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WOL  
  NOŚĆ!

BARTEK GELNER

TEKST Jakub Wejkszner  
ZDJĘCIA Michał Buddabar

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY 
NA ANYWHERE.PL



W O L N O Ś Ć !



Jakub Wejkszner: Spotykamy się dzisiaj za sprawą 
Netflixa i „Gier rodzinnych”. Moje wrażenia po 
obejrzeniu trailera były takie, że to może być kupa. 
I zastanawiam się czy ty też tak pomyślałeś? Że to 
może być kolejna, zwykła komedia romantyczna.
Bartek Gelner: Nie zastanawiałem się, bo zawszę biorę pod 
uwagę obsadę i inne osoby, które oprócz mnie będą bra-
ły udział w produkcji. I tym, co zachęciło mnie do wzięcia 
udziału w tym projekcie byli Eliza Rycembel, Iza Kuna, 
Agnieszka Suchora, Paweł Deląg, Edyta Olszówka, Mar-
cin Korcz. Jeżeli słyszysz te nazwiska i wiesz, że będą bra-
ły w tym udział, to czujesz się zachęcony. Zastanawiałem 
się, jak Łukasz Ostalski i Mikołaj Łebkowski, czyli reżyser 
i operator ugryzą temat wydarzeń, które miały miejsce 
w ciągu  siedmiu, ośmiu miesięcy. Super im się to udało. 

Mnie się ten serial bardzo podoba w obrazku. Uważam, że 
jest bardzo dobrze zrealizowany i “idzie się” za tą historią. 
Gdy zaczynasz projekt nie wiesz, czy to się uda czy nie. 
Możesz świetnie zagrać, a cała reszta będzie kupą. I od-
wrotnie, bo możesz zagrać strasznie, a później na montażu 
może się okazać, że nie jest aż tak źle. Wcześniej nie praco-
wałem z Łukaszem, ale bardzo dobrze się dogadaliśmy, on 
miał super pomysł na ten serial. Nigdzie nie możesz zaczy-
nać pracy z takim nastawieniem, że to chyba będzie kupa, 
tylko robisz wszystko, żeby to było zajebiste.

Może to zabrzmi dziwnie, ale ja byłem bardzo 
wkręcony w to, kto jest ojcem dziecka. To jest dla 
mnie nienaturalne, bo ja zazwyczaj nie oglądam 
takich rzeczy, ale tutaj zostało to poprowadzone 
w bardzo ciekawy sposób.
Scenariusz, który napisała pani Pilaszewska jest na-
prawdę dobry i te cliffhangery, które nie zawsze w pol-
skich produkcjach wychodzą tak jakbyśmy chcie-
li sprawiły, że naprawdę chce ci się dalej oglądać. To 
zostało bardzo ciekawie zrealizowane. Ja jestem z tego 
serialu bardzo dumny.

Jeśli chodzi o samą fabułę, to ona jest o tyle ciekawa, że 
pokazuje taką pigułkę polskiej rodziny. Rodziny, która 
w polskim serialu nie jest aż tak często pokazywana.
Zdaję sobie sprawę, że rodzina zaprezentowana w se-
rialu to jest raczej wielkomiejski przykład klasy śred-
niej natomiast   ich problemy są realne. Serial prezen-
tuję wersję “na bogato”, ale też z emocjami i relacjami 
międzyludzkimi. Jest tam na przykład wkurzający oj-
ciec, który ma swoja firmę. Jest ostry i ostrzy też swoje-
go syna, nie chce dać mu wolności. Z drugiej strony 
syn – postać grana przez mnie – trochę z wygody idzie 
w ślady ojca, czyli na medycynę. Mam wrażenie, że ta-
kie sytuacje też są bardzo częste. Dzieci lekarzy czy 
prawników wchodzą w to samo i mają na to swój po-
mysł, albo wręcz przeciwnie – są tym znudzone.

Według mnie ten serial jest taki ciekawy, bo łączy 
w sobie dwie rzeczy. Komentarz społeczny, który nie 
jest komentarzem politycznym. To nie jest tak, że ci 
ludzie żyją tematami, które ciągle widzimy w telewizji. 
To często są problemy telewizyjne, oddalone od nas. 
Natomiast ten serial wchodzi tam, gdzie ludzie są 
najczęściej. W kalkę codzienności która – wydaje mi 
się – nie jest zagospodarowana we współczesnym kinie. 
Szczególnie w Polsce.
Problematyczna w serialu na pewno okazuje się ciąża. Bo 
ciąża jest problematyczna dla kobiet w szczególności, ale 
pewnie dla mężczyzn też. Bo stresują się na przykład tym, 
czy to jest na pewno ich dziecko, jeśli partnerka miała kil-
ku partnerów seksualnych. W „Grach rodzinnych” wła-
śnie taka sytuacja ma miejsce. Przez wszystkie 8 odcin-
ków zastanawiamy się, czyje to jest dziecko. Uważam, że 
ten serial, w dobrym tego słowa znaczeniu, jest przyjemny 
i lekki. Ma dobry plot fabularny, jest bardzo dobry montaż, 
zdjęcia i muzyka. Wszyscy doskonale odnaleźli się w swo-
ich rolach. Mam wrażenie że dogadaliśmy się z Piotrkiem 
Packiem, Elizą Rycembel, Gosią Mikołajczyk. Wszyscy ci 
aktorzy mieli swój pomysł na te postaci i to bardzo dobrze 
zażarło. Jest to serial, w którym można siebie zobaczyć, 
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PODZIĘKOWANIA DLA 
Fabryki Norblina (ul . Żelazna 51/53, Warszawa)
za udostępnienie przestrzeni na potrzeby 
wywiadu i sesji zdjęciowej.

U WA ŻA M, ŻE TEN SER I A L , 
W DOBRY M TEG O SŁ OWA 

Z NACZEN I U, J E ST PR Z YJ EM N Y 
I LEK K I. M A DOBRY 

PL OT FA BU L A R N Y, J E ST 
BA R DZO DOBRY MON TA Ż, 

ZDJ ĘCI A I  M UZ Y K A. 
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bo mamy sytuacje organizowania wesela, 
ślubu, rodziców w tym wszystkim. Zawsze 
mnie to zastanawia – gdy jesteś w relacji 
partnerskiej, poznajesz drugą stronę rodzi-
ny i z założenia musisz tę rodzinę polubić. 
Często jest też tak, że ci rodzice muszą po-
lubić rodziców partnera swojego dziecka. 
Czwórka ludzi z teoretycznie dwóch róż-
nych światów, którzy muszą znaleźć wspól-
ny temat do rozmowy. To jest absurdalne. 
Powinniśmy się cieszyć tym, że w ogóle 
dwójka ludzi dogaduje się na wielu pozio-
mach ze sobą i chce nawiązać relacje. I nie 
dokładajmy do tego jakiegoś obowiązku, 
że babcia z inną babcia muszą koniecznie 
się polubić i trzeba je usadzić przy jednym 

stoliku na weselu. Najczęściej to jednak nie 
wychodzi,  więc wydaje mi się, że w tym tkwi 
super motyw poruszony w serialu.

W takich sytuacjach ciężko poznać 
drugiego człowieka. Nie wyskoczysz 
z teściową na piwo.
Dokładnie, można do niej pojechać na week-
end czy święta, ale z drugiej strony ten karp 
zawsze będzie smakował inaczej, no i zaczy-
nają się problemy. Ja mam tak w życiu pry-
watnym, że gdy jestem w jakiejś relacji, to nie 
mam ciśnienia, żeby poznawać rodzinę dru-
giej strony. Nie dlatego, że z założenia się cze-
goś obawiam, tylko niekoniecznie oni muszą 
się odnaleźć w mojej energii, a ja w ich.

Z drugiej strony to jest dla nas naturalne, 
przynajmniej historycznie, że łączą się rody 
pokoleniowe. To jest w nas zakorzenione.
Mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach pró-
bujemy swoje życie budować na nowo.

Masz wolnościowe podejście do życia?
Ja mam bardzo wolnościowe podejście do 
życia. Raz zostałem na święta w Warsza-
wie, spędzałem je poza domem rodzinnym 
i funkcjonowałem w swoim rytmie, to było 
bardzo ciekawe doświadczenie. I nawią-
zując do serialu, tam nie ma przestrze-
ni na własny timing. Tam wszystko jest 
jakieś wymuszone - np. jak jest dziecko, 
to musi być ślub i tak dalej. W „Grach ro-
dzinnych” jest ciekawy wątek księdza i sio-
stry Beatrycze. Bardzo dużo delikatnych, 
świetnie zagranych smaczków. Dominika 
Kluźniak z  Czarkiem Kosińskim zagrali 
to wybitnie, próbując dyskutować o emo-
cjach w kościele.

Niezależnie od tego jakie mamy podejście 
– tradycjonalistyczne czy nowoczesne – 
w tym serialu wszystko jest przedstawione 
w zjadliwy sposób. Nie ma tam żadnej 
oceny zachowań.

C Z WÓ R K A  L U D Z I  Z   T E O R E T YC Z N I E 
DWÓ C H  RÓ Ż N YC H  Ś W I AT ÓW, 

K T Ó R Z Y  M U S Z Ą  Z N A L E Ź Ć 
W S P Ó L N Y  T E M AT  D O  RO Z M OW Y. 

T O  J E S T  A B S U R DA L N E . 

 MATERIAŁ 
ZREALIZOWANY 
we współpracy z NETFLIX



Bardzo dobrze powiedziane, ten serial nie ocenia. Niech 
pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie ma czegoś na su-
mieniu. Możemy znaleźć własnego bohatera. Wszystkie 
wątki z każdym kolejnym odcinkiem dobudowują piętro 
kolejnej możliwości, kolejnej perspektywy, zobaczenia tej 
konkretnej sytuacji. Mnie się to bardzo podoba.. W dzisiej-
szych czasach, przy polaryzacji społeczeństwa, rzucanie 
jakiś tez serialu, że ci są dobrzy, a ci są źli nie jest dobre, bo 
już nikt nie ma na to siły.

Porozmawiajmy o twojej postaci, która jest bardzo 
ciekawa. Jest bananowym dzieckiem, ma typowo 

roszczeniowe podejście do swoich rodziców, ale 
jednocześnie ma stronę wrażliwca. Jest trochę takim 
małym chłopcem, który nie mógł do końca dorosnąć.
Z jednej strony on jest pod kloszem – ma piękny dom, dużo 
pieniędzy, ale z drugiej strony ten wewnętrzny i cichy roz-
łam rodziny wzbudza wątpliwości, czy nie lepiej jednak 
mieszkać na 50 metrach z rodzicami, którzy jednak nie 
kłócą się przez cały czas. Mam wrażenie, że mój bohater 
i jego rodzina  to ludzie   wyrzuci z emocji w stosunku do 
siebie . Nic do siebie nie czują, ale jest im tak wygodnie – 
to są trochę takie wiecznie trwające prowizoria. Dla go-
ścia, który wychowuje się w takim systemie musi to być 

W O L N O Ś Ć !
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kompletnie destrukcyjne. Myślę, że dlatego pojawiają się 
używki, problemy z emocjonalnością, miłości na jedną 
noc. To było bardzo interesujące, wcielić się wtak wie-
lowymiarowąpostać. Jestem bardzo dumny ze sceny do 
muzyki Rammstain, to było apogeum frustracji. Janek 
jest bardzo złożony i wrażliwy, wpadł w jakąś czarną dziu-
rę. Poszedł na medycynę, bo myślał, że tak będzie łatwiej, 
trochę machnął ręka na swoje życie i mam wrażenie, że 
obudził się po czasie. Niektórzy ludzie stwierdzają, że 
chcą zmienić swoją ścieżkę, zburzyć to co mają i zacząć od 
nowa, bo rzeczywistość w której funkcjonują jest niewy-
godna. Ale Janek nie ma w sobie na tyle siły, żeby to zosta-
wić. Niestety poszczególnym jednostkom z tego pokolenia 
brakuje odwagi czy też siły, aby wyjść z tego systemu, któ-
ry totalnie ich wciąga i najprawdopodobniej przemieli. 

A jakbyś miał powiedzieć coś dobrego o systemie?
Przyszło nam żyć w bardzo dobrych czasach. Miasto w któ-
rym funkcjonuję się rozwija, widzę jak to wszystko rośnie. 
Nie wchodząc w politykę  – nie jest źle.

„Gry rodzinne" już 31 sierpnia wchodzą na platformę.
Z czystym sumieniem mogę zaprosić na serial ze swo-
im udziałem.

Ten serial jest naprawdę bardzo dobry. 

ENGLISH

BARTEK GELNER: FREEDOM!

Jakub Wejkszner: We’re here because of Netflix and the 
new series - “Family Games”. My first impression after 
watching the trailer was - this could be crap. I wonder 
if you thought the same? That it could be just another 
plain romantic comedy?
Bartek Gelner: I’ve never thought about it because 
I always think about the cast and other people that will 
participate in the production when choosing the role. 
What convinced me was the fact that all these actors 
participated in it: Eliza Rycembel, Iza Kuna, Agnieszka 
Suchora, Paweł Deląg, Edyta Olszówka, Marcin Korcz. 
When you hear those names you know that it will be 
great. I was wondering how Łukasz Ostalski and Mikołaj 
Łebkowski - the director and operator, will take on those 
events that took place during 7-8 months. It was really 
good. I really like how this show looks. I think it’s very well 
produced and you like “go” with this story. When you start 
the project you never know if it will click or not. You can 
play it greatly and all the rest will be crap. And the other 
way as well, you can do a horrible job, and then, during the 
montage - it will come out great. I’ve never worked with 
Łukasz before but we had a great vibe, he had a great idea 
for this show too. You can’t start working with that kind of 
attitude like - well, it will be crap, you just do everything 
to make it great.

It may sound weird but I was so into the story of who 
the father is. It’s unnatural for me because I usually don’t 
watch this genre but this was really well put together.
Script was written by Agnieszka Pilaszewska and it’s very 
well done. Those cliffhangers that are not as great in many 
Polish productions made it so that you really wanted to 

N I E S T E T Y  P O S Z C Z E G Ó L N Y M 
J E D N O S T KO M  Z   T E G O 
P O KO L E N I A  B R A K U J E 

O DWAG I  C Z Y  T E Ż  S I ŁY, 
A BY  W YJ Ś Ć  Z   T E G O 

S Y S T E M U,  K T Ó RY 
T O TA L N I E  I C H  WC I ĄG A 

I   N A J PR AW D O P O D O B N I E J 
PR Z E M I E L I . 
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away from us. Where this show gets in is 
the place where people spend the most time. 
In the everyday life where, in my opinion, is 
not as well inhabited in Polish cinema as it 
could have been.
The most problematic thing in this show is 
definitely the pregnancy. Because pregnancy 
is a problem for women in particular but for 
men as well. Because they are stressed with the 
“is this my child question” when their partner 
had many sexual interactions with different 
people. It’s in this show as well. Throughout 
all of the 8 episodes, we wonder whose child 
is it. I think that this show is comfortable and 
light - but in a good way. It has a good plot, good 
montage, music, and photography. Everyone 
is great at what they do. I have this feeling that 
me, Piotr Pacek, Eliza Rycembel, and Gosia 
Mikołajczyk had a lot of fun together. All these 
actors had some ideas about those characters 
and it went really well. It’s a show in which you 
can see yourself because there is organizing 
the wedding and parents in all of that. It always 
wonders me - when you’re in a relationship, 
you get to meet the other side of the family 
and you have to like them. It’s more often 
than not that those parents have to marry the 
parents of their own child. Four people who 
are theoretically from completely different 
worlds, have to find a common conversation 
topic. It’s absurd. We have to be happy that two 
people got together on many levels and want to 
build a relationship. Let’s not add some kind of 
obligation that grandmas have to like each 
other and have to sit at the same table at the 
wedding. It usually does not work so I think 
that it’s a very cool motif in this series.

Thanks for the conversation.
Thank you! 

On the other hand - there is a son, my character, 
who, because of the convenience, follows his 
father’s footsteps which is - medicine. I feel like 
that kind of situation happens often. Doctors 
and lawyers’ children many times go into the 
same field as their parents and have their own 
way of thinking about it or are bored by it on 
the other hand.

For me, it was interesting because it 
combined two things in it. The social 
commentary that is not a political 
commentary. It’s not like that, people don’t 
live the topics we see on the TV. Those are 
more often than not only TV problems, far 

watch it again and again. It was really well 
done. I am very proud of this show.

When it comes to the plot itself, it’s really 
interesting because it shows a Polish family 
in a nutshell. That family in many Polish 
productions is not shown. 
I  am well aware that the family in this 
production is rather a big-city middle-class 
kind of concept although - their problems 
are real. It shows you the “rich” version of 
everything, with emotions and relationships 
with people. There is an annoying father with 
a company. He’s tough and he wants his son to 
be tough, he doesn’t want to give him freedom. 

F O U R  PE O PL E 
W H O  A R E 

T H E O R E T I C A L LY 
F RO M  C O M PL E T E LY 

D I F F E R E N T 
WO R L D S ,  H AV E  T O 

F I N D  A   C O M M O N 
C O N V E R S AT I O N 

T O PI C .  I T ’ S 
A B S U R D.



 Jakość, 
która robi wrażenie
Quality that makes an impression
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TEKST Anna Tatarska ZDJĘCIA Bartosz Maciejewski

ELIZA RYCEMBEL:A   KTOR
ST WO
TO TEZ PRACA
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 Ś W I AT  M I  P OMÓ G Ł  I   S PR AW I Ł ,  Ż E 
W Y L Ą D OWA Ł A M  W   T E AT R Z E .  T O  S I Ę 

OK A Z A Ł O  P OM YS Ł E M  N A  Ż YC I E . 

Anna Tatarska: Jest mi bardzo miło gościć cię 
w studiu AnywhereTV w Fabryce Norblina. Tym 
bardziej, że będziemy rozmawiać między innymi 
o twoim nowym serialu. W „Grach rodzinnych" grasz 
młodą, wchodzącą w dorosłość dziewczynę – Kaśkę. 
Gdy byłaś młodsza, myślałaś o tym jak to jest być 
dorosłą? Wyobrażałaś to sobie?
Eliza Rycembel: Nie wyobrażałam sobie tego. Interesowa-
łam się biologią i chemią, chciałam iść na studia medycz-
ne, ale jednocześnie śpiewałam, tańczyłam, ocierałam się 
gdzieś o teatr i aktorstwo, bardzo nieświadomie. To było 
moje hobby, a nie pomysł na życie. Więc wyobrażałam so-
bie, że będę leczyć ludzi, pomagać im. Poszłam trochę inną 
drogą. Świat mi pomógł i sprawił, że wylądowałam w te-
atrze. To się okazało pomysłem na życie. Potem dostałam 
możliwość grania w filmach i serialach. Stwierdziłam, że to 
jest właśnie to miejsce, w którym chcę być i lepiej bym sobie 
nie wyobraziła tej przyszłości w tamtym momencie.

Więc to jest coś, co się z serialową Kaśką łączy, bo ona 
jest studentką medycyny – niesamowicie zadowoloną 
z tego, że się na te wymarzone studia dostała.
Tak, jest tym bardzo podekscytowana. Chce jak najszybciej 
otworzyć swój gabinet i pracować.

Pojawia się nawet pomysł, aby specjalizować się 
w patologii.
Ciekawe jest to zafascynowanie martwym ciałem. To aku-
rat mnie z nią nie łączy, bo ja myślałam o neurologii i psy-
chiatrii. O żywym człowieku, z którym mogę przeprowadzić 
wywiad i spotkać go przede wszystkim. W przypadku Kaśki 
zawsze był duży nacisk ambicjonalny. Kiedy sobie ją wy-
obrażałam, to zależało jej na tym, żeby zrobić jak najwięcej 
specjalizacji i być w tym jak najlepszą.

Ja trochę tę jej fascynację rozumiem, bo mój tata jest 
chirurgiem. Pamiętam, że jako dziecko uwielbiałam 
w tajemnicy przed nim oglądać albumy na których były 
zdjęcia sekcyjne. Akurat ze studiami Kaśka problemów 
nie ma, ale powiedzmy, że...
Ma problem ze sobą i z życiem.

Dość niezwykły i wielotorowy. Pojawia się wątek 
konfliktu ambicji z życiem prywatnym. Ona ma problem 
z tym, gdzie ustawić ten środek ciężkości.
To jest jedno, ale drugie to to, że ona sama nie wie kim tak 
naprawdę jest. Wie, że chce studiować medycynę i to jej 
sprawia przyjemność, ale ma duży problem ze zrozumie-
niem siebie. Jest bardzo młodą osobą, która potrzebuje 
rozmów i przepracowania problemów z których nawet nie 
zdaje sobie sprawy. Myślę, że ten serial traktuje się jako pre-
ludium do jej przemiany. Spotykamy ją w momencie, kiedy 
jest totalnie zagubiona, musi konfrontować się ze skrajnymi 

sytuacjami. Ona jest w ciąży i główne pytanie brzmi – kto 
jest ojcem tego dziecka? Z jakiegoś powodu decyduje się 
tego nie zdradzać. Z mojej perspektywy jest to dziecinna za-
grywka, ale dzięki temu łatwiej było mi bawić się w tę postać.

Pomyślałam, że jest w kluczowym momencie życia, 
zbudowała pewną iluzje i tak się jej kurczowo trzyma, 
że to niemówienie co się naprawdę wydarzyło jest 
częścią budowanego przez nią mitu.
Ona jest jeszcze jedną nogą w byciu dzieciakiem, a drugą 
nogą w byciu kobietą, która musi się skonfrontować z doro-
słością. Ona sama nie wie kogo kocha, w jaki sposób kocha 
i co to właściwie jest miłość. Mnie się wydaje, że ona nie po-
trafiła sobie odpowiedzieć na te pytania. Dlatego pojawia się 
na drodze Kaśki kilka postaci, żeby pomóc jej zrozumieć, 
czego w tym życiu chce.

To z jednej strony jest bardzo specyficzna historia – 
konkretni bohaterowie, konkretne wydarzenia, ale ja 
widzę tutaj uniwersalny trop. Młoda kobieta, która 
z jednej strony wychodzi z jakiejś rodziny i konfrontuje 
się z oczekiwaniami społecznymi. Z drugiej strony 
desperacko chce wiedzieć kim jest i co jest dla niej 
ważne. To jest dość uniwersalny trop, prawda?
Ja zawsze patrzę na Kaśkę przez pryzmat jej relacji z rodzi-
ną. Matka, z którą pozornie jest blisko – tam brakuje jakiejś 
głębszej rozmowy. Konflikt rodzinny wynikał z tego, że one 
nie rozmawiały ze sobą szczerze. Oglądając ten serial widzę, 
że tam zabrakło dosłownie jednego zdania i wysłuchania tej 
drugiej strony. Matka z Kaśką są bardzo podobne do siebie. 
Ścierają się przez to, zamiast usiąść przy kawie lub winie 
i szczerze, z czułością i pogłębieniem porozmawiać.

Twoich rodziców grają Iza Kuna i Marek Kalita, dwójka 
świetnych aktorów, którzy też mają fantastyczną 
chemię na ekranie. Patrzyłam na to i w głowie miałam 
wywiad o rodzicielstwie rodem z  Wysokich Obcasów. 
Trochę o tym jak rodzice – najczęściej nieświadomie – 
obciążają dzieci bardzo toksycznymi rzeczami. Oczekują, 
tak jak w przypadku serialu, że dziecko będzie plastrem 
na konflikty z partnerem.
Myślę, że bycie rodzicem to ciężka rola, bo dziecko zawsze 
będzie miało do niego pretensje. Czy będzie wychowywane 
wolną czy twardą ręką, to zawsze i tak coś sprawi, że nadej-
dzie moment buntu. Kaśkę dopada ten bunt nie w nastolet-
nim okresie,  tylko ona przeżywa kiedy idzie na studia. Więc 
te systemy się ze sobą przeplatają.

Pojawia się też wątek bycia przygotowanym do 
dorosłego życia, cokolwiek to znaczy. W życiu bywa 
inaczej, tak jak w życiu aktora. Teoretycznie szkoła 
powinna cię w pełni przygotować do funkcjonowania 
w tym zawodzie. Jest tak?
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Bardzo trudno mi na to odpowiedzieć, bo 
miałam to szczęście, że pracowałam zanim 
poszłam do szkoły. Miałam styczność zarów-
no z teatrem, jak i z planem filmowym. Spo-
tykałam tam bardzo czułych i wspierających 
ludzi. Dlatego szkoła nie była miejscem, w któ-
rym łapałam kontakty. Na pewno pomogła mi 
zdobyć odpowiednie narzędzia, zahartowała 
mnie. Sprawiła, że wiem czym powinna być ta 
szkoła i zawód – a powinien być przede wszyst-
kim zabawą i niczym co sprawiłoby, że będę 
źle traktowana. Miałam profesorów, z którymi 
bardzo źle mi się pracowało, którzy próbowali 
nas łamać. Nie mam o to pretensji, bo pewnie 
sami przez to przeszli.

To chyba trochę pokoleniowy problem.
Tak, ale to się zmienia. Spotkałam też na-
uczycieli, którzy bardzo mnie wspierali i do-
dali mi skrzydeł. Ta zabawa wyklarowała mi 
się w głowie na trzecim roku, po spotkaniu 
z Mają Komorowską i profesorem Chrapkie-
wiczem – mogę zrobić wszystko, zaryzyko-
wać, wskoczyć na stół i się wygłupiać. Stwier-
dzić, że to nie pasuje, a nie siedzieć i myśleć 
co mogę, a czego nie. 

Istnieje krzywdzący stereotyp na temat 
relacji między aktorkami. Że jest to jakiś 
rodzaj rywalizacji – o to która bardziej, 
a która lepiej. Mam wrażenie, że tutaj 
trafiłaś na takie partnerki, z którymi 
budowałyście coś wspólnie i czerpałyście 
wzajemnie do siebie.
Mam szczęście spotykać aktorki na planie, 
które są partnerkami. Są albo mentorkami, 
albo partnerkami. Tak jak Iza Kuna, która 
jest dla mnie inspiracją. Reprezentuje taki 
rodzaj aktorstwa i kobiecości, który bardzo 
mi odpowiada.

Czy różnice pokoleniowe to jest coś, 
co trzeba zasypywać? Bo w dyskusji 
o zmianach w branży kwestia 
przynależności do konkretnego pokolenia 
z całym pakietem zasad jest dość istotna. 
Czy aktorzy czują tę różnicę?
Ja ją czuję na poziomie słów których używa-
my, zwrotów czy metody pracy. Chociaż wy-
daje mi się, że to nie przynależy do konkretne-
go pokolenia, ale do indywidualnej osoby. To, 
co ja robię sobie z różnic pokoleniowych, to 
jedynie z nich żartuję.

Przyjęło się, że młodsi uczą się od 
starszych. A czy starsi uczą się od 
młodszych?
Mam nadzieję. To jest zdrowe partnerstwo 
– obserwujemy się wzajemnie, jesteśmy ze 
sobą. Żyjemy w czasach obalania tej hierarchii, 
w której starsi aktorzy są  naszymi autoryteta-
mi. Ja nie mam temu nic przeciwko, bo sama 

 MATERIAŁ 
ZREALIZOWANY 
we współpracy z NETFLIX
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mam osoby, które są dla mnie wzorami do naśladowania, 
albo osobami, z którymi bardzo chciałabym pracować. 
Wydaje mi się, że najważniejsze w tym wszystkim jest part-
nerstwo i porozumienie. Żeby obalać trochę tę hierarchiza-
cję, ale oczywiście z szacunkiem. Jeżeli na planie spotkam 
starszą aktorkę to przywitam się i z chęcią posłucham jej 
feedbacku, nie będę przekraczać pewnych granic, ale to do-
tyczy każdego człowieka. 

Ale nie powinno być tak, że jeśli ona jest starszą 
aktorką z pozycją, to przyjmiesz wszystko bez 
mrugnięcia okiem?
Ja tak uważam, ale myślę, że różnie bywa.

Myślę, że to dobre podejście. Życzyłabym sobie, żeby 
każdy był asertywny – oczywiście z zachowaniem 
odpowiedniego poziomu empatii.
To jest trudne do osiągnięcia, asertywność bez chamstwa. 
Miałam z nią duży problem, musiałam wiele godzin poświę-
cić na to, żeby zrozumieć – tak jak Kaśka – kim jestem, cze-
go chce i jak chciałabym, żeby mnie traktowano. W związku 
z tym jestem teraz w stanie postawić te granice.

Jesteś w specyficznym położeniu, tak jak wszyscy 
aktorzy. Z jednej strony masz siebie, swoje życie 
i swoje granice, ale też notorycznie znajdujesz się 
w wykreowanej sytuacji, gdzie te granice stawiane 
są przez innych ludzi. Czy to jest taki mięsień, który 
rozwijasz na początku kariery?

Całe życie go rozwijasz. To jest odwieczna praca – są mo-
menty, w których jesteś psychicznie w lepszym momencie 
i dużo łatwiej przychodzi ci stawianie granic. Później przy-
chodzi taki moment, w którym człowiek jest słabszy i bar-
dziej podatny na wpływy innych osób. Dlatego to jest pro-
ces, który powinien trwać przez całe życie.

„Gry rodzinne" to produkcja Netflixa, czyli 
międzynarodowej korporacji. Wiąże się z tym to, że 
zasady pracy są zunifikowane dla całej produkcji. 
Ważnym tematem, który wypłynął – wydaje mi się przy 
„Sexify” – był koordynator do spraw intymnych. To jest 
chyba już w przypadku produkcji Netflixa standard, przy 
„Grach rodzinnych” taka osoba też była obecna na planie?
Były dwie osoby, które się tym zajmowały. Dla mnie to 
było pierwsze takie spotkanie i jest to bardzo ciekawe 

T O  J E S T  ODW I E C Z N A  PR AC A 
–  SĄ  MOM E N T Y,  W   KT ÓRYC H 
J E S T E Ś  P S YC H IC Z N I E 
W   L E P S Z Y M  MOM E NC I E 
I   DUŻ O  Ł AT W I E J  PR Z YC HODZ I 
C I  S TAW I A N I E  GR A N IC . 
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PODZIĘKOWANIA DLA 
Fabryki Norblina (ul . Żelazna 51/53, Warszawa)
za udostępnienie przestrzeni na potrzeby 
wywiadu i sesji zdjęciowej.
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doświadczenie. Uważam, że jest to super potrzebne. Tym 
bardziej, kiedy nie znasz partnera z którym masz grać. 
Należy zaznaczyć, że konsultant do spraw intymnych to 
nie jest osoba, która zajmuje się tylko scenami seksu, ale 
również scenami pocałunku lub przytulenia. To jest tak 
świeży zawód w branży filmowej, że on się musi dostoso-
wać do tych tarć międzypokoleniowych. Niektórzy star-
si aktorzy już sobie tę kwestię wyrobili, ale są też tacy, 
którzy boją się mówić o scenie seksu z reżyserem. Wcze-
śniej bardzo brakowało mi takiej osoby, która zadba o to, 
żeby się wcześniej spotkać z partnerem, dotknąć, poroz-
mawiać,  obgadać choreografię.

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że takie sceny 
są kręcone w konkretny sposób, że pokazywane są 
konkretne rzeczy.
Dzięki takiemu konsultantowi na planie nie będzie żadnych 
nadużyć, bo to o to chodzi. Nie może być czegoś takiego jak 
improwizacja sceny seksu. Macie oczywiście jakiś wspólny 
cel, ale podczas improwizacji mogą się zadziać różne rzeczy, 
dlatego tak ważne jest omówienie wcześniej choreografii. 
Bo inaczej można kogoś skrzywdzić i przekroczyć granice, 
których on nie chce przekroczyć.

Udzieliłaś kiedyś wspólnego wywiadu z innymi 
młodymi aktorkami, to było po wydarzeniach 
w łódzkiej szkole. Ludzie mają swoje historie też 
poza planem, nie wiesz czy ktoś na przykład nie był 
molestowany w dzieciństwie. Taki koordynator powinien 
o tym wiedzieć, bo dotyk – nawet z dobrą intencją – 
może uruchomić jakąś skrywaną traumę.
Oczywiście. Ja jako partner wcale nie muszę o tych 
traumach wiedzieć i dlatego ta osoba jest na planie 
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potrzebna. To już staje się praktyką i przesta-
je być tabu. Na planie produkcji innej plat-
formy nie zaproponowano mi koordynatora 
do spraw intymnych, ale gdy zapytałam, czy 
mogę poprosić o taką osobę, to nie byłoby to 
już zaskoczeniem.

Zmieńmy temat na nieco luźniejszy. 
Zawsze mnie fascynowało, jak przyczepia 
się na planie brzuch.
Metody są różne. Tutaj był przyczepiany na 
rzepy z tyłu. Czasami są zakładane takie 
jak body. Nie jest to zbyt wygodne, zwłasz-
cza, gdy kręci się sceny latem. 

Całkiem realistycznie się z tym 
brzuchem poruszasz. Bo nie wystarczy 
ten brzuch przyczepić, trzeba też sobie 
wyobrazić jak to działa.
Ja go założyłam i kicałam, jakbym go nie mia-
ła. Nie byłam w ciąży, więc nie miałam poję-
cia, jakie to jest uczucie. Jedna kobieta na pla-
nie zwróciła mi na to uwagę. Więc zaczęłam 
to zmieniać, popracowałam nad tym, ale była 
to też fajna zabawa.

Chciałabym cię jeszcze podpytać 
o siostrzeństwo, o kobiece wsparcie. 

Mam wrażenie, że w tym serialu ten 
temat został ugryziony z różnych stron. 
Czasami, że kobiety się nie wspierają 
i są dla siebie niedobre. Czasami, że nie 
umieją się porozumieć, ale chciałyby. Jak 
myślisz, pod jakim względem ten serial 
będzie odbierany?
Chciałabym, żeby był odbierany jako koleżeń-
ski. Żeby ludzie zobaczyli, że to jest też jakaś 
praca nad relacją. Widzimy relację Kaśki z sio-
strą, która jest najbliższą, najbardziej intymną 
relacją – siostry bardzo się wspierają, ale nie są 
wobec siebie bezkrytyczne. Jest trudna relacja 
z matką, ale jednocześnie też mogą na siebie 

liczyć. W serialu widzimy momenty, w których 
się od siebie oddalają, ale na samym końcu to 
co pozostaje w tej relacji, to potrzeba słuchania 
siebie. Jest jeszcze babcia, jest wspaniała przy-
jaciółka mamy. Wszystkie bohaterki tworzą 
ten kobiecy krąg, ale też uczą się od siebie wza-
jemnie i to jest fantastyczne.

W komunikatach wizualnych mamy młodą 
dziewczynę, ślub kościelny, ciążę. To budzi 
zespół skojarzeń, ale jednocześnie mam 
wrażenie, że ten serial jest dość nowoczesny.
Oczywiście, to nie jest serial tylko dla tych osób, 
które planują życie rodzinne w stereotypowym 

A K T O R S T W O  T O  T E Ż  P R A C A
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znaczeniu. Natomiast jest to serial o tym, że 
możesz sobie poradzić w różnych sytuacjach, 
niezależnie od tego, czy masz wsparcie wokół 
siebie czy nie. Dla Kaśki ciąża jest mocnym 
momentem w życiu, jak pewnie dla każdej ko-
biety. To zaczyna określać ją samą i to, kim ona 
jest. Jednocześnie to nie sprawia, że chce zre-
zygnować ze swoich ambicji. Czuję po pierw-
szym sezonie, że ona powinna być spełniona 
jako matka, ale również zawodowo.

Netflix to platforma międzynarodowa, a ty 
już nachodziłaś się po dywanach w Wenecji 
i nie tylko. Jak wyglądają twoje kolejne 
plany. Patriotycznie, czy jednak nie?
Patriotycznie na pewno. Natomiast nagrywam 
różne castingi wideo, które wysyłam za granicę. 
Okazuje się, że chyba muszę się zacząć uczyć 
hiszpańskiego. Być może mam taką hiszpańską 
urodę. Chociaż ostatnio pracowałam na planie 
koprodukcji, gdzie graliśmy w języku angiel-
skim. To zawsze ciekawe doświadczenie.

Życzę ci sukcesów w Polsce i zagranicą,  
a  przede wszystkim tej asertywności.
Tego życzę nam wszystkim. 

ENGLISH

ELIZA RYCEMBEL: ACTING MEANS 
WORKING AS WELL

Anna Tatarska: It’s great to host you in 
AnywhereTV studio in Norblin’s Factory. 
Especially because we’re going to talk 
about your new show. In “Family Games” 
you play a young adult woman - Kaśka. 
When you were younger, did you think 
about what it means to be a grown-up? 
Did you imagine it?
Eliza Rycembel: I’ve never imagined it. I was 
interested in biology and chemistry, I wanted 

She wanted to specialize in pathology.
It’s interesting, this whole being fascinated by 
the dead body. It was not like that in my case, 
I thought about neurology and psychiatry. 
About living people that I can always talk with 
and meet them. When it comes to Kaśka, it was 
always an ambitious push. When I imagined 
her, she really wanted to do as much as possible 
in this specialization and be the best in it.

I can understand her fascination a little 
bit because my dad is a surgeon. 
I remember that as a child, I loved 
to watch albums with photos from 
autopsies. But, Kasia does not have any 
problems with her studies…
She has problems with herself and life.

to go to medical school but I also danced, sang, 
and was close to theatre and acting, it was real-
ly unintentional. It was my hobby, not a way of 
life. So I imagined that I will cure people, help 
them. It turned out completely different. The 
world helped me and put me in the theatre. 
It was a way of life in the end. Then, I got the 
chance of playing in movies and TV shows. 
I thought to myself - that’s life. I thought - it was 
the place where I want to be and would never 
think of a better future at that moment.

So there is something common between you 
and Kaśka from the show. She is a student of 
medicine, extremely happy that she got in.
Yeah, she was very excited. She wanted to 
open her own practice and work.
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And those are unique and multifaceted. There is 
a conflict of ambition with private life. She has 
a problem with where to put emphasis on.
It’s one thing. The other is that she really does not know 
who she is. She knows that she wants to study medicine 
and it makes her happy but she has a big problem with un-
derstanding herself. She’s a very young person that needs 
a lot of conversations and working through the problems 
that she really does not yet understand. I think that this 
show treats it as a prelude to her change. We meet her at 
the moment when she’s totally lost, she has to confront 
some extreme situations. She’s pregnant and the main 
question is - who is the father of this child? And for some 
reason - she decides not to disclose this. From my perspec-
tive - it’s a childish game but because of that - it was easier 
for me to play with this character.

I thought at first that she is in a key moment in her life. 
She created some kind of illusion and she is holding so 
tight to it that not speaking about what really happened 
is a part of a myth that she is building.
She is still partially a child, partially a woman that has to 
confront adulthood. She does not know who she loves, 

how she loves, and what is love. I think that she couldn’t 
really answer those questions. That is why there are 
a few characters in Kaśka’s way to help her understand 
what she wants.

It’s a very specific story, on one hand, with specific 
heroes, and specific events, but there is a universal 
trope here as well. A young woman who leaves some 
kind of family and confronts social expectations. 
On the other hand, she wants to desperately know 
what is important to her, and who is she. It’s pretty 
universal, isn’t it?
I always look at Kaśka through her family relations. Moth-
er with whom she is so close - there is a lack of some deeper 
conversation. The family conflict came from the fact that 
those never had an honest conversation. While watching 
this show I see that there is literally one sentence between 
them, one listening happening. Mother and Kaśka are very 
similar to each other. They argue instead of just sitting with 
a coffee and wine and just talking deeply and with care.

Thank you for the conversations.
Thanks! 
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KAŻDEGO DNIA JESTEM BOMBARDOWANA PROPONOWANYMI UBRANIAMI, GADŻETAMI CZY ELEMENTAMI 
DEKORACJI, KTÓRE WEDŁUG ALGORYTMU POWINNY MI SIĘ SPODOBAĆ. SZCZEGÓLNIE TERAZ, GDY MAMY SEZON 
WYPRZEDAŻY I PROMOCJI. NA NIEKTÓRE ZERKAM MIMOCHODEM, BY ZA KILKA SEKUND O NICH ZAPOMNIEĆ, 
INNE TO TRAFIONE PEREŁKI, KTÓRE DODAJĘ DO SWOJEJ LISTY ŻYCZEŃ. GDY JUŻ TAM TRAFIĄ, BYWA RÓŻNIE – 
ALBO KUPUJĘ JE OD RAZU, ALBO POTRZEBUJĘ DŁUŻSZEJ CHWILI NA ZASTANOWIENIE SIĘ CZY TA RZECZ ABY NA 
PEWNO JEST MI POTRZEBNA. I TAK PRZEGLĄDAJĄC LISTĘ ŻYCZEŃ W APLIKACJI JEDNEJ Z SIECIÓWEK, WPADŁAM 
NA POMYSŁ NAPISANIA TEGO TEKSTU – A CO, GDYBYM ODNIOSŁA TĘ KWESTIĘ DO ŚWIATA TECHNOLOGII? JAKIE 
CECHY SMARTFONA ZNALAZŁYBY SIĘ NA MOJEJ LIŚCIE ŻYCZEŃ? I CZY INNE POLKI MAJĄ PODOBNE ZDANIE DO 
MOJEGO? TEKST OPARŁAM NA BADANIU ZREALIZOWANYM PRZEZ ARC MEDIA I OPINIA NA ZLECENIE OPPO.

TEKST Mat. Prasowe    ZDJĘCIA Paweł Poręcki

3 0 – 3 1

CO JEST 
DLA MNIE 
NAJWAŻNIEJSZE 
W SMARTFONIE?
MOJA LISTA 
ŻYCZEŃ

T E C H N O L O G I E  /  T E C H N O L O G I E S



NO. 1. PO PIERWSZE  
POJEMNA BATERIA!
Próbowałam wyrobić sobie pewien nawyk – jest 
ranek, otwieram oczy i smartfon nie znajduje się 
od razu w mojej ręce. Oczywiście w celu scrollo-
wania social mediów czy wiadomości, a nie tylko 
zerknięcie na godzinę. Jednak to jest silniejsze 
ode mnie. Nie będę ukrywać, że smartfon to 
mój codzienny kompan od wczesnych godzin 
porannych. Przy śniadaniu, w pracy i w czasie 
wolnym – „Zawsze tam gdzie Ty”, powtarzając 
za Lady Pank. Ale jak pokazało badanie, nie je-
stem w tym sama – blisko 3/4 kobiet przyznało, 
że praktycznie nie rozstaje się ze smartfonem lub 
korzysta z niego kilka godzin dziennie. 

Nie powinno Was więc zdziwić, to, co teraz 
napiszę. Kluczowa dla mnie jest pojemna bateria. 
Długi czas pracy na baterii daje mi swego rodzaju 
komfort psychiczny. Dobrze jest mieć tę świado-
mość, że robiąc zdjęcia do artykułu czy szybki 
research w drodze na spotkanie, smartfon mi się 
szybko nie rozładuje. A jak tam u przebadanych 
Polek? Podobnie jak u mnie – dla 77% z nich po-
jemna bateria jest najważniejszą kwestią. 

NO.2. JAKOŚCIOWE  
ZDJĘCIA W KAŻDEJ SYTUACJI 
Mając smartfon przy sobie niemal 24 godziny 
na dobę, nadarza się wiele okazji, gdy potrze-
buję lub po prostu chcę zrobić zdjęcia dobrej 
jakości. Lekarstwo na miłość – mural na przy 
ul. Kajetana Koźmiana 6, starsza pani sprzeda-
jąca kwiat na „Patelni” czy chłopak grający na 

C O  J E S T  D L A  M N I E  N A J W A Ż N I E J S Z E  W  S M A R T F O N I E ?

NO.3. ŁADNY DESIGN
Nie będę ukrywać. Design jest dla mnie ważny. 
Mimo że w życiu blisko mi do minimalizmu, 
przy wyborze koloru obudowy smartfona jest 
zgoła odmiennie. Podobają mi się kolorowe 
obudowy. Im odważniejsze tym lepiej. Nie po-
gardzę też gradientem, czyli przejściem tonal-
nym kolorów. Smartfon noszę wówczas w nie-
przezroczystym etui. Skoro design jest tak 
ładny, szkoda mi go ukrywać przed światem.

Ku mojemu zdziwieniu, gdy analizowałam 
wyniki badania przeprowadzonego na zlece-
nie OPPO, okazało się, że kobiety wolą klasy-
ki. A konkretnie kolor czarny – ten wskazało 
najwięcej badanych, bo 25 proc. Zaraz za nim 
– niebieski (20 proc.). Można zatem stwier-
dzić, że kobiety chętniej wybierają stonowa-
ny kolor obudowy, a rzadziej decydują się na 
odważne warianty. Zatem jestem w mniejszo-
ści, jeśli chodzi o wybór koloru.

Podsumowując, pojemna bateria, dobry 
aparat fotograficzny i fajny design to cechy 
smartfona, które są dla mnie szczególnie 
ważne. Marka OPPO rzuciła mi wyzwanie – 
zabierz smartfon OPPO na miasto i na wieś, 
a następnie sprawdź czy ma cechy, które 
znalazły się na Twojej liście życzeń. Także 
już niedługo spodziewajcie się kolejnej czę-
ści tego artykułu. 

 METODOLOGIA  |  Tekst został napisany w oparciu 
o badanie pt. „Drivery zakupu smartfona. Design 
a użyteczność – czego chcą polscy użytkownicy 
smartfonów?”, które zostało zrealizowane przez ARC 
Rynek i Opinia na zlecenie OPPO w czerwcu 2022 
roku metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview). 
W badaniu wzięły udział osoby w wieku 18-55 lat, 
podsiadające smartfona na własny użytek i regularnie 
z niego korzystające. Osoby zakwalifikowane do badania 
musiały chociaż raz dokonać zakupu smartfona na 
własny użytek oraz być decyzyjne w zakresie wyboru 
smartfona na własny użytek. Liczebność próby wynosiła 
1000 osób (w sumie kobiet i mężczyzn). 

saksofonie na Placu Zamkowym. To tylko kilka 
momentów, w których mam ochotę wyciągnąć 
smartfon z kieszeni. 

Zatem do czołówki mojej listy życzeń trafia 
dobry aparat fotograficzny – to też jeden z naj-
istotniejszych aspektów (71 proc.), na jakie 
zwracają uwagę badane kobiety, decydując się 
na nowy smartfon. W dobie coraz popularniej-
szego TikToka czy IG Reels równie ważne jest 
dla mnie możliwość nagrywania wideo na wy-
sokim poziomie. Tym bardziej, że nie noszę ze 
sobą kamery czy lustrzanki.
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ALEKSANDRA SZOL:   
            FILOZOFIA MODY

#AnywhereTV

TEKST Jakub Wejkszner  
ZDJĘCIA Marta Wojtal (1,3-8)
Mat. prasowe (2)



C A ŁY CZ A S A NA L I Z UJ E M Y T E 
R Z E CZ Y, KT ÓR E DL A NA SZ YC H 
K L I E N T ÓW SĄ WA Ż N E. OPRÓ CZ 
C A Ł E J S T R AT E GI I  W Ł A Ś N I E 
T Y M SI Ę Z A J M UJ E M Y.

Jakub Wejkszner: Dzień dobry.
Aleksandra Szol: Dzień dobry.

To jest ta magia telewizji – mamy chwile 
zawiechy, udajemy że nic nie mówimy.
Okej, dobra.

Dzień dobry państwu, z tej strony Jakub 
Wejkszner, Aleksandra Szol – miło poznać.
Dzień dobry, cześć, miło poznać.

To jest pierwszy raz kiedy się spotykamy – 
mam nadzieję, że nie ostatni, ponieważ cały 
czas liczę na zniżki.
Chętnie o tym porozmawiam patrząc na twój 
dzisiejszy outfit, Versace z MODIVO…

Specjalnie ubrałem coś totalnie 
ekstrawaganckiego, bo stwierdziłem, że 
nie jestem w stanie cię przebić w żaden 
sposób, więc po prostu będę tutaj siedział 
jak taki kanarek.
A jak się w tym czujesz?

Bardzo fajnie. Jak w ciężkim, barokowym 
dywanie.
To trochę o to chodzi, wiesz? Versace Jeans Co-
uture… ale bardzo pięknie wyglądasz, podoba 
mi się nawiązanie wzorem do butów. 

Czułem,  że będę dzisiaj oceniany…
Wyglądasz jak empowered man. 

Man empowerment? To są bardzo trudne 
tematy w dzisiejszych czasach. 
O czym chciałeś porozmawiać?

Chciałem porozmawiać po części o tobie, 
po części o MODIVO, po części po prostu 
o tym, jaka jest filozofia mody. Z osobistego 
zapału, naukowego powiedzmy, jestem 
filozofem domorosłym. Mam skończone 
(prawie) dwa lata na doktoracie, więc jestem 
taki pomiędzy…
Ja kocham filozofię.

Właśnie! A ja szukam kogoś, kto mi pomoże 
stworzyć filozofię mody.
Nawet się dostałam na filozofię kiedyś. Ale 
nie poszłam.

Nie? A to jest taki piękny kierunek.
Piękny, zdecydowanie. Miałam dwa inne do 
wyboru i na nie właśnie poszłam. 

Poszłaś na dwa inne? Ludzie idą na jeden 
inny kierunek, a ty zdecydowałaś się pójść 
na oba… Ale może zacznijmy od tego – jesteś 
dyrektorem e-commerce.  To znaczy…? 
Wszystko to może znaczyć praktycznie. 
To prawda, dzisiaj trudno je skwantyfikować, 
jest już trochę przestarzałe. Można powiedzieć, 

A L E K S A N D R A  S Z O L



że tych stanowisk już nie ma, bo my już nie uży-
wamy słowa e-commerce. Dziś mówi się o plat-
formach, marketplace’ach i miejscach, więc 
używając tej nomenklatury cofamy się o kilka 
lat wstecz. Tym bardziej, że nie ma już dzisiaj 
stricte stanowiska dyrektora e-commerce, 
ponieważ robi to cały zespół – osoby odpowie-
dzialne za developement związany z technolo-
gią, utrzymaniem, rozwojem czy z UX. Zajmuje 

się tym x departamentów. Oczywiście jest oso-
ba, która nadaje kierunek strategiczny i nad 
nim pracuje. U nas to wygląda jeszcze inaczej, 
bo uczestniczę w każdym elemencie tego biz-
nesu. Projektuję kartę produktu, check-outy, 
unowocześniam aplikację, siedzę na tych wi-
dokach i figmach, pracuję bezpośrednio z ludź-
mi, ale to wynika stricte z mojej pasji. Myślę, że 
normalnie dyrektor e-commerce takich rzeczy 

raczej nie robi… ale to by trzeba zapytać in-
nych dyrektorów e-commerce. W moim przy-
padku to stanowisko jest połączone – pracuję 
jako dyrektor marketingu, dyrektor kreatyw-
ny, dyrektor e-commerce i jeszcze jako osoba 
odpowiedzialna za nasze marki własne, które 
mamy w sprzedaży, a tych marek jest kilka. Je-
stem zaangażowana w każdy możliwy obszar. 
Nie wyobrażam sobie – myśląc o kliencie, o to-
talnej miłości do tego klienta i robiąc te wszyst-
kie rzeczy – że nie interesuje się bezpośrednio 
tym, jak wygląda powiadomienie, proces płat-
ności, sposób dostarczania i to nad czym dzi-
siaj pracujemy, czyli na przykład łatwy sposób 
zwrotów. Cały czas analizujemy te rzeczy, któ-
re dla naszych klientów są ważne. Oprócz całej 
strategii właśnie tym się zajmujemy. Moje sta-
nowisko jest bardzo specyficzne, ono nie nazy-
wa się właściwie. Bo jeżeli myślisz o tym, że na 
końcu ważne jest to, co dowozimy – od revenue 
przez EBIDTA – to nie do końca jest to stanowi-
sko dyrektora e-commerce, tylko stanowisko 
całościowe. Chciałabym mądrze odpowiedzieć 
na to pytanie, ale nie potrafię. 

Musisz sobie uświadomić, że jesteś po 
prostu szefem. 
No może w jakimś stopniu… Szef to trudna 
nazwa i trudne stanowisko, ja się szefem nigdy 
nie czuję, czuje się częścią zespołu. Kocham 
ludzi z którymi pracuję i to jest naprawdę real-
na miłość. Wiem jak ma ich kot na imię, wiem 
jakie są ich pragnienia, wiem jak chcą się roz-
wijać, jaką mamy ustaloną ścieżkę rozwoju, 
pytam jak się czują. Potrafimy się przytulić, 
przychodząc do pracy mówimy: „Cieszę się że, 
cię widzę”. Nie widziałam kogoś tydzień, więc 
mówię, że się za nim stęskniłam. Nie czuje się 
szefem, ale jestem totalnie odpowiedzialna za 
ten biznes, czuję go na swoich barkach. Wcho-
dzę w to z pełną pasją, miłością, energią i nie 
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... J E S T E M 
T O TA L N I E 
ODP OW I E DZ I A L N A 
Z A  T E N  B I Z N E S , 
C Z UJ Ę  G O  N A 
S WOIC H  BA R K AC H . 
WC HODZ Ę  W   T O 
Z   PE Ł N Ą  PA S JĄ , 
M I Ł O Ś C I Ą , 
E N E RGI Ą  I   N I E 
C HC Ę  PR Z E S TAWAĆ. 
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chcę przestawać. Powiedziałam wczoraj nasze-
mu przewodniczącemu, że śpię po trzy godzi-
ny, ale mnie to cieszy. Jest radość, że to są te 
trzy, chociaż wolałabym krócej, bo mogłabym 
zrobić więcej rzeczy. Jestem częścią zespołu 
fantastycznych ekspertów, którzy wiedzą jak 
to robić – są otwarci, szukają i działają. Są wy-
bitni, przede wszystkim charakterologicznie, 
bo to pozwala nam robić niezwykłe rzeczy. 

Wiem mniej więcej o czym mówisz, 
bo pracuję jako redaktor naczelny, też 
tak jakby kieruję… przesuwam głowę 
w kierunku, w którym ona powinna patrzeć. 
Z tym, że ty kierujesz trochę większym 
biznesem, niż nasza trójka. 
Rozmiar biznesu tak naprawdę nie ma zna-
czenia. Kwestia tego, jak mocno strategicz-
nie patrzysz i czy wiesz, dokąd idziesz. Mamy 
takie swoje… slogan to nie jest dobre słowo, 
ale takie zdania, które nas przywołują, może 
nie do porządku, ale żebyśmy zawsze o tym 
pamiętali. Chociażby: jak nie wiesz dokąd 
idziesz, to tam nie dojdziesz – po prostu mu-
sisz mieć bardzo jasno określoną drogę i cel. 
Wielkość biznesu nie ma znaczenia.  Nasz biz-
nes też był kiedyś mały, dzisiaj jest ogromny 
i idziemy dalej, po więcej. Wiemy jakie mamy 
plany, gdzie chcemy wchodzić, co chcemy 
robić. Natomiast przy waszym biznesie jest to 
samo – dzisiaj jesteśmy tu, a kto wie czy nie 
będziemy siebie słyszeć przy następnych od-
cinkach… może w Nowym Jorku? Czego nam 
życzę! Bo to moje miasto. 

Pochodzisz z Nowego Jorku? 
Mentalnie pochodzę z Nowego Jorku, tak. 

Ja też zawsze uwielbiałem Nowy Jork. 
Myślałem sobie, że gdybym miał się 
gdzieś urodzić, to właśnie tam. Bo jest tam 
takie niebezpieczeństwo i jednocześnie 
sztuka, która nie jest komercyjną sztuką 
hollywoodzką – jest trochę brudna, 
chowa się w zadymionych podziemiach 
i piwnicach… to mi się zawsze podobało. 
Nowy Jork jest wspaniały, przeczytałam chyba 
każdą książkę na jego temat. Widziałeś pewnie 
książki dotyczące mieszkańców, „Ludzie No-
wego Jorku” – jest tam różnorodność, jest tam 
też moda, do której pewnie podczas dzisiejszej 
rozmowy wrócimy. Kocham Nowy Jork za ten 
luz, za ogromną przestrzeń, za możliwości, za 
te brzydkie czasem zapachy i za wszystkie ele-
menty, które mnie wydają się bardzo spójne. 
Gdy mam moment wytchnienia – bardzo rzad-
ko, ale jeśli mam taki moment – to sama bar-
dzo szybko się regeneruję. Siadam na 15 minut 
i te baterie jakoś same się ładują, ale co sobie 
wtedy wyobrażam? Że siedzę na ławce w Cen-
tral Parku ze swoim psem. Mam dwa sposoby 
na relaks: jeden to teatr, kocham teatr i chodzę 

kiedy mogę oraz galerie sztuki, bo ja w sztuce 
jestem zatopiona i nie wyobrażam sobie życia 
bez niej, szczególnie jeśli chodzi o tę sztukę 
abstrakcyjną, bo w niej widzę sens… Ale wła-
śnie ten Central Park, Nowy Jork. Życzę nam 
bardzo, żebyśmy się tam znaleźli. 

Właśnie. Musimy się tam kiedyś spotkać, 
postawić studio w Central Parku i zacząć 
rozmawiać.
Wiesz, ja wprowadzam te elementy Nowego 
Jorku tu do życia – często wychodzę z psem 
w piżamie albo wychodzę w szlafroku z kawą 
na ławkę przed dom. Moi sąsiedzi się już do 
tego przyzwyczaili. Oczywiście nigdy mi tu 
nic nie wystaje, nigdy nie chciałabym kogoś 
skrzywdzić czy zszokować, ale lubię ten luz. 
Dlaczego nie możesz w przysłowiowych kap-
ciach wyjść i się przejść z psem. Jeżeli masz 
oczywiście taką enklawę wokół domu, która na 
to pozwala.

A jak się czujesz z tym że wszyscy 
w Stanach chodzą w dresach?
Bardzo dobrze! Tam króluje styl athleisure, 
dlatego taką mocną pozycję ma Polo Ralph 
Lauren, który idzie mocno w taki casual, czy 
Tommy. To też dzieje się w Warszawie – z jed-

nej strony jesteśmy w pracy w garniturach, 
chociaż na szczęście w wielu branżach się już 
od tego odchodzi, ale potem, gdy przychodzi 
weekend… w Warszawie, gdy spotkasz kogoś 
w Samie, w Po Prostu i we wszystkich innych 
miejscach typu Krem, ludzie idą tam w dre-
sach. Łatwo odróżnić, kto jest przysłowiowo 
z Warszawy a kto nie. Mam wrażenie, że nikt 
z nas nie jest z Warszawy, bo każdy jest przy-
jezdny. To jest piękne, tak samo jest w Nowym 
Jorku. Ktoś siedzi elegancko – zazwyczaj jest 
to związane z jakąś sytuacją – ale przeważnie 
siedzi się w czapce, w dresie, z kawą i zmordo-
wany po całym tygodniu. Ja kocham te widoki. 
Mogłabym robić zdjęciach tym ludziom, tak 
mnie cieszy ten drugi człowiek.

Oczami robisz?
Tak, oczami robię! 

Tak, to jest naturalny sposób doświadczania 
rzeczywistości. Odzwyczailiśmy się od tego, 
bo zawsze jest to zapośredniczone przez 
ekran, ale jest to wyjątkowe.
Super że mówisz zapośredniczone, bo to takie 
mcluhanowskie, przekaźnik jest przekazem. 
Jestem medioznawcą z wykształcenia, więc 
zwracam uwagę na takie rzeczy. 



A L E K S A N D R A  S Z O L

Ja tylko pracuję w mediach, nie znam się na tym. 
Powiedziałaś coś o sztuce – ciekawi mnie, w jaki 
sposób miesza się sztuka z modą, moda ze sztuką. Na 
studiach miałem taką bardzo długą dyskusję ze swoją 
koleżanką, bo twierdziłem mając te 20, 21 lat, że nie ma 
szans, żeby moda kiedykolwiek była sztuką. Myślę – 
sztuka musi mieć tak: jakieś takie…
Czekaj, niech zapamiętam… Jakub Wejkszner, tak?

To były pacholęce problemy… 
Żartuję, żartuję! Super, że o tym mówisz.

Nie mogłem tego zrozumieć, bo dla mnie to wszystko 
było…
Moda jest sztuką.

Obraz, który jest prawdopodobnie najbliżej 
ubraniom jakiegokolwiek rodzaju – rozumiem, 
dlaczego uważany jest za sztukę. Jest w nim bardzo 
dużo rzemiosła oraz  bardzo dużo nadbudowania 
intelektualnego. Po prostu nie mogłem znaleźć tego 
nadbudowania intelektualnego, jak miałem 20 lat 
i patrzyłem na ubrania.
Rozumiem, ale wiesz – to jest inny kontekst życia, rozwój 
emocjonalny, doświadczenie. Fajnie, że o tym mówisz 
w taki otwarty sposób. Ja uważam, że moda to sztuka i ogól-
nie zaciera się bardzo mocno granica pomiędzy nimi. Nie 
będę już nawet nawiązywać do starych projektów Balencia-

gi, Diora czy Schiapparelli, bo myślę, że to jest dzisiaj super 
oczywiste. Jest mnóstwo świetnych nowych projektantów, 
dopiero pojawiających się na rynku, w których jest bardzo 
duży potencjał. My też chcemy się pojawiać w tych kontek-
stach – społecznych, tak to określę – biznesowo, ale o tym 
wkrótce. Ci ludzie bardzo szeroko patrzą i tworzą formę… 
bo to o formę bardziej chodzi. Sposób użycia materiału 
oraz forma potrafią być bardzo zaskakujące i lekko abstrak-
cyjne, ale wciąż możliwe do noszenia i wkraczające chyba 
w ten nowy wymiar wyrażania siebie. Jesteśmy dzisiaj dużo 
bardziej świadomi jako ludzie, ale świadomi poprzez to, jak 
mocno możemy być sobą. Jak bardzo nie musisz się dosto-
sowywać, jak ten nowy świat daje ci przestrzeń, bo po pierw-
sze – ulica jest naszym wybiegiem, co ukazało się naszym 
oczom szczególnie podczas pandemii, wszyscy chcieli do-
świadczyć czegokolwiek. Po drugie, moda jest ogromną 
wolnością, bo pozwala w jakiś sposób dać siebie poznać in-
nym ludziom, właśnie poprzez to, co ubierasz i jak chcesz się 
ubierać. Więc moda to sztuka, granice się zacierają. Dotknę-
łabym tu technologii – naszym trzecim filarem w MODIVO 
jest właśnie technologia, jesteśmy fashion techem i w tym 
kierunku idziemy. Technologia w modzie to zakolorowywa-
nia ubrań, zmiany struktury, możliwości wyświetlania aury, 
albo wearfitsy czy wearable, które pozwalają nawiązać kon-
takt ubrania z ciałem, pokazać parametry. Są ubrania, które 
coś potrafią, na przykład te dla motocyklistów – pozwalają 
wezwać pomoc, kiedy coś się stanie. To już jest sztuka wielo-
rako rozumiana, bardzo wielowątkowa, ma w sobie wymiar 



estetyczny i coś bardzo zaawansowanego. Mar-
ki typu Balmain, Gucci czy Burberry działają 
już w rozszerzonej rzeczywistości, można by 
o tym mówić cały czas. Kocham fashion tech 
i często na te tematy się wypowiadamy. Zobacz, 
co się dzieje w metaverse – Tommy Hilfiger zre-
zygnował z offline’owego pokazu i był tylko 
w tej przestrzeni. Oczywiście pojawiły się za-
rzuty, że to nie jest aż tak atrakcyjne, że za mało 
interakcji, ale to się będzie zmieniać. Jesteśmy 
dopiero na początkowym etapie, ale to jest sztu-
ka. Ilość osób uczestniczących, grafików, CGI-
-owców – to jest dla mnie ogrom doświadczeń 
i wspaniałych rzeczy, w których mogłabym się 
zatopić, więc lepiej żebyśmy zaczęli inny temat, 
bo mogę nie skończyć. 

Jasne, ale to jest bardzo ciekawy temat 
– myślę, że możemy go zgłębić nawet 
bardziej. Pierwsze buty Gucci, na które mnie 
stać, to właśnie te digitalowe.
Widzisz? Ale super! Zobacz jakie to jest do-
świadczenie. Ja kocham ten nowy wymiar 
mody, który co ciekawe, robią głównie ko-
biety. Nie chcę tu wymieniać wszystkich 
podmiotów, ale wszyscy je znamy, są ogólno-
światowe. Jest też przecież ID – tak jak nor-
malnie, offline’owo mamy RFID, to tu masz 
to ID stricte przypisane, nie ma wątpliwości, 
kto jest twórcą. Cieszę się, że mówisz o bu-
tach Gucci, uwielbiam te rozwiązania. Jak się 
czułeś, gdy sobie je kupiłeś?

Jeszcze ich nie kupiłem…
A, nie kupiłeś ich jeszcze!

Narazie nie, tylko mnie stać. Wiąże je 
w potencjale cały czas. 
Polecam ci wydrukować coś z 3D. Projektanci 
dużo o tym mówią w ostatnim czasie, szcze-
gólnie młodzi – myślę, że rynek o nich dopiero 
usłyszy. 3D printing dał designerom możliwość 
nieskrępowanego wyrażania siebie w tej sztuce, 
którą jest moda, wkraczając w bardzo różne 
obszary. Tak samo jak z rzeczami NFT. To trwa 
wiele godzin, dane pokazują ile drukuje się tor-
bę czy sukienkę, to jest kosmiczny proces. Pole-
cam wydrukować sobie chociaż małą rzecz, ja 
sama mam w domu dwa takie maleństwa. Nie 
trzeba mieć przecież od razu całego garnituru.

Wydrukuję szalik po prostu.
Wydrukuj!

Wracając do sztuki i tego czy sztuka jest 
modą, a moda jest sztuką. W jaki sposób 
według ciebie moda może być sztuką 
w ujęciu powszednim. Na pewno nią jest 
w kwestii haute couture, ale zastanawiam 
się czy jesteś w stanie zauważyć tę sztukę 
w codziennych rzeczach.
Oczywiście, że tak. Ja bym tę sztukę trochę ina-
czej zdefiniowała. Popatrz, sama rola stylistek – 
ich zadaniem nie jest ubranie ciebie po prostu, 
a wystylizowanie, o tym się wciąż za mało mówi. 
Możesz założyć cokolwiek, ale dopiero w mo-
mencie, gdy dokładasz dodatki, które są dzi-
siaj takim fashion statement, specyficzne buty 
albo biżuterię, którą kochasz… chociaż Coco 
Chanel mówiła, żeby pamiętać, aby zdjąć jedną 
rzecz przed wyjściem z domu. Ona powiedziała 
też bardzo zabawną rzecz, która praktycznie co 
rano mi towarzyszy. Ja się nie maluję, dzisiaj wy-
jątkowo trochę bronzera nałożyłam… Ale Coco 
Chanel mówiła: „Jeżeli wychodzisz z domu nie-
pomalowana, to widocznie myślisz o sobie zbyt 
dobrze”. Za każdym razem rano w lusterku 
śmieję się sama do siebie – okej Olka, no trud-
no, ale idziemy, bo po prostu tak się dobrze czu-
ję. Ale to nie dlatego, że o sobie dobrze myślę, 
jest to bardziej optymalizacja czasu, tak samo 
jak z włosami. Ale wracając sztuki – dla mnie 
sztuką w modzie jest odpowiednie wystylizo-
wanie. Gdy wieszasz dzieła Fangora, to są one 
otwarte, nie ma tam ram, dzieło koresponduje 
z przestrzenią. Dlatego mamy kuratorów sztu-
ki, oni układają po prostu te przestrzenie. Każ-
de ubranie będzie na kimś wyglądać inaczej, ale 
nie każde ubranie będzie w danej stylizacji mia-
ło wyciągnięte to, co najpiękniej gra, jeśli chodzi 
o formę, kolor czy materiał. Z jednej strony pod-
kreśliłabym rolę stylistek, ale z drugiej strony 
jest ta sztuka ubierania się samodzielnie. Żebyś 
na tyle czuł siebie, swoje wnętrze, był w zgodzie 
ze sobą oraz z tym, jak chcesz się prezento-
wać, co cię cieszy, jaki masz dzisiaj dzień, jakie 
masz zadanie do zrobienia – power dressing 
i to, co ciebie wzmacnia w ubiorze, jak chcesz 
się czuć, dla mnie to jest sztuką. Umiejętne do-
branie swoich komponentów w sposób zgodny 
ze sobą, dostosowany do dnia i zadania, które 

masz do wykonania. Ubierasz się, uśmiechasz 
się do lustra i myślisz – Kuba, lubię cię.

To mi się nie zdarza.
Życzę, żeby się zdarzało, chociaż ci nie wierzę. 
Dla mnie moda jest narzędziem. Chciałabym 
to podkreślić, bo czasami jej to odbieramy, 
moda jest infantylizowana. Dzisiaj na szczę-
ście moda zyskuje i to jest wspaniałe, ale pa-
miętajmy, że jest ona narzędziem dla nas, na-
rzędziem do wszystkiego, tak samo jak sposób 
żywienia. Wiesz o co chodzi, dzisiaj na począt-
ku od tego zaczęliśmy.

Tak, to właśnie jest coś, o co cię chciałem 
spytać w kolejnym takim punkcie naszej 
rozmowy. Kiedyś ubranie służyło pewnym 
konkretnym celom, tak? Żeby nie umrzeć.
Żeby ocieplić ciało, tak. Masz rację. 

Przeszliśmy od tego bardzo, bardzo długą 
drogę. Teraz zastanawiam się, po co nam 
służy ubiór. Po co się ubieramy.
A po co ty się ubierasz? 

Ja się ubieram z wielu powodów. Dlatego, 
żeby podobać się płci przeciwnej, żeby 
się podobać sobie, żeby zaimponować 
innym ludziom, żeby inni ludzie nie myśleli 
o mnie, że jestem niechlujny. Także z wielu 
powodów.
A masz taki dzień, że się ubierasz i nie czujesz 
się sobą? 

Tak, wiele razy tak jest.
No właśnie. Myślę, że dużo osób tak ma. Sztuka 
ubierania siebie pełni funkcję społeczną, nie da 
się wyjść nago na ulicę. Czasami jak słyszę, że 
moda mnie nie dotyczy. Kuba, moda dotyczy 
każdego, tylko pytanie…

Tak jak pogoda, pogoda jest zawsze.
Wiesz, że ja jestem osobą, która nigdy nie wie 
jaka jest pogoda? Wszyscy zawsze się ze mnie 
śmieją – Olka, ty wszystko robisz na odwrót. 
Faktycznie, zimą się bardziej rozbieram, a la-
tem ubieram. Ostatnio koleżanka wzięła mój 
telefon, bo istotne było, jaka będzie jutro pogo-
da, nie pamiętam już z jakiego powodu. Powie-
działa wtedy: „Boże, ja nawet nie mogę wejść 
na twoim telefonie w aplikację pogoda!”. Więc 
dotyczy wszystkich,  ale widzisz czasami… ale 
ta moja ignorancja wynika z tego, że ja kocham 
każdą pogodę. Naprawdę każdą i cieszę się, że 
codziennie mogę wstać, żyć, oddychać. Jeśli 
więc słyszę, że moda kogoś nie dotyczy to nie 
oceniam, bo jestem ostatnią osobą do ocenia-
nia, naprawdę totalnie kocham ludzi i biorę 
w całości, ale tak sobie myślę, że to ciekawe 
stwierdzenie – moda mnie nie dotyczy – a do 
sklepu jak idziesz? Musisz założyć t-shirt i cokol-
wiek, ale za każdym razem jest to jakaś prezen-
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tacja siebie. Moda służy po prostu do ubrania 
się, nie możesz wyjść nago i naruszyć czyichś 
uczuć i odczuć. To odnajdywanie siebie, zresz-
tą nasz nowy spot o tym mówi i mam nadzieję, 
że zainspiruje wiele osób. Dlatego zadałam py-
tanie czy nie jest tak, że czasami nie czujesz się 
sobą. Jeżeli znajdziesz ten sposób na tę zgod-
ność – okej, to jest Kuba w środku, to jest Kuba 
na zewnątrz, to jest cały czas ten sam Kuba, tyl-
ko w różnych kontekstach społecznych, sytu-
acjach, rolach – to poznając ciebie mam możli-
wość wyobrażenia sobie, kogo mam przed sobą. 
Wiesz o co chodzi, to jest kilka sekund. O tym 
jest nasz nowy spot, że każdy z nas prezentuje 
siebie bycie sobą, bez filtrów, bez korygowania 
się, bez konieczności dostosowywania się. Nie 
mówię o jakiejś konwencji w której jesteś, tyl-
ko że nie udajesz kogoś innego, w bardzo łatwy 
sposób dajesz lustro drugiej osobie. Ktoś cię wi-
dzi, może cię dotknąć i poczuć – jego człowiek, 
nie jego człowiek. Za każdym razem, kiedy cię 
tak przysłowiowo społecznie dotyka (takie so-
cjologiczne „głaski”, gdy mówisz dzień dobry 
i miłego dnia), to ten kawałek siebie przekazu-
ję tobie. Zawsze inspirujesz się drugą osobą, 
wszystko inspiruje. Sposób uśmiechania, mó-
wienia, kolor oczu, poruszające się włosy, co 
masz na sobie. Po prostu mam tak, że chłonę 
ludzi i kocham to, bo zwykli ludzie mnie inspi-
rują. Zobacz ile jest w tym miłości, mam total-
ną zajawkę na życie i cieszę się, że żyć mogę. 
Do czego zmierzam – przekazujesz wzór, ktoś 
się inspiruje i przekazuje go dalej.  Bardzo bym 
chciała, żebyśmy się ubierali po to, żeby zna-
leźć sposób na danie szansy na poznanie nas 
nawet tym osobom, które nas mijają na ulicy. 
W różnych kontekstach, w różnych momen-
tach, w różnych porach dnia. Ubieramy się po 
to, żeby zrealizować pewne cele. Tak jak powie-
działeś – podobać się dziewczynom lub mężczy-
znom, czuć się dobrze, zrobić wrażenie czy po 
prostu coś osiągnąć. Rozmowy rekrutacyjne, 
outfit w pracy, albo momenty kiedy bierzesz 
ślub, rodzi się tobie dziecko – przeważnie pa-
miętamy, co w danym momencie mieliśmy na 
sobie. Ostatnio rozmawiałyśmy z Krysią Tęczą 
o Simple, czyli naszej marce własnej – jak go 
rozwijamy, w jakim kierunku idziemy.  Krysia 
Tęczą z „Twojego Stylu”, którą serdecznie po-
zdrawiamy, mówi: „Olu, pamiętam, ja szłam do 
ślubu w sukience Simpla”. Zobacz jak strojem 
możesz mocno podkreślić dane wydarzenie. 
Ludzie przeważnie wiedzą, a czym poszedł do 
szkoły, w co był ubrany na studniówce, na ślu-
bie, przy jakimś ważnym spotkaniu. Moda peł-
ni funkcję społeczną. Stawiam na to, żebyśmy 
byli jak najbardziej sobą, dlatego zachęcamy, 
motywujemy i chcemy być tym partnerem, 
żeby w swobodny sposób sięgać po swoje hi-
storie. Dane pokazują, że człowiek przeważnie 
obraca się wokół trzech marek różnego typu. 
One się zmieniają w trakcie twojego życia, ale 

przeważnie jesteś w stanie wymienić trzy naj-
ważniejsze dla ciebie marki i podoba ci się ich 
styl, konwencja. Zobacz, masz dzisiaj Versace 
na trzech miejscach na ciele, pewnie w większo-
ści sytuacji tak jest. Dlatego bardzo zachęcamy, 
żeby historie marek zgłębiać i wiedzieć, że to 
jest marka dla ciebie. Te marki mają swoje state-
menty, my również je mamy. Dlaczego mówię 
o tych trzech markach? Wszystkie badania – 
czy sięgniesz po Price Waterhouse Cooper, czy 

po Deloitte’a, Google’a, WGSNa, czy szereg in-
nych bardzo jasne pokazują, że my głosujemy 
dziś portfelem. Nie chcesz być z markami, któ-
re ciebie nie dotyczą, które nie pokazują podob-
nej filozofii życiowej i takiego bycia na zewnątrz 
jak ty. Więc nie chcesz się identyfikować z mar-
ką, która – nie chcę mówić o jakimś kręgosłupie 
moralnym, bo to już jest za daleko posunięte – 
nie reprezentuje tej samej postawy. Zobacz co 
robi gen z, jak wygląda teraz sytuacja z CSRo-
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wymi, sustainable eco rzeczami. Każda marka 
ma już swoją linię eco, są brandy, które w ogóle 
tworzą w duchu mody zrównoważonej. Mam 
dzisiaj na sobie garnitur Samsøe&Samsøe, któ-
rą uwielbiam, bo to jest moda zrównoważona. 
Oni myślą co robią, jak robią, z jakich surow-
ców korzystają, jak długo ten materiał prze-
trwa, jaki on ma zapach, strukturę, ale przede 
wszystkim jak mocno obciąża to środowisko 
i co się z nim stanie dalej. Cieszę się, że mówi 
się dzisiaj w kontekście marek o tym, żeby dbać 
o te rzeczy, jak o drugiego człowieka. Chodzi 
właśnie o troskę, żebyśmy nie byli ignorantami. 
Bo czasami bywamy – w stosunku do ludzi, śro-
dowiska i samych siebie niestety.

Słyszałem właśnie kiedyś o takim gościu, 
któremu ktoś powiedział, że tkanina jest 
tak lekka i tak delikatna, że jej po prostu nie 
widać, nie wiem czy kojarzysz. 
Nie…

Król był nagi podobno.
Słyszałam już o sytuacjach, że ktoś żywi się 
światłem i kolorem, ale o niewidocznym ma-
teriale nie. 

To jest z baśni, ale możliwe, że wydarzyło 
się naprawdę.
Ja baśni nie lubię, lubię rzeczywistość. Fanta-
styki nie oglądam, to pewnie dlatego nie wiem.

Ale coś jeszcze chciałem powiedzieć. 
W ramach kończenia, bo wszyscy mi 
machają, że już stop, stop… 
Musimy kończyć? Jest tak nudno, jest tak źle, 
o Boże, przepraszam wszystkich…

Niestety, tak u nas to wygląda. Chciałem 
po prostu zapytać, bo wiadomo że Ty masz 
więcej tajemnic państwowych w sobie, niż 
możesz mówić, oczywiście o wszystkim nam 
powiesz jak już skończymy ten program…
O wszystkim, tak! Oczywiście, o wszystkim 
wam powiem.

Ale dopóki jeszcze jesteśmy na wizji, to 
ja bym chciał zapytać jak kreujesz markę 
MODIVO. Jak kreujesz to, co się pojawia. 
Jakimi wartościami i zasadami się kierujesz?
Bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że MODIVO 
jest dzisiaj tak autentyczne i bardzo miło ko-
jarzone ze mną, co jest totalną nobilitacją, za-
szczytem i w ogóle nawet nie mam słów, żeby 
opisać jak się czuję, kiedy coś takiego słyszę. 
MODIVO jest autentyczne, bo jest takie jak my. 
Wszystko co robimy, robimy z myślą o kliencie, 
wyobrażając sobie konkretne osoby, bo my dzi-
siaj wiemy dużo o swoich klientach – wiemy jak 
spędzają czas, gdzie pracują, ile mają lat, gdzie 
mieszkają. To są te podstawowe parametry, ale 
wiemy też co ich cieszy, co kupują, jakie mają 

grupy zainteresowań, że mężczyźni kochają ku-
pować zegarki, a panie na przykład jeździć na 
rowerze. Po prostu żyjemy nimi i spełniamy ich 
potrzeby,  pod różnymi względami. To jest wła-
śnie rozbudowywanie e-commerce’u i marki, 
sposobu dostawy, ceny, możliwości – wszyst-
kiego, co wokół marki. Czemu się uśmiecham 
mówiąc o tym? Bo chcę odpowiedzieć na two-
je pytanie. MODIVO to taki mocny kręgosłup, 
jeśli chodzi o to, jak można żyć i nie marnować 
czasu, jak dbać i szanować siebie, jak transpa-
rentnie się komunikować. Nic u nas nie jest 
ubrane w jakąś strategię marketingową, w jakiś 
taki – przepraszam, użyję bardzo brzydkiego 
słowa – bullshit. Bardzo nie lubię ściemniania 
i sytuacji, gdy komuś wchodzi jakaś perswazja, 
manipulacja. Może dlatego, że jestem medio-
znawcą i robiłam badania z tego zakresu: od 
specyfiki komunikacji społecznej w mediach, 
przez odpowiedzialność mediów, pracowa-
łam też w telewizji, to… hm… widzisz już moją 
minę? Mnie to troszeczkę tak… no, ja się z tym 
nie zgadzam. Nie chciałabym, żeby człowiek 
słyszał coś innego, niż ktoś ma gdzieś tam 
w głowie. To jest myśl przewodnia MODIVO – 
po co my jesteśmy? Chcemy być i pragniemy 
być partnerem twoich wyborów życiowych, 
związanych właśnie z tym narzędziem, jakim 
jest moda. Być obok, złapać się pod rękę i po-
wiedzieć: chodź. Jeśli potrzebujesz, mamy tu 
wszystko pod kątem szafy dla ciebie, na bazie 
twoich wyborów. Chcemy inspirować, moty-
wować i pokazywać, że można korzystać z róż-
nych rzeczy, ale nie namawiać i nie sugerować, 
a dać narzędzia. Don’t waste my time, prawda? 
Dlatego chcę, żeby e-commerce dawał bardzo 
szybko możliwość – nie dlatego, że tak mówią 
raporty. Właśnie to jest chyba u nas trochę inne 
– powinieneś zrobić zakupy tak szybko, jak mo-
żesz, mieć hiperpersonalizację pod kątem tego, 
że wiemy co lubisz. To powinno być do jednego 
kliknięcia, powinieneś być w jakimś programie 
lojalnościowym, dostawać raz na rok set rzeczy, 
które są totalnie pod ciebie; jaki kolor, czy krót-
ki czy długi rękaw, jaka jest pora roku, jaki ma-
teriał, jaki rozmiar nosisz. Żebyś czuł się zaopie-
kowany. Chciałabym, żebyśmy byli swoistym 
rodzajem concierge’a – takiego, jak w luksuso-
wych sklepach high fashion, który się tobą opie-
kuje, dba o twoje samopoczucie, możesz dostać 
wodę, szampana… 

Nie stać mnie na to, wiesz?
Powinno cię być stać zawsze. Chciałabym, żeby 
zarówno e-commerce w naszym wydaniu, jak 
i sklepy stacjonarne, które mamy i są fanta-
stycznym uzupełnieniem, ale też mega wpły-
wają na doświadczenie, brand awarness i są 
też takim naszym wyróżnikiem na tle innych 
podmiotów, które działają i z którymi nie chce-
my konkurować, tylko chcemy się uzupełniać, 
bo to klient wybiera – były właśnie taką szafą 

z twoimi historiami, do której sięgasz. Mamy 
przepiękne przymierzalnie, gdzie możesz 
zmienić światło, jesteś w swojej prywatnej przy-
mierzalni, w domu – chcemy dać właśnie taki 
experience. Tak samo w sklepie, czyli miejscu, 
które pozwoli zrealizować twoje założenia, któ-
re ciebie za i jest trochę przyjacielem. Nazywam 
to partnerem, bo przyjaciel to duże słowo, ale 
przede wszystkim oszczędza twój czas, rozu-
mie twoje potrzeby, tak jak fashion ekspert, ale 
też ten życiowy, bo myślę, że o tym co jemy, jak 
wyglądają nasze domy, co czytamy – zresztą 
zobaczysz, jak to MODIVO się będzie dalej roz-
wijać, jakie jest spójne i zgodne z tym kręgosłu-
pem. MODIVO ma być takie jak my, jest takie 
jak my i chciałabym, żeby było właśnie w ten 
sposób widziane, Jako podmiot, z którym mo-
żesz iść przez lata, który nic nie narzuca, a daje 
możliwości, inspiruje, motywuje do tego, żeby 
być sobą, wyrażać siebie. To brzmi trochę jak 
zdarta płyta, ale wciąż zbyt mało osób jest sobą, 
a poznasz lepiej i widzisz jaki jest, to wtedy cię 
w sobie rozkochuje. Miałeś pewnie wielokrot-
nie podobne sytuacje. Narzucamy jakieś fasa-
dy i maski, pisał o tym Gombrowicz i nie tylko 
– nie będę już mówić socjologicznie o Goffma-
nie czy innych, ale fajnie by było, gdybyśmy nie 
musieli ich nosić. Bardzo do tego zachęcam i to 
chciałabym prezentować w MODIVO, nie tylko 
w Polsce, ale we wszystkich szesnastu, zaraz 
siedemnastu krajach. O pewnych rzeczach nie 
mogę jeszcze mówić, ale myślę, że miło was za-
skoczymy. Chcę być z ludźmi na całym świecie, 
tak to dookreślę i do tego będę dążyć. Dopóki 
jestem zdrowa, nic mnie nie zatrzyma.

No cóż, Aleksandra Szol jest linią prostą 
nieskończoną w obu kierunkach, nasz 
program był tylko punktami na tej linii. Na 
pewno jesteś w stanie jeszcze dużo dłużej 
mówić.
Ja kocham ten biznes, kocham!

Widać to po tobie.
Dziękuję.

Jeżeli chcecie kupić coś, co się wami 
zaopiekuje, to możecie skoczyć do MODIVO 
w takim razie. Dziękuję Ci bardzo, było mi 
bardzo miło.
Dziękuję Ci, Jakubie.

Mam nadzieję, że wrócisz do nas jeszcze 
kiedyś. 
Na pewno, z przyjemnością. Cudownie się 
z Tobą rozmawiało i dziękuję wszystkim, któ-
rzy nas zechcieli posłuchać – mam nadzieję, że 
nikogo nie zmęczyliśmy, ale to wielki zaszczyt 
usiąść tu z tobą, no i móc porozmawiać tak 
w piątek z rana. Dziękuję Ci bardzo. 

Dziękuję. I do zobaczenia!  
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lanując wizytę warto uwzględnić kilka 
godzin na spędzenie czasu w Ratuszu 
Głównego Miasta, Dworze Artusa, 

Wartowni nr 1 na Westerplatte, Muzeum Na-
uki Gdańskiej w wieży kościoła św. Katarzyny 
oraz nowym Muzeum Bursztynu w Wielkim 
Młynie. Tym, którzy szukają prawdziwych pe-
rełek, warto polecić Dom Uphagena znajdują-
cy się przy ul. Długiej 12, czyli jedno z najstar-
szych muzeów w Gdańsku – jedną z niewielu 
w Europie udostępnionych do zwiedzania ka-
mienic mieszczańskich z okresu XVIII wieku.

O losach Polaków w Wolnym Mieście 
Gdańsku i rozpoczęciu II wojny światowej 
opowiada natomiast wystawa stała w Mu-
zeum Poczty Polskiej w Gdańsku. Z kolei 

„ARCYDZIEŁA 
SZTUKI POLSKIEJ” 
I  N IE T Y LKO – W M UZEU M GDA ŃSK A!

G D A Ń S K4 2 – 4 3

TEKST Dariusz Wołodźko   ZDJĘCIA Mat. Prasowe

WYPOCZYWASZ NAD MORZEM? ZAJRZYJ KONIECZNIE DO ODDZIAŁÓW MUZEUM GDAŃSKA. POZA UNIKALNYMI 
ZABYTKAMI I DZIEŁAMI, ZOBACZYSZ RÓWNIEŻ NIEZWYKLE CIEKAWE WYSTAWY CZASOWE.

P Kuźnia Wodna w Oliwie to magiczne miejsce, 
gdzie w przestrzeni Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego spotykają się dwa żywioły: 
ogień i woda. 

BOZNAŃSKA, MALCZEWSKI, 
KOSSAK, MATEJKO
Do 2 października mamy wyjątkową okazję, 
by zobaczyć wystawę „Arcydzieła sztuki pol-
skiej”, a na niej obrazy takich artystów, jak 
Jan Matejko, Jacek Malczewski, Wojciech 
i Juliusz Kossakowie czy Olga Boznańska. Po-
nad 65 wyjątkowych obrazów i rzeźb oglądać 
można w samym sercu Gdańska, w Ratuszu 
Głównego Miasta dzięki współpracy z Mu-
zeum Śląskim w Katowicach. 

–„Arcydzieła…” to wizualna podróż przez 
szlachecką tradycję i historię, kulturę dworu 
i wsi oraz rodzime uniwersum wizji, wyobra-
żeń i mitów. Nie brakuje także nostalgicz-
nych pejzaży – mówi Waldemar Ossowski, 
dyrektor Muzeum Gdańska. Na wystawie 
prezentowane są również obrazy Hofmana, 
Stanisławskiego, Mehoffera, Chełmońskiego 
i wielu innych.

WRZEŚNIOWE WYSTAWY 
O HISTORII MIASTA
Od 3 września w Galerii Palowej w Ratuszu 
Głównego Miasta przy ul. Długiej 46 można 
oglądać wystawę poświęconą losom miesz-
kańców Wolnego Miasta Gdańska, którzy 

  Do 2 października można zobaczyć wystawę „Arcydzieła sztuki polskiej”, a na niej obrazy takich artystów, jak Jan Matejko, Jacek Malczewski, Wojciech i Juliusz Kossakowie czy Olga Boznańska. 
fot. A.Grabowska / mat. Muzeum Gdańska



„ A R C Y D Z I E Ł A  S Z T U K I  P O L S K I E J ”  I  N I E  T Y L K O . . .

po 1945 roku pozostali w mieście. Wystawa 
„Wolę o tym nie mówić”. Tożsamość gdań-
szczan a powojenna rzeczywistość to także 
opowieść o pamięci czasem nieznanej, lokalnej 
lub po prostu bardzo trudnej do akceptacji.

Od 16 września w Muzeum Poczty Pol-
skiej prezentowana będzie natomiast wysta-
wa „Gedania i nie tylko. Polski sport w mię-
dzywojennym Gdańsku” z okazji obchodów 
100-lecia Klubu Sportowego Gedania. To 
pionierski okres polskiego sportu w Gdań-
sku, ale też o heroizm działaczy i sportowców 
w czasie II wojny światowej oraz pierwszych 
latach po jej zakończeniu.

BILETY, KARTA, KARNET
Jeśli podróżujesz z rodziną, w każdym oddzia-
le dostępny jest bilet rodzinny. Jeśli podró-
żujesz samotnie bądź z przyjaciółmi, warto 
zaopatrzyć się w Karnet Muzeum Gdańska. 
Jeśli natomiast jesteś turystą z Gdańska, nie 
zapomnij okazać Karty Mieszkańca.

Informacje o  godzinach otwarcia 
i cenach biletów znajdują się na stronie  
www.muzeumgdansk.pl w  zakładce „Wi-
zyta w oddziałach”.   

ENGLISH

GREAT POLISH (BUT NOT ONLY!) ART 
- IN GDAŃSK MUSEUM!

Are you having leisure time over the sea? 
You have to check out one of the Gdańsk 
Museum branches. Besides some exquisite 
antiques and pieces of art, you will also 
get to experience some very interesting 
temporary exhibitions.

While planning a visit, it’s worth including 
a few hours to spend some time in the City 
Hall, Artus Court, Wartownia nr 1 at West-
erplatte, Museum of Gdańsk Science in the 
tower of St Catherine church, and a new Am-
ber Museum in the Great Mill. Those, who 
are looking for some hidden gems, should 
definitely check out Uphagen’s House next 
to Długa 12 St, one of the oldest museums 
in Gdańsk - one of the few tenement houses 
from the 18th century available to visit. Poles' 
life in the Free City of Gdańsk and starting 
World War II can be seen at the exhibition 
in the Polish Post Office Museum in Gdańsk. 
On the other hand, Water Forge in Oliwa is 
a magical place wherein Tricity Landscape 
Park's two elements meet: fire and water.

BOZNAŃSKA, MALCZEWSKI, 
KOSSAK, MATEJKO
Up to October 2nd, we will have a unique op-
portunity to see “Great Polish Art” with piec-
es from such artists as Jan Matejko, Jacek 
Malczewski, Wojciech, Juliusz Kossakowie 

is a story about a memory sometimes un-
known, local, or just hard to accept.
From September 16, in the Polish Post Of-
fice Museum, there will be an exhibition 
“Gednia but not only. Polish sport in the 
mid-war Gdańsk”, because of the 100th an-
niversary of Sport Club Gedania. It’s a pi-
oneering time in Polish sports history in 
Gdańsk but also - a time of heroism for activ-
ists and sportsmen during the Second World 
War and the first few years after finishing it.

TICKETS, CARD, CARNET
If you’re traveling with family, in every 
branch there is a family ticket available. If 
you’re traveling alone or with friends, it’s 
great to get to Gdańsk Museum Carnet. If 
you’re a tourist from Gdańsk, don’t forget 
to show your Gdańsk Citizen card. Informa-
tion about opening hours and ticket prices 
can be found at www.muzeumgdansk.pl.   

or Olga Boznańska. Over 65 unique paint-
ings and sculptures can be seen in the heart 
of Gdańsk, City Hall thanks to the partner-
ship with Śląsk Museum in Katowice.

This exhibition is a visual journey through 
noble tradition and history, the culture of 
court and village, and the Polish universe of vi-
sion, imagination, and myths. There are many 
nostalgic landscapes as well - said Waldemar 
Ossowski, Gdańsk Museum manager. There 
will be pieces by Hofmana, Stanisławski, Me-
hoffea, Chełmoński and many more. 

SEPTEMBER EXHIBITION 
ABOUT THE CITY’S HISTORY
From September 3rd, in Galeria Palowa in 
City Hill at Długa 46 St, there will be an ex-
hibition about Poles' life in the Free City of 
Gdańsk who stayed in town after 1945. “I’d 
rather not talk about it” exhibition. People 
from Gdańsk identity and after-war reality 

  Jednym z arcydzieł, które zobaczymy w Gdańsku, jest „Portret córki”  Jacka Malczewskiego.
fot. Zbiory Muzeum Śląskiego w Katowicach
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olskie kino ma się znakomicie, co udo-
wodni 47. Festiwal Polskich Filmów Fa-
bularnych w Gdyni.

W Konkursie Głównym znalazło się aż 20 
filmów! Jak mówi Dyrektor Festiwalu Le-
szek Kopeć: „Decyzja Komitetu Organiza-
cyjnego, aby w tym roku zwiększyć liczbę 
filmów w głównej sekcji konkursowej, wy-
nika z wysokiego poziomu produkcji fil-
mowej ostatnich dwunastu miesięcy. Mam 
nadzieję, że goście, uczestnicy i widzowie, 
licznie akredytowani w tym roku, będą tego 
samego zdania”. Dyrektor Artystyczny To-
masz Kolankiewicz dodaje: „tak wysokiego 
poziomu zgłoszonych filmów nie było od 
dawna. Programując Konkurs Główny, mu-
szę pamiętać, że Festiwal jest przekrojową 
prezentacją polskiego kina – filmy powin-
ny układać się w możliwie jak najpełniejszą 

4 4 – 4 5 W Y D A R Z E N I A  /  E V E N T S

P
TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe

paletę barw i wrażliwości. Staram się zacho-
wać harmonię między kinem artystycznym 
a tym z większym potencjałem komercyj-
nym, między filmami realistycznymi a wi-
zyjnymi, między głosem twórców młodych 
i doświadczonych”. W konkursie znalazły 
się następujące filmy:

 „APOKAWIXA”, reżyseria: Xawery Żuław-
ski, scenariusz: Xawery Żuławski, Krzysztof 
Bernaś i Maciej Kazula, producentka: Anna 
Waśniewska-Gill
 „BRIGITTE BARDOT CUDOWNA”, reżyseria 

i scenariusz: Lech Majewski, producent: 
Lech Majewski
 „BROAD PEAK”, reżyseria: Leszek Dawid, 

scenariusz: Łukasz Ludkowski, producenci: 
Maciej Rzączyński, Dawid Janicki, Krzysztof 
Rzączyński, Paweł Rymarz

 „CHLEB I SÓL”, reżyseria i scenariusz: Da-
mian Kocur, producenci: Jacek Bromski, 
Ewa Jastrzębska i Jerzy Kapuściński
 „CICHA ZIEMIA”, reżyseria: Aga Wosz-

czyńska, scenariusz: Aga Woszczyńska, 
Piotr 'Jaksa' Litwin, producentka: Agniesz-
ka Wasiak 
 „FILIP”, reżyseria: Michał Kwieciński, sce-

nariusz: Michał Kwieciński i Michał Matejkie-
wicz, producentka: Krystyna Świeca
 „GŁUPCY”, reżyseria i scenariusz: Tomasz 

Wasilewski, producentka: Ewa Puszczyńska
 „ILUZJA”, reżyseria: Marta Minorowicz, sce-

nariusz: Piotr Borkowski i Marta Minorowicz, 
producentka: Izabela Kiszka-Hoflik 
 „INFINITE STORM”, reżyseria: Małgorzata 

Szumowska, scenariusz: Joshua Rollins, 
producenci: Magdalena Zimecka, Radosława 
Bardes, Jacek Kulczycki

FESTIWAL POLSKICH 
FILMÓW FABULARNYCH

47.
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 „IO”, reżyseria: Jerzy Skolimowski, sce-
nariusz: Ewa Piaskowska i Jerzy Skolimow-
ski, producentka: Ewa Piaskowska
 „JOHNNY”, reżyseria: Daniel Jaroszek, sce-

nariusz: Maciej Kraszewski, producent: Ro-
bert Kijak
 „KOBIETA NA DACHU”, reżyseria i scena-

riusz: Anna Jadowska, producentka: Maria 
Blicharska
 „ORLĘTA. GRODNO ‘39”, reżyseria i sce-

nariusz: Krzysztof Łukaszewicz, produ-
cenci: Włodzimierz Niderhaus i Agniesz-
ka Będkowska
 „ORZEŁ. OSTATNI PATROL”, reżyseria i sce-

nariusz: Jacek Bławut, producenci: Anna Bła-
wut-Mazurkiewicz i Bartłomiej Gliński 
 „STRZĘPY”, reżyseria i scenariusz: Be-

ata Dzianowicz, producent: Zbigniew Do-
magalski
 „ŚUBUK”, reżyseria: Jacek Lusiński, sce-

nariusz: Jacek Lusiński i Szymon Augusty-
niak, producenci: Leszek Bodzak i Aneta 
Hickinbotham 
 „TATA”, reżyseria: Anna Maliszewska, sce-

nariusz: Anna Maliszewska i  Przemysław 
Chruścielewski, producent: Marcin Wierz-
chosławski
 „THE SILENT TWINS”, reżyseria: Agniesz-

ka Smoczyńska, scenariusz: Andrea Se-
igel, producentki: Klaudia Śmieja-Rostwo-
rowska i Ewa Puszczyńska
 „WESEלE”, reżyseria i scenariusz: Wojciech 

Smarzowski, producenci: Wojciech Gostom-
czyk, Janusz Hetman, Janusz Bogaczyk
 „ZADRA”, reżyseria: Grzegorz Mołda, scena-

riusz: Monika Powalisz, producenci: Agniesz-
ka Odorowicz, Andrzej Papis, Maciej Sowiński 

K O L O R Y  I  K S Z T A Ł T Y  S Z K Ł A

Do Konkursu Filmów Krótkometrażo-
wych zakwalifikowało się 30 filmów wypro-
dukowanych przez szkoły filmowe oraz nie-
zależnych producentów, a także w ramach 
programu „30 minut” Studia Munka – Sto-
warzyszenia Filmowców Polskich. W trzeciej 
sekcji konkursowej, Konkursie Filmów Mi-
krobudżetowych, znalazły się filmy zakwa-

lifikowane zgodnie z zasadami Programu 
Operacyjnego PISF Produkcja filmowa.

Ale FPFF to nie tylko nagrody, to także 
liczne sekcje pozakonkursowe i wydarzenia 
towarzyszące, m.in. „Czysta Klasyka” – prze-
gląd polskich filmów zrekonstruowanych 
cyfrowo, w tym roku poświęcony setnej rocz-
nicy urodzin Jerzego Kawalerowicza; „Po-

DE C Y Z JA  KOM I T E T U 
ORG A N I Z AC YJ N E G O,  A BY  W   T Y M 
ROK U  Z W I Ę K S Z YĆ  L IC Z B Ę  F I L MÓW 
W   G Ł ÓW N E J  S E KC J I  KO N K U R S OW E J, 
W Y N I K A  Z   W YS OK I E G O  P OZ IOM U 
PRODU KC J I  F I L MOW E J  O S TAT N IC H 
DW U N A S T U  M I E S I Ę C Y.



lonica” – pokazy zagranicznych produkcji 
zrealizowanych z udziałem polskich twórców 
(wśród filmów nagradzane na dużych świato-
wych festiwalach tytuły, m.in. Hranice lásky 
i Lampart z Ankary); bogata w programy 
edukacyjne „Gdynia Dzieciom”, w trakcie 
której po raz pierwszy przyznana zostanie 
nagroda Złote Lwiątka im. Janusza Korcza-
ka dla najlepszego filmu familijnego; wyda-
rzenie branżowe „Gdynia Industry”; kino 
z lokalnym pierwiastkiem, czyli cykl „Filmy 
z Gdyni”, w ramach którego pokażemy Anię 
Krystiana Kuczkowskiego i Michała Ban-
durskiego, opowieść o życiu aktorki Anny 
Przybylskiej; liczne wystawy oraz sekcje 
tematyczne organizowane z udziałem part-
nerów Festiwalu. Już dziś wiadomo, że Platy-
nowe Lwy za całokształt twórczości i wybit-
ne osiągnięcia artystyczne odbierze reżyser 
i scenarzysta Filip Bajon, a na festiwalu zoba-
czymy jego film Aria dla atlety. Dużym wy-
darzeniem będzie Niebyły Festiwal Polskich 
Filmów Fabularnych – próba rekonstrukcji 
edycji, która nie odbyła się czterdzieści lat 
temu. Powołane zostanie specjalne jury, któ-
re przyzna wyjątkową nagrodę – cegłę – na 
pamiątkę tej, którą dziennikarze wręczyli 
Andrzejowi Wajdzie w 1977 roku za film Czło-
wiek z marmuru, na znak protestu przeciw-
ko działaniom władzy. 

Ponadto na 47. FPFF po raz pierwszy 
w  historii przyznana zostanie nagroda 

„Klimatyczny film”, zainicjowana i ufundo-
wana przez markę Electrolux, która ma wy-
różnić najbardziej przyjazną środowisku 
produkcję filmową.

Jak podkreśla Dyrektor Artystyczny To-
masz Kolankiewicz: „Warto pamiętać o tym, 
że istotą kina jest spotkanie i dyskusja, że 
filmy najlepiej oglądać wspólnie w salach ki-

nowych, że największa ich siła tkwi w budo-
waniu wspólnoty odbiorców. Jednego jestem 
pewien: programowo zapowiada się jeden 
z najlepszych festiwali od lat”. 

47. FESTIWAL POLSKICH FILMÓW 
FABULARNYCH ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 
12-17 WRZEŚNIA 2022 ROKU
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     TRYU MF 
KOLORU

ARCYDZIEŁA GR AFIKI FR A NCUSKIEJ Z PRZEŁOMU XIX I X X WIEKU 

Z KOLEKCJI MUZEU M NARODOWEGO W KR AKOWIE
TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe

 Henri de Toulouse-Lautrec, Divan Japonais



uż niebawem w CK ZAMEK w Poznaniu 
zostanie otwarta wystawa Tryumf kolo-
ru. Arcydzieła grafiki francuskiej z prze-

łomu XIX i XX wieku  z kolekcji Muzeum Na-
rodowego w Krakowie. 

W przestrzeniach Zamku pokażemy ponad 
100 prac graficznych wykonanych przez naj-
wybitniejszych francuskich artystów tamte-
go okresu, takich jak: Pierre Bonnard, Jules 
Chéret, Maurice Denis, Eugène Grasset, Hen-
ri Gabriel Ibels, Auguste Lepère, Lucien Pis-
sarro, Pierre  Puvis de Chavannes, Paul-Élie 
Ranson, Henri Rivière, Auguste Renoir, Paul 
Signac, Henri de Toulouse-Lautrec, Édouard 
Vuillard, Jacques Villon czy długo z Francją 
związanych: Georges de Feure, Alfons Mu-
cha, Félicien Rops i Alfred Sisley. 

Wystawa jest znakomitą okazją do tego by 
zapoznać się z dziełami mistrzów, a także do 
tego, by bliżej zaznajomić się z kolorem jako 
zjawiskiem. W bogatym programie edukacyj-
nym każdy znajdzie coś dla siebie. Zaprasza-
my na specjalnie przygotowane spotkania, 
wykłady i warsztaty.

J

T R Y U M F  K O L O R U

 Édouard Vuillard, La Pâtisserie - Terrasse de café_la nuit

WARSZTATY
WALKA O KOLOR! – WARSZTATY Z SITODRUKU
PROWADZENIE: Grzegorz Myćka
Czerwony, żółty, niebieski. Czy da się stwo-
rzyć grafikę przy pomocy tylko tych trzech 
barw, która będzie zawierać wszystkie kolory 
tęczy? O wszystkim przekonamy się podczas 
warsztatów, na których poznamy technikę 
serigrafii i metody druku wielokolorowych 

obrazów. Samodzielnie wydrukujemy grafiki 
na papierze lub własnym materiale (koszulce, 
torbie, tekstyliach).

DRUK Z KAMIENIA LITOGRAFICZNEGO – 
WARSZTATY Z LITOGRAFII
PROWADZENIE: Kornel Ofierski
Czym jest druk z kamienia litograficzne-
go połączony ze wspólnym wydrukowa-

W   PR Z E S T R Z E N I AC H 
Z A M K U  P OK A Ż E M Y  P O N A D 
10 0  PR AC  GR A F IC Z N YC H 
W Y KO N A N YC H  PR Z E Z 
N A J W Y B I T N I E J S Z YC H 
F R A NC U S K IC H  A RT YS T ÓW

 Théophile Alexandre Steinlen, Lait pur stérilisé de la Vingeanne
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niem grafiki z  wykorzystaniem koloro-
wego gradientu? Co sprawia, że kamień 
staje się matrycą? Jak sprawić by zatrzy-
mał i skutecznie powielał najdelikatniej-
sze gesty artysty? 

WYKŁADY
 „ŻÓŁCIE W ARLES, CZYLI  

O POSTRZEGANIU BARW” 
PROWADZENIE: prof. dr hab.  
Ryszard Naskręcki

„Tym, czym kolor jest na obrazie, entu-
zjazm jest w życiu” – pisał Vincent van 
Gogh. Nie tylko w  malarstwie, jednej 
z „wiodących sztuk wizualnych”, ale także 

w życiu codziennym każdego z nas barwa 
ma ogromne znaczenie. Dlaczego barwa 
tak silnie wpływa na percepcję otaczające-
go świata? Dlaczego kojarzony ze słońcem, 
energią i radością żółcień, nazywany był 
przez van Gogha „piekielnym kolorem”? 

 „KOLOR W PAPIERZE” 
PROWADZENIE: dr Dariusz Subocz
Spotkanie z elementami warsztatu będzie 
poświęcone kolorowi w strukturze papie-
ru i na papierowych podłożach. Rozpocz-
niemy od krótkiej historii papieru w Azji 
i Europie. Przyjrzymy się stronie technolo-
gicznej produkcji papieru. Sprawdzimy, jak 

różne kolory zachowują się na podłożach 
gładkich lub fakturowych. 

 „KOLOR NA AFISZ” 
PROWADZENIE: prof. UAP dr hab.  
Mateusz Bieczyński 

Pokazywanym na wystawie grafikom przyj-
rzymy się pod kątem funkcji, jako nośnikom 
treści komercyjnych. Zobaczymy, jaka jest 
rola koloru w skupianiu uwagi odbiorcy i pod-
kreślaniu atrakcyjności treści. Zastanowi-
my się także, czy schematy kompozycyjne, 
wytworzone w tym szczególnym momencie 
historycznym, gdy dopiero wykształcało się 
pojęcie nowoczesnej reklamy graficznej, są 
nadal aktualne.

 „MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM – 
TEORIA I PRAKTYKA STOSOWANIA KOLORU 
W SZTUCE EUROPY I AZJI”
PROWADZENIE: dr Dorota Molińska 

Oprócz kolorów występujących w naturze, 
jesteśmy otoczeni wytworami ludzkimi, 
które dzięki rozwojowi technologicznemu 
bezustannie bombardują nasze oko feerią 
barw i ich odcieni. Wykład omawiać będzie 
ewidentne różnice pomiędzy kolorystyką 
i znaczeniem przypisywanym poszczegól-
nym barwom w  dziedzictwie tych obsza-
rów oraz uwrażliwi słuchaczy na potencjał 
płynący ze świadomego odbioru dzieł po-
wstałych w wyniku dialogu pomiędzy róż-
nymi tradycjami artystycznymi.   

SPOTKANIA
 „KOLOR LĘKU – O GRAFICE EDVARDA 

MUNCHA W KOLEKCJI FELIKSA 
JASIEŃSKIEGO”
PROWADZENIE: dr Agata Miatkowska-Gołdyn

Zadamy sobie pytanie o  kwestie orygi-
nalności i nowatorstwa prac graficznych 
Muncha, zarówno jeśli chodzi o tematykę, 
jak i kompozycję. Zwrócimy także baczną 
uwagę na kolor – jego sens, znaczenie oraz 
praktyczne aspekty zastosowania.

ZWIEDZANIA
Wystawę można zwiedzać na różne spo-
soby – z przewodnikiem, audioprzewod-
nikiem, rodzinnie. Specjalne zwiedzania 
zostały zaplanowane także dla seniorów.  

 SZCZEGÓŁY dotyczące wystawy, programu 
edukacyjnego, zwiedzań, terminów i cen biletów znajdą 
Państwo na www.ckzamek.pl

 10.09–11.12.2022
Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

bilety: 25 (n), 20 (u) i 15 (g)

 KURATORKA WYSTAWY: Krystyna Kulig-
Janarek | Muzeum Narodowe w Krakowie

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

 Alfons Mucha, JOB
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Ś W I Ę T UJ E  U RODZ I N Y  NOM I NAC JĄ 
D O  PR E S TI Ż OW E J  NAGRODY!

WŁAŚNIE MINĘŁY 3 LATA OD POWITANIA PIERWSZYCH GOŚCI W 5-GWIAZDKOWYM HOTELU THE 
BRIDGE WROCŁAW MGALLERY. ALE TO NIE JEDYNY POWÓD DO ŚWIĘTOWANIA! HOTEL OTRZYMAŁ 

NOMINACJĘ DO WORLD LUXURY HOTEL AWARDS. TRWA GŁOSOWANIE PUBLICZNOŚCI!

  THE BRIDGE WROCLAW MGALLERY
Pl. Katedralny 8, Ostrów Tumski, Wrocław
T. +48 71 72 73 100
M. hotel@thebridgewroclaw.pl

W ROCŁAWSK I HOTEL 

THE BR IDGE



  THE BRIDGE WROCLAW MGALLERY
Pl. Katedralny 8, Ostrów Tumski, Wrocław
T. +48 71 72 73 100
M. hotel@thebridgewroclaw.pl

URODZINY THE BRIDGE 
WROCŁAW MGALLERY
W tym miesiącu mijają dokładnie 3 lata od 
kiedy hotel The Bridge przyjął pierwszych 
gości. Tym samym otworzył nowy rozdział 
w historii Ostrowa Tumskiego. Jako hotel 
sieci MGallery mocno oddaje klimat i tra-
dycje miejsca, zgodnie z konceptem Stories 
That Stay, a jednocześnie ma swój niepowta-
rzalny, nowoczesny charakter. 

Wnętrza The Bridge zdobią wielkofor-
matowe grafiki XIX-wiecznego Wrocławia, 
reprodukcje zbiorów z kolekcji prywatnych 
oraz Muzeum Narodowego. Architektura 
nawiązuje do gotyku, strefa relaksu inspiro-
wana jest wrocławskim Ogrodem Botanicz-
nym, a dania i koktajle powstają z produk-
tów od lokalnych dostawców. Z tarasu na 
dachu można podziwiać piękną panoramę 
Starego Miasta. 

W ciągu trzech lat istnienia The Bridge 
zdobył wiele prestiżowych nagród, takich 
jak Grand Prix konkursu „Piękny Wrocław” 
czy wyróżnienie w konkursie World Luxury 
Hotel Awards 2021.

Właśnie ma szansę na kolejną – rozpo-
częło się ogólnoświatowe głosowanie na naj-
lepsze obiekty nominowane do World Luxu-
ry Hotel Awards 2022. 

ODDAJ SWÓJ GŁOS  
NA THE BRIDGE 
– World Luxury Hotel Awards to global-
ne wyróżnienie przyznawane hotelom za 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

światowej klasy udogodnienia i doskonałą 
obsługę gości – tłumaczy Marta Stawinska-
-Janiec, dyrektor ds. rozwoju biznesu w The 
Bridge Wrocław MGallery. – W poprzednim 
roku zostaliśmy zwycięzcą tego prestiżowe-
go konkursu w kategorii Luxury Architec-
ture Design Hotel w naszej części Europy. 
W tegorocznej edycji otrzymaliśmy nomi-
nacje w kategoriach: Luxury Lifestyle Hotel 

oraz Luxury Design Hotel. Teraz o zwycię-
stwie zadecydują głosy publiczności.   

 SWÓJ GŁOS NA HOTELARSKĄ 
WIZYTÓWKĘ WROCŁAWIA MOŻNA  
ODDAĆ NA STRONIE:  
www.luxuryhotelawards.com/hotel/the-bridge-
wroclaw-mgallery-hotel-collection 
  Głosowanie kończy się 21.08.2022. 



co robimy świadomie, z kalkulacją efektów – 
także tych długoterminowych – przynosi za-
wsze dobre rezultaty i zadowolenie. Dlatego 

tym razem przyglądamy się modzie, ale pod kątem waż-
nym dla nas wszystkich. Bez względu na to, czy w doborze 
ubrań kierujemy trendami i aktywnie za nimi podążamy 
kupując co sezon nowe kolekcje, czy w tym aspekcie pozo-
stajemy w wierni filozofii mniej znaczy więcej. 

KIEDY EKOLOGICZNE TRENDY 
PRZESTAJĄ BYĆ TRENDAMI 
I STAJĄ SIĘ NORMĄ
Marki modowe już dawno odkryły że ochrona planety 
i wpływ na środowisko naturalne to tematy ważne dla 
klientów sięgających po ich produkty. Coraz częściej 
są też aspektami decydującymi w procesie zakupowym 
lub przynajmniej mającymi ogromny wpływ na koń-
cową decyzję. Dlatego wymóg ekologicznych zmian, 
który jeszcze kilka lat temu był ciekawostką i tematem 
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poddawanym jako pozytywny przykład, dzisiaj w więk-
szości firm odzieżowych jest świadomie realizowanym 
i systematycznie rozszerzanym kierunkiem działań. 
Niemal każdego miesiąca marki proponują w tym zakre-
sie nowe inicjatywy przekonujące o realnym wpływie 
podejmowanych działań na panujący na świecie kryzys 
środowiskowy. Metka „eko” miewa różne znaczenia, ale 
jest coraz bardziej pożądanym emblematem, na który 
chętnie zwracają uwagę kupujący. Zmniejszenie impak-
tu na środowisko wiąże się najczęściej z większą uważno-
ścią twórców mody na rodzaj wybieranych materiałów, 
ich pochodzenie, metody wytwarzania, pozostawiany 
ślad środowiskowy. Nie dziwią już więc tkaniny z resztek 
owoców czy alg, a materiały, które w głównym skład-
niku mają inne resztki produkcyjne na stałe zagościły 

– CZYLI DLACZEGO 
W MODZIE LICZĄ SIĘ JUŻ NIE 
TYLKO SEZONOWE TRENDY

ZMIENNA, 
         NIEPRZEWIDYWALNA, 

ZRÓWNOWAŻONA
ALE CORAZ CZĘŚCIEJ TAKŻE
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tkaniny, sposób ich produkcji czy filozofia 
prośrodowiskowa marek modowych powin-
ny mieć znaczenie w procesie zakupowym. 
Kiedy po czasie pandemicznym wracamy 
do kupowania wszystkimi zmysłami, czyli 
w sklepach stacjonarnych, a zamawianie 
pojedynczych propozycji ze stron interneto-
wych przypomina nam o śladzie węglowym, 
który pozostawi każda nasza przesyłka nie-
ważne czy z eko materiału, czy nie, to świa-
domy wybór miejsca na zakupy zyskuje coraz 
bardziej na znaczeniu. 

W Trójmieście, m.in. Designer Outlet 
Gdańsk podkreśla, że przy okazji ostat-
nich modernizacji dużą rolę położono na 
to, aby przestrzeń odwiedzana przez ty-
siące osób każdego dnia rozwijała się, ale 
z  poszanowaniem wpływu na środowisko 
i aspekty z tym związane. Wymiana oświe-
tlenia na energooszczędne to już standard, 

Z M I E N N A ,  N I E P R Z E W I D Y W A L N A ,  A L E . . .

docenianie tych, którym w aspekcie ochrony 
środowiska nie jest wszystko jedno. Wielki 
koncern modowy BOSS jako jeden z pierw-
szych zrezygnował z futer. Marka bardzo 
stara się być postrzegana jako pionier mody 
ekologicznej, wypuszczając na rynek choć-
by biodegradowalne buty z włókien anana-
sa. Dba też o etyczną produkcję, o lokalnych 
twórców i społeczeństwa angażując się w ich 
życie. W Designer Outlet Gdańsk można zna-
leźć sporo takich marek.

SZYTE NA MIARĘ 
KLIMATU I SPRZEDAWANE 
W MIEJSCACH KTÓRYM 
ZALEŻY NA ŚRODOWISKU
Zrównoważony rozwój na dobre wkroczył 
do centrów handlowych i miejsc, w któ-
rych dokonujemy zakupów. Już nie tylko 

w kolekcjach zarówno sieciówek, jak i luksu-
sowych domów mody. 

Recykling ubrań, zachęcanie do dawania 
im tzw. drugiego życia, specjalne kolekcje 
oraz znacznie ulepszone procesy produkcji 
powodują, że branża robi mierzalne postępy 
w działaniach zmniejszających negatywny 
wpływ na środowisko. Cały czas jednak ostat-
nie zdanie należy do nas – osób, które sięgają 
po oferowane produkty, a którym nie jest obo-
jętny ich wpływ na otoczenie. Nietrudno jest 
znaleźć takie zaangażowane marki.

Drugie życie swoim produktom daje 
m.in. gigant sportowy – Nike. Buty ze zwro-
tów czy wymian lub te z niewielkimi defek-
tami są oceniane, naprawiane i sprzedawa-
ne w wybranych sklepach w obniżonej cenie. 
Ich program recyklingu i darowizn pomaga 
zmniejszyć ilość rzeczy, które lądują zwy-
kle na wysypiskach śmieci. Ekologiczne 
materiały stanowią bazę wielu kolekcji 
damskich i męskich w Marc O’Polo, który 
od powstania dba o to, skąd pochodzą wy-
korzystywane przez firmę tkaniny, a Guess 
już od wielu lat podkreśla, że przy produk-
cji denimu ograniczył zużycie wody na-
wet o 70%. Ponadto do produkcji kolekcji 
Guess Eco wykorzystano włókna wytwarza-
ne z drewna pochodzącego z certyfikowanych 
i odnawialnych źródeł. To ważne, bo ich pro-
dukcja generuje prawie o połowę mniejszą 
emisję gazów cieplarnianych i nie potrzeba 
do niej zużywać tak dużej ilości wody jak np. 
w przypadku tradycyjnej wiskozy. 

Można więc kupić kolejną parę dżinsów, 
ale tych przyjaznych środowisku. Firmy 
chętnie chwalą się tymi aspektami, a nam 
pozostaje czytanie metek, szukanie infor-
macji o naszych ulubionych ubraniach i… 
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ale wszelkie technologie oszczędzające wodę 
czy separowanie substancji ropopochodnych 
to już codzienne działania mające znaczący 
wkład w  ochronę środowiska. W  tym mie-
siącu centrum udostępniło klientom pojem-
nik na niepotrzebną odzież, która będzie tra-
fiała do recyklingu lub ponownej sprzedaży. 
Uzyskane w ten sposób środki wesprą lokalne 
placówki opiekuńcze tak więc korzyści będą 
wielowymiarowe. Warto więc przy okazji za-
kupów zostawić nienoszone lub niepotrzebne 
już ubrania czy tekstylia.

Dbałość o najbliższe otoczenie to także 
rola, którą powinny spełniać miejsca naszych 
modowych zakupów. Niektóre z nich – z racji 
modelu biznesowego  – zrównoważone dzia-
łanie w kontekście ochrony środowiska mają 
wpisane w DNA. Dotyczy to m.in. centrów 
handlowych funkcjonujących w formacie 
outletowym. To one współpracują z  marka-
mi, które decydują się na sprzedaż swoich 
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kolekcji w niższej cenie. Całe nasze życie skła-
da się z  codziennych świadomych wyborów 
i  z  tzw. drobiazgów. Podejmując określone 
działania lub godząc się na zaniechania two-
rzymy swoją codzienną mozaikę. 

Kolorowy świat mody wciąga nas każdego 
dnia. Nie chodzi o to, aby się od niego odwracać 
lub decydować na radykalne postanowienia 
niekupowania ubrań. Warto zastanowić się nad 
tym czy jesteśmy gotowi na małe zmiany i przy 
zakupach działać bardziej etycznie, odpowie-
dzialnie i zdroworozsądkowo. Wybierać świa-
domie i wspierać tych, którzy przyglądają się 
temu jak ich biznes wpływa na planetę.   

CAŁE NASZE 
ŻYCIE SKŁADA SIĘ 

Z CODZIEN N YCH 
ŚWIADOMYCH 

W YBORÓW I Z TZW. 
DROBIAZGÓW. 
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https://www.designeroutletgdansk.pl
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statnie lata dały się wszystkim we znaki. Pandemia 
odbiła się nie tylko na gospodarce, polityce, ale 
przede wszystkim na nas – ludziach oraz na naszym 

zdrowiu psychicznym. Zamknięci w czterech ścianach za-
częliśmy zwracać się bardziej ku sobie, ku swoim potrze-
bom i zainteresowaniom, a przede wszystkim ku swojej psy-
chicznej równowadze. Terapie przestały być tematem tabu, 
a dbanie o swój umysł stały się czynnością wykonywaną na 
porządku dziennym. Pomogły w tym znacznie terapie on-
line. I trwa to do dzisiaj. Razem z terapeutką Olgą Rzycką 
oraz dzięki współpracy z portalem Hedepy przedstawiamy 
Wam kilka najczęstszych pytań i odpowiedzi na nie, doty-
czących samej terapii, jak i jej wirtualnej formy. 

CZY TERAPIA JEST DLA MNIE?
To pytanie zadajemy sobie najczęściej przed zdecydowa-
niem się na coś, co jest dla nas obce, inne. Czy lekcje tańca 
są dla mnie? Czy pisanie jest dla mnie? Czy terapia jest dla 
mnie? Odpowiedź zawsze brzmi: tak, jeśli czujesz, że tego 

TEKST Maja Swakowska  
GRAFIKI mat. prasowe

potrzebujesz. Psychoterapia przez lata była stygmatyzowa-
na i stanowiła pewien rodzaj tabu, gdyż ludzie wiązali z nią 
poważne problemy psychiczne i nieradzenie sobie z nimi. 
Dziś, wygląda to zupełnie inaczej. 

Człowiek korzystający z psychoterapii wcale nie musi 
doświadczać zaburzeń psychicznych. Może odczuwać 
potrzebę poprawienia jakości swojego życia emocjonal-
nego. Psychoterapia może m.in. zwiększyć motywację do 
działania, poprawić pewność siebie czy usprawnić ko-
munikację z innymi ludźmi. Terapia bywa więc nie tylko 
pomocna w poprawie jakości życia osobistego, ale i za-
wodowego. Psychoterapia, poza funkcją uleczającą, peł-
ni funkcję wspierającą – uczy wykorzystywać naturalny 
potencjał, który już w człowieku jest – mówi Olga Rzycka. 

Właśnie to w terapii jest cudowne i wyjątkowe. Jest dla 
każdego niezależnie od płci, wieku, skali problemu. Jeśli 
czujesz potrzebę rozmowy, zmiany w swoim życiu, a być 
może jedynie spróbowania czegoś nowego, nabycia do-
świadczenia – tak, terapia jest zdecydowanie dla ciebie!

O

     TERAPIA 
ONLINE – CZYM JEST 

I DLACZEGO WARTO 
Z NIEJ KORZYSTAĆ?

https://hedepy.pl


     TERAPIA 
ONLINE

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

  SPRAWDŹ, o czym możesz porozmawiać 
z psychoterapeutą Hedepy na:  
hedepy.pl/tema-kategorie/tematy-terapii/

CZY TERAPIA POMAGA?
Każdy z nas jest inny i samą pomoc definiuje 
w odmienny sposób. Terapeuta jest naszym 
przewodnikiem, który prowadzi nas w głąb 
siebie i naprowadza na to, co możemy zmie-
nić, aby było nam lepiej. Terapia zdecydo-
wanie pomaga nam poznać samych siebie, 
a przede wszystkim zmienić jakość naszego 
życia. Oprócz tego:
 obniża poziom stresu;
 pomaga w radzeniu sobie z emocjami;
 porządkuje przeszłość;
 daje poczucie spokoju i szczęścia;
 buduje samoświadomość;
 pomaga przezwyciężać kryzysy;
i wiele, wiele więcej. Rezultaty terapii w dużej 
mierze zależą od nas oraz naszego podejścia. 
Warto wyciągnąć z niej jak najwięcej dla siebie.

CZYM SĄ TERAPIE  
ONLINE?
Terapie online to alternatywa tradycyjnej 
formy psychoterapii. Spotkania odbywają 
się w formie wirtualnej, a uczestniczy w nich 
psychoterapeuta oraz pacjent – zupełnie jak 
w tradycyjnej formie. Jedyną różnicą jest 
miejsce spotkania. Terapie online są dosko-
nałym rozwiązaniem dla osób, które boją 
się spotkania twarzą w twarz z terapeutą. 
Przebywając w bezpiecznym miejscu z lap-
topem, komputerem lub telefonem, mamy 
większy komfort psychiczny oraz poczucie, 
iż dzieje się to poniekąd na naszych warun-
kach. Jakie jeszcze zalety wymienia tera-
peutka Hedepy, Olga Rzycka?

Jedną z zalet jest również to, iż oszczę-
dzamy czas związany z dojazdami w jed-
ną i w drugą stronę, unikamy korków, 
parkowania. Klient i terapeuta mogą być 
w bardzo odległych od siebie miejscach, 
w  różnych strefach czasowych i  nie sta-
nowi to żadnej przeszkody do przeprowa-
dzenia terapii. W każdym momencie dnia 
można umówić sesję i ją odbyć.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO 
ROZPOCZĘCIA TERAPII?
Pierwsze spotkania zawsze są stresujące – 
pierwsza randki, rozmowa rekrutacyjna czy 
właśnie pierwsza sesja z terapeutą. Pamię-
tajcie, że strach ma wielkie oczy, a rzeczywi-
stość jest całkiem inna!

Zaryzykuję stwierdzenie, że często ła-
twiej się otworzyć właśnie przed specjali-
stami/ekspertami, niż przed bliskimi. Do-
brze wyszkolony specjalista będzie umiał 
stworzyć taką atmosferę i relację, która bę-
dzie pomagała w mówieniu o osobistych 

problemach i trudnościach. Czasami po 
prostu wystarczy pojawić się na sesji i… 
już – radzi Olga. 

Przed sesją warto również pomyśleć 
o tym, z czym przychodzimy do terapeuty. 
Jakie są nasze problemy, trudności, co chce-
my osiągnąć. Warto również zastanowić się 
nad praktycznymi kwestiami, takimi jak ile 
czasu w tygodniu chcę poświęcić na terapię 
oraz z jakim terapeutą chce pracować. Ha-
depy daje możliwość swoim klientom wy-
boru odpowiedniego dla siebie terapeuty. 
Można wybrać ich pod względem kwalifika-
cji, referencji oraz opisów. Wejdź do zakład-
ki Nasi terapeuci i wybierz specjalistę, który 
najbardziej ci odpowiada. Później wystarczy 
tylko zapisać się, wybrać termin i gotowe!

DLACZEGO WARTO 
SKORZYSTAĆ Z TERAPII 
ONLINE HEDEPY?
Hedepy to platforma, która powstała pod-
czas pierwszej fali COVID-19 w odpowiedzi 
na utrudniony w tamtym czasie dostęp do 
pomocy psychologicznej. Hedepy pierwot-

nie funkcjonowało tylko w Czechach, jed-
nak ze względu na rosnącą popularność plat-
formy, rozszerzyło swoją usługę na kolejne 9 
języków i krajów. 

Hedepy zdecydowanie wyróżnia szeroki 
wybór specjalistów oraz możliwość rejestra-
cji już na kolejny dzień, aby jak najszybciej 
reagować na potrzeby klientów. Platforma 
normalizuje nie tylko terapię oraz dbanie 
o swoje zdrowie psychiczne, ale również pro-
muje terapie online, które mogą przekonać 
do siebie większą liczbę osób, aniżeli formy 
tradycyjne. Dzięki tej formie terapia staje 
się dostępna dla wszystkich, a tym samym 
propaguje dbanie o swoją psychikę oraz sa-
mopoczucie. 

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA 
TERAPIĘ ONLINE 
W HEDEPY?
Instrukcję obsługi znajdziesz pod tym linkiem. 
Zajrzyj na stronę Hedepy (  hedepy.pl) i prze-
konaj się, że terapia może być fajna. Tym 
bardziej, jeśli nie musisz wychodzić z domu, 
aby ją odbyć! 

T E R A P I A  O N L I N E . . .

https://hedepy.pl


rawie 97 tysięcy pasażerów skorzy-
stało w  lipcu z  usług portu lotni-
czego Rzeszów-Jasionka. To o 14% 

więcej niż w najlepszym dotąd miesiącu 
w  dziejach podrzeszowskiego lotniska, 
jakim był sierpień 2019 roku. Źródłem 
kolejnego wzrostu liczby podróżnych jest 
nie tylko wyjątkowo bogata siatka połą-
czeń wakacyjnych, ale także dodatkowe 
operacje lotnicze związane ze wsparciem 
dla Ukrainy.

– Cieszę się, że wysiłek, jaki włożyli-
śmy w przygotowania do sezonu letniego 
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WYDAJE SIĘ, ŻE POSTPANDEMICZNY ZASTÓJ W TURYSTYCE JUŻ ZA NAMI – POLACY OD KILKU TYGODNI 
WYJEŻDŻAJĄ NA WYCZEKANE WAKACJE, URLOPY I WYCIECZKI. JEDNYM Z MIEJSC, Z KTÓREGO ROZPOCZYNA 
SIĘ ICH LATO JEST RZESZOWSKIE LOTNISKO, DLA KTÓREGO LIPIEC BYŁ HISTORYCZNYM MIESIĄCEM 
POD WZGLĘDEM RUCHU PASAŻERSKIEGO. JAK WYGLĄDAŁ REKORDOWY CZAS W JASIONCE? 

P

W JASIONCE PADŁ REKORD  
I RUCH NIE SŁABNIE.  
DOKĄD MOŻNA POLECIEĆ?

już przynosi oczekiwane efekty. Bariera 
stu tysięcy pasażerów miesięcznie jest 
już na wyciągnięcie ręki – mówi Adam 
Hamryszczak, prezes zarządu portu lot-
niczego Rzeszów-Jasionka. – Wielkie 
uznanie należy się pracownikom lotni-
ska, którzy w najbardziej wymagającym 
okresie roku, jakim są wakacje, doskona-
le wywiązują się ze swoich zadań. Dokła-
damy starań, aby podróżni udający się na 
urlop z  naszego portu spędzali czas na 
lotnisku w jak najbardziej komfortowych 
warunkach.

TEKST mat. prasowe  ZDJĘCIA mat. prasowe portu lotniczego Rzeszów-Jasionka

Wszystko wskazuje na to, że wyjeżdżamy 
na wakacje więcej i częściej, niż przed pan-
demią. Obostrzenia i prawie dwa lata ogra-
niczeń w podróżowaniu sprawiły, że ruch pa-
sażerski został zahamowany. Ten zastój był 
jednak czasem przemyśleń i reorganizacji 
dla branży, która dostosowała swoją ofertę do 
dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Ozna-
czało to również odpowiednie przygotowanie 
portu lotniczego i uatrakcyjnienie siatki połą-
czeń, by jak najlepiej obsłużyć spragnionych 
wyjazdów pasażerów. To przygotowanie wi-
dać w rzeszowskim porcie lotniczym. 23 trasy 



W JASIONCE PADŁ REKORD  
I RUCH NIE SŁABNIE.  
DOKĄD MOŻNA POLECIEĆ?
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do 12 krajów i ponad 80 regularnych rejsów pasażerskich 
tygodniowo – tak jeszcze przez kilka tygodni będzie wy-
glądać siatka połączeń z lotniska w Jasionce. 

Wakacyjne czartery przewiozły 1/4 ogólnej liczby pa-
sażerów obsłużonych w lipcu w Jasionce. Gdzie najchęt-
niej latają Polacy? Do najpopularniejszych kierunków, 
w jakich udali się pasażerowie odlatujący w lipcu z Jasion-
ki należały Warszawa (18 tysięcy osób) i Londyn (17 tys.). 
Wśród słonecznych destynacji prym wiodła turecka An-
talya; z tej trasy w ubiegłym miesiącu skorzystało prawie 
11 tys. pasażerów. Obecność stolic Polski nie dziwi w tym 
zestawieniu – loty krajowe stają się coraz popularniejszą 
formą podróżowania oraz wygodną i szybka alternatywą 
dla innych środków komunikacji. Największy udział w re-
kordowym wyniku mają co prawda przewoźnicy nisko-
kosztowi – Ryanair i Wizzair (łącznie prawie 45 procent), 
niemniej warto zwrócić uwagę na blisko 24 tys. podróż-
nych, którzy skorzystali z rozbudowanej oferty PLL LOT, 
wyrównując dotychczasowy rekord z 2019 roku. Polskie 
Linie Lotnicze oprócz kierunków zagranicznych (Chor-
wacja, Włochy, USA) obsługują trzy trasy krajowe – War-
szawę, Olsztyn oraz Gdańsk. 

Rekordowy wynik rzeszowskiego portu lotnicze-
go nikogo nie dziwi – atrakcyjne połączenia lotnicze 
zarówno te krajowe, jak i międzynarodowe pozwalają 
na sprawne i komfortowe podróżowanie. Polskie trasy 
międzymiastowe to także szansa na rozwój krajowej tu-
rystyki i wsparcie dla lokalnych biznesów. Z kolei duża 
częstotliwość międzykrajowych lotów do popularnych, 
nie tylko wakacyjnych destynacji, to dowód na to, że roz-
wija się nie tylko lotnisko w Jasionce, ale również sam 
Rzeszów, stając się jednym z ważniejszych ośrodków 
polskiej turystyki lotniczej i nie tylko. 

Stan podwyższonej gotowości potrwa jeszcze przez kil-
ka tygodni. Poniżej podajemy aktualny wykaz połączeń na 
koniec wakacji i początek jesieni z terminami podróży. 

W  J A S I O N C E  P A D Ł  R E K O R D  I  R U C H  N I E  S Ł A B N I E .

  PLL LOT  
(SIEDEM MIAST, CZTERY KRAJE):
· Warszawa – codziennie
· Olsztyn-Mazury – w poniedziałki i piątki do 5.09
· Rijeka (Chorwacja) – we wtorki do 6.09
· Zadar (Chorwacja) – w soboty do 10.09
· Wenecja (Włochy) – w niedziele do 18.09
· Gdańsk – w środy i soboty do 21.09
· Nowy Jork / Newark (USA)  
  – w poniedziałki do 24.10

  WIZZ AIR  
(CZTERY MIASTA I KRAJE):
· Eindhoven (Holandia) – w czwartki i niedziele
· Oslo Torp (Norwegia) – w poniedziałki i piątki
· Londyn Luton (Wielka Brytania)  
  – we wtorki i czwartki
· Burgas (Bułgaria) – we wtorki i soboty do 13.09

  RYANAIR (SZEŚĆ KIERUNKÓW DO PIĘCIU 
    MIAST I DWÓCH KRAJÓW):
· Londyn Stansted (Wielka Brytania) – codziennie
· Londyn Luton (Wielka Brytania)  
  – we wtorki, czwartki, soboty
· Manchester (Wielka Brytania) – w środy i niedziele
· Bristol (Wielka Brytania) – w poniedziałek i piątek
· East Midlands (Wielka Brytania) – we wtorki i soboty
· Dublin (Irlandia) – w czwartki i niedziele

  CZARTERY  
(SIEDEM MIAST, CZTERY PAŃSTWA): 
· Tirana (Albania) – w czwartki do 15.09
· Burgas (Bułgaria) – w piątki do 16.09
· Rodos (Grecja) – w poniedziałki do 26.09
· Zakynthos (Grecja) – we wtorki do 27.09
· Bodrum (Turcja) – w czwartki do 6.10
· Antalya (Turcja) – w środy i soboty do 15.10

Ź RÓD Ł E M 
KOL E J N E G O 
WZ RO S T U  L IC Z BY 
P ODRÓŻ N YC H 
J E S T  N I E  T Y L KO 
W YJĄT KOWO 
B O G ATA  S I AT K A 
P O Ł ĄC Z E Ń 
WA K AC YJ N YC H ,  A L E 
TA K Ż E  D ODAT KOW E 
OPE R AC J E  L O T N IC Z E 
Z W I Ą Z A N E  Z E 
WS PA RC I E M  DL A 
U K R A I N Y.
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SĄ TAKIE POWIEŚCI, O KTÓRYCH POWINNO SIĘ ROZMAWIAĆ PÓŹNYMI WIECZORAMI. EKSCYTUJĄCE, 
ELEKTRYZUJĄCE I PEŁNE PIKANTERII – TAKIE WŁAŚNIE SĄ NIEGRZECZNE KSIĄŻKI WYDAWNICTWA 
KOBIECEGO. KTO SIĘGA PO TAKĄ LITERATURĘ? NA JAKIE WĄTKI CZYTELNICZKI LICZĄ NAJBARDZIEJ? 
CZY LITERATURA EROTYCZNA MOŻE IŚĆ W PARZE Z EDUKACJĄ SEKSUALNĄ I ODKRYWANIEM 
NOWYCH PRZYJEMNOŚCI? NA WSZYSTKIE TE PYTANIA ODPOWIEDZI SZUKA MARIKA KRAJNIEWSKA 
W SWOIM NAJNOWSZYM ODCINKU #BOOKMORNING. W ROZŁOŻENIU LITERATURY EROTYCZNEJ NA 
CZYNNIKI PIERWSZE POMAGA JEJ MONIKA MAGOSKA-SUCHAR, PISARKA I AUTORKA NAJNOWSZEJ 
POZYCJI IMPRINTU NIEGRZECZNE KSIĄŻKI – „PASIERBICA GANGSTERA 2: VENDETTA”.

TEKST Marika Krajniewska  ZDJĘCIA Bartosz Maciejewski

MONIKA MAGOSKA-SUCHAR
KSIĄŻKI BYWAJĄ NIEGRZECZNE

#BOOKMORNING



K I E DY  N AW I Ą Z U J Ę  W I Ę Ź 
Z   B O H AT E R A M I  I   Z   FA B U Ł Ą , 
N I E  M U S Z Ę  S I Ę  N A D  N I Ą 
I N T E N S Y W N I E  Z A S TA N AW I AĆ 

–  KO L E J N E  E PI Z O DY  S A M E 
Z E  M N I E  W Y PŁY WA JĄ .

Przejdę od razu do rzeczy, czyli do 
pikanterii. Czy pisząc książki z gatunku 
erotyku miałaś obawy, że mogą się one nie 
spodobać? Pytam z ciekawości, ponieważ 
ten gatunek w ostatnich latach cieszy się 
wielką popularnością. Są to z reguły bardzo 
dobrze sprzedające się książki, ale wiem, 
że z perspektywy autora mogą pojawiać się 
obawy, że coś pójdzie nie tak. 
Zazwyczaj, gdy piszę, staram się nie myśleć 
o tym, jaki będzie odbiór książki, tylko sku-
piam się na akcji. To mój czas, który spędzam 
z tą powieścią, z moimi bohaterami. W pierw-
szej kolejności to ja chcę mieć z niego frajdę. 
Jeśli jestem zadowolona, to mam wrażenie, że 
czytelnicy, którzy lubią moje książki i czekają 
na nie, zwykle również są zadowoleni. Kiedy 
nawiązuję więź z bohaterami i z  fabułą, nie 
muszę się nad nią intensywnie zastanawiać – 
kolejne epizody same ze mnie wypływają. Sta-
ram się nadmiernie nie analizować, w pewnym 
momencie postacie zaczynają żyć własnym 
życiem. Planuję sobie coś przed rozpoczęciem 
pracy nad historią, a potem w trakcie pisania 
bohaterowie robią zupełnie co innego. Każda 
książka, bez względu na gatunek, może być 
przyjęta ciepło lub nie. Mogą pojawić się głosy 
krytyczne. Jednemu się coś spodoba, drugie-
mu nie. Ktoś woli książki bardzo przesiąknięte 
erotyką, dla kogoś innego będzie to za dużo. 
Obecnie na rynku jest sporo książek erotycz-
nych i każda czytelniczka może z łatwością 
znaleźć coś w swoim guście. Myślę, że autor nie 
musi się tak bardzo przejmować negatywnymi 
ocenami, bo nie istnieją książki, które podoba-
ją się każdemu. 

Powiedziałaś czytelniczka. Czy mężczyźni 
również sięgają po twoje książki?
Zdarza się. Serię „Agent Kelly” czytają też pano-
wie. Wiem to od nich samych, bo przez media 
społecznościowe mam kontakt z fanami. Po tę 
serię sięgają również mężczyźni, ponieważ ak-
cja przypomina filmy o Bondzie. Mniej w tej hi-
storii erotyki, więcej sensacji. Jeśli ktoś lubi fil-
my akcji, to „Agent Kelly” jest dla niego idealny.

Przejdźmy do „Pasierbicy gangstera” i do 
wątków mafijnych. Jak się konstruuje 
fabułę osadzoną w świecie, który na co 
dzień nas nie otacza?
Gdy zaczynałam pisać, moim założeniem było 
stworzenie nieco innej książki mafijnej od tych, 
które zdominowały rynek. Wydaje się ich teraz 
sporo, bo bardzo dobrze się sprzedają. Chcia-
łam, by moja seria się czymś odróżniała. Wplo-
tłam w fabułę różne wierzenia, gusła, przepo-
wiednie i wróżby. Jest tam postać ciotki, która 
mąci, moje czytelniczki nie cierpią tej kobiety. 
To główna zła bohaterka, która nadaje książce 

trochę inny charakter niż ma większość roman-
sów mafijnych. Wplotłam w życie bohaterów 
również nieco religijności. Włochy kojarzą mi 
się właśnie z wiarą, czasem ślepą. Połączyłam 
ze sobą te dwa wątki – gusła i wiarę, co dodało 
książce oryginalności. Niektórzy byli tym za-
skoczeni, inni zachwyceni, a jeszcze inni zszo-
kowani. To było moje główne założenie – chcia-
łam wykorzystać popularny mafijny motyw 
w moim własnym, odmiennym wydaniu.

Główna bohaterka dorastała w odosobnieniu 
i nagle musi się odnaleźć w zupełnie nowych 
realiach. Czy się jej udaje? Opowiedz 
trochę o tej postaci, ponieważ ona również 
wywołuje kontrowersje. Z jednej strony to 
młodziutka dziewczyna, więc uczynienie 
jej główną bohaterką erotyku łamie 
pewne tabu. Z drugiej strony Ciara jest 
w wieku, w którym u wielu osób następuje 
rozbudzenie potrzeb seksualnych. Jak 
wpadłaś na to, aby umieścić w książce 
taką bohaterkę?



Napisałam o Chiarze, bo sama bardzo lubię motyw różnicy 
w wieku w powieściach i w filmach. Wiem, że dziewczyny 
chętnie czytają książki z nim, to fetysz niektórych czytelni-
czek. W książce różnica wieku między bohaterami wynosi 
dwadzieścia pięć lat. Ona ma na początku siedemnaście, 
potem staje się pełnoletnia. Interesująco opisywało mi się 
rozwój i psychologię tej postaci, od zahukanej i osaczonej 
dziewczyny w zakonie, po młodą buntowniczkę radzącą so-
bie w świecie i w życiu, o którym zawsze marzyła. Świecie 

bogactwa, w którym poznaje ukochanego Fabia, swoją mi-
łość życia. Ta miłość powoduje, że bohaterka zaczyna ewolu-
ować i staje się kobietą, która wie, czego chce. W drugim to-
mie będzie to bardziej widać w akcji. A w trzecim, który już 
planuję, bohaterka będzie próbowała  uwolnić się od męż-
czyzn, od których była dotąd zależna. Chcę pokazać siłę 
kobiecości. Lubię opisywać bohaterki, które w miarę roz-
woju akcji okazują się silne. Pomimo tego, że na początku 
wydawały się słabe, były dziećmi, dopiero zdobywały wiedzę 
o świecie, nagle stają się osobami całkowicie niezależnymi. 
Chcę to pokazać w tej serii.

A główny bohater? Jaki jest?
Nie chcę spoilerować dalszej części fabuły, więc skupimy się 
na pierwszej części. Fabio jest przekonany, że rodzina jest 
największą wartością, wychowano go w ten sposób. Wpojo-
no mu, że musi stanąć na czele rodu i zapewnić krewnym 
odpowiednią przyszłość. Nagle na drodze bohatera pojawia 
się jednak ktoś, kto stawia przed nim nowe cele. To ktoś, co 
do kogo wróżby przepowiadają, że może spowodować roz-
łam rodziny, i rzeczywiście się to dzieje. Działania pewnej 
postaci prowadzą do nieszczęśliwego zakończenia pierwszej 
części. Drugi tom rozgrywa się dwa lata później. Wkracza 
nowy bohater, chcący zemścić się na rodzinie, do której 
weszła Chiara. Skupiamy się na sojuszu dwóch całkowicie 
różnych postaci, które mają wspólny cel – zniszczyć osoby, 
które spowodowały wiele zła w ich życiu.
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Czyli pojawia się tu motyw walki dobra 
ze złem? 
Tak.

Romanse mafijne bywają pod tym 
względem podobne do opowieści 
superbohaterskich…
W powieściach mafijnych jest często tak, że 
mafiozo początkowo wydaje się zły, ale w mia-
rę rozwoju fabuły okazuje się o wiele bardziej 
moralną postacią od swoich przeciwników. 
W mojej serii starałam się od tego odejść i nie 
wybielać Fabia. Jest zakochany i zrobi dla uko-
chanej wszystko, ale dalej morduje. To krwa-
wa historia, która zawiera dużo drastycznych 
scen. W wielu powieściach mafia wydaje się 
mafią jest tylko z nazwy. Nie ma w nich prze-
konująco przedstawionej rodziny, interesów, 
powiązań i układów.

Nie ma ich działalności.
Dlatego ja starałam się pokazać, że to nie są do-
brzy ludzie. Bohaterka jest dobra, ale wkracza 
do tego świata i musi się w nim odnaleźć. 

Wydaje mi się, że niezwykle trudno jest 
napisać bohaterkę, która pomimo tego, że 
jest dobrą osobą, zakochuje się w kimś, kto 
jest postacią negatywną.
Tak, ale ponieważ w całą akcję wmieszany jest 
również brat głównego bohatera, sam Fabio za-
czyna się przy nim wydawać mniej złą osobą. 
To Marco, brat Fabia, urasta do roli główne-
go antagonisty w pierwszym i drugim tomie. 
Przez to czytelniczki mniej negatywnie ocenia-
ją Fabia, bo może robi on złe rzeczy, ale kocha 
i poświęca się dla Chiary, jest gotowy zrobić dla 
niej wszystko. Marco pragnie również pragnie 
tej dziewczyny, ale z interesownych powodów.

Czyli rozróżniamy prawdziwą miłość od 
związku dla osiągnięcia korzyści.
Dokładnie. Myślę, że romantyczki, które szu-
kają prawdziwej miłości nawet w brutalnych 
opowieściach, będą zadowolone. 

Czego szukamy w romansach i literaturze 
erotycznej? Wydaje mi się, że emocji, które 
na co dzień w sobie blokujemy – nasze 
wychowanie sprawia, że często kryjemy 
się ze swoimi przemyśleniami, uczuciami 
i pragnieniami. Dzięki książkom możemy je 
nieco zgłębić?
Troszkę tak jest, ponieważ życie to rutyna. 
Zwłaszcza życie wielu kobiet to praca, dom, 
dzieci i mąż. Czasami brakuje nam iskry 
w związku, dodatkowych emocji w relacjach. 
Myślę, że książki służą temu, by oderwać się od 
tej szarej rzeczywistości. Dziewczyny czasem 
tkwią w związkach, które w pełni nie zaspoka-
jają ich potrzeb. W fikcji mogą znaleźć relacje 
wyidealizowane, pozwalające im się oderwać 

od rzeczywistości. W Polsce erotyka w książ-
kach jest jeszcze zaniedbanym tematem. 
Zwłaszcza przeznaczona dla kobiet. Kobiety 
wstydzą się mówić o swoich pragnieniach, 
uczuciach, seksualności. Niektóre nie mogą po 
prostu włączyć sobie filmu porno, krępują się 
przed partnerem, mają obiekcje. Ale zamiast 
tego czasem sięgają po tego typu literaturę. Po 
okładce książki nie widać, co jest w środku. 

Łatwiej zachować intymność.
Tak – myślę, że to jedna z ważnych funkcji tych 
książek. Prowadzę profile w mediach społecz-
nościowych i zaczęłam przemycać tam kwestie 
dotyczące seksualności. Całkowicie zaniedba-
nym tematem są gadżety erotyczne dla kobiet. 
Umieszczam w fabule tego typu przedmioty 
i nie wstydzę się ich reklamować w postach. 
Widzę zainteresowanie tą tematyką i brak prze-
strzeni do rozmów.

M O N I K A  M A G O S K A - S U C H A R

Czujesz potrzebę edukowania?
Zaczęłam ją czuć ostatnio. Kiedyś pokazałam ga-
dżet erotyczny związany z akcją powieści, którą 
właśnie piszę. Okazało się, że niektóre dziewczy-
ny bardzo potrzebują rozmów na takie tematy.
 
Polegasz wyłącznie na swej wyobraźni czy 
robisz research? W przypadku gadżetów 
trzeba sprawdzić chociażby, co jest 
dostępne na rynku. Jak jest przy opisywaniu  
pikantnych scen?  
Jeżeli chodzi o sceny erotyczne, to układa się 
je w głowie jak choreografię taneczną. Seks 
musi być opisany realistycznie, a jednocześnie 
podniecająco. 

Scena musi też pasować do charakteru 
historii.
I charakteru danej postaci. Niektórzy bohate-
rowie są bardziej otwarci, mogą iść na całość. 



Inni są bardziej zahukani, nieśmiali. Gdy Chia-
ra ląduje w łóżku ze swoim ukochanym, na 
początku jest niedoświadczona. Jednak inna 
bohaterka, która jest osobą wyzwoloną, będzie 
mieć mniej zahamowań w trakcie zbliżenia. 
Wszystko zależy od postaci. 

Czyli planowanie tych scen to przyjemne 
zajęcie?
Nie może być ich za dużo, bo czytelniczki za-
czynają odczuwać przesyt. Gdy poza nimi nie 
ma wystarczająco dużo akcji, gdy na każdej 
stronie jest tylko seks, książka nie wciąga.

Robisz research fabularny?
Zawsze. Jeżeli umieszczam fabułę w jakimś 
konkretnym miejscu, to albo jest to miejsce, 
które znam, albo takie, o którym wiele słysza-
łam i czytałam. Korzystam też ze wsparcia le-
karzy. W „Agencie Kellym” były mi potrzebne 
porady z zakresu medycyny, biologii i chemii. 
Jako osoba, która nie za bardzo się na tym zna, 
muszę mieć pewność, że nie zakłamuję rzeczy-
wistości. „Pasierbica gangstera” wymagała re-
searchu dotyczącego miejsc akcji, ale również 
ich mieszkańców. Czytam książki i artykuły 
w internecie, pytam znajomych i specjalistów.

Co wolisz – research i planowanie czy 
moment, kiedy już piszesz?
Zwykle nie planuję każdego etapu fabuły. 
Mam w głowie zarys, który się zmienia. Usta-
lam sobie kluczowe momenty historii i sukce-
sywnie do nich zmierzam. W trakcie pisania 
zmieniam jednak często zdanie. Research jest 
przyjemny, ale pisanie jeszcze lepsze. Teraz pi-
szę książkę o muzyce. Bohaterami są profesor 
i wiolonczelistka. Nie wiem wiele na temat tego 
świata. Korzystam więc z porad osób, które są 
muzykami, by ta fabuła była oparta na rzeczy-
wistości i żeby wiedzieć, na co zwrócić uwagę. 
Żeby to nie było wyssane z palca. Research jest 
potrzebny, ale potem płynie się przez fabułę 
i to jest najprzyjemniejsza część procesu. 

Wnioskuję, że piszesz naraz kilka książek. 
Zaczęłaś historię o wiolonczelistce, 
a przynajmniej przymierzasz się do pisania 
tej książki…
Właśnie skończyłam drugi tom.

A widzisz! Jest jeszcze trzeci tom 
„Pasierbicy gangstera”.
Od jakiegoś czasu zaczęłam pisać dwie książ-
ki równocześnie. Sprawia mi to przyjemność, 
pozwala oderwać od jednej fabuły i skupić na 
drugiej. Taka zmiana jest mi czasem potrzeb-
na. Przy pisaniu „Agenta Kelly’ego”, który jest 
wręcz przeładowany akcją, potrzebowałam 
momentami oddechu, czegoś spokojniejsze-
go. Zaczęłam wtedy pisać „Promotora” – to 
roboczy tytuł tej serii o profesorze i studentce 

z klasy wiolonczeli. Z jednej strony natłok ak-
cji, z drugiej dużo lżejsza romansowo-erotycz-
na fabuła. Spodobało mi się takie przeplatanie 
pracy i teraz równocześnie piszę dwie książki.

Nie zdarzyło ci się pomylić bohaterek? 
Absolutnie nie. To są tak różne historie, że nie 
ma takiej możliwości.

Czy spotkałaś się kiedyś z negatywną 
reakcją ze strony znajomych, przyjaciół lub 
rodziny ze względu na to, że nie piszesz 
literatury poważnej lub popularnych 
obecnie kryminałów, tylko właśnie erotyki?
Ze strony rodziny i przyjaciół raczej nie. Acz-
kolwiek były osoby, które nagle wycofały się 
z mojego życia, gdy zobaczyły, że te książki są 
sprzedawane, że nie daj Boże trzeba byłoby je 
kupić, bo przecież tak by wypadało. 

Myślisz, że bardziej odstraszył ich sukces 
czy gatunek?
Wydaje mi się, że sukces, chyba nie chodziło 
o gatunek. Może jedna osoba była zbulwerso-
wana, że w moich książkach pojawia się seks. 
W tej chwili jednak już się to nie zdarza, wszy-
scy wiedzą, jaką literaturę piszę. Znajomi mo-
ich rodziców i męża pytają, jak to jest, wydać 
książkę. Zdarzają się wścibskie pytania, czy 
wybrałam ten gatunek dlatego, że z mężem ro-
bimy w łóżku to samo co bohaterowie…

Jak dobrze, że nie musiałam zadawać 
takich pytań…
A te często się pojawiają. Pamiętam, jak chy-
ba autorka „Greya” opowiadała, że ona te-
stuje wszystkie erotyczne gadżety ze swoich 
powieści. Ludzie są ciekawi. Pojawiają się też 
kwestie sporne, jak na przykład ta, że śmiałam 
umieścić siebie w książce – jako bohatera dru-
goplanowego, jako pisarkę. Były osoby, które 
bardzo to przeżyły, zbulwersowały się i uciekły 
ode mnie. Takie rzeczy są bardziej kontrower-
syjne niż seks.

Ja myślałam, że to raczej coś 
pozytywnego, „O, jesteś w książce!”.
Nie – kilka osób mówiło, że to wywyższa-
nie się. To moja książka, więc mogę pisać, 
o czym chcę.

Dopóki wydawca nie protestuje, możesz 
napisać wszystko.
Dokładnie. Staram się trzymać własnych 
zasad. Nie pokazuję na przykład upodlenia 
kobiet – nie lubię fabuł, w których kobieta 
jest porywana, więziona, robią z nią strasz-
ne rzeczy. Nie podoba mi się to, nie chcę iść 
w tym kierunku. Zgoda na seks jest ważna 
w historiach moich par. Ostatnio miałam 
kontakt z  osobami, które współpracują 
z rynkiem zagranicznym – tam kładą duży 
nacisk na to, by wyraźnie pokazywać, że bo-
haterka zgadza się na stosunek. Bez względu 
na to, co robią bohaterowie, ich seks może 
być bardzo ostry, ale tylko za zgodą kobiety. 

To chyba najważniejsze przesłanie 
do wszystkich autorów i wydawców, 
zwłaszcza książek erotycznych.
Tak mi się wydaje. Dlatego stwierdziłam, 
że we wszystkich moich książkach będzie 
widać wyraźną zgodę kobiety. Partnerstwo 
i związek, nie seks, który można by uznać 
za gwałt. 

Bez tego fabuła może być atrakcyjna 
i wywołująca rumieńce co najmniej 
równie mocno. Bardzo ci dziękuję, 
a Państwu życzę przyjemnych lektur 
historii Moniki. Dziesiątego sierpnia 
„Pasierbica gangstera 2: Vendetta” 
ukazała się w księgarniach. Proszę 
czekać też na trzecią część!
Pojawi się wiosną 2023 roku. 

Dziękuję bardzo za wizytę i czekamy na 
kolejne twoje książki.
Dziękuję bardzo. 
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INTERNETOWY 
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więcej na buy too.pl

Koncert
Hannah FIelding

EstroVita Imunno  
- dla naturalnej odporności
EstroVita Immuno to suplement diety 
o najwyższej skoncentrowanej zawartości 
kwasów tłuszczowych omega-3,6,9 wyizolo-
wanych z unikalnej mieszaniny aż 4 olejów 
roślinnych (lnianego, z czarnej porzeczki, 
czarnuszki oraz wiesiołka).  |  Cena: 90,38 zł

Leatherblackbigbit
Majestatyczna, wyrafinowania 
bransoletka wykonana z wysokiej 
jakości naturalnej skóry wykończo-
nej dużym wędzidłem w srebrze. 
Przepięknie prezentuje się zarów-
no do sportowej jak i eleganckiej 
stylizacji.  |  Cena: 240 zł

MONAT

„Koncert” jest roman-
tyczną, bardzo zmysłową 
historią o utracie miłości 
i przebaczeniu, o trudnych 
wyborach, przeznaczeniu 
i heroicznej determinacji, by 
wszystko dobrze się ułożyło.  
|  Cena: 39,99 zł
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https://buytoo.pl
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CZYM JEST MARKA  
OSOBISTA LEKARZA
LEKARZ JEST MARKĄ OSOBISTĄ  
(PERSONAL BRANDEM). 
Marką rozpoznawaną poprzez imię, nazwisko 
i wykonywane usługi (specjalizację).

Marka lekarza ma określoną reputację 
i rozpoznawalność. Markę lekarza w świado-
mości pacjentów tworzą elementy takie jak 
wiedza, doświadczenie, osobowość, empa-
tyczna komunikacja, współpraca z pacjen-
tem i zespołem, wygląd.  Elementy te może-
my sprowadzić do wspólnego mianownika 
wiarygodności.

CZYM JEST WIARYGODNOŚĆ 
LEKARZA?
Wiarygodność lekarza dla pacjentów jest 
wieloznaczna. Każdy pacjent może inaczej 
ją postrzegać i oceniać. Coś, co u części pa-
cjentów wzbudza zaufanie w lekarzu, innych 
pacjentów może razić i zniechęcać. Ważnym 
elementem jest tutaj źródło informacji, na 
którego bazie pacjent buduje wiarygodność.

To, czy pacjent wierzy w “skuteczność” 
lekarza zależy dzisiaj od możliwości potwier-
dzenia informacji i źródeł pozyskiwania in-
formacji o lekarzu. Gdy jest mało informacji 

PAWEŁ 
JĘDRZEJEWSKI

lub źródła informacji (np. nie aktualizowana 
strona internetowa) są na niskim poziomie, 
pacjent szuka potwierdzenia i dopytuje lub 
wybiera innego specjalistę.  

Wiarygodność lekarza tworzy się na 
podstawie dostępnych informacji o lekarzu 
w internecie, o jego działalności medialnej, 
ilości udzielonych wywiadów i wystąpień 
w telewizji oraz obecności w mediach spo-
łecznościowych i portalach. Na wiarygod-
ność ma również wpływ strona internetowa, 
opublikowane przez pacjentów pozytywne 
opinie, zdjęcia przedstawiające efekty wy-
konanych zabiegów oraz ogólna jakość do-
stępnych materiałów. 

Jak zaufać lekarzowi, o którym nie ma in-
formacji w internecie, nawet na najpopular-
niejszych portalach dla pacjentów? Jak oce-
nić jego umiejętności, gdy nie można znaleźć 
żadnej opinii. Czy ten człowiek jest w ogóle 
lekarzem? Internet służy sprawdzeniu infor-
macji, a ich brak sprawia, że tracimy zaufanie.

ROZPOZNAWALNOŚĆ,  
CZYLI MÓJ ZNAJOMY 
LEKARZ
Bardziej ufamy i lubimy ludzi, których zna-
my. Gdy spotkamy na lotnisku znaną aktorkę 
lub zobaczymy Roberta Lewandowskiego, to 
mówimy im dzień dobry i uśmiechamy się na 
ich widok. Dlaczego? Bo ich znamy. Wiedzie-
liśmy ich wielokrotnie w swoich telefonach, 
w telewizji i na okładkach gazet. Wiemy, kim 
są, co robią i na jakim poziomie to robią. Co 
więcej, darzymy ich sympatią i lubimy. 

Fakt, że kogoś znamy z mediów oraz często 
widzimy twarz danej osoby, wpływa na to, że 
obdarzamy taką osobę sympatią i lubimy, o ile 
nie wyrządziła nam bezpośrednio krzywdy 
lub nie jest negatywnie postrzegana za swoją 
działalność, jak na przykład Władimir Putin. 

DLACZEGO WYBIERAMY 
LEKARZY, KTÓRZY 
MAJĄ DOBRĄ MARKĘ 
OSOBISTĄ?

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz na www.anywhere.pl

JAKIE SĄ TRZY NAJWAŻNIEJSZE KRYTERIA WYBORU LEKARZA? SĄ TO 
WIARYGODNOŚĆ, ROZPOZNAWALNOŚĆ I DOBRA REPUTACJA. KRYTERIA TE  
MUSZĄ WYSTĘPOWAĆ WSPÓLNIE I BYĆ NA WYSOKIM POZIOMIE. JEST 
TO SZCZEGÓLNIE WAŻNE PRZY WYBORZE LEKARZA SPECJALISTY, 
KTÓRY PRACUJE W PRYWATNEJ OCHRONIE ZDROWIA I ZA 
KTÓREGO USŁUGI PACJENT PŁACI Z WŁASNEJ KIESZENI.

Tak w dużym uproszczeniu działa, opi-
sana przez profesora Roberta B. Cialdiniego 
reguła sympatii i lubienia oraz efekt czystej 
ekspozycji - reguła odkryta przez Roberta Za-
jonca, zwana również siłą powtórzeń.

Jak to ma się do marki osobistej lekarza? 
Lekarz również jest oceniany jako sympatycz-
niejszy, gdy ma dużą rozpoznawalność wśród 
pacjentów. Najpopularniejsi lekarze w Polsce 
to ci, którzy często występują w telewizji, są 
stale obecni w internecie i mediach społeczno-
ściowych oraz udzielają licznych wywiadów.  

Zdarzają się również sytuacje odwrotne, 
gdy postać lekarza na przykład bohatera se-
rialu, grana przez aktora, staje się “lekarzem” 
w świadomości Polaków mocniejsza od marki 
osobistej samego aktora.

Pacjent chce znać lekarza, chcę myśleć, że 
lekarz, który go leczy to mój znajomy lekarz.

DOBRA REPUTACJA  
W CZASACH INTERNETU
Wiele osób nie lubi określenia marka osobi-
sta. Samo określenie jest dosłownym tłuma-
czeniem angielskiego określenia personal 
branding. W Polsce synonimem marki jest 
reputacja zawodowa. Sama dobra reputacja 
zawodowa to dziś za mało, lekarz potrzebuje 
jeszcze zdobyć rozpoznawalność i udowodnić 
swoją wiarygodność.

Zawód lekarza jest zawodem zaufania pu-
blicznego, czyli jest poddawany publicznej 
ocenie. Każdego lekarza w Polsce można zwe-
ryfikować na liście osób, które mają prawo 
wykonywania zawodu. 

Wybieramy lekarza na podstawie opinii. 
Chcemy maksymalnie zwiększyć pewność, 
że dokonany przez nas pacjentów wybór leka-
rza, jest najlepszym wyborem. Zagrożeniem 
nie jest to, że brak umiejętności i doświadcze-
nia lekarza sprawi, że będziemy niezadowole-
ni z usługi. Tutaj stawka jest o wiele wyższa, bo 
możemy stracić nie tylko czas i pieniądze, ale 
również zdrowie. 

Ważne są źródła informacji o umiejętno-
ściach i doświadczeniu lekarza oraz ich ja-
kość. Chętniej zaufamy obcej osobie, która 
była pacjentem lekarza, który nas interesuje, 
niż informacji przekazanej nam przez same-
go lekarza. Szybciej uwierzymy w zdolności 
lekarza, gdy potwierdzi je sto lub dwieście 
osób, niż gdy zrobią to tylko trzy osoby. Ła-
twiej zrozumieć efekty zabiegów, gdy widzi-
my je na zdjęciach, niż gdy o nich czytamy. 

Być może zapytany o to, czy wybierasz 
lekarzy, którzy mają dobrą markę osobistą, 
odpowiesz, że wybierasz lekarzy, którzy są 
dobrymi specjalistami. Na tyle dobrymi, że 
pomogli wielu osobom, w tym Twoim znajo-
mym. Idziesz do specjalisty, który został Ci po-
lecony, ma świetne opinie, a może jest autory-
tetem w dziedzinie i widujesz go w telewizji. 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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aktorka filmowa Sophia Loren z  dumą 
twierdziła, że „woli jeść makaron i  pić 
wino niż nosić rozmiar 0”. I faktycznie, 
jeśli temu okresowi przypisać jakąś defini-
cję wówczas panującemu ideałowi piękna, 
to ten cytat wpasowuje się idealnie. Można 
śmiało rzec – cóż, taka moda, a my kobiety 
ślepo za nią podążałyśmy. Co więc wyda-
rzyło się na przestrzeni lat, że kobiece cia-
ło, nawet przez innych postrzegane jako 
„idealne”, jest pełne wstydu, kompleksów 
i celowo zakrywane przez ubranie?

Współcześnie winne są sprzeczne 
sygnały pochodzące ze świata mediów. 
Niestety swobodny dostęp do Internetu 
i szerzonych w nim treści paradoksalnie 
nie musi ułatwiać życia. Pojawienie się 
influencerek, które niejako zastąpiły iko-
ny świata celebrytów sprawiło, że każda 
z nich propaguje inny wizerunek kobie-
cego ciała. Można się pogubić, prawda? 
Jedna z  nich uznaje skrajny tryb życia 
według zasad bycia „fit”, jeszcze inna ze 
swoimi nadprogramowymi kilogramami 
mówi ci, że ciało jest piękne bez względu 
na wagę, a z drugiej strony wychudzona 

ato rządzi się swoimi prawami. Długie 
jeansy, kurtki i bluzy ustępują miejsca 
szortom, spódniczkom, zwiewnym 

sukienkom czy kostiumom kąpielowym. 
I  zazwyczaj ta ostatnia część damskiej 
garderoby przyprawia większość kobiet 
o dreszcze. Powód jest prosty i całkiem 
dobrze znany – ciało w bikini ma wyglą-
dać perfekcyjnie. A  przynajmniej tak 
głosi wszechobecna kultura diety, która 
to całkowicie uzależnia samopoczucie ko-
biet od wyglądu oraz określonego kształtu 
sylwetki. I choć nurt body positive mocno 
zakorzenił się w naszym społeczeństwie, 
to niestety kwestia odkrywania ciała latem 
w miejscach publicznych wciąż budzi w ko-
bietach poczucie wstydu. Dlaczego tak się 
dzieje, czy jest to uzasadnione i co najważ-
niejsze – czy można z tym walczyć? 

Zacznijmy od początku – kiedy i w ja-
kich sytuacjach pojawia się to poczucie 
wstydu u kobiet? Odwołując się do historii, 
warto przyjrzeć się latom 50. i częściowo 
60. ubiegłego wieku, gdy kobiety lubiły 
swoje krągłości, a co za tym idzie – bez 
oporu pozowały do zdjęć w bikini. Włoska 

C Z Y  M O J E  C I A Ł O  M U S I  B Y Ć  G O T O W E  N A  B I K I N I ?

youtuberka krzyczy o  wystających ko-
ściach jako wyznaczniku piękna.

W tym wszystkim bardzo się zatracamy, 
lecz choćbyśmy chciały – nie nadążymy za 
trendami. Postanowiłam udowodnić, że 
bez względu na panujące, zwykle medialne 
mody, nasze ciała NIE MUSZĄ być gotowe 
na bikini. W tym celu postanowiłam pod-
pytać Martę Stoberską, pozytywną i ciało-
normalną trenerkę o to, czy faktycznie te 
nasze sylwetki latem są priorytetem.

Marta, myślisz że możemy obwiniać 
media za tworzenie różnych wizerunków 
kobiecego ciała, co prowadzi do naszego 
gorszego samopoczucia i utraty pewności 
siebie? To stąd ten wstyd w nas? Żeby, 
np. odsłonić ciało na plaży? 
Marta Stoberska: Media to jedno… a drugie 
jest niestety w nas. A to, co jest w nas mamy 
od swoich matek, ojców, sióstr i szwagierek, 
którzy to albo całe życie się odchudzają, ję-
cząc że mają za duże tyłki, albo pragną od-
chudzać nas, twierdząc, że te wspominane 
za duże tyłki mamy również i my. I tak oto 
wpadamy do basenu, w którym zamiast 
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wody, taplamy się w opiniach innych ludzi 
na temat własnego wyglądu. 

Wspomniałaś o mamach i chciałabym przy 
tym się zatrzymać. Jesteś mamą i nie jest 
tajemnicą, że ciało kobiety po ciąży się 
zmienia. Gdybyś miała teraz zwrócić się 
do przyszłych, obecnych mam, generalnie 
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kobiet – co jest najważniejsze w drodze 
do akceptacji tego, że wyglądamy inaczej? 
Masz jakieś wskazówki, jak można się 
oswajać z ciałem i odsłanianiem go? 
Zmienia się i  to bardzo. I nie tylko pod 
względem fizycznym, ale też psychicznym. 
I  często my, matki, nie jesteśmy w  sta-
nie „dźwignąć” psychicznie tego stanu, 

jaki zastaje w nas po urodzeniu dziecka. 
Wszystko wisi, cycki eksplodują od nad-
miaru mleka, albo – jak na złość – tego 
mleka nie produkują, hormony szaleją, 
a na końcu jest jeszcze dziecko, które do-
maga się mamy. Szaleństwo! Wydaje mi 
się, że najlepszym, co możemy dla sie-
bie zrobić, to DAĆ SOBIE CZAS I TONĘ 
WYROZUMIAŁOŚCI. Stań kobieto przed 
lustrem, spójrz sobie w oczy i obiecaj, że 
codziennie zrobisz mały krok ku lepsze-
mu samopoczuciu fizycznemu i psychicz-
nemu. Czy to ma być 10 minut treningu, 
proszenie o pomoc kiedy ryjesz twarzą 
o panele podłogowe, czy zdrowy posiłek 
zjedzony w czasie, kiedy miałaś zmywać 
podłogę. Małe kroki w dłuższej perspekty-
wie dają susy. Trust me!

Jak się oswajać z odsłonięciem ciała? 
Załóż jeansy, bluzę i posiedź chwilę w sa-
mochodzie bez klimy. Słabo, co? No wła-
śnie… to teraz wyobraź sobie, że idziesz 
tak ubrana na plażę. No też słabo! Bikini 
jest dla każdego – just do it

Podsumowując – jako współczesna 
kobieta na wielu etatach (i nie mówimy 
tylko o pracy zawodowej) – czy uważasz, 
że nasze ciała muszą być gotowe na bikini 
za wszelką cenę?
Ja lubię siebie w określonym typie sylwet-
ki, nie zamierzam tu czarować, że uwiel-
białam siebie po porodzie, gdy ważyłam 25 
kg więcej. Ale… ja nie poświęcałam całej 
swojej uwagi temu, czy schudnę i jak szyb-
ko wrócę do formy. Ograniczenia i ramy 
mnie męczą i  myślę, że nie tylko mnie. 
Określenie „za wszelką cenę” kojarzy mi 
się z  toną wyrzeczeń, bólem, poświęce-
niem wszystkiego. A to szybka droga do 
znienawidzenia akty wności fizycznej. 
Więc odpowiadając na twoje pytanie – 
ABSOLUTNIE nie uważam, by trzeba być 
gotowym na bikini. Jeśli chcesz schud-
nij, zmień nawyki, ruszaj się, ale zacznij 
w lutym, a nie tydzień przed wyjazdem ze 
skitranymi w torbie herbatkami na prze-
czyszczenie, tabletkami na wątrobę z TV 
czy innym shitem. 

W  zasadzie lepszego podsumowania 
nie ma. Nie bójmy się – każda z nas ma 
cellulit, fałdkę tu i  tam, wypukły brzu-
szek po konkretnym obiedzie. Drogie sin-
gielki, żony, mamy – KOBIETKI! Bikini 
to produkt sezonowy. Nie możemy go 
potraktować jak inne sezonowe rzeczy 
jak truskawki? Rozsmakować się w nim, 
spróbować pod każdą postacią i cieszyć 
się z zakupu? 

  MARTĘ STOBERSKĄ znajdziecie tutaj:  
www.instagram.com/zmobilizuj_sie_z_marta/

N I E BÓJ M Y SI Ę – K A Ż DA 
Z NA S M A C EL LU L I T, 
FA Ł DK Ę T U I  TA M, 
W Y PU K ŁY BR Z USZ EK P O 
KON K R ET N Y M OBI EDZ I E. 
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N I E SK U PI A J SI Ę NA T Y M C O 
PR Z Y N I E SI E PR Z YSZ Ł O Ś Ć. C I E SZ 
SI Ę T Y M, C O J E S T W DA N E J 
C H W I L I,  BO TA C H W I L A 
MOŻ E SZ Y BKO PR Z E M I NĄĆ, 
A P ÓŹ N I E J U T K N I E SZ W E 
WSP OM N I E N I AC H I  C I ĘŻ KO 
BĘDZ I E C I  SI Ę SK U PIĆ NA T Y M C O 
J E S T W DA N E J C H W I L I WA Ż N E. 

Twój ulubiony rytuał?
Moim ulubionym rytuałem od paru miesięcy 
stało się doglądanie mojego małego ogródka 
warzywnego, który zrobiłam w swoim miesz-
kanku. Nic mi ostatnio nie sprawia takiej rado-
ści jak doglądanie roślinek i sprawdzanie, czy 
wszystko pięknie się rozwija. 

Kiedy ostatni raz robiłaś coś po raz 
pierwszy (i co to było)?
Po raz pierwszy wybrałam się w podróż solo 
będąc w związku. To było w tym roku, w mar-
cu. Z partnerem lubimy podróżować, jednakże 
częstotliwość podróżowania jest inna. Ja lubię 
podróżować co 2-3 miesiące, a partner trochę 
rzadziej. Stwierdziłam, że nie ma sensu na siłę 
kogoś przekonywać do swojego podejścia i po-
leciałam sama. I jakie to było ciekawe doświad-
czenie! Okazało się, że naprawdę lubię spędzać 
sama ze sobą czas i dało mi to trochę inny 
wgląd w podróżowanie. To było bardzo otwie-
rające – tak bardzo, iż poleciałam znowu sama 
na Maderę trzy miesiące później. 

Gdybyś mogła wybrać dla siebie supermoc, 
to jaką byś wybrała?
Zdolność nauczania ludzi, że nie istnieje tylko 
to co oni widzą, a różne podejścia do życia są 
naprawdę okay i nie uderzają w ich własne. By 
po prostu byli wyrozumiali i akceptowali inne 
poglądy, bez żadnych chamskich komentarzy 
i udowadniania, że istnieje tylko jedna racja. 

Czego na świecie powinno być mniej?
Podążania tylko i wyłącznie za pieniędzmi, za-
pominając po drodze o emocjach, relacjach, 
cieszeniu się tu i teraz. Jeżeli gonisz za bogac-
twem, by kiedyś móc się zrelaksować w towa-
rzystwie pieniędzy, to jaki naprawdę jest w tym 
sens? Nie można już teraz spróbować być w da-
nym momencie? Cieszyć się osiągnięciem, ale 
jednocześnie cieszyć się sobą zamiast zosta-
wiać to na wieczne kiedyś? 

Czego na świecie powinno być więcej?
Akceptacji innych ludzi. Życie z jak najmniej-
szą liczbą stereotypów (nie wiem czy do końca 
da się tak kompletnie przestać żyć stereotypa-
mi, gdyż otaczają nas one ze wszystkich stron, 
już od najmłodszych lat, ale jeżeli już jakiś się 
pojawi – móc zastanowić się nad tym skąd ten 
stereotyp się bierze i czy faktycznie warto go 
dokarmiać) i na swoich zasadach, bez odgór-
nie narzuconego jednego systemu wartości. 

Piosenka, która mogłaby być hymnem 
kobiecości?
Hmmm… nigdy się nad tym nie zastanawia-
łam. Może Emmy Meli „I am woman”? Że ko-
bieta ma różne oblicza i jeżeli pokazuje takie, 
które nie do końca podoba się środowisku, to 
nie znaczy, że coś jest z nią nie tak, ani że jest 

# S H E  S A I D  S O

roszczeniowa. Po prostu chce żyć w obecnych 
czasach po swojemu. Czyli może być kobieca, 
ale nie musi. Może być cicha i jednocześnie 
głośna, jeśli czuje taką potrzebę. Chcieć być 
zaopiekowaną przez innych, albo sama się 
sobą zaopiekować. Może być słodka jak cze-
reśnia i jednocześnie kwaśna jak cytryna. Po 
prostu być kobietą. 

Gdyby świat mógł mieć prezydentkę, 
kto która kobieta powinna objąć to 
stanowisko?
To jest bardzo ciekawe pytanie. Wiem, że Ania 
@aniamaluje mówiła, że ona by nie chciała być 
prezydentką, ale takie cechy charakteru jak 
u Ani widzę w kimś, kto by mógł rządzić kra-
jem. Dodałabym jeszcze Kasię @kasiacoztym-
seksem, by mogła edukować po swojemu i na 
swoich zasadach (chociaż wiem, że to wcale 
nie takie proste, jeśli chodzi o prezydenturę 
w naszym kraju), a taką wisienką na torcie by-
łoby połączenie jeszcze jednej osoby – Matylda 
@segritta. Myślę, że ta rozgromiłaby system. 
No tak po prostu, wiele dobrego by się zadziało. 

Jaki hasztag powinien podbić Instagram?
#niezależność – bo to naprawdę ważna ce-
cha, która pomogłaby wielu osobom np. wyjść 
z toksycznego związku. Odejść i skupić się na 
swojej niezależności, nie być zależną od part-
nera, który traktuje partnerkę nie jak osobę 
sobie równą, a kogoś na kogo patrzy z góry…. 
Oczywiście nie dotyczy to tylko kobiet, ale 
przesłanie najczęściej na moim profilu płynie 
do żeńskiego grona. 

Jaką radę udzieliłabyś szesnastoletniej sobie?
Nie skupiaj się na tym co przyniesie przyszłość. 
Ciesz się tym, co jest w danej chwili, bo ta chwi-
la może szybko przeminąć, a później utkniesz 

we wspomnieniach i ciężko będzie ci się skupić 
na tym co jest w danej chwili ważne. 

Oraz .Ciało to ciało. Nie jesteś bardziej war-
tościowa dzięki temu, że wyglądasz jak w obec-
nym kanonie piękna. Nie to cię definiuje, a to 
jaką osobą jesteś. Jaką osobą chcesz być dla in-
nych, a przede wszystkim jaką dla samej siebie. 

I! Nie uzależniaj swojego jestestwa od bycia 
w związku. Partner_ka nie sprawia, że twoja 
wartość wzrasta. Będąc sama dalej jesteś niesa-
mowicie wartościowym człowiekiem. 

Od której kobiety otrzymałaś 
najważniejszą lekcję/radę (i jaka to 
była lekcja)?
Nie pamiętam kto dokładnie to powiedział, 
ale kiedyś usłyszałam, że najważniejsza relacja 
w twoim życiu to relacja z samą sobą. Kiedyś 
się z tym nie zgadzałam. Miałam poczucie, 
że najważniejsze jest nie to, co ze sobą masz, 
a z innymi – wtedy tak naprawdę coś jest naj-
bardziej wartościowe. Jednak teraz zgadzam 
się z tym w 100%. Jeżeli całe życie przeżywasz 
ze sobą, to warto najpierw zatroszczyć się o tę 
relację i dopiero wtedy dawać coś z siebie in-
nym. Bo jak dasz coś innym, jeżeli ledwo masz 
coś dla siebie? 

Opowiedz nam swój ostatni sen.
Moje sny przeważnie są pełne kolorów i kom-
pletnie bez żadnego ładu i składu. Nie skupiam 
się za bardzo na tym co mi się śni. Przeważnie 
są te jakieś małe głupotki niewarte uwagi. 

  SARA MARTYNIUK – w przestrzeni 
internetowej znana jako @saranodrama. Na swoim 
instagramowym profilu rozkłada związki na 
czynniki pierwsze. Uczy również, jak sama pisze, 
o niezależności w związkach i stawianiu siebie na 
pierwszym miejscu. 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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takie książki, które powodują 
szybsze bicie serca. Romantycz-
ne, sensualne, elektryzujące. 

W ich pisaniu specjalizuje się Vi Keeland. 
Nie za bardzo w nich gustuję, ale postanowi-
łam wyjść ze swojej strefy komfortu i prze-
czytać najnowszą powieść tej autorki. 24 
sierpnia premierę miała „Spark”. Mimo że 
bogaty prawnik, tajemnicza piękność i gorą-
cy romans wydawały mi się z początku zbyt 
„oklepanymi” elementami fabuły, mój scep-
tycyzm szybko został rozwiany nie tylko dzię-
ki lekturze, ale również przez samą autorkę, 
z którą udało mi się porozmawiać. 

Tytuł „Spark” idealnie oddaje to, co dzie-
je się między głównymi bohaterami. Ich spo-
tkanie jest czystym przypadkiem, ale rozpala 
iskrę, która żarzy się cały rok, aż do momen-
tu, kiedy ich ścieżki ponownie się krzyżują. 
Zdecydowanie warto na to poczekać i dać się 
zaskoczyć wciągającej fabule. Na pierwszy 
rzut oka bohaterowie są typowi dla tego ro-
dzaju powieści – Autumn jest dobra i piękna, 
Donovan bogaty i diabelsko przystojny. Świat 
romansów zbyt często idealizuje postaci i re-
lacje między nimi, jednak Vi Keeland stawia 
na autentyczność i mnogość doświadczeń 
swoich bohaterów: 

Złożeni bohaterowie są najciekawsi do 
napisania, a w prawdziwym życiu ludzie 
są skomplikowani – uważam więc, że aby 
postaci były realistyczne, należy kopać głę-
biej, doszukiwać się.

Autumn i Donovan to zdecydowanie bo-
haterowie wiarygodni i  nietuzinkowi. Kryją 
w sobie wiele tajemnic i bolesnych doświad-
czeń z przeszłości. Udało im się jednak prze-
zwyciężyć problemy, nie pozostawili ich za 
sobą. Wspólnie otwierają się nie tylko na 
swoje doświadczenia (dawne i nowe), ale 
także na samych siebie. Pomagają im w tym 
bohaterowie drugiego planu – ich przyjaciele, 
współpracownicy oraz… chłopiec z ośrodka 
dla trudnej młodzieży. To intrygujące połą-
czenie sprawia, że narracja nie traci tempa, 
a akcja goni akcję. 

Rudowłosej piękności nie przychodzi lek-
ko obdarzenie drugiej osoby zaufaniem. Wie-
le z nas się z tym zmaga i nie potrafi w pełni 
otworzyć się na coś lub na kogoś. Rozterki 
Autumn sprawiają, że postać nie jest wyideali-
zowana – jest taka, jak każda z nas. Dziewczy-
na wraz z rozwojem wydarzeń staje nam się 
coraz bliższa, niczym najlepsza przyjaciółka. 
Okazuje się jeszcze, że ma za sobą trauma-
tyczne przeżycie… Vi Keeland zdecydowała 
się poruszyć w powieści temat gwałtu i pisze 
o nim bardzo otwarcie. Pokazuje wpływ tego 
bolesnego doświadczenia na życie i teraźniej-
szość Autumn. 

Zdecydowanie ciężko jest wykreować 
postać skrzywdzoną emocjonalnie. Wierzę 

Są

P O W I E Ś C I  R O M A N T Y C Z N E  W Z M A C N I A J Ą  K O B I E T Y

SĄ TA K I E K SI Ą Ż K I,  KT ÓR E 
P OWODUJĄ SZ Y B SZ E BIC I E 
SERC A . ROM A N T YCZ N E , 
SE N SUA L N E , EL EKT RYZ UJĄC E. 
W IC H PISA N I U SPE C JA L I Z UJ E 
SI Ę V I  K EEL A N D.



jednak, że dzięki temu jest ona realistycz-
na – to niezbędna część rozwoju postaci. 
Chociaż nie jest łatwo oddać słowami tak 
okrutne tło, staram się pozostać wierna 
temu, co sprawia, że postacie są tym, kim 
są, i nie stronię od przejmujących i przy-
krych tematów. 

Realistycznie przedstawione są zarówno 
główne postacie, jak i otaczająca je rzeczywi-
stość. Pisząc książki, autorka czerpie inspi-
racje z życia codziennego. Powieści, których 
bohaterowie i ich doświadczenia są podobne 
do prawdziwych, lepiej trafiają do czytelni-
ków. Można odnaleźć w nich siebie, wczuć się 
w fabułę, wyobrazić sobie siebie na miejscu 
wykreowanych postaci, zrozumieć ich wybo-
ry i motywację. W końcu sami często stoimy 
na życiowych zakrętach i musimy podejmo-
wać ważne decyzje. 

Vi Keeland kiedyś całkowicie zmieniła 
drogę zawodową i podążyła za pasją. Pomo-
gło jej wówczas wsparcie najbliższych. To 
wsparcie bliskich objawia się w „Spark” w po-
staci Buda, przyjaciela i mentora głównego 
bohatera, który pomaga Donovanowi wydo-
stać się z ubogiej, zamieszkanej przez ludzi 
z marginesu dzielnicy i zostać jednym z naj-
lepszych prawników w kraju. Wsparcie ze 
strony najbliższych to jeden z kilku wątków 
„Spark” nawiązujących do życia autorki:

Mam tę samą przyjaciółkę od podsta-
wówki, a jej rodzina stała się również moją 

rodziną. Zawsze mnie wspierali – nawet 
kiedy postanowiłam przestać praktyko-
wać prawo i zacząć pisać romanse. 

W książce trafimy na kilka gorących scen 
z namiętnymi opisami, które rozgrzeją naszą 
wyobraźnię. Jednak nawet w nich najważniej-
sze są myśli i uczucia bohaterów. Seks nie jest 
tu tematem tabu, można go uprawiać lub nie 
i wszystko jest w porządku. Powieść Keeland 
nie jest brutalnym romansem, w którym męż-
czyzna bierze, co chce, a jego seksualność 
stawiana jest na pierwszym miejscu. Ow-
szem, Donovan jest zdecydowanie zawzięty 
i do końca walczy o to, czego pragnie, ale robi 
to w sposób delikatny, subtelny, przez co rów-
nież podniecający. „Spark” to dobra lektura 
także dla mężczyzn – pomoże sprawić, by 
kobieta czuła się bezpieczna, a jednocześnie 
pożądana. Dziewczyny, gdy już przeczytacie, 
podsuńcie „Spark” swoim partnerom – na 
pewno żadna ze stron nie będzie rozczarowa-
na. Sama autorka przekonuje, jak ważne są 
szczere rozmowy o seksualności.

Myślę, że powieści romantyczne wzmac-
niają kobiety. Im więcej szczerze rozmawia-
my o seksie i o tym, czego kobieta potrzebuje, 
tym wygodniej będzie o to prosić.

Oprócz oczywistego zatracenia się w in-
trygującej, romantycznej historii, powieść 
może stać się poradnikiem w tworzeniu rela-
cji. „Spark” pokazuje, że podążanie drogą do 
zaufania to długotrwały proces, który wyma-

ga czasu i cierpliwości. Podkreśla wagę komu-
nikacji między ludźmi i udowadnia, że pomoc 
specjalisty potrafi być często nieoceniona.

Wierzę, że zaufanie jest podstawą każ-
dego dobrego związku, bez względu na 
to, czy jest to związek romantyczny, przy-
jaźń, czy więź rodzinna. Wierzę też, że za-
ufanie wymaga otwartej linii komunikacji 
i właśnie to ostatecznie pomogło Donova-
nowi i Autumn przejść przez trudny dla 
nich czas.

Autorka obala przy okazji mit szczęśli-
wych zakończeń tylko w książkach! Swoje-
go męża poznała bowiem w wieku sześciu 
lat i chociaż los kilka razy ich rozdzielił, to 
ostatecznie są szczęśliwym małżeństwem 
od ponad dwóch dekad. Jeżeli ty też marzysz 
o szczęśliwym zakończeniu, potrzebujesz 
trochę nadziei, a do tego uwielbiasz gorące 
romanse, to „Spark” jest twoim czytelniczym 
must have. Warto się spieszyć z lekturą, po-
nieważ Keeland szykuje już kolejną książkę. 
Zdradziła, że po siedmiu latach wraca do fa-
buły, której głównym bohaterem będzie… 
profesjonalny sportowiec. Zanim to jednak 
nastąpi, chwyćcie za „Spark” i rozkoszujcie 
się tym intrygującym romansem. Na pewno 
się nie rozczarujecie! 

  KSIĄŻKĘ KUPICIE TUTAJ :  
www.wydawnictwokobiece.pl/produkt/
spark/ 
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GORĄCZKA LETNIEJ NOCY 
Jeśli lubicie czuć się jak w piekarniku, to śmiało możecie 
wybrać się do Turcji w środku sezonu! Dobrze, ale bez żar-
tów. Jeśli naprawdę lubicie upały, to czerwiec, lipiec i sier-
pień będą dla was idealnym czasem na wyjazd. Temperatury 
przekraczają tam nawet 40 stopni, więc zdobycie szybkiej 
opalenizny jest dość łatwe. Niestety, zwiedzanie w takich 
warunkach może być wyjątkowo uciążliwe. Co proponuję? 
Ja wybrałam się w maju – wtedy pogoda wyjątkowo mi sprzy-
jała. Temperatura wahała się od 19 do 27 stopni. Być może 
nie wróciłam idealnie opalona, ale to raczej wina kremu z fil-
trem. Dodatkową zaletą wakacji w maju jest to, że hotele nie 
są przepełnione, a wy możecie czuć się bardzo swobodnie. 

(N IE)SZCZĘŚCIE 

W TU RCJI

SPRAWDZACIE PALCEM NA MAPIE, GDZIE WYBRAĆ SIĘ NA 
WAKACYJNY WYJAZD? A CO, JEŚLI PADNIE NA TURCJĘ? 
MALOWNICZE MIEJSCA, BARWNA KULTURA, PYSZNE JEDZENIE 
I DRINKI, ALE… SĄ JEDNAK RZECZY, NA KTÓRE LEPIEJ 
ZWRÓCIĆ UWAGĘ (ZANIM WYBIERZECIE SIĘ DO TEGO KRAJU). 
OCZYWIŚCIE NIE SĄ TO ASPEKTY, PRZEZ KTÓRE MUSICIE 
ZREZYGNOWAĆ Z WAKACJI W TYM MIEJSCU – CHCĘ JEDNAK, 
ŻEBYŚCIE BYLI LEPIEJ PRZYGOTOWANI, NIŻ JA BYŁAM.
TEKST Sandra Więzowska  ZDJĘCIA mat. prasowe

PIENIĄDZE SZCZĘŚCIA NIE DAJĄ? 
Dylemat, który pojawia się przy każdym wyjeździe — wy-
mieniać gotówkę przed wakacjami, skorzystać z karty 
wielowalutowej, a może wypłacić na miejscu? Spróbowa-
łam wszystkiego, żebyście wy nie musieli. W moim przy-
padku wymiana gotówki w Polsce minęła się z celem. 
Obserwowałam kursy walut i stwierdziłam, że wybiorę 
liry – przepłaciłam. W Turcji zdecydowanie bardziej 
opłaca się wypłacać gotówkę w bankomatach, szczegól-
nie jeśli posiadasz karty wielowalutowe i nie płacisz do-
datkowej prowizji. 

Kolejnym, ciekawym tematem, są karty płatnicze. 
Warto skorzystać z oferty banków, które proponują ko-
rzystną, internetową wymianę walut. Osobiście bardzo 
polecam ten sposób – może was uratować w wielu sytu-
acjach i dzięki temu zaoszczędzicie kilka groszy, ale uwa-
ga! Sprawdźcie, czy wasza karta nadal działa. Ja ze swojej 
nie korzystałam bardzo długo i mimo jej ważności, prze-
stała działać. Firma dezaktywowała stare karty i od ze-
szłego roku prowadzi kampanię związaną z ich wymianą. 
Wobec tego możecie się domyślać, jaki był mój wyraz twa-
rzy przy odmowie płatności w tureckim sklepie. Nie wie-
działam o co chodzi, przecież miałam pieniądze na koncie 
i nic nie wskazywało na to, aby moja karta miała nie dzia-
łać. Mam nadzieję, że teraz sprawdzicie swoje karty i gdy 
zajdzie taka potrzeba, to wymienicie je na czas. 



teatr, do którego trzeba się wspiąć. Wędrów-
ka do rzymskiego teatru zajmuje około 20/30 
minut, natomiast jeśli chcecie wybrać się do 
sanktuarium, musicie zarezerwować dla sie-
bie około 50 minut w jedną stronę. 

UWAGA! 
Wycieczki organizowane przez lokalne biura 
podróży będą zdecydowanie tańsze, jednak 
radzę dowiedzieć się wcześniej, jak wygląda 
plan podróży. Zanim dotarliśmy do Hierapo-
lis, mieliśmy okazję zwiedzić fabrykę praw-
dziwych futer i skór, muzeum kamieni i kilka 
innych, ciekawych miejscówek. Spowodowa-
ło to wydłużenie czasu podróży do docelowe-
go miejsca, a także skrócenie czasu pobytu 
w Hierapolis. 

BIURO PODRÓŻY
Jeśli podróżujecie na własną rękę, to z pewno-
ścią macie świetne sposoby na przyjemny po-
byt za granicą i zaoszczędzenie pieniędzy. Je-
śli jednak wybieracie się z biurem podróży, to 
warto dowiedzieć się, czy rezydent będzie do-

stępny przez cały okres trwania wycieczki. Za-
pewniam, że przyjdzie moment, w którym bę-
dzie on potrzebny. Dlaczego o tym piszę? Jak 
możecie się domyślać, mój nie był dostępny 
24/7. Przy powrocie o 4 nad ranem dowiedzia-
łam się, że nie ma mnie na liście pokładowej. 
Na szczęście brakowało także 60 innych osób 
z tego samego biura podróży. Po godzinnej 
próbie kontaktu z biurem, udało się i wszyscy 
(na szczęście!) wróciliśmy do domów. 

CZY WARTO? 
Oczywiście, że tak! Turcja jest niezwykle in-
teresującym miejscem. Jeśli lubicie zwiedza-
nie bez przewodnika, to wiele atrakcji zapew-
nią wam tamtejsze, małe miasteczka – mają 
cudowny klimat i łatwo się do nich dostać. 
W Turcji praktycznie wszędzie i o każdej po-
rze jeżdżą małe busy. Moje wrażenia? Ten kraj 
już na zawsze będzie mi się kojarzył z pysznym 
jedzeniem i niezwykłą uprzejmością. Wiem, 
zapewne słyszeliście, że turyści nie mogą spę-
dzić tam spokojnie czasu, ponieważ są zacze-
piani przez kupców. Moim zdaniem zależy to 
od miejsca, do którego traficie, każda część 
tego kraju jest inna. To jak? Dasz się namówić 
na odrobinę tureckiego słońca? 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

BANKOMATY I PROWIZJE 
Tak, wiem, że przed chwilą zachęcałam was 
do wypłacania gotówki na miejscu. Moim 
zdaniem to najlepsza opcja, ale istnieje jed-
na rzecz, o której musicie wiedzieć. Podczas 
mojego wyjazdu spotkałam się z problemami 
z Internetem. Bankomaty miały problemy 
techniczne i nie wypłacały gotówki. Włoży-
łam kartę, wyciągnęłam ją i nie otrzymałam 
pieniędzy, tracąc tysiąc złotych. Kiedy je od-
zyskałam? Dwa tygodnie po powrocie do Pol-
ski. Jakie rozwiązanie polecam? Wypłacanie 
gotówki w bankach pocztowych — brak pro-
wizji i jeżeli zajdzie taka potrzeba, możecie 
znaleźć tam pomoc.

BUSEM W PIĘKNĄ PODRÓŻ 
Podczas pobytu w Turcji koniecznie powin-
niście odwiedzić Pamukkale, ruiny starożyt-
nego Efezu i Dalyan, jednak w szczególności 
polecam pierwszą opcję. Podróż do miejsca 
docelowego jest długa i męcząca, ale zdecy-
dowanie warta trudu. Pamukkale znajduje 
się na terenie antycznego miasta Hierapo-
lis i zachwyca swoimi walorami wizualnymi 
oraz zdrowotnymi. Poza sezonem nie ma 
tam tłumu turystów, a zwiedzanie obiektu 
jest bardzo przyjemne. Woda wypływa z go-
rących źródeł, a na zewnątrz ulega samoist-
nemu ochłodzeniu. Zawiera wiele minerałów, 
w tym wapń, który osadza się na skałach two-
rząc przepiękne otoczenie. Jest to miejsce, 
które zdecydowanie można określić jako #in-
stafriendly i #nofilterneeded. 

Niedaleko wapiennych basenów znajduje 
się także słynny basen Kleopatry, w którym 
płynie woda termalna. Nazwa nie jest przy-
padkowa – w tamtejszych okolicach istnieje 
legenda, że jest to prezent od Marka Aure-
liusza dla Kleopatry, władczyni Egiptu. Jeśli 
zdecydujecie się na wycieczkę do tego miej-
sca, to mam dobrą radę – nie kupujcie bile-
tów od przewodnika. Na miejscu będziecie 
mieć taką możliwość, bez dodatkowej prowi-
zji, jaką nalicza sobie przewodnik. Ale idzie-
my dalej! Na zboczu wzgórza znajdziemy tak-
że Martyrium Świętego Filipa i przepiękny 
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Jakie można zaproponować leczenie dla pacjentów poje-
dynczymi brakami lub całkowitym bezzębiem?

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

-
-

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

-

następuje etap uzupełnień tymczasowych, aby pacjent mógł oce-

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

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

nienaruszenie sąsiednich zębów może okazać się bardzo przekonują-

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

-
mują się raczej bezproblemowo. Wieloletnia praktyka wskazuje na 

-
wym okresie gojenia objawy te łatwo skorygować.

Podsumowując, odbudowy protetyczne poprawiają warunki zgry-

D E NTA L I M PL A NT AC A D E M Y
D O K TO R D A R I U S Z S R O KO W S K I

IMPL ANT Y

K O M F O R T 
Ż Y C I A

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

Z A B I E G I  P E R I O D O N T O L O G I C Z N E
C H I R U R G I A  S T O M AT O L O G I C Z N A

P R O T E T Y K A
P R O F I L A K T Y K A

W Y B I E L A N I E  Z Ę B Ó W
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T O N A S Z A W I Z Y T Ó W K A .  N I E K A Ż DY J E D N A K M OŻ E 
P O C H W A L I Ć S I Ę P I Ę K N Y M U Z Ę B I E N I E M . N A S Z C Z Ę Ś C I E 
N O W O C Z E S N A S T O M AT O L O G I A P OZ W A L A O D M I E N I Ć 
N I E T Y L KO W YG L Ą D,  A L E J A KO Ś Ć Ż YC I A .  P R O B L E M Y 

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

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

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

-
-

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

-

następuje etap uzupełnień tymczasowych, aby pacjent mógł oce-

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

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

nienaruszenie sąsiednich zębów może okazać się bardzo przekonują-

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

-
mują się raczej bezproblemowo. Wieloletnia praktyka wskazuje na 

-
wym okresie gojenia objawy te łatwo skorygować.

Podsumowując, odbudowy protetyczne poprawiają warunki zgry-

D E NTA L I M PL A NT AC A D E M Y
D O K TO R D A R I U S Z S R O KO W S K I

IMPL ANT Y

K O M F O R T 
Ż Y C I A

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

Z A B I E G I  P E R I O D O N T O L O G I C Z N E
C H I R U R G I A  S T O M AT O L O G I C Z N A

P R O T E T Y K A
P R O F I L A K T Y K A

W Y B I E L A N I E  Z Ę B Ó W

STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO 
GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

REGULAR SECTION OF GDANSK LECH WALESA AIRPORT

www.airport.gdansk.pl    /   airport@airport.gdansk.pl   /   facebook.com/AirportGdansk    /   twitter.com/AirportGdansk



REKLAMAREKLAMA

do 10 min 
/ to 10 min

1 godzina
/ 1 hour

2 godzina
/ 2 hours

2,00 PLN 12,00 PLN 22,00 PLN

P1

P3

Kierowcy dowożący pasażerów na samolot 
z gdańskiego lotniska, skorzystać mogą 
z parkingu przed terminalem, który umożliwia 
bezpłatny postój pojazdu do 10 minut.

Drivers taking the passengers to Gdansk airport 
are permitted to use parking facilities in front of 
the terminal up to 10 minutes.

BEZPŁATNY PARKING KISS&FLY 

do 10 min  
/ to 10 min

do 20 min  
/ up to 20 min

do 30 min  
/ up to 30 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 40,00 PLN

FREE OF CHARGE KISS&FLY CAR PARK

do 45 min  
/ to 45 min

do 55 min  
/ up to 55 min

do 30 min  
/ up to 30 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 40,00 PLN

Wyłącznie dla autokarów o wysokości powyżej 2,9 m, które 
skorzystały z wyznaczonego wjazdu.
Only for buses higher than 2,9 m, which passed through  
the dedicate entrance.

do 10 min 
/ to 10 min

1 godzina
/ 1 hour

1 dzień 
/ 1 Day

2,00 PLN 12,00 PLN 22,00 PLN



 Stocznia

 Zaspa

Przymorze Uniw.

Oliwa

Sopot

Sopot Wyścigi

Zatoka Gdańska

Gdańsk

Kołobrzeska

Chwaszczyno

77

7

S6

S6

221

 Politechnika

Gdańsk Główny

 Wrzeszcz

1

POCIĄGIEM / PKM
BY TRAIN / PKM 
• Gdańsk Wrzeszcz > Port Lotniczy (co 30 minut) / from Gdańsk Wrzeszcz (every 30 minutes)
• Gdynia Główna > Port Lotniczy (co 60 minut) / from Gdynia Główna (every 60 minutes)
• Kartuzy, Żukowo > Port Lotniczy (co 60 minut) / from Kartuzy, Żukowo (every 60 minutes)
• Kościerzyna, Somonino > Port Lotniczy (co 60 minut) / from Kościerzyna, Somonino (every 60 minutes)

Szczegółowy rozkład jazdy dla całej sieci PKM można znaleźć pod adresem  www.pkm-sa.pl
(detailed timetable www.pkm-sa.pl)

BUSES FROM/TO GDANSK
(szczegółowy rozkład www.ztm.gda.pl):
(detailed timetable www.ztm.gda.pl):

• z Dworca Głównego PKP Gdańsk Główny / from PKP Gdańsk Główny Station
• linia 210 (czas dojazdu ok. 35 min.) / 210 bus line (journey time approx. 35 min.)
• linia nocna N3 (czas dojazdu ok. 40 min.) / N3 night bus line (journey time approx. 40 min.)
• z Dworca PKP Gdańsk Wrzeszcz / from PKP Gdańsk Wrzeszcz Station
• linia 110 (czas dojazdu ok. 35 min.) / 110 bus line (journey time approx. 35 min.)
• linia 120 z Łostowice-Świętokrzyska (czas dojazdu około 45 minut) 120 bus line (journey time approx. 45 min.)

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA 

TAKSÓWKĄ

AUTOBUSEM

BY TAXI

BY BUS

Taxi rekomendowane przez Port Lotniczy
 Gdańsk im. Lecha Wałęsy  

Taxi recommended by Gdansk Lech Walesa Airport

• z kierunku Banina (zachód) – ul. Nowatorów

• z kierunku Gdyni/Sopotu (północ) – trasa S6

• z kierunku Tczewa (południe) – trasa S6

• z kierunku Gdańska (północ) – ul. Słowackiego

• z kierunku Torunia, Bydgoszczy – trasa A1

• from Banino (west) – Nowatorów St.

• from Gdynia/Sopot (north) – route S6

• from Tczew (south) – route S6

• from Gdansk (north) – Słowackiego St.

• from Torun, Bydgoszcz – route A1

SAMOCHODEM
BY CAR

AIR-TRANSFER.PL     
www.air-transfer.pl
Koszalin-Sławno-Słupsk-Lębork-
Port Lotniczy Gdańsk (i z powrotem)

WAGNER TRANSPORT    
wagnertransport.pl
Olsztyn-Ostróda-Port Lotniczy Gdańsk 
(i z powrotem)       

GDNEXPRESS 
www.gdnexpress.pl 
Bydgoszcz-Osielsko-Świecie-Port 
Lotniczy Gdańsk (i z powrotem)

TRANSWAL 
www.transwal.pl 

AD-MAR-TRANSPORT
www.facebook.com/admarnalotnisko
Grudziądz > Airport Gdańsk (i z powrotem)

PRZEWOŹNICY NIEREGULARNI:      

NIWOTRANS
www.niwo.pl

BYTNER TRANSPORT 
www.bytnertransport.pl

TRANSLINEAIR 
www.translineair.pl

MINIBUSEM
BY MINIBUS

TAXI

Jeśli masz pytania lub uwagi na temat  
funkcjonowania Portu Lotniczego  
Gdańsk, napisz do nas: 
airport@airport.gdansk.pl

If you have any questions or suggestions
about the functioning of Gdansk Airport, 
e-mail us: airport@airport.gdansk.pl

Gdynia

Kierunek 
Gdynia

T2

 Kierunek Warszawa 
Bydgoszcz

>

DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT

Słowackiego

Kartuska

Nowatorów

AUTOBUSY Z / DO SOPOTU

BUSES FROM / TO SOPOT
(szczegółowy rozkład www.ztm.gda.pl): 
(detailed timetable www.ztm.gda.p):

• z Dworca SKM Kamienny Potok / from SKM Kamienny Potok Station
• linia 122 (czas dojazdu ok. 50 min.) / 122 bus line (journey time approx. 50 min.)



HAMBURG www.fhl-web.de

KOLONIA-BONN www.koeln-bonn-airport.de

MONACHIUM www.munich-airport.com

GÖTEBORG  www.goteborgairport.se

MALMÖ www.lfv.se/sv/Malmo

SZTOKHOLM-SKAVSTA www.skavsta.se

SZTOKHOLM-ARLANDA www.swedavia.se/arlanda

VAXJO www.smalandairport.se

HELSINKI www.finavia.fi

TURKU www.finavia.fi

AMSTERDAM  www.schiphol.nl

EINDHOVEN www.eindhovenairport.com

DUBLIN   www.dublinairport.com

CORK www.corkairport.com

PARYŻ-BEAUVAIS www.aeroportbeauvais.com

FINLANDIA / FINLAND

HISZPANIA / SPAIN

HOLANDIA / NETHERLANDS

IRLANDIA / IRELAND

NIEMCY / GERMANY

FRANCJA / FRANCE

HAUGESUND www.avinor.no/en/airport/
haugesund

KRISTIANSAND avinor.no/en/airport/
kristiansand-airport/

OSLO -GARDERMOEN* www.osl.no

OSLO-TORP www.torp.no

STAVANGER   www.avinor.no/en/stavanger

TRONDHEIM www.avinor.no/en/airport/
trondheim

TROMSØ avinor.no/en/airport/
tromso-airport/

MOLDE www.avinor.no

NARWIK avinor.no/en/airport/harstadnarvik 
-airport/

GÖTEBORG  www.goteborgairport.se

MALMÖ www.lfv.se/sv/Malmo

SZTOKHOLM-SKAVSTA www.skavsta.se

ABERDEEN www.aberdeenairport.com

BIRMINGHAM www.birminghamairport.co.uk

BRISTOL www.bristolairport.co.uk

DONCASTER-SHEFFIELD www.robinhoodairport.com

EDYNBURG www.edinburghairport.com

LEEDS-BRADFORD www.leedsbradfordairport.co.uk

LIVERPOOL www.liverpoolairport.com

LONDYN-LUTON www.london-luton.co.uk

LONDYN-STANSTED www.stanstedairport.com

MANCHESTER www.manchesterairport.co.uk

NEWCASTLE www.newcastleairport.com

SZWECJA / SWEDEN

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN

ALESUND  www.avinor.no

NORWEGIA / NORWAY

BERGEN      www.avinor.no/en/airport/bergen

REJKIAWIK-KEFLAVIK         www.kefairport.is

ISLANDIA / ICELAND

ALICANTE www.alicante-airport.net

BARACELONA EL-PRAT www.aena.es

BARCELONA-REUS www.aena.es

WALENCJA www.aena.es/va/valencia.html

CYPR / CYPRUS

PAFOS         www.hermesairports.com

LARNAKA www.larnaca-airport.com

KUTAISI www.kutaisi.aero

GRUZJA / GEORGIA

DORTMUND www.dortmund-airport.de

DUSSELDORF www.dus.com

FRANKFURT www.frankfurt-airport.de

KRAKÓW  www.krakowairport.pl

LUBLIN www.airport.lublin.pl

WARSZAWA www.lotnisko-chopina.pl

WROCŁAW www.airport.wroclaw.pl

RZESZÓW www.rzeszowairport.pl

ZIELONA GÓRA www.airport.lubuskie.pl

POLSKA / POLAND

MALTA         www.maltairport.com

MALTA / MALTA

ZURYCH www.flughafen-zuerich.ch

SZWAJCARIA / SWITZERLAND

CHORWACJA / CROATIA

SPLIT www.split-airport.hr

ZADAR www.zadar-airport.hr

CHANIA/KRETA www.chania-airport.com

HERAKLION/KRETA www.heraklion-airport.info

KORFU www.cfu-airport.gr

SANTORINI www.jtr-airport.gr

GRECJA / GREECE

BUŁGARIA / BULGARIA

BURGAS burgas-airport.bg

AARHUS www.aar.dk

BILLUND       www.billund-airport.com

KOPENHAGA www.cph.dk

DANIA / DENMARK

AUSTRIA / AUSTRIA

WIEDEŃ www.viennaairport.com

MEDIOLAN-BERGAMO www.orioaeroporto.it

PIZA www.pisa-airport.com

WENECJA www.veneziaairport.it

WŁOCHY / ITALY

WILNO www.vilnius-airport.lt

LITWA / LITHUANIA
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ominikana jest jednym z  najchętniej 
wybieranych państw regionu Karaibów. 

Nic dziwnego, bo oprócz zapierających dech 
w  piersiach widoków, ma do zaoferowania 
także bogactwo kulturowe i  wspaniałą bazę 
wypoczynkową. Republika Dominikany leży 
na wyspie Haiti, a  jej tereny dzieli z  innym 
państwem – Republiką Haiti. Choć niewielka 
terytorialnie, Dominikana jest państwem, 
w którym można się zakochać. Gdzie warto 
się wybrać i co zobaczyć?

Punktem obowiązkowym na mapie Domi-
nikany są oczywiście plaże, uważane za jedne 
z  najpiękniejszych na świecie. Słynnym i  sza-
lenie popularnym wśród turystów miejscem 
na wyspie jest przylądek Punta Cana, znany ze 

Z GDAŃSKA NA DOMINIKANĘ 
– KARAIBY NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
SZUKACIE IDEALNEJ WAKACYJNEJ DESTYNACJI? CO POWIECIE NA TURKUSOWĄ WODĘ, BIAŁY PIASEK 
I SOCZYŚCIE ZIELONE PALMY? WSZYSTKO TO I JESZCZE WIĘCEJ MOŻNA ZNALEŹĆ NA KARAIBACH. KIEDYŚ 
ODLEGŁY ZAKĄTEK ŚWIATA, DZISIAJ CZĘSTO OBIERANY KIERUNEK PODRÓŻY. NA JEDNĄ Z KARAIBSKICH WYSP 
– DOMINIKANĘ – JUŻ OD GRUDNIA BĘDZIE MOŻNA DOLECIEĆ BEZPOŚREDNIO Z PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK.

Tekst: Mat. prasowe  Zdjęcia: pixabay.com

swoich plaż z jasnym piaskiem i błękitną wodą 
oraz bogatą ofertą turystyczną. Równie popu-
larnymi i atrakcyjnymi destynacjami są Puerto 
Plata i  La Romana. Miłośnicy bardziej zacisz-
nych miejsc także znajdą coś dla siebie – w po-
szukiwaniu spokoju warto wybrać się na półwy-
sep Samaná lub na przybrzeżną wyspę Saona.

Jeżeli turkusowa, przejrzysta woda was 
znuży, warto wybrać się na odkrywanie wy-
spy dzięki jednej z  organizowanych wycie-
czek lub korzystając z  lokalnego transportu 
publicznego. Jeżeli chcecie zaczerpnąć tam-
tejszej kultury, architektury i historii, to nie 
ma chyba lepszego miejsca, niż Santo Do-
mingo. Stolica Dominikany ma ponad 500 lat 
i  tętni życiem, barwami i  smakami lokalnej 

kuchni. Punktem obowiązkowym wyciecz-
ki do Santo Domingo jest dawna kolonialna 
dzielnica miasta. Zona Colonial to miejsce 
spotkań wielu kultur, stylów architektonicz-
nych i bogatej historii tego państwa. Jej pięk-
no i kulturowe dziedzictwo doceniane jest na 
całym świecie – Zona Colonial znajduje się 
na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowe-
go UNESCO. 

Kiedy warto polecieć na Dominikanę? 
Piękna pogoda praktycznie nigdy się tam nie 
kończy, jednak najlepiej wybrać się na wy-
spę w okresie zimowym – między grudniem, 
a marcem. Właśnie od grudnia dolecicie na 
swoje wymarzone, karaibskie wakacje z Por-
tu Lotniczego Gdańsk bezpośrednio! 

D



ENGLISH

FROM GDAŃSK TO DOMINIKANA - 
THE CARIBBEAN ARE RIGHT  
NEXT TO YOU!

ARE YOU LOOKING FOR A PERFECT HOLIDAY 
DESTINATION? WHAT ABOUT TURQUOISE 
WATER, WHITE SAND, AND GREEN PALMS? 
ALL OF THAT AND MORE CAN BE FOUND IN 
THE CARIBBEAN! IT USED TO BE A FARAWAY 
PART OF THE WORLD, NOWADAYS, IT’S 
A FASHIONABLE DESTINATION. TO ONE OF 
THE CARIBBEAN ISLANDS, YOU CAN FLY 
DIRECTLY FROM GDAŃSK AIRPORT.

The Dominican Republic is one of the most 
popular Caribbean spots. It’s no surprise, 
because, besides breathtaking views, it has 
a rich culture and tremendous resorts. The 
Dominican Republic is situated on Haiti is-
land and it shares its territory with another 
country - Haiti Republic. Although it’s small, 
it’s a country you can fall in love with. Where 
to go and what to see?

The must-see spot in the Dominican Re-
public is of course beaches considered one of 
the most beautiful in the world. Famous and 
incredibly popular among turists spot is Pun-
ta Cana cape, known for light sandy beaches 
and blue water and rich tourist offer. Popular 
destinations are also Puerto Plata and La Ro-
mana. Enthusiasts of quieter places can also 
find something for themselves - looking for 
peace, it’s great to go to Samaná peninsula or 
nearby Saona island.

If turquoise water will bore you, it’s 
great to discover the island with many or-
ganized trips or by using public transport. 
If you want to get to know some of the local 
culture, architecture, and history, there is 
no better place than Santo Domingo. The 
Dominican Republic’s capital is over 500 
years old and full of life, colors, and local 
tastes. The must-go spot in Santo Domingo 
is the old colonial part of town. Zona Colo-
nial is a place of meetings of many cultures, 

architectonical styles, and rich history of 
this country. Its beauty and cultural her-
itage are recognized around the globe - 
Zona Colonial is on the UNESCO World 
Heritage List.

When to go to the Dominic Republic? 
Beautiful weather never ends there, but it’s 
best to visit in winter, between December and 
March. And from December you can go on 
your dream Caribbean holidays from Gdańsk 
Airport directly! 



gdańskie lotnisko dostaniemy się 
na wiele różnych sposób – w zależ-

ności od naszych potrzeb i  komfortu, mo-
żemy wybrać się samochodem, pociągiem, 
autobusem, taksówką oraz minibusem. 
W przypadku samochodu osobowego wiel-
kim udogodnieniem jest bogata oferta miejsc 
postojowych. W obrębie lotniska znajduje 
się kilka parkingów, zarówno krótko, jak 
i długoterminowych. Postój typu Kiss&Fly 
pozwala na spokojne wypakowanie bagaży 
i pożegnanie się z bliskimi. Parking długoter-
minowy umożliwia pozostawienie swojego 

SIEĆ KOMUNIKACYJNA  
PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK  
– BOGATA OFERTA NA KAŻDĄ KIESZEŃ

PODRÓŻE, SZCZEGÓLNIE TE ZAGRANICZNE, WYMAGAJĄ ODPOWIEDNIEJ LOGISTYKI 
I WCZEŚNIEJSZEGO PRZYGOTOWANIA. JEDNYCH Z ELEMENTÓW PLANOWANIA WAKACJI 

JEST DOTARCIE NA LOTNISKO. TAKA PODRÓŻ CZĘSTO JEST STRESUJĄCA I MOŻE 
SPRAWIĆ WIELE KŁOPOTÓW, JEDNAK PORT LOTNICZY GDAŃSK W SWOJEJ OFERCIE 

POSIADA ŚWIETNĄ KOMUNIKACJĘ – KOMFORTOWĄ I NA KAŻDĄ KIESZEŃ.

Tekst i zdjęcie: Mat. Prasowe

samochodu w bezpiecznym miejscu, bez 
obawy o powrót do domu po przylocie. Cena 
parkingu różni się w zależności od lokaliza-
cji parkingu od lotniska i długości postoju. 
Dzięki możliwości rezerwacji online, moż-
na wszystko zaplanować z  odpowiednim 
wyprzedzeniem. Jeżeli nie chcemy zosta-
wiać na lotnisku własnego samochodu, war-
to skorzystać z oferty Neptun Taxi, którą za-
mówić można bezpośrednio u przewoźnika, 
ale również przez stronę lotniska.

W przypadku podróży pociągiem, sta-
cją docelową jest przystanek Gdańsk Port 

Na Lotniczy, znajdujący się bezpośrednio 
przy terminalu pasażerskim T2. Pociągi 
w kierunku portu lotniczego kursują aż na 
czterech trasach linii Pomorskiej Kolei Me-
tropolitalnej. Trasę na lotnisko można po-
konać także autobusem. Na przystanek Port 
Lotniczy można dojechać bezpośrednio 
liniami 210 oraz N3 z Gdańska Głównego, 
linią numer 120 z Gdańsk Łostowice-Świę-
tokrzyska, linią 110 z Gdańska Wrzeszczą 
oraz z Sopotu linią numer 122. Wszystkie 
połączenia obsługiwane są przez Zakład 
Komunikacji Miejskiej w Gdańsku, a bilety 



zakupić można zarówno w automatach bi-
letowych mieszczących się na przystankach 
oraz w jednej z odpowiednich do tego apli-
kacji mobilnych. Na Port Lotniczy Gdańsk 
można dostać się także minibusem. Takie 
przewozy realizowane są przez regularnych 
lub nieregularnych przewoźników, którzy 
obsługują wiele miast i miejscowości, takich 
jak Koszalin, Bydgoszcz, Kwidzyn, Olsztyn, 
Ostróda czy Bartoszyce. 

Port Lotniczy Gdańsk, dzięki swojej sze-
rokiej ofercie komunikacyjnej zapewnia kom-
fortową drogę na lotnisko już od pierwszych 
chwil. Sprawny przebieg podróży ma ogrom-
ne znaczenie – wycieczki i wakacje rozpoczy-
nają się przecież już od wyjścia z domu. 

ENGLISH

GDAŃSK AIRPORT’S NETWORK OF 
COMMUNICATION - A RICH OFFER 
FOR EVERYONE

TRAVELS, ESPECIALLY THOSE ABROAD, 
DEMAND LOGISTICAL SUPPORT AND 
PREVIOUS PLANNING. ONE OF THE 

ELEMENTS OF HOLIDAY PLANNING IS 
GETTING TO THE AIRPORT. THOSE TRAVELS 
ARE OFTEN STRESSFUL AND CAN CAUSE 
A LOT OF PROBLEMS BUT - GDAŃSK 
AIRPORT HAS GREAT COMMUNICATION, 
THAT IS COMFORTABLE AND AFFORDABLE.

You can get to Gdańsk Airport in many dif-
ferent ways - depending on your needs you 
can get there by car, train, taxi, or mini-
bus. If you want to get there by car, there 
is a great number of parking spaces. There 
are many parking lots at the airport, short 
and long-term as well. Kiss&Fly stops allow 
you to freely unpack the bags and say good-
bye to your loved ones. Long-term parking 
allows leaving a car in a safe space without 
worrying about going home after arrival. 
The cost of the parking depends on how far 
it is from the airport and how long you’re go-
ing to stay. Thanks to the online reservation 
model, you can plan it all beforehand. If you 
don’t want to leave your car at the airport, 
you can use Neptun Taxi that you can call di-
rectly or through the airport’s website.

When it comes to traveling by train, 
the go-to station is the Gdańsk Airport 
stop next to the T2 passenger terminal. 
There are four Pomeranian Metropoli-
tan Train lines going to the airport. You 
can also get there by bus. You can get to 
Airport stop directly by 210 and N3 lines 
from Gdańsk Główny and by 120 line from 
Gdańsk Łostowice-Świętokrzyska, line 
110 from Gdańsk Wrzeszcz and 122 lines 
from Sopot. All the connections are be-
ing serviced by Zakład Komunikacji Mie-
jskiej in Gdańsk and you can buy tickets 
in ticket booths at the stops or on one of 
the mobile apps. You can also get to the 
airport by mini-bus. Those are being re-
alized by regular or irregular carriers that 
service many cities such as Koszalin, By-
dgoszcz, Kwidzyn, Olsztyn, Ostróda, and 
Bartoszyce.

Airport Gdańsk has a wide communica-
tion offer that allows comfortable travel to 
the airport from the first moment. Fast trav-
el is really important - our trips and holidays 
start from walking out of our homes. 



EN    ALL-TIME HIGH  
JULY AT GDAŃSK  
AIRPORT
In July 2022, we had the most passengers in the history of Gdańsk 
Airport. It was even better than record numbers in July 2019! Then 
- our airport had almost 565 000 passengers. In 2022 - it was almost 
568 000! After 2 pandemic years, we had an incredible result and 
a gift from our passengers who evidently went back to flying and 
still want to fly. The greatest number of passengers traveled on 
Friday, July 29th. The most popular destinations are still London, 
Oslo, and Stockholm.

There are currently 89 connections from Gdańsk to 22 coun-
tries in Europe to 72 airports and 6 cities in Poland by 10 carriers.

We’d like to thank our passengers for choosing Gdańsk Airport 
and as always - #FlyFromGdańsk.

Full network of connections from our airport:
Ryanair: Aarhus, Alicante, Barcelona-Reus, Billund, Birmingham, Bris-
tol, Burgas, Chania/Kreta, Cork, Dublin, Edynburg, Goteborg, Ham-
burg, Kopenhaga, Korfu, Kraków, Leeds-Bradford, Londyn-Stansted, 
Lublin, Malta, Manchester, Mediolan-Bergamo, Newcastle, Oslo-Torp, 
Pafos, Paryż-Beauvais, Piza, Santorini, Sztokholm-Arlanda, Vaxjo, 
Walencja, Wenecja, Wiedeń, Wilno, Wrocław, Zadar; 

Wizz Air: Aberdeen, Alesund, Baracelona El-Prat, Bergen, Billund, 
Burgas, Doncaster-Sheffield, Dortmund, Heraklion/Kreta, Gote-
borg, Edynburg, Eindhoven, Hamburg, Haugesund, Kolonia-Bonn, 
Kristiansand, Kutaisi, Larnaka, Liverpool, Londyn-Luton, Malmo, 
Mediolan-Bergamo, Molde, Narwik, Oslo-Gardermoen, Oslo-Torp, Pa-
ryż-Beauvais, Rejkiawik-Keflavik, Santorini, Split, Stavanger, Sztok-
holm-Skavsta, Tromso, Trondheim, Turku; 

LOT: Kraków, Lublin, Rzeszów, Warszawa, Zielona Góra 
Amsterdam KLM: Kopenhaga, Oslo 
SAS: Frankfurt, 
Lufthansa: Monachium, 
Eurowings: Dusseldorf, 
Finnair:Helsinki, 
SWISS: Zurych, 
Norwegian: Oslo-Gardermoen, Kopenhaga,  
Sztokholm-Arlanda, Bergen. 

W LIPCU 2022 ODWIEDZIŁO NAS 
NAJWIĘCEJ PASAŻERÓW W HISTORII 
PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK.
Lipiec 2022 był lepszy od najlepszego lipca, jaki dotychczas mieliśmy, 
czyli lipca 2019 roku. Wówczas lotnisko gościło prawie 565 tysięcy pa-
sażerów, a w lipcu 2022 było ich prawie 568 tysięcy. To po dwóch latach 
pandemii niesamowity wynik i prezent od naszych pasażerów, którzy 
ewidentnie wrócili do latania i chcą latać nadal. Najwięcej pasażerów 
w lipcu mieliśmy w piątek, 29 lipca. Najbardziej oblegane i najczęściej 
wybierane kierunki to niezmiennie Londyn, Oslo i Sztokholm.  

Mamy obecnie 88 połączeń regularnych z Gdańska, do 22 krajów 
w Europie, na 71 lotniska, w tym do 6 miast w Polsce, realizowanych 
przez 10 linii lotniczych. 

Dziękujemy naszym pasażerom za wybieranie Portu Lotniczego 
Gdańsk i zachęcamy #LatajzGdańska. 

Pełna siatka połączeń regularnych z Gdańska: 
Ryanair: Aarhus, Alicante, Barcelona-Reus, Billund, Birmingham, Bri-
stol, Burgas, Chania/Kreta, Cork, Dublin, Edynburg, Goteborg, Ham-
burg, Kopenhaga, Korfu, Kraków, Leeds-Bradford, Londyn-Stansted, 
Lublin, Malta, Manchester, Mediolan-Bergamo, Newcastle, Oslo-Torp, 
Pafos, Paryż-Beauvais, Piza, Santorini, Sztokholm-Arlanda, Vaxjo, Wa-
lencja, Wenecja, Wiedeń, Wilno, Wrocław, Zadar; 

Wizz Air: Aberdeen, Alesund, Baracelona El-Prat, Bergen, Billund, 
Burgas, Doncaster-Sheffield, Dortmund, Heraklion/Kreta, Gote-
borg, Edynburg, Eindhoven, Hamburg, Haugesund, Kolonia-Bonn, 
Kristiansand, Kutaisi, Larnaka, Liverpool, Londyn-Luton, Malmo, 
Mediolan-Bergamo, Molde, Narwik, Oslo-Gardermoen, Oslo-Torp, Pa-
ryż-Beauvais, Rejkiawik-Keflavik, Santorini, Split, Stavanger, Sztokhol-
m-Skavsta, Tromso, Trondheim, Turku; 

LOT: Kraków, Lublin, Rzeszów, Warszawa, Zielona Góra 
Amsterdam KLM: Kopenhaga, Oslo 
SAS: Frankfurt, 
Lufthansa: Monachium, 
Eurowings: Dusseldorf, 
Finnair:Helsinki, 
SWISS: Zurych, 
Norwegian: Oslo-Gardermoen, Kopenhaga,  
Sztokholm-Arlanda, Bergen. 
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