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Z A  S PR AWĄ  S WOJ E G O 
ORG A N I Z M U  P OWO Ł A Ł O 

S I Ę  D O  Ż YC I A  JA K I E Ś 
NOW E  I S T N I E N I A  I   T E 

P O S TAC I E  Z AWS Z E 
TA M  B Ę DĄ .  T O  SĄ 

S I L N E ,  G Ł Ę B OK I E , 
D ŁUGI E  PRO C E S Y, 
D O Ś W I A D C Z E N I A .

Karolina Kołodziejczyk: Cześć, witamy 
w #anywhereTV, nazywam się Karolina Kołodziejczyk, 
a z nami Sandra Korzeniak, aktorka teatralna 
i filmowa...
Sandra Korzeniak: Dzień dobry, cześć!

KK: ...nominowana do tegorocznych Orłów za rolę 
w filmie ,,Żeby nie było śladów”, gratulujemy 
nominacji.
SK: Dziękuję.

KK: Chciałam na początku Ciebie zapytać, jak 
się z tym czujesz? Czy takie nagrody, nominacje 
są dla Ciebie ważne, czy bardziej skupiasz się na 
wykonywaniu swojej pracy na co dzień?
SK: Jest mi bardzo miło i dziękuję za nominację, nagro-
dy są cudowne. Doszłam jednak do czegoś takiego, że 
nagrody są super, jednak wszystko rozchodzi się o pracę. 
Jestem w takim momencie życia, że życzę sobie przede 
wszystkim pracy. Nagroda jak ma być, to będzie.

KK: Jest trochę takim dodatkiem?
SK: Tak i to jest przez chwilę, a za chwilę znika. Potem 
może nawet jest smutno.

KK: Dlaczego?
SK: Jest dużo emocji, a potem pustka przychodzi. Pustka 
po wypełnieniu.

KK: Czy można powiedzieć, że ta rola jest Twoja 
przełomową? Czy może rola Marilyn, inne role?
SK: To się zmienia. Kiedyś była Marilyn i pewnie gdzieś za-
wsze zostanie persona Marilyn Krystiana Lupy w teatrze. 
Będzie tak silna, że zostanie. ,,Pod presją” w Katowicach 
Mai Kleczewskiej będzie grane akurat w moje urodziny, 
23-ego września, po ponad roku przerwy. ,,Pod presją” 
rola Mabel Mapel, rola ważna, ,,Mydea” w Łaźni Kuby Por-
carego, lecz przełomowa to Marilyn.

KK: Otwierają wiele drzwi, ale też Ciebie.
SK: Tak, tak… Barbara Sadowska… nie wiem, jakoś trud-
no mi o niej mówić.

KK: Jeszcze za świeżo
SK: Dużo mówimy, bo jeździmy po różnych festiwalach. 
Rozmawiamy z publicznością i ta Sadowska we mnie sie-
dzi. Mam chęć, by to się już skończyło.

KK: Za dużo emocji.
SK: Tak, mam już dosyć tej postaci, tak ją nazwijmy.

KK: Czytałam w innych wywiadach z Tobą, że bardzo 
głęboko wsiąkasz w te role i to widać, stapiasz się 
trochę z tymi postaciami. Zastanawiam się, na ile 
ciężko jest z tego potem wyjść.
SK: Jest ciężko. Nawet jak wymawiam samo ,,Barbara Sa-
dowska” to słyszę, że coś mi się z głosem dzieje, coś mi 
się przestawia i to zaczyna ciążyć. W role wchodzi się głę-
boko. Nie chodzi się z nimi tylko podczas prób, ale także 
za dnia, zasypia się z nimi. Kiedyś, jak na świecie nie było 
jeszcze mojego dziecka, Gai, to myślę, że wręcz obsesyj-
nie. Dziecko mnie trochę odciąga i pasjonuje. Nawet jak 
kończy się to granie w teatrze, w filmie, kończą się zdję-
cia, to tak jakby się w sobie powołało do życia nowe po-
staci, innych ludzi. Oczywiście nad tym pracują też inni 
ludzie, reżyser. Jednak za sprawą swojego organizmu 
powołało się do życia jakieś nowe istnienia i te postacie 
zawsze tam będą. To są silne, głębokie, długie procesy, 
doświadczenia.

KK: Domyślam się, że jak przestajesz je grać, to nie 
ma co z nimi zrobić, jak je wyrazić.
SK: Najchętniej to bym zagrała je wszystkie na raz. Może 
zrobić taką sztukę gdzie odegram pięć wybranych po-
staci? Będę nosicielką ich wszystkich na raz i będę je 
eksploatować.

KK: Poza tym, że była to bardzo emocjonalna rola, 
to co było jeszcze trudnego? Masz dziecko, jednym 
z motywów przewodnich tego filmu jest utrata tego 
dziecka i to w strasznych okolicznościach, czy to było 
dla Ciebie trudne z punktu widzenia matki?
SK: Za bardzo działa wyobraźnia, szczególnie u kobiety, 
która jest matką. Rzeczywiście, jest jakiś taki opór z lę-
kiem, ze strachem, dziwne myśli, których nie chcę, gdzieś 
tam w głowie. Jednak jest jakiś pion, to nie jestem ja. Był 
żywy człowiek, a ja jestem aktorem i chcę go przenieść, 
ponieść tę sprawę, temat. Miałam różne lęki, ale myślę, 
że to jest normalne i naturalne. Dziwne byłoby, gdyby ich 
nie było. Gdy Gaja się urodziła, miałam zdjęcia do filmu 
“Niewidzialne” Pawła Sali, tam była gruba historia. Kobie-
ta przychodzi do pracy, krawcowa, w domu zostawia piąt-
kę dzieci, gdy wraca, widzi, że odbyła się wielka tragedia, 
ponieważ ojciec pozabijał te dzieci. Wracając do Twojego 
pytania, szłam za Barbarą Sadowską, starałam się być 
wierna tej postaci z powodu szacunku, ale i współczu-
cia, empatii, to mnie w pewien sposób chroniło. Drepczę 
za tymi śladami, które po niej zostały. Postawa Janka P. 
Matuszyńskiego daje bardzo duże poczucie bezpieczeń-
stwa, spokoju. Wcześniej zdjęcia zostały wstrzymane, bo 
wybuchła pandemia. Wszystko odwołane do nie wiadomo 
kiedy. Potem udało się to postawić i zdjęcia miały się za-
cząć, napisałam dzień wcześniej do Janka czy on do mnie, 
nie pamiętam. Byłam zdenerwowana, ale czułam też 
takie podniecenie, adrenalinę i radość, że to się jednak 



PODZIĘKOWANIA DLA 
Fabryki Norblina (ul . Żelazna 51/53, Warszawa)
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wydarzy. Pamiętam jego sms, trzy słowa ,,ci-
szy spokoju skupienia - soundtrack czwarty”. 
To mnie ustawiło.

KK: Naprowadziło.
SK: Użyję jakiegoś porównania. To jak idzie 
się na jakąś wyprawę, a mama przytula i nie-
sie, wszystko jest już jakoś inaczej, pomimo 
różnych trudów.

KK: Zauważyłam, że te role przełomowe, 
te, o których teraz rozmawiamy, są rolami 
biograficznymi. Czy w taką rolę łatwiej 
Ci wejść? Czy są dla Ciebie ciekawsze, bo 
musisz ją odtworzyć albo stworzyć troszkę 
na nowo? Czy takie wyzwania są dla 
Ciebie szczególnie ciekawe?
SK: Kiedyś, zanim była jeszcze Marilyn, za-
grałam w ,,Factory 2”, Krystiana Lupy, to 

jeszcze w Krakowie kultowy spektakl. Andy 
Warhol i jego fabryka z kolorowymi ptakami, 
postaciami, które gromadził, które chciały do 
niego przylgnąć. To była rola Egie Sedgwick, 
jego muzy, ona była w nim zakochana. To 
była pierwsza taka przygoda. Zaczynaliśmy 
ten projekt bez scenariusza, na dziko, mierząc 
się z tymi postaciami. Są różne zdjęcia, książ-
ki, teksty, filmy, tak powstawał scenariusz, 
bardzo powoli, tak jak improwizacje. Potem 
przyszła Marilyn. Na końcu spektaklu, na pro-
jekcji, wyświetlam się ja z okresu prób, z mojej 
improwizacji, która trwała ze dwie godziny 
i na końcu wystrzeliłam z monologiem. W ca-
łej improwizacji to był dla mnie najważniejszy 
moment, który się wydarzył. Jak można zaspo-
koić wszystkich? Ją kocha tyle ludzi, uwielbia, 
wielbi, ma wyobrażenia na jej temat. Jak taka 
istotka, jak ja, mam zaspokoić ich wszystkich?

KK: Ich oczekiwania?
SK: Tak, te oczekiwania, to mnie przerasta. 
Pamiętam, mówiłam, że chciałabym stwo-
rzyć postać od zera, z niczego, która nie 
istniałaby nawet literacko, zupełnie znikąd. 
Mabel jest inspirowana filmem ,,Kobieta pod 
presją” Johna Cassavetesa z Geną Rowlands 
w roli głównej. I nagle przyszła Barbara Sa-
dowska, znowu postać żywa. To zawsze jest 
odpowiedzialność, jakiś inny rodzaj. Niesie 
się człowieka, który rzeczywiście istniał, był 
żyjącą istotą.

KK: Jak o tym myślałam, to przyszło mi 
do głowy, że z jednej strony jest to wielka 
odpowiedzialność, oczekiwania, a z drugiej 
małe ułatwienie. Mamy na czym się 
oprzeć, ta osoba istniała, nie musimy jej 
wymyślać. Możemy ją wymyślić na nowo 
ale nie od zera, mamy dużo materiałów. 
Czy w przypadku Barbary Sadowskiej też 
tak było, że tych materiałów było tak 
dużo, że były wręcz przytłaczające?
SK: Zaraz odpowiem na to pytanie, tylko jesz-
cze dopowiem coś do wcześniejszego, czegoś, 
czego nie powiedziałam, chyba się zawstydzi-
łam. Pokonam jednak ten wstyd i odpowiem. 
Zawsze w przypadku Eddie, Marilyn, czy Bar-
bary Sadowskiej nieraz pytam siebie, czy do-
brze je zrobiłam. Może wierzę w duchy, w coś 
więcej i pytam, czy to, co zrobiłam jest dla 
nich okej. W zaświaty pytam, czy któraś mnie 
za to przeklęła, czy pogłaskała.

KK: Słyszysz jakąś odpowiedź? Masz taki 
spokój wewnętrzny po tych rolach?
SK: Pogłaskały mnie za to, tak. Wszystkie. Nie 
ochrzaniły mnie, ani nie były złe, pogłaskały. 
Przy Barbarze Sadowskiej byłam zaskoczona 
na początku. Reportaż Cezarego Łazarewicza 
,,Żeby nie było śladów” to porażająca, wspa-
niała książka. Wygooglowałam Barbara Sadow-
ska i zobaczyłam, że to zupełna odwrotność 
w porównaniu do Marilyn. Tamta się non stop 
fotografowała, widzieliśmy wiele zdjęć, nie tej 
blondynki, tylko prawdziwej, wiele nieprawdo-
podobnych zdjęć. Ona blond, tamta ciemna, 
jedna włosy do tyłu, druga w przód, na twarz, 
zasłonięte. W przypadku Sadowskiej było mało 
takich zdjęć, kilka dosłownie. Trochę się tego 
przestraszyłam. Chciałam skądś czerpać, by 
móc coś dać. Okazało się jednak, że wcale tak 
źle nie jest. Owszem, to są głównie zdjęcia z po-
grzebu, z tej drogi, w kościele. Jest też fenome-
nalny, jak dla mnie, jej wywiad po śmierci syna, 
który jest na youtube, gdzie udziela długą, po-
rażającą wypowiedź. Bardzo spokojnie mówi 
tam o rzeczach, które miały miejsce, warto tego 
posłuchać. Później znalazłam pracę doktorską, 
która mówi o niej od dziecka. Jak miała pięć lat 
to z Paryża do Polski przeszła sama. Jako po-
etka miała taki okres, że oślepiła się. Chodziła 

 MATERIAŁ ZREALIZOWANY 
we współpracy z festiwalem 
"Polskie Nagrody Filmowe Orły 2022".
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z zasłoniętymi oczami bardzo długo. Zrobiła 
to, by poczuć bardziej, poczuć innymi zmysła-
mi. Dużo ciekawych rzeczy o niej wyczytałam. 
Krall pisała o niej piękny artykuł ,,O wilczycy 
z wydartym sercem”, chyba tak o niej pisała. 
Może coś przekręciłam… Pamiętam, że pisała 
o niej, że po śmierci jej syna, w mieszkaniu, na 
lampie przewieszone były dwa buciki. On miał 
urodziny, ale wtedy już nie żył. Jeden z  tych 
bucików był z teraz, jak był dorosły, a drugi taki 
malutki i te buciki tak wisiały. Zawsze mi smut-
no przy jej temacie, to bardzo przykre. Po pro-
stu się zapadam.

KK: Widać, że ta postać wciąż w Tobie 
jest. Opowiadałaś mi już troszkę jak 
się przyszykowujesz do ról, jak w nie 
wchodzisz, zbierasz materiały. Chwilę 
przed wywiadem rozmawiałyśmy o tym, 
jak zostajesz wrzucona na żywca, mówiłaś 
o spontanicznym występie u kompozytora. 
Jak w takiej sytuacji się odnajdujesz?
SK: Taka inicjacja, pierwsze takie doświad-
czenie miałam, kiedy w Filharmonii Czę-
stochowskiej kompozytor, basista Krzysztof 
Majchrzak miał koncert. Był to koncert pro-
mocyjny do jego płyty ,,432 Hz”. Noc, dwie 
przed koncertem wysłał mi teksty dadaistycz-
ne. Zaprosił też innych muzyków. Pięciu mu-
zyków, on jako lider i zaprosił mnie, bym bez 
próby weszła na scenę i podczas koncertu im-
prowizowała do ich muzyki, z ich muzyką te 
teksty dadaistyczne. Myślałam, że może bę-
dzie wcześniej jakaś próba, ale nie. Koncert 
się zaczął, Krzysiek wszedł pierwszy, zaczął 
grać. Potem dochodziła do niego reszta mu-
zyków i w pewnym momencie jak już wszyscy 
byli na scenie, miałam wejść ja. To działo się 
absolutnie na żywca, dziko. Powiem szczerze, 
mam jakieś przesunięcie, byłam w takim sta-
nie… Wszystko to robiłam, mówiłam teksty, 
słyszałam ich muzykę. To prawdziwi mistrzo-
wie improwizacji muzycznej, ja znałam im-
prowizację tylko z aktorstwa, a oni jechali z tą 
muzyką, jakiś taniec czasem się zadział. Pa-
miętam ich wspaniały koncert, stałam w cen-
trum, to było przepiękne przeżycie, jednak 
siebie nie za bardzo pamiętam.

KK: Takie oddzielenie?
SK: Musiało mi się pooddzielać i  to na 
wielu płaszczyznach. Nie pamiętam, co ja 
dokładnie robiłam. Dzicz absolutna.

KK: Musimy niestety powoli kończyć. 
Chciałam jeszcze zapytać o nadchodzące 
projekty. Co się będzie u Ciebie działo 
w najbliższym czasie? Co będziemy mogli 
zobaczyć?
SK: Są dwa, nawet trzy filmy, które mają się 
pojawić. Pierwszy to ,,Dzień i Noc” Łuka-
sza Machowskiego i Katarzyny Machałek. 

JA K  MOŻ NA  Z A S P OKOIĆ 
WS Z YS T K IC H ?  JĄ  KO C H A 
T Y L E  LU DZ I ,  U W I E L B I A , 
W I E L B I ,  M A  W YOB R A Ż E N I A 
NA  J E J  T E M AT.  JA K 
TA K A  I S T O T K A ,  JA K 
JA ,  M A M  Z A S P OKOIĆ 
IC H  WS Z YS T K IC H?
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WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

W skrócie, to film o sile kobiet, o wspólnocie kobiet, folk-
lorze Roztocza. Jak mi mówił reżyser, techniką hybrydo-
wą, czyli dokument przeplatany z fabułą. Zagrałam tam, 
jak się mówi na Roztoczu, wiedźmę, czarownicę, nawoję. 
Ciekawa, bardzo niejednoznaczna postać i bardzo samot-
na. Drugi film ma tytuł ,,Las”. Jest w montażu, w postpro-
dukcji, ale właściwie już na samej końcówce. Powstaje 
w zasadzie od dziesięciu lat. Pierwsze zdjęcia były w Hisz-
panii na Fuerteventurze. Kręciliśmy na starym wulkanie, 
na klifach. Urodziło mi się wtedy dziecko, Gaja. Miała trzy 
miesiące jak robiliśmy te zdjęcia. Film kręciliśmy w róż-
nych miejscach, w Kijowie w metrze, na bagnach w Es-
tonii. Wpadałam do tych bagien w klapkach. Gram taką 
dziewczynkę, która całe życie chodzi w czerwonym swe-
terku puchatym, kostiumie kąpielowym, chińskich klap-
kach i ma proste, blond włosy. Ma również kozy. Ona jest 
dziewczyną Ruka, którego gra Andrzej Chyra. Wędrują 
z wioski przez las, całość to wędrówka głównego bohate-
ra na pustynię. Kręciliśmy też w Gdyni, w Sopocie, w Ka-
zimierzu Dolnym, w starej, spalonej chałupie z dwiema 
kozami w środku. Ja bardzo lubię zwierzęta. Od dziecka 
uwielbiałam zwierzątka, miałam ich dużo, opiekowałam 
się nimi, ale są takie zwierzęta, które po prostu uwiel-
biam. Uwielbiam właśnie kozy, ale strasznie się ich boję. 
To była taka mała izba, w której kręciliśmy razem z Ma-
rianem Dziędzielem, Andrzejem Chyrą i z tymi dwiema, 
czarnymi kozami. One nagle chcą walczyć albo na stół 
wskakują, są nieprzewidywalne. Nie wiadomo czy ona 
mnie kopnie, czy zaczepi rogami.

KK: Trochę się przekonałaś do kóz po tym 
doświadczeniu?
SK: Uwielbiam je tylko tak bardziej na odległość. Jest 
jeszcze trzeci film. Mam nadzieję, że go skończymy. Film 
Izabeli Gustowskiej o tytule ,,Bezwzględne cechy podo-
bieństwa”. Gram w nim dwie bliźniaczki. Kręcimy go już 
ponad trzy lata, takimi kapnięciami.  

KK: Życzę, żeby jak najszybciej się to zakończyło. 
Trzymam kciuki 6 czerwca, ale przede wszystkim, 
życzę Ci takiej personalnej satysfakcji z projektów, 
o których mówisz.
SK: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.

KK: Dziękujemy.   

ENGLISH

ACTING MEANS BRINGING NEW  
LIVES TO EXISTENCE

Karolina Kołodziejczyk: Hi, welcome to AnywhereTV, 
I am Karolina Kołodziejczyk, here with us - Sandra 
Korzeniak, actreess who plays in theatr, movies…
Sandra Korzeniak: Good morning, hello. 

KK: …nominated to Polish Film Awards Orły 2022 for 
her role in “Żeby nie było śladów”, congratulations.
SK: Thank you. 

KK: I’d like to ask you in the beginning, how does it feel? 
Are these awards, and nominations important for you or 
are you more focused on doing your job every day?
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SK: Yesterday I thought that it was very nice 
and I’d like to thank everyone for this nomi-
nation, awards are cool, but it’s all about the 
work. I am in this moment of life that I wish 
for more jobs for myself. Awards will come 
if they must.

KK: It’s an addiction of some sort.
SK: Yes, and it’s only for a brief moment and 
then it disappears. Then it can be sad.

KK: Why sad?
SK: There are many emotions and then sad-
ness comes. Void after being filled.

KK: Can you tell that this was 
a breakthrough role? Or maybe Marilyn 
was the one? Or some other?
SK: It changes. It used to be Marilyn and it 
will probably be always the persona of Mari-
lyn and Krystian Lupa in the theatre. It will 
be strong, it will stay. Then, there were a few 
important roles for me. “Under pressure” by 
Maja Kleczewska in Katowice will be played 
on my birthday, September 23rd after a one-
year break. “Under Pressure” was a Mabel 
Mapel role, an important one, “Medea” in 
Kuba Porcary’s Bathhouse, but the break-
through must have been Marilyn.

KK: It opened a lot of doors but also - you.
SK: Yes, yes… Barbara Sadowska… I don’t 
know. It’s hard to speak of her.

KK: It’s too fresh.
SK: We talk a lot because we’re often at dif-
ferent festivals. When there are some public 
performances, this Sadowska persona is 
still in me and I want it to end.

KK: Too many emotions.
SK: Yes, I am fed up with this character, let’s 
call her that way.

KK: I read in some interviews with you 
that you go very deep into the role and it 
shows that you, kind of, melt with those 
characters. I wonder how hard it is to go 
out of it then.
SK: It’s hard. Even when I say “Barbara Sa-
dowska” I still hear that there is something 
going on with my voice, that it switches and 
it starts to be a burden. You go deep into the 
role. You don’t get into them only during the 
rehearsals, you go to bed as them. Before, 
when my daughter wasn’t born yet, I was 
obsessive about it. My child is putting me 
back from it, it’s my passion. Even when the 
acting in theatre ends, it’s as if new people 
would be born. Of course, other people con-
tribute to that, the director for example. But 
if you birth a character with your organism, 

SK: I’d like to play them all at once. Maybe I will 
do a play where I will play 5 different characters. 
I will carry all of them at once and exploit them.

KK: Thank you for the conversation.
SK: Thank you. 

it will be there always. Those are deep, long 
processes, experiences.

KK: I guess that when you stop playing 
them, there is nothing to do with it, no 
way of expressing it.
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Katarzyna Paczóska: Dzień dobry wszystkim.
Aleksandra Konieczna: Dzień dobry, dzień dobry. Przepra-
szam bardzo, bo to jest po prostu ta maniana, którą odwali-
łam dzisiaj, Jest deszcz, miasto od tego szaleje, korkuje się.

KP: Ludzie przewracają na ulicach.
AK: Ludzie się przewracają na ulicach, ludzie, tacy jak ja 
dzisiaj zasypiają. Umówiona byłam u mojej charaktery-
zatorki, żeby mi rzęsy przykleiła, ale pani mnie obudzi-
ła telefonem “jakby miała Pani kłopoty ze znalezieniem 
mnie w studiu w Fabryce Norblina…”, no i ledwo co zdą-
żyłam na siebie założyć to, co wieczorem przygotowa-
łam, na szczęście. 

KP: Jak się pani czuje? Oprócz tego dzisiejszego 
wyrwania ze snu.
AK: Czuję się kobietą dojrzałą. Czasem myślę, że to 
jest zacne i błyszczące, i urocze, a czasem oczywiście, 
bo każdy ma lepsze i gorsze dni, że jestem już stara, 
a czasem czuję po prostu niepotrzebna, że to wszystko 
przeminęło, ten mój sukces filmowy w wieku lat pięć-
dziesięciu, to się pojawił i zniknął. Kariery mają to do 
siebie, że strzelają, a potem znikają, a potem się znowu 
odblokowują, albo i nie. Tak jak rozmawiam z moją mą-
drą agentką, która od 10 lat prowadzi wspaniałą agencję, 
na wstępie mówi: jak kogoś przyjmuje, że “nie załatwiam 
lulu, jak to akceptujesz, to przechodzimy do punktów 
dalszych”. Nigdy nie wiadomo o co chodzi, że nagle się 
odblokowuje, a potem nagle zacicha. Dla widowni może 
nie ma to znaczenia, jak zacichnie na rok, dwa. 

KP: Niekoniecznie, jeżeli na przykład czekają na jakąś 
produkcję na przykład z Panią.
AK: Kto by to czekał na produkcję ze mną, ciekawa jestem.

KP: Na przykład ja. Proszę Państwa, Aleksandra 
Konieczna.
AK: Dzień dobry.

KP: Dzień dobry. Pani Aleksandro, mogę zacząć 
wymieniać.
AK: Proszę.

KP: Niedawno (może nie aż tak niedawno)  
“Ostatnia rodzina”...
AK:  2016 rok, to się dla mnie zaczęło. Zagrałam 
w “Ostatniej rodzinie”. Janek P. Matuszyński mnie ob-
sadził i dla kina polskiego zrodził, ale ja nie byłam inną 

aktorką w 2016, a inną w 2005. Byłam tą samą, uczą-
cą się, rozwijającą się, ale aktorką. Młodszą - tak. Czas 
działa na moją niekorzyść.

KP: Dlaczego?
AK: Przeczytałem na przykład w wywiadzie z moją inną 
znakomitą koleżanką, która podobnie jak ja, w wieku 
dojrzałym trysnęła i mówiła, że nie zagrała już tych ról, 
które mogła zagrać np. jako kobieta 40-letnia albo 35-let-
nia która jest jeszcze obiektem seksualnym, a 50-letnia 
to nie wiem. W każdym filmie, w którym zagrałam je-
stem postarzana o 10 lat mniej więcej i jak ludzie mnie 
widzą na ulicy, mówią “jak pani dobrze teraz wygląda”. 
Myślę sobie, dlaczego tak jest w przypadku aktorek, 
a w przypadku aktorów jest odwrotnie. Nie chcę tutaj 
teraz jakimś feminizmem… Niektórzy uważają, że to są 
te idiotki, które nie uprawiają seksu i nienawidzą męż-
czyzn. To jest nieprawda. One lubią seks, lubią męż-
czyzn. lubią też kobiety, lubią po prostu miłość. Wraca-
jąc, z mężczyznami-aktorami jest odwrotnie - brani są 
starsi do roli młodszych. Na początku historii są posta-
rzani, a potem są z tego postarzenia są puszczani. Zapy-
tałam charakteryzatorki, dlaczego tak jest. Długo się 
zastanawiała “może dlatego, że kobiety znoszą gorzej 
12 godzin na planie?” Wcale nie znoszą, mogę wymienić 
kilka nazwisk wspaniałych aktorek, które energetycz-
nie działają w swoich ogrodach, poświęcają się wnukom, 
no bo co mają na tej emeryturze robić? To są wspaniałe 
aktorki i nazwiska i leżą one odłogiem, a ja opowiadając 
o tym, myślę o sobie też za 10 lat. To jest sytuacja akto-
rek, na 8 ról męskich przypada jedna kobieca. Na przy-
kład w filmie “It’s complicated” Meryl Streep z Alec’iem 
Baldwinem uprawia seks, to kiedy z młodymi ludźmi 
oglądałam ten film, to dwie osoby mówią “ble, bo się wy-
rzygam i wychodzą” (śmiech). To przetarcie szlaku, że 
seks jest tylko dla młodego ciała. 

KP: Czy jeżeli ktoś zaproponowałby Pani rolę, w której 
występuje kobieta w Pani wieku, która jest lub nie jest 
w związku małżeńskim i cieszy się z samego faktu, że 
jest pełna sił i czerpie przyjemność z uprawiania seksu…
AK: Czytam teraz taki scenariusz, niesamowity zupeł-
nie, o kobiecie takiej jak ja, po 50-tce, która jest wolna 
i łupi facetów na Tinderze. Rozstała się, ma pustkę uczu-
ciową i nie jest zainteresowana żadnymi związkami 
i emocjami, tylko seksem i tą jedną nocą. W scenariuszu 
jest bardzo dużo scen łóżkowych i teraz czekam na Pani 
pytanie, przepraszam.

 MATERIAŁ ZREALIZOWANY 
we współpracy z festiwalem 
"Polskie Nagrody Filmowe Orły 2022".

 K A R I ERY M A JĄ TO DO SI EBI E, 
ŻE STR ZEL A JĄ, A POTEM 

Z N I K A JĄ, A POTEM SI Ę Z NOW U 
ODBLOKOW UJĄ, A LBO I N I E. 
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KP: …to czy chciałaby Pani zagrać taką rolę?
AK: Bardzo chciałabym zagrać taką rolę, bo 
są kobiety dojrzałe w moim wieku i starsze 
na Tinderze i portalach randkowych. Dla-
czego to miałoby być tabu? Tylko widzi Pani, 
nawet dzisiaj zapytałam czy na nagraniu bę-
dzie widać całą sylwetkę, bo ostatnio pomy-
ślałam, że moje uda są ostatnio za grubawe. 
Jeszcze się wygłupiłam i założyłam białe 
dżinsy, więc jakby te uda wyglądały? Jak 
rozmawiam w sprawie tego scenariusza to 
nie mam zgody na razie na te sceny łóżkowe. 
Oni mówią “oczywiście - dublerka”, a teraz, 
jak z Panią rozmawiam…

KP: Jaka dublerka, Pani Aleksandro…
AK: …to muszę wrócić do autorki scenariu-
sza, bo bardzo ciekawe jest to, co Pani we 
mnie rozpaliła. Może ktoś powie “fuj, bo 
się zrzygam” albo coś ordynarnego… Jedna 
z dziewczyn założyła taki portal randkowy, 
na którym tylko kobiety mają prawo zapropo-
nować pierwszy ruch, ze względu na to, że na 
wszystkich innych były poddane seksizmowi 
i ordynarnym zaczepkom. 

KP: Tak, słyszałam, że tylko kobieta inicjuje 
kontakt.
AK: Tak, to jest zasada. To też jest bardzo cie-
kawe, jako zjawisko.

KP: Dobrze, że powstała taka aplikacja, bo 
niektóre kobiety czują się niekomfortowo 
w takim środowisku.
AK: My kobiety jesteśmy inaczej biologicznie 
skonstruowane niż mężczyźni i żeby te róż-
nice miały przełożenie na obyczaje i prawo, 
przede wszystkim, to musi upłynąć trochę 
czasu. Niesamowite jest to, że kobieta szyb-
ciej marznie. Tych przykładów mogłabym 
mnożyć. Mówię teraz wszystko za socjolog, 
która napisała “Niewidzialne kobiety”, książ-
kę, która, moim zdaniem, jest literaturą pod-
stawową. Urbanistyka wielkich miast jest 
napisana dla mężczyzn i przez mężczyzn. 
Analiza mówi nam, że kobiety i mężczyźni 
podróżują inaczej. Mężczyzna raczej wsta-
je, jedzie do pracy i wraca z pracy. Kobiety, 
które są w wieku rozrodczym, raczej jeżdżą 
w kółko. Jeżdżą tu do lekarza, tu do sklepu, tu 
z dzieckiem. Jakby Pani spojrzała na szpitale, 
domy starców, to kobiety najczęściej się opie-
kują rodzicami. Dziewczynki niuniają lalki, 
a chłopcy budują kolejki i bawią się w wojnę.

KP: Pytanie, czy to nie jest kontekst, który 
został nam narzucony w pewnym momencie 
i teraz, ja widzę zmianę, że młodzi rodzice 
nie starają się ograniczać do kolorów 
niebieski-różowy, tylko dają dziecku wybór, 
kiedy idą do sklepu z zabawkami “do której 
alejki chcesz wejść, na co masz ochotę”. 

M Y  KO B I E T Y  J E S T E Ś M Y 
I N AC Z E J  B I O L O G I C Z N I E 
S KO N S T RU OWA N E  N I Ż 
M Ę Ż C Z Y Ź N I  I   Ż E BY  T E  RÓ Ż N I C E 
M I A ŁY  PR Z E Ł O Ż E N I E  N A 
O BYC Z A J E  I   PR AWO,  PR Z E D E 
W S Z Y S T K I M ,  T O  M U S I 
U PŁY N ĄĆ  T RO C H Ę  C Z A S U. 

PODZIĘKOWANIA DLA 
Fabryki Norblina (ul . Żelazna 51/53, Warszawa)
za udostępnienie przestrzeni na potrzeby wywiadu 
i sesji zdjęciowej.
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AK: Tak, ale Pani mówi o węższym kontek-
ście, ja mam na myśli szerszy. Ile kobiet jest 
na banknotach, w porównaniu do mężczyzn? 
Mówię też o lukach informacyjnych, związa-
nych z kobietami. Kobiety nie strzegą tak do-
brze, w ogóle nie strzegą swoich dóbr intelek-
tualnych. Nie umieją tego ochronić, sprzedać, 
nie dbają o to, są rozproszone na wiele innych 
funkcji. Na przykład ja zrobiłam pięć przed-
stawień w teatrze. Mogłabym też PR-owo 
działać i pokazywać, że jestem nie tylko ak-
torką. Jestem też reżyserką, pedagożką, na-
pisałam też jedną książkę i w ogóle tej książki 

nie strzegę. Gdyby kobiety dbały o wartość in-
telektualną, akcentowałyby to, dbałyby o PR, 
sprzedawalność, o prawa autorskie.

KP: Mam trochę inną perspektywę. Widzę 
też bardzo dużo kobiet, które napisały 
książki i bardzo mocno reklamują się 
w sieci, mają osoby od PR-u. Osoby, które 
pracują na freelansie, na początku same 
zajmują się tym wszystkim. Z perspektywy 
mojego pokolenia, zauważyłam, że 
(również w moim kręgach) osoby starają 
się dowiedzieć jak najwięcej na temat tego, 

w jaki sposób się wykreować. Teraz stawia 
się na kreowanie marki osobistej.
AK: Oczywiście, zawsze tak jest, bo jak świat 
ma się o nas dowiedzieć? Jak będę sobie sie-
działa na wsi, nieświadoma strategii uników 
społecznych, która czasem jest bliska arty-
stom? Bardzo wielu potrzeba tej siły, która 
pokaże ich światu. W każdym razie, mniej 
strzegą niż mężczyźni, bo ja też nie zadbałam 
o swoje “Anyżowe dropsy”.

KP: Chciałam podpytać więcej o “Anyżowe 
dropsy”. Zaintrygował mnie sam tytuł, 
zdradzę Państwu, to jest autobiografia. Czy 
“Anyżowe dropsy” królowały w Pani życiu 
czy był to przysmak, czy niesmak?
AK: Nie, anyżowe dropsy to są słodycze dla 
koneserów.

KP: Jak lukrecja?
AK: Bo ich nie ma, w ogóle. Są cuksy anyżo-
we, ale dropsów akurat nie ma. Mnie zale-
żało na tym, żeby to były słodycze, których 
nie znamy. Teraz moja córka nie zna smaku 
cuksów anyżowych, a one były kiedyś w Pol-
sce. To były tzw. kopalniaki. Dzieci je uwiel-
biały. Mnie zależało, żeby to był smak, który 
nie do końca znamy i forma, której nie było. 
Może ktoś mi podstawi pod nos anyżowe 
dropsy i mnie poczęstuje, wtedy będę miała 
głupią minę.



KP: Postaramy się znaleźć, jak przyjdzie do 
nas Pani następnym razem. Albo stworzyć 
anyżowe dropsy.
AK: No właśnie, “stworzyć anyżowe dropsy”. 
Pani to powinna zrobić PR tej książki.

KP: Kiedyś przez chwilę działałam w PRze.
AK: Dwa lata temu wszystko zeszło do podzie-
mia i zaczęło działać online, więc premiera 
książki, która była wymyślona z dziennika-
rzami, w pięknej restauracji - wszystko klapło. 
Chciałam powiedzieć też, że można ją kupić 
w internecie.

KP: Tak, Pani Aleksandra jest na okładce, 
bardzo ładnie wygląda, tak jak dzisiaj.
AK: Poszedł Photoshop, no to wiadomo. 
Może to będzie jedyna książka w moim ży-
ciu, więc troszeczkę się dałam poładnić, ale 
w tym scenariuszu, o którym rozmawiamy, 
nie dam się poładnić.

KP: Przepraszam, ale za chwilę mamy 
spotkanie z reżyserem “Żeby nie  
było śladów”.
AK: Janek P. Matuszyński tu będzie? 

KP: Tak. Może to jest czas, żeby powiedzieć 
co nieco o “Żeby nie było śladów”?
AK: Absolutnie, w tej sprawie się spotykamy. 
Ja Panią zagadałam. Jezus Maria, ja po prostu 
mam taki natłok refleksji. 

KP: To może kolejna książka? Albo 
spotkania filozoficzno-refleksyjne?
AK: Pani by mi pomogła je zorganizować?

KP: Oczywiście.
AK: Ja dobrze płacę. Aleśmy ubiły interes pu-
blicznie. Yes, kobiety!
(ściskają dłonie) 

KP: Musimy jednak zakończyć naszą 
rozmowę.
AK: A, myśmy w ogóle nie powiedziały, że ja 
mam nominację do Orłów.

KP: Tak, mamy nawet planszę z Orłami, 
tutaj, za Panią. Fenomenalna gra, 
byłam naprawdę pod wrażeniem. Dosyć 
niedawno obejrzałam ten film i tylko 
czekałam, aż się Pani pojawi, jestem 
w połowie filmu i się Pani pojawia, i jest 
cudownie. Polecam.
AK: Niektóre osoby mówią, że to trochę prze-
sadzone jest, ale prokurator Bardon, postrach 
opozycji, którą gram, jest osobą autentyczną. 
Było mało materiałów dokumentalnych, że-
bym mogła ją zobaczyć, prawie nic, ale jeden 
z lekarzy psychiatrów, dr Siwiec, opowiedział 
mi o niej, bo widział ją w akcji i ona była do-
kładnie taka. Te tapiry, falbanki.

C Z A S E M  C Z U J Ę ,  Ż E  B Ł Y S Z C Z Ę . . .

KO B I E T Y  N I E  S T R Z E G Ą  TA K 
D O B R Z E ,  W   O G Ó L E  N I E 
S T R Z E G Ą  S WO I C H  D Ó B R 
I N T E L E K T UA L N YC H .  N I E  U M I E JĄ 
T E G O  O C H RO N I Ć ,  S PR Z E DAĆ ,  N I E 
D B A JĄ  O   T O,  S Ą  RO Z PRO S Z O N E 
N A  W I E L E  I N N YC H  F U N KC J I . 



KP: Mimika twarzy, przede wszystkim.
AK: Tak. Ja nie miałam materiałów, wie Pani. 
Taki króciutki, w którym ona nie prowadziła 
procesu, tylko czekała na coś. Myślę, że miała 
jakąś cukrzycę albo przedcukrzycowe stany. 
Przecież była gruba, miała takie piersi. Dora-
biano mi pupsko ogromne i piersi numer pięć 
i na cienkich nogach swoich szłam, ona była 
takim monstrum. Gdyby nie ten opresyjny 
aparat, który za nią stał i z którym ona współ-
pracowała genialnie, to ona byłaby farsowa, 
ale po dołożeniu aparatu przemocy, ona mó-
wiła “tego!”, cięli milicjanci i człowiek znikał. 
Wydała wiele wysokich czy śmiertelnych wy-
roków. Jeżeli to wszystko się doda, to jest far-
sa, ale równocześnie przerażająca.

KP: I jednocześnie prawda.
AK: Koszmar.

KP: Abstrahując od koszmarów, mam 
nadzieję, że reszta dnia będzie przyjemna. 
Dziękuję bardzo za rozmowę.
AK: To ja dziękuję bardzo. 

S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E2 6 – 2 7
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ENGLISH

ALEKSANDRA KONIECZNA: SOMETIMES I FEEL 
LIKE I’M SHINING, SOMETIMES LIKE I’M  
OLD AND USELESS

Katarzyna Paczóska: Good morning everyone.
Aleksandra Konieczna: Good morning.

KP: How are you? Despite being woken up today?
AK: I feel mature. Sometimes I think that it’s graceful and 
shining, and cute, sometimes, like everyone, I have better 
and worse days, that I’m just old and just feel useless, that 
it all went by me, that my success in the cinema at the age 
of 50 just came out of nowhere and disappeared. Careers 
have this tendency to spring out and then disappear. They 
unclog or not. As I spoke with my agent who runs an agency 
for 10 years. At the beginning of every signing, she says 
- I don’t do magic, if you accept that, let’s go further. You 
never know what’s going on, sometimes it unclogs, and 
then it quiets down. The audience doesn’t care if it’ll get 
quiet for a year or two.

KP: Not necessarily. Like, for example, there are waiting 
for a production, like a one with you in it.
AK: Who would wait for something in me in it, I wonder.

KP: Me for example. Ladies and Gentleman - Aleksandra 
Konieczna.
AK: Good Morning.

KP: Good Morning, Ms Aleksandra. Not so long ago you 
started in “The Last Family”...
AK: 2016 was a year when it all started for me. I played in 
“The Last Family”. Jan P. Matuszyński cast me in it and 
birthed me for the polish cinema but I was a different 
actress in 2016 and a different one in 2005. I was the same 
learning, developing one but an actress. The younger one - 
yes. The time is not doing me any favors.

KP: Why?
AK: For example, I read in an interview with my other good 
friend that, similarly to me, exploded in mature age and 
she said that she will never play those roles that she could 
as a 40-year-old or 35-year-old woman that is still a sexual 
object while 50-year old I don’t know. In every movie 
I played, I am portrayed to be 10 years older and when 
people see me on the street they say - how good you look! 
I wonder why is it like that in the case of actresses and in 
the case of actors - it’s the other way around. I don’t want 
to go with some feminism or anything, some say that those 
would be the idiots who don’t have sex and they hate men. 
That’s not true. They like sex, they like men. They like 
women too, they just like love. Bringing it back, with male 
actors it’s the other way around - the older ones are playing 
younger. I asked a make-up artist - why is it like that? She 
thought about it and said - maybe it’s because women 
are not feeling so good after 12 hours on the set? Well, 
they don’t at all, I can tell you some names of wonderful 
actresses who work energetically in their gardens, they 
are all for their grandchildren because - what else is there 
to do in retirement? Those are some amazing actresses 
and names and they are just lying there and me, talking 
about it, I think about myself in 10 years time as well. It’s 
a situation for actresses where for 8 male roles, there is 
one female. For example, in the movie “It’s complicated”, 
Meryl Streep has sex with Alec Baldwin. When I watched 
it with young people, two of them said - bleh, it’s gross, I’m 
gonna puke! And they left! It’s changing the course that 
sex is only for the young body. We - women - are different 
biologically from men and for those changes to appear 
in law and habits - it will take some time. It’s amazing 
that a woman gets cold faster. Those examples could be 
multiplied. I say this all after the sociologist who wrote 
“Invisible women”, a book that should be basic literature. 
Urbanization of big cities is from men and for men. The 
analysis tells us that men and women travel differently. 
Men get up, go to work and come back. Women, especially 
those with a child, go around. They go to the doctor, to the 
shop, with a kid. If you’d look at hospitals or elderly care 
homes, most women take care of their parents. Girls like 
dolls, and boys build railroads and play war.

KP: Thank you for the conversation.
AK: Thank you very much. 
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I NSTAGR A MOW YCH MIEJSC 
W E W ROCŁAW IU

W STOLICY DOLNEGO ŚLĄSKA NIE BRAKUJE MODNYCH I FOTOGENICZNYCH SCENERII, KTÓRE ŚWIETNIE SPRAWDZĄ 
SIĘ DO ZDJĘCIA NA INSTAGRAM. POZNAJ 5 NAJBARDZIEJ #INSTAFRIENDLY MIEJSC WE WROCŁAWIU!

  THE BRIDGE WROCLAW MGALLERY
Pl. Katedralny 8, Ostrów Tumski, Wrocław
T. +48 71 72 73 100
M. hotel@thebridgewroclaw.pl
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1. GALERIA NEONÓW  
NA RUSKIEJ
Na podwórku przy ulicy Ruskiej znajduje się 
galeria neonów, która bije prawdziwe rekor-
dy na Instagramie. Z pewnością to najpięk-
niej oświetlone i najbardziej instagramowe 
podwórko we Wrocławiu. Wszystkie prezen-
towane w galerii neony pochodzą z kolekcji 
fundacji Neon Side Wrocław, założonej i pro-
wadzonej przez Tomka Kosmalskiego, który 
w ciągu ostatnich 10 lat ocalił kilkadziesiąt 
historycznych neonowych szyldów. Dzięki 
niemu mają szansę przetrwać i to w bardzo 
oryginalnym stylu. Najlepsze zdjęcia w tym 
miejscu wychodzą oczywiście po zmroku. 

 www.instagram.com/p/Ca-IZccMnFb/ 

2. RZEŹBA NAWA  
NA WYSPIE DALIOWEJ
Propozycja na miłośników sztuki i futury-
stycznych kadrów. Na Wyspie Daliowej, 
leżącej w bezpośrednim sąsiedztwie zabyt-
kowego Ostrowa Tumskiego, znajduje się 
plenerowa rzeźba NAWA, autorstwa Oskara 
Zięty. Imponująca rzeźba została wykonana 
innowacyjną techniką nadmuchiwania stali. 
Dzieło wrocławianina jest doceniane przez 
specjalistów od dizajnu i architektury i oczy-
wiście instagramerów. Nie tylko zachwyca 
i intryguje formą, ale też pięknie odbija oto-
czenie. Dzięki temu pozwala na wykonanie 
wielu ciekawych ujęć. 

 www.instagram.com/p/

CUshlxtgqau/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

3. THE BRIDGE  
WROCŁAW MGALLERY
Designerskie wnętrza łączące styl indu-
strialny i gotycki, lustrzany sufit w lobby, 
apartamenty z  zapierającym dech wido-
kiem na katedrę… To tylko niektóre ze 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

smaczków, które można upolować na zdję-
ciach w 5-gwiazdkowym hotelu The Bridge 
Wrocław MGallery. Prawdziwą perełką jest 
zlokalizowana na ostatnim piętrze strefa 
relaksu, z niepowtarzalnym widokiem na 
nadodrzańskie bulwary. Inspiracją do jej 
stworzenia był wrocławski Ogród Botanicz-
ny – urzekający bogactwem roślinności. Od-
zwierciedleniem panującego w nim klimatu 
są znajdujące się w tej części hotelu ogrody 
wertykalne. Z pewnością to najbardziej in-
stagramowa strefa SPA we Wrocławiu! Za-
chwyt budzi też ściana wodna we foyer na-
wiązująca do Odry i historii tego miejsca. 
Stąd można udać się do hotelowego ogrodu, 
gdzie w sezonie letnim działa The Bridge Su-
mmer Bar – stylowa przestrzeń na świeżym 
powietrzu w otoczeniu malowniczej archi-
tektury Ostrowa Tumskiego. 

 www.instagram.com/p/
B1Iti8DI6uy/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

4. KAMIENICA SACHSÓW
Kamienica Sachsów przy Placu Teatral-
nym, dawniej neorenesansowa luksusowa 
kamienica czynszowa, powstała w  latach 
1870-1873 i należała do żydowskiej rodziny 
wrocławskich przedsiębiorców Sachs. Za-
projektował ją architekt Karl Schmidt – au-
tor projektów m.in. zabudowy wrocławskie-
go ZOO, budowli na Wzgórzu Partyzantów 
oraz rozbudowy Opery Wrocławskiej. Od 
początku największym jej atutem była klat-
ka schodowa, a w niej piękna czarno-biała 
posadzka i kręte schody. Dziś jest to jedno 
z ulubionych miejsc na sesje zdjęciowe we 
Wrocławiu. Nagrano tu również teledysk. 
Spędzając w  tym miejscu nawet godzinę 

5  N A J B A R D Z I E J . . .

wciąż można mieć poczucie, że coś jesz-
cze przeoczyliśmy i musimy zrobić kolejne 
zdjęcie. Ta klatka uzależnia!

 www.instagram.com/p/CYBL3b5sTDP/ 

5. CUKIERNIA NANAN
Nanan Patisserie to wymarzone miejsce dla 
wszystkich fanów instakadrów, designu i słod-
kości. Ta urokliwa cukiernia zlokalizowana jest 
przy ulicy Kotlarskiej. Po przekroczeniu jej progu 
trafimy do cudownego, różowego i przytulnego 
świata. Pierwsze skrzypce grają tu autorskie de-
sery wyeksponowane jak u jubilera oraz charak-
terystyczny i zarazem subtelny design. Miękkie 
ściany w różowym kolorze, drewniana podłoga, 
kamień i złote akcenty tworzą fantastyczną sce-
nerię do zdjęć, przy jednoczesnym testowaniu 
obłędnych autorskich monoporcji.    

 www.instagram.com/p/
CSzcn45Lw3P/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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otencjalnie, każdy z nas może zostać kim chce. 
No chyba, że urodziłeś się mały. To nie zostaniesz 
koszykarzem. No i chyba, że urodziłeś się w bied-

nej rodzinie. To pewnie nie wykorzystasz swojego poten-
cjału intelektualnego w 100%. No i chyba, że urodziłaś 
się w przemocowej rodzinie, gdzie rodzice chcieli Cię 
uzależnić od siebie, żebyś nigdy nie uciekła z gniazdka 
i zaspokajała tylko ich potrzeby. To też Ci będzie trudno. 
I ogółem jak mieliście jakieś doświadczenia trudne to 

Jego główną aspiracją w życiu jest zostanie 
publikowanym autorem lub przetłumaczenie 
sobie, że społeczeństwo nie było gotowe. 
Redaktor prowadzący Anywhere.pl.

JAKUB
WEJKSZNER

WIĘCEJ 
FELIETONÓW 
znajdziesz na  
www.anywhere.pl

P

bardzo ciężko jest je pokonać, bo właściwie nie ma wy-
tchnienia w tym świecie nawet na sekundę, bo zaraz coś 
Ci spadnie na łeb.

Ja na przykład, mam zupełnie tak samo. Co chwilę 
myślę o tym, gdy chwila spokoju w moim życiu zakrywa 
płachtą frenetyczny obraz mój, że zaraz, że oto już nie-
długo nastąpi koniec spokojnych dni i zza płachty wynu-
rzy się góra lodowa, która nie dość, że swym ciężarem 
zaatakuje bytność mną jak w tym filmie, w którym, jak 
sugeruje pewien komunista, kapitalizm nie mógł być 
istnieć w mezaliansie z biedą, to jeszcze w dodatku ta 
złapie mnie za pysk, napluje do nosa w swoistym akcie 
waterboardingu i opowie mi o moich słabościach, śmie-
jąc się szyderczo.

Bo na każdej drodze lubią powstawać przeszkody, jak 
Polacy w XIX wieku. I tak jak wtedy oni nie wiedzieli, że 
wielu z naszych pobratymców miałoby obecnie w dupie 
ich poświęcenie i w sumie to mogliby być Niemcami, 
w sumie to blisko, w sumie czemu nie, w sumie może 
pojedziemy zobaczymy, w sumie za tą samą pracę lep-
szy hajs, w sumie czemu nie; tak i my nie wiemy obecnie 
czym byśmy byli, gdyby wszystko w naszym życiu uło-
żyło się tak, jak w naszej wymarzonej rzeczywistości, 
w której istnieje przeznaczenie i  jesteśmy wybrańca-
mi bez wysiłku.

Można by się bowiem zastanowić nad faktem blizn, 
które nas tworzą. Które zmieniają nas i wyciągają na 
wyżyny. I tego również, że przeznaczenie nie istnieje. 
Przynajmniej nie w takim pięknym i hollywoodzkim 
wydaniu, gdzie oni mogą nagle zostać wezwani i niewiel-
kim wysiłkiem zyskują wielką moc. Nasze przeznacze-
ni jest bardziej prozaiczne. Powstając, możemy zrobić x 
rzeczy. Środowisko może nas wspomóc w tych rzeczach 
albo zawęzić nasze możliwości ewentualnie. Możesz na 
przykład zostać technikiem z dobrym wynikiem, bo 
umiesz dobrze w matematykę albo możesz grać w poke-
ra. Możesz zostać solistą w filharmonii, bo masz dobry 
słuch albo rapować o trudach życia na ośce, choć obec-
nie bardziej pasowałoby do tej podgrupy – o tym, że jest 
Ci trochę smutno, masz dużo fałszywych ludzi wokół 
Ciebie z powodu pieniędzy (szok!) i ogólnie o tych pie-
niądzach, że są fajne. I trochę czujesz się lepszy od in-
nych, bo co najmniej 5 osób w Twoim życiu powiedziało 
Ci, ze jesteś wyjątkowy, a na obiad wydałeś tyle co ludzie 
na ratę kredytu.

Ogólnie chodzi mi o nic. Chciałbym, żeby było nam 
wszystkim idealnie źle, ale to się pewnie nie uda. Może 
nam być tylko wszystkim średnio przez wieki wieków. 
Ale z tego powodu nikt nam nie wyśle alertu, więc może 
trzeba będzie ogarnąć to we własnym zakresie. 
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KATARZYNA
PACZÓSKA
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(W TEATRZE STUDIO)

odzina dla ukojenia wewnętrznego 
raz dziennie, codziennie. Najlepiej 
– godzina, ale 20 minut też swoje 

zrobi. Taka przerwa lunchowa na dokar-
mienie umysłu świeckim spokojem. Mój 
osobisty był okrutnie wygłodzony. I szcze-
rze mówiąc, gdyby nie fakt, że kompletnie 
o nim zapomniałam, pewnie poczułabym, 
że mechanizm samozeżarcia wkrótce 
może zostać aktywowany. Nie zdążyła-
bym nawet odmówić Ody do spokoju.

G

Spokój jednak wędrował już w moją stro-
nę. Napisała do nas Marta Malikowska, która 
ostatnimi czasy wpadła do na wywiad i sesję 
zdjęciową, z  zaproszeniem na “Malinę” do 
Teatru Studio. “Malina” to spektakl, koncert 
i sesja medytacyjna w jednym i napiszę szcze-
rze, że to chyba najlepszy produkt z  serii 3 
w 1, z jakim było mi się dane zapoznać.

Inspiracją do przedstawienia była dzia-
łalność Maliny Michalskiej, która pier-
wotnie była tancerką i  akrobatką, a  póź-
niej – propagatorką hathajogi. Michalska 
głosiła, że regularna praktyka (swoim 
uczniom powtarzała “najlepsze rezultaty 
osiągamy przez wytrwałość”) pomaga od-
zyskać równowagę psychiczną. W 1966 r. 
jej studium zostało wpisane na listę Mię-
dzynarodowego Stowarzyszenia Ruchu 
Jogi, a  rok później 1967 r. dr N.V. Raj-
kumar wręczył jej dyplom, upoważniający 
do prowadzenia własnej szkoły hathajogi.

Powracając do roku 2022 – na sce-
nie Malaria, trzy dziewczyny w  leggin-
sach, z artybutami mędrczyń, tj. długimi 

siwymi brodami, przywitały się z publicz-
nością kojącymi głosami i rozpoczęły nie-
werbalną afirmację safe space. Spokój nie 
był wszechobecny od samego początku, 
został utkany z  gorzkich żali bohaterek 
i  widowni, do której dziewczyny zwraca-
ły się, używając żeńskiej formy czasowni-
ków (sprostowanie – spektakl był otwarty 
dla każdej osoby).

Dziewczyny, łącząc niebywały absurd 
zaczerpnięty z  rzeczywistości oraz wie-
dzę z praktyki jogi wykreowały miejsce do 
praktyki wewnętrznego spokoju.

I za to Wam dziękuję.
Nieważne więc czy koi Cię leżenie w bez-

ruchu i wgapianie się w drzewo nad Tobą.
Nieważne czy koi Cię widok tego pana, 

którego widzisz codziennie rano, koło 6.40, 
wchodzącego do spożywczaka po hot-doga.

czy głaskanie swojego hot-kota
czy koncerty organowe
czy pisanie grupowe
Raz dziennie, codziennie, pamiętaj
o czułości dla siebie.   
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H ISTORIA O TYM, JAK ODNALAZŁAM

BŁOGI 
   SPOKÓJ
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więcej na buy too.pl

Bransoletka Horse 
Bransoletka z oryginalnym  wzorem 
konia artystycznie uchwyconym  
w jego ruchu.

Materiał: srebro – próba  925
Długość:18cm

Przystań
Marika Krajniewska

Powieść choć jest fikcją, została 
mocno osadzona w realiach hi-
storycznych. Jest tu i działalność 
konspiracyjna Umińskiej, i wojenny 
teatr Leona Schillera, i codzien-
na – jakże niezwykła – walka 
superbohaterek.

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

https://buytoo.pl


opockie gonitwy mają charakter płaski, co ozna-
cza, że konie mają tu do pokonania ustalony dy-
stans, nie muszą natomiast pokonywać żadnych 

przeszkód. Oddzielnie odbywają się gonitwy koni peł-
nej krwi angielskiej i gonitwy koni czystej krwi arab-
skiej. Od kilku lat dodatkowo w Sopocie rozgrywane są 
gonitwy kłusaków francuskich w sulkach. W tym roku 
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LETNIA TR ADYCJA SOPOTU 
– W YŚCIGI KON N E 

planowanych jest dwadzieścia siedem gonitw w ciągu 
czterech dni. Konie pobiegną tradycyjnie w godzinach 
popołudniowych, od 15.00. 

Sopockie wyścigi to, jak zawsze, wydarzenie o cha-
rakterze rodzinnym. Organizatorzy również w  tym 
roku przygotowali dla odwiedzających wiele atrakcji, 
wśród których najważniejszą jest konkurs kapeluszy. 

Sport wyścigowy dawniej był domeną elit, dosko-
nałym pretekstem do licznych spotkań na gruncie to-
warzyskim. W Sopocie była to jedna z najpopularniej-
szych rozrywek kuracjuszy, którzy przybywali tu latem 
z całej Europy. Elegancki strój i obowiązkowy kapelusz, 
a u panów cylinder, wyróżniały wyścigi spośród innych 
wydarzeń sportowych. Z czasem nieco rozluźniły się 
zasady dotyczące dress code, ale równocześnie panie 
zaczęły prześcigać się w ozdabianiu swoich, coraz wy-
myślniejszych, kapeluszy. Popularne między innymi 
w brytyjskim Ascot konkursy na najpiękniejszy kape-
lusz zagościły z czasem na większości torów wyścigowych 

WYŚCIGI KONNE ORGANIZOWANE W SOPOCIE TO JEDYNA 
W SWOIM RODZAJU IMPREZA, KTÓREJ WAKACYJNY, 
NADMORSKI CHARAKTER POWODUJE, ŻE W LIPCU 
NA HIPODROM ŚCIĄGAJĄ PRAWDZIWE TŁUMY. 
EMOCJE SĄ OGROMNE I CHOĆ GONITWY TRWAJĄ BARDZO 
KRÓTKO, TO KAŻDY WIDZ Z UWAGĄ ŚLEDZI SYTUACJĘ NA TORZE. 
CZASAMI BOWIEM WYSTARCZY SEKUNDA, BY PRZESĄDZIĆ 
O ZWYCIĘSTWIE TEGO LUB INNEGO WIERZCHOWCA. 

S
TEKST Alicja Kocik  ZDJĘCIA Monika Metza - Jodłowska
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świata. W Polsce konkursy takie towarzyszą 
Gali Derby na warszawskim Służewcu, let-
nim gonitwom na sopockim Hipodromie, 
a także podczas innych wydarzeń jeździec-
kich, takich jak Gałkowo Masters. W Sopocie 
konkurs ten cieszy się ogromną popularno-
ścią, można zobaczyć wiele pięknych modeli 
kapeluszy i fascynatorów robionych specjal-
nie na tę okazję u trójmiejskich modystek. 
W konkursie biorą udział także młode dziew-
czyny, dlatego w tym roku, po praz pierwszy, 
przeprowadzone będą dwa konkursy, dla do-
rosłych oraz dla młodzieży. Panie, panny oraz 
panów zapraszamy w niedzielę, 17 lipca. Part-
nerami konkursu kapeluszy są Farys Design, 
producent biżuterii inspirowanej światem jeź-
dziectwa, Maurisse, producent kosmetyków 
z linii Biotaniqe oraz Selfie Project, studio 
urody Mona Eliza, salon kosmetyczny Petite 
Perle, salon kosmetyczny Secret Avenue.  



lpha to pierwszy z 7 planowanych 
biurowców i obiektów komercyjnych 
w ramach Airport City Gdańsk, no-

woczesnej dzielnicy lotniskowej, z 100 tysią-
cami metrów kwadratowych powierzchni 
najmu. Biurowiec ma 6 pięter i 8,5 tysiąca 
metrów kwadratowych powierzchni najmu. 
Dwie kondygnacje podziemne oferują łącznie 
197 miejsc parkingowych. 

ZNAKOMITA LOKALIZACJA
Ogromnym atutem ACG jest lokalizacja w są-
siedztwie lotniska, Obwodnicy Trójmiasta 
i blisko wjazdu na autostradę A1, z doskona-
łym dostępem do Pomorskiej Kolei Metropoli-
talnej, komunikacji miejskiej i sieci tras rowe-
rowych. Inwestycja ACG powstaje w zgodzie 

NOWOCZESN Y BIUROWIEC 
PR ZY GDA ŃSKIM LOTNISKU

G D A Ń S K3 8 – 3 9
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W POŁOWIE MAJA ODDANO DO UŻYTKU BIUROWIEC ALPHA AIRPORT CITY GDAŃSK. TO OBIEKT ULTRANOWOCZESNY 
Z INTELIGENTNYMI ROZWIĄZANIAMI TECHNOLOGICZNYMI, A DO TEGO KOMFORTOWY I PRZYJAZNY ŚRODOWISKU.

   Biurowiec ma sześć pięter oraz dwie kondygnacje podziemne, na których znajduje się parking. Fot. Piotr Wittman

A z panującym trendami, uwzględniającymi 
potrzeby użytkowników budynków oraz z po-
szanowaniem środowiska naturalnego.

Największym najemcą Alphy będzie mię-
dzynarodowa firma z branży IT, która będzie 
zajmowała powierzchnię na trzech piętrach 
biurowca. Obecnie trwa proces adaptacji 
wnętrz. Pracownicy powinni się wprowadzić 
do nowych biur jesienią. 

CERTYFIKAT LEED GOLD
O wyjątkowości inwestycji świadczy fakt, że 
została zrealizowana w zgodzie z wymagania-
mi certyfikacji LEED, według najnowszej i naj-
bardziej restrykcyjnej wersji v4 Building Desi-
gn and Construction. Pierwszy z  budynków 
został już certyfikowany na bardzo wysokim 

poziomie Gold, który można osiągnąć dzięki 
zastosowaniu najlepszych technologii m.in. 
wodno- i energooszczędnych, jak i optyma-
lizacji procesów budowlanych mających na 
celu stworzenie obiektu przyjaznego środowi-
sku. Konsultantem odpowiedzialnym za cer-
tyfikację LEED była firma Sweco Consulting.

WYJĄTKOWY W SKALI KRAJU
Generalnym wykonawcą Alphy była firma 
HOCHTIEF Polska.

- Kompleks Airport City Gdańsk to projekt 
wyjątkowy w skali całego kraju, a Alpha to no-
woczesny biurowiec o wysokich standardach 
ekologicznych, potwierdzonych certyfika-
tem LEED Gold – podkreśla Tadeusz Blecha, 
prezes HOCHTIEF Polska.



N O W O C Z E S N Y  B I U R O W I E C  P R Z Y  G D A Ń S K I M  L O T N I S K U

Alpha została zaprojektowana przez biuro 
PIG Architekci, które przez cały okres trwa-
nia budowy prowadziło bezpośredni nadzór 
autorski nad inwestycją, pilnując każdego de-
talu, zarówno z ramienia wykonawcy, jak i in-
westora, Portu Lotniczego Gdańsk.

KOLEJNY BĘDZIE DWA  
RAZY WIĘKSZY
- Zrealizowaliśmy marzenie i otworzyliśmy 
biurowiec Alpha, pierwszy w planowanej no-
woczesnej dzielnicy lotniskowej Airport City 
Gdańsk. Jak tylko wynajmiemy większość 
jego powierzchni, ogłosimy przetarg na bu-
dowę kolejnego, dwa razy większego biurow-
ca Bravo. Mamy już dla niego gotowy projekt 
i pozwolenie na budowę – mówi Tomasz Klo-
skowski, prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. 
Lecha Wałęsy.   

ENGLISH

THE MODERN OFFICE BUILDING  
AT THE GDAŃSK AIRPORT

In the middle of May, Alpha Airport City Gdańsk 
office space was opened. It’s an ultra-modern 
building with intelligent technological solutions 
and is also comfortable and eco-friendly.

Alpha is the first of the 7 planned office build-
ings and commercial objects of Airport City 

are responsible for creating an object that 
is environment-friendly. LEED consultant 
responsible for the certification was Sweco 
Consulting.

UNIQUE IN THE COUNTRY
The General Contractor of the Alpha build-
ing was HOCHTIEF Poland.

Airport City Gdańsk complex is a very 
unique project in the whole country and Al-
pha is a modern office space with very high 
ecological standards that are certified with 
LEED Gold certificate - said Tadeusz Blecha, 
HOCHTIEF Poland president.

Alpha was created by PIG Architects, who 
have been originally and directly oversee-
ing the whole process, taking care of every 
detail for the contractor and investor that 
is Gdańsk Airport.

THE SECOND ONE WILL  
BE TWICE AS BIG
We’ve made our dream come true and 
opened the Alpha building, the first in the 
planned modern airport district Airport City 
Gdańsk. As soon as we’ll rent the rest of the 
building, we will be looking for offers for the 
twice as big Bravo office building. We have al-
ready a project and permission to build one 
- said Tomasz Kloskowski, President of the 
Gdańsk Airport.   

Gdańsk, a modern airport district with 100 
square meters of renting space. The office 
building has 6 floors and 8,5 square meters of 
renting space. Two underground floors have 
197 parking spaces.

GREAT LOCATION
It’s a great asset of the ACG to be located next 
to the airport, Tricity Bypass, and A1 High-
way entrance with great access to Pomerani-
an Metropolitan Train, city transportation, 
and bike lanes. ACG investment is being cre-
ated in accordance with modern trends that 
have the building users' best interest in mind 
with being eco-friendly at the same time.

The biggest Alpha renter will be an inter-
national IT company that will take up to 3 
floors of the building. Currently, the interior 
adaptation process is taking place. Employ-
ees should be able to move-in in the fall.

LEED GOLD CERTIFICATE
Being created according to LEED certifica-
tion requirements, the latest and the most 
restrictive version v4 Building Design and 
Construction show the uniqueness of the 
investment. The first of the building has 
been certified Gold, a very high rank that 
you can achieve only by implementing the 
best technologies for water and energy-sav-
ing and optimizing building processes that 

  Ogromnym atutem Alphy jest lokalizacja w sąsiedztwie lotniska, Obwodnicy Trójmiasta i tuż przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Fot. Piotr Wittman



ELEKTRONICZNE NAKLEJKI 
DZIELNICOW E GDA ŃSK A

obu aplikacjach użytkownicy mają 
możliwość tworzenia bardzo popu-
larnych RELACJI – zdjęć lub kil-

kunastosekundowych filmów, których cechą 
charakterystyczną jest to, że znikają z profilu 
po 24 godzinach od opublikowania. Internau-
ci chętnie korzystają z tego formatu, by dzie-
lić się aktualnościami z życia prywatnego lub 
żeby oznaczyć miejsca swoich podróży.

WSZYSTKIE DZIELNICE
Ciekawym dodatkiem do relacji są naklej-
ki lub GIFy – ruchome obrazki, których 
możemy używać, aby urozmaicić przeka-
zywane treści.

- Postanowiliśmy wykorzystać ten po-
mysł i stworzyć własne, unikalne obrazki 

G D A Ń S K4 0 – 4 1
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GDAŃSK, JAKO PIERWSZE MIASTO W POLSCE, STWORZYŁ 
DZIELNICOWE NAKLEJKI, KTÓRE MIESZKAŃCY ORAZ TURYŚCI 
MOGĄ DODAĆ DO RELACJI NA INSTAGRAMIE I FACEBOOKU.

   Swoją elektroniczną naklejkę mają wszystkie 34 dzielnice Gdańska.

W z nazwami wszystkich dzielnic Gdańska 
– mówi Marek Bonisławski, dyrektor Biu-
ra Prezydenta Urzędu Miejskiego w Gdań-
sku. – Warto podkreślić, że żadne miasto 
w Polsce nie może się pochwalić tego typu 
rozwiązaniem. 

SYMBOLICZNY ELEMENT
Na obrazkach zobaczyć możemy nie tyl-
ko nazwę dzielnicy, ale także najbardziej 
kojarzony z nią element. Wybór charakte-
rystycznego punktu jest efektem ankiety 
dla mieszkanek i mieszkańców przeprowa-
dzonej na profilu @gdansk_official, a także 
konsultacji z przedstawicielami niektórych 
rad dzielnic. Przykładowo, na naklejce 
przypisanej Matarni widzimy samolot, przy 

Stogach – słynne dźwigi nazywane żyrafa-
mi, a naklejka Brzeźna przedstawia chętnie 
odwiedzane przez spacerowiczów molo.

NA INSTAGRAMIE 
I FACEBOOKU
Aby znaleźć elektroniczne naklejki, w panelu 
wyszukiwania GIFów na Instagramie lub Fa-
cebooku należy wpisać nazwę poszukiwanej 
dzielnicy Gdańska bez polskich znaków, np. 
“brzezno” lub “strzyza” i bezpośrednio dodać 
ją do swojej relacji. W przypadku problemów 
z wyszukaniem, można rozszerzyć wyszuki-
waną frazę o hasło „Gdańsk”.

Warto pamiętać, że „dzielnicowe GIFy” to 
uzupełnienie gdańskiej kolekcji elektronicz-
nych naklejek. W  2019 roku wprowadzone 
zostały m.in. grafiki z napisem Gdańsk czy 
wizerunkiem Neptuna.   

GDAŃSKIE MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE :
• Facebook @gdansk
• Twitter @gdansk
• Instagram @gdansk_official
• Spotify @gdansk_official

• TikTok @gdansk_official
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ELECTRIONIC DISTRICKT STICKERS 
IN GDAŃSK

All 34 districts in Gdańsk have their own 
electronic sticker. Gdańsk is the first town 
in Poland to create a sticker that all citizens 
and tourists can add to their Instagram and 
Facebook stories.

In both apps, users have the ability to create 
very popular stories - photos or short, few-sec-
ond videos that disappear after 24 hours after 
publishing. People love to use this format to 
share some current stuff from private life and 
to tag the place they’re in.

ALL DISTRICTS
An interesting addition to stories are stickers 
or GIFs - moving pictures that we can use to 
brighten the added content.

We’ve decided to use this idea and create 
our own, unique pictures with names of all the 
districts in Gdańsk - said Marek Bonisławski, 
the head of the President Bureau of the City 
Department in Gdańsk. - It’s worth highlight-
ing that no city in Poland can say that they 
have such a solution.

SYMBOLIC ELEMENT
You can see, not only the name of the district 
in these pictures but also the best-known ele-
ment of it. Choosing the characteristic point 
came from the survey of citizens created by 
the @gdansk_official profile and consulting 
with the representatives of some local district 
governments. For example, the sticker for 

Matarnia shows a plane, Stogi - famous cranes 
called giraffes, Brzeźno - a popular pier.

ON INSTAGRAM AND 
FACEBOOK
To find electronic stickers, you have to search 
for GIFs on your Instagram of Facebook and 
just type in the desired districts sticker into 
the search bar without polish letters e.g. 
“brzezno” or “strzyza” and put it right into 
your story. In case of any problems, you can 
just widen your search with “Gdańsk” phrase.

It’s worth mentioning that district GIFS 
is the supplementation of Gdańsk collection 
of electronic stickers. In 2019, among many 
others, graphics with Gdańsk sign or Nep-
tun were introduced.   
 

GDANSK SOCIAL MEDIA :
• Facebook @gdansk
• Twitter @gdansk
• Instagram @gdansk_official
• Spotify @gdansk_official
• TikTok @gdansk_official

   Na naklejkach zobaczyć możemy nie tylko nazwę dzielnicy, ale także najbardziej kojarzony z nią element. To kilka z nich – prawda, że warto wykorzystać w relacjach?
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NAJBLIŻSZE TYGODNIE SPRZYJAJĄ 
RODZINNYM WYPADOM – SWÓJ 
DZIEŃ POD KONIEC MAJA OBCHODZĄ 
MAMY, A NA POCZĄTKU I POD KONIEC 
CZERWCA ŚWIĘTOWAĆ BĘDĄ DZIECI 
ORAZ OJCOWIE. NA HORYZONCIE 
ZACZYNAJĄ TAKŻE POJAWIAJĄ 
SIĘ POWOLI WAKACJE. JAK ZATEM 
ZAPLANOWAĆ TEN WYJĄTKOWY 
CZAS? BYĆ MOŻE WARTO ZAMIENIĆ 
TRADYCYJNE PREZENTY NA KILKA 
DNI SZALEŃSTWA NA ŁONIE NATURY?

pełnienia oczekiwań najmłodszych od-
wiedzających to wyzwanie – tak samo, 
jak zapewnienie im połączenia odpo-

wiedniej ilości rozrywki i edukacji. Podkarpa-
cie oferuje rodzinom właśnie taki rodzaj ak-
tywnego spędzania czasu, jak i o wiele więcej 
– od łagodnych szlaków na pierwsze wyprawy 
w góry, przez bardzo bliskie spotkania z natu-
rą, aż po muzea, w który miło spędzą czas nie 
tylko dzieci, ale także rodzice. Każdy podróż-
nik, niezależnie od metryki, na pewno znaj-
dzie coś dla siebie. 

GÓRY TAKŻE DLA  
NAJMŁODSZYCH
Wybierając się na Podkarpacie, wędrówka 
po bieszczadzkich szlakach powinna być jed-
nym z najważniejszych punktów zaplanowa-

S

RODZINNY WYPAD 
– ATRAKCJE NA PODKARPACIU 
DLA MAŁYCH I DUŻYCH

nej wycieczki. Towarzystwo najmłodszych 
podróżników nie powinno być problemem 
w zdobyciu kilku szczytów – wystarczy się do-
brze do takiej wędrówki przygotować. Wiele 
bieszczadzkich szlaków z pewnością będzie 
odpowiadało zarówno rodzicom, jak i dzie-
ciom. Jednym z takich punktów na trasie 
po Bieszczadach będzie malownicza Połoni-
na Wetlińska. Wędrówkę można rozpocząć 
z różnych miejsc, między innymi z Ustrzyk 

Górnych lub Przełęczy Wyżniańskiej. W za-
leżności skąd wyruszymy, droga będzie mniej 
lub bardziej wymagająca, dlatego przed wyj-
ściem należy dokładnie sprawdzić i przemy-
śleć swoją trasę, dostosowując ją do wieku 
i kondycji pociech. 

Inną trasą, która nie powinna sprawić 
dzieciom trudności, może być szlak w kierun-
ku szczytu Korbania. Trasę można rozpocząć 
we wsi Bukowiec lub w Łopience, a cała tra-

TEKST Mat. Prasowe  
ZDJĘCIA Mat. Prasowe



 Fot. Tomasz Mielnik

ganizuje często wystawy tematyczne, często 
nawiązujące motywami do bajek, które znają 
zarówno dzieci, jak i rodzice. 

Kolejnym obok Muzeum Lalek nietypo-
wym miejscem do zwiedzania z dziećmi może 
być Muzeum Dobranocek w Rzeszowie. Mu-
zeum powstało z inicjatywy Wojciecha Jamy, 
który przekazała placówce sporo ilość eks-

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

sa nie powinna zająć dłużej niż trzy godziny. 
Choć niewysoki (niecałe 900 metrów nad po-
ziomem morza), charakteryzuje się malowni-
czą trasą i przyjemnym podejściem. Najlepsze 
jednak czeka na podróżników na samej górze 
– z drewnianej wieży widokowej rozpościera 
się zapierających dech w piersiach widok na 
panoramę Bieszczadów oraz znajdujące się 
niedaleko Jezioro Solińskie. 

Z NATURĄ ZA PAN BRAT
Skoro o Jeziorze Solińskim mowa, to nie spo-
sób nie wspomnieć o wspaniałych okoliczno-
ściach podkarpackiej przyrody, która może 
dostarczyć jednocześnie sporą dawkę dobrej 
zabawy. Tereny wokół Jeziora Solińskiego 
i miejscowości Polańczyk są idealnym miej-
scem na aktywny wypoczynek z dziećmi – od 
rowerków wodnych i kajaki, przez aquazor-
bing i windsurfing aż po żaglówki i rejsy po 
jeziorze. Piaszczyste plaże sprzyjają zabawie 
w wodzie, a Zapora Solińska zapewni niezapo-
mniane widoki. Starsi i młodsi na pewno znaj-
dą coś dla siebie. W okolicy znajduje się także 
kilka parków linowych, gdzie dzieci mogą wy-
szaleć się za wszystkie czasy i spróbować swo-
ich sił na wysokościach. 

Inną atrakcją, która pozwoli najmłod-
szym podróżnikom obcować z naturą będzie 
Zagroda Pokazowa Żubrów w Mucznem. Ob-
serwowanie z bliska tak majestatycznych 
zwierząt na pewno spodoba się niejednemu 
młodemu odkrywcy – jest to o wiele bardziej 
ekscytująca forma edukacji, niż przeglądanie 
obrazków w książce. Jeżeli żubry okażą się 
niewystarczające, warto wybrać się z dzieć-
mi także do Leśnego Zwierzyńca w Lisznej. 
Jakie zwierzęta można w nim obejrzeć? Dzie-
ci mogą z bliska przyjrzeć się między innymi 
koziołkom, danielom, jeleniom, dzikom, nor-
kom, ptakom różnych gatunków i wielu, wie-
lu innym zwierzętom. Niektóre z nich można 
nawet pogłaskać albo nakarmić.

MUZEA ŁĄCZĄCE  
POKOLENIA
Gdy najmłodszych turystów zmęczy przeby-
wanie na świeżym powietrzy, pierwsze poważ-
ne piesze wędrówki i zdobywanie bieszczadz-
kich szczytów, warto zadbać o umysłową 

rozrywkę, połączoną ze świetną zabawą i odro-
biną edukacji. Jednym miejsc, które gwaran-
tuje tego rodzaju aktywność będzie Muzeum 
Lalek w Pilznie. Ten niewielki obiekt w swojej 
ofercie posiada przepiękne. tradycyjne lalki 
wykonane z materiałów takich jak drewno czy 
porcelana. Lalki które można tam obejrzeć są 
nie tylko wykonane z dbałością o każdy szcze-
góły, ale pochodzą również z różnych zakąt-
ków świata, na przykład Japonii. Muzeum or-

R O D Z I N N Y  W Y P A D . . .

ponatów związanych z bohaterami znanych 
i lubianych dobranocek – od Bolka i Lolka, 
przez Plastusia, aż po Pszczółkę Maję i Smer-
fy. Muzeum Dobranocek to nie tylko wysta-
wy – organizowane są tam także warsztaty, 
konkursy i projekcje filmowe, które zbliżają 
pokolenia dzięki połączeniu zabawy, edukacji 
i sentymentu. Jest to punkt obowiązkowy na 
mapie zwiedzania Podkarpacia z najmłodszy-
mi członkami rodziny!   



GDYNIA SAILING DAYS, JEDNA Z NAJWAŻNIEJSZYCH IMPREZ 
ŻEGLARSKICH W BASENIE MORZA BAŁTYCKIEGO ODBĘDZIE SIĘ 
W DNIACH 8-24 LIPCA. TO JUŻ 23. EDYCJA IMPREZY, PODCZAS KTÓREJ 
ZOBACZYMY CAŁE SPEKTRUM ŻEGLARSTWA REGATOWEGO. A TO 
WSZYSTKO W GDYNI – ŻEGLARSKIEJ STOLICY POLSKI. W IMPREZIE 
WYSTARTUJE PONAD 600 ŻEGLARZY Z 20 KLAS REGATOWYCH. JEDNĄ 
Z NAJCIEKAWSZYCH ATRAKCJI GDYNIA SAILING DAYS BĘDĄ WIRTUALNE 
REGATY PGE EGDYNIA SAILING DAYS TRANSMITOWANE NA ŻYWO 
PRZEZ POLSKĄ LIGĘ ESPORTOWĄ I POLBOAT YACHTING FESTIVAL. 
NIE ZABRAKNIE ATRAKCJI DLA MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW.

TEKST Mat. Prasowe  ZDJĘCIA Robert Hajduk
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dynia Sailing Days, jedna z najważ-
niejszych imprez żeglarskich w base-
nie Morza Bałtyckiego odbędzie się 

w dniach 8-24 lipca. To już 23. edycja im-
prezy, podczas której zobaczymy całe spek-
trum żeglarstwa regatowego. A to wszystko 
w Gdyni – żeglarskiej stolicy Polski. W im-
prezie wystartuje ponad 600 żeglarzy z 20 
klas regatowych. Jedną z najciekawszych 
atrakcji Gdynia Sailing Days będą wirtualne 
regaty PGE eGdynia Sailing Days transmito-
wane na żywo przez Polską Ligę Esportową 
i Polboat Yachting Festival. Nie zabraknie 
atrakcji dla mieszkańców i turystów.

Impreza rozpocznie się już w piątek 8 lip-
ca. Tego dnia na gdyńskiej plaży rozpocznie 
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się bowiem PGE Superpuchar PLE, czyli 
największa w Polsce impreza esportowa or-
ganizowana przez Polską Ligę Esportową. 
Przez 3 dni fani esportu rywalizować będą 
w  rozgrywkach CS:GO, Valorant, FIFA 
i w eSailingu - odbędą się wirtualne regaty 
PGE eGdynia Sailing Days, czyli eSailingo-
wy turniej na platformie Virtual Regatta. To 
największy i najpopularniejszy na świecie in-
ternetowy symulator wyścigów żeglarskich 
zarządzany przez światową federację żeglar-
ską World Sailing.

Święto graczy i sportu wirtualnego bę-
dzie łącznikiem między esportem a realnym 
żeglarstwem. Ściganie w  ramach Gdynia 
Sailing Days rozpocznie się 9 lipca od wy-
ścigów w ramach Ekstraklasy Polskiej Ligi 
Żeglarskiej. W ramach Gdynia Sailing Days 
odbędą się m.in. regaty Pucharu Europy 
w klasach 29er i Flying Dutchman, o meda-
le mistrzostw Polski rywalizować będą że-
glarze w klasach 49er, 49erFX, Star i RS21, 

https://gdyniasailingdays.org


odbędą się też mistrzostwa Polski w żeglar-
skich sprintach. O Puchar Gdynia Sailing 
Days ścigać się będą m.in. katamarany, nie 
zabraknie regat w ramach Polskiej Ligi Że-
glarskiej, a najmłodsi żeglarze rywalizować 
będą w mistrzostwach Polski juniorów młod-
szych w klasie O’pen Skiff oraz w regatach 
KINDER Joy of moving Puchar Trenerów 
w klasie Optimist.

- To będzie wyjątkowa edycja, a zaanga-
żowanie sponsora głównego PZŻ, PGE Pol-
skiej Grupy Energetycznej pozwoliło nam 
na rozszerzenie formuły imprezy. To nie 
tylko rywalizacja na wodzie, ale też szereg 
atrakcji na brzegu. Po raz pierwszy w histo-
rii imprezy odbędą się też regaty wirtualne, 
do których zapraszamy żeglarzy z całego 
świata. PGE eGdynia Sailing Days będzie 
miał spektakularną oprawę dzięki współpra-
cy z Polską Ligą Esportową, która finałową 
rozgrywkę będzie transmitowała na żywo. 
eSailing dynamicznie się rozwija, w wirtual-
nych regatach rywalizują setki tysięcy ludzi 
na całym świecie i dzięki temu z naszą im-
prezą mamy szansę dotrzeć do szerokiego 
grona odbiorców - mówi Tomasz Chamera, 
prezes Polskiego Związku Żeglarskiego.

Regaty PGE eGdynia Sailing Days zo-
staną rozegrane w dniach 8-10 lipca. Z ko-
lei w dniach 21-24 lipca gdyńska Marina 
Yacht Park wypełni się jachtami żaglowy-
mi, luksusowymi katamaranami i łodzia-
mi motorowymi. W tych dniach odbędzie 
się Polboat Yachting Festival, czyli wysta-
wa polskiej branży jachtowej. To najwięk-
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sza ekspozycja jachtów na wodzie w Polsce, 
na której pojawia się coraz więcej premier 
i wyjątkowych modeli jachtów. Podczas wy-
darzenia będzie można również spotkać się 
z przedstawicielami i producentami ekspo-
nowanych jachtów oraz z ciekawymi gość-
mi specjalnymi festiwalu. Jest to też szansa 
na zapoznanie się z najnowszymi trendami 
i technologiami wykorzystywanymi w bran-
ży jachtowej.

- Swój udział zapowiedziały czołowe pol-
skie stocznie m.in. Sunreef Yachts, Galeon, 
Cobrey, Northman, Parker, La Mare, Sportis 
oraz wiele młodych, ale niezwykle cieka-
wych m.in. Canna Boats, Mongird Yachts, 

D-Boat, Futuro Boats, a także prestiżowe 
marki zagraniczne np. Hanse, Dehler, Win-
dy, Bayliner, Malibu, Saxdor. Spodziewa-
nych jest kilkanaście premier. Dodatkowo 
odwiedzający będą mogli w tym roku wziąć 
udział w bezpłatnych rejsach jachtami żaglo-
wymi i łodziami motorowymi - w ramach ak-
cji #ZostańWodniakiem. Wstęp na wystawę 
jest bezpłatny - mówi Michał Bąk, Sekretarz 
Generalny Polskiej Izby Przemysłu Jachto-
wego i Sportów Wodnych - Polskie Jachty.

Gdynia Sailing Days to również szereg 
atrakcji dla mieszkańców i turystów przy-
gotowywanych we współpracy z Partnerami 
i Gdyńskim Centrum Sportu. Położenie obu 
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gdyńskich marin jachtowych w samym cen-
trum miasta stwarza możliwości do bezpo-
średniego uczestnictwa w imprezie i bliskie-
go kontaktu z żeglarstwem. Na plaży Gdynia 
Śródmieście stanie też specjalna strefa 
KINDER Joy of Moving Radość żeglowania, 
w której na najmłodszych czekać będzie wie-
le rozrywek.

- Gdynia Sailing Days to nie tylko okazja 
do sportowej rywalizacji i do spotkania się 
w szerokim żeglarskim gronie, ale nie do 
przecenienia jest walor edukacyjny tej im-
prezy. W Gdyni są znakomite warunki do 
tego, aby mieszkańcy i turyści zetknęli się 
z żeglarstwem w sposób bezpośredni, wręcz 
namacalny. W wielu miastach na świecie 
mariny położone są na obrzeżach, a w Gdy-
ni obie gdyńskie mariny są w samym cen-
trum. Żeglarstwo to piękny sport i  warto 
go pokazywać tym, którzy jeszcze nie mieli 
okazji go poznać. Zapraszam wszystkich do 
Gdyni - mówi Aleksandra Melzacka, olimpij-
ska z Tokio w klasie 49erFX i Ambasadorka 
Gdynia Sailing Days.

Festiwal żeglarski Gdynia Sailing Days 
na stałe już wpisał się w  kalendarz, ale 
i w krajobraz miasta Gdynia, które od po-
czątku aktywnie uczestniczy w organizacji 
imprezy. Będzie to już 23. edycja imprezy, 
która uczyniła Gdynię jednym z ważniej-
szych żeglarskich ośrodków w basenie mo-
rza Bałtyckiego.
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- Po dwóch latach organizacji imprezy 
w warunkach pandemicznych ograniczeń, 
w tym roku na szczęście mocniej możemy 
otworzyć się na mieszkańców i turystów. Nie 
zapominamy oczywiście, że pandemia nie 
minęła, ale zniesienie ograniczeń daje nam 
dużo więcej możliwości. Od zawsze było bo-
wiem tak, że Gdynia Sailing Days to święto 
nie tylko dla żeglarskiej społeczności, ale też 
okazja do promocji żeglarstwa wśród ludzi, 
szczególnie dzieci i młodzieży, które z tym 
sportem jeszcze nie miały kontaktu. Gdynia 
Sailing Days to pełne spektrum żeglarstwa 
regatowego, na starcie zobaczymy wielu 

 ORGANIZATOREM REGAT GDYNIA SAILING DAYS jest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z miastem Gdynia i Gdyńskim Centrum Sportu (Partner Strategiczny) oraz 
PGE Polską Grupą Energetyczną (Partner Główny).
 SPONSORZY WYDARZENIA : Ghelamco Poland, Zarząd Morski Portu Gdynia (Port Gdynia)
 PARTNERZY WYDARZENIA : Bank Pekao, STU ERGO Hestia, Polski Holding Nieruchomości, Marina Yacht Park, Garmin, Polska, Olga Gill-Sobota Morwa (Ball) , Blue Media, 

Polska Liga Esportowa, Zakład Porcelany Stołowej Lubiana, Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni, Chocian Sailing, ClickMeeting, Texet Poland, 
KINDER Joy of moving, Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS Gdańsk, Pomorski Związek Żeglarski, YKP Gdynia, Polska Liga Żeglarska, Polska Izba Przemysłu Jachtowego 
i Sportów Wodnych: Polboat, Polska Fundacja Narodowa
 PARTNER TECHNOLOGICZNY : Orange Polska
 PATRONI MEDIALNI : Wirtualna Polska, Prestiż Magazyn Trójmiejski, Anywhere, Żeglarski.info, nowezagle.pl, Trojmiasto.pl, TVP Gdańsk, Radio Gdańsk.
 PATRONI HONOROWI WYDARZENIA : Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Komitet Olimpijski, Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek, Marszałek Województwa 

Pomorskiego Mieczysław Struk

znakomitych żeglarzy z Polski i zagranicy, 
będzie też sporo żeglarskiej młodzieży. Już 
nie mogę doczekać się widoku setek żagli na 
Zatoce Gdańskiej. Zapraszam wszystkich do 
Gdyni – mówi Tomasz Chamera, prezes Pol-
skiego Związku Żeglarskiego.   

 PROGRAM GDYNIA SAILING DAYS
08-10.07 PGE eGdynia Sailing Days i PGE 
Superpuchar PLE
09-10.07 Polska Liga Żeglarska - Ekstraklasa
11-13.07 Puchar Miasta Gdyni kl. ILCA 4, 
ILCA 6, ILCA 7
11-13.07 Mistrzostwa Polski Juniorów Młod-
szych OSF
14-15.07 Mistrzostwa Polski w Sprincie kl. 
OPT, 29er, OSF
15-17.07 Euro Cup kl. FD
16-17.07 Puchar GSD kl. Micro, Delphia 
24OD, N450, F
16-17.07 Puchar GSD kl. A-Class, Nacra 15, 
HC16, Formuła Open
16-17.07 Polska Liga Żeglarska - 1 Liga
16-19.07 Euro Cup kl. 29
16-19.07 Mistrzostwa Polski kl. 49, 49FX
20-22.07 KINDER Joy of moving Puchar 
Trenerów
21-24.07 Polboat Yachting Festival
22-24.07 Otwarte Mistrzostwa Polski kl. 
RS21, Star
23-24.07 IQF Cup kl. IQF 
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oda od zawsze jest ściśle związana 
z czasami, w których powstaje, z ak-
tualnymi wydarzeniami ruchami 

społecznymi i kulturą. Marki budują swoją hi-
storię na przestrzeni lat, poddając się trendom 
lub odwrotnie, dyktując je. Historia mody to 
wciągające opowieści, wydarzenia i ludzie. 
Przypomnijmy sobie niedawny sukces filmu 
Dom Gucci, który odbił się głośnym echem 
nie tylko wśród fashionistów. Wielkie marki 
przez lata budowały swoją pozycję na drapież-
nym rynku modowym. W wielu przypadkach 
nie obywało się bez skandali, upadków, po-
wstań i zmian koncepcji. Każda marka mo-
dowa może pochwalić się wieloma ciekawymi 
historiami i anegdotkami, które tworzą tożsa-
mość firmy i wzbogacają jej osobowość.
Poniżej przedstawiamy tylko kilka ciekawo-
stek o wybranych markach, które są dostępne 
w Designer Outlet Gdańsk. Po przeczytaniu 

M I E J S C A  /  P L A C E S4 8 – 4 9

TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe

MODA TO OPOWIEŚCI 
O   LU D Z I AC H  I   Z DA R Z E N I AC H

M naszego artykułu, podczas zakupów będziecie 
mogli pochwalić się wiedzą o danej marce lub 
pomyśleć o niej przez pryzmat anegdotki. 

Czy wiecie, że… najbardziej znany model 
sportowych butów NIKE AIR MAX inspiro-
wany był wyglądem... budynku muzeum? 
Inspiracją do stworzenia charakterystycz-
nej dla modelu Nike Air Max odsłoniętej po-
duszki gazowej było paryskie muzeum sztu-
ki współczesnej Centre Georges Pompidou. 
Konstrukcja budynku jest bardzo lekka i pra-
wie całkowicie przeszklona, dzięki temu wnę-
trze jest widoczne z ulicy.

Hiszpańska marka DESIGUAL, którą 
stworzył Thomas Meyer powstała z miłości do 
różnorodności ludzi. Meyer kierował się pra-
gnieniem, by ludzie nie byli tacy sami i wyróż-
niali się z tłumu za pomocą ubrania. Założył 
Desigual właśnie dla tych osób, które miały 
podobny sposób myślenia. Filozofia marki to 

“ubieramy ludzi, nie ciała”. Dlatego projekty 
Desigual są inspirowane ludźmi i wyróżniają-
cymi ich cechami. Marka skupia się raczej na 
tworzeniu w pierwszej kolejności emocji, a na-
stępnie mody.

Skąd wzięło się logo LACOSTE? Założyciel 
marki Lacoste René Lacoste od wczesnej mło-
dości zmagał się z problemami zdrowotnymi. 
W ramach kuracji lekarz zalecił młodemu 
chłopakowi wysiłek fizyczny, bogaty ojciec 
stwierdził, że jeśli sport, to tylko taki, któ-
ry kojarzy się ze społecznymi elitami. Padło 
na tenis. René Lacoste w 1927 roku podczas 
jednego z turniejów został okrzyknięty przez 
prasę mianem aligatora. Powodem był fakt, że 
zawsze nosił ze sobą teczkę z krokodylej skóry, 
a w grze był ostry i agresywny.

TOMMY HILFIGER to dziś jedno z naj-
bardziej rozpoznawalnych nazwisk amery-
kańskiego rynku fashion. Ale o mały włos 



ADIDAS jest też pomysłodawcą piłkar-
skich korków. Pierwsze buty z gumowymi 
ćwiekami świat poznał w 1954 roku, kiedy re-
prezentacja RFN pokonała Węgrów i zdobyła 
mistrzostwo świata w piłce nożnej mając na 
nogach właśnie ten model. 

BENETTON to jedna z najbardziej ko-
lorowych marek, ale i jedna z najbardziej 
skandalizujących. 

A wszystko za sprawą Oliviero Toscani, 
który w latach ‘80 objął stanowisko dyrekto-
ra kreatywnego marki. Wdrożył niebywale 

M O D A  T O  O P O W I E Ś C I . . .

gwiazdy, m.in.: Justin Bieber Frank Ocean, 
Kate Moss, Margot Robbie, Young Thug, Bella 
Hadid, Grace Coddington, Cameron Dallas, 
James Rodriguez, Zoe Kravitz, Lola Kirke, 
Henry Rollins, G.E.M., Mo’ne Davis, Sonoya 
Mizuno, Yung Beef, Antoine-Olivier Pilon, 
Aomi Muyock, Cuba Tornado Scott, Selah 
Marley, Kacy Hill, Keith Ape, Presley Walker 
Gerber, Anna Ewers, Mark MacEachen, Roos 
Abels, Tommy Genesis, Yung Lean...

Kto nie zna słynnych 3 pasków ADIDASa? 
Początkowo dwa paski umieszczane były 
z boku cholewy nie dla ozdoby, ale po to, 
by wzmocnić obuwie. Gdy założyciel mar-
ki Adolf Dassler zdecydował się na trzy pa-
ski, okazało się, że są one już „zajęte” przez 
fińską markę Karhu. Dassler odkupił prawa 
do trzech pasków za równowartość 1,600€ 
i dwie butelki „dobrej whisky”.

nigdy nie pojawiłby się w panteonie wielkich 
designerów. W latach ’70 w małym miastecz-
ku Elmira założył butik z przerabianą odzieżą 
dla hippisów - The People’s Place. Sklep stał się 
jednak miejscem szalonych imprez i biznes 
szybko upadł. Tommy jednak się nie poddał 
i założył markę pod własnym nazwiskiem. 
By ją wypromować zatrudnił George’a Louisa 
– autora wielu znanych kampanii reklamo-
wych. To właśnie on stworzył dla Tommy’ego 
śmiały billboard, który umieścił na Times 
Square, pt. "Czterej najwięksi amerykańscy 
projektanci mody męskiej to RL, PE, CK i TH.”

Ralph Lauren, Perry Ellis, Calvin Klein byli 
już bardzo znani. Ale kim był TH? Dodatkowo 
na billboardzie znalazło się logo TH i opis: 
„A to jest logo tego najmniej znanego z nich.” 
Pomysł okazał się być niezwykle skuteczny. 
Tommy’ego Hilfigera w jednej chwili znała 
cała Ameryka i Europa Zachodnia.

Najsłynniejsze majtki świata pochodzą 
oczywiście od CALVINa KLEINa. Powstałe 
w latach ‘80 bokserki i slipy z dużym logo na 
gumce to był strzał w 10 firmy z kłopotami fi-
nansowymi. Kolekcję męskiej bielizny po raz 
pierwszy potraktowano jako coś estetycznego 
i pożądanego, a nie tylko funkcjonalnego. Od 
tej pory marka stawia na śmiałe przekazy, cza-
sem nawet o lekkim zabarwieniu erotycznym.

W 1980 roku świat oszalał na punkcie 
słynnej reklamy jeansów marki Calvin Klein, 
w której 15-letnia modelka Brooke Shields 
zapytała: „You wanna know what comes 
between me and my Calvin’s? Nothing.” 
(„Chcesz wiedzieć, co jest między mną a mo-
imi Calvinami? Nic.”). Od tej pory w rekla-
mach Kleina wystąpiły chyba wszystkie 

M O DA  O D  Z AW S Z E  J E S T  Ś C I Ś L E 
Z W I Ą Z A N A  Z   C Z A S A M I ,  W   K T Ó RYC H 
P OW S TA J E ,  Z   A K T UA L N Y M I 
W Y DA R Z E N I A M I  RU C H A M I 
S P O Ł E C Z N Y M I  I   K U LT U R Ą .
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odważną strategię marketingową. Stworzył 
kampanie na pograniczu reklamy społecz-
nej i komercyjnej, tzw. „filozofię koloru”. Pod 
marką Benetton pojawiły się takie tematy 
jak: AIDS, rasizm, homoseksualizm czy re-
ligia. W 1991 roku wielki skandal wywoła-
ły billboardy z  fotografią Therese’y Frare. 
Zdjęcie przedstawiało umierającego na AIDS 
aktywistę Davida Kirby’ego leżącego na szpi-
talnym łóżku, otoczonego przez bliskich. 
Kompozycja postaci na zdjęciu łudząco 
przypominała religijne piety. Po opadnięciu 
emocji, kampanię tę uznano za jedną z pierw-
szych oswajających ludzi z tą chorobą.

Czy istnieje jakikolwiek miłośnik mody, 
któremu trzeba byłoby przedstawiać markę 
LEVI’S? Amerykańska firma produkująca 
odzież, pracuje na swoją renomę już od 1853 

roku! To właśnie Levi’s wymyślił maleńka 
kieszonkę w dżinsach, która znajduje się we-
wnątrz zwykłej kieszeni. Niewiele osób wie, 
czemu ma służyć ten „schowek”. Na samym 
początku marka produkowała wyłącznie 
spodnie, które w dodatku miały być noszo-
ne przez amerykańskich farmerów i górni-
ków. W XIX w mężczyźni nosili przy sobie 
zegarki na łańcuszku, które w trakcie pracy 
mogły zwyczajnie przeszkadzać. Dlatego za-
łożyciel firmy Levi’s – Levi Strauss uznał, że 
mała kieszonka na zegarek podniesie funk-
cjonalność jego produktów.

MARC O’POLO to szwedzki brand, który 
powstał w erze szaleństwa na tle kolorowych, 
sztucznych nonironów. W latach ’60 firma 
podążała zupełnie innym nurtem, kreując 
w ten sposób nowy trend – już wtedy eco, choć 

zupełnie o tym nie mówiono. Podczas gdy cały 
świat stawiał na niemnący poliester i dralon, 
uparci założyciele oferowali cos zupełnie inne-
go - ręcznie tkane koszule bawełniane z Indii 
z widocznym logotypem. Dzięki temu marka 
zrobiła się popularna szczególnie wśród mło-
dych ludzi z odpowiednio dużym wysokim 
kieszonkowym. Do dzisiaj Marc O'Polo uważa, 
że było pierwszym producentem, które umie-
ściło na koszulkach firmowe logo. 

PEPE JEANS to prawdziwy „London look”. 
To marka, która stała się znana dzięki Kate 
Moss, a Kate Moss zyskała popularność dzię-
ki Pepe Jeans. Młodziutka modelka wystąpiła 
w jednej z pierwszych kampanii reklamowych 
marki i od tamtej pory stała się jedna z najbar-
dziej rozchwytywanych twarzy w branży fa-
shion. Pepe Jeans nauczony doświadczeniem 
z supermodelką zaczął stawiać na współpracę 
z nietuzinkowymi osobistościami. 

Takich ciekawostek można byłoby mno-
żyć w nieskończoność, tym bardziej, że 
przedstawione powyżej marki, to tylko cząst-
ka tych, które można znaleźć w Designer 
Outlet Gdańsk. To jedyne na Pomorzu cen-
trum typu Outlet oferuje w ponad 100 skle-
pach modę damską, męską i dziecięcą, od 
eleganckiej i oficjalnej, poprzez casualową, 
sportową, aż po outdoor i bieliznę. Wszystko 
w cenach stale obniżonych od minimum 30% 
do 70% w stosunku do cen w regularnych cen-
trach handlowych.  

Przyjemność pobytu w centrum zapewnia-
ją również część restauracyjna, plac zabaw, 
bezpłatny parking i niebanalna architektu-
ra stylizowana na tradycyjną skandynawską 
wioskę rybacką, z własną 24 metrową latarnią 
morską. W takiej atmosferze odkrywanie mo-
dowych perełek najlepszych marek to czysta 
przyjemność.    
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TEKST Karolina Kołodziejczyk   ZDJĘCIA Pexels.com

1. WĄTP
Nie w siebie, rzecz jasna. Wątp w przekonania 
i stereotypy, z którymi spotykasz się od dzie-
ciaka. W modele życia, które społeczeństwo 
uznaje za “jedynie słuszne”. Niekoniecznie 
dlatego, żeby zbuntować się przeciwko wszyst-
kiemu, zaszyć w lesie i żywić korą. Ale dlatego, 
żeby uświadomić się, że część naszych przeko-
nań tak naprawdę nie jest nasza, a przejęta od 
społeczeństwa, przyjaciół czy też rodziców.

Nie zastanawiamy się nad słusznością pój-
ścia na studia, kupienia mieszkania na kredyt, 

oje życie dzieli się jak dotąd na dwa 
okresy: przed dwudziestym piątym 
i po dwudziestym piątym roku życia. 

Co ma w sobie wyjątkowego ten wiek? Nie jest 
to żadna magiczna, uniwersalna granica, ale 
u mnie oznaczało to już takie maksymalnie 
prawdziwe wejście w dorosłość – koniec stu-
diów, „poważna” praca, koniec długoletniego 
związku, więcej wyjazdów. Dużo się zmieniło 
i dużo rzeczy musiałam sobie uporządkować 
na nowo. Chętnie się z Wami podzielę efekta-
mi tych porządków!

5  R Z E C Z Y ,  K T Ó R E  U Ś W I A D O M I Ł A M  S O B I E  P O  2 5 - T C E

posiadania dzieci. Często traktujemy życie jak 
checklistę, z której chcemy wykreślić wszyst-
kie ważne punkty. A ja proponuję zastanowić 
się, czy te punkty są na pewno nasze.

2. OPINIE INNYCH NIE MAJĄ 
(TAK DUŻEGO) ZNACZENIA
To, co najczęściej powstrzymuje nas przed 
działaniem, to ocena innych. I nie mówię tu 
tylko o ocenie bliskich osób, na których nam 
zależy i branie ich zdania pod uwagę nie jest 
szaleństwem, a raczej oczywistością. Warto 

M

KT ÓR E  U Ś W I A D OM I Ł A M 
S OBI E  P O  25 -T C E
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jednak uświadomić sobie dwie rzeczy. Po 
pierwsze, ludzie nie myślą o nas tak dużo, 
jak my myślimy, że to robią, ani tak mało, 
jakbyśmy może sobie tego życzyli. A po dru-
gie – nawet jak założymy, że jesteśmy pod-
dawani nieustannej ocenie społeczeństwa, 
to co z tego? Ale tak naprawdę – co z tego?

Czy stanie się coś strasznego, jak jakaś 
babcia w  tramwaju krzywo spojrzy się na 
nasze tatuaże albo daleka znajoma wyśmie-
je nasz nowy pomysł na biznes? Po 25-tce 
zrozumiałam, że zdanie innych nie może 
mnie wiecznie powstrzymywać i dołować. 
Oczywiście często biorę je pod uwagę, ale 
nie opieram na nim swoich decyzji czy sa-
mooceny.

3. KORZYSTAJ Z SZANS, 
KTÓRE PRZYNOSI ŻYCIE.
Oczywiście nie bezwzględnie i za wszelką 
cenę, bo jedną z rzeczy, których się (dopie-
ro ostatnio!) nauczyłam, to odpuszczanie. 
Czasem „nie” ma większa moc niż „tak”. 
W  wielu przypadkach jesteśmy jednak 
jakimś dziwnym zrządzeniem losu wrzu-
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cani w  okoliczności, których znaczenia 
nie możemy dostrzec ot tak od razu, ale 
z perspektywy czasu ocenimy je jako wy-
korzystaną szansę.

W swoim życiu zawodowym miałam wie-
le momentów, kiedy z pozoru drobne rzeczy 
prowadziły do czegoś przełomowego. Rok 
temu nie spodziewałabym się, że rzucę etatu 
i kulawo, bo kulawo, ale zacznę jednak pra-
cę na swoim. Albo że przeprowadzę wywiad 
w telewizji internetowej. Gdybym o tym po-
myślała wtedy, pewnie dostałabym skrętu 
brzucha ze stresu! A jednak stało się i wyszło 
dużo lepiej, niż mogłabym zakładać.

4. NIE MUSISZ ODWIEDZIĆ 
WSZYSTKICH KRAJÓW 
ŚWIATA PRZED 
TRZYDZIESTKĄ.
Kiedyś myślałam, że muszę obejrzeć każdą 
kinową premierę, przeczytać wszystkie kla-
syki i jak najszybciej zaliczyć każdą wyma-
rzoną podróż. Goniłam za tym, żeby przy-
padkiem niczego w życiu nie przegapić. A to 
prowadziło raczej do frustracji niż spełnienia.

W końcu przekonałam samą siebie, że po 
pierwsze – pewnie jeszcze trochę sobie poży-
ję, więc wiele świetnych rzeczy wciąż przede 
mną, a  po drugie – mogę jednak umrzeć 
nawet dziś, więc chyba lepiej skupić się na 
codzienności i przeżywaniu jej w stu procen-
tach (nawet jeśli to wakacje za parawanem 
w Gdyni, a nie na wymarzonym Bali).

5. KAŻDY CZASEM SIĘ BOI.
Mamy tendencję do idealizowania ludzi, 
którzy odnieśli sukces, ale uczucie strachu, 
wątpliwości czy słynny syndrom oszusta, zda-
rzają się też na szczycie. To, że czasem się tak 
czujemy, jest normalne, dopóki całkowicie 
nas nie paraliżuje.

Jedna z mądrzejszych rzeczy, którą usły-
szałam w życiu, to „Bój się i działaj”, a zaraz 
obok – „Zrobione jest lepsze od doskona-
łego”. Oba cytaty pochodzą bodajże od 
Oli Budzyńskiej (znanej jako Pani Swojego 
Czasu), której firma odnosi regularne sukce-
sy, a i Ola otwarcie przyznaje się, że czasem 
w siebie wątpi. Tylko, że działa mimo to. I tym 
zdecydowanie warto się zainspirować. 
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CAŁKIEM NIEDAWNO MIELIŚMY OKAZJĘ ODWIEDZIĆ NOWO POWSTAŁE MIEJSCE, KTÓRE NA PEWNO BĘDZIE ABSOLUTNYM 
HITEM NA MODOWEJ MAPIE WARSZAWY. W ZGODZIE Z DUCHEM CZASÓW DOŚWIADCZYMY TAM ZAKUPOWEGO POŁĄCZENIA 
ŚWIATA ONLINE I OFFLINE. CO TO OZNACZA? PRZEKONAJ SIĘ W SKLEPIE I PRZYMIERZALNIACH SKLEPU MODIVO.

F O R  H E R 

C O N C E P T  S T O R E  PR Z Y S Z Ł O Ś C I  W  O D P OW I E D Z I 
N A  P O T R Z E BY  NOWO C Z E S N YC H  KO N S U M E N T ÓW

MODI VO

https://modivo.pl/m/kobiety.html
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G R A N I C A 
M I Ę D Z Y 
O F F L I N E 
I   O N L I N E  S I Ę 
Z AC I E R A . 

jakiegoś czasu doświadczenia za-
kupowe polskich konsumentów 
przenoszone są na inny poziom, 

zgodnie z ich rosnącymi oczekiwaniami w sto-
sunku do sklepów stacjonarnych. Zmiany te 
podyktowane są priorytetami współczesnego 
klienta oraz rosnącą rolą świata cyfrowego 
w przyzwyczajeniach zakupowych. Granica 
między offline i online się zaciera. Salon stacjo-
narny nie może już tylko stawiać na sprzedaż, 
a oprócz oferowanych towarów, powinien za-
pewniać unikatowe doświadczenie. Ważny jest 
nie tylko asortyment, ale uczucia, jakie towa-
rzyszą zakupom!

WYKWALIFIKOWANY 
PERSONEL, 
INDYWIDUALNE PODEJŚCIE 
I PERSONALIZACJA 
Z rozwiązaniem przychodzi grupa MODIVO, 
która po sukcesie obuwniczych sklepów eobu-
wie.pl z możliwością obejrzenia i przymierze-
nia towaru, teraz postanowiła przenieść do-
świadczenia z platformy modivo.pl do salonów 
stacjonarnych. Obok możliwości zamawiania 
bez konieczności wychodzenia z domu i przy-
mierzenia ubrań na miejscu, pojawia się nowa 
alternatywa. Jest nią możliwość odwiedzenia 
sklepu stacjonarnego, do którego zamówisz 
ubrania i przymierzysz je w komfortowej gar-
derobie. Jakie potrzeby klientów spełnia taka 
funkcja i co wyróżnia sklepy MODIVO? 

Współczesny konsument, mający do wy-
boru skorzystanie z platformy online i pojawie-
nie się w sklepie stacjonarnym, coraz częściej 

wybiera tę pierwszą opcję. Unikanie kolejek, 
możliwość przymierzenia towaru w domu – 
to jedne z głównych czynników, dla których 
online wypiera sklepy stacjonarne. A jednak, 
dla wielu z nas, to te ostatnie nadal pełnią 
ważną rolę w doświadczeniach zakupowych. 
Według raportu ShopperTrack “Nowoczesny 
handel detaliczny”, jedna trzecia europejskich 
kupujących wykorzystuje sklepy do obejrze-
nia produktów, co czwarty europejski kon-
sument oczekuje od sprzedawców wyższych 

M O D I V O 
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kwalifikacji, a połowa badanych zwraca szczególną uwagę 
na indywidualne podejście i personalizację oferty. Uczucia 
sensoryczne; faktura ubrań czy obuwia, przyjemny zapach 
i nastrojowa muzyka sklepu, a nawet uśmiech personelu 
znacząco wpływają na decyzję o zakupie.

NOWOCZESNOŚĆ  
I PROGRESYWNE PODEJŚCIE
MODIVO wychodzi naprzeciw potrzebom konsumentów 
i proponuje nowoczesne salony w kilku miastach w Polsce. 
Na miejscu nie znajdziemy tradycyjnych wieszaków i półek 
z ubraniami. Cała oferta prezentowana jest kompleksowo na 
multimedialnych wyświetlaczach, które służą do przegląda-
nia, a także zamawiania towaru.

Obok możliwości wyboru i oglądania asortymentu na 
tabletach, wyjątkowym udogodnieniem jest interaktyw-
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na przymierzalnia, która przypomina garderobę-kapsu-
łę. Znajdziemy w niej również szafę oraz tablet. W przy-
padku złego rozmiaru, zamówienie odpowiedniego odbywa 
się bez konieczności opuszczania przymierzalni. Oprócz 
technologii przyszłości, marka MODIVO stawia na różno-
rodność i inkluzywne podejście:

Moda nie zna granic, dlatego nasze przymierzalnie, 
z uwagi na swój zwiększony metraż, są przyjazne dla osób 
niepełnosprawnych, a także umożliwiają zakupy rodzinom 
z dziećmi oraz grupom przyjaciół – mówi Aleksandra Szol, 
dyrektor e-commerce MODIVO. 

Czym MODIVO zachwyca klientów? Dużym zaskocze-
niem jest sposób, w jaki produkty pojawiają się w przymie-
rzalni oraz jej wygląd. W tej przestronnej przymierzalni na 
dużym tablecie wyświetlane są wybrane produkty. W trak-
cie oczekiwania na zamówiony towar możesz nawet rozwią-
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zać quiz o tematyce modowej. Dodatkowym 
atutem jest możliwość wyboru typu oświetle-
nia, na przykład "spotkanie biznesowe” czy 
"światło dzienne". Interaktywny tablet ma też 
opcję poproszenia o pomoc obsługę, co jest 
bardzo wygodnym i dyskretnym sposobem ko-
munikacji z przymierzającym. 

ZAKUPY ONLINE  
W 48 GODZIN
W ofercie sklepu znajdziemy ponad 600 najpo-
pularniejszych marek, a wśród nich m.in. Guess, 
Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Armani Exchan-
ge, Versace Jeans, Stella McCartney, Twinset 
i Furla. MODIVO to również brandy własne takie 
jak ekstrawagancki Rage Age i sportowe Spran-
di. Aż trudno wybrać swoich ulubieńców!

Udogodnieniem jest również usługa Re-
serve&Collect w MODIVO. Umożliwia ona za-
mówienie produktów online z oferty interneto-
wej lub w aplikacji mobilnej, a następnie odbiór 
i przymierzenie ich na miejscu w sklepie. Pod-
czas zakupów online wystarczy zaznaczyć 
„Odbiór i płatność w sklepie”. Od momentu 
wyboru produktów w domu, dostawa do kon-
ceptu trwa maksymalnie 48 godzin. Zapłacić 
można w sklepie, a poinformuje nas o tym wia-
domość SMS.

Zainteresowania odbiorem asortymentu 
z rezerwacji online jest bardzo duże. Przewyż-
sza ono udział produktów dostępnych stacjo-
narnie, co jest logiczne, ponieważ wachlarz 
produktów dostępnych internetowo jest wie-
lokrotnie większy. Najczęściej korzystającymi 
z usługi reseve&collect są osoby w przedziale 
wiekowym 30-40. Mamy też wiele stałych klien-
tów w przedziale 50-60 lat, którzy bardzo moc-
no polubili tę opcję. Czują się zaopiekowani, 
nie muszą przemierzać sklepu w poszukiwaniu 
produktów. Robią to, wygodnie siedząc przed 
ekranem tabletu. Początkowo ta grupa wie-
kowa dość sceptycznie podchodziła to takiej 
formy zakupów z obawy, że nie poradzą sobie 
z otaczającą ich technologią. Jednak z czasem 
bardzo docenili ten niestereotypowy sposób – 
mówi dyrektor sklepu, Magdalena Jaciubek.

PROFESJONALNE 
DORADZTWO W ZAKRESIE 
STYLIZACJI
Oprócz nowoczesnych technologii i prokon-
sumenckiego podejścia, marka MODIVO ko-
rzysta ze specjalistycznej wiedzy asystentów 
sprzedaży i doradców w salonach. W sklepach 
MODIVO nie tylko obejrzysz, przymierzysz 
i dokładnie zapoznasz się z konkretnym pro-
duktem, ale również zasięgniesz porady od 
wykwalifikowanego personelu. Doradcy tyl-
ko czekają, aż nadarzy się okazja, by podzielić 
się z Tobą wiedzą o stylu! 

Pomoc obsługi zaczyna się już w momen-
cie przeglądania przez klienta oferty na ta-

blecie. Obsługa aplikacji jest rozbudowana, 
można nanieść wiele filtrów w celu zawężenia 
poszukiwań, dlatego nieoceniona jest pomoc 
pracowników MODIVO. Finalizacja zamówie-
nia polega na wpisaniu numeru telefonu, co 
dla nowych klientów jest zaskoczeniem, dla-
tego wszystko objaśniamy, aby klient czuł się 
komfortowo. Następnym krokiem jest wpro-
wadzenie klientów do przymierzalni, w której 
zaczyna się "magia". Produkty, które zostały 
zamówione, czekają na wieszakach w przydzie-
lonej przez concierge przymierzalni opatrzonej 
nazwą jednej ze stolic mody – mówi manager 
sali sprzedaży, Aleksandra Jamróz.

Oprócz profesjonalnego podejścia do klien-
tów, pracownicy MODIVO nieustannie edukują 
się w zakresie stylizacji  i trendów. Jedną z zatrud-
nionych osób jest stylista, który szkoli zespół pod 
względem trendów, typów sylwetek oraz dopa-
sowania kolorów do typu urody. Dlatego zawsze 
możesz liczyć na profesjonalną i fachową ob-
sługę. Obok wykwalifikowanych pracowników 
w stacjonarnych sklepach MODIVO spotkać 
można nietypowego asystenta sprzedaży – ro-
bota o imieniu Pepper. Humanoid rozpoznaje 
Twoje emocje, służy radą, opowiada o koncepcie 
sklepu, objaśnia usługę esize.me, pomaga też 
w odbiorze zamówienia internetowego.

 LISTA STACJONARNYCH  
SKLEPÓW MODIVO 

Warszawa: Galeria Młociny, SKLEP FLAGOWY, 
Zgrupowania AK „Kampinos” 15, 01-934 Warszawa, PON – 
SOB 10:00 – 22:00
Olsztyn: Galeria Warmińska, *usługa przymierzalni 
MODIVO, Tuwima 26, 10-748 Olsztyn, PON – SOB 10:00 
– 21:00
Kraków: Bonarka City Center, *usługa przymierzalni 
MODIVO, Henryka Kamieńskiego 11, 30-644 Kraków, PON 
– SOB 10:00 – 21:00
Zielona Góra: Focus Mall, *usługa przymierzalni MODIVO, 
Wrocławska 17, 65-427 Zielona Góra, PON – SOB 09:00 
– 21:00
Rzeszów: Galeria Rzeszów, *usługa przymierzalni 
MODIVO, aleja Józefa Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów, 
PON – SOB 09:00 – 21:00
Praga: Nový Smíchov Shopping Centre, *usługa 
przymierzalni MODIVO, Plzeňská 8,Praha 5-Smíchov, PON 
– NDZ 09:00 – 21:00
Radom: Galeria Słoneczna, *usługa przymierzalni 
MODIVO, Bolesława Chrobrego 1, 26-600 Radom, PON – 
SOB 10:00 – 21:00
Elbląg: Centrum Handlowe Ogrody, *usługa przymierzalni 
MODIVO, Płk. Stanisława Dąbka 152, 82-300 Elbląg, PON 
– SOB 09:00 – 21:00
Gdańsk: Forum Gdańsk, *usługa przymierzalni MODIVO, 
Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk, PON – SOB 09:00 – 21:00

 ODWIEDŹ MODIVO NA:
modivo.pl
www.facebook.com/modivopl
www.instagram.com/modivo
www.youtube.com/channel/UCbmw7rr86pVh6197n0upy2g 

W   OF E RC I E  S K L E PU  Z N A J DZ I E M Y 
P O N A D  60 0  N A J P OPU L A R N I E J S Z YC H 
M A R E K ,  A   WŚ RÓD  N IC H  M .I N. 
GU E S S ,  T OM M Y  H I L F IGE R ,  C A LV I N 
K L E I N,  A R M A N I  E XC H A N GE , 
V E R SAC E  J E A N S ,  S T E L L A 
MC C A RT N EY,  T W I N S E T  I   F U R L A .
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PIERWSZY MĘŻCZYZNA, KTÓREGO POZNAŁAM – TATA. WYSOKO ZAWIESIŁ POPRZECZKĘ KOLEJNYM 
FACETOM, BO JAK MOŻNA PRZEBIĆ KOGOŚ, KTO KOCHA OD POCZĄTKU I ZAWSZE BĘDZIE KOCHAŁ.
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PIERWSZ Y MĘŻCZ YZ NA, 
KT ÓR E G O  P OZ NA Ł A M

wadzieścia jeden lat temu zaczęła się 
nasza ojcowsko-córczana relacja. I taki 
on był młody, a tak doświadczony jed-

nocześnie we wprowadzaniu nowego człowie-
ka do tego świata. Robił wszystko, aby rzeczy-
wistość stała się dla mnie jak najpiękniejsza, 
pomimo jej naturalnej brzydoty. 

Mając lat mniej niż palców u rąk, spytałam 
czy mogę nazywać go swoim Tatą, a nie po 
imieniu. Czemu zapytałam? Bo gdzieś tam 
miałam ojca, takiego z dokumentów, ale on 
nie istniał naprawdę. A Tata tak, bo był pierw-
szym mężczyzną, którego poznałam. Zapyta-
łam, bo imię nie oddawało tego, kim dla mnie 
był. Imię nie mieści tej troski, opieki, miłości, 
którą córce potrafi dać tylko Tata.

Ale nie był tylko Tatą. W wieku sześciu lat 
myślałam, że jest celebrytą, gwiazdą jak to się 
mówi. Wszędzie miał znajomych, z każdym 
się witał, każdy go pozdrawiał i pytał jak leci, 
a przez to każdy witał się również ze mną, bo 
byłam jego córką. Zawsze pytałam go, jak 
to jest, że ma aż tylu znajomych, a ja zaled-
wie tych kilku przedszkolnych. Dzisiaj rozu-
miem, że dobre osoby przyciągają do siebie 
innych, nie zawsze równie dobrych.

Zawsze chciał, żebym czuła się wyjątko-
wo. I dzięki temu dzisiaj się tak czuje. Dosta-
łam od niego medal za najlepsze smarkanie 

w  chusteczkę podczas przeziębienia roku 
2007, dyplom za najlepszy układ taneczny 
do Barbie Girl, a nawet wygrałam z nim kilka 
meczów w FIFE 2010. Dzisiaj wiem, że mogę 
osiągnąć wszystko. Dzięki Tacie.

Tata potrafi zrobić wszystko. Przechodził 
najtrudniejsze poziomy w grach na Playsta-
tion 2, zdobywał limitowane zabawki, i nigdy 
nie pozwolił mi zwątpić w siebie. Gdy moim 
marzeniem było zostać Celine Dion i całymi 
dniami śpiewałam My Heart Will Go On, ni-
gdy nie powiedział, że może lepiej odpuścić, 
bo koty w pokojach płakały, a sąsiad myślał, 
że jestem niespełna rozumu. Zawsze mnie 
wspierał, dopóki widział, że robię to, co spra-
wia mi radość. Czy było to machanie łyżką do 
butów imitującą miecz, czy wyjście w peruce 
Hannah Montany do sklepu. Zawsze patrzył 
na mnie z dumą. I patrzy nadal.

D Tata był moim kompanem do gier, zabaw, 
głupich pomysłów. Ukrywaniu tajemnicy 
przed mamą i wymigiwaniu się z później-
szych kłopotów. Teraz jest również moim 
przyjacielem. Wiem, że z nim u boku żadna 
krzywda mnie nie dosięgnie, a nawet jeśli, to 
przecież jestem wyjątkowa. Dam sobie radę. 
W końcu wychowali mnie wyjątkowi rodzice. 

Pierwszy mężczyzna, którego poznałam 
to mój Tata i dzisiaj jest jego święto. Ja mia-
łam szczęście, stracić ojca na rzecz Taty. 
Tatą nie jest osoba, po której masz gęste 
włosy, nos może zbyt szeroki albo, pożal się 
Boże, charakter. To pierwszy mężczyzna, 
którego poznałyście i dał poznać się wam. 
Sprawił, że czujecie się dzisiaj wyjątkowe, 
niezwyciężone i dobre. Ukochajcie dziś swo-
ich pierwszych mężczyzn, których poznały-
ście. Zasługują na to.   

D Z I S I A J  RO Z U M I E M ,  Ż E 
D O B R E  O S O BY  PR Z YC I ĄG A JĄ 
D O  S I E B I E  I N N YC H ,  N I E 
Z AW S Z E  RÓW N I E  D O B RYC H .
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statnio dużo słyszy się o konsekwen-
cjach, jakie niesie za sobą nieubła-
ganie zbliżająca się katastrofa kli-

matyczna. Chyba nie ma człowieka na tej 
planecie, który nie słyszałby o drastycznym 
wzroście średniej temperatury czy o topnie-
jących lodowcach.

Temat zainteresował mnie jeszcze bar-
dziej, gdy w programie informacyjnym jed-
na z redaktorek nawoływała do zaprzestania 
jedzenia mięsa, którego produkcja przemy-
słowa jest groźna dla środowiska. Oczywi-
ście problem hodowli zwierząt jest na tyle 
powszechny, że jego całkowite zaniechanie 
jest prawdopodobnie niemożliwe. 

Jak dowodzą badania, w  samej Polsce 
małe fermy są pochłaniane przez większe 
korporacje. A co za tym idzie? Prócz ogrom-
nych zysków pieniężnych, również zanie-
czyszczenie powietrze. Na skutek hodowli, 
sztucznych nawozów oraz odchodów zwie-
rzęcych w powietrzu znajduje się około 90% 
amoniaku, zaś wytwarzające się związki azo-
towe przyczyniają się między innymi do po-
wstawania sinic w Bałtyku.

Abstrahując od zagrożenia dla klimatu, od-
bija się to też na żywych organizmach. Zwierzę-
ta hodowlane, przebywające w dużych gospo-
darstwach rolnych, są skazane na cierpienie 
– faszerowane antybiotykami lub trzymane 

O w ciasnych pomieszczeniach, gdzie brakuje 
im przestrzeni do swobodnego poruszania 
się. Powstało już wiele filmów dokumental-
nych, gdzie kamera zajrzała do takich miejsc 
i nagrała wszystko to, o czym przeciętny czło-
wiek miał nie mieć pojęcia. Aczkolwiek nawet 
ten aspekt nie przekonuje ludzi do porzucenia 
spożycia mięsa. I w zasadzie… trudno im się 
dziwić. Sama jestem przykładem osoby, która 
je spożywa, ale nie za często. Dlatego też, nie 
chcąc z niego rezygnować, a mimo to wspo-
móc planetę, zaczęłam czytać więcej na temat 
fleksitarianizmu. 

Co ciekawe, nie jest to typowa dieta elimi-
nacyjna, gdyż zakłada sporadyczne spożycie 

K LI M AT I  DIETA,

C Z Y L I  P OMÓW M Y  

O  F L E K S I TA R I A N I Z M I E



NA Z Y WA NA J E S T 
T EŻ EL A S T YC Z N Y M 
W E GETA R I A N I Z M E M. 
Z DA R Z A SI Ę, Ż E DL A W I ELU 
O S ÓB J E S T J EDY N I E 
PR Z YS TA N K I E M D O PR Z E JŚ C I A 
NA DI ET Ę W E GETA R I A Ń SK Ą 
LU B W E GA Ń SK Ą. 

mięsa. Nazywana jest też elastycznym wegetarianizmem. 
Zdarza się, że dla wielu osób jest jedynie przystankiem do 
przejścia na dietę wegetariańską lub wegańską. Moim zda-
niem  jest to na pewno bezpieczniejsze dla zdrowia, ponie-
waż nie rezygnujemy ze wszystkiego nagle, a stopniowo. 

Fleksitarianizm to tak naprawdę dieta, którą wielu z nas 
stosuje, nawet o tym nie wiedząc. Dlatego też postanowiłam 
zapytać osoby odżywiające się w ten sposób – co myślą, jak 
się na niej czują i czy są z tym związane jakieś określone idee. 
Natalia i Michalina to moje znajome ze studiów – obie fleksi-
tarianki. Okazuje się, że jest to dieta powszechnie wybierana 
przez ludzi ze względów ekologicznych lub ideologicznych:

Od stycznia tego roku postanowiłam przejść z wegeta-
rianizmu na fleksitarianizm. Wegetarianką byłam dwa lata 
(przeszłam na dietę ze względów klimatycznych), ale brako-
wało mi smaku mięsa – Michalina.

Nie lubię mięsa, bardzo mało produktów pochodzenia 
mięsnego mi smakuje od dzieciństwa. Zatem nie był to ruch 
ze względu na panującą modę. Z czasem, gdy stałam się 
świadomym dorosłym, zaczęłam dostrzegać, że mój wybór 
ma sporo plusów – pozytywny wpływ na ekologię, zmiany 
klimatyczne oraz ochrona zwierząt – Natalia.

Jednak na wyborze i decyzji się nie kończy. Przed flesita-
rianinem staje jeszcze kwestia samozaparcia oraz organizo-
wania sobie jadłospisu na co dzień tak, aby faktycznie ogra-
niczać spożycie mięsa. Z rozmowy z dziewczynami wynika, 
że nie taki diabeł straszny:

Nie kupuje mięsa w sklepie i nie przygotowuje dań mię-
snych w domu. Jem je raczej podczas wizyt w domu rodzin-
nym, zamawiając jedzenie lub będąc na obiedzie w restau-
racji […] Z mojego „wege” doświadczenia wiem, że posiłki 
bezmięsne są dla mnie lżejsze, ale jednocześnie potrafią na-
sycić – Michalina.

Mięso spożywam rzadko, w zasadzie tylko gdy jestem 
u kogoś na obiedzie lub jak najdzie mnie ochota na typo-
wo mięsne danie. Nie mam problemu zastępowania mięsa 
oraz z jego rezygnacją. W pracy mam catering, dlatego też 
codziennie mogę wybrać jedną z opcji wegetariańskich na 
obiad – Natalia.

O diecie fleksitariańskiej wypowiedziała się również die-
tetyczka Ewa Janusz:

Wiele osób nie jest w stanie podołać ograniczeniom, 
które wynikają ze stosowania diety wegetariańskiej jak 
i wegańskiej. Zamiast całkowitej rezygnacji z mięsa można 
odrobinę zmodyfikować swoje codzienne żywienie i przejść 
na dietę fleksitariańską. Jest to bardzo dobry krok w trosce 

o poprawę naszego zdrowia, samopoczucia oraz zmniejsze-
nia spożycia mięsa w diecie.

Z powyższej wypowiedzi dietetyka wyłania się kolejny 
pozytywny aspekt pozytywny stosowania diety fleksitariań-
skiej – może być on również przystankiem do przejścia na 
wegetarianizm lub weganizm. Według Ewy Janusz fleksita-
rianizm pozwala na stopniowe wprowadzania zmian oraz 
w niewielkim stopniu ograniczanie spożycia mięsa, nabiału 
czy jaj. Podkreśla również, iż natychmiastowe przejście na 
dietę wegańską czy wegetariańską może wiązać się z pogor-
szeniem samopoczucia czy doprowadzenia do niedoborów 
żywieniowych tj. żelaza, wapnia czy białka.  

CO WIĘC RADZI DIETETYCZKA? 
Warto pamiętać, aby nie zmieniać swojego sposobu żywienia 
w sposób radykalny, ale zastosować metodę małych kroków, 
która pozwoli nam na wprowadzenie małych zmian w diecie.

Z powyższych odpowiedzi wyłania się prosta teza: fleksi-
tarianizm może być dla wszystkich, a jest to uwarunkowane 
nie tylko kwestiami ideologicznymi, lecz również… Smako-
wymi. W końcu nie każda osoba będzie chciała w niedzielę 
usmażyć sojowe kotleciki, a zamiast kurczaka w sałatce, po-
kroić wędzone tofu. 

Moje zdanie? Uważam, że to ciekawa opcja dla ludzi, któ-
rzy faktycznie chcą ograniczyć spożycie mięsa lub chcą cał-
kowicie je wyeliminować z diety. Każde względy będą dobre 
– zdrowotne, ekologiczne, ideologiczne. Jednak jak wiado-
mo, nic na siłę. Ponadto do każdej diety, nawet zakładającej 
niewielkie wykluczenia produktowe – warto dołączyć kon-
sultację z dietetykiem.   
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Marika Krajniewska:  Bookmorning, 
dzień dobry państwu. Dzisiaj w studiu 
AnywhereTV, w Fabryce Norblina jest 
z nami Izabela Janiszewska, autorka 
powieści „Apartament”.
Izabela Janiszewska:  Dzień dobry.

MK: „Apartament” swoją premierę będzie 
miał 15 czerwca, a dzisiaj porozmawiamy 
nie tylko o nim. „Apartament” jest 
thrillerem i czyta się go jednym tchem. 
Wiem, bo „wygooglowałam” sobie 
recenzje, które już zaczęły się pojawiać 
i jest ich całkiem sporo. Bardzo się z tego 
cieszę, ponieważ uwielbiam, gdy tuż 
przed premierą zaczynają się pojawiać 
pierwsze spostrzeżenia i opinie. Lubię, 
gdy to wszystko rośnie i buduje napięcie. 
Czy masz jakieś oczekiwania przy twoich 
kolejnych, pojawiających się książkach?
IJ: Przede wszystkim przy każdej książce, 
mimo tego, że dotychczas ukazało się ich już 
pięć, przeżywam tremę. Za każdym razem 
czuję się jak debiutantka, a jestem na rynku 
ponad dwa lata. Każda z historii, które opisu-
ję kiełkuje we mnie, w moich emocjach oraz 
głowie, przez co nigdy do końca nie jestem 
pewna, czy zawładnie czytelnikami tak samo 
jak mną. Pisząc książki nie myślę o tym, by 
uwieść czytelnika. Stawiam na realność, na 
siłę opowieści, chcę, by była mięsista, miała 
ogrom emocji, by była prawdziwa, wciągająca, 
poruszająca, by ludzie mogli się z nią identyfi-
kować, przeżyć ją, nie spać nocami i czytać do 
rana – to są moje cele. Ale tak naprawdę nigdy 
nie wiem, co stanie się gdy te cele zderzą się 
z rzeczywistością. I właśnie dlatego, gdy zbliża 
się premiera, drżę nieustająco. 

MK: Powiedziałaś, że ważne jest dla 
Ciebie, by czytelnik się zidentyfikował 
z opowieścią, ale zastanawiam się, 
czy to możliwe w przypadku historii 
trochę bardziej mrocznych, niż powieści 
obyczajowe? 
IJ: To, co jest dla mnie najważniejsze w moich 
książkach, czy to w trylogii „Wrzask”, „Histe-
ria”, „Amok”, czy w powieści „Niewybaczal-
ne”, czy w najnowszej książce „Apartamen-
cie”, to by historie opowiadały o prawdziwych 
ludziach, prawdziwych zdarzeniach i o praw-
dziwych ludzkich dramatach. O tych momen-
tach, kiedy zwyczajny człowiek, zupełnie nie 
ze swojej winy, znajduje się w niezwyczajnej sy-
tuacji i musi podejmować decyzje, które mają 
często niebagatelne konsekwencje. W związku 
z tym, ta nieidentyfikowalność właśnie tutaj 
się wydarza, bo ludzie z moich książek, są tacy 
sami jak my. Mają rodziny, mają swoje prace, 
problemy, marzenia, swoją codzienną rutynę. 
I tak samo jak w naszym, w ich życiu również 
nagle coś się wydarza, czegoś doświadczają. 

K A ŻDA Z H ISTOR I I, KTÓR E 
OPISUJ Ę K I EŁKUJ E W E 
M N I E, W MOICH EMOCJACH 
OR A Z G Ł OW I E...

i prawda to jest to, co jest dla mnie ważne zarów-
no w życiu, jak i w pisaniu, w moich książkach. 

MK: Czyli nienaginanie się do oczekiwań 
czytelników? Czy na przykład wydawcy?  
IJ: Nie, zdecydowanie nie.

MK: A czy zdarzało się tak, by to 
wydawca ze swoją wiedzą i wieloletnim 
doświadczeniem, chciał  wpłynąć na treść?
IJ: Mam to szczęście, że jakoś mocno ten wy-
dawca nie chciał wpływać na historie, które 
tworzyłam. Może właśnie były one w miarę 
kompletne i tej ingerencji nie trzeba było aż tak 
dużo. Pracowałam do niedawna z redaktorem, 
który rzeczywiście bardzo umiejętnie prowa-
dził mnie przez ten proces i jestem za to nie-
zwykle wdzięczna, bo nawet jeśli coś wymagało 

Myślę, że w tych emocjach, w tych dramatach 
I dylematach czytelnicy mogą się przejrzeć 
i stąd może wynika sympatia do bohaterów, 
których dotychczas stworzyłam. 

MK: Do bohaterów za chwilę przejdziemy, 
ale chciałam najpierw zapytać, czy wolisz 
w książkach happy endy, czy raczej nie?
IJ: To jest bardzo trudne pytanie, bo ono mo-
głoby być mocno spoilerujące, chociażby ze 
względu na zakończenie mojej trylogii. Tam 
zakończenie jest bardzo kontrowersyjne. Do-
stałam po nim mnóstwo wiadomości i pytań, 
zaczynających się od słowa „dlaczego”. Otrzy-
mywałam nawet groźby na spotkaniach autor-
skich – podchodzili do mnie czytelnicy i zaczy-
nali spotkanie od zdania „Urwę pani głowę”. 
Jestem zwolenniczką prawdy – autentyczność 



poprawy, to dostawałam subtelne sugestie zapi-
sane na marginesie w komentarzu: „Przeczytaj 
tę scenę jeszcze autorko”, albo „Autorko, prze-
czytaj sobie na głos ten fragment i sprawdź, czy 
rzeczywiście to brzmi tak, jakbyś chciała”.  My-
ślę, że miałam w tym aspekcie wiele szczęścia 
i mogłam pisać książki tak jak czułam i tak jak 
chciałam, a jeżeli coś nie do końca grało, to ja 
również szybko to zauważałam, że coś nie pasu-
je do siebie, i wtedy mogłam ulepszyć książkę.

MK: No właśnie, jakie jest twoje podejście 
do rzeczy, kiedy rzeczywiście coś się nie 
klei. Napisałaś, jesteś z tym związana, 
wierzysz w to, a później się okazuje, że 
to i owo jednak zgrzyta. Czy wówczas się 
denerwujesz i potrzebujesz czasu? Wszak 
wewnętrzny krytyk czasem ma rzeczywiście 
rację. Ale też wiemy, że nadmierna krytyka 
szkodzi książce. Jak to wyważasz? 
IJ: U mnie ten krytyk istnieje nieustająco i czę-
sto się odzywa. Na szczęście próbuję z nim ne-
gocjować i rozmawiać. Nie uważam, że jestem 
alfą i omegą, i nie popełniam błędów, wręcz 
przeciwnie, w pisaniu cały czas mam dużo 
wątpliwości. W ogóle myślę, że z rzeczy, które 
towarzyszą mi przy pisaniu, to wątpliwości jest 
najwięcej, może nawet więcej niż satysfakcji. 
Jest bardzo dużo pytań i zastanowień, „ale czy 
na pewno”, „czy to zadziała”, „czy to będzie do-
bre”. Pamiętam, jak dostałam swoją pierwszą 
książkę po redakcji, takiej właśnie od redak-
torka prowadzącego, to był „Wrzask”. Przeczy-

tałam uwagi i pomyślałam, że pójdę na spacer 
wokół bloku, pooddychać głęboko, żeby zrozu-
mieć, że te uwagi to nie są uwagi do mnie, że coś 
jest ze mną nie tak, że ja nie umiem, że jest nie 
ok, że muszę zmienić pracę, tylko że po prostu 
muszę spojrzeć na to z dystansem. I ten spacer 
rzeczywiście pomógł mi nabrać dystansu – wró-
ciłam do domu, odpaliłam komputer i nagle te 
uwagi były jakieś takie mniej drapieżne, mniej 
gryzące. Zauważyłam, że ok – to jest racja, po-
moc, to jest ktoś, kto dba o mnie, o tę historię 
i o naszą wspólną przyszłość, kiedy to książka 
trafi w ręce czytelników. Teraz mam tak, że już 
mniej mnie takie uwagi dotykają, ale zwykle 
lubię sobie dać chwilę na przetrawienie, potem 
spokojnie przyglądam się jeszcze raz tekstowi. 

MK: Dobrze, to powiedzmy sobie 
o „Apartamencie”. Apartament jest 
miejscem, w którym zaczyna się coś dziać, 
miejsce które tak naprawdę miało być 
sielanką, odpoczynkiem, romantyczną 
przygodą małżeństwa i tu pojawia się 
pytanie: czy wyjeżdżać na te romantyczne 
wojaże z partnerem/partnerką, czy nie?
IJ: To zależy, jakie sekrety kryje małżeństwo 
albo związek. Jestem przekonana, że każdy 
związek jakieś tajemnice drobne bądź większe 
ma, tylko pytanie, czy znajdują się wśród nich 
te, które są rzeczywiście przerażające. Małżeń-
stwo, które opisuję w książce, właśnie takie se-
krety posiada. Stąd ta ich wyprawa w Karkono-
sze, do upragnionego, ekskluzywnego kurortu, 
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gdzie mieli cieszyć się sobą i wreszcie pobyć ra-
zem, bo wcześniej byli bardzo zajęci pracą. Nie-
stety nie do końca im to wychodzi, ponieważ 
żona Tomasza, Nina, znika bez śladu, rozpły-
wa się niczym poranna mgła. Wkrótce jej mąż 
musi zdecydować, dlaczego to, jak ich przyjazd 
do hotelu pamięta on, a jak pamiętają go pra-
cownicy tego miejsca się nie zgadza i kto mówi 
prawdę. Musi też odpowiedzieć na pytanie, czy 
to miejsce jest rzeczywiście idyllą i sielanką po-
łożoną gdzieś wśród gór i pięknych pejzaży, czy 
może to zatruty punkt na mapie świata? 

MK: Tu wchodzi też takie słowo, które 
bardzo ładnie się nazywa – zaufanie. 
Między innymi zaufanie do samego siebie. 
Zaczyna być nadszarpnięte, gdy człowiek 
dowiaduje się od innych osób, że pewne 
zdarzenia nie są takimi, jakimi je pamięta. 
Tu chciałam przejść do bohaterów, których 
stworzyłaś. Na czym ci zależało?
IJ: Zawsze, kiedy tworzę postaci, ważne jest dla 
mnie, bym znała je od urodzenia, aż do śmierci. 
Muszę wiedzieć o nich wszystko – w jakiej pozycji 
lubią spać, jak spędzają wolny czas, nawet, jeśli 
tych rzeczy nie ma w książce. Chcę czuć, że ich 
znam. Stąd, kiedy piszę, to często niemalże prze-
bywam z tymi bohaterami w wyobraźni. Gdy 
jadę samochodem to wyobrażam sobie, że siedzą 
obok mnie, chcę ich tak kompletnie i dogłębnie 
poczuć, dzięki czemu potem, kiedy ich opisuję, 
mają szansę być bardziej prawdziwi, wyraziści. 
Chcę wiedzieć jak pachną, jakich perfum używa-
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ją, w jaki sposób chodzą, kto zakłada nogę na nogę gdy siada. 
Naprawdę chcę ich w pełni zobaczyć, niemalże dotknąć. To 
jest jedna z rzeczy, na których mi zależy. Druga to to, że staram 
się zrozumieć ich psychikę. Aspekt psychologiczny w „Apar-
tamencie”, w ogóle we wszystkich moich książkach, jest nie-
zwykle istotny. Przeszłość, która wpływa na teraźniejszość, to 
jak los nas kształtuje i to, że choćbyśmy nie wiem jak szyb-
ko biegali, to przed przeszłością nigdy nie uciekniemy. 

MK:  Od czego, dla ciebie, zaczęła się ta książka? Nie 
pytam o pierwsze zdanie, tylko cały zamysł, pomysł. 
Kiedy ona do ciebie przyszła? 
IJ: To jest niewiarygodne, ponieważ większość moich ksią-
żek zaczęła się dawno, dawno temu. Mam poczucie, że 
kiedy one są gotowe, a ja jestem gotowa, żeby się z nimi 
spotkać, to wtedy wypływają gdzieś z odmętów przeszłości 
i nagle składają się w całość. Od dawien dawna chodziła za 
mną właśnie taka historia zagadek ludzkiego umysłu, kwe-
stii pamięci, kwestii tego, że czasem największe tajemnice 
mamy nie przed innymi, a przed samymi sobą. Dużo później 
przeczytałam reportaż Pawła Piotra Reszki w „Gazecie Wy-
borczej”, ale też w książce „Białe płatki, złoty środek”. Był to 
reportaż o pewnej rodzinie zastępczej, będę mówić enigma-
tycznie, bo tutaj kryłby się spoiler, o rodzinie, która według 
mnie na miano jakiejkolwiek rodziny nie zasługuje i nigdy 

nie powinna rodziną się stać – gdzieś te dwie rzeczy chodzi-
ły za mną i pewnego dnia połączyły się właśnie w „Aparta-
ment”. Opowieść która jest mroczna, pełna dusznej atmos-
fery, niektórzy czytelnicy stwierdzili, że czytając ją czuli się 
jak u Stanleya Kubricka albo u Stephena Kinga, chociaż jest 
to taki delikatny mrok – taki, który mnie najbardziej intere-
suje. Subtelne zło, które właściwie jest w każdym człowieku 
i w odpowiednich okolicznościach może się uruchomić. 
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...W IĘKSZOŚĆ MOICH KSI Ą ŻEK 
ZACZĘŁA SIĘ DAW NO, DAW NO 
TEMU. M A M POCZUCIE, ŻE K IEDY 
ON E SĄ GOTOW E, A JA JESTEM 
GOTOWA, ŻEBY SIĘ Z N I MI SPOTK AĆ, 
TO W TEDY W Y PŁY WA JĄ GDZIEŚ 
Z ODMĘTÓW PR ZESZŁOŚCI I NAGLE 
SK ŁA DA JĄ SIĘ W CA ŁOŚĆ. 
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MK:  W „Apartamencie” panuje mrok, ale 
nie ma tu rozlewu krwi. Nie pokusiłaś się 
nigdy o mocniejsze elementy kryminalne? 
A może nie chcesz tego spróbować? 
I dlaczego nie? (śmiech) Narzuciłam ci 
odpowiedź.
IJ: (śmiech) Właśnie widzę, ale umiejętnie się 
przed tym obronię. Myślę, że jeżeli taka sce-
na byłaby uzasadniona w książce, miałaby 
sens, do czegoś miałaby prowadzić, mówiłaby 
o czymś ważnym czytelnikowi, to może kiedyś 
się o to pokuszę. Natomiast jeżeli sceny bru-
talności mają być tylko po to, żeby podkręcać 
emocje i tworzyć niezdrową atmosferę, to ja nie 
czuję takiej potrzeby. Przyznam szczerze, jeże-
li czytałam u kolegów po piórze sceny, gdzie, 
nazwę wprost, są wyrywane wnętrzności, to 
są rzeczy, które mnie zniesmaczają, ja nie wi-
dzę sensu, by pisać w ten sposób. Wiem, że są 
ludzie, którzy chcą tak tworzyć oraz tacy, któ-
rzy chcą czytać brutalne kawałki i to jest dla 
mnie ok, ale ja niekoniecznie. Jedyna brutal-
ność, jaka pojawia się w moich książkach, to 

brutalność psychiczna, psychologiczna. Jeżeli 
krew już gdzieś jest, to w momencie w którym 
widzimy ofiarę jakieś zbrodni. ,,Apartament” 
jest wyjątkowo delikatną książką, bo niemalże 
nie ma tam krwi. To jest książka, która w pełni 
opiera się na mroku duszy człowieka. 

MK: Co w niej najbardziej lubisz?
IJ: Zakończenie (śmiech). Najbardziej lubię 
zakończenie, bo mam poczucie, że ono w pełni 
pokazuje z jednej strony naturę człowieka i wy-
jaśnia całą tę historię, która plecie się na niemal 
czterystu stronach. Z drugiej strony myślę, że 
to zakończenie będzie nagradzające dla czy-
telników, którzy być może czytają kryminały 
i thrillery po to, żeby zobaczyć, że dobro może 
jednak zatriumfować nad złem. Chociaż to roz-
wiązanie, według mnie, jest takie słodko-gorz-
kie, bardzo prawdziwe i życiowe. 

MK: Czy przemycałaś w bohaterach, 
niekoniecznie pierwszoplanowych, jakieś 
spostrzeżenia z obserwacji realnych osób? 

Czy można się dopatrzyć jakichś perełek?
IJ: Staram się tego nie robić. Natomiast nie 
oszukujmy się, autor jak każdy inny człowiek 
nasiąka rzeczywistością. Ogląda określone 
rzeczy, czyta określone książki i to wszystko 
gdzieś w nim jest, dzieje się mimowolnie. Wi-
dzę jakiś gest u kogoś w kawiarni i zapominam 
o nim, ale pół roku później ten gest pojawia się 
w mojej książce. Mam poczucie, że autorzy nie 
piszą z próżni, tylko z głowy, a głowa rejestruje, 
fotografuje rzeczywistość. Te wszystkie kadry 
i ujęcia gdzieś w nas są. Nie opisuję ich świa-
domie i celowo, jednak myślę, że życie przeze 
mnie przepłynęło i też tam jest.

MK: Jakie bohaterki lubisz w literaturze? 
Jakie cię fascynują, jakie wkurzają, jakie 
zostawiają chwilę na refleksję „O! Ta to jest 
jakaś tam” – jaka? 
IJ: Uwielbiam bohaterki silne, ale nie tak stalo-
wo, nie te bez żadnych miękkich miejsc, tylko 
silne kobiety, które w środku są kruche, albo 
są kruche i nagle, na skutek tego co je spo-
tyka w powieści, stają się silne. Trochę taką 
osobą jest bohaterka mojej trylogii Larysa 
Luboń, dziennikarka z głową ogoloną na jeża. 
Jest dziewczyną, która wydaje się być bardzo 
silna i niezłomna, a tak naprawdę jest niezwy-
kle delikatną kobietą. Osobiście uważam, że 
największą siłą człowieka jest to, żeby czasem 
pozwolić sobie na słabość. Jeżeli ktoś sobie na 
tę słabość nie pozwala, to według mnie w ogóle 
nie jest silny, tylko jest w złym położeniu i po-
winien o siebie zadbać. Nie znoszę bohaterek 
naiwnych. Bohaterek, które pchają się w ewi-
dentnie niebezpieczne sytuacje, w których ni-
gdy nie powinny się znaleźć ani same, ani z tym 
człowiekiem, a one lecą jak ćmy do płomienia, 
zupełnie nie widząc zagrożeń. Zawsze mnie to 
zastanawia, mam poczucie, że takich ludzi już 
chyba nie ma, a może jednak są. 

MK: Dużo jest takich bohaterek w polskim 
obyczaju. Ja też mało je lubię, ale czasem 
po jakiejś chwili refleksji przepraszam się 
z tą bohaterką, bo gdzieś ona rzeczywiście 
udowadnia mi, że miała rację bytu. A czy 
sięgasz po literaturę po to, żeby się 
odprężyć, żeby czegoś się dowiedzieć, dla 
rozrywki, czy jest to dla ciebie coś więcej? 
IJ: Myślę, że moim głównym motywem jest 
odczuwanie, przeżywanie. Chcę przeżywać 
i to niekoniecznie literaturę rozrywkową, tylko 
literaturę piękną. Do dzisiaj pamiętam jak czy-
tałam ,,Małe życie” Hanyi Yanagihary, bardzo 
przeżywałam tę książkę. To jest jedna z moich 
topowych powieści. Uwielbiam ją, płakałam 
przy tej powieści. To nie jest historia, w której 
dzieje się szybko, dynamicznie, jest pełno zwro-
tów akcji. Jest to książka głęboka emocjonalnie 
– myślę, że takich rzeczy szukam. Dlatego czy-
tam reportaże, gdzie również często mnie trzę-
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sie, bo pojawia się we mnie uczucie bezsilności, 
że wobec pewnych sytuacji w życiu nie da się 
nic zrobić, można o nich tylko czytać w książ-
ce i zaciskać zęby. Niekiedy dla rozrywki czy-
tam też kryminały, thrillery. Skrupulatnie je 
wybieram, nie czytam wszystkiego, co jest 
bestsellerem. Raczej najpierw dosyć inten-
sywnie sprawdzam recenzje, weryfikuję co to 
jest, bo nie lubię tracić czasu. Nie mam go zbyt 
wiele, więc jak już czytam, to chcę czytać do-
bre książki. Jednak na obronę tych odrobinę 
słabszych powiem, że też warto je czytać, bo 
są bardzo edukacyjne. 

MK: Jeszcze Cię zapytam o twoje pisanie, 
o twój warsztat i sposób pracy, szczególnie 
nad powieściami, które muszą mieć punkt 
zwrotny, muszą zaskakiwać, zakończyć 
się najlepiej nie tak, jak czytelnik połączy 
kropeczki. Czy twój sposób pisania jest 
dynamiczny, czy wolniejszy, refleksyjny? 
I czy wszystkie kropeczki na osi czasu, od 
początku do końca książki, planujesz sobie 
zawczasu i się ich skrupulatnie trzymasz? 
IJ: Nie planuję sobie punktów na osi czasu. 

MK: Świetnie! 
(śmiech)
IJ: Próbowałam tak zrobić przy jednej z ksią-
żek. Miałam poczucie, że jestem jak w kajda-
nach. Jakby mi ktoś zapiął kajdany i zmusił 
do wykonywania punktu po punkcie, gdy wy-
dawało mi się, że bohaterowie chcieliby zrobić 
coś innego. Czułam się jak więzień i nie wie-
działam czy iść za planem, czy za postaciami. 

MK: Jeszcze tych bohaterów więziłaś przy 
okazji.
IJ: Tak, okropna sytuacja dla wszystkich. Pra-
cuję tak, że najpierw chodzę i długo myślę 
o książce – może się wydawać, że ja wtedy nic 
nie robię. Moi bliscy i pewnie mój wydawca my-
ślą sobie ,,Co jest grane? Ta dziewczyna nie sie-
dzi przy biurku, nie pisze, tylko gdzieś chodzi, 
patrzy przez okno”. 

MK: Medytuje.
IJ: Patrzy w sufit, tak. A ja mam taką metodę, 
że sobie niejako tę historię opowiadam wcze-
śniej. Całą, od początku do końca. Nie wszyst-
ko wiem, ale wiem najważniejsze rzeczy – gdzie 
zaczynam i dokąd zmierzam. Wiem co chcę, 
żeby wybrzmiało. Zawsze sobie zadaję takie 
pytanie „Co ja chcę tą książką powiedzieć?”. 
Przy każdej książce tak mam, bo jest ta war-
stwa akcji i zdarzeń, ale jest też coś, co chcę, 
żeby zostało w głowie – płaszczyzna wspólnych 
doświadczeń. Książkę traktuję jako sposób roz-
mowy z  ludźmi. Coś o  czym może chcieliby-
śmy porozmawiać, a często jest trudno to zro-
bić, patrząc komuś prosto w oczy przy winie, na 
imprezie czy spotkaniu towarzyskim. Ja meta-

fizycznie przez te książki rozmawiam z ludźmi. 
Najpierw chodzę, myślę o tym, a potem siadam 
i piszę. Pod koniec książki sprawdzam tylko, 
czy połączyłam  wszystkie sznurki, czy to ma 
sens, czy czegoś nie zgubiłam. Często się zda-
rza, że coś mi gdzieś uciekło, więc to szybko 
naprawiam.

MK: Tak, ja to znam. Na koniec opowiedz 
proszę o planach pisarskich. Czy już się coś 
rodzi nowego, czy potrzebujesz odpocząć?  
Może nie potrzebujesz, ale chcesz odpocząć 
– tak sobie planujesz, żeby oczyścić głowę, 
pożegnać się z bohaterami?
IJ: Pożegnać się nie potrzebuję, ale myślę, że 
przydaje się reset głowy. Zrobienie przestrze-
ni na nową rzecz, nową historię. Choć tego od-
poczynku w dzisiejszych czasach trudno mieć 
zbyt wiele, ponieważ świat pędzi, rynek książki 
pędzi. 

MK: I oferuje dużo fajnych możliwości. 
IJ: Tak, ale też to, że oczekiwania czytelników, 
wydawcy i tego mitycznego rynku są takie, 
żeby książki ukazywały się minimum jedna 
rocznie, a najlepiej dwie rocznie. Często jest 
się trudno w tym odnaleźć. Ja na pewno potrze-
buję takiego momentu zatrzymania, żeby po 
prostu przez chwilę pożyć. Myślę, że jeżeli au-
tor tylko pisze, a nie żyje, to zaczyna tracić kon-
takt z rzeczywistością. Uważam, że jeśli mamy 

pisać o prawdziwym życiu, to musimy też żyć. 
Ja sobie na to pozwalam i jak już pożyję, to sia-
dam do nowej historii, układa się ona w mojej 
wyobraźni, a pewnego dnia po prostu otwieram 
komputer i ją zapisuję. 

MK: Ostatnie pytanie, obiecuję. Twoje 
pisarskie marzenie to…? 
IJ: Chciałabym zobaczyć ekranizację swojej 
trylogii. Dość szybko sprzedałam prawa do 
ekranizacji dla wytwórni Opus Film. Było to dla 
mnie zaskakujące jako dla osoby, która ledwie 
wydała swoje książki, minęło raptem pół roku 
i to się tak szybko wszystko wydarzyło. Książki 
trafiły do producenta, który zrobił chociażby 
„Zimną wojnę” i „Idę”, albo seriale  „Klan-
gor” i ,,Kruk”, więc dla mnie to było niezwykłe 
i nadal jest nobilitujące, cały czas się szczypię 
i sprawdzam, czy mi się to nie śni. Jeżeli uda 
nam się tę ekranizację zrealizować, to będę 
przeszczęśliwa. 

MK: Mam nadzieję, że niebawem nie tylko 
przeczytamy, ale i zobaczymy te duszne 
i mroczne przygody. Państwa zachęcam do 
sięgnięcia nie tylko po „Apartament”, ale 
też do pozostałych książek Izy. A Ciebie 
uprzejmie proszę, pisz dalej! 
IJ: Dziękuję bardzo za rozmowę.

MK: Dziękuję.   
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ato w stolicy bogate jest nie tylko w kina 
i teatry pod chmurką. Okazuje się, że 
w Warszawie można się dobrze zmę-

czyć. I dobrze - nie bez powodu dni podczas 
wakacyjnego sezonu są najdłuższe w roku.

SPŁYWY KAJAKOWE
Zdarzyło Ci się kiedyś uczestniczyć w spły-
wie kajakowym? W tym roku, po raz kolej-
ny Miasto Warszawa finansuje tę atrakcję. 

L Możesz popłynąć sam, w kajaku jednoosobo-
wym i pomachać znajomym, siedzącym w let-
nim miejscu spotkań, czyli na warszawskich 
schodkach lub wziąć kompana ze sobą do 
dwuosobowego i wspólnie poćwiczyć mięśnie 
rąk oraz pooglądać wiślańskie wybrzeże. 

REJSY PO WIŚLE
Nie tylko kajakami Wisła płynie. Do końca 
października można korzystać z bezpłatnych 

rejsów turystyczno-krajoznawczych po rze-
ce. Jeżeli z utęsknieniem czekasz na urlop 
i chcesz się rozerwać i poczuć vibe wakacji, 
rejsy Stołecznej Żeglugi Pasażerskiej są 
idealnym wyborem dla Ciebie. Do wyboru 
są tradycyjne łodzie drewniane, czyli baty, 
pychówki, szkuty, lektaki, krypy, galary 
i dłubanki. Co więcej, w tym roku można 
również skorzystać z motorówek.

KINTSUGI  
- WARSZTATY JAPOŃSKIEJ SZTUKI  
NAPRAWIANIA CERAMIKI
Kintsugi to tradycyjna japońska technika 
naprawy ceramiki i porcelany. 10 sierpnia, 
w Pokoju na lato, wspaniałej miejscówce, 
otwartej w sezonie letnim, będzie można 
nauczyć się naprawiać. Sztuka ta ma na celu 
tchnienie nowego życia w przedmiot, który 
często mógłby trafić do śmieci. Naprawa 
ma też metaforyczne znaczenie - można ją 
odnieść do strefy duchowej i zamiast rezy-
gnować z siebie lub innej osoby, można spró-
bować coś zmienić.

UCHWYĆ TO! 
BEZPŁATNE WARSZTATY PODSTAW  
FOTOGRAFII | REPRODUKCJA, COVER  
CZY REMIKS?
Ruszył cykl bezpłatnych warsztatów fo-
tograficznych w  Niepodległej, Miejscu 
Spotkań. To idealny pomysł dla tych, któ-
rych intryguje sztuka fotografii i chcieli-
by zobaczyć z czym to się je. Podczas szko-
leń będzie można się dowiedzieć szczegóło-
wych informacji na temat wszystkich funk-
cji w aparacie i wiele więcej. Wydarzenia 
odbędą się 4.08, 18.08, 1.09, 15.09 oraz 
29.09.2022 r. 

AKTY W NE LATO 
W WARSZAWIE
TEKST Katarzyna Paczóska  ZDJĘCIA www.pixabay.com
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LOTNICZEGO WARSZAWA/MODLIN 
REGULAR SECTION OF WARSAW MODLIN AIRPORT
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CO ZOBACZYĆ W DUBLINIE? 
KRÓTKI PRZEWODNIK PO STOLICY IRLANDII
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THE IRISH EMIGRATION MUSEUM
Dokładnie w tym miejscu poznasz, jak to jest 
być Irlandczykiem z krwi i kości. Irlandzkie 
Muzeum Emigracji wykracza daleko poza gra-
nice. W środku nie znajdziesz krasnoludków ani 
koniczynek. Poznasz za to historie irlandzkich 
imigrantów, którzy stali się naukowcami, polity-
kami, artystami i dowiesz się, dlaczego w pew-
nym momencie ponad 10 mln ludzi opuściło 
wyspę i jakie przygody ich spotkały.

LITTLE MUSEUM OF DUBLIN
W jaki sposób lepiej zrozumieć miasto niż od 
środka? Na eksponaty w muzeum, składają się 
rzeczy, przekazane przez mieszkańców Dublina. 
Podczas wizyty polecamy oprowadzanie 
z zabawnym przewodnikiem. Oprócz małych 

DO DUBLINA WARTO WYBRAĆ SIĘ Z PLECAKIEM NA PIESZĄ WYCIECZKĘ. W USZACH MIEĆ SŁU-
CHAWKI I EKSPLOROWAĆ MIASTO Z TRADYCYJNĄ MUZYKĄ IRLANDZKĄ , KTÓRA SWOJĄ KOLEBKĘ 
MA  W MUZYCE CELTYCKIEJ. NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ I KTÓRE MIEJSCA WYBRAĆ, ABY SPRAWIĆ, 

BY TA KRÓTKA PODRÓŻ NA DŁUŻEJ ZOSTAŁA Z NAMI?

eksponatów, możesz zobaczyć, jak wygląda 
tradycyjny dubliński salon z 1900 r. lub pokój 
w biurze dziennika Irish Times z I poł. XX wieku. 

MUZEUM GUINESSA
W związku z faktem, że Dublin jest krainą 
Guinessem płynącą, wypadałoby też odwiedzić 
Muzeum Guinessa. W pakiecie poznasz historię 
i kulturę piwa, zdegustujesz trunek i będziesz mieć 
okazję do wynajęcia stolika w Barze Grawitacja, 
który mieści się na 5. piętrze, więc jest także ideal-
nym miejscem na podziwianie panoramy miasta.

PUB MULLIGAN’S
Gdzie lepiej poczuć irlandzki klimat niż w jed-
nym z pubów z bogatą historią? Mulligan’s 
to fenomen kultury irlandzkiej. Został 

otwarty w 1782 roku, a na podobno najlepszego 
Guinnessa przychodził tu sam John f. Kennedy. 
W pubie bywali też Judy Garland i James Joyce, 
który zapożyczył nawet nazwę lokalu do jedne-
go z głównych bohaterów powieści “Ulysses”.   
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WHAT TO SEE IN DUBLIN? QUICK TOUR OVER 
THE IRISH CAPITAL!

DUBLIN IS A GREAT PLACE TO GO ON A BACK-
PACKING TRIP. WITH HEADPHONES IN OUR 
EARS, WE CAN EXPLORE THE CITY WITH TRA-
DITIONAL IRISH MUSIC THAT HAS ITS ROOTS 
IN CELTIC CULTURE. WHAT SHOULD YOU PAY 
ATTENTION TO, WHAT KIND OF PLACES TO 



CHOOSE TO MAKE THIS SHORT JOURNEY STAY WITH 
US A LITTLE BIT LONGER?

THE IRISH EMIGRATION MUSEUM
It’s exactly this place that will show you what it 
means to be a true Irish man. The Irish Emigration 
Museum is far beyond that though. You won’t find 
dwarves and clovers here but you will hear about 
stories of Irish immigrants who became scientists, 
politicians, and artists. You will also find out why 
over 10 million people left the island at one time 
and what kind of journeys they came upon.

LITTLE MUSEUM OF DUBLIN
What’s a better way to understand the city than 
to look from the inside? Artifacts in museum are 
mostly the stuff that Dublin citizens gave out to 
the museum. While visiting, we recommend sight-
seeing with a funny tour guide. Apart from the 
small pieces from the museum, you can see what 
a traditional Dublin living room looked like in the 
1900s or a room from Irish Times offices from the 
first half of the 20th century.

GUINNESS STOREHOUSE
Dublin is a city full of Guinness so it’s also 
good to see the Guinness museum. Inside you 
will get to know the history and culture of the 
beer, you will get to taste it and you will have 
the opportunity to rent a table and Gravity Bar 
on the 5th floor, which is also a great place to 
see the city’s landscape.

MULLIGAN’S PUB 
What is a better way to feel the Irish vibe 
than to come to one of the pubs with this 
very rich history? Mulligan’s is a phenomenon 
of Irish culture. Opened in 1782 has probably 
the best Guinness. It was visited even by John 
F. Kennedy himself! Judy Garland and James 
Joyce also used to come here, and the latter 
even used the name of the Pub as the name 
of one of the main characters in “Ulisses”.   
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KOLEJNY MIESIĄC SEZONU LETNIEGO POTWIERDZIŁ PEŁNĄ ODBUDOWĘ RUCHU PASAŻERSKIEGO. 
W CZERWCU Z USŁUG LOTNISKA SKORZYSTAŁO 315 552  PASAŻERÓW I  OBSŁUŻONO NA NIM 2 168 
OPERACJI LOTNICZYCH. STANOWIŁO TO ODPOWIEDNIO 106,1% WOLUMENU PASAŻERÓW I 105,9% 
OPERACJI STARTÓW I LĄDOWAŃ W STOSUNKU DO ANALOGICZNEGO OKRESU ROKU 2019. TO RÓWNIEŻ 
NAJLEPSZY PRZEWOZOWO MIESIĄC W HISTORII LOTNISKA.

CZERWIEC 2022 
NAJLEPSZYM MIESIĄCEM  
POD WZGLĘDEM PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH 
W HISTORII LOTNISKA WARSZAWA/MODLIN.

L O T N I S K O  W A R S Z A W A / M O D L I N7 4 – 7 5



Szczególnie wysokie wzrosty odno-
towano w porównaniu z czerwcem 
2021 r.: 285,1% obsłużonych pasa-

żerów i 161,9% operacji. Czerwiec 2022 
roku okazał się najlepszym przewozowo 
miesiącem w 10-letniej historii lotniska. 
Poprzedni rekord przewozów został ustano-
wiony w maju 2022 roku, kiedy obsłużono 
307 081 pasażerów. Wcześniej, najlep-
szym przewozowo miesiącem był sierpień 
2019 roku, w którym obsłużono 303 133 
pasażerów.

W minionym miesiącu pasażerowie 
lotniska tradycyjnie najczęściej wybierali 
Londyn, a w następnej kolejności Dublin, 
Rygę, Bergamo i Rzym. 

W pierwszym półroczu 2022 roku lotni-
sko obsłużyło 1 416 118 pasażerów i 10 953 
operacje startów i lądowań. To odpowied-
nio 89,4% wolumenu pasażerów i 98,4% 
operacji startów i lądowań w stosunku do 
pierwszego półrocza roku 2019.  

„Nieustannie pracujemy nad rozwojem 
oferty skierowanej do naszych klien-
tów. Mimo trudności rynkowych, których 
w nadmiarze doświadczaliśmy w ostatnich 
dwóch latach staramy się jak najlepiej 
wypełniać rolę lotniska low-costowego dla 
aglomeracji warszawskiej i  całej północ-
no-wschodniej Polski. 

W ramach istniejącej infrastruktury 
staramy się poszerzać zakres świadczo-
nych usług i udogodnień dla pasażerów 
Jesteśmy pierwszym lotniskiem w Polsce, 
które w strefie ogólnodostępnej Terminala 
udostępniło pasażerom samoobsługowe 
kapsuły do spania.

Przy rosnącej liczbie destynacji, do 
których można polecieć z Portu Lotniczego 
Warszawa/Modlin taka usługa bardzo się 
przydaje.” – mówi Tomasz Szymczak, p. 
o. Prezesa Zarządu Mazowieckiego Portu 
Lotniczego Warszawa-Modlin.

„Priorytetowo traktujemy rozwój oferty 
handlowo-gastronomicznej na lotnisku. 
Do tej pory udało nam się skomercjalizo-
wać znaczną część powierzchni handlo-
wych i usługowych w terminalu, które 
od początku pandemii nie były w pełni 
wykorzystywane. 

Finalizujemy też rozmowy o oddaniu do 
użytku restauracji i kawiarni na  antresoli 
w strefie odlotów po kontroli bezpieczeń-
stwa, tak aby nasi pasażerowie przed 
podróżą mogli skorzystać z urozmaiconej 
oferty gastronomiczne. 

Kończy się rozbudowa sklepu wolnocło-
wego Aelia, która dzięki prawie dwukrot-
nemu powiększeniu powierzchni handlo-
wej będzie także skutkować zwiększeniem 
oferowanego tam asortymentu towarów.” 
– dodaje Tomasz Szymczak.

ROZBUDOWA POWIERZCHNI  
HANDLOWYCH  
I GASTRONOMICZNYCH 
W maju 2022 roku rozpoczęła się komplek-
sowa przebudowa powierzchni handlowych 
i gastronomicznych w Terminalu pasażerskim. 
Na parterze Terminala w strefie zastrzeżonej 
(znajdującej się za kontrolą bezpieczeństwa) 
rozbudowane zostaną sklepy duty free Aelia 
i convenience Relay. Rozbudowany zostanie 
także węzeł sanitarny.

Pasażerowie uzyskają jednocześnie 
dostęp do wcześniej dla nich niedostępnej 
powierzchni na antresoli Terminala, gdzie 
powstanie nowa strefa restauracyjna wraz 
z palarnią. Przybędzie miejsc siedzących dla 
oczekujących na rejsy. 

Prace modernizacyjne odbywają się eta-
powo. W I etapie trwającym do końca czerw-
ca br. rozbudowana została powierzchnia 
sklepu Aelia Duty Free. II etap prac potrwa do 
przełomu lipca i sierpnia br., III etap zostanie 
ukończony we wrześniu br. Prace prowa-
dzone są również w godzinach nocnych, tak 
aby ograniczyć do minimum uciążliwości dla 
pasażerów.

Z początkiem lipca br. w strefie ogólno-
dostępnej Terminala otwarty został nowy 
punkt gastronomiczny, kawiarnia Atmosphere, 
a na terenach zielonych przed Terminalem 
pasażerowie mogą też od tego miesiąca ko-
rzystać z usług nowo uruchomionego punktu 
gastronomicznego i ogródka kawiarnianego 
prowadzonego pod marką Costa Coffee.   
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JUNE 2022 THE BEST MONTH O F PASSEN-
GER FLIGHTS IN THE HISTORY OF WARSAW/
MODLIN AIRPORT

ANOTHER MONTH OF THE SUMMER SEASON 
CONFIRMED THE FULL REBUILD OF THE PAS-
SENGER TRAFFIC. IN JUNE, 315 552 PASSEN-
GERS USED THE AIRPORT’S SERVICES AND 2 
168 FLIGHT OPERATIONS TOOK PLACE. IT WAS 
106,1% OF THE STARTS AND LANDINGS COM-
PARED TO THE ANALOGOUS TIME IN 2019. IT’S 
ALSO THE BEST MONTH IN THE HISTORY OF 
THE AIRPORT.

Especially high growth was seen when com-
paring it to June 2021. It’s 285,1% and 161,9% 
of the operations that took place that year. 
June 2022 was the best month when it comes 
to passenger traffic in the last 10 years of the 
airport’s history. The last record was set in 
May 2022 when 307 081 passengers used the 
airport. Before that, the best month in the 
history of the airport was August 2019 when 
303 133 passengers used our airport.

During the last month, passengers 

traditionally used London in the first place and 
then Dublin, Riga, Bergamo, and Rome.

In the first half of 2022, the airport serviced 
1 416 118 passengers and 10 953 starts and 
landings. It’s 89,4% of passengers and 98,4% 
of starts and flights when comparing it to the 
first half year of 2019.

We’re still working on this multifaceted 
development of our offer. Despite some 
issues on the market that we’ve experienced 
in the last years, we try to be a low-cost 
airport for Warsaw agglomeration and places 
Northeast of the capital. In our infrastructure, 
we try to widen the array of our services and 
amenities for our passengers. We’ve recently 
shared self-service sleeping capsules with our 
passengers who treat our airport as a transi-
tion point. With so many direct flights from 
Modlin, this is really useful. - said Tomasz 
Szymczak acting president of the Warsaw/
Modlin Airport. - We prioritize developing our 
commercial-restaurant offer at the airport. We 
managed to commercialize a lot of commer-
cial and service spots at the terminal that 
were closed since the pandemic. We’re also 
finishing the talks about renting the restaurant 
and cafe spaces on the first floor of depar-
tures so our passengers can have greater 
restaurant offer to choose from before the 
flight. We’re also finishing the development of 
a duty-free Aelia shop that will increase the 
number of products there. 

DEVELOPING COMMERCIAL  
AND GASTRONOMY SPACES
In May 2022 a complex rebuild of commercial 
and gastronomy spaces took place in the pas-
senger terminal. On the ground floor of the 
terminal in the restricted zone (after security 
check), duty-free Aelia and convenience Relay 
shops will gain some space. Sanitary installa-
tions will also be developed.

Passengers will also gain access to previous-
ly unavailable space of Terminal’s mezzanine 
where a new restaurant will be created with 
a smoking room as well. There will also be 
more sitting spaces for those waiting for 
departure.

Modernization will take place in parts. The 
first one will take place until the end of June. 
Aelia's Duty-Free zone will be developed 
during that time. The second part will take 
place during the break of July and August. The 
third one will commence in September this 
year. Work takes place also during nights to 
minimze the influence of those works on the 
passengers.

At the end of July, in the public space of the 
Terminal, there is a new point - Atmosphere 
cafe and on the green spaces before the 
Terminal, passengers can also use a new build 
Costa Coffee spot.   
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10-LECIE MPL 
WARSZAWA-MODLIN
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Świętujemy obecnie 10-lecie istnienia 
MPL Warszawa-Modlin. Od czasu otwarcia 
lotniska obsłużono ponad 21 milionów 
pasażerów, wykonano ponad 141 tysięcy 
operacji, a  w sezonie letnim udostępniono 
do dyspozycji aż 60 destynacji. Co decy-
duje o rosnącej z roku na rok popularności 
portu lotniczego?
Nieustannie pracujemy nad wielopłasz-
czyznowym rozwojem oferty skierowa-
nej do naszych klientów. Mimo trudności 

WYWIAD Z TOMASZEM SZYMCZAKIEM P. O. PREZESA MPL WARSZAWA-MODLIN

rynkowych, których w nadmiarze doświad-
czaliśmy w ostatnich dwóch latach staramy 
się jak najlepiej wypełniać rolę lotniska 
low-costowego dla aglomeracji warszaw-
skiej i terenów na północny wschód od 
Miasta Stołecznego. W ramach istniejącej 
infrastruktury staramy się poszerzać zakres 
świadczonych usług i udogodnień dla pasa-
żerów. Ostatnio udostępniliśmy na przykład 
w strefie ogólnodostępnej samoobsługowe 
kapsuły do spania dla pasażerów, którzy 

nasze lotnisko traktują jako punkt tranzyto-
wy. Przy rosnącej liczbie punktów docelo-
wych, do których można polecieć z Modlina 
taka usługa bardzo się przydaje. 

Atutem lotniska jest usytuowanie nieda-
leko aglomeracji warszawskiej oraz korzystne 
położenie dla północnego Mazowsza i całej 
północno-wschodniej Polski. Port jest świet-
nie skomunikowany z Warszawą i odległy-
mi miastami. Współpracujemy z sześcioma 
przewoźnikami autobusowymi i Kolejami 



Mazowieckimi, wokół rozbudowana jest 
sieć parkingów. Działa tu aż osiem przed-
stawicielstw największych samochodowych 
wypożyczalni. Niewątpliwie plusem jest loka-
lizacja przy drodze ekspresowej S-7  w kie-
runku na Mazury i  do Gdańska. Na odcinku  
Płońsk- Czosnów trwa obecnie przebudowa 
drogi i budowa  węzła  Modlin lotnisko, który 
usprawni komunikację z MPL. Zakończenie 
inwestycji planowane jest na 2023r. 

Obecnie na terenie lotniska trwają zmiany 
i przebudowy. Planowane są kolejne in-
westycje. Na czym będą one polegać?
Do tej pory udało nam się skomercjalizo-
wać znaczną część powierzchni handlowych 
i usługowych w terminalu, które od początku 
pandemii nie pracowały. Kończymy też rozmo-
wy o oddaniu do użytku restauracji i kawiarni 
na I piętrze w strefie odlotów, tak aby nasi 
pasażerowie mieli znacznie większą ofertę ga-
stronomiczną przed odlotem. Kończy się prawie 

typu remonty powinny być przeprowadzone 
po dziesięciu latach od budowy lotniska. Nie 
mówimy na razie o dalszej przyszłości, jak na 
przykład budowie kolejnych kilkunastu  sta-
nowisk postojowych. Zobaczymy w najbliż-
szym czasie, co się da osiągnąć. W naszym 
masterplanie mamy właśnie te trzy rzeczy, 
czyli rozbudowę terminala o część odlotową 
w pierwszym etapie, trzy nowe stanowiska 
postojowe i remonty tych części nawierzchni 
płyt postojowych czy dróg kołowania, które 
są  już nadwyrężone wieloletnim użytkowa-
niem. To tyle  jeśli chodzi o dzień dzisiejszy 
i najbliższą logistyczną przyszłość lotniska. 
Oczywiście, planujemy zmiany w umowie 
z Ryanair, którą właśnie negocjujemy z prze-
woźnikiem po dziesięciu latach jej obowią-
zywania. Priorytetem jest dla nas pozyskanie 
nowych przewoźników, zarówno low-costo-
wych jak i czarterowych. Ważna dla naszych 
udziałowców  jest większa dywersyfikacja 
bazy klientów, do czego będziemy dążyć.

2-krotna rozbudowa sklepu wolnocłowego Aelia, 
która będzie także skutkować zwiększeniem 
oferowanego tam asortymentu produktów. 

Na pewno w najbliższych dwóch latach za-
leży nam na trzech głównych zadaniach, które 
powinny być wdrożone do realizacji. Jest to 
rozbudowa terminala pasażerskiego o gate’y 
non-Schengen - czyli poza strefą Schengen.  
Chcielibyśmy obecny budynek pozostawić 
jako Schengen,  a wybudować, bądź w tej 
samej strukturze architektonicznej, bądź do-
budowując oddzielną halę, nowe gate’y non-
-Schengen z kontrolą graniczną. Dodatkowo 
na dostępnym terenie przed terminalem 
planujemy wydłużyć płytę postojową o trzy 
stanowiska  kodu  C, w tym nową płytę do 
odladzania samolotów. Te elementy są dla 
nas bardzo istotne w średniej perspektywie 
czasowej, zaś remont części nawierzchni 
lotniskowych plasuje się w krótkiej perspek-
tywie. Posiadamy jasne ekspertyzy Instytutu 
Technicznego  Wojsk  Lotniczych, że tego 
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Do jakiego ruchu przygotowane jest lotnis-
ko? Czy poza ruchem pasażerskim rozwija-
cie się w innym kierunku?
Jako port lotniczy jesteśmy przygotowani 
w tej chwili głównie do ruchu low-costowe-
go  i czarterowego. W mniejszym stop-
niu „aplikujemy” o ruch  full service. Jeśli 
chodzi o rozwój innych powiązanych usług 
to mamy już halę cargo i dlatego dzięki 
rozwojowi drogi ekspresowej i pobliskiego 
zaplecza logistycznego, niedługo będzie-
my mogli pełnić też dodatkowe funkcje 
transportu towarowego. Dodatkowe funkcje 
magazynowe i cargo pojawiają się wokół 
lotniska, w bliższej i dalszej odległości, dla-
tego skupiamy się także na cargo RFS.

Jakie są dalsze wizje rozwoju?
Wizja bycia dla  aglomeracji warszawskiej 
i Polski północno-wschodniej głównym lot-
niskiem lowcostowym i czarterowym oraz  
w pewnym zakresie cargo. Nie tylko cargo 
lotniczego, ale także tzw.  RFS, czyli cargo 
lotniczego przewożonego drogą lądową 
w sprzyjającej bliskości węzła drogi ekspreso-
wej. Już widzimy, że tysiące metrów nowych 
powierzchni magazynowo - logistycznych 
rosną wokół Modlina, więc włączenie się nas 
w proces obsługi cargo  też jest istotny.

Czego można liczyć
 MPL Warszawa-Modlin na kolejne dz-
iesięciolecia?
Na pewno stabilności, realizacji zaplanowa-
nych inwestycji aby sprostać wzrostowi ru-
chu. Meritum sprawy to twórcza współpraca 
udziałowców, by w przyszłości  nie dochodzi-
ło do  blokowania lub opóźniania pewnych 
decyzji. Znamy nasze miejsce na lotniczej 
mapie Polski i chcemy je umacniać. Chcemy 
wykorzystać możliwości rozwojowe jakie to 
miejsce stwarza. Relatywnie blisko aglome-
racji warszawskiej, ekologiczne położenie 
i brak znaczących problemów hałasowych. 
Długofalowa i twórcza współpraca udziałow-
ców  jest niezbędnym warunkiem rozwoju 
portu lotniczego Warszawa-Modlin.   
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10 years of Warsaw Modlin Airport.

INTERVIEW WITH TOMASZ SZYMCZAK,  
ACTING PRESIDENT  
OF WARSAW/MODLIN AIRPORT

We’re celebrating the 10th anniversary of 
Warsaw/Modlin Airport. Since the opening 
of the airport, over 21 million passen-
gers have been serviced, 141 000 flight 
operations took place and there are 60 
destinations in the summer season. What 

is the deciding factor behind the growing 
popularity of the airport?
Tomasz Szymczak: We’re still working on 
this multifaceted development of our offer. 
Despite some issues on the market that 
we’ve experienced in the last years, we try 
to be a low-cost airport for Warsaw agglom-
eration and places Northeast of the capital. 
In our infrastructure, we try to widen the ar-
ray of our services and amenities for our pas-
sengers. We’ve recently shared self-service 
sleeping capsules with our passengers who 
treat our airport as a transition point. With 
so many direct flights from Modlin, this is 
really useful. The great asset of the airport is 
that it’s near the Warsaw agglomeration and 
conveniently close to the North Masovian 
region and Northeast Poland in general. The 
airport is well communicated with Warsaw 
and other cities. We’re working with six bus 
carriers and Koleje Mazowieckie with a great 
network of parking. There are 8 representa-
tives of the most prominent car rentals here. 
It’s a great asset that we’re located near S7 
highway towards Mazury and Gdańsk. The 
construction going on at the Płońsk-Czosnów 
section will make it even easier to get to 
Warsaw/Modlin Airport. The investment will 
be finished in 2023.

There are many changes and renovations 
at the airport. There are also new invest-
ments planned. 
We managed to commercialize a lot of com-
mercial and service spots at the terminal that 
were closed since the pandemic. We’re also 
finishing the talks about renting the restau-
rant and cafe spaces on the first floor of de-
partures so our passengers can have greater 
restaurant offer to choose from before the 
flight. We’re also finishing the development 
of a duty-free Aelia shop that will increase 
the number of products there. In the next 
two years, we want to complete three tasks. 
We want to develop the passenger terminal 
to include non-Schengen gates. We would 
also like to keep the current building as the 
Schengen-only zone and build or add on to 
the current structure a new hall with new 
non-Schengen gates and border control. We 
would also like to add to the available space 
before the terminal some new waiting spots 
with three C-code stands and a new space 
for defrosting the airplanes. Those elements 
are very important for us from the medium 
perspective. Renovating some of the airport 
spaces is a close perspective. We have clear 
expertise from the Military Aircraft Technical 
Institute that those kinds of renovations 
should be done every 10 years. We’re not yet 
talking about the future, like building dozen 
or so waiting spaces. We’ll see what we’ll 

be able to accomplish in the nearest future. 
Our master plan has those three things that 
we are developing. The terminal with a new 
departure part in the first one, three new 
waiting spots, and renovation of the current 
ones and taxiways that need to be renovated 
because of the many years of usage. That’s 
it when it comes to plans for the nearest 
future. Of course, we’re planning to change 
some elements of our Ryanair agreement 
after ten years of partnership. The priority for 
us is to get new carriers, low-cost and char-
ters as well. It’s important for our sharehold-
ers to diversify our client base and we will 
accomplish that.

What kind of traffic the airport is ready 
for? Will there be some other elements 
developed?
We’re ready for the low-cost and charter 
traffic right now. We’re also applying for some 
full-service traffic but it’s not a priority. When 
it comes to the development of connected 
services, we have a cargo hall, and thanks to 
the development of the nearby highway and 
near logistic backup, we’ll soon be able to do 
some cargo transport as well. There will slob 
be additional storing places and cargo closer 
and further from the airport, that is why we’re 
also focusing on the RFS cargo.

What is the vision for the development of 
the airport?
It’s the vision of being a main low-cost and 
charter airport with some cargo elements for 
the Northeast Poland and Warsaw agglom-
eration. It’s not only flight cargo, but also RFS 
which means - cargo carried on land near 
highway. We can see already that thousands 
of meters of new storage-logistic spaces are 
being built near Modin so including us in the 
cargo service processes is also very important.

What can we wish for the Warsaw/Modlin 
airport for decades to come?
Stability, that’s for sure, and completing our 
planned investments so that we're ready for 
the increase in traffic. The most important 
thing is the creative partnership with our 
shareholders so that in the future there will be 
no blocking or delaying some decisions. We 
know our place on the flying map of Poland 
and we want to strengthen it. We want to 
use some development possibilities that this 
place has. Being close to Warsaw agglomer-
ation, being ecologically placed, and without 
many noise problems. The long-term and 
creative partnership with our shareholders 
is a necessity for the Warsaw/Modlin Airport 
development.

Thank you very much.   
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JUŻ 10 LAT LATAMY  
Z LOTNISKA  

WARSZAWA/MODLIN

Na obchody jubileuszu dziesięciolecia 
Portu Lotniczego Warszawa/Modlin 
wybrany został dzień 13 lipca 

2022. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 12-ej 
powitaniem gości honorowych. Wśród nich 
wymienić należy Wicemarszałka Województwa 
Mazowieckiego Wiesława Raboszuka, posła 
na Sejm RP Marcina Kierwińskiego i po-
sła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja 
Halickiego, Wiceprezesa Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego Michała Kozłowskiego, przedsta-
wicieli samorządów: Zastępcę Prezydenta 
m.st. Warszawy Tomasza Bratka, burmistrzów 
Nowego Dworu Mazowieckiego, Płońska, 

Zakroczymia, Dzielnicy Warszawa Śródmieście, 
wójtów Pomiechówka i Wieliszewa, 
Wiceprezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego 
Michała Kozłowskiego oraz prezesów lotnisk 
w Łodzi, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, 
Krakowie, Gdańsku, Bydgoszczy, Rzeszowie, 
Lublinie i Olsztynie. Obecni byli także 
pracownicy lotniska, kontrahenci i przed-
stawiciele przewoźników, a także innych 
grup związanych z modlińskim lotniskiem. 
Prezesi Lotniska Warszawa/Modlin wygło-
sili przemówienia i podziękowania oraz 
odczytali listy gratulacyjne od Wojewody 
Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła 

i Prezesa Przedsiębiorstwa Państwowego 
„Porty Lotnicze” Stanisława Wojtery.

Prezes Tomasz Szymczak nawiązał do pla-
nów rozbudowy i dalszej modernizacji Lotniska, 
negocjacji umów i perspektyw rozwoju związa-
nych z klientami biznesowymi.

„Nieustannie pracujemy nad rozwojem 
oferty skierowanej do naszych klientów. Mimo 
trudności rynkowych, których w nadmiarze 
doświadczaliśmy w ostatnich dwóch latach 
staramy się jak najlepiej wypełniać rolę lotniska 
low-costowego dla aglomeracji warszawskiej 
i całej północno-wschodniej Polski. W ramach 
istniejącej infrastruktury staramy się poszerzać 



zakres świadczonych usług i udogodnień dla 
pasażerów. Ostatnio udostępniliśmy na przy-
kład w strefie ogólnodostępnej samoobsługo-
we kapsuły do spania dla pasażerów, którzy 
nasze lotnisko traktują jako punkt tranzyto-
wy. Przy rosnącej liczbie punktów docelo-
wych, do których można polecieć z Modlina 
taka usługa bardzo się przydaje. Do tej pory 
udało nam się skomercjalizować znaczną 
część powierzchni handlowych i usługowych 
w terminalu, które od początku pandemii nie 
pracowały. Kończymy też rozmowy o oddaniu 
do użytku restauracji i kawiarni na I piętrze 
w strefie odlotów, tak aby nasi pasażerowie 
mieli znacznie większą ofertę gastronomiczną 
przed podróżą. . Kończy się prawie 2-krot-
na rozbudowa sklepu wolnocłowego Aelia, 
która będzie także skutkować zwiększeniem 
oferowanego tam asortymentu produktów. 
” – mówi Tomasz Szymczak p.o. prezesa Portu 
Lotniczego Warszawa/Modlin.

„W planach mamy trzy podstawowe rze-
czy, czyli rozbudowę terminala o część odloto-
wą Non-Schengen w pierwszym etapie, trzy 
nowe stanowiska postojowe i remonty tych 
części nawierzchni płyt postojowych czy dróg 
kołowania, które są  już nadwyrężone wielo-
letnim użytkowaniem. Oczywiście, planujemy 
zmiany w umowie z Ryanair, którą właśnie 
negocjujemy z przewoźnikiem po dziewięciu 
latach jej obowiązywania. Ważną sprawą jest 
dla nas też  jest dla nas pozyskanie nowych 
przewoźników, zarówno low-costowych, jak 
i czarterowych. Ważna dla naszych udzia-
łowców  jest większa dywersyfikacja bazy 
klientów, do czego będziemy dążyć” – dodaje 
Prezes Szymczak.

RYANAIR GOTOWY DO PODWOJENIA 
LICZBY PASAŻERÓW
Obecny na uroczystości Dyrektor Generalny  
Ryanair Michael O’Leary składając urodzi-
nowe życzenia, dziękował także wszystkim 
pracownikom Lotniska oraz osobom zaanga-
żowanym w jego codzienne funkcjonowanie, 
bez których znakomite wyniki przewozowe 
nie byłyby możliwe do osiągnięcia. Zapewnił 
także, że Ryanair jest gotowy nie tylko do 
kontynuacji współpracy z podwarszawskim 
lotniskiem, ale także, w perspektywie kilku 
najbliższych lat, do podwojenia liczby pasa-
żerów z obecnych trzech milionów do ponad 
sześciu.

ODSŁONIĘCIE LOGO
Upamiętnieniem tej szczególnej rocznicy 
było odsłonięcie nowego, jubileuszowego 
logo znajdującego się na terminalu pasażer-
skim. Szczególnym powodem do radości była 
informacja o błyskawicznej postpandemicz-
nej odbudowie lotniczego ruchu pasażerskie-
go w całej Polsce i o zajęciu przez Lotnisko 
Warszawa/Modlin chlubnego pierwszego 
miejsca w tej konkurencji. Z miesiąca na 
miesiąc krzywa wzrostu pnie się do góry. 
Wiadomo, że już w czerwcu padły kolejne 
rekordy. Okres wakacyjny sprzyja podróżom 
lotniczym i pozwala z optymizmem spoglą-
dać na kolejne miesiące.

DOCENIONO PRACOWNIKÓW  
I KONTRAHENTÓW
Po przecięciu wstęgi i lampce szampana go-
ście zwiedzili wystawę fotografii, obrazującą 
historię Lotniska, znajdującą się w strefie 
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ogólnodostępnej terminalu pasażerskiego. 
Wystawa będzie dostępna dla pasażerów 
przez najbliższe dwa tygodnie. 

Uroczyste spotkanie rocznicowe z po-
częstunkiem odbyło się w budynku Cargo, 
gdzie wręczono pracownikom Lotniska 
pamiątkowe dyplomy i upominki. Doceniono 
także kontrahentów. Intersującym akcentem 
uroczystości było odtworzenie sfilmowanych 
wywiadów przeprowadzonych z pracowni-
kami i współpracownikami. Niespodzianką 
okazał się recital na skrzypcach elektrycz-
nych w wykonaniu Ylo Violin i wspaniały, 
ogromny tort, który uczestnicy imprezy 
pochłonęli z apetytem.

NAJSZYBSZA ODBUDOWA RUCHU
W okresie dziesięciolecia z Lotniska 
Warszawa/Modlin skorzystało ponad 21 mi-
lionów pasażerów oraz wykonano ponad 141 
tysięcy operacji startów i lądowań. W odpo-
wiedzi na rosnący popyt, w sezonie lato 2022 
Lotnisko oferuje podróżnym blisko sześćdzie-
siąt destynacji. Aktualnie jest pierwszym 
dużym portem lotniczym w kraju, jeśli chodzi 
o dynamikę odbudowy ruchu pasażerskiego 
po pandemii Covid-19.   

  ENGLISH  

IT’S 10 YEARS OF FLYING FROM WARSAW/
MODLIN AIRPORT

On July 13th 2022 we’ve celebrated the 10th 
anniversary of the Warsaw/Modlin Airport. 
The celebration started at noon with 
welcoming the guests of honor. Among 
guests were Vice-marshall of the Mazovian 
Voivodeship Wiesław Raboszuk, deputy 
of Polish Parlament MArcin Kierwiński, 
European Parlament Deputy Andrzej Halicki, 
Vice-president of Civil Aircraft Office Michał 
Kozłowski, representatives of two local 
govenrments, Deputy for the President of 
Warsaw Tomasz Bratek, mayors of Nowy 
Dwór Mazowiecki, Płońsk, Zakroczymie, 
Warsaw-Downtown, vogts of Pomiechówko 
and Wieliszewo, and presidents of airports 
from Łódź, Katowice, Wrocław, Poznań, 
Cracow, Gdańsk, Bydgoszcz, Rzeszów, Lublin 
and Olsztyn. There were also employees of 
the airports, partners and representatives 
of airlines and other groups connected to 
Warsaw/Modlin Airport. Warsaw/Modlin 
Airport presidents gave speeches and 
thanked guests. Congratulation letters from 
Konstanty Radziwił, Mazovian Voivode and 
Stanisław Wojtera, president of the National 
Company “Airports” were read during the 
celebration.

President Szymczak alluded to the plans 
of development and further modernization of 
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the airport, negotiating deals, and perspec-
tive of growth considering business clients.

We’re still working on this multifaceted 
development of our offer. Despite some 
issues on the market that we’ve experienced 
in the last years, we try to be a low-cost 
airport for Warsaw agglomeration and 
places Northeast of the capital. In our infra-
structure, we try to widen the array of our 
services and amenities for our passengers. 
We’ve recently shared self-service sleeping 
capsules with our passengers who treat our 
airport as a transition point. We managed to 
commercialize a lot of commercial and ser-
vice spots at the terminal that were closed 
since the pandemic. We’re also finishing the 
talks about renting the restaurant and cafe 
spaces on the first floor of departures so our 
passengers can have greater restaurant offer 
to choose from before the flight. We’re also 
finishing the development of a duty-free 
Aelia shop that will increase the number 
of products there - said Tomasz Szymczak, 
acting president of the Warsaw/Modlin 
Airport. - We are planning to do three things. 
The terminal with a new departure part in 
the first one, three new waiting spots, and 
renovation of the current ones and taxiways 
that need to be renovated because of the 
many years of usage. That’s it when it comes 
to plans for the nearest future. Of course, 
we’re planning to change some elements 
of our Ryanair agreement after ten years of 
partnership. The priority for us is to get new 
carriers, low-cost and charters as well. It’s 
important for our shareholders to diversify 
our client base and we will accomplish that.

RYANAIR IS READY TO DOUBLE THE 
NUMBER OF PASSENGERS
Ryanair CEO, Michael O’Leary was present 
at the event. He thanked all the employees 
of the airport and people engaged in its 
everyday functioning without whom those 
great numbers that they’ve achieved would 

not be possible. He said that Ryanair is ready 
not only to extend the partnership with 
near-Warsaw airport but also, in the next 
few years, he hopes to double the number of 
current passengers from 3 to over 6 million.

REVEALING THE LOGO
To commemorate this special anniversary, 
a new anniversary logo was revealed at the 
passenger terminal. The information about 
the quick rebuild of the passenger traffic in 
the post-pandemic world was an espe-
cially good reason to celebrate. Warsaw/
Modlin Airport is proud to be the first in the 
competition. Every month the growth curve 

is getting higher and higher. The summer 
season is great for flying and it allows us to 
look into the future with optimism.

EMPLOYEES AND PARTNERS  
WERE APPRECIATED
After cutting the ribbon and a glass of cham-
pagne, guests visited a photo exhibition 
that showed the history of the Airport in the 
public zone of the passenger terminal. The 
exhibition will be available for passengers 
for the next two weeks.

Celebration of the anniversary with some 
snacks took place at Cargo building where the 
employees of the airport received some diplo-
mas and presents. An interesting element 
of the ceremony was showing the guest's 
interviews with the airport’s employees and 
co-workers. A great surprise was an electronic 
violin recital by Ylo Violin and a great big cake, 
consumed by attendees with pleasure.

THE QUICKEST REBUILD  
OF AIRPORT TRAFFIC
In the last decade, Warsaw/Modlin Airport 
was used by over 21 million passengers and 
141 000 starts and landings took place. To 
answer high demand, during the 2022 sum-
mer season, the airport provided nearly 60 
destinations. It is the first big airport in the 
country when it comes to rebuild passenger 
traffic after the Covid-19 pandemic.  



WŁOCHY NAJWIĘKSZEGO WYBORU
Pizza u stóp Wezuwiusza? Wypełniona 
słońcem Sycylia? A może decydujący o mi-
strzostwie mecz na San Siro? Z Lotniska 
Warszawa/Modlin wszystko to, i wiele wię-
cej, można zobaczyć wyruszając w podróż 
do jednego z 12 miast włoskiego buta. Do 
popularnych kierunków, które od zawsze 
cieszą się zainteresowaniem podróżnych, 
jak Rzym, Wenecja czy Mediolan, w  sezo-
nie rozkładowym Lato 2022 (już w marcu) 
wznowione  zostały dwa kolejne  – Piza 
i Trapani.

Jak widać, na tegoroczne lato rzucamy 
wyzwanie znanemu powiedzeniu i mówi-
my: „Z Lotniska Warszawa/Modlin drogi 
nie prowadzą wyłącznie do Rzymu – a na 
pewno nie wszystkie.”

BRYTANIA NADAL WIELKA
Londyn pozostaje od dawna liderem wśród 
kierunków pod względem liczby obsłużonych 
na nim pasażerów  Lotniska Warszawa/Modlin. 
Niewiele zmieniło się w tym względzie po 
Brexicie. To wyjątkowe miasto przyciąga nie 
tylko pragnących „zakotwiczyć” tam na dłużej. 
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LATO WIELU MOŻLIWOŚCI 
Z LOTNISKA WARSZAWA/MODLIN

urlop z wylotem z Lotniska Warszawa/
Modlin. Ostrzegamy jednak, że nie będzie 
to łatwy proces decyzyjny ze względu na 
mnogość wyboru. 

Wybrzeże Malty czy Chorwacji? A może któ-
raś z greckich wysp lub wypoczynek na Cyprze? 
Hiszpania kontynentalna czy raczej wyspiarska? 
Kuszą też piaski portugalskich plaż…

Jedno wiemy na pewno – w każdym z tych 
miejsc czeka wspaniała pogoda, mnóstwo 
słońca, wyśmienita kuchnia i niezapomniane 
wrażenia.

KIERUNEK PÓŁNOC
Miłośników bardziej aktywnego wypoczyn-
ku, nie przepadających za palącym słońcem 
i wszechogarniającym piaskiem, zachęcamy 
do wyboru miejsc położonych na północ od 
naszych granic. Stare miasto w Rydze, wpisane 
na listę światowego dziedzictwa kulturowe-
go i przyrodniczego UNESCO, kanały „Wenecji 
Północy”, widok wschodzącego słońca nad 
Oslofjord, czy tęczowa panorama Aarhus 
z wnętrza Muzeum ARoS – to tylko wybrane 
atrakcje z miejsc, do których można polecieć 
z Lotniska Warszawa/Modlin.

Historią i architekturą z jednej strony a z drugiej - 
nowoczesnością i kosmopolityzmem zachęca też 
do krótkich, kilkudniowych odwiedzin. No a na 
horyzoncie Wimbledon… czyli światowe święto 
tenisa. Krótko mówiąc – do miasta „Królowej 
Matki” z Lotniska Warszawa/Modlin można pole-
cieć o wybranej godzinie trzy razy w ciągu dnia.

A jako że potrafimy zrozumieć tych co twier-
dzą, że nie samym Londynem człowiek żyje, da-
jemy wybór - a dokładnie siedem innych miast. 

Fanów Beatlesów nie trzeba zbytnio zachę-
cać do odwiedzin Liverpoolu. Kto nie chciałby 
mieć zdjęcia na przejściu dla pieszych przy 
Abbey Road, jak John, Paul, George i Ringo. 

Podobnie sprawa ma się z wiernymi 
fanami United – wizyta w Manchesterze jest 
koniecznością. 

Natomiast szkocki Edynburg uznawany jest 
za jedno z najpiękniejszych miast na świecie. 
Czy słusznie? Jak zawsze w takim przypadku, 
warto dokonać własnej oceny, do czego gorąco 
zachęcamy.

SŁOŃCE, PLAŻA…
Spragnieni wakacyjnego wypoczynku w sty-
lu plażowym mogą już zacząć planować 

TEGOROCZNE LATO NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN ZAPOWIADA SIĘ NIEZWYKLE CIEKAWIE.  
W ROZKŁADZIE LOTÓW, KTÓRY OBOWIĄZUJE OD KOŃCA MARCA, ZNALAZŁO SIĘ  
REKORDOWE 57 KIERUNKÓW.
TEKST Mat. Prasowe  ZDJĘCIA Wikipedia.org



LATO WIELU MOŻLIWOŚCI 
Z LOTNISKA WARSZAWA/MODLIN

Tabela z rozkładem lotów ma jedynie charakter informacyjny. Dane pochodzą od Ryanair i mogą ulec zmianie. Prosimy zainteresowanych o bieżącą kontrolę rozkładu 
lotów z Lotniska Warszawa/Modlin, na stronie przewoźnika.

  ENGLISH  This flight schedule is only informative. Information from Ryanair can be changed. We advise to check on the current flight schedule from Warsaw Modlin 
Airport on the website of the carrier.
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PREMIEROWE POŁĄCZENIA  
W SEZONIE LATO 2022
Wśród 57 kierunków dostępnych z podwar-
szawskiego Lotniska znajduje się 5 nowości!
Dwie z nich: Piza i Trapani wystartowały już 
w marcu br., z częstotliwością 2 razy w ty-
godniu każda. W maju br.  siatkę połączeń 
wzbogacą kolejne premierowe, zagraniczne 
połączenia: Budapeszt (4 razy w tygodniu) 
i Kowno (2 razy w tygodniu). 

Szczególną radość sprawia nam możli-
wość ogłoszenia powrotu lotów krajowych 
z naszego Lotniska. Od 1 maja br., z często-
tliwością 5 razy w tygodniu (w poniedział-
ki, wtorki, środy, piątki i niedziele), będzie 
można latać na trasie Warszawa/Modlin – 
Szczecin Goleniów – Warszawa/Modlin. Lato 
nad polskim morzem – jesteśmy na „tak”. 
Ktoś jeszcze ma tak samo? 

  ENGLISH  

SUMMER OF MANY POSSIBILITIES FROM 
WARSAW/MODLIN AIRPORT

THIS YEAR'S SUMMER AT WARSAW/MODLIN 
AIRPORT IS GOING TO BE REALLY INTEREST-
ING. IN THE SCHEDULE, THERE ARE RECORD  
57 DESTINATIONS.

ITALY WITH THE MOST CONNECTIONS
Eating pizza while looking at Vesuvius? Burnt 
Sicily? Or maybe, a deciding game at San Siro? 
From Warsaw/Modlin Airport you can go there 
and to many more destinations, flying to one 
of 12 cities in Italy. The most popular desti-
nations are Rome, Venice, and Milan and in 
Summer 2022 - reinstated Piza and Trapani. 

As you can see, during this summer we 
challenge the famous “all roads lead to Rome” 
saying with - well, from Warsaw/Modlin air-
port - not exclusively to Rome.

BRITAIN STILL GREAT
London is still leading when it comes to the 
number of serviced passengers at Warsaw/
Modlin airport. Much hasn’t changed after 
Brexit. It’s a unique city that brings people 
who don’t necessarily want to stay there for 
good. History and architecture, on one hand, 
modernity and cosmopolite center on the 
other. It’s great for even a few days. You can 
spot Wimbledon on the horizon as well. To 
the mother city from Warsaw/Modlin Airport, 
you can go three times during a day.

And, because we can understand those 
who think that London is not the end of it all, 
there is a seven more to choose from.

Beatles fans are probably keen to see 
Liverpool. Who wouldn’t want to have a pic-
ture next to the Abbey Road crosswalk like 
John, Paul, George, and Ringo?

The same goes for fans of United - a visit 
to Manchester is a must-go!

Scottish Edinburgh is, on the other hand, 
considered one of the most beautiful cities in 
the world. Does it deserve this title? Well, as 
usual, we invite you to check it out for yourself.

SUN, BEACH…
If you want some summer leisure beach style 
- you can already plan your trip from Warsaw/
Modlin Airport. We warn you - it will not be 
an easy process to decide - there are so many 
possibilities!

Malta or Croatia? Or maybe one of the 
Greek islands? Or Cyprus? Continental Spain 
or the islands? Portuguese beaches are really 
tempting…

One thing’s for sure - in each and every 
place - there is fantastic weather, great cuisine 
and unforgettable impressions.

DESTINATION: NORTH
Those of you who want more active leisure, 
and don’t really like burning sun and sand, 

we’d like to invite you to choose places North 
of our border. The old town in Riga, that you 
can find on the UNESCO cultural and natural 
heritage list, “Venice of the North” canals 
and the sunrise over Oslofjord, or rainbow 
panorama of Aarhus from inside of ARoS mu-
seum - those are only some of the attractions 
from places where you can go from Warsaw/
Modlin Airport. 

DEBUT CONNECTIONS IN THE SUMMER 
2022 SEASON
Among 57 destinations available from this 
near-Warsaw airport, there are 5 new ones!

Two of them: Pisa and Trapani launched 
already twice a week each. In May this year, 
there will be new premier international con-
nections to Budapest (4 times a week) and 
Kowno (2 times a week).

We are especially happy to announce the 
return of domestic flights from our Airport. 
From May 1st, 5 times a week you’ll be able 
to go to Szczecin/Goleniów Airport. Summer 
at the Polish sea? We say yes! Who else? 

L O T N I S K O  W A R S Z A W A / M O D L I N8 4 – 8 5



C Z E R W I E C  2 0 2 2  N A J L E P S Z Y M  M I E S I Ą C E M . . .

K I E R U N K I  L O T Ó W 
S E Z O N  L A T O  2 0 2 2 .

F L I G H T  D E S T I N AT I O N S
S U M M E R  S E A S O N  2 02 2
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* dane dotyczą roku 2019.



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
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