASTRONOMICZNĄ. DO TEJ PORY JAKO LIDER GRUPY KAPITAŁOWEJ FOOD & FRIENDS POLSKA 

S.A. KONSEKWENTNIE ROZWIJAŁ SIEĆ RESTAURACJI TYPU FAST CASUAL POPRZEZ PRZEJĘCIA. TERAZ MA NA 
CELU, ABY PASCAL FRANCHISE STAŁ SIĘ SPOSOBEM NA RENTOWNY PROJEKT INWESTYCYJNY I CIEKAWY PRO-
JEKT ZAWODOWY DLA RESTAURATORÓW I PRYWATNYCH INWESTORÓW. W TYM MOMENCIE WPROWADZA NA 

RYNEK CATERING PUDEŁKOWY DLA FOODIES PASCALBOX, KTÓRY JEST PIERWSZYM Z ZAPLANOWANYCH FOR-
MATÓW KONCEPTU PASCAL FRANCHISE. STUDIOWAŁ W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ 

UNIVERSITY OF OTAGO W NOWEJ ZELANDII. PRYWATNIE ZAPALONY NARCIARZ, ŻEGLARZ I PIANISTA.



Redakcja: Od wielu lat działasz na rynku 
gastronomicznym. Stworzyłeś sieć restau-
racji Charlie Food and Friends, skąd pomysł 
na Pascal Franchise?
Marek Rogala: Od wielu lat myślałem o stwo-
rzeniu nowego konceptu gastronomiczne-
go, który zapewniałby szeroką dostępność 
wygodnego jakościowego jedzenia tzw. co-
nvenient food. Było dla mnie jasne, że to nie 
może być jedna czy dwie restauracje. Szuka-
łem do współpracy osobowości kulinarnej, 
która nie tylko jest mistrzem w swoim fachu, 
ale także „będzie nadawać na tych samych 
falach” co ja. Od razu pomyślałem o Pasca-
lu Brodnickim. To, co prezentuje w swoich 
programach, podczas eventów i innych ak-
tywności jest szczere i autentyczne. Połą-
czenie epikureizmu z przywiązaniem do ja-
kości produktów, pragmatyzmu w kuchni 
z inspiracjami z podróży w jego wydaniu 
było dla mnie strzałem w dziesiątkę. Oka-
zało się, że Pascal także od dawna myślał 
o stworzeniu biznesu, który zapewni po-
wszechną dostępność jego kuchni. Nasze 
cele okazały się zbieżne. Po kilku rozmo-
wach stało się jasne, że będziemy wspólnie 
realizować ten projekt. 

Jakie są założenia Pascal Franchise?
Pascal Franchise, koncept gastronomiczny, 
który tworzymy we współpracy z Pascalem, 
będzie funkcjonował w trzech formatach. 
Pierwszy z nich to PascalBox, pudełkowy ca-
tering pysznościowy, czyli wygodne jedze-
nie na co dzień w modelu subskrypcyjnym. 
Działa na rynku od września 2022 r. Drugi 
to Pascal Today - szybki takeaway z pyszny-
mi posiłkami domowej kuchni światowej 
Pascala, a trzeci to Pascal House, czyli regu-
larne restauracje całodzienne. 

Nasza wizja to zapewnienie powszechnej 
dostępności “convenient food”, czyli jedzenia 
pysznego i praktycznego. Pascal Franchise 
ma za zadanie stworzyć zdywersyfikowaną 
sieć dystrybucji, tak żeby zapewnić szerokie 
dotarcie dla pysznych posiłków Pascala.

Na jakim etapie jesteście obecnie? 
Pierwszym kamieniem milowym konceptu 
Pascal Franchise, który został zrealizowany 
w pierwszej połowie b.r., było zbudowanie 
efektywnego łańcucha dostaw oraz centrum 
produkcyjnego. Drugim było uruchomienie 
we wrześniu PascalBox, trzecim, który obec-
nie realizujemy, jest wyskalowanie Pascal-
Box do założonego poziomu poprzez syste-
matyczne zwiększanie liczby subskrypcji. 

Redakcja: Zacznijmy od PascalBox – 
cateringu pudełkowego
PascalBox to pierwszy catering przyjem-
nościowy w Polsce. Opiera się na filozofii 

R O B I M Y  C A T E R I N G  D L A  F O O D I E S ! . . .

J E S T E Ś F O ODI E , J EŻ EL I C E N ISZ 
S OBI E S M A K I  JA KO Ś Ć SK Ł A DN I KÓW. 
LU BISZ PRÓBOWAĆ NOW YC H 
P O Ł ĄC Z E Ń, PR Z Y PR AW, S O S ÓW, 
EK SPERY M E N T OWAĆ Z J EDZ E N I E M, 
A L E T EŻ W R AC AĆ D O T WOIC H 
K U L I NA R N YC H FAWORY T ÓW.

kuchni Pascala Brodnickiego - przyjemność 
jedzenia, składniki najlepszej jakości i różno-
rodność smaków grają pierwsze skrzypce. 
Stawiamy na pyszność, najważniejszy jest 
smak. Znakiem rozpoznawczym posiłków 
oferowanych przez PascalBox są popisowe 
autorskie przepisy domowej kuchni świa-
towej oraz sosy będące sercem jej smaków.

PascalBox stanowi istotny krok naprzód 
w realizacji tej wizji powszechnej dostępno-
ści pysznego i praktycznego jedzenia (conve-
nient food). Nasz catering obejmuje strefą do-
staw prawie całą Polskę i ciągle się powiększa. 
Obecnie można go zamawiać do ponad 3 tys. 

miast i miejscowości w całej Polsce poprzez 
serwis online www.pascalbox.pl.

Dla kogo jest PascalBox?
Jest takie popularne ostatnio angielskie sło-
wo: “foodie”. Po polsku powiedzielibyśmy 
smakosz, łasuch. Po francusku, jak mówi 
Pascal, “gourmand”. Kto to jest foodie? Je-
steś foodie, jeżeli cenisz sobie smak i jakość 
składników. Lubisz próbować nowych połą-
czeń, przypraw, sosów, eksperymentować 
z jedzeniem, ale też wracać do Twoich kuli-
narnych faworytów. Czy gotując, czy jedząc 
na mieście. Jedzenie znaczy dla Ciebie wię-
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promocje na start. Subskrypcja to minimum 
3 dniowe zamówienie, które można dowolnie 
rozplanować w perspektywie kwartału. 

W PascalBox stawiamy na  elastyczność, 
dlatego dostępnych jest wiele wariantów po-
zwalających subskrybować od 1 do 5 posił-
ków dziennie, w zależności od potrzeb i stylu 
życia. Oprócz pełnego wariantu #PięćPosił-
kówPascala znajduje się wiele innych m.in. 
#PaczkaDoPracy (lunch i dwie przekąski).

Jakie macie plany na kolejne lata?
Obecnie skupiamy się na skalowaniu Pascal-
Box, który jest dla nas ważnym etapem pro-
totypowania konceptu gastronomicznego 
Pascal Franchise. Po osiągnięciu założonej 
skali oraz rozpoznawalności marki kolej-
nym kamieniem milowym jest wprowadze-
nie na rynek Pascal Today we franczyzie, 
a w przyszłości opracowanie i uruchomie-
nie trzeciego z formatów, czyli Pascal Ho-
use – całodziennej restauracji ze światową 
kuchnią Pascala Brodnickiego. 

Jak oceniasz dotychczasowe działania 
w ramach Pascal Franchise?
Jestem dumny z tego, co osiągnęliśmy do tej 
pory. Zbudowaliśmy fantastyczny zespół. 
W niełatwym dla gastronomii czasie i dyna-
micznym otoczeniu gospodarczym stwo-
rzyliśmy zaplecze produkcyjne i skalowalny 
supply chain. Wprowadziliśmy na rynek cał-
kowicie nowy brand. Szczególnie cieszę się 
z tego, jaki udało nam się stworzyć produkt. 
PascalBox już doceniają prawdziwi foodies 
- pierwsze recenzje są bardzo obiecujące, 
a coraz więcej osób przedłuża zamówienia. 
W tym momencie zespół projektowy, w tym 
zarówno Pascal, jak i ja, jesteśmy mocno 
skupieni na słuchaniu tego, co mówią nasi 
klienci. Pascal w miarę możliwości rozmawia 
z nimi osobiście. Jest to dla niego ważny mo-
ment! Po wielu latach promowania swojej filo-
zofii jedzenia poprzez “gotowanie na ekranie” 
zdecydował się na uruchomienie własnego 
konceptu gastronomicznego, czuwa nad jako-
ścią posiłków, które serwujemy. 

Chciałbym w tym miejscu podziękować 
wszystkim, dzięki którym uruchomienie 
PascalBox stało się faktem! Pracownikom, 
członkom zespołu produktowego, dostawcom 
i partnerom, doradcom, inwestorom, wspól-
nikom - mojemu bratu, ojcu oraz Pascalowi. 

W tym momencie bardzo mi zależy, żeby 
jak najwięcej osób spróbowało posiłków 
PascalBox. Serdecznie zachęcam, spróbuj-
cie i oceńcie sami. I koniecznie dajcie znać, 
jak smakowało!

Życzę powodzeniu w rozwoju biznesu. 
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.  

rianie (Zielono) oraz osoby prowadzące bar-
dzo aktywny tryb życia (Energia). Wkrótce 
do obecnych linii potraw dołączymy kolejne. 

Zapewniamy też możliwość pełnej wymia-
ny posiłków pomiędzy poszczególnymi linia-
mi i to bez dodatkowych opłat.  Jeśli jakieś 
danie z wybranej linii nam nie odpowiada, 
możemy zamienić je na inne dostępne w da-
nym terminie. Do wyboru zamawiających są 
setki autorskich popisowych potraw Pascala. 
Można także skorzystać z opcji wybór menu 
i wybrać każdy posiłek w modelu á la carte.  

Dużą wagę przykładamy także do eko-
logii. Dlatego w standardzie, bez żadnych 
dodatkowych opłat, posiłki dostarczane są 
w najmniejszych możliwych i przyjaznych 
środowisku eko-pudełkach z pulpy trzcino-
wej, dzięki czemu zawierają 20 razy mniej 
sztucznych tworzyw niż klasyczne opako-
wania. Można je łatwo segregować i  recy-
klingować. Z kolei papierowe torby na pudeł-
ka z posiłkami można dalej wykorzystywać 
do dowolnych domowych celów.

Jaką ofertę macie dla tych, którzy chcą 
spróbować Waszego cateringu?
Zapraszamy na stronę www.PascalBox.pl, 
gdzie można dowiedzieć się wszystkiego 
o dostępnych liniach potraw, przejrzeć aktu-
alne menu oraz sprawdzić, jakie oferujemy 

cej niż tylko sposób dostarczania energii. 
To także przyjemność, codzienny rytuał, 
treść dnia, a może nawet pasja czy inspira-
cja. Wtedy jesteś “foodie”, a PascalBox jest 
właśnie dla Ciebie.

Czym jeszcze wyróżniacie się wśród in-
nych cateringów na rynku?
Po pierwsze Pascal Brodnicki jest w pełni 
zaangażowany w projekt, w przeciwień-
stwie do wielu znanych postaci udzielają-
cych jedynie swojego wizerunku. Posiłki 
PascalBox są przygotowywane według jego 
autorskich popisowych przepisów przez ze-
spół doświadczonych kucharzy, którzy dba-
ją o zapewnienie posiłkom restauracyjnej 
jakości. Żaden składnik czy przyprawa nie 
są przypadkowe. Przepisy powstają z najlep-
szych składników, produktów sezonowych, 
pochodzących w miarę możliwości od lokal-
nych dostawców, oraz tych sprowadzanych 
z krajów ich pochodzenia dla zapewnienia 
oryginalności smaków. 

Zapewniamy dużą różnorodność posił-
ków – do wyboru klientów są cztery linie 
potraw dostosowane do różnych preferen-
cji i gustów. Znajdą coś dla siebie zarówno 
zwolennicy tradycyjnej kuchni domowej 
i schabowego (linia Domowo), fani potraw 
z różnych krajów świata (Światowo), wegeta-



WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

N I E  W I A D O M O ,  J A K  B Y Ł O

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

N I E  W I A D O M O ,  J A K  B Y Ł O

https://pascalbox.pl


JAK PODRÓŻOWAĆ 
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ZNALEZIENIE BALANSU MIĘDZY PRACĄ A ŻYCIEM PRYWATNYM, CHĘĆ PRZEŻYCIA CZEGOŚ UNIKATOWEGO, 
A MOŻE TROSKA O ŚRODOWISKO. OTO, CZYM BĘDZIEMY SIĘ KIEROWAĆ PLANUJĄC WYJAZDY NA TEN ROK. 
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ODKRYWAJĄC MIEJSCA W POLSCE 
NA ŚWIATOWYM POZIOMIE
Na przestrzeni ostatnich lat modny stał się sposób po-
dróżowania, polegający na łączeniu wyjazdów służbo-
wych z odpoczynkiem. Zjawisko określane jako “bleisu-
re” teraz zyskuje na popularności wśród millenialsów, 
którzy – bardziej niż inne pokolenia – stawiają na życio-
wy balans. Ten trend sprzyja podróżowaniu po Polsce 
i odkrywaniu znanych już miejsc z zupełnie nowej per-
spektywy. To również okazja do przekonania się, że pol-
skie hotele pod względem rozwiązań dla osób łączących 
pracę z wypoczynkiem wkraczają na światowy poziom. 

STAWIAJĄC NA HOTELE 
LAJFSTAJLOWE
Hotele lifestylowe mogą się kojarzyć z hotelami butiko-
wymi, ale oferują znacznie więcej. Główny akcent prze-
nosi się z tworzenia kameralnej i domowej atmosfery na 
tworzenie „miejsca społecznego” otwartego zarówno na 
turystów, jak i mieszkańców. Takie obiekty przyciągają 
gości dogodną lokalizacją, połączeniem dopracowanego 
designu z komfortem i funkcjonalnością oraz autorskimi 
rytuałami. To hotele stworzone dla podróżników i kre-
atywnych indywidualistów, którzy chcą przeżyć coś uni-
katowego. Polskim reprezentantem tego nurtu jest hotel 
The Bridge Wrocław MGallery, który został europejskim 
zwycięzcą w kategorii Luxury Lifestyle Hotel konkursu 
World Luxury Hotel Awards 2022. 

TROPEM WYDARZEŃ 
KULTURALNYCH
Coraz częściej dostosowujemy swoje plany wyjazdowe do 
kalendarza wydarzeń kulturalnych – koncertów, festiwali 
filmowych czy wystaw czasowych w muzeach. 

– Taki styl podróżowania daje wiele okazji do ob-
cowania z różnymi formami sztuki i relaksu w prze-
strzeniach miasta. Przykładem jest Międzynarodowy 
Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty, który ściąga do 
Wrocławia tłumy kinomanów z całej Polski – mówi 
Marta Stawinska-Janiec, dyrektor ds. rozwoju bizne-
su w The Bridge Wrocław MGallery.

Nierzadko również hotele stają się miejscem organi-
zacji wydarzeń kulturalnych. Te działania z jednej stro-
ny wiążą się ze wspieraniem lokalnych artystów, a z dru-
giej pozwalają wydobyć jeszcze więcej przyjemności 
z podróżowania.

BARDZIEJ EKOLOGICZNIE
Coraz bardziej przywiązujemy wagę do kwestii ochrony 
środowiska. Wybierając nieodległe destynacje, częściej 
stawiamy na pociąg, a po mieście podróżujemy rowerem. 
Jednocześnie popularność zyskują hotele, które stosują 
ekologiczne rozwiązania. W Polsce mamy już hotele po-
siadające certyfikat LEED – jest to najszerzej stosowany 
systemem certyfikacji zielonego budownictwa na świe-
cie, który stanowi potwierdzenie, że inwestycja spełnia 
rygory zrównoważonego rozwoju, zarówno w procesie 
budowy, jak i w bieżącym funkcjonowaniu. Wśród rozwią-
zań stosowanych przez hotele, które przyczyniają się do 
ochrony środowiska, wymienić można energooszczędne 
oświetlenie, system nawadniania roślin z deszczówki, 
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stacje do ładowania aut elektrycznych czy ekologiczne 
produkty wykorzystywane w kuchni. 

ŚLADEM LOKALNYCH SMAKÓW 
Jednym z najbardziej przyjemnych i fascynujących ele-
mentów podróżowania jest poszukiwanie nowych sma-
ków. – Poznając kuchnię bazującą na tradycji miej-
sca i produktach od lokalnych dostawców, nie tylko 
otwieramy się na nowe doznania kulinarne, ale też 
głębiej wnikamy w klimat miejsca, którego możemy 
doświadczyć wszystkimi zmysłami – mówi Igor Arent-
Rabiej, szef kuchni wrocławskiej restauracji Craft.

Dziś wiele restauracji w najchętniej odwiedzanych 
miejscach Polski stawia na lokalną kuchnię połączoną 
z wysokiej jakości produktami od małych, zaprzyjaź-
nionych producentów.   



LE ONA R D O  HO TE L S  

TU TA J POCZUJE SZ SIĘ W YJĄTKOWO 

G D A Ń S K3 4 – 3 5

WNĘTRZA, W KTÓRYCH CHCE SIĘ PRZEBYWAĆ, SMAK DLA KTÓREGO WARTO 
PODRÓŻOWAĆ. STYL I ELEGANCJA, A TAKŻE LOKALIACJA DOKŁADNIE 
TAM, SKĄD NAJBLIŻEJ DO POPULARNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNEGO 
KRAKOWA I BIZNESOWEJ WARSZAWY. OTO LEONARDO HOTELS – OBIEKTY 
STWORZONE Z PASJĄ I DUSZĄ, W KTÓRYCH POCZUJESZ SIĘ WYJĄTKOWO. 

Wszystkich miłośników aktywnego od-
poczynku z pewnością ucieszy studio fit-
ness oraz utrzymana w stylu retro sala gier 
ze stołem bilardowym, oraz grami video. 
Dużym atutem obiektu jest też zróżnicowa-
na oferta muzyczna. Saksofonowe, jazzowe 
brzmienia lub najlepsze wariacje DJ-skie 
sety, to wszystko umila gościom czas, za-
mieniając wieczorami hotel w tętniący ży-
ciem nocny klub.

HOTEL ROYAL WARSAW 
Drugim miejscem w Warszawie, które warto 
odwiedzić jest znajdujący się na górnych pię-
trach (od 18 do 27)  jednego z najwyższych 
budynków w mieście Leonardo Royal Hotel 
Warsaw. Obiekt dysponuje 178 pokojami i bo-
gato wyposażonymi apartamentami. Goście 
biznesowi mają do dyspozycji sześć dużych 
klimatyzowanych sal konferencyjnych. Dzię-
ki możliwościom ich łączenia są one w stanie 
pomieścić do 380 osób. Leonardo Royal Ho-
tel Warsaw to również doskonała kuchnia. 
Znajdująca się na terenie obiektu restau-
racja serwuje dania kuchni międzynaro-

TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe

NYX HOTEL WARSAW
Warszawski obiekt to perła w koronie izra-
elskiej sieci hotelarskiej. Usytuowany w ści-
słym centrum stolicy obiekt przykuwa wzrok 
już z daleka. Charakterystyczny nowocze-
sny design to jedynie oprawa zewnętrzna. 
Przestrzenie hotelu ozdobione są sztuką lokal-
nych artystów z obszaru graffiti, urban i street 
art. W NYX Hotel Warsaw sztuką też jest sama 
kuchnia. Autorskie potrawy dostępne do de-
gustacji w restauracji Clash, a także serwowa-
ne koktajle na położonym na 19. piętrze barze, 
z którego rozpościera się niepowtarzalny wi-
dok na całe miasto, sprawiają, że odkrywamy 
Warszawę na nowo. Nie bez znaczenia obiekt 

znajduje się w centrum miasta. Wszystko jest 
dosłownie w zasięgu ręki: najważniejsze 
centra biznesowe, handlowe, kulturalne oraz 
oczywiście wszelkie atrakcje turystyczne. 

Hotel dysponuje 331 pokojami i aparta-
mentami dla ponad 750 gości. W pełni wy-
posażona powierzchnia konferencyjna oraz 
podziemny parking na kilkaset samocho-
dów sprawiają, że nawet najbardziej wyma-
gający klienci biznesowi znajdą tu wszyst-
ko, czego potrzebują. Mogą oni skorzystać 
z pięciu sal mieszczących do 400 osób. NYX 
Hotel Warsaw jest w pełni przygotowany na 
organizację wydarzeń o bardzo zróżnicowa-
nej skali i charakterze. 
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indywidualnych, jak i gości podróżujących 
w celach biznesowych. Niedaleko stamtąd 
również do największych centrów konfe-
rencyjno-kongresowych, na kolejowy Dwo-
rzec Główny, czy lotnisko w podkrakow-
skich Balicach.  

Hotel oferuje 100 komfortowo wyposa-
żonych pokoi, w tym jedno i dwuosobowe, 
a także apartamenty biznesowe. Poza serwu-
jącą dania kuchni polskiej oraz międzynaro-
dowej restauracją, w części konferencyjnej 
dostępne są trzy sale mogące pomieścić łącz-
nie do 40 osób.  Najciekawszym elementem 
Leonardo Boutique Hotel Kraków Old Town 
jest Lobby Bar oraz Patio. Wraz z przybyciem 
pierwszego, wiosennego słońca, goście mogą 
dzięki temu doświadczać uroków relaksu na 
świeżym powietrzu w klimatycznej przestrze-
ni tarasu.

LEONARDO BOUTIQUE CITY 
CENTER W KRAKOWIE
Najmłodsze dziecko grupy Leonardo Hotels 
Central Europe jest butikowym obiektem 
o nazwie Leonardo Boutique City Center. 
To najnowszy hotel, otwarty w IV kwartale 
2022 roku. Jego komfortowe wnętrze prze-
znaczone jest dla wymagających i ceniących 
sobie komfort gości. Znajduje się w nim zale-
dwie 60 pokoi, co sprawia, że miejsce to nie 
przytłacza swoją wielkością i jest idealne dla 
spotkań w mniejszym gronie. Hotel posia-
da przestronne lobby z restauracją i barem, 
a także klimatyczny taras na parterze.    

ENGLISH

LEONARDO HOTELS - HERE YOU'LL 
FEEL SPECIAL

Interiors you want to stay in, a taste worth 
travelling for. Style and elegance as well as 
a location precisely where it's closes to the 

dowej oraz śniadania w formie bufetu. Jest 
też oczywiście bar, całodobowa recepcja 
i specjalne stanowiska do pracy. Wszystko 
to w przestronnych wnętrzach, tworzących 
niepowtarzalną atmosferę. 

LEONARDO BOUTIQUE HO-
TEL KRAKÓW OLD TOWN
Krakowski hotel izraelskiej grupy mieści 
się w zabytkowej kamienicy zlokalizowanej 
w  samym środku krakowskiego Starego 
Miasta. Z okien hotelu roztacza się widok 
na Wawel. Lokalizacja obiektu, umożliwia 
szybki dostęp do największych atrakcji 
turystycznych oraz głównych arterii ko-
munikacyjnych. To sprawia, że jest ideal-
nym rozwiązaniem zarówno dla turystów 

NA JCI EK AWSZ Y M ELEM EN TEM 
LEONA R DO BOU TIQU E HOTEL 
K R A KÓW OLD TOW N J E ST 
L OBBY BA R OR A Z PATIO.



LEONARDO BOUTIQUE 
HOTEL KRAKÓW OLD TOWN
The Israeli group's Krakow hotel is locat-
ed in a historical tenement house at the 
very heart of Krakow's Old Town. From the 
windows it is possible to look at the Wawel 
Castle. The hotel's location allows quick 
access to the greatest tourist locations and 
main communication routes. This makes it 
the perfect solution for both individual tour-
ists as well as guests travelling for business 
purposes. It is also located in the near vicin-
ity of conference and congress centres, the 
man railroad station, or the Balice airport. 

The hotel offers 100 comfortably 
equipped rooms, including single and dou-
ble rooms, as well as business apartments. 
Apart from a restaurant serving Polish and 
international dishes, the conference part 
also offers three rooms for a  total of 40 
people.  The most interesting element of 
the Leonardo Boutique Hotel Kraków Old 
Town is the Lobby Bar and the Patio. Along 
with the first rays of the spring sun, the 
guests can thus relax in the fresh air, sur-
rounded by the unique patio space.

LEONARDO BOUTIQUE CITY 
CENTER IN KRAKOW
The youngest child of the Leonardo Hotels 
Central Europe constitutes a boutique facili-
ty called Leonardo Boutique City Center. It is 
the newest hotel, opened in the fourth quar-
ter of 2022. Its comfortable interior is intend-
ed for demanding guests who value comfort. 
It offers just 60 rooms, which makes it a place 
that does not overwhelm with its size and is 
perfect for meetings in smaller groups. The 
hotel offers a spacious lobby with a restau-
rant and a bar, as well as an enchanting patio 
on the ground floor. 

most popular destinations of tourist Krakow 
and business Warsaw. These are Leonardo 
Hotels – facilities created with passion and 
soul, in which you will feel special. 

NYX HOTEL WARSAW
The Warsaw facility constitutes a jewel in 
the crown of the Israeli hotel chain. Located 
in the very heart of the capitol, the facility 
attracts attention already from a distance. 
The characteristic and modern design con-
stitutes only the exterior frame. The hotel 
space is decorated with art by local artists 
from the field of graffiti, urban, and street 
art. At NYX Hotel Warsaw the cuisine is also 
synonymous with art. Original dishes availa-
ble for tasting at the Clash restaurant, as well 
as the cocktails served on the 19th floor bar, 
which offers a breathtaking cityscape,  make 
us discover Warsaw anew. It is also significant 
that the building is located in the city centre. 
Everything is literally at the grasp of the 
hand: the most important business and cul-
tural centres, as well as all tourist attractions. 

The hotel offers 331 rooms and apartments  
for more than 750 guests. The fully equipped 
conference space and underground parking, 
with spaces for a few hundred cars, allow even 
the most demanding clients to find everything 
that they need here. They have the opportu-
nity to take advantage of five rooms for up to 
400 people each. NYX Hotel Warsaw is fully 
prepared for organizing events of a highly di-
verse scale and character. 

All aficionados of active leisure will sure-
ly be happy with the fitness studio and a retro 
game room with a pool table and video games. 
The facility's great advantage also consists 
in a diverse musical offer. Saxophone, jazz 
sounds or the best and crazy DJ sets can 
make the stay of guests more pleasant, in the 

evenings turning the hotel into a night club 
teaming with life.

HOTEL ROYAL WARSAW 
The second spot worth visiting in Warsaw is 
located on the top floors (from 18 to 27) of 
one of the tallest buildings of the capitol, the 
Leonardo Royal Hotel Warsaw. The facility 
offers 178 rooms and generously equipped 
apartments. Business guests can take advan-
tage of six large and air conditioned confer-
ence halls. Thanks to the possibility of com-
bining them they can hold up to 380 people. 
The Leonardo Royal Hotel Warsaw stands 
also for great cuisine. The hotel restaurant 
serves international dishes and buffet-style 
breakfasts. Of course, there is also a bar and 
a round-the-clock reception desk, as well as 
special work stations. All of this in spacious 
interiors, creating unique atmosphere. 



Leonardo Royal Warsaw

COMFORTABLE
HOTEL

for city breaks & for business

LEOnARdO ROyAL WARsAW
ul. Grzybowska 45 | 00-844 Warszawa | Poland
Tel: 022 278 88 88, info.royalwarsaw@leonardo-hotels.com
www.leonardo-hotels.com

https://www.leonardo-hotels.pl/
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Z MODĄ ZA PAN BRAT
Terkot maszyny do szycia towarzyszy mu od najmłodszych lat. W pra-
cowni, w której garbuje się skóry i wytwarza futra dla dam z wyższych 
sfer, przydają się każde ręce do pracy. Jean Patou przychodzi na świat 
27 września 1887 roku w Caen, i niemal od zawsze pomaga rodzicom. 
Wolne chwile należą do rzadkości, w ich trakcie chłopak zgłębia tajniki 
mody. Nie interesują go ciężkie, przysadziste kostiumy, halki i gorse-
ty. O materiałach wie wszystko, dlatego gdy kilkadziesiąt lat później 
otwiera niewielki sklep z tkaninami, nikt z najbliższej rodziny nie wy-
daje się być zaskoczony.

Chłopak jest pochłonięty pracą, nie interesuje go polityka. Nie 
ma pojęcia co dzieje się na świecie, dlatego tym większym szokiem 
okazuje się telegram mówiący o mobilizacji do wojska. Patou musi 
zamknąć nieźle prosperujący butik, nauczyć się strzelać, a przede 
wszystkim pożegnać z rodziną. Kiedy w 1919 roku wraca do Francji 
od razu rzuca się w wir pracy.

REWOLUCJA
W „Maison Parry” wiele się dzieje. Klienci wyglądają na zaskoczo-
nych, gdy Jean zamyka się na zapleczu, ale takiemu mężczyźnie, 
doskonale znającym się na swym fachu, wybacza się wszystko. 
Na efekty nie trzeba długo czekać. Pozbawione klap marynarki, 
dłuższe spódnice o klasycznych krojach i ubrania bez rękawów 
to rzeczy, które można nabyć w sklepie projektanta na co dzień. 
Dużym zainteresowaniem cieszą się stworzone z tych samych ma-
teriałów co damskie sukienki krawaty. Znawcy mody rozpływają 
się też nad kardiganami. Dłuższe swetry przydają się na spacery, 
są wygodne i bardzo komfortowe. To nie jedyna zmiana, jaką pro-
ponuje światu designer.

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

JEAN PATOU. 
R E W O LU C J O N I S TA 
SPORTOWEJ MODY

UWIELBIA MIĘSISTE, DELIKATNE W DOTYKU TKANINY. 
TYLKO Z TAKICH MATERIAŁÓW WYKONUJE PROSTE, BU-
DZĄCE NAJSZCZERSZY PODZIW I POŻĄDANIE STROJE. O 
KOSTIUMY JEANA PATOU ZABIEGAJĄ BOGACI I SŁAW-
NI, RÓWNIE DUŻYM UZNANIEM CIESZĄ SIĘ WYMYŚLANE 
PRZEZ NIEGO PERFUMY.

TEKST Małgorzata Giermaz   ZDJĘCIA Wikimedia.org
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„OJCIEC” CODZIENNEJ MODY
Projektant niespecjalnie interesuje się spor-
tem, ale kiedy pewnego dnia widzi na korcie 
tenisowym kobietę w nietwarzowym, cięż-
kim kostiumie, nie waha się długo. Z kilku 
kawałków materiału szyje kostium bez rę-
kawów. Pozbawiona halki sukienka wygląda 
nieszablonowo, bardzo kobieco i nie krępuje 
ruchów. Wkrótce po wyjątkowo rewolucyjne 
ubrania ustawiają się tłumy chętnych na czele 
z Suzanne Leglen. Stroje kąpielowe z dziani-
ny to kolejny hit, który cieszy się niesłabnącą 
popularnością. Aby nadążyć za rosnącą liczbą 
zamówień, Patou zatrudnia zdolnych kraw-
ców. Praktyki odbywają u niego m.in. Karl La-
gerfeld, Christian Lacroix i Jean Paul Gaultier. 
Chociaż Jean nie szyje ubrań nadzoruje każdy 
etap pracy. Dba, by wychodzące spod jego igły 
kostiumy były jak najlepszej jakości.

WSPOMNIENIE UPALNEGO 
LATA
Ci, którzy nie przepadają za modnymi, funk-
cjonalnymi spódnicami, marynarkami i su-
kienkami, mogą przebierać w kilku zapachach 
perfum. Uznaniem cieszą się m.in. flakoniki 
„Joy”. Unoszące się w powietrzu ciężkie nuty 
głowy róży i jaśminu już w dniu premiery sta-
ją się bestsellerem. Ręcznie hartowane szkło 
to nie jedyna zaleta perfum Patou. Mężczyzna 
do każdej paczki dodaje jedwabny szalik. Jean 
jest też pierwszym twórcą perfum, który wy-
myśla osobne zapachy dla blondynek, osobne 
dla brunetek i osobne dla kobiet o rudym kolo-

rze włosów. Projektant nie kryje entuzjazmu, 
tym bardziej, że w jego pracowni coraz czę-
ściej zalegają wykonywane niegdyś na zamó-
wienie kostiumy.

CIĘŻKIE, CHUDE LATA?
W latach 30. na świecie mówi się o kryzysie. 
Bogaci Francuzi przestają nabywać luksu-
sowe dobra, wiele firm z godziny na godzinę 
ogłasza bankructwo. Los oszczędza Patou. 
Chętnych na oryginalne perfumy sygnowa-
ne nazwiskiem wpływowego projektanta nie 
brakuje, a wnętrze eleganckiego salonu na-
dal tętni życiem. Mężczyzna własnoręcznie 
obsługuje klientów, nie musi zamartwiać się 
o los firmy. Fortuna jaką do tej pory zarobił 
pozwoliłaby mu wieść luksusowe życie, on 
nie ma zamiaru nigdy z niego korzystać. Mar-
twi się o pokrywające się coraz grubszą war-
stwą kurzu ubrania, ale stara się nie narze-
kać. Kiedy z ciężkim sercem dotyka tkanin, 
już wie, że aby przetrwać, musi dostosować 

PROJ EKTA N T N I E SPE C JA L N I E 
I N T ER E SUJ E SI Ę SP ORT E M, A L E 
K I EDY PEW N E G O DN I A W I DZ I NA 
KORC I E T E N IS OW Y M KOBI ET Ę 
W N I ET WA R Z OW Y M, C I ĘŻ K I M 
KO S T I U M I E , N I E WA H A SI Ę D ŁUG O.

się do stale zmieniającego się rynku. A ten 
jest nieubłagany. Ciekawe, dotąd niespoty-
kane nigdzie indziej ubrania, można dostać 
w tańszych i miej ekskluzywnych butikach. 
Patou rezygnuje z wymyślania nowych kolek-
cji, zmienia nieco profil marki. Zamiast ubrań 
proponuje klientkom perfumy, które szybko 
stają się drugim - zaraz po Chanel no.5 - za-
pachem. Olbrzymi sukces cieszy Jeana po-
łowicznie. Coraz większe kłopoty zdrowotne 
nie pozwalają mu podejmować nowych zawo-
dowych wyzwań. Nadal jednak przychodzi 
do biura, a kiedy 8 marca 1936 roku męż-
czyzna nie staje w progu sklepu, pracownicy 
wyglądają na zaniepokojonych. Informacja 
o śmierci jednego z najlepszych francuskich 
perfumiarzy jest szokiem dla wielu osób. Po-
mysły Jeana Patou nie muszą się podobać, 
jednak jedno jest pewne: stworzył od zera 
wielkie imperium, i sprawił, że perfumy stały 
się niemal takim samym obiektem pożądania 
co luksusowe, szyte na miarę ubrania.  
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NA GŁOWIE  NAJLEPIEJ 
MIEĆ WŁOSY

L U D Z I E  /  P E O P L E

 DLA CHOREJ KOBIETY NAJWIĘKSZYM CUDEM NA GŁOWIE JEST DOBRA 
PERUKA – DAJE MOC DO WYCHODZENIA Z RAKA!

A N ETA: Moja 

per u k a je st  moją 

koleża n k ą .  My 

d zia ła my ra zem. 

Tut aj  n ie ma 

opcji  „ je st em ja 

i   je st  per u k a”. 

Żeby m ja się 

cz u ła dobrze, 

ona musi  być 

cz ę ścią m n ie. 

https://bit.ly/3W5xxJ0


N A  G Ł O W I E  N A J L E P I E J  M I E Ć  W Ł O S Y

Fundacja Rak’n’Roll. Wygraj Życie! kolejną nieoczywistą akcją 
fundraisingową zwraca uwagę na problemy osób przechodzą-
cych przez raka. Tym razem odważnymi artystycznymi por-
tretami kobiet w  trakcie i  po onkoterapii otwiera temat kon-
sekwencji (zarówno indywidualnych, jak i społecznych), jakie 
niesie dla pacjentów onkologicznych utrata włosów i zachęca do 
wpłacania środków na zakup wysokojakościowych peruk z wło-
sów syntetycznych, które następnie zostaną nieodpłatnie prze-
kazane osobom w trakcie leczenia. Każdy może wesprzeć akcję 
na stronie www.raknroll.pl/zbieramnawlosy. 

Bohaterkami kampanii jest 6 kobiet, które w czasie swojego 
leczenia zgłosiły się do Fundacji po perukę. Sesja zdjęciowa, któ-
rej efektem są portrety bohaterek, powstała przy współpracy z ar-
tystką włosów, stylistką i projektantką Jagą Hupało, zdjęcia stwo-
rzył Andrzej Świetlik – portrecista wybitnych przedstawicieli 
świata kultury i nauki, za realizację odpowiadała agencja HAVAS.

PERUKA TO WAŻNA CZĘŚĆ LECZENIA 
ONKOLOGICZNEGO
Dla wielu kobiet leczących się onkologicznie utrata włosów – atrybu-
tu kobiecości – jest przeżyciem bardziej dotkliwym niż utrata piersi. 
Pacjentki chore na raka w ramach leczenia na NFZ mogą otrzymać 
jedynie 250 zł dofinansowania na zakup peruki (co stanowi ok. 1/5 
kwoty wysokojakościowej peruki z włosów syntetycznych lub 1/20 
kwoty peruki z włosów naturalnych). Fundacja Rak’n’Roll od 11 lat 
wspiera kobiety, które tracą włosy w wyniku leczenia onkologicz-
nego, przekazując im peruki z włosów naturalnych lub wysokoja-
kościowe peruki z włosów syntetycznych. Od 2011 roku Rak’n’Roll 
przekazał 4441 peruk, jednak potrzeby są dużo większe i obecnie 
czas oczekiwania na „nowe fryzury” jest dla pacjentek zbyt długi. 
Dzięki środkom pozyskanym w ramach akcji Fundacja chce dopro-
wadzić do sytuacji, w której każda kobieta zgłaszająca się do fundacji 
będzie mogła otrzymać perukę na początku terapii.

https://bit.ly/3W5xxJ0
https://bit.ly/3W5xxJ0
https://bit.ly/3W5xxJ0
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A LEKSA N DR A: 
Po d r ugiej 

chem iot erapi i 
włosy m i zacz ę ł y 
t a k i nt ensy w n ie 

w y pad ać,  ż e 
obcię ła m je  znow u, 

późn iej  obcię ła m 
je  ca ł k iem na 

k rót ko (…).  Ja sa ma 
z k rót k i m i włosa m i 
cz u ła m się w m ia rę 

n ieź le (…) natom ia st 
w id ząc,  ja k moi 

bl iscy rea gują,  ja k 
emocjona l ne są t o 

d la n ich przeż ycia, 
t o ja  przede 

wsz yst k i m nosi ła m 
per u kę d la n ich, 
bo i m było du ż o 

łat w iej  rozmaw iać 
ze m ną (…).

L U D Z I E  /  P E O P L E

https://bit.ly/3W5xxJ0
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N A  G Ł O W I E  N A J L E P I E J  M I E Ć  W Ł O S Y

https://bit.ly/3W5xxJ0
https://bit.ly/3W5xxJ0
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WERONIKA: K iedy ju ż 
zdecydowa ła m się je 

ogol ić,  cz u ła m się 
t a k a pogod zona z  t y m, 

ż e st racę włosy (…) 
A le późn iej,  ja k ju ż 
spojrza ła m w swoje 

odbicie w lust rze,  t o 
dopiero zroz u m ia ła m, 
ż e ja  je st em naprawdę 

powa żn ie chora,  ż e 
je st em pacjent k ą 

on kolog iczną i  ż e 
będę się  zma gać z  t ą 
chorobą ju ż zawsze.

Wię c ej  o  k a mpa n i i  prz e c z y t a s z n a st ron ie:  w w w.r a k n rol l.pl /z bier a m n aw lo s y
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KTÓRY MI CHCEM Y 
SIĘ DZIELIĆTEMATY
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iesz, że jedyną pomocą, która nie 
ma racji bytu, jest ta którą sami 

sobie odbieramy? Człowiek jest w stanie 
udźwignąć wiele – przetrwa śmierć uko-
chanej osoby, przełknie gorzką pigułkę 
porażki, zdrady, zapomnienia czy fizycz-
nego bólu. Jedyne z czym ciągle nie po-
trafimy (lub nie chcemy) sobie poradzić 
jest nasza własna głowa, a w niej miliony 
negatywnych myśli. 

Jak pokazują dane statystyczne, po-
między rokiem 2017 a 2021 liczba prób 
samobójczych wzrosła z 11 139 do 13 798 
w skali roku. Oznacza to, że w 2021 roku 
każdego dnia 38 osób próbowało odebrać 
sobie życie. Liczba samobójstw w  2021 
roku sięgnęła 5201. To 15 osób dziennie. 

Z G U B I Ł A M  S I Ę  W E  W Ł A S N E J  G Ł O W I E  –  C O  T E R A Z ?

TEKST Ula Ślusarczyk    ZDJĘCIA Mat. Prasowe   

15 żyć. 15 tragedii, których być można 
było uniknąć – jest to zarówno fakt, jak 
i spostrzeżenie psychoterapeutki, którą za-
pytałam o znaczenie psychoterapii w dzi-
siejszych czasach, Pauliny Basy.

Osobiście nie jestem zwolenniczką teo-
rii, że to całkowita wina ewolucji i tego, w ja-
kich czasach obecnie żyjemy (jest to tylko 
jeden z elementów). Na to, czy cierpimy na 
zaburzenia lękowe, stany depresyjne czy 
choroby psychiczne mają wpływ również:
• przeróżne czynniki środowiskowe – oto-

czenie w jakim się wychowaliśmy lub do któ-
rego przystąpiliśmy (np. w szkole czy pracy) 
• obecna sytuacja życiowa – np. proble-

my prywatne, rodzinne, w pracy, kłopoty 
ze zdrowiem

W

Z G U B I Ł A M  S I Ę 
W E  W Ł A S N E J  G Ł OW I E 

 C O  T E R A Z ?

• genetyka, bo mało kto wie, że np. po 
rodzicu chorym na depresję można odzie-
dziczyć skłonność do nabycia tej choroby 
w przyszłości (prawdopodobieństwo jej po-
siadania wzrasta wówczas o 30%).

To na pewno nie wszystkie z nich, choć 
zapewne o tym wiecie. A więc przechodząc 
do sedna – depresja, smutek i przygnębie-
nie są wszędzie. Co w przypadku gdy spo-
tyka to mnie, Ciebie, kogoś bliskiego? Co 
robisz? Pierwsze co usłyszysz lub poradzisz 
to „idź na terapię”. 

Ale czy na pewno? Czy to rozwiązuje 
każdy problem w  naszym życiu? Wokół 
tego tematu narosło mnóstwo mitów, część 
z nich obalę na przykładzie własnym i in-
nych, a resztę pozostawię opinii specjalisty. 
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MÓW I EN I E O UCZ UCI ACH, WA LK A 
Z DEMONA M I PR ZE SZŁ OŚCI, 

CH ĘĆ ZROZ U M I EN I A DL ACZEG O 
POSTĄ PI Ł A M TA K, A N I E I NACZEJ 

TO ŻA DEN WST Y D. TO OZ NA K A 
SI ŁY, ODWAGI I  DETER M I NACJ I. 

czujemy się komfortowo przy tej osobie, czu-
jemy zbyt duży dystans. 

Więc teraz odpowiedz sobie na pytanie 
czy kupiłabyś sukienkę o 3 rozmiary za małą, 
by udowodnić sobie, że się w nią zmieścisz? 
Nie. Więc czy warto kontynuować terapię ze 
specjalistą, z którym ciężko ci złapać dobry 
kontakt? Nie! 

Terapia jest procesem i bez niektórych 
elementów ona po prostu nie zadziała tak, 
jakbyśmy tego oczekiwali. Dlatego wybór 
właściwego terapeuty jest takim trybikiem 
w  machinie, który jeśli zajdzie potrzeba – 
można wymienić, aby całość przynosiła po-
żądane efekty.

PO #3 I OSTATNIE, CO 
POWINNAŚ CZUĆ TO WSTYD
To nie jest tak, że „jesteś wariatem/wa-
riatką” jak chodzisz na terapię. Dbajmy 
o swoje głowy, to żaden wstyd. To dość 
powszechny stereotyp, który pomimo XXI 
wieku wciąż funkcjonuje i tak mocno zako-
rzenił się w społeczeństwie, że ciężko się 
go pozbyć. A przecież nieleczona depresja, 
skrywana pod skorupką pozornego nic mi 
nie jest może doprowadzić do tragedii.

Też czułam się “wariatką”. W  liceum 
ukrywałam się z tym, że chodzę na tera-
pię, a kiedy ta informacja dotarła do kole-
gów i koleżanek z klasy – wstydziłam się. 
Tylko właściwie skąd takie uczucie?

Część ludzi chodzi na siłownię, aby za-
dbać o zdrowie fizyczne – swoją formę, spraw-
ność, sylwetkę. Druga część uczęszcza na tera-
pię, żeby wzmocnić swoją formę psychiczną. 
Pomiędzy tymi dwoma czynnikami można 
postawić znak równości. Trafnie podsumo-
wuje to psychoterapeutka:

W ostatnich latach można zaobserwo-
wać wzrost liczby osób korzystających 
z  psychoterapii. Myślę, że ludzie coraz 
lepiej rozumieją swoje potrzeby, są coraz 
bardziej świadomi swoich trudności, swo-
jego zdrowia psychicznego, ale też tego, że 
coś można z tymi trudnościami zrobić, że 
tak nie musi być. Uważam, że zmierza to 
w dobrym kierunku. W takim, żeby psycho-
terapia była kojarzona z dbaniem o siebie, 
o zdrowie psychiczne, które jest przecież 
nie mniej ważne niż zdrowie fizyczne. 

Mówienie o uczuciach, walka z demona-
mi przeszłości, chęć zrozumienia dlaczego 
postąpiłam tak, a  nie inaczej to ŻADEN 
wstyd. To oznaka siły, odwagi i determinacji. 

Nie będzie kolorowo, gdyż terapia bywa 
trudna, ale zrzucenie tego balastu – podob-
nie jak zbędnych kilogramów na siłowni – 
sprawi, że zakwitniesz psychicznie. Nie od-
mawiaj sobie tego uczucia, masz prawo czuć 
się komfortowo i pięknie zarówno w nowych 
ubraniach jak i z własnymi myślami.  

PO #1 – TO TWÓJ WYBÓR, 
TWOJA WOLA
Decyzja o podjęciu terapii jest trudna, bo 
długo nie dopuszczamy do siebie myśli, że 
potrzebujemy pomocy. Moją terapię (nota-
bene trwającą 7 lat, ale o tym później) okre-
śliłabym jako sinusoidę. Była świadomość 
problemu, nie było chęci jego rozwiązania. 
Dlaczego? 

Bo to jest wygodne – zamknąć się pod 
kloszem z napisem „jest źle, ale niech tak 
będzie” i szukać ukojenia w innych aspek-
tach życia. Ja, uciekając od terapii, zatraca-
łam się w pracy – pracowałam fizycznie po-
nad 200h miesięcznie na dwa etaty. Dużo 
ćwiczyłam wysiłkowo. Wszystko, byle nie 
myśleć o problemie. I wtedy, choćby rozstą-
piła się ziemia – nikt nie był w stanie mnie 
namówić na podjęcie terapii. Rodzice, sio-
stra, przyjaciółka – NIKT! 

Brzmi znajomo? Nie czuj się winna – to 
jest okej! To ma być Twój wybór, Twoja de-
cyzja i Twoja konsekwencja. Masz uszczę-
śliwić tym siebie, nie innych. Tu jest ważny 
Twój komfort i  Twoje samopoczucie, a  nie 
ulga u bliskich, bo poszłaś do psychologa. 

Psychoterapia przestaje być tematem 
tabu, chociaż nadal często słyszę od 
pacjentów, „czy ja na pewno potrzebuję 
pomocy?”, „czy ja nie zabieram komuś 
miejsca, kto może potrzebuje bardziej?”. 
Równie często słyszę, że rozmawiają na 
temat psychoterapii z bliskimi, że nama-
wiają znajomych, rodzinę na podjęcie 
terapii lub że sami zostali przez kogoś 
namówieni, co oznacza, że to przestaje 
być wstydliwe i się o tym po prostu mówi – 
tak mówi psychoterapeutka Paulina Basa, 
którą zapytałam o zdanie w temacie psy-
choterapii i jej postrzegania z perspekty-
wy specjalisty.

Zatem psychoterapia, choć już nie jest te-
matem tabu, wciąż generuje w ludziach po-
czucie winy, wstydu i narastające wątpliwo-
ści. Ja sama wiem, że mogłam iść wcześniej 

kontynuować terapię, ale do każdej decyzji 
trzeba dojrzeć – tak jak mówi o tym Klaudia: 
Nie raz się zastanawiałam czy (terapia) 
faktycznie była mi niezbędna. Sama de-
cyzja o podjęciu terapii nie była łatwa, 
bo nigdy nie byłam specjalnie wylewna 
– wręcz ukrywałam się z tym co czuję. 
Ale w końcu stanęłam twarzą w twarz 
ze swoją przeszłością, której chowanie 
gdzieś głęboko, wówczas mocno odbija-
ło się na moim życiu.

PO #2: JAK MYŚLISZ CO MA 
WSPÓLNEGO SUKIENKA 
Z TERAPEUTĄ? 
Ostatnio spotkałam się ze stwierdzeniem, 
że „chodzenie na terapię jest w modzie, a ta 
nie jest dla każdego”. Spodobało mi się to 
porównanie, ale trochę w innym znaczeniu. 
Wiecie, że z terapią jest trochę jak z indywi-
dualnym stylem ubierania się. Decydując się 
na daną stylizację kierujemy się swoim samo-
poczuciem, komfortem i wygodą – chcemy 
czuć się pewnie. I tak samo działa to w tera-
pii. Sama decyzja jej podjęcia to jednocze-
śnie ogromny i trudny krok do wykonania. 
Kolejnym jest wybór terapeuty. 

Osobiście brałam udział w pięciu tera-
piach, ale nie z powodu towarzyszących 
mi chorób czy zaburzeń. Nie od razu czuję 
się „vibe” z psychoterapeutą, a czasem nie 
czuje się go wcale. Niemniej jednak – nie 
jest to powód do rezygnacji. A nawet NIE 
może nim być! Ja niestety dość szybko się 
poddałam, stąd moja terapia trwała prze-
szło siedem lat z przerwami.

Wiem co sobie myślisz – na tym świecie 
nie ma nikogo, kto mnie zrozumie, kto zdoła 
mi pomóc. Klaudia, która brała udział w tera-
pii słusznie zauważyła pewną zależność, że 
wciąż duża część społeczeństwa traktuje 
psychoterapeutów jak czarnoksiężników. 
Ale dlaczego, skoro mają być Twoją pomocą? 
Myślę, że bierze się to ze strachu, boimy się 
zrezygnować po jednej konsultacji. Bo nie 



N I E  C HC Ę  Ż YC I A 
Z   „ E M I LY  W   PA R Y Ż U ”

N I E  C H C Ę  Ż Y C I A  Z  „ E M I L Y  W  P A R Y Ż U ”

PARYSKIE PRZYGODY KREATYWNEJ, ACZKOLWIEK DENERWUJĄCEJ EMILY OGLĄDA SIĘ Z DELIKATNYM ZAŻENO-
WANIEM SAMYM SOBĄ, ALE SIĘ OGLĄDA. NIE MA SENSU ROZWODZIĆ SIĘ WIĘC NAD TYM, CZY TO DOBRY SERIAL, 

SKORO TEORETYCZNIE MAŁO KTO BIERZE GO NA POWAŻNIE – PRZECIEŻ I TAK KILKA GODZIN PO PREMIERZE STA-
JE SIĘ JEDYNKĄ NA NETFLIXIE, A FABUŁA, STROJE CZY PRZYSTOJNI BOHATEROWIE SĄ SZEROKO KOMENTOWA-
NI PRZEZ POŁOWĘ INTERNETU. TO JEDNAK, CO UDERZYŁO MNIE PODCZAS ŚLEDZENIA TRZECIEGO SEZONU, TO 
FAKT, JAK POWSZECHNA JEST ROMANTYZACJA ŻYCIA EMILY, KTÓRE W GRUNCIE RZECZY WYDAJE MI SIĘ CORAZ 
MNIEJ KUSZĄCĄ OPCJĄ. DLACZEGO PERYPETIE ŚLICZNEJ MARKETERKI PRZESTAŁY BYĆ I MOIM MOKRYM SNEM?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY. JEŻELI JESTEŚ FANKĄ „EMILY…” I JAKIMŚ CUDEM W OKRESIE 
ŚWIĄTECZNYM ROBIŁAŚ COŚ INNEGO NIŻ BINGE-WATCHING NOWEGO SEZONU, TO WRÓĆ TUTAJ KIEDY INDZIEJ. 

TEKST Karolina Kołodziejczyk   ZDJĘCIA Mat. Prasowe Netflix   
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mają to do siebie, że poruszają, bo ich bohaterowie wielo-
krotnie dostają po tyłku. Upadają raz za razem, popełniają 
błędy, odbijają sobie pracę na życiu prywatnym. Słowem 
– ciągle z czymś się mierzą. A wtedy jednak sukces sma-
kuje lepiej. Towarzyszy mu proces, nieraz ciekawszy niż 
ten krótki moment finalnego szczęścia. Dlatego kiedy 
Emily przekazywała Gabrielowi wiadomość, że dostanie 
gwiazdkę Michelin, moje emocje były porównywalne do 
tych przy robieniu tostów. Tym bardziej znając – znowu 
towarzyskie – kulisy tej decyzji.

I w końcu, w tym sezonie chyba jeszcze bardziej niż 
w poprzednich, boleśnie uderzył mnie brak różnorod-
ności społecznej bohaterów. Wszyscy są piękni, bogaci, 
i z powalającą jak na swój wiek karierą. A nawet jeżeli 
jeszcze nie są, to zaraz niespodziewanie osiągną wszyst-
ko, o czym sobie zamarzą, bo przecież inaczej trochę nie 
pasowaliby do swojego elitarnego towarzystwa, prawda? 
Nie mam problemu z tym, że seriale opowiadają o okre-
ślonej grupie społecznej, ale jeżeli są tylko powierzchow-
nym, ładnym obrazkiem, to z czasem staje się to po prostu 
nudne. Tym bardziej, że przecież niezależnie od tego, na 
jakiej materialnej stopie żyjemy, wszyscy z czymś się mie-
rzymy. Bogaci, zdaniem twórców, mierzą się jednak jak 
widać tylko z miłosnymi wielokątami, a wszystko inne 
są w stanie załatwić znajomością z odpowiednim człowie-
kiem albo spontanicznym koktajlem w środku dnia. 

Czy będę oglądać czwarty sezon? Oczywiście. Jednak 
to, że netflixowy hit dostarcza mi prostej rozrywki, nie 
znaczy, że nie mogę spojrzeć na to odrobinę bardziej kry-
tycznie i wciąż czerpać z tego radość, prawda?   

acznijmy od tego, co najbardziej rozpala widzów: 
czworokąta, a w tym sezonie nawet już pięciokąta 
miłosnego. Mamy więc przystojnego, szarmanc-

kiego szefa kuchni Gabriela, jego śliczną dziewczynę 
(a wreszcie – narzeczoną) Camille, która wdaje się w ro-
mans z artystką Sofią, a po drugiej stronie barykady pew-
nego siebie Alfiego, który jednak z odcinka na odcinek 
jest coraz mniej pewny swojej pozycji w związku z naszą 
tytułową Emily. I chociaż możemy zachwycać się urodą 
i charyzmą wspomnianych panów, fantazjując o takich 
sąsiadach i znajomych z kursu językowego, to koniec koń-
ców kto chciałby tkwić wiecznie w takim miłosnym nie-
zdecydowaniu? Podobno od przybytku głowa nie boli, ale 
każdy, kto musiał kiedyś wybierać, ten wie, że to raczej 
przyprawia o ból brzuszka, a nie romantyczne motyle. 
Tym bardziej, że tutaj w grę wchodzi też utrata dobrej zna-
jomej, a do tego szereg układów zawodowych, które w du-
żej mierze opierają się właśnie na kontaktach osobistych.

Skoro mówimy o pracy, to pora na mój największy za-
rzut – „Emily…” jest jej prawdziwą parodią. Marketingowe 
strategie załatwia się tutaj jednym, spontanicznie rzuco-
nym pomysłem, na Eurowizję jedzie się po napisaniu 
kilka piosenek raczej na uliczne potrzeby, a gwiazdkę 
Michelin zdobywa, bo ktoś z kimś sypiał (upraszczam, 
ale ten serial robi dokładnie to samo). I chociaż zarzut, 
że serial jest oderwany od rzeczywistości może słusznie 
wydawać się śmieszny (w końcu cała „Emily…” to idealnie 
skrojona fantazja), to już taki, że ciężko się emocjonalnie 
zaangażować w success story bohaterów, taki śmieszny 
nie jest. Historie o wielkich, zawodowych wygranych 

Z

WSZ YSCY SĄ 
PIĘK N I, BOGACI, 
I Z POWA LA JĄCĄ 

JA K NA SWÓJ W IEK 
K A R IER Ą. A NAW ET 

JEŻELI JESZCZE 
N IE SĄ, TO ZA R A Z 

N IESPODZIEWA N IE 
OSI ĄGNĄ WSZ YSTKO, 

O CZ Y M SOBIE 
ZA M A R ZĄ,
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-  M A RT Y NA 
K AC Z M A R E K 
W  RO Z M OW I E 
Z  K A R I N Ą 
JAWO R S K Ą

O TYM, ŻE MODELING TO WIĘCEJ NIŻ 
ROZMIAR ZERO, CIAŁOAKCEPTACJA TO 
DŁUGA DROGA, A ŻYCIE ROZKRĘCA SIĘ 
DOPIERO PO PROGRAMIE, OPOWIADA 
MODELKA – MARTYNA KACZMAREK.

TEKST Karina Jaworska    ZDJĘCIA Mat. Prasowe   

rozmiaru. W każdym razie w curvy mamy dwie kate-
gorie – mid size i plus size. Mid size uznaje się rozmiar 
między 38 a 44. Nie ma jednak jakieś instytucji, która 
by to jasno sprecyzowała. Niektóre źródła mówią, że 
ten typ kończy się na 110 cm w biodrach. Inne, że na 
120. Ja jestem uznawana za modelkę mid size mimo, że 
w programie mówili o mnie plus size. To chyba dlatego, 
że więcej osób kojarzy tę nazwę. Wynika to z tego, że 
nie ma świadomości co do różności tych kategorii. Roz-
miar plus size zaczyna się od 44 wzwyż. Obecnie noszę 
rozmiar 40/42. Po pandemii, według danych GUSu, są 

Karina Jaworska: Nie każdy wie, że są różne rodzaje 
modelek. Typ 0, curvy i plus size – co to oznacza?
Martyna Kaczmarek: Modelka w rozmiarze 0 to model-
ka, do której ubrania stworzone przez projektanta np. 
na wybieg już pasują. Są to ubrania w rozmiarze 34/36. 
Najbardziej pożądane są rozmiary 90:60:90. One już 
pasują do tych ubrań, nie trzeba ich dopasowywać pod 
konkretną modelkę. Wszystko powyżej rozmiaru 0 jest 
uznawane w branży modelingowej za curvy. Czyli mo-
delka z kształtami, krągłościami. To trochę uwłacza-
jące, bo każda modelka ma kształty, niezależnie od 

„ K A Ż DA  MODE L K A  M A 
K SZTA ŁT Y,  N I EZA L EŻ N I E 

OD  ROZ M I A RU...”
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to najczęściej kupowane przez kobiety rozmiary w Pol-
sce. Reprezentuję więc dużą grupę. 

Byłaś pierwszą taką modelką w Top Model – po co 
poszłaś do programu? 
To była spontaniczna decyzja. Spędzałam z mężem ma-
jówkę w Karkonoszach. W pewnym momencie podczas 
wędrówki wpadłam na pomysł: „Ej, co by było gdybym 
poszła do Top Model?”. Modeling był moim nastoletnim 
marzeniem. Zaczęłam o nim przebąkiwać już w mar-
cu bo czułam, że mam fajną relację ze swoim ciałem, 
wyszłam z zaburzeń odżywiania. Czułam się super i za-
częłam myśleć o modelingu, marzyłam o nim. Pomyśla-
łam, że Top Model mógłby być dla mnie trampoliną. Mój 
mózg marketingowca się uruchomił, od razu ułożyłam 
sobie w głowie strategie. Pomyślałam, że mogłabym być 
tą pierwszą dziewczyną curvy w domu modelek. Ten pro-
gram jest masowo oglądany – dzięki niemu mogę wejść 
w mainstream z przesłaniem o modelkach, które noszą 
rozmiar inny niż 0. Wiedziałam jak to zakomunikować, 
jak zbudować historię. Wysłałam swój filmik, dostałam 
zaproszenie do kolejnych etapów i poszłam na casting.

I się dostałaś. 
Mam bardzo dobre wspomnienia z castingu. Pojechałam 
pozytywnie nastawiona, ale w trakcie oczekiwania za-
częłam mieć wątpliwości. Tego dnia byłam jedyną dziew-
czyną curvy. Były też inne dziewczyny, ale wtedy akurat 
byłam jedyna. Zaczęłam sobie wkręcać scenariusze, że 
może wzięli mnie dla pośmiewiska, że może coś jest nie 
tak. Jednak już od pierwszej sekundy gdy weszłam na 
casting, zamieniłam słowo z Pirógiem i z jurorami to wie-
działam, że absolutnie tak nie jest. Dostałam cztery razy 
tak. Masę pozytywnych słów.

Jaka jest najważniejsza rzecz, którą wyniosłaś 
z tego programu?
W kontekście modelingu i branży to myślę, że najważ-
niejszą rzeczą jest to, żeby w niej być i zachować zdrową 
głowę. Trzeba pamiętać, że jeżeli ktoś Ci odmawia – fir-
ma czy klient – to to nie jest o Tobie, tylko o potrzebach 
tego klienta. Nie znaczy, że jesteś niewystarczająco ładna 
czy proporcjonalna, tylko po prostu nie pasujesz do wizji 
klienta, którą ma na dany pokaz czy projekt. To jest bran-
ża o wyglądaniu. Ja czuję, że jestem gotowa być w tej bran-
ży, bo potrafię oddzielić moją wartość jako człowieka, od 
mojej wartości pod kątem wyglądu. Zdaję sobie sprawę 
z tego, że jestem proporcjonalna, mam idealną klepsy-
drę. Wiem, że wygrałam na loterii chociażby wzrost. Ja 
nie miałam na te rzeczy wpływu i nie dopuszczam do mo-
jej głowy tego, że one sprawiają, że jestem bardziej war-
tościowym człowiekiem. Jeżeli je kiedyś stracę – różne 
rzeczy mogą się wydarzyć, zdrowie może zaszwankować 
– to nie będę czuła, że jestem mniej wartościową osobą. 
Myślę, że to jest niezwykle ważne. Jako modelka traktuję 
w pracy swoje ciało jako narzędzie, a nie jako coś, co mnie 
wartościuje. Jeżeli to narzędzie zaszwankuje to skupię się 
na tym, żeby je naprawić, ale nie będę się biczować, że je-
stem gorsza, brzydsza itp. 

Program to furtka – można usłyszeć miłe rzeczy, 
ale są też hejterzy. Pewność siebie i świadomość 

J E S T E Ś M Y LU DŹ M I, 
NAW ET NA J BA R DZ I E J 
PEW NA O S OBA NA 
ŚW I E C I E M A CZ A SE M 
T E N G OR SZ Y MOM E N T, 
C H W I L Ę Z WĄT PI E N I A . 
T O N I E J E S T TA K, Ż E JA K 
J E S T E M PEW NA SI EBI E , 
T O Z AWSZ E TA K A J E S T E M.

ciała wzrosła u Ciebie, czy zmalała? 
To była sinusoida. Sam program i środowisko jest takie, 
że jesteś wyrwana ze swojej codzienności, rutyny, z dala 
od bliskich. Na planie nie mamy telefonów do momen-
tu, w którym się odpadnie. Ja tam byłam ponad mie-
siąc. Totalne oderwanie od codzienności. Głowa staje 
się bardziej wrażliwa na wszelkie bodźce. Jednak uwa-
żam, że mi ten program więcej dał, niż odebrał. Były 
ciężkie momenty, czasem płakałam, powątpiewałam. 
W jednym odcinku mówiłam, że pewność siebie jest też 
wtedy, gdy przyznajemy się przed sobą, że mamy słab-
sze chwile. Jesteśmy ludźmi, nawet najbardziej pewna 
osoba na świecie ma czasem ten gorszy moment, chwilę 
zwątpienia. To nie jest tak, że jak jestem pewna siebie, to 
zawsze taka jestem. W tym świecie tak się nie da. Jestem 
z siebie dumna i uważam, że dałam radę. Również dla-
tego, że miałam chwile słabości, ale nie poddałam się. 
Nie sprawiły, że zaczęłam w siebie wątpić. Doszłam do 
9 odcinka. Jest to spory kawał drogi.

Pokazałaś się światu jako modelka o innych wymia-
rach, do telewizji śniadaniowej poszłaś bez makijażu 
– co chcesz teraz zmienić?
Jakaś ścianka bez makijażu, na pewno. To są małe rze-
czy, które mogę robić po drodze w swoich działaniach. 
Po programie zaczynam pracę jako modelka na kontr-
akcie. To spełnienie moich marzeń, szczególnie poka-
zy. Będę próbowała za granicą. W Polsce oczywiście też 
bym chciała chodzić, mam nadzieję, że się uda. Planuję 
w okresie luty/marzec wyrwać się na jakiegoś fashion 
weeka i chodzić na castingi. Z drugiej strony chcę wyko-
rzystać platformę, którą uzyskałam w social mediach – 
uczyć, edukować. Razem z koleżanką Apolonką, która 
też jest modelką mid size, planujemy post, który tłuma-
czy te aspekty: kiedy jest plus size, mid size i dlaczego 
taka nomenklatura jest istotna. Wystartował też mój 
podcast, który jest przykładem wychodzenia z tej bań-
ki. Jest na kanale TVN Fashion, gdzie 90% materiałów to 
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materiały z Top Model, a wśród nich podcast 
o ciałoakceptacji. Dla mnie to turbo ważne, 
żeby widzowie pamiętali, że w tym wszyst-
kim jesteśmy różnorodni. Możemy postawić 
obok siebie dwie osoby, które będą jadły to 
samo, ćwiczyły tak samo i nie będą wyglądać 
tak samo, nasze ciała się różnią. Te różnice to 
więcej niż kalorie, które się przyjmuje, czy to 
ile się ćwiczy. Jest masa innych rzeczy, które 
to definiują. Planuję to połączyć – zadania 
edukacyjne z karierą modelki. To dla mnie 
takie abstrakcyjne! Moja nastoletnia ja pisz-
czy i płacze ze wzruszenia. Serio myślałam, 
że nie będzie dla mnie miejsca w tym świecie. 
Że musiałabym zmienić swoje ciało. Nigdy 
nie byłam bardzo szczupłą dziewczynką. Na-
wet w dzieciństwie byłam „dobrze zbudowa-

wagę i są lekarze, którzy powiedzą „proszę 
schudnąć”, ale nikt nie zajrzy w moje bada-
nia, a te są idealne! 

A to jest najważniejsze.
Często jest tak, że gdy do lekarza przycho-
dzi osoba grubsza, to pierwszą czynnością 
jest liczenie BMI i recepta: proszę schudnąć. 
Nie patrzy się w wyniki badań. Niestety są 
historie, które w ten sposób doprowadziły 
do tragedii. Oczywiście nadmierna masa 
ciała może wpływać na zdrowie, to fakt. Jed-
nak nie jest to czarno-białe. W podcaście po-
rozmawiamy też o podwójnym standardzie. 
Wstawiając post o akceptacji często pojawia-
ją się pod nim komentarze typu: „Wszystko 
fajnie, ALE otyłość to choroba”. Ostatnio ga-
dałyśmy o tym z Olą, że gdy wstawisz zdjęcie 
z imprezy sylwestrowej, to nikt nie napisze 
komentarza: „Wszystko fajnie, ALE alkohol 
to trucizna”. Gdy wstawisz na stories jak 
palisz na balkonie z ziomkami, to nikt nie 
napisze: „Wszystko fajnie, ALE papierosy 
prowadzą do raka płuc”. Bardzo dużo lu-
dzi mówi, że niby wszystko jest fajnie, ale 
otyłość to choroba i pewnie intencje mają 
dobre, ale to wszystko wynika z lęku przed 
grubością. Grubość równa się zło w naszym 
świecie. Uogólniając, wszyscy boimy się by-
cia grubym człowiekiem. Nie boimy się tego 
w trosce o nasze zdrowie, tylko dlatego, że 
gruby znaczy gorszy. Widzimy, że ludzie 
grubi w naszym społeczeństwie są często 
pośmiewiskiem. 

Myślisz, że głównie kobiety mają zabu-
rzone postrzeganie własnego ciała?
Oj tak! Sama czytam na temat swojego cia-
ła komentarze, które są całym spektrum 
opinii – od tego, że wyglądam jakbym co-
dziennie latała za schabowym, ale też: „O co 
chodzi, ona jest szczupła”, „Za szczupła na 
plus size”. To wszystko jest subiektywne, 
postrzegamy szczupłość inaczej niż kiedyś. 
Nie jestem otyła, a ludzie tak uważają. Mamy 
zaburzony obraz własnego ciała i postrzega-
nia ciała innych. To wynika z braku repre-
zentacji różnych ciał w mediach, na wybie-
gach, w reklamach czy serialach.

Napisałaś na Instagramie, że nie możesz 
sprawić aby branża modowa zniknęła, 
ale możesz ją zmienić.
Napisałam taki post, bo wśród moich ob-
serwujących byli ludzie, którzy dziwili się, 
że wchodzę w tę branżę, chcę sprzedawać 
swoje ciało. To trudne tematy. Jako jednost-
ka nie mogę zbudować branży od nowa. Ona 
wpływa na nasze życie. Rzeczy z niej stają 
się viralem np. gdy malowano na ciele Belli 
Hadid sukienkę. Kto tego nie widział?! Ta 

na”. Nie było w tym nic złego, byłam zdrowa, 
ale to przykład na to, że nasze ciała się różnią. 
Są osoby bardzo szczupłe, ale są osoby curvy 
od początku – to zasługa chociażby genów.

O dobrze zbudowanych dziewczynkach, 
przerwie między udami i ogólnie o kanonie 
mówiłaś w pierwszym odcinku podcastu. 
O czym jeszcze chcesz w nim rozmawiać?
Jest masa tematów. Do kolejnego odcinka 
zaprosiłam Olę Kisiel, będziemy rozmawiać 
na temat zdrowia i ciała. Czy tylko szczu-
płość równa się zdrowie? Czy ciało w moim 
rozmiarze nie jest zdrowe? Co definiuje to 
zdrowie? Przyjrzymy się wielu badaniom. 
W tym momencie moje BMI wskazuje nad-
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CI A Ł O Z M I EN I A SI Ę 
PR ZEZ C A ŁE NA SZE Ż YCI E. 
CI A Ł OA KCEP TACJA J E ST 
O T Y M, ŻE TO DOT YCZ Y NA S 
WSZ YSTK ICH. ZROBI Ł A M POST, 
ŻE K A ŻDY Z NA S MOŻE BYĆ 
K I EDYŚ GRU BY M CZŁ OW I EK I EM. 
TR ZEBA OT WOR Z YĆ OCZ Y. 

branża wpływa na życie każdego z nas – na-
wet, gdy nie zdajemy sobie z tego sprawy. Je-
dyne co mogę zrobić, to być reprezentantką 
rozmiaru innego niż 0. Gdy zostajesz model-
ką, często masz wielkie platformy, zasięgi. Lu-
dzie aspirują do tego, by być jak ty. To, co mi 
się szalenie w tym podoba, to wykorzystanie 
tej platformy do dobrych celów. Takich przy-
kładów jest wiele, na przykład Anja Rubik 
z SEXED.pl albo Karlie Kloss, która pomaga 
dziewczynkom w nauce programowania. 
Chciałabym tak robić. Mam świadomość, że 
zdobywam tę platformę poprzez branżę, któ-
ra wiele razy była krzywdząca, ale staram się 
to zamienić w coś dobrego.

Tak zmienia się postrzeganie ludzi. 
Super robota! Tematy ciała i self love 
zawsze były Ci bliskie?
Self hejt było mi bardzo bliskie. Ja prawie 
całe życie walczyłam z tym ciałem, a potem 
je w końcu pokochałam. Bardzo szybko uro-
słam, kończąc szkołę podstawową miałam 
182 centymetry wzrostu, tak jak teraz. By-
łam dużą, dobrze zbudowaną dziewczynką. 
Nawet kiedy nie byłam tego świadoma, moje 
ciało już komentowano. Opowiadałam histo-
rię w programie, gdy moja mama usłyszała 
pytanie od ludzi na plaży, czy jestem niedo-
rozwinięta. Miałam dwa latka, a po prostu 
wyglądałam na cztery! Ludzie byli okropni – 
wyglądałam jak czterolatka, ale nie mówiłam 
i to ich dziwiło. Zaczęłam potem szybko za-
uważać, że na bilansie w szkole ważę te 15 kilo 
więcej niż moje koleżanki, ale mam też te 15 
cm więcej! W świecie z narracją, że szczu-
płość to sposób na sukces w miłości i w ży-
ciu, ja myślałam: „okej, będę ziemniakiem”. 
Na szczęście w drugiej klasie zaczęłam grać 
w siatkówkę. Okazało się, że jestem w tym 
świetna i to mi bardzo pomogło. Zaczęłam 
postrzegać swoje ciało jako narzędzie, mia-
łam dużo siły, byłam wysoka, mogłam walić 
ściny. Doceniałam je za to. Niestety, w gim-
nazjum usłyszałam komentarz od trenerki, 
że powinnam schudnąć. Nie było w tym leka-
rza, fizjoterapeuty sportowego.

Dlaczego tak stwierdziła?
Dla stawów. Byłam wtedy bardzo wysporto-
wana, ważyłam jakieś sześć kilo mniej, niż 
teraz. Byłam bardzo ambitna, więc skoro 
tak powiedziała, to schudłam. To nie było 
zdrowe, wpadłam w zaburzenia odżywia-
nia. Fajna relacja z  ciałem, którą zbudo-
wałam przez sport, została zburzona. Na-
prawdę było wszystko w porządku, mnie 
nie bolały żadne stawy, wymiatałam w siat-
kówkę, byłam w kadrze mojego rocznika 
i rocznika wyżej. Myślę, że gdyby nie ta sy-
tuacja, to dalej grałabym w siatkówkę. Od-

chudzanie doprowadziło do ataków paniki, 
miałam je nawet na boisku, nie wiedziałam 
o co chodzi. Diagnoza – stany lękowe. 

Dużo przygód po drodze…
Najwyraźniej tak miało być. Myślę jednak, 
że gdyby trenerka była świadoma tego, co 
teraz wraz z  edukatorkami staramy się 
przekazać, to wiedziałaby, że nasze ciała 
bardzo się różnią, a waga nie jest jedynym 
czynnikiem wpływający na zdrowie. Mia-
łam być nową Glinką.

Możliwe, że teraz rozmawiałybyśmy 
o sporcie. Czasem dużo rzeczy musi się 
wydarzyć, a droga do samoakceptacji to 
bardzo długi proces.
Oczywiście. To, że teraz tutaj siedzę i mówię 
o samoakceptacji nie znaczy, że ja w każdy 
dzień, w każdej minucie i sekundzie jestem 
pewna siebie. Są gorsze momenty, trzeba 
o tym pamiętać. Ciało zmienia się przez całe 
nasze życie. Ciałoakceptacja jest o tym, że 
to dotyczy nas wszystkich. Zrobiłam post, 
że każdy z  nas może być kiedyś grubym 
człowiekiem. Trzeba otworzyć oczy. Każdy 
z nas może zachorować na jakąś chorobę, 
zacząć przyjmować leki, ciało może się na 
tyle zmienić, że rozmowa o ciałoakceptacji 
nigdy nie będzie czymś, o czym się mówi za 
dużo. Różne są historie w życiu. To, że teraz 
jesteśmy w kanonie nie znaczy, że zawsze 
w nim będziemy.

Dlatego założyłaś fundację?
Tak – z  jednej strony mówimy o  ludziach, 
którzy mogą w przyszłości potrzebować tej 
pomocy, a z drugiej są ludzie, którzy już jej po-
trzebują. Szczególnie polskie nastolatki. Mają 
najgorszy obraz swojego ciała w Europie. Już 
jest ogrom pracy do zrobienia. Zaburzenia 

odżywiania po pandemii też wzrosły. Brak 
instytucjonalnej pomocy ze strony państwa – 
psychiatria leży, szpitale i ośrodki są zamyka-
ne, a osób potrzebujących pomocy jest coraz 
więcej. Można iść na terapię, ale prywatnie, 
w dużym mieście to koszt około800 zł mie-
sięcznie. To co będę robić, to pewnie kropla 
w morzu potrzeb, ale zawsze coś. 

Fundacja jest w trakcie rejestracji – czym 
będzie się zajmować? 
Dochód z podcastów będzie przeznacza-
ny na fundację. Chcę uruchomić fundusz, 
który pomoże finansować terapię dla osób 
z zaburzeniami odżywiania. Jeden odcinek 
podcastu może być półroczną terapią dla 
jednej osoby. Chciałabym, aby terapia była 
chwilowo fundowana przede wszystkim 
dziewczynom. Będziemy też uświadamiać, 
chcemy zrobić film o ciałoakceptacji. Chcę 
wykorzystać umiejętności marketingowca, 
aby budować świadomość na tematy zwią-
zane z ciałem oraz zdobywać pieniądze na 
terapię. Dużo osób jej potrzebuje. Myślę, że 
to będzie długi proces, ciągła potrzeba.

Kogo będziesz miała pod skrzydłami 
fundacji?
Jak już wszystko ruszy, to będzie można się po 
prostu zgłosić. Osoby potrzebujące wsparcia 
będą umawiane z terapeutami. Mam nadzie-
ję, że od nowego roku będziemy mogli działać. 

Dlaczego nazwałaś fundację ,,Ciałość”?
Jest to fajne połączenie słowa ciało z końców-
ką słów miłość, wyrozumiałość, czułość. Koja-
rzy się ze słowem całość. To po prostu bardzo 
ładne słowo. Inspiracją była Karolina Kaczyń-
ska-Piwko, autorka książki „Ciałość”. Skon-
taktowałam się z nią i zapytałam, czy mogę 
tak nazwać fundację – odparła, że jasne!   
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Taigo to odpowiedź na py-
tanie – czy jeśli zrobiliby-
śmy to względnie ok i z po-

lotem to czy ludzie kupią taki crossover i czy 
to w ogóle jest fajne, i czy zasadniczo kolor 
zielony jest ładny?

Gdyż – ten jakże szanowny gość ze śred-
niej półki, ok. 100 tysięcy, który jest całkiem 
spory, całkiem nie-aż-tak-wolny i użytkowo jak 
najbardziej sprawy, sprawdzi się w miejskiej 
dżungli, autostradowej pustyni i w ogóle czy 
sprawdzi się nam jako koncept?

Jak się okazuje – jak najbardziej. Taigo 
jest zaskakująco, jak na swoją cenę, eleganc-
ko sklejony, i choć widać, że więcej miłości 
włożono w starsze rodzeństwo, to jest on od-
powiednio tańszy, a i tak nie można zarzucić 
twórcom bylejakości.

Czym zatem charakteryzuje się ten sa-
mochód? Cóż, jest trochę większy od Golfa 
i mniejszy od Tiguana. Jest trochę szybszy 
niż przeciętny, ociężały samochód klasy 

VW
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średniej, ale na światłach nie wyprzedzimy 
w zasadzie prawie nikogo. Około 10 sekund 
do setki pozwala jednak jeździć sprawnie 
i nie stresować się tym, że nagle będziemy 
mieli problem pt. nie mogę zmienić pasa, 
bo rowerzysta za szybko jedzie.

Co do ekonomiczności naszego wspaniałe-
go przyjaciela, jest to więcej niż okej. Około 6-7 
deklarowanych litrów w cyklu mieszanych i bli-
żej rzeczywistości 7-8,5 jest jak najbardziej spo-
ko w dzisiejszej rzeczywistości. Oczywiście, hy-
brydowość zapewne pomogłaby w tej sytuacji, 
niestety jednak nie ma, przynajmniej w chwili 
pisania tego artykułu, takiej opcji.

Dodatkowo, w środku auto prezentuje się 
przyzwoicie, nawet jeśli nieco spartańsko, jeśli 
chodzi o dodatki. Wiele można mu na pewno 
zarzucić, gdyby porównywać go z Porsche, ale 
jeśli patrzeć na kolegów z klasy to spokojnie 
jest to czwórkowy uczeń, który czasem nawet 
zajmie miejsce na podium podczas dyktanda.

Bagażnik jest również przyzwoity, pojemny 
i właściwie tyle można o nim powiedzieć. Nie 
ma szału, nie ma rozpaczy, nie ma też zaskocze-
nia. Tak jak widzimy z zewnątrz, tak jest.

A  jak widzimy z zewnątrz? Cóż, gdyby 
ten samochód miał przemówić, powiedział-
by zapewne – dzień dobry, jesteśmy normal-
ni. I w sumie tyle. Prawdopodobnie nikt na 
świecie nie zachwyci się tym automobilem, 
ale jednocześnie, nie jest to klocek, do któ-
rego nie chce się wsiadać. Siary nie ma, ale 
total rozpieprzu również nie.

Reasumując – jeśli szukacie crossovera, 
czy też jak szumnie go nazywają niektórzy 
SUV-a, Taigo to dobra jakość w dobrej cenie. 
Jeśli szukacie zamiennika dla swojego Lam-
borghini Urus to naprawdę nie wiem czemu 
kliknęliście w ten art. Ale dzięki!    



PAWEŁ 
JĘDRZEJEWSKI

ZASTANAWIAŁEŚ SIĘ KIEDYŚ, SKĄD WIADOMO, JAK OKREŚLA SIĘ GRUPĘ KRWI LUB SKĄD WIEMY, JAK 
MIERZYĆ TĘTNO. KTO WPADŁ NA POMYSŁ BADANIA ŚLADÓW KRWI NA MIEJSCU PRZESTĘPSTWA 

I PRACOWAŁ NAD WYKRYWACZEM KŁAMSTW. KOGO Z POLSKICH LEKARZY NOMINOWANO DO NAGRODY 
NOBLA. Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ O 5 SŁAWNYCH POLSKICH LEKARZACH, KTÓRYCH NIE ZNASZ.
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5 SŁAWNYCH 
POLSKICH LEKARZY, 
KTÓRYCH NIE ZNASZ

Struś jest pierwszym naukowcem w dziejach 
medycyny europejskiej, który przedstawił 
tętno w formie diagramów. Wyróżnił pod-
stawowe pięć typów tętna, ich znaczenie 
diagnostyczne oraz zaznaczył wpływ tem-
peratury i stanu nerwowego na tętno. 

Z wyników tych badań korzystał w swych 
pracach William Harvey, czyli osoba, która od-
kryła, że serce działa, jak pompa ssąco-tłoczą-
ca i powoduje nieustające krążenie krwi w na-

LEKARZ KRÓLÓW - 
JÓZEF STRUŚ
Józef Struś nadworny lekarz królów Zyg-
munta Starego i Zygmunta Augusta, dwu-
krotny burmistrz Poznania w latach 1557-
1559, autor słynnej pracy na temat tętna. 
Pracował nad praktycznym zastosowaniem 
idei wykrywacza kłamstw.

Opisał zależności pomiędzy tętnem, pra-
cą serca oraz przemianami metabolicznymi. 
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czyniach, z którymi tworzy układ zamknięty. 
Józef Struś jest uznawany za najsławniejszego lekarza 

swych czasów, z którego porad korzystał król Hiszpa-
nii i Portugalii Filip II oraz sułtan Sulejman I Wspaniały 
w czasie, gdy był z posłem polskim na dworze tureckim.

Zmarł na dżumę, którą zaraził się podczas niesienia 
pomocy ludności Poznania. Jego imię noszą: szpital 
miejski i ulica w Poznaniu, ulica w Warszawie oraz jed-
no z osiedli w Krakowie.

OJCIEC CHIRURGII POLSKIEJ - 
RAFAŁ JÓZEF CZERWIAKOWSKI 
Rafał Józef Czerwiakowski jest nazywany ojcem chirur-
gii polskiej, był nadwornym lekarzem ostatniego kró-
la Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Przez część życia był zakonnikiem, w związku z tym, 
że zajmował się ginekologią i położnictwem, oburzało 
to współczesnych, a papież zwolnił go ze ślubów zakon-
nych. Studiował medycynę w Rzymie, Paryżu i Berlinie. 
W czasie powstania kościuszkowskiego pełnił funkcję 
naczelnego chirurga wojsk polskich.

Gdy zamieszkał w Krakowie, rozpoczął nauczanie 
chirurgii, położnictwa i anatomii na poziomie uniwer-
syteckim, w pierwszym szpitalu klinicznym w Krako-
wie (Szpital Akademicki Św. Barbary). 

Jako pierwszy prowadził w języku polskim wykła-
dy z medycyny. Napisał pierwszy podręcznik chirurgii 
teoretycznej i praktycznej w języku polskim i był w Pol-
sce organizatorem kształcenia chirurgów.

Był też wynalazcą kilku narzędzi chirurgicznych 
i wyciągu do leczenia złamań kości.

GRUPY KRWI - LUDWIK HIRSZFELD 
Ludwik Hirszfeld w 1950 roku był nominowany do nagro-
dy Nobla w dziedzinie medycyny za wyjaśnienie zagadki 
zjawiska konfliktu serologicznego między matką a pło-
dem. Stworzył nową dziedzinę nauki – seroantropologie, 
która zajmuje się, na przykład częstością występowania 
grup krwi u przedstawicieli różnych grup etnicznych.

Odkrył prawa dziedziczenia grupy krwi, które za-
stosował do celów dochodzenia ojcostwa i wprowadził 
oznaczenie grup krwi jako 0, A, B i AB, przyjęte na ca-
łym świecie w 1928. Oznaczył również czynnik Rh i od-
krył przyczynę konfliktu serologicznego, co uratowało 
życie wielu noworodkom. Zajmował się również transfu-
zjologią i opracował zasady przetaczania krwi.

Podczas pobytu na Bałkanach w czasie pierwszej 
wojny światowej odkrył pałeczkę duru rzekomego C 
(ostrej choroby zakaźnej).

3 NOMINACJE DO NAGRODY NOBLA 
- NAPOLEON NIKODEM CYBULSKI
Napoleon Nikodem Cybulski współodkrywca adrena-
liny, jeden z twórców endokrynologii, współodkrywca 
prądów czynnościowych mózgu i pionier elektroence-
falografii, czyli badania EEG mózgu. Trzy razy nomi-
nowany (1911, 1914 i 1918) do Nagrody Nobla. Popierał 
dopuszczenie kobiet do studiów medycznych. Zainicjo-
wał w Polsce badania nad hipnotyzmem.

Współuczestniczył w odkryciu hormonalnego od-
działywania rdzenia nadnerczy i wyizolowaniu adre-
naliny. Jako jeden z pierwszych w 1890 otrzymał zapis 

EEG kory mózgowej. EEG - elektroencefalografia, wy-
konywana jest przy diagnozowaniu padaczki, śpiącz-
ce i urazach mózgu. 

WYKRYWANIE ŚLADÓW KRWI - LU-
DWIK KAROL TEICHMANN 
Ludwik Karol Teichmann w 1853 odkrył metodę otrzy-
mywania i uwidaczniania pod mikroskopem kryształów 
heminy (zwanych kryształkami Teichmanna), stosowa-
ną w kryminalistyce i medycynie sądowej do wykrywa-
nia śladów krwi. 

Dzięki temu umożliwił ocenę plam pozostawionych 
na miejscu przestępstwa, czy są pochodzenia ludzkiego 
lub innego. Jego badania otworzyły drogę dla wszyst-
kich późniejszych chemicznych badań nad hemoglobi-
ną, czyli czerwonym barwnikiem krwi.

CO ŁĄCZY 5 SŁAWNYCH POLSKICH 
LEKARZY, KTÓRYCH NIE ZNASZ?
Wszyscy wykazali się determinacją, otwartością umysłu 
oraz uważnością w obserwacji człowieka i otaczającego 
świata. Dużo podróżowali, kształcili się w uznanych uni-
wersytetach medycznych w Europie. W trudnych i wy-
magających czasach; wojny, pandemii i okupacji nieśli 
pomoc potrzebującym z narażeniem własnego życia. 

CZY JEST ICH TYLKO PIĘCIU?
Grupa polskich lekarzy, którzy przyczynili się do roz-
woju medycyny i dokonali przełomowych odkryć, jest 
znacznie większa. Również współcześni lekarze do-
konują rzeczy niezwykłych - m. in. przeprowadzając  
przeszczep całej twarzy lub przywracając połączenie 
w przerwanym rdzeniu kręgowym. Ich historie to te-
mat na osobny artykuł.  

5  S Ł A W N Y C H  P O L S K I C H  L E K A R Z Y . . .
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NA LOTNISKU W JASIONCE COR AZ 
WIĘCEJ PASAŻERÓW

BLISKO 23 TYSIĄCE PASAŻERÓW OBSŁUŻYŁ W LIPCU BR. PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA. BYŁ TO PIERWSZY MIESIĄC OD WYBUCHU PANDEMII 
COVID-19, W KTÓRYM ODBYWAŁY SIĘ REGULARNE LOTY MIĘDZYNARODOWE. ZARZĄD LOTNISKA SZCZEGÓLNIE CIESZY DUŻE ZAINTERESOWANIE NOWĄ 
OFERTĄ LOTÓW WAKACYJNYCH PLL LOT, ZARÓWNO NOWYCH NA TRASACH KRAJOWYCH – DO GDAŃSKA I SZCZECINA – JAK  I ZAGRANICZNYCH, M.IN. DO 
ZADARU, BURGAS I SALONIK. CORAZ BARDZIEJ WYPEŁNIAJĄ SIĘ TEŻ SAMOLOTY DO LONDYNU, MANCHESTERU CZY DUBLINA OBSŁUGIWANE PRZEZ 
RYANAIR. W LIPCU BOEINGI 737 W BARWACH TEGO PRZEWOŹNIKA LĄDOWAŁY W JASIONCE PRZESZŁO 100 RAZY.

tekst i zdjęcia    P O R T L O T N I C Z Y  R Z E S Z Ó W - J A S I O N K A  



NA LOTNISKU W JASIONCE COR AZ 
WIĘCEJ PASAŻERÓW

Z dużym zadowoleniem ponownie 
obserwujemy na terminalu całe rodziny 

z dziećmi, które chętnie korzystają z naszej 
oferty. Coraz więcej osób powraca do 
podróżowania samolotem przekonując się, 
że wprowadzony na lotniskach reżim sani-
tarny i dodatkowe obostrzenia, skutecznie 
zwiększają poziom bezpieczeństwa. Zda-
jemy sobie jednak sprawę, że osiągnięcie 
wyników podobnych do tych, jakie notowa-
liśmy przed rokiem będzie procesem nie-
zwykle trudnym i długotrwałym - komen-
tuje Adam Hamryszczak, prezes zarządu 
Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka".

W lipcu ubiegłego roku Ryanair ofero-
wał przeszło 200 lotów, a już w pierwszym 

miesiącu po wznowieniu połączeń zagra-
nicznych dostępna była ponad połowa 
z nich. Polskie Linie Lotnicze LOT, które 
są drugim co do wielkości przewoźnikiem 
na lotnisku w Jasionce, rozbudowały siatkę 
połączeń krajowych, a wraz z odmroże-
niem lotów zagranicznych wystartowały 
połączenia do czterech słonecznych 
destynacji. Dzięki temu LOT oferuje na 
Jasionce już 60% rejsów z lipca 2019. Nadal 
oczekiwany jest powrót niemieckiego 
przewoźnika  Lufthansa, który zapowiada 
późną jesienią loty do Monachium. 

W obecnej siatce połączeń z lotniska 
w Jasionce na trasach krajowych można 
lecieć kilka razy dziennie do Warszawy, 
dwa razy w tygodniu do Szczecina oraz 
raz w tygodniu do Gdańska. Na rejsach 
międzynarodowych polecimy pięć razy 
w tygodniu do Londynu, trzy razy w tygo-
dniu do Dublina,  a dwa razy tygodniowo 
do Bristolu, Manchesteru i East Midlands. 
Realizowane są również połączenia sezo-
nowe do Zadaru, Barcelony, Salonik i Bur-
gas. Od 22 sierpnia 2020 r. rozpoczną się 
połączenia czarterowe do tureckiej Antalii, 
gdzie tradycyjnie już chętnie wypoczywa 
wielu mieszkańców regionu. •

• IN ENGLISH

GROWING NUMBER OF 
PASSENGERS AT RZESZÓW 
INTERNATIONAL AIRPORT
IN JULY 2020, RZESZÓW INTERNATIONAL 
AIRPORT SERVED ALMOST 23 THOUSAND 
PASSENGERS. IT WAS THE FIRST MONTH 
OF REGULAR INTERNATIONAL FLIGHTS 
SINCE THE OUTBREAK OF COVID-19. THE 
AIRPORT MANAGEMENT WELCOMES THE 
POPULARITY OF NEW HOLIDAY FLIGHTS 
OPERATED BY LOT POLISH AIRLINES, BOTH 
DOMESTIC – TO GDAŃSK AND SZCZECIN – 
AND INTERNATIONAL – TO ZADAR, BURGAS 

AND THESSALONIQUE. RYANAIR HAS 
ALSO RECORDED AN INCREASE IN THE 
NUMBER OF PASSENGERS ON FLIGHTS TO 
LONDON, MANCHESTER AND DUBLIN. IN 
JULY, RYANAIR’S BOEINGS 737 LANDED IN 
JASIONKA ABOUT 100 TIMES.

-We welcome the fact that families with 
children travel from our airport again. 
More and more people return to flying as 
they realise that the sanitary regime and 
additional restrictions introduced at air-
ports ensure extra safety. But we are also 
aware that achieving results similar to the 
ones we got last year will be a difficult and 
lengthy process,’ said Adam Hamryszczak, 
CEO at Rzeszów International Airport.

In July 2019, Ryanair operated about 
200 flights, and over half of them were 
available in the first month after relaunch-
ing international flights. LOT Polish Air-
lines, the secondlargest airlines at Rzeszów 
Airport, have developed their schedule of 
domestic flights and relaunched flights to 
four sunny destinations. As a result, the 
airlines are currently offering as much as 
60% of the flights of 2019. The airport is 
awaiting the return of German Lufthansa 
Airlines, which announced the relaunch of 
flights to Munich in late autumn. 

The current flight schedule at Rzeszów 
International Airport includes domestic 
flights to Warsaw (several times a day), 
Szczecin (twice a week) and Gdańsk (once 
a week) as well as international flights to 
London (five times a week), Dublin (three 
times a week), Bristol, Manchester and 
East Midlands (twice a week). There are 
also seasonal flights to Zadar, Barcelona, 
Thessalonique and Burgas. From 22 Au-
gust 2020, the airport is launching charter 
flights to Antalya, Turkey, which is one 
of the most popular destinations among 
travellers from the region. •

CO R A Z  W I ĘC E J  OS Ó B  P O W R AC A 
D O  P O D R ÓŻO W A N I A  S A M O LOT E M 
PR Z E KO N UJĄC  S I Ę ,  Ż E  W PR O W A DZO N Y 
N A  LOT N I S K AC H  R E Ż I M  S A N I TA R N Y 
I  D O DAT KO W E  O B OS T R Z E N I A , 
S K U T EC Z N I E  Z W I Ę K S Z A JĄ  P OZ I O M 
B E Z PI EC Z E ŃS T W A . 

N A  L O T N I S K U  W  J A S I O N C E  C O R A Z  W I Ę C E J  P A S A Ż E R Ó W



BEZPIECZNE WAK ACJE  
Z W YLOTEM Z JASIONKI

Bezpośrednie połączenia z Jasionki do 
Burgas i Salonik realizowane są w piątki. 
W każdą sobotę wakacji polecą samoloty 
do Zadaru, i Gdańska. W niedziele  na 
wymarzone wakacje udadzą się w podróż 
z podrzeszowskiego lotniska do Barcelony. 
Zgodnie z opublikowanym rozkładem nowe 
trasy będą realizowane raz w tygodniu do 
końca sierpnia. Inaczej wygląda sytuacja 
z Połączeniem do Szczecina. Tutaj narodowy 
przewoźnik zaplanował połączenia w ponie-
działki i czwartki zaczynając od 16 lipca. 

- Od kilku lat Województwo Podkarpac-
kie, jako większościowy właściciel spółki 
lotniskowej, aktywnie współpracuje z naszym 
narodowym przewoźnikiem, zachęcając go do 
rozwoju swojej działalności w naszym regionie, 
zarówno jeśli chodzi o nowe połączenia, jak 
i obsługę techniczną samolotów – mówi 
Władysław Ortyl, Marszałek Województwa 

Po wznowieniu w czerwcu lotów kra-
jowych, z początkiem lipca lotnisko 

w Rzeszowie weszło w kolejny etap „odm-
rażania” transportu lotniczego. To ważna 
decyzja, która ma znaczenie nie tylko go-
spodarcze, ale także psychologiczne - mówi 
Adam Hamryszczak, prezes zarządu Portu 
Lotniczego „Rzeszów-Jasionka”. - Wszyscy 
adaptujemy się do nowej rzeczywistości, za-
chowując zasady bezpieczeństwa, a zarazem 
dążąc do powrotu do normalnego życia, 
którego jednym z elementów jest możliwość 
podróżowania. Cieszę się, że znaleźliśmy się 
wśród lotnisk regionalnych, które w miesią-
cach wakacyjnych mogą zaoferować pasaże-
rom bezpośrednie, regularne połączenia do 
Chorwacji, Grecji, Hiszpanii i Bułgarii ale 
również na północ Polski. Wierzę, że nowe 
trasy spotkają się z dużym zainteresowaniem 
mieszkańców Podkarpacia.

Podkarpackiego. Nowe wakacyjne trasy zaofe-
rowane przez LOT, to nie tylko ukłon w stronę 
rodzimych pasażerów, ale także możliwość 
promocji walorów turystycznych Podkarpacia 
wśród zagranicznych turystów z południa 
Europy –dodaje Władysław Ortyl. •

• IN ENGLISH

START YOUR HOLIDAY SAFE 
WITH RZESZÓW AIRPORT

ZADAR, THESSALONIQUE, BARCELONA, 
BURGAS, GDAŃSK AND SZCZECIN – FLIGHTS 
TO THESE SUNNY DESTINATIONS DIRECTLY 
FROM RZESZÓW AIRPORT ARE OPERATED BY 
LOT POLISH AIRLINES IN JULY AND AUGUST. 
OUR NATIONAL CARRIER HAS ANNOUNCED 
ITS SUMMER FLIGHT SCHEDULE TO MEET 
THE EXPECTATIONS OF PASSENGERS WHO 
WANT TO SPEND THIS YEAR’S HOLIDAY BY 
THE BALTIC SEA OR ABROAD.

‘After relaunching domestic flights in June, 
in early July, Rzeszów Airport entered 
another stage of ‘unfreezing’ air transport. 
It’s an important step of both economic 
and psychological significance,’ said Adam 
Hamryszczak, CEO at Rzeszów Interna-
tional Airport. ‘We’re all adapting to the 
new reality, following safety rules and seek-
ing to return to normality, which includes 
travelling. I’m glad we’re one of the regional 
airports offering regular direct flights to 
Croatia, Greece, Spain and Bulgaria as well 
as Northern Poland this summer. I believe 
that the new routes will be of great interest 
to the inhabitants of Subcarpathia.’

Direct flights from Rzeszów to Burgas 
and Thessalonique are operated on Friday. 
Summer flights to Zadar and Gdańsk de-
part on Saturday. On Sunday, tourists can 
set off on their dream holiday to Barcelona. 
Following the flight schedule, flights to 
the new destinations will be operated once 
a week until the end of August. It is not 
the case with flights to Szczecin. These are 
scheduled on Monday and Thursday start-
ing from 16 July. 

‘For several years, as a majority share-
holder in the airport company, Subcarpath-
ian Province has been actively cooperating 
with our national carrier, encouraging the 
airlines to develop their activities in the 
region, both in terms of new routes and 
maintenance services,’ said Władysław 
Ortyl, Marshal of Subcarpathian Province. 

‘The new holiday destinations offered by 
LOT are not only a nod towards our passen-
gers but also an opportunity to promote the 
tourist attractions of Subcarpahia among 
foreign tourists from Southern Europe,’ 
added Władysław Ortyl. •

ZADAR, SALONIKI, BARCELONA, BURGAS, GDAŃSK ORAZ SZCZECIN – DO TYCH SŁONECZNYCH 
DESTYNACJI BĘDZIE MOŻNA POLECIEĆ W LIPCU I SIERPNIU BEZPOŚREDNIO Z RZESZOWA 
NA POKŁADZIE SAMOLOTÓW PLL LOT. NARODOWY PRZEWOŹNIK OGŁOSIŁ LETNIĄ SIATKĘ 
POŁĄCZEŃ, WYCHODZĄC NAPRZECIW OCZEKIWANIOM PODRÓŻNYCH, KTÓRZY CHCĄ SPĘDZIĆ 
TEGOROCZNE WAKACJE NAD BAŁTYKIEM LUB POZA GRANICAMI POLSKI.

tekst i zdjęcia    P O R T L O T N I C Z Y  R Z E S Z Ó W - J A S I O N K A  
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LOTNISKO W JASIONCE 
PARTNEREM PROGRAMU 
#CZ ASNAPODK ARPACKIE

Podróżowanie za granicę jest w pew-
nym stopniu ograniczone więc turyści 
będą wypoczywać w kraju - powiedział 
Marszałek Województwa Podkarpackiego 
Władysław Ortyl. Liczymy, że ze względów 
na cenne walory przyrodnicze będą 
wybierać Podkarpacie i chcemy im w tym 
wyborze pomóc. Chcemy podpowiedzieć, 
wskazać ciekawe miejsca w naszym 
regionie, które gwarantują nietuzinkowe 
wspomnienia, atrakcyjną i bezpieczną 
formę spędzenia wolnego czasu. Chcemy 
promować walory Podkarpacia, ale w ten 
sposób również pomóc branży turystycznej, 
która znalazła się w kryzysie. Mimo trwa-
jących utrudnień związanych z pandemią 
dotarcie do Podkarpacia staje się łatwiejsze 
nawet z najbardziej odległych zakątków 
Polski, bo z Jasionki możemy podróżować 
do Gdańska, a już niebawem uruchomione 
zostanie połączenie ze Szczecinem. To 
także dobra informacja dla turystów, którzy 

Nawet 30 procent zniżki na bilety wstępu 
do muzeów, zamków i innych obiektów 

turystycznych na Podkarpaciu otrzymają 
podróżni, którzy dotrą do naszego regionu 
samolotem lub pociągiem. Samorząd 
województwa podkarpackiego wraz z part-
nerami, wśród których jest Port Lotniczy 

„Rzeszów-Jasionka” od 13 lipca uruchomio-
ny został program #CzasNaPodkarpac-
kie, którego celem jest ożywienie ruchu 
turystycznego w regionie. Bilety lotnicze 
i kolejowe są przepustką do otrzymania ra-
batów m.in. w Muzeum-Zamku w Łańcucie, 
Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, 
Bieszczadzkiej Kolejce Leśnej czy Zamku 
w Krasiczynie. Udział w nowej inicjatywie 
zadeklarowało już kilkadziesiąt instytucji 
kultury oraz firm z branży turystycznej. 
Start programu #CzasNaPodkarpackie 
zbiega się z rozszerzeniem oferty lotniska 
w Jasionce o regularne połączenia krajowe 
z Gdańskiem i Szczecinem.

po wypoczynku w Bieszczadach będą 
chcieli także spędzić kilka dni nad polskim 
morzem – dodał W.Ortyl.

Chcemy być aktywnym graczem w pro-
jektach wpływających na rozwój regional-
nej turystyki. W terminalu pasażerskim 
powstanie specjalny punkt informacyjny, 
w którym podróżni zainteresowani 
udziałem w programie otrzymają wszelkie 
niezbędne informacje oraz dedykowany 
pakiet voucherów - powiedział prezes za-
rządu Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka 

- Adam Hamryszczak. Poprzez nasze dzia-
łania konsekwentnie wspieramy rodzimą 
turystykę. Od 20 czerwca uruchomione zo-
stało połączenie z Gdańskiem, które cieszy 
się dużym zainteresowaniem podróżnych. 
Natomiast 16 lipca wystartowały samoloty 
na trasie Rzeszów-Szczecin. To zupełnie 
nowe połączenie, które realizowane jest 2 
razy w. Zwiększona została także ilość ro-
tacji między Rzeszowem a Warszawą dając 
możliwość połączenia naszego lotniska 
z kolejnymi portami regionalnymi w kraju-. 

- dodaje A.Hamryszczak

K A M PA N I Ą O B J Ę T E Z O S TA ŁY:
1. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
2. Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego 
Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych
3. Bieszczadzka Szkoła Rzemiosła w Uhercach 
Mineralnych
4. Bieszczadzka Kolejka Leśna
5. Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach 
Dolnych
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6. Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie
7. Muzeum Lizaka w Jaśle
8. Skansen Karpacka Troja w Trzcinicy
9. Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazow-
niczego w Bóbrce
10. Muzeum Dziedzictwa Kresów
11. Muzeum Dobranocek w Rzeszowie
12. Muzeum-Zamek w Łańcucie
13. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
14. Teatr im. Wandy Siemaszkowej  
w Rzeszowie
15. Podziemne Przejście Turystyczne  
w Jarosławiu
16. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej 
17. Zespół Zamkowo-Parkowy w Krasicznynie
18. Arboretum w Bolestraszycach
19. Muzeum Ziemi Leżajskiej
20. Zespół Zamkowo-Parkowy w Baranowie 
Sandomierskim
21. Biuro podróży Pawuk - spływy pontonowe 

O R A Z  O B I E K T Y W P I S A N E  N A L I S T Ę 
Ś W I AT O W E G O  DZ I E DZ I C T W A U N E S C O
1. Cerkiew w Radrużu
2. Kościół w Haczowie
3. Kościół w Bliznem,
4. Cerkiew w Chotyńcu
5. Cerkiew w Smolniku nad Sanem
6. Cerkiew w Turzańsku •

• IN ENGLISH

RZESZÓW INTERNATIONAL 
AIRPORT JOINS 
#CZASNAPODKARPACKIE

Passengers who arrive in the region by 
plane or train may receive up to 30% dis-
count on passes to museums, castles and 
other tourist attractions in Subcarpathia. 
From 13 July, the local government of 
Subcarpathian Province together with its 
partners, including Rzeszów International 
Airport, launched #CzasNaPodkarpack-
ie [Time for Subcarpathia] programme 
aimed at boosting tourism in the region. 
Plane and train tickets will entitle 
passengers to discounts in, for example, 
the Castle Museum in Łańcut, the Glass 
Heritage Centre in Krosno, the Bieszczady 
Forest Railway and the Krasiczyn Castle. 
Several dozen cultural institutions and 
tourism companies have declared their 
willingness to participate in the initiative. 
#CzasNaPodkarpackie programme 
coincides with expanding the airport offer 
with regular domestic flights to Gdańsk 
and Szczecin.

‘Travelling abroad is limited to some 
extent, so tourists are going to spend their 
holiday in Poland,’ said Władysław Ortyl, 
Marshal of Subcarpathian Province. We 
hope they choose Subcarpathia with its 

natural values and we want to help them 
do it. We want to provide advice and 
information on the best tourist attractions 
in the region, which guarantee a remark-
able experience and offer attractive and 
safe entertainment. We want to promote 
the assets of Subcarpathia but also help 
the tourism industry, which has been hit 
hard by the crisis. Flights from Gdańsk 
and Szczecin will facilitate travelling to 
Subcarpathia even from the most remote 
regions in Poland, despite difficulties due 
to the pandemic. It’s also good news for 
tourists who want to spend a few days at 
the seaside after their stay in Bieszczady,’ 
added W. Ortyl.

‘We want to take an active part in 
projects aimed at the development of 
regional tourism. We’ll set up a special 
tourist information point in the passenger 
terminal, where passengers interested 
in the programme will receive all the 
necessary information and a dedicated 
package of vouchers,’ said Adam Ham-
ryszczak, CEO at Rzeszów International 
Airport. ‘Through our actions, we’re 
consistently supporting Polish tourism. 
On 20 June, the airport launched flights 
to Gdańsk, which is a highly popular 
destination among passengers. On 16 July, 
we launched a brand new route between 
Rzeszów and Szczecin. Flights on the 
route are scheduled twice a week. We’re 
also planning an increase in the number 
of flights between Rzeszów and Warsaw, 
which will improve airport connectivity 
with other regional airports in Poland,’ 
added A. Hamryszczak.

T H E C A M PA I G N C O V E R S :
1. Museum of Folk Architecture in Sanok
2. Natural History Museum of the Bieszcza-
dy National Park in Ustrzyki Dolne
3. Bieszczady School of Crafts in Uherce 
Mineralne
4. Bieszczady Forest Railway
5. Museum of Milling Industry and Coun-
tryside in Ustrzyki Dolne
6. Glass Heritage Centre in Krosno
7. Museum of Lollipop in Jasło
8. Carpathian Troy Open-Air Museum
9. Museum of Oil and Gas Industry in 
Bóbrka
10. Borderlands Museum
11. Museum of Bedtime Cartoons in 
Rzeszów
12. Castle Museum in Łańcut
13. Folk Museum in Kolbuszowa
14. Wanda Siemaszkowa Theatre in Rzeszów
15. Underground Tourist Route in Jarosław
16. National Museum of Przemyśl 
17. Castle and Park Complex in Krasiczyn
18. Arboretum in Bolestraszyce
19. Museum of Leżajsk
20. Castle and Park Complex in Baranów 
Sandomierski
21. Pawuk Travel Agency – rafting 

A N D S I T E S C L A S S I F I E D A S U N E S C O 
W O R L D H E R I TA G E S I T E S
1. Orthodox Church in Radruż
2. Church in Haczów
3. Church in Blizne
4. Orthodox Church in Chotyniec
5. Orthodox Church in Smolnik by  
the San River
6. Orthodox Church in Turzańsk •
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NA LOTNISKO W JASIONCE 
WRÓCIŁY POŁĄCZENIA 
MIĘDZYNARODOWE!

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

wania  dróg oddechowych np. maseczką 
lub chustą. Wszystkie samoloty Ryanaira 
są wyposażone w filtry powietrza HEPA 
a powierzchnie wewnętrzne samolotów są 
dezynfekowane. Przedstawiciele lotniska 
zachęcają również do utrzymywania min 1,5 
metrowego dystansu społecznego podczas 
pobytu w terminalu. 

Aktualnie z lotniska w Jasionce dwa 
razy dziennie – rano i wieczorem – odlatują 
samoloty do Warszawy, a raz w tygodniu, 
w sobotnie popołudnie do Gdańska. Od 3 
lipca wystartowały również letnie połącze-
nia sezonowe do Zadaru, Barcelony, Salonik 
i Burgas. Trwają rozmowy odnośnie 
terminu ponownego uruchomienia lotów 
z Rzeszowa do Monachium.• 

• IN ENGLISH

INTERNATIONAL FLIGHTS FROM 
RZESZÓW INTERNATIONAL 
AIRPORT ARE BACK
ON 1 JULY, RYANAIR IRISH AIRLINES RE-
LAUNCHED FLIGHTS BETWEEN RZESZÓW 

Cieszymy się z powrotu Ryanaira na 
rzeszowskie lotnisko. Wznawiane 

połączenia od lat cieszą się ogromną popu-
larnością - powiedział Adam Hamryszczak 
Prezes Zarządu Portu Lotniczego „Rzeszów 

–Jasionka”. Od czasu zamrożenia międzyna-
rodowych połączeń lotniczych tysiące ludzi 
nie mogło powrócić do swoich miejsc pracy 
na Wyspach czy wylecieć na zaplanowany 
urlop w Polsce. Teraz wreszcie staje się to 
możliwe. My jako port jesteśmy w pełni 
gotowi do wznowienia tych lotów, tak aby 
podróże lotnicze znowu odbywały się 
sprawnie a przede wszystkim bezpiecznie - 
dodaje A. Hamryszczak. 

Ryanair ze względów epidemiologicz-
nych zachęca pasażerów do ograniczenia 
liczby przewożonych bagaży rejestrowa-
nych. Dodatkowo rekomenduje korzystanie 
z odprawy online oraz zapisanie karty 
pokładowej w smartfonie. Każdy posiadacz 
biletu po wejściu do terminalu będzie 
poddany bezdotykowemu pomiarowi tem-
peratury ciała. W terminalu oraz samolocie 
pasażerowie zobowiązani są do  zakry-

INTERNATIONAL AIRPORT AND THE UNIT-
ED KINGDOM AND IRELAND. THE FIRST 
PLANES TO LONDON AND MANCHESTER 
DEPARTED TODAY. ON THE FOLLOWING 
DAYS, THE AIRLINES WILL RELAUNCH 
FLIGHTS TO BRISTOL, EAST MIDLANDS 
AND DUBLIN.

‘We’re glad that Ryanair returned to 
Rzeszów Airport. The relaunched routes 
have been very popular for years,’ said 
Adam Hamryszczak, CEO at Rzeszów 
International Airport. ‘After international 
flights were grounded, thousands of 
people couldn’t return to work in the UK 
or go on holiday to Poland. Finally, it’s 
possible. We, as an airport, are ready to 
relaunch these flights, so that air travels 
will be possible again and, primarily, safe,’ 
A. Hamryszczak added. 

For epidemiological reasons, Ryanair 
encourages passengers to reduce the num-
ber of their hold luggage. Also, it recom-
mends checking in online and having the 
boarding pass on the smartphone. After 
entering the terminal, every passenger will 
have a non-contact temperature check. 
Passengers are obliged to cover their 
mouth and nose in the terminal and on 
the plane with, e.g. a face mask or a scarf. 
All Ryanair planes are equipped with 
HEPA air filters, and their inner surfaces 
are disinfected. Airport representatives 
also recommend keeping a distance of at 
least 1.5 metres from others in the terminal. 

At present, Rzeszów Airport operates 
flights to Warsaw (twice a day, morning 
and evening) and Gdańsk (once a week, 
Saturday afternoon). From 3 July, summer 
seasonal flights to Zadar, Barcelona, Thes-
salonique and Burgas will be relaunched. 
Discussions are underway to relaunch 
flights between Rzeszów and Munich.•

1 LIPCA IRLANDZKI PRZEWOŹNIK RYANAIR WZNOWIŁ LOTY DO WIELKIEJ BRYTANII ORAZ 
IRLANDII REALIZOWANE DO I Z PORTU LOTNICZEGO RZESZÓW-JASIONKA. WYSTARTOWAŁY 
PIERWSZE SAMOLOTY DO LONDYNU ORAZ MANCHESTERU, A KOLEJNYCH DNIACH RUSZYŁY 
POŁĄCZENIA DO BRISTOLU, EAST MIDLANDS I  DUBLINA. 
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ROZKŁAD LOTÓW

P R Z Y L O T Y O D L O T Y

D U B L I N |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / 

WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

- - - - - -7 21:45 23:55 FR863 738

---4-- - 22:45 00:55 FR863 738

E A S T M I D L A N D S |  R YA N A I R

DNI T YGODNIA / 
WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / 

ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-2-- -6- 10:15 12:00 FR7623 738

B R I S T O L |  R YA N A I R

DNI T YGODNIA / 
WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / 

ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1- - - - - - 10:40 12:30 FR8225 738

--- -5-- 20:10 22:00 FR8225 738

G D A Ń S K S |  L O T

DNI T YGODNIA / 
WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / 

ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

- - - - - -7 06:20 07:45 LO3516
REJSY DO 27.09.2020 DH4

L O N D Y N L U T O N |  R YA N A I R

DNI T YGODNIA / 
WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / 

ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

- - -4-- - 22:05 23:45 FR3473 738

--- - -6- 21:55 23:35 FR3473 738

L O N D O N S TA N S T E D |  R YA N A I R

DNI T YGODNIA / 
WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / 

ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

- -3-- - - 11:10 12:45 FR2137 738

--- - -6- 16:05 17:40 FR2137 738

--- - - -7 21:55 23:30 FR2137 738

1-- - - - - 22:00 23:35 FR2137 738

--- -5-- 22:40 00:15 FR2137 738

M A N C H E S T E R |  R YA N A I R

DNI T YGODNIA / 
WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / 

ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

- -3-- - - 10:30 12:25 FR3203 738

--- - - -7 22:25 00:20 FR3203 738

W A R S Z A W A |  P L L L O T

DNI T YGODNIA / 
WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / 

ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

12345-- 05:30 06:25 LO3804 E170

--- - -6- 05:30 06:25 LO3804
REJSY26.09.2020 E170

123456- 13:50 14:40 LO3806 DH4/E190/E195

1234567 18:15 19:10 LO3812 DH4

Z A D A R |  L O T

DNI T YGODNIA / 
WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / 

ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

- - - - -6- 08:25 10:30 LO569
REJS DO 19.09.2020 DH4

D U B L I N |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / 

WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

- - - - - -7 17:20 21:20 FR862 738

---4-- - 18:20 22:20 FR862 738

E A S T M I D L A N D S |  R YA N A I R

DNI T YGODNIA / 
WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / 

ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-2-- -6- 6:15 9:50 FR7622 738

B R I S T O L |  R YA N A I R

DNI T YGODNIA / 
WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / 

ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1- - - - - - 6:35 10:15 FR8224 738

--- -5-- 16:05 19:45 FR8224 738

G D A Ń S K S  |  L O T

DNI T YGODNIA / 
WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / 

ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

- - - - -6- 22:25 23:45 LO3515
REJS DO 26.09.2020 DH4

L O N D Y N  L U T O N |  R YA N A I R

DNI T YGODNIA / 
WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / 

ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

- - -4-- - 18:15 21:40 FR3472 738

--- - -6- 18:05 21:30 FR3472 738

L O N D O N S TA N S T E D |  R YA N A I R

DNI T YGODNIA / 
WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / 

ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

- -3-- - - 7:20 10:45 FR2136 738

--- - -6- 12:10 15:35 FR2136 738

--- - - -7 18:05 21:30 FR2136 738

1-- - - - - 18:10 21:35 FR2136 738

--- -5-- 18:50 22:15 FR2136 738

M A N C H E S T E R |  R YA N A I R

DNI T YGODNIA / 
WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / 

ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

- -3-- - - 06:25 10:05 FR3202 738

--- - - -7 18:20 22:00 FR3202 738

W A R S Z A W A |  P L L L O T

DNI T YGODNIA / 
WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / 

ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

12345-7 12:05 13:00 LO3801 DH4/E190/E195

--- - -6- 12:05 13:00 LO3801
REJS 26.09.2020 DH4

1234567 16:30 17:25 LO3807 DH4/E190

12345-7 23:10 00:05 LO3803 DH4/E170

Z A D A R |  L O T

DNI T YGODNIA / 
WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / 

ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

- - - - -6- 11:10 13:10 LO570
REJS DO 19.09.2020 DH4 IN
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P I Ę K N Y U Ś M I E C H T O CO Ś W I Ę C E J N I Ż Ł A D N Y D O D AT E K .  
T O N A S Z A W I Z Y T Ó W K A .  N I E K A Ż DY J E D N A K M OŻ E 
P O C H W A L I Ć S I Ę P I Ę K N Y M U Z Ę B I E N I E M . N A S Z C Z Ę Ś C I E 
N O W O C Z E S N A S T O M AT O L O G I A P OZ 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 KO Ś Ć Ż YC I A .  P R O B L E M Y 

E S T E T Y K A P R O W A DZ Ą D O Z A I N T E R E S O W A N I A 
I M P L A N TA C J Ą P R Z E Z PA C J E N T Ó W . R OZ 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 KO W S K I .

Jakie można zaproponować leczenie dla pacjentów poje-
dynczymi brakami lub całkowitym bezzębiem?

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

-
-

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

-

następuje etap uzupełnień tymczasowych, aby pacjent mógł oce-

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

-
wane przez pacjentów. Jaką odpowiedź mogą uzyskać?
Pojęcie kosztów jest odczuciem bardzo indywidualnym, choć zapew-
ne cena jest dość duża. Warto jednak spojrzeć na to długofalowo. 

nienaruszenie sąsiednich zębów może okazać się bardzo przekonują-

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

-
mują się raczej bezproblemowo. Wieloletnia praktyka wskazuje na 

-
wym okresie gojenia objawy te łatwo skorygować.

Podsumowując, odbudowy protetyczne poprawiają warunki zgry-

D E NTA L I M PL A NT 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

IMPL ANT Y
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S T O M AT O L O G I A  E S T E T YC 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
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P R O T E T Y K A
P R O F I L A K T Y K A

W Y B I E L A N I E  Z Ę B Ó W


