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„PIĘKNO 
POCHODZI Z WNĘTRZA”

ZATRZYMAJ CZAS Z INDIBA 
DEEP CARE BEAUTY 
– technologią przyszłości 
w bio-estetyce komórkowej

- innowacja w regeneracji: 
   bezinwazyjnie - bezboleśnie – bezpiecznie
- biostymulacja, regeneracja oraz  
   odnowa komórkowa
- anti-aging 
- modelowanie sylwetki
- redukcja tkanki tłuszczowej i cellulitu
- lifting i liposukcja - bez skalpela
- drenaż limfatyczny i mikromasaż
- ujędrnienie skóry

ZBUDUJ SWOJE MIĘŚNIE  
Z EMBODY

- bezinwazyjnie, bezboleśnie
- sprawdzona technologia HIFEM
- poprawa napięcia mięśni
- wzmocnienie, ujędrnienie i zarysowanie mięśni 
- redukcja tkanki tłuszczowej brzucha,  
   pośladków, talii 
- jędrne pośladki bez iniekcji 
   i rekonwalescencji

HYDRODERMABRAZJA 
KWASOWA INNOFACIAL 
– technologia nowej generacji  
w kosmetyce aparatowej

- nieinwazyjne, bezbolesne i bezpiecznie  
   odmłodzenie
- piękna, odmłodzona i dogłębnie   
   oczyszczona skóra twarzy
- regeneracja i kondycjonowanie skóry

TERAPIE TLENOWE WELLOXY

- systemu Infuzji Tlenowej WellOxy
- biotherapy Anti-Aging – nieinwazyjna sztuka   
   upiększania
- autorskie kuracje tlenowe i tlenoterapia
- biokosmetologia i biokosmoceutyki
- nieinwazyjne i skuteczne nadamy nowy 
   blask Twojej skórze 
- natlenienie, dotlenienie, nawilżenie,  
  detoksykacja

BODY 
POSITIVE

https://www.facebook.com/aesthetic.szafarnia/
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 NASI AUTORZY

GRZEGORZ 
KAPLA

Żyje z pisania. A żyć 
z tego, co się lubi, to dar. 
Bardziej od pisania lubi tyl-
ko spotykać ludzi. No i lubi 
być w drodze, kupować 
płyty w sklepie z płytami 
a nie w sieci.

ENGLISH He lives by writing. 
And living by what you love 
is a gift. The only thing he 
likes more than writing is 
meeting other people. He 
also likes being on the road, 
buying albums in stores. 

RAFAŁ 
BRYNDAL

Satyryk, autor tekstów, 
dziennikarz, twórca zespołów 
kabaretowych, sztuk teatral-
nych oraz scenariuszy seriali. 
Pasjonat jazzu, golfa i hokeja.

ENGLISH A satirist, lyricist, jo-
urnalist, founder of cabarets, 
playwright and screenwriter. 
A jazz, golf, and hockey 
enthusiast.

IGA  
GÓRECKA

Emocjonalna ekshibicjonistka. 
Aktorka, wychowanka szkoły 
filmowej. Z wykształcenia rów-
nież mgr pedagogiki pracy. Od 
2003 roku użycza swojego ciała 
i duszy branży filmowej. Od 2013 
pisze. Kieruje się zmysłami.

ENGLISH An emotional exhibitio-
nist. An actress and film school 
graduate. An MA in Pedagogy 
of Work by training. Since 2003, 
she has been giving her body 
and soul to the film industry. She 
has been writing since 2013. She 
follows her senses.

MICHAŁ 
FIGURSKI

Od 45 lat gada jak najęty, od 
25 najczęściej do radiowego 
mikrofonu, czasami z dość 
skandalicznym skutkiem. 
Życiowe motto: „Staczać się 
trzeba powoli, żeby starczyło 
na całe życie”. 

ENGLISH A non-stop talker 
for 45 years; mostly talking 
to the radio microphone 
for 25 years, sometimes 
with a scandalous outcome. 
His life motto is: 'Go down 
slowly to have enough for all 
your life.'

DAGMARA
KOWALSKA

Szkołę dziennikarską prz-
eszła w mediach. Warsztat 
telewizyjny doskonaliła m.in. 
w TVN Warszawa i TVP 1. 
W Chillizet codziennie nasta-
wia słuchaczy na chillout.

ENGLISH She went through 
the journalistic school in the 
public media., Television 
technique has been perfect-
ed at TVN Warsaw, TVP 1.
In Chillizet, she sets the chill-
out music on a daily basis.

RAFAŁ
RUTKOWSKI

Aktor, dyrektor artystyc-
zny „Teatru Montownia”. 
Specjalista od one-man 
show i stand-upów. 
Słowem pisanym para 
się rzadko, ale za to 
długodystansowo. 

ENGLISH An actor and 
the Artistic Director of the 
Montownia Theatre. A spe-
cialist in one man shows 
and stand-up comedy. To 
him, writing is an occasion-
al but long-term activity. 

MALWA 
WAWRZYNEK

Pasjonatka i analityk mody. 
Redaktor, stylista, kolorysta 
i baczny obserwator tego, 
co w modzie było, jest 
i będzie. Współpracuje 
z poczytnymi tytułami oraz 
instytucjami branży mody. 

ENGLISH A fashion fan and 
analyst. An editor, stylist, 
colourist, and a watchful 
observer or past, current, 
and future fashion trends. 
She works for popular 
fashion magazines and 
establishments.

TOMASZ
KOWALSKI

Z wykształcenia prawnik. Kato-
wiczanin. Pisarz. Autor „Mędrca 
kaźni”, „Rozmów na trzech 
grabarzy i jedną śmierć”, „Nie 
pozwolisz żyć czarownicy” oraz 
zbioru opowiadań „Przysionek, 
dom dla pozornie umarłych”.

ENGLISH A lawyer by train-
ing. A writer. An author of 
'Mędrzec Kaźni', 'Rozmowy na 
trzech grabarzy i jedną śmierć', 
'Nie pozwolisz żyć czarowni-
cy' and a collection of stories 
entitled 'Przysionek, dom dla 
pozornie umarłych'.

TOMASZ
ORGANEK

Muzyk, wokalista, autor 
tekstów, kompozytor i po-
wieściopisarz. Lider zespołu 
Organek, z którym nagrał 
dwa albumy: Głupi (2014) 
i Czarna Madonna (2016).

ENGLISH A musician, sin-
ger, songwriter, composer, 
and novelist. The leader 
of Organek, with whom he 
has recorded two albums: 
Głupi (2014) and Czarna 
Madonna (2016).

JAKUB
WEJKSZNER

Jego główną aspiracją 
w życiu jest zostanie pu-
blikowanym autorem lub 
przetłumaczenie sobie, że 
społeczeństwo nie było 
gotowe. Redaktor prowa-
dzący Anywhere.pl.

.ENGLISH  His main goal is 
to become a published au-
thor or convince himself that 
society wasn't ready. Editor-
-in-chief at Anywhere.pl.
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ŁUKASZ
RADWAN

Dziennikarz i wieloletni za-
stępca szefa działu kultury 
tygodnika „Wprost”. Znany 
z ciętego języka i bezkom-
promisowych poglądów. Od 
wielu lat w „DDTVN” realizu-
je reportaże o sztuce.

ENGLISH A journalist and 
long-time Deputy Head 
of Culture Department in 
‘Wprost’ weekly. Known 
for his sharp tongue and 
uncompromising opinions. 
For many years, he has 
been doing reportages 
about art on DDTVN.

KATARZYNA
ZDANOWICZ

Od 2012 roku pracuje 
w TVN24. W CV ma też 
„Gazetę Wyborczą” Polskie 
Radio PiK, Radio Gra, Polsat 
i Polsat News. Lubi kawę 
i rozmowy. Nie kończy na 
jednym pytaniu.

ENGLISH Has been working 
in TVN24 since 2012. She 
has also Gazeta Wyborcza, 
Polskie Radio PiK, Radio Gra, 
Polsat and Polsat News in 
her résumé. She likes coffee 
and conversations. She does 
not end on one question.

JAKUB 
FIREWICZ

Aktor "jeszcze" młodego 
pokolenia. Po latach wycze-
kiwania, że zagra Hamleta, 
z nudów "odkopał" Petera 
Sellersa i Monty Pythona 
i stwierdził, że jego miłością 
jest komedia. 

ENGLISH an actor of a ‘still’ 
young generation. After 
years of waiting to play 
Hamlet, out of boredom he 
‘dug out’ Peter Sellers and 
Monty Python and decided 
that his heart belonged to 
comedy. 

MAGDALENA
JUSZCZYK

Dziennikarka telewizyjna 
i radiowa, m.in. Radiowej 
Dwójki i TV Kino Polska. 
Lubi rowery z RFN-u, sty-
lowe motocykle wraz z ich 
jeźdźcami, a do szybowca 
wsiada na jedno zawołanie.

ENGLISH  A journalist, 
worked at Polish Radio 
„Dwójka" and Kino Polska TV. 
She likes bikes from old West 
Germany, stylish motorcy-
cles with their riders, and she 
gets onto a glider on cue.

MARIKA 
KRAJNIEWSKA

Pisze książki i scenariusze 
filmowe. Jest reżyserką i pro-
ducentką krótkometrażowe-
go filmu fabularnego „Głód”.
Na co dzień przeciwdziała 
uprzedzeniom opartym na 
krzywdzących stereotypach. 

ENGLISH A writer and 
screenwriter. The director and 
producer of a short feature 
film ‘The Hunger’. Daily, she 
breaks down prejudice based 
on damaging stereotypes.

PIOTR 
SOBIK

Od ponad 10 lat przygląda się 
ludziom. Ich zachowaniom, 
emocjom, przyzwyczajeniom. 
Wykonał ponad 400 repor-
taży i sesji ślubnych w całej 
Europie. Autor projektu „Naj-
ważniejszy dzień w życiu”. 

ENGLISH For more than 10 
years, an observer of people, 
their actions, emotions, and 
habits. He has done over 400 
reportages and wedding pho-
toshoots all over Europe. The 
author of the project ‘The Most 
Important Day in Your Life’.

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

Dziennikarz Canal Plus 
Sport i prezenter wiado-
mości w TVN i TVN24. 
Zbzikowany na punkcie 
sportu, oszalały na 
punkcie muzyki. Wielbiciel 
twórczości z duszą.

ENGLISH He’s a reporter 
working for Canal Plus 
Sport and a news pre-
senter at TVN and TVN24. 
Crazy about sports and 
madly in love with music. 
A fan of creative works 
with a “soul.”

KATARZYNA 
WOŹNIAK

Dźwiękoczuła i światłolub-
na. Na co dzień analizuje 
rynek w „Media i Market-
ing Polska”. Po godzinach 
kolekcjonuje opowieści. 
Z wykształcenia polonistka 
i filmoznawczyni.

ENGLISH Sound-sensitive 
and light-loving. Daily, she 
deals with market analysis 
in ‘Media i Marketing 
Polska’. After hours, she 
collects stories. A specialist 
in Polish studies and film 
expert by training.

MONIKA
SZAŁEK

Fotografka, artystka, 
pasjonat, osoba zafascy-
nowana ludźmi, twarza-
mi, pozami, życiem ale 
zawsze z człowiekiem 
na pierwszym planie. 
Skończyła Warszawską 
Szkołę Filmową.

ENGLISH A photographer 
and artist fascinated with 
people, faces, poses and 
life – always with man 
in the foreground. She 
finished the Warsaw Film 
School .

ŁUKASZ 
KRAJNIK

Anglista, tłumacz i autor 
artykułów dotyczących 
szeroko pojętej popkultury.  
Zwolennik braku podziałów 
na sztukę wysoką i niską. 
Wielbiciel barwnej estetyki 
lat osiemdziesiątych. 

ENGLISH Anglicist, trans-
lator and author of pop-
culture centered articles. 
Enthusiast of not dividing 
between high and low art. 
Passionate about vivid 
80’s aesthetic.

PLATFORMA MEDIALNA
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TEKST Jakub Wejkszner  ZDJĘCIA Michał Buddabar

Z JEDNYM Z OJCÓW ZAŁOŻYCIELI POLSKIEGO RAPU ROZMAWIALI-
ŚMY O TYM CZY FAKTYCZNIE SPEŁNIA WSZYSTKIE WARUNKI, BY 
OKREŚLIĆ GO LEWAKIEM (TAK, JEŹDZI TEŻ NA ROWERZE), CZYM 
RÓŻNI SIĘ WSPÓŁCZESNY RAP OD JEGO POCZĄTKÓW Z CZASÓW 
MOLESTY ORAZ JAK NIE WYKLUCZYĆ WYKLUCZONYCH.

DIETA Z KRZAKÓW,   

        ANTYGLOBALIZM I JOGA

D I E T A  Z  K R Z A K Ó W ,  A N T Y G L O B A L I Z M  I  J O G A

VIENIO
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Cześć Vieniu.
Cześć. 

Miło cię poznać.
Z jakiego jesteś składu?

Ja jestem ze składu Inowrocławskiego Gnojarza 12.
Gnojarze 12.

A ty w jakim teraz jesteś składzie?
Wpuścili cię w kanał. Słuchaj, obecnie jestem w skła-
dzie rozkładu. Ha! A poważnie, planujemy z Molestą 
zagrać trasę wiosenną, dokument o Moleście wiadomo, 
jest w kinach, wyszedł teraz na DVD i pojawił się na kil-
ku platformach. Społeczeństwo nas zmotywowało i też 
mocno kibicowało za tym, że jednak powinny pojawić 
się te koncerty. I pojawią się na wiosnę, jeśli się skończy 
ten czas pandemiczny. Jest kilka propozycji zagrania 
w dużych miastach, także nadal jestem w tym składzie, 
w którym byłem. Skład Molesta na wiosnę do oglądnię-
cia, do posłuchania.

Mogę ci powiedzieć coś, czego prawdopodobnie nikt ci 
nigdy nie powiedział o nazwie twojego składu?
Proszę.

Gdy byłem małym chłopcem to oczywiście słuchałem 
rapsów, Molesty m.in. Mieliśmy takiego kościelnego, co 
za bardzo się lubił przytulać z dziewczynkami. Za długo 
w każdym razie. Zawsze mieliśmy wątpliwości co do 
gościa i wszyscy jakoś dziwnie inspirowani też waszym 
składem postanowiliśmy nazywać go Molesta. 
Nie bez kozery bo Molesta jest właśnie od molestowania. 
Tak naprawdę tę nazwę wymyśliliśmy, bo Mistiq Mo-
lesta, pierwsza nazwa, polegała na tym, że chcieliśmy 
mistycznie molestować myślami, przekazem, który był 
zawarty w tekstach. Prawidłowo nazywaliście go, bo 
oczywiście molestowanie jest w głównej mierze na tle 
seksualnym, ale molestowanie to też pewne znęcanie 
się. My to użyliśmy nie jako znęcanie się, ale jako agre-
sywne atakowanie przekazem.

Dużo się mówi teraz o rapie, przeszedł drogę z muzyki 
subkulturowej do popularnej. Jako taki ojciec założyciel 
polskiego rapu, jak na to patrzysz? 
Dziś każdy jest modnie ubrany, każdy ma telefon, komu-
nikator, każdy słucha hip-hopu. Dużo jest festiwali, kon-
certów, mówię oczywiście o sytuacji sprzed pandemii, 

w związku z czym oni bardzo szybko stają się zamożni 
i bardzo szybko korzystają ze wszystkich dobrodziejstw. 
Są młodzi przede wszystkim, łatwo się krótko mówiąc 
w tym zakochać i łatwo jest też imponować rówieśni-
kom, którzy np. nie mieli takiej szansy, nie wybili się, 
nie stali się gwiazdami hip-hopu. 

Czyli de facto rapują o tym samym co wy, czyli o tym 
co jest wokół nich? 
Myślę, że tak, korzystając oczywiście z tej infrastruktu-
ry już zbudowanej. Zawsze to porównywałem w ten spo-
sób: jak zaczynaliśmy to było pole namiotowe na dziko 
rozbite, na którym stało kilka namiotów. Dzisiaj jest to 
ogromne pole campingowe z przyłączami energii do każ-
dego stanowiska, zmodyfikowane, wyasfaltowane, pięk-
nie przystrojone krzaczki i z wielkim sklepem pośrodku 
pola. Tak to mniej więcej wygląda w tym momencie.

Czyli, biorąc pod uwagę to co twierdzisz w swoich 
tekstach, to ty byłbyś przeciw, bo jesteś 
antykapitalistą? 
Ja bym tak nie powiedział. Jestem być może antyglo-
balistą albo zastanawiam się nad tym, bo biorę w tym 
udział i nie będę ściemniał. Zobacz, podam ci dla przy-
kładu głupią cytrynę. Myślimy, że ta cytryna jest od kil-
kudziesięciu lat na naszym stole, każdy ją wkłada bez za-
stanowienia do herbaty, ale przecież ona nie rośnie pod 
Radomiem, ją trzeba przywieźć, przetransportować, 
wyhodować w innym kraju, kupić i tutaj w kartonach ją 
wypakować w supermarkecie. Tak samo jest z wszystki-
mi innymi dobrami, wszyscy korzystamy z tego, ważne 
żeby rozsądnie z tego korzystać, a nie łapami brać, śmie-
cić, marnować, nie szanować. Myślę, że postawa słuszna 
jest wtedy, kiedy wszystko z umiarem traktujemy, nie 
tracimy głowy, nie uderza nam woda sodowa.

Ja bym chciał jednak kontestować, bo wywiad, w którym 
ja się po prostu zgadzam ze wszystkim co mówisz byłby 
nudny, więc może porozmawiajmy o tym, dlaczego jesteś 
antyglobalistą? Czy globalizm czasem nie doprowadził 
do tego, że wielu ludziom żyje się lepiej?
Oczywiście, że tak. Właśnie to powiedziałem, że w su-
mie jestem przeciwko, ale jestem też za, bo w pewnym 
sensie też z tego korzystam. Możemy jeść, przepraszam 
za takie gastronomiczne porównania, ale cypryjskie 
ziemniaki już na wigilię można zjadać, arbuzy cały rok, 
premiery filmowe są zgodne z amerykańskimi, wszyst-
ko się odbywa równolegle.

M YŚ L Ę,  Ż E  P O S TAWA  S ŁU S Z NA 
J E S T  W T E DY,  K I E DY  WS Z YS T KO 
Z   U M I A R E M  T R A KT UJ E M Y,  N I E 
T R AC I M Y  G Ł OW Y,  N I E  U DE R Z A 
NA M  WODA  S OD OWA .
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Już nie musimy grać na podróbkach konsoli.
Nie musimy, mamy wszystko to w sklepach, co jest na 
zachodzie. Generalnie, jest to, czego pragnęliśmy 20 
czy 30 lat temu, a myślę, że okres takiego zachłyśnięcia 
się tym trochę minął i teraz ludzie się wybudzają z tego 
i myślą sobie: dlaczego ja jem niezdrowe jedzenie? Fast 
foody? Dlaczego piję obrzydliwe gazowane napoje, które 
są nafaszerowane cukrem, co się ze mną stało? Dlaczego 
ja ważę teraz 120 kg i trudno mi buty zawiązać?

To jest bardzo ciekawe, bo my przeszliśmy od tego, 
że byliśmy w PRLu, było naprawdę kiepsko jeżeli 
chodzi o żarcie, ale ludzie jedli normalne produkty 
w większości, potem było zachłyśnięcie się cukrem, 
np. płatki z cukrem, ogółem, jak było z cukrem, to 
było lepsze. A teraz znowu wracamy do tego, że 
kupujemy na targach, kupujemy kompociki robione 
przez babcie, które mają zdatność do spożycia 10 
godzin. Jak ty na to patrzysz?
Tak, doszło do pewnego absurdu. Normalni ludzie jedzą 
ośmiornice ze sklepu spożywczego, a bogaci ludzie ku-
pują masło i zachwycają się kromką dobrego chleba. Do-
szło do pewnego absurdu i myślę, że każdy w tym świecie 
sam musi się jakoś obudzić, sam znaleźć swoje miejsce 
i sam jakoś odnaleźć swoją drogę. Trudno, żebym teraz 
ja się zachowywał tutaj jak jakiś doradca, ale myślę, że 
każdy powinien jakoś się nad tym zastanowić. Czym jest 
dla niego ten globalizm, jak sobie z tym radzić, jak odna-
leźć swoją ścieżkę, jak być zdrowym.

Czyli mówisz, że nie wyjdziesz nigdy z transparentem 
Wake up sheeple?
W pewnych kwestiach zajmuję zdanie i chcę głośno o nich 
mówić, a pewne rzeczy zostawiam na zasadzie neutralno-
ści. Myślę że one się wydarzą bez mojej opinii czy bez mo-
jego aktu, ale czujnie to obserwuję, wszystkie te zjawiska 
społeczne, globalne czy związane z klimatem, zaśmiece-
niem świata, czy z tym co jest zdrowe, a co nie.

D O S Z Ł O  D O 
PEW N E G O  A B S U R DU 

I   M YŚ L Ę,  Ż E  K A Ż DY 
W   T Y M  Ś W I E C I E 

SA M  M U S I  S I Ę   JA KO Ś 
OBU DZ IĆ,  SA M 

Z NA L E Ź Ć  S WOJ E 
M I E J S C E  I   SA M 

JA KO Ś  OD NA L E Ź Ć 
S WOJĄ  DRO GĘ.
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To są bardzo ciekawe elementy, szczególnie, że 
wprowadziłeś w swoim życiu bardzo poważne 
zmiany, jeżeli chodzi o żywienie. Może mógłbyś coś 
powiedzieć szerzej na ten temat?
To się zaczęło już bardzo dawno, bo tak naprawdę wy-
chowałem się na punk rocku, to było pierwsze środowi-
sko, które manifestowało to, żeby nie jeść mięsa, żeby 
przestać używać zwierząt do eksperymentów czy do 
wytwarzania perfum, szamponów, lekarstw. Dużo wcze-
śniej więc już myślałem o tym, że nie powinienem tego 
mięsa spożywać. Potem wkroczyłem w okres świński, 
czyli takiego giga konsumpcjonizmu, który mnie wchło-
nął z początkiem płyty Skandal, to był 2008, jadłem dwa 
obiady, bardzo dużo mięsa, warzyłem 105 kg i w tamtym 
momencie powiedziałem sobie któregoś dnia, że to tak 
nie może wyglądać i wróciłem do tego etosu, który wy-
znawałem jak miałem 18 lat czy 17, więc rzuciłem mię-
so. Teraz nie jem 14 lat mięsa, od Wielkanocy nie jem 
ryb i owoców morza, nie spożywam piwa od 15 miesięcy, 
a byłem piwoszem 20 lat i staram się nie jeść też krowie-
go nabiału, pszenicy, jem żytnie pieczywo, mam bezglu-
tenowy makaron, jak chcę coś włoskiego ugotować. Tak 
żyję. Chodzę na siłownię, jeżdżę na rowerze, zapisałem 
się ostatnio na jogę bikram, czyli taką, która jest w na-
grzanym pokoju i z człowieka wychodzi cały ten szlam, 
gdy ćwiczysz z grupą. Taka fraszka. 

Ogólnie w opinii publicznej byłbyś w takim razie 
prawdopodobnie lewackim ścierwem, które ćwiczy, je 
roślinki i jeździ na rowerze. 
Tak, jeszcze jestem mańkutem, a ścierwo ze mnie wy-
chodzi, kiedy ćwiczę, więc myślę, że to się jakoś zgadza.
 
To jest straszne jak to jest postrzegane, że jest grupa 
cech, rzeczy, które robisz, którymi się określasz i one 
stawiają cię w grupie z pewną określoną ideologią. 
Zastanawiałem się nad tym. Ktoś jednak organizuje to, 
że taka polaryzacja w społeczeństwie nastąpiła, że Po-
lak Polaka za poglądy potrafi zabić lub wypowiadać się 
w mediach w tonie: powiesić ich, zabić, zagazować albo 
ukatrupić. To jest ewidentnie widoczne, coś niebywale 
haniebnego, ale żyjemy w takich czasach. Staram się na 
to też patrzeć krytycznie, ale myślę, że to wszystko we 
mnie jest. Jeśli ja nie będę tak robił, to mam nadzieję, 
że nie będą robili tak moi znajomi, mam nadzieję że nie 
będą tak robili kolejni ludzie, którzy może zrozumieją. 
Ostatnio pojawiła się taka opinia, wrzuciłem jakieś swo-
je zdjęcie z symbolem katolickim, natychmiast pojawiła 
się opinia jakiegoś kolegi, który natychmiast uznał, że 
jest to bluźnierstwo w moim wykonaniu, a było to zwykłe 
zdjęcie, które zrobiłem z planu, graliśmy na plebani, od-
bywały się zdjęcia do serialu, jego to ubodło, że śmiałem 
coś takiego zrobić. Jest grupa ludzi, którzy: po pierwsze 
– myślą, że mogą wmawiać innym jak mają myśleć, a po 
drugie ich coach-ują i definiują jak oni mają się zacho-
wywać. To on próbował mnie tak naprawdę zaatakować 
swoją nietolerancją, jeszcze w dodatku źle się wypowiadał 
o ateistach, zatem katolik, który nie toleruje ludzi niepo-
siadających przynależności religijnej lub nie wierzących. 
Są oni dla niego tymi ścierwami czy innymi. Bardzo źle 
się wypowiedział, więc to trochę żenujące i to chyba znak 
naszych czasów. Żyjemy w takich dziwnych czasach. 



D I E T A  Z  K R Z A K Ó W ,  A N T Y G L O B A L I Z M  I  J O G A1 6 – 1 7 S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E



przez ostatnie 4 lata. Takiej skali nienawiści lub mowy 
nienawiści do ludzi odmiennych poglądów nie widzia-
łem nigdy, do ludzi odmiennej seksualności nie widzia-
łem nigdy wcześniej. Takiego języka, takiego szczucia. 
Jest coś w tym, że zaobserwowałem to, widzę to i muszę 
w tym funkcjonować.

To jest racja, tylko ja bym teraz zadał pytanie 
rodzaju, czy to nie było tak, że wtedy gnojenie 

To chyba tak zawsze było. Myślisz, 
że to się zmieniło? Że kiedyś nie 
narzucali ludzi na ludzi, że po prostu 
się ze sobą bili?
Mam 43lata i pamiętam jeszcze jak to było 
za Jaruzelskiego, pamiętam jak się żyło 
w ’89 i takiego szczucia antysemickiego, 
wypowiadania się w mediach to ja do tej 
pory nie widziałem nigdy w takiej skali jak 

tych mniejszości było normalne, a teraz 
dopiero ludzie z mniejszości zdobyli możliwość 
wyeksplikowania swoich myśli i dopiero dlatego 
teraz się zaczął spór?
Myślę, że żyjemy w demokracji, w ustroju, w którym każ-
dy, kto się w nim znajduje, ma możliwość wypowiedze-
nia się i ma swoje określone prawa. Jeśli ludzie zdecydo-
wali się na ten ustrój to ja nie rozumiem dlaczego teraz 
próbują uciszać lub nienawidzić pewnych środowisk, 
które też mają swoje prawa. 

Myślę sobie po prostu, że za PRL to cała dyskusja pt. 
Czy ludzie homoseksualni istnieją? – to w ogóle max 
tego, co ludzie mogli dopuszczać do myśli, co dopiero 
jeśli chodzi o prawa. To takie czasy, że nie wiem czy była 
taka świadomość społeczna.
Myślę, że tak naprawdę o tym się nie mówiło. Ośmieli-
ło ich po prostu to, że właśnie mamy tą demokrację, że 
możemy walczyć o swoje prawa, a zatem jeśli można 
stworzyć organizację, która ogarnia mecze albo dba 
o to, aby zwierzęta miały swoje prawa to można stwo-
rzyć również organizację dla ludzi, którzy nie posiadają 
praw przez to, że są w mniejszości seksualnej. Nie mogą 
odwiedzać swoich partnerów w szpitalu, co wydaje mi 
się kuriozalne albo kobiety, które walczą o to, żeby mia-
ły równe pensje z mężczyznami, za czym też oczywiście 
głosuję i za czym stoję mocno, bo nie zgadzam się na 
pewną niesprawiedliwość społeczną.

Czyli właściwie ideą demokracji jest spór.
Ideą demokracji jest walka o sprawiedliwość społeczną.

Czyli spór jest nieunikniony?
Myślę, że spór w ogóle jest nieunikniony, bo zawsze 
większość wyklucza mniejszość, a mniejszość zawsze 
walczy o swoje prawa. Słynny przykład kalekich dzieci 
ze swoimi rodzicami, którzy wkroczyli do sejmu. Mówi 
się o nienarodzonych dzieciach, które się broni, a nie 
broni się dzieci lub nie dba się o prawa tych, które już są 
narodzone, ale są kalekie. To jest absurd i jakiś obrzydli-
wy dysonans, który można zaobserwować jak polityka 
to czasem chamski sport. 

J E ŚLI LU DZI E 
ZDEC Y DOWA LI SI Ę 
NA TEN USTRÓJ TO 
JA N I E ROZ U M I EM 
DL ACZEG O TER A Z 
PRÓBUJĄ UCISZAĆ LU B 
N I ENAW I DZIĆ PEW N YCH 
ŚRODOW ISK, KTÓR E TEŻ 
M A JĄ SWOJ E PR AWA. 

TA K I E J  S K A L I  N I E N AW I Ś C I 
LU B  MOW Y  N I E N AW I Ś C I 
D O  LU DZ I  ODM I E N N YC H 

P O GL Ą D ÓW  N I E 
W I DZ I A Ł E M  N IGDY...
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Tak jak zgodnie z powiedzeniem, musisz się urodzić, 
a potem mamy cię w dupie.
Myślę, że tak. Do tego, że mają w dupie te dzieci, dochodzi 
też to, że przecież kobiety, które wychowują te dzieci, to 
są osoby, które być może z tego powodu nie potrafią funk-
cjonować zawodowo. Osoby, które muszą się poświęcić 
maksymalnie temu dziecku i czy taki polityk jest w stanie 
się zaopiekować, pomyśleć również o tych kobietach?

Myślę, że oni nie byliby w stanie ogarnąć sobie 
normalnej pracy, a co dopiero pomyśleć o tym, ale 
to jest inna kwestia. Może przejdźmy do kwestii 
bardziej artystycznych, pytanie podstawowe 
każdego dziennikarza w dzisiejszych czasach to jest: 
Jak tam po pandemii? Jakieś projekty?
Zrobiłem kilka kawałków latem i jeszcze w poprzed-
nim czasie kwarantanny domowej. Tak się mi złożyło 
teraz, że dosyć sporo gram przed kamerą, wygłupiam 
się w kilku serialach, więc to mi się na pewno w tym 
momencie udaje, bo wiele ludzi nie pracuje, artyści 
siedzą po domach. Myślę, że ten czas powinni wyko-
rzystać jako walor, czyli nagrać kolejne płyty. Ja jakoś 
teraz mam okres mocno aktorski, ale myślę, że powi-
nienem coś napisać i to się zdarzy w najbliższej przy-
szłości. Napisałem kilka tekstów, piosenek, ale de-
dykowanych paniom, napisałem kilka wierszy, mam 
teraz jakiś zupełnie inny kształt siebie, zacząłem wy-
twarzać inne rzeczy, a do tego jeszcze gotuję, szkolę, 
dzieją się różne rzeczy. Prowadzę teraz fajną kampa-
nię dla Onetu, która polega na tym, że inspiruję ludzi 
do rożnych ekologicznych działań i to też jest w tym 
momencie w planie moich najbliższych miesięcy. Co 
miesiąc wydaję vloga na łamach portalu, tam dostaję 
zadanie i wykonuję je, inspirując innych i przy okazji 
zmieniając siebie, więc myślę, że to jest też bardzo 
fajna rzecz. 

A szykujesz jakieś dissy?
Na dissy szkoda mi czasu. Jeśli muzyka może służyć 
do zacnych celów, to niech ona będzie zacna, a niech 
nie będzie tanią sensacją lub odszczekiwaniem się po 
to, żeby gdzieś na końcu dostać więcej like’ów czy za-
słynąć z jakiegoś powiedzenia.

Możesz zrobić odwrotnie, możesz zrobić propsy.
Afirmujący blues, odwrotność gatunku. Jest mi do-
brze, o Jezu, jak jest mi dobrze, że zjadłbym pomido-
rowej zupy. Afirmacyjny biały blues, wiele fanów by 
na to poleciało. 

Zapraszamy na pozytywny przekaz Vienia, możecie go 
znaleźć na Onecie, na YouTube, wszyscy są na YouTube.
Wszyscy, moja babcia też, pozdrawiamy.

Polecamy zasubskrybować babcię Vienia. Peace. 

ENGLISH 

VIENIO: BUSH DIET,  
ANTI-GLOBALISATION AND YOGA

We talked with one of the founding fathers of Polish rap about 
whether he meets all the conditions to call him a leftist (yes, 
he rides a bike, too), the difference between contemporary rap 
and the rap from back in the days of Molesta and how not to 
exclude the excluded.

Hello, Vienio.
Hello. 

It’s nice to meet you.
What group are you from?

I’m from Inowrocławski Gnojarz 12.
Gnojarze 12.

And what group are you in now?
They’ve led you up the garden path. Now I’m just regroup-
ing. Huh! But joking aside, with Molesta, we’re planning 
to go on tour in spring. You know, the documentary about 
Molesta was in cinemas and now has come out on DVD 
and appeared on several platforms. People have motivated 
us and have been awaiting these concerts. And we’ll give 
them in spring if the pandemic ends. We’ve got a few offers 
to play in large cities, so for now, I’m in the group I’ve been 
in. Molesta is for spring, to watch, to listen to.

May I tell you something nobody has probably told 
you about the name of your group?
Sure, go ahead.

When I was a kid, I listened to rap, of course, 
including Molesta. There was a sexton in the 
church in my hometown, who liked to hug young 
girls too much. Or at least too long. We all found 
him suspicious and – inspired by your group – we 
called him Molesta. 
It’s not for naught because Molesta comes from molesta-
tion. Our first name, Mistiq Molesta, meant we wanted to 

J E ŚLI M UZ Y K A MOŻE SŁUŻ YĆ DO ZAC N YCH 
CEL ÓW, TO N I ECH ONA BĘDZI E ZAC NA, 
A N I ECH N I E BĘDZI E TA N I Ą SENSACJĄ LU B 
ODSZCZEK I WA N I EM SI Ę PO TO, ŻEBY GDZI E Ś 
NA KOŃCU DOSTAĆ W I ĘCEJ LI K E’ÓW CZ Y 
ZA SŁY NĄĆ Z JA K I EG OŚ POW I EDZEN I A.

PODZIĘKOWANIA DLA H15 BOUTIQUE HOTEL
(Poznańska 15, 00-680 Warszawa) za udostępnienie 
przestrzeni na potrzeby wywiadu.

 MATERIAŁ ZREALIZOWANY 
we współpracy z Vita Diet Catering Dietetyczny.
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mystically molest people with our thoughts, 
the message in our lyrics. You were right to 
call him that because molestation is mostly 
sexual assault and abuse. We used the name 
not as abuse but the aggressive conveyance 
of a message.

There is a lot of talk about rap now. 
It started as a subculture and got into 
the mainstream. How do you see it as 
a founding father of Polish rap? 
Nowadays, everyone wears fashionable 
clothes, has a mobile phone and a messenger, 
listens to hip hop. There are plenty of festivals, 
concerts – I’m talking about the state of play 
before the pandemic, of course – so all groups 
soon become wealthy and enjoy the bounties. 
First of all, they’re young, easy to fall in love 

with, impressive to their peers who, for exam-
ple, didn’t have such a chance, who didn’t suc-
ceed and become hip hop stars. 

So in fact, they rap about the same stuff 
as you, about what’s around them? 
I think so, and they already have the infra-
structure ready, of course. That’s how I see 
it – when we started, rap music was just 
a squat with a few tents on it. Now, it’s a huge 
campsite with electric hook-ups at every 
spot, modified, asphalted, with beautifully 
trimmed shrubs and a huge store in the mid-
dle of the field.

So, given what you say in your lyrics, 
you should be against it because you’re 
an anticapitalist. 

I wouldn't say so. I might be an anti-global-
ist, or I’m considering it because I’m a part 
of it, I won’t lie. See, for example, a lemon. 
We think the lemon has been on our table 
for several dozen years; everyone has tea 
with lemon without even thinking about it. 
But lemons don’t grow near Radom – some-
one has to import and transport them, grow 
them in another country, buy them and put 
them on the supermarket shelf here. It’s the 
same with all other goods; everyone uses 
them. What matters is to use them reason-
ably instead of disrespecting food, wasting 
it and littering. I believe the right attitude 
is a moderate one, when you don’t lose your 
head and get carried out.

What are your post-pandemic plans? 
Any projects coming?
I wrote a few pieces in summer and during 
the previous lockdown. It just so happens 
that at present, I’m performing a lot before 
the camera, joking around in a few series. 
That's a good thing for sure because a lot 
of people are out of work; artists are sitting 
idle at home. I think they should use this 
time to their advantage, I mean they should 
record new albums. Now, I’m much into act-
ing, but I think I should write something 
and I’ll do in the nearest future. I've written 
a few pieces, dedicated to some ladies; I’ve 
written a few poems. I’m doing different 
things now, cooking, training, there is a lot 
happening. I’m running a great campaign 
for Onet, in which I inspire people to vari-
ous eco-friendly activities, and it’s also in-
cluded in my plans for the next few months. 
Every month, I release a vlog on the portal, 
in which I get a task and carry it out, inspir-
ing others and changing myself in the pro-
cess, so I believe it’s great. 

Are you making any disses?
Disses are a waste of time. If music can serve 
a good purpose, let it be noble, not a cheap 
stunt or talking back to get more likes or 
make your content go viral.

You can do the opposite; you can  
make props.
Affirmative blues, the opposite of the genre. 
I feel good, oh God, I feel so good I’d eat toma-
to soup. Affirmative white blues, a lot of fans 
would buy it. 

Check out Vienio’s positive message. 
You can find him on Onet, on YouTube, 
everyone’s on YouTube.
Yes, everyone, my grandma, too.

We recommend subscribing to Vienio’s 
grandma then. 

2 3 – 2 3
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zczerze mówiąc, jestem nieco zawiedziony. Bo ja to 
se żem myślał, jako prosty chłop z Kujaw/Śląska/
Litwy, że jak już panowie wielcy krytykanci kapita-

listycznej maszyny się biorą za walkę ze złem wszelkim co 
na ziemi jest, to chociaż wskażą na nierówności społecz-
ne, czy inne rzeczy, wiecie, ważne. Panowie natomiast 
możni i wyedukowani, tacy wiecie, „artyści” to oni nato-
miast, ten. To oni zauważyli, że ludzie siedzą w telefonach 
często. No i że to problem też zauważyli. [Panowie w zna-
czeniu takim, wiecie, starszawym, co to Pan przyjeżdżał, 
bo Pani nie mogła onegdaj. To tak, żeby bardziej ukłuć, 
a nie omijać łukiem Panie artystki, co pierdoły totalne też 
godoją, nie, nie.

Ja to bym nie chciał być aż tak niemiły dla tych „ar-
tystów”, ale kiedy i w Wenecji, i w Nowym Jorku, i w Lon-
dynie powstają „dzieła” antykapitalistyczne, antykomer-
cyjne, gdzie formą jest zasadniczo to, że ludzie posiadają 
telefony różnego rodzaju i w nich skrobią coś tam to zbiera 
mi się na wymioty w głowie. Bo to w sumie w sumie tyle. 
Pamiętam, że irytowało mnie to podczas pewnej wystawy 
w ramach Biennale, zdaje się pani Anny Uddenberg, gdzie 
jedna z jej rzeźb przedstawiała dziewczynę, która z wypię-
tymi pośladkami robi sobie zdjęcie za pomocą selfie-stick. 
Czarę goryczy jednak przelała, podobno nominowana 
animacja, ale nie miałem sił w sobie nawet, by sprawdzić 
gdzie - Moby & The Void Pacific Choir - Are You Lost In 
The World Like Me? W tej oto bowiem animacji, jest sobie 
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mały chłopiec i normalnie wszyscy na telefonach, ogląda-
ją jakieś pierdoły totalne, ktoś tam popełnia samobójstwo, 
no i wiecie, jak w normalnym świecie, wszyscy robią fotkę 
i idą sobie dalej, etc. etc.

I wiadomym jest dla mnie również, że niekoniecznie 
forma odzwierciedla 1:1 myśl zawartą, wiadomo także, 
że nie chodzi tylko o telefony, ale pewnego rodzaju znie-
czulicę, uzależnienie się od technologii, brak człowie-
czeństwa, ale…

Jebać ich.
Naprawdę.
Bo właściwie, tak jak sobie przypominam, to żyjemy 

w najbardziej empatycznych czasach w historii świata. 
Gdzie przejmujemy się losem maluczkich w sposób nie-
wyobrażalny nawet 10 lat temu. Śluby homoseksualne są 
coraz bardziej powszechne na całym świecie, temat trans-
seksualizmu jest w ogóle poruszany w debacie publicznej, 
kobiety walczą coraz pewniej o swoje prawa, a świat w za-
sadzie coraz bardziej wydaje się przynajmniej „starać”. 
Dlatego też, uważam tego rodzaju „występki” artystyczne 
za coś naprawdę haniebnego, bo trzymają społeczeństwo 
w przekonaniu, że wciąż jest źle, że nie ma perspektyw na 
lepsze, nikt nikim się nie przejmuje itd., itp. Ja rozumiem, 
że mamy tendencję do przesady, ale jak cały czas będzie-
cie pieprzyć, że wszystko jest bez sensu i nic nie ma zna-
czenia to może warto wziąć ten zasrany telefon, na którym 
napisaliście tekst do tej debilnej piosenki i pierdyknąć so-
bie nim w łeb, bo chyba tylko do tego może wam pomóc.

Podobnie zresztą z Panią Anną, która przedstawia 
drugą część problemu, choć może temat wyzwolenia się 
z jarzma własnej seksualności przez kobiety jest czymś, co 
warto rozważyć osobno. Niemniej, choćby sygnalizując – 
drogie Panie, czy to, że władacie swoją seksualnością i mo-
żecie nią zarządzać na zasadzie – sprzedam to sprzedam, 
nie chcę to nie chcę, nie jest czasem osiągnięciem, a nie 
cofnięciem? To teraz będziemy oceniać kobiety, które się 
na coś takiego zdecydowały, twierdząc jednocześnie, że 
nikt nie ma w niczym wyboru, bo jesteśmy predetermino-
wani przez sytuację społeczną?

I może dlatego właśnie wszyscy uważają was za nie-
sympatycznych, drodzy ludzie z lewej strony, artyści, 
antykapitaliści, akonformiści, że tak się wyrażę. Kto bo-
wiem chciałby zadawać się z kimś, kto ciągle narzeka i nic 
mu się nigdy nie podoba, nawet jak coś się zmienia na lep-
sze? Masochiści. 

„LUDZIE PATRZĄ 
W TELEFON” 
– MEGA GŁĘBOKIE , 10/10
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Tym razem ja zadaję pytania.
Dziwnie się z tym czuję.

Na pewno sobie z tym poradzisz, 
spokojnie. A pytania będą dotyczyły 
twojej pasji, hobby czy może twojego 
prawdziwego powołania jakim jest 
malowanie obrazów? 
Ja myślę, że to jest moje prawdziwe powoła-
nie, z którym jestem związany blisko od ma-
łego. Nie pokazywałem swoich prac często, 
były takie okresy, w których w wąskim gro-
nie były pokazywane te prace, ale nie czułem 
się jeszcze na tyle człowiekiem, który zna 
swoją drogę, żeby to pokazywać jako własne, 
to były wprawki. W momencie, w którym od-
nalazłem swoją drogę i stworzyłem styl taki, 
który jest rozpoznawalny na pierwszy rzut 
oka, wtedy zdecydowałem się zaistnieć.

Czyli przyszedł ten moment. Tyle lat się 
znamy i nigdy nie miałam wcześniej okazji 
zobaczyć twoich dokonań, zwłaszcza, że 
masz przygotowanie odpowiednie, bo 
najpierw skończyłeś Szkołę Plastyczną, 
później Akademię Sztuk Pięknych, ale 
rozumiem, że dojrzewałeś, aż dojrzałeś do 
tego momentu. A propos stylu, to jeszcze 
bym cię poprosiła, żebyś powiedział 
o swojej technice, do stylu wrócimy. 
Opracowałeś i masz swoją własną 
technikę tworzenia i wiem, że jesteś też 
artystą ekologicznym, prawda?
Tak, często korzystam ze starych kartek, któ-
re znajduję, a które są dobrej jakości, np. ka-
lendarzy. Na papierze kredowym stosuję tech-
nikę, którą sam wymyśliłem, to są specjalne 
pisaki akrylowe, ale to pewnie widza mało co 
interesuje czym ja tworzę i jak ja tworzę.

Warto wiedzieć.
Uważam, że każdy artysta powinien umieć 
stworzyć dzieło sztuki z tego co ma pod ręką.

Ale dlaczego akurat pisaki? Były  
pod ręką? 
Akurat pisaki akrylowe, ponieważ ich kolory 
były nie do odnalezienia w sklepach arty-
stycznych, ponieważ są całkowicie syntetycz-
ne, bardzo ostre i w zasadzie nie pochodzą 
z palety barw. Są odbiciem współczesnego 
świata, a ten świat jest tak kolorowy, tak 
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SZT U K A PO G ODZ I Ł A 
M N I E Z E ŚW I AT E M, 

A NAU K A STA R A SI Ę 
W YJA Ś N I AĆ JA K J E ST 

SKON ST RUOWA N Y ŚW I AT.
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wirtualny, tak komputerowo sztuczny, że te 
kolory akurat pasowały mi do tego cyklu ob-
razów, które robiłem w tej technice. 

Właśnie, bo twoje prace zapełniają różne 
urządzenia, dziwne elementy, bliżej 
nie do zidentyfikowania twarze, ale te 
twarze są po jakichś przejściach, nad 
którymi już widać, że ktoś przejął władzę. 
I to wszystko jest zanurzone 
w cybernetycznych kolorach neonowych. 
O czym ty myślisz Łukasz jak malujesz?
Sztuka pogodziła mnie ze światem, a nauka 
stara się wyjaśniać jak jest skonstruowany 
świat. Bardzo mnie fascynuje nauka i fascy-
nują mnie takie rzeczy jak twierdzenie Bana-
cha-Tarskiego, które w języku jest nie do wyra-
żenia, natomiast można je zobrazować. Nadal 
towarzyszy mi fascynacja nad grawitacją teorii 
względności Einsteina, z której wynika posze-
rzone prawo powszechnego ciążenia. Linear-
na czy euklidesowa geometria mnie nie inte-
resuje, ona została wyczerpana w malarstwie 
przez dziesiątki lat i kolejne powielanie tego, 
robienie ładnych obrazków, ładnych kobiet, 
ładnych pejzaży jest fajne, ale nie dla mnie, 
mnie to po prostu nie interesuje. 

Rozumiem, oczywiście każdego co 
innego interesuje, wiem że inspiracje też 
czerpiesz z twórczości nadzwyczajnego 
pisarza, filozofa, wizjonera – Stanisława 
Lema, prawda? Ale żeby jego zrozumieć, 
trzeba też znać i fizykę kwantową, i teorię 
względności, a dla większości to raczej 
takie enigmatyczne hasła.
Właśnie, a to jest ciekawe, bo żyjemy dzisiaj 
w czasach, w których urodziło się najwięcej 
ludzi uzdolnionych ściśle. Przyszłe pokolenia 
mogą nas postrzegać, chociaż my tego nie 
widzimy, jako renesans nauki. Akurat arty-
sta powinien się interesować tym, co zmienia 
człowieka albo co ma wpływ na człowieka, 

a żyjemy w XXI wieku, w którym nauka od 120 
lat zmienia nas diametralnie. Nawet głupie 
używanie komórek nas zmieniło, a co dopie-
ro wirtualna rzeczywistość, która nas dopie-
ro czeka. Najlepsi neurochirurdzy pracują dla 
firm zajmujących się projektowaniem gier, nad 
drażnieniem mózgu, w taki sposób, aby nasza 
percepcja nie mogła odróżnić rzeczywistości 
od świata wirtualnego. Oczywiście z tym się 
wiążą straszne rzeczy i  ja o tych strasznych 
rzeczach staram się nie mówić.

Ty postrzegasz tą przyszłość w mrocznych 
barwach, choć neonowych, ale przesłanie 
jest takie, jakie jest. Może akurat te 
wszystkie osiągnięcia naukowe uratują 
ludzkość. Ja bardziej optymistycznie 
podchodzę do świata.
Wszystko ma swój awers i rewers. Będą z tego 
dobre rzeczy i będą z tego złe rzeczy.

Ja odnoszę wrażenie, że ty tylko 
widzisz te złe rzeczy. Manipulowanie 
genami ludzkimi, roboty coraz więcej 
i coraz częściej nas zastępują w różnych 
aktywnościach, uważam że to może 
akurat być korzystne dla nas. A co myślisz 
o inteligencji sztucznej w kontekście 
tworzenia dzieł sztuki?
Póki co nie wierzę w sztuczną inteligencję. 
Oczywiście mówi się o tym, są inteligentne 
proszki do prania, inteligentne pralki, ale 
z nimi nie zamienisz ani słowa, więc trudno 
mówić o sztucznej inteligencji. Wszystkie te-
sty Norberta Wienera, mała czarna skrzynka 
czy test falsyfikowalności, to czy się rozma-
wia z istotą ludzką, czy się rozmawia z robo-
tem zostały już przekreślone. Dzisiaj są takie 
programy, które imitują sztuczną inteligen-
cję i udają, że rozmawiają z tobą, ale wystar-
czy zadać takiemu programowi pytanie albo 
dowcip opowiedzieć i poprosić, żeby powie-
dział go własnymi słowami. 
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Ale ja mówię o sztucznej inteligencji 
w kontekście tworzenia dzieł sztuki, 
chyba dwa lata temu został sprzedany 
obraz, porter Edmudna Belamy za 
prawie pół miliona dolarów, na aukcji 
w Nowym Jorku, właśnie stworzony przez 
sztuczną inteligencję. Oczywiście system 
algorytmów opracowali artyści.
Tak, system algorytmów i to jest straszne.

...W PŁY W TECH NOLOGII JEST 
OGROM N Y, ZAW ŁASZCZA NA TE 

DZIEDZI N Y, KTÓR E OK A Z Y WA ŁY 
SIĘ CA ŁKOW ICIE WOLN E, 

DLA WOLN YCH U M YSŁÓW, 
DLA WOLN YCH ZAWODÓW. 
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Ale dlaczego pół miliona?
Rynek sztuki jest tak nieokreślony, wiemy ile 
jest szwindli różnych, wiemy z jakich powo-
dów kupują niektóre rzeczy.

Czyli fanaberia? 
Może to być fanaberia. Wiesz,  że puszka 
z gównem artysty została sprzedana za milion 
dolarów? To też jest fanaberia. Ona potem 

eksplodowała w Centre Pompidou, zastana-
wiali się jak mają to konserwować. Tego ro-
dzaju dziedzina sztuki mnie nie interesuje, to 
są jakieś dyrdymały wyjęte z głowy. Ci ludzie 
rozmawiają nie wiadomo o czym, bo trudno 
rozmawiać o puszce gówna jako o dziele sztuki 
i pisać elaboraty na ten temat. 

Zgoda, tylko że tutaj artyści przekazują 
w tych algorytmach pewną swoją wiedzę, 
wrażliwość. Czyli co, wrażliwości nie są 
w stanie zastąpić uczuć, emocji? Czy to 
można przełożyć na algorytmy?
Niestety ja odnoszę wrażenie, że można prze-
łożyć na algorytmy i można tworzyć w stylu 
Michała Anioła nowe dzieła, nawet są takie 

roboty, które mają dłuta i algorytm stworzony w tym celu. 
Kiedyś wydawało nam się, że ta wolność twórcza jest całko-
wita, okazuje się jednak, że wpływ technologii jest ogrom-
ny, zawłaszcza na te dziedziny, które okazywały się całko-
wicie wolne, dla wolnych umysłów, dla wolnych zawodów. 

To puśćmy wodze fantazji. Wyobraźmy sobie teraz 
obraz, który został stworzony przez pryzmat twoich 
emocji, które nie raz są bardzo silne. Jak ci się wydaje, 
co taki obraz by przedstawiał? 
Ten obraz ma przedstawiać coś, co jest nieprzedstawial-
ne, bo to są klisze z przyszłości.

Ale jeżeli już dojdziemy do takiego etapu, że ta 
inteligencja sztuczna będzie w stanie bez żadnych 
algorytmów rozpracować twoją psychikę, twoje 

emocje i wtedy przełoży to na obraz, bo można 
emocje przełożyć, każdy artysta przecież zawiera 
swoje emocje w pracy, którą tworzy, to co taki 
obraz pokaże? 
Też się nad tym zastanawiam.

Tak?
Naprawdę, bo ja sam nie wiem często co będę malował.

A swoje emocje znasz?
Swoje emocje znam, potrafię się nakręcić tak, żeby być 
w transie odpowiednim, żeby móc te struny rozedrgać od-
powiednio, to jest przygotowanie psychiczne.

Swoje prace podpisujesz Łukasz Amenhotep.
To jest moje drugie imię.

C Y B E R N E T Y C Z N E  M A S K I



Radwan. Skąd to drugie imię? To czwarte, 
pierwsze? Faraon to IV był chyba 
najbardziej znany?
II.

Tak? Rozumiem, że od razu to musi być 
faraon., bo kto inny.
Inspiruję się sztuką egipską, sztuką staro-
żytnych Indii, inspiruję się sztuką etniczną, 
afrykańską, stąd moje twarze mają jakby 
maski na różnego rodzaju, pewnie że cyber-
netyczne, ale w głębi duszy tkwią we mnie te 
maski sprzed 2 tysięcy lat, które widziałem. 
Są niesamowite, przenoszą mnie w zupełnie 
inny klimat.

Ale zwłaszcza chyba kultura egipska jest 
ci bliska? 
Tak. 

Dlaczego akurat ten faraon? Bo to mnie 
bardzo zaintrygowało.
Ten Faraon zmienił Egipt w wielką potęgę 
polityczną, zrobił z Egiptu Amerykę moż-
na powiedzieć, a jeszcze do tego był bardzo 
sprawny fizycznie i kiedy były powstania 
w Libii, przez co Egipt kulał to własnoręcz-
nie zarąbał paru książąt libijskich i na długie 
lata zachował pokój.

Rozumiem, że jest ci bliski?
Jest mi bliski mentalnie, jego ojciec z kolei 
był pokojowym faraonem.

Ale wolisz syna?
Dla wielu Ehnaton jest kimś wybitnym, bo 
on zmienił religię z politeistycznej na mo-
noteistyczną i nie tylko to. W sztuce też bar-
dzo dużo zmienił, zaczęła być zupełnie ina-
czej postrzegana rodzina królewska, mógł 
się fotografować na rzeźbach nie sam, tylko 
z żoną Nefretete, co było wyróżnieniem, 
a do tej pory to było niemożliwe, Faraon 
mógł być tylko sam portretowany. 

Jeszcze do niedawna, a może dalej tak 
uważasz, mówiłeś że sztuka przez S 
się dawno już wyczerpała i skończyła. 
Jak więc postrzegasz swoją? W jakich 
kategoriach? 
Uważam, że poza nielicznymi wyjątkami, 
naprawdę nielicznymi dla mnie, nie ma ory-
ginalnej sztuki, ktoś z kogoś zerżnął albo 
rżnie tak dobrze jak polscy scenarzyści 
z amerykańskich filmów. Jeżeli biorę pod 
uwag jakiegoś artystę, który mnie napraw-
dę porusza to jest Hieronim Bosch i on jest 
dla mnie jednym z najwybitniejszych współ-
czesnych artystów.

Rozumiem.
Na nim się sztuka współczesna zachowała. 
Jest też grafik Esze, współczesny można po-
wiedzieć, nie żyje wiele lat, ale ze współcze-
snych artystów. On jest dla mnie mistrzem, 
też się inspirował nauką, nie wiedząc o tym, 
tworząc figury niemożliwe, tworząc taśmy 
mebiusa, które pokazywały jak wygląda nie-
skończoność matematyczna zobrazowana, 
co ułatwia nam zrozumienie matematyki. 

Nie wiem czy tak bardzo ułatwia… 
W każdym razie, w jakich kategoriach 
postrzegasz swoją sztukę? 
Trudno mi oceniać własną sztukę, robię to, 
co muszę. To wynika z parcia wewnętrznego, 
ja nawet nie wiem czy coś po tym zostanie. 
Mam taką nadzieję. Wiele obrazów, które na-
malowałem później okazywało się, że coś się 
działało faktycznie. Ja to we snach gdzieś wi-
działem i tak jak umiałem, tak namalowałem. 

Jesteś przecież nazywany bulterierem 
krytyki sztuki współczesnej, nie boisz się 
że teraz ty będziesz na ostrzu?
Kama, a czego ja mam się bać w tym życiu? 
Ja już przeszedłem wszystkie klęski i upadki.  

Dziękuję. 
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ie wyobrażam sobie życia bez innych ludzi. Doceniam 
wszystkich, którzy są wokół mnie – najbliższych, 
przyjaciół, rodzinę oraz znajomych. Każdy jest inny 

i odgrywa ważną rolę w moim życiu. To dzięki ludziom cała ta 
układanka jest pełna. Zabrzmiało trochę patetycznie, a prze-
cież nasze relacje są nadzwyczaj normalne.  

Mam spore grono bliskich mi osób. W przedpandemicz-
nych czasach nie było tygodnia abym chociaż dwa-trzy razy 
nie spotkał się z kimś wyłącznie w celach towarzyskich, dla 
przyjemności. Nie wyobrażałem sobie spędzenia trzech dni 
pod rząd w domu bez wyjścia na spacer, kolację, kawę czy wino. 
Teraz trochę mniej jest możliwości, ale na tyle, na ile rzeczy-
wistość pozwala, sytuacje restauracyjno-kawiarniane odgry-
wamy w domach. Nie mogę się doczekać powrotu dawnego 
stylu życia i wypełniania kalendarza nie tylko wyjazdami, ale 
przede wszystkim takimi zwyczajnymi na pozór spotkaniami. 
Nieważne czy są to rozmowy przy fantastycznym jedzeniu w do-
brej restauracji, przy kieliszku wina w ulubionej winiarni, czy 
wyjście do kina albo teatru. Chodzi o wymianę energii i wspól-
ne spędzanie czasu. Bardzo też lubię znajomości sprzed lat, 
z różnych etapów mojego życia. Znacie to uczucie gdy spotyka-
cie kogoś raz na kilka miesięcy (a czasem rzadziej), a macie wra-
żenie, że widzieliście się w ubiegły piątek wieczorem? Ja mam 
tak bardzo często. Każdy z nas ma swoje życie, własne sprawy, 
a mimo to istnieje nić porozumienia, dzięki której miło spędza 
się czas. Tak po prostu. 

Każda osoba i każde spotkanie zostawia po sobie ślad, spra-
wiając że jestem tym kim jestem. Czytałem jakiś czas temu pod-
sumowanie badań amerykańskich (a jakże!) naukowców, z któ-
rych wynikało że ci, którzy nie mają przyjaciół, nie są skłonni do 
pomocy, nie mają też szerszej perspektywy i skupiają się głównie 
na sobie. Najbliższa rodzina zwykle akceptuje nas bowiem takimi 
jakimi jesteśmy i nie musimy się nawet za bardzo starać – geny, 
więzy krwi, wspólne wspomnienia, święta, spotkania u babci, 
imieniny u cioci. Żeby jednak mieć wokół siebie ludzi, których 
wybraliśmy sami, a co ważniejsze, którzy z własnej woli również 
wybrali nas, to już sztuka wyższych lotów. O takie relacje trzeba 
przecież dbać, wykazywać inicjatywę, a nie tylko odhaczać spo-
tkania przy okazji kolejnych świąt, bo tak trzeba. Kiedy patrzę na 
swoje życie to cokolwiek się działo dobrego, ale i złego, tragiczne-
go, zawsze miałem obok ludzi, na których mogłem liczyć. Niech 
tak już będzie zawsze!   

WIĘCEJ FELIETONÓW 
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KRZYSZTOF 
KOCZOROWSKI
 
Od kilkunastu lat zajmuje się projektowaniem 
marki. Na swoim koncie ma ponad 150 nazw, 
które stworzył na potrzeby powstających firm, 
wprowadzanych na rynek produktów oraz usług. 
Opracował i wdrożył kilkadziesiąt strategii 
komunikacyjnych zarówno dla  międzynarodowych 
korporacji, jak i firm rodzinnych. Miłośnik dobrego 
jedzenia, kina oraz podróży.

3 4 – 3 5



ytuacja na światowym rynku nierucho-
mości, po wstrząsie spowodowanym 
pandemią, wydaje się pomału stabili-

zować. Klienci zorientowali się bowiem, że 
nieruchomości wciąż są najbezpieczniejszą 
formą lokowania kapitału. Jednym z najnow-
szych trendów jest wyraźny wzrost zaintere-
sowania nieruchomościami klasy premium, 
zwłaszcza luksusowymi apartamentami zlo-
kalizowanymi nad wodą.

TEKST I ZDJĘCIE Mat. Prasowe
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W dowolnej lokalizacji na świecie apar-
tamenty zlokalizowane nad wodą, czy to 
nad morzem, jeziorem czy malowniczą 
rzeką w centrum miasta, to oferty unikal-
ne. Budowane w pierwszej linii zabudowy 
są doskonałym miejscem lokowania kapi-
tału ze względu na swoją ograniczoną po-
daż i to bez względu na to, czy kupowane 
są w celach zamieszkania, czy też inwesty-
cyjnie – z planem wynajmu krótkotermi-

nowego. Te ostatnie, w świetle zagrożenia 
COVID-19, są doskonałą, komfortową i co 
najważniejsze – bezpieczną alternatywą 
dla dużych ośrodków hotelowych, które 
niejako wymuszają częste kontakty z duży-
mi grupami ludzi.

Tego typu apartamenty wynajmowane 
krótkoterminowo posiadają własne zaple-
cze kuchenne, co  eliminuje ryzyko związa-
ne z korzystaniem z hotelowej restauracji 

INWESTOWANIE W APARTAMENTY 

W GDAŃSKIM WYDANIU

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

J E D N Y M  Z   N A J N OWS Z YC H 
T R E N D ÓW  J E S T  W Y R A Ź N Y  WZ RO S T 
Z A I N T E R E S OWA N I A  N I E RUC HO MO Ś C I A M I 
K L A S Y  PR E M I U M ,  Z W Ł A S Z C Z A 
LU K S U S OW Y M I  A PA RTA M E N TA M I 
Z L OK A L I Z OWA N Y M I  N A D  WODĄ .
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a więc i częstych kontaktów z hotelowymi gośćmi. In-
nym powodem wzrostu zainteresowania takimi apar-
tamentami jest chęć posiadania tzw. second home – 
miejsca, które w przypadku wprowadzenia kolejnego 
lockdownu, umożliwiałoby spędzenie okresu izolacji 
w komfortowych warunkach i ciekawej lokalizacji.

Dobrym przykładem jest trójmiejski rynek apar-
tamentów nadwodnych, który ma przed sobą bardzo 
dobre perspektywy, głównie dzięki skutecznej pro-
mocji wielu inwestycji oraz stale rozwijającej się ofer-
cie turystycznej. Potencjał ten dostrzegają nie tylko 
inwestorzy lokalni, ale też nabywcy z całego świata. 
W czasach kryzysu branży hotelarskiej, doskonale po-
łożone apartamenty stają się jedną z najbardziej atrak-
cyjnych form inwestycji.

Najpopularniejsze apartamenty klasy premium, 
oprócz dogodnej lokalizacji i nowoczesnego designu 
wnętrz, posiadają również inne udogodnienia. Stan-

NA JPOPU LA R N IEJSZE 
A PA RTA MENT Y K LASY 

PR EMIU M, OPRÓCZ 
DOGODN EJ LOK A LIZACJI 

I NOWOCZESN EGO 
DESIGN U W N ĘTR Z, 

POSI A DA JĄ RÓW N IEŻ 
I N N E U DOGODN IEN I A. 



dardem są duże przeszklenia i tarasy ofe-
rujące widok na tętniące życiem akweny 
wodne, a także zlokalizowane w parterach 
strefy gastronomiczne i usługowe. Coraz 
częściej pojawiają się również inwestycje 
z własnymi marinami jachtowymi. Wszyst-

ko po to, aby zapewnić właścicielom i go-
ściom maksymalny komfort.

Dobrym przykładem realizacji tego tren-
du na trójmiejskim rynku jest inwestycja 
Chlebova Apartamenty zlokalizowana 
nad samym brzegiem Motławy, w miejscu 

Germania Brotfabrik – dawnej przemysło-
wej fabryki chleba, która działała tu nie-
przerwanie aż do końca II wojny świato-
wej. Oprócz wyjątkowej lokalizacji przy 
samej marinie, nacisk położono tu również 
na nowoczesne przestrzenie rekreacyjne 
– strefę fitness, strefę biznesową czy salę 
zabaw dla najmłodszych. W  parterach 
przewidziano lokale usługowe, a na dachu 
zaprojektowany został taras widokowy. 
Wszystko wskazuje więc na to, że Chlebova 
dołączy do grona najbardziej pożądanych 
lokalizacji położonych w Gdańsku, zarów-
no dla inwestorów, jak i turystów zaintere-
sowanych krótkoterminowym najmem.

Lokalizacja obiektu zapewnia inwesto-
rom wiele korzyści między innymi dostęp 
do wodnych atrakcji, zabytków Gdańska 
czy obiektów kultury i sztuki - mówi Bartło-
miej Oset, wiceprezes zarządu NDI Develop-
ment. Pomimo to, Chlebova zlokalizowana 
jest w miejscu, które zapewnia wytchnienie 
od zgiełku centrum miasta, a dzięki temu 
jest doskonałym miejscem, w którym spę-
dzony czas pozwoli czerpać z komfortu 
prawdziwego zacisza domowego. To właśnie 
te czynniki bezpośrednio przekładają się na 
dobre wyniki sprzedaży –  dodaje.   

4 0 – 4 1 M I E J S C A  /  P L A C E S



KONIARZ ZIMĄ NIEMAL MIESZKA W STAJNI. I NIE CHODZI BYNAJMNIEJ O TO BY W POSZUKIWANIU CIEPŁA ZAKOPAĆ SIĘ 
W STOGU SIANA I PRZESPAĆ AŻ DO WIOSNY. WRĘCZ PRZECIWNIE, BO JEŹDZIECKIE ŻYCIE ZIMĄ TRWA W NAJLEPSZE.

TEKST Alicja Kocik   ZDJĘCIE Aleksandra Ziętak
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odczas gdy „normalni ludzie” ogra-
niczają w tym czasie swoją aktyw-
ność do przemykania jak najszyb-

ciej z domu do pracy i na odwrót, ci, którzy 
połknęli jeździeckiego bakcyla, spędzają 

P każdą wolną chwilę w siodle. 
Rano, przed pracą czy szkołą, choć na 

chwilę zaglądają do stajni. Jeśli mają wię-
cej czasu, starają się pojeździć, jeśli cza-
su nie wystarcza, to chociaż chcą odwie-

C O  R O B I  K O N I A R Z  Z I M Ą ?

dzić swojego rumaka, dosypać mu siana, 
pogłaskać albo po prostu chwilę z  nim 
pobyć. Bo stajnia to magiczne miejsce, 
w  którym człowiek łapie dobrą energię 
na cały dzień. 

CO ROBI 
   KONIARZ ZIMĄ?



Gdy w biurach na Hipodromie dopiero zaczyna się 
dzień, na krytej ujeżdżalni tuż za ścianą trwa aktywne 
życie na całego. Tup, tup – to słychać tętent galopują-
cych koni. Jedni ustawiają przeszkody i robią sobie po-
ranny trening, inni wybierają szybką przebieżkę, kilka 
kółek wystarcza by się rozruszać. Potem, po takim wy-
siłku, pracuje się zupełnie inaczej, człowiek jest rozbu-
dzony, krew w żyłach szybciej krąży, a wraz z nią całe 
mnóstwo endorfin. 

Hala znów się zapełnia po południu. To druga tura, 
ci, którzy skończyli właśnie pracę czy szkołę i przed po-
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W   S IODL E  MOŻ NA 
S I Ę  OD C I ĄĆ  OD 
WS Z YS T K I E G O, 

J E S T E Ś M Y  T Y L KO 
M Y,  KO Ń  I   W I AT R ...

C O  R O B I  K O N I A R Z  Z I M Ą ?
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wrotem do domu zaglądają na trening czy 
po prostu, żeby sobie pojeździć. 

A gdy zapada zmierzch i pracownicy 
wychodzą z biur, w stajniach wciąż trwa 
jeździecki dzień. Stuk, stuk – to z odda-
li słychać końskie podkow y na bruku. 
Wierzchowce wracają z padoków, na któ-
rych spędziły część dnia. Pora na kolację, 
a potem na zabiegi pielęgnacyjne, czysz-
czenie, strzyżenie, zaplatanie grzyw, cza-
sem pojawi się kowal… gdy my jesteśmy 

już w domu i po sytym obiedzie zapada-
my w zimową drzemkę, koniarze wciąż 
jeszcze są w stajni. Tutaj spotyka się zna-
jomych, jest czas na wspólną kawę i plo-
teczki, jest też po prostu zwykła radość 
z przebywania ze zwierzętami. 

Czasami, gdy sypnie śniegiem, można 
zobaczyć jeźdźców na torze wyścigowym. 
Ich sylwetki odcinają się ostro na białym tle, 
a cały Hipodrom wygląda wówczas, jak jakaś 
magiczna kraina, w której czas płynie swoim 
rytmem. Nie ma czasu na rozpamiętywanie 

codziennych kłopotów, nikt nie ma tez na to 
ochoty. W siodle można się odciąć od wszyst-
kiego, jesteśmy tylko my, koń i wiatr

W tym roku aktywność nas wszystkich jest 
wciąż przytłumiona przez panoszącego się ko-
ronawirusa. Śniegu też na razie nie ma za wie-
le. Ale nasza kryta ujeżdżalnia, jak zawsze, 
tętni życiem, a endorfiny wciąż krążą w krwio-
biegu, dając dobrą energię na kolejne dni. 

Warto być koniarzem. Złapać bakcy-
la, a potem zostać członkiem tej specy-
ficznej braci. 
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JEDZENIE 
I NTUICYJ NE
Jedz w tedy, gdy jesteś 
głodny, przest a ń 
w tedy, gdy jesteś sy t y

niedawna w drodze do pracy codziennie 
mijałam sklep ze zdrową żywnością. Obok 
wejścia stał baner prezentujący wyretuszo-

waną, młodą kobietę, trzymającą miarkę krawiecką przy 
nienaturalnie szczupłej talii. Dopiero za którymś razem 
pomyślałam o tym, jak głęboko osadzony w naszej kultu-
rze jest taki widok. 

Większość książek i broszur opisujących konkretne 
diety ma na okładce wagę, miarkę lub szczupłego człowie-
ka, wiele sklepów z warzywami reklamowanych jest przy 
pomocy zdjęć ludzi „śmiejących się do sałatki”. Zawsze są 
to sałatki bez sosu, same liście. Nie znam nikogo, kto cie-
szyłby się jedząc same liście. 

M O D A  /  U R O D A  /  D E S I G N

J E D Z E N I E  I N T U I C Y J N E . . .

Do

KIEDY BYŁAM W PODSTAWÓWCE, CHYBA 
W CZWARTEJ KLASIE, MIELIŚMY ZAJĘCIA 
Z PANIĄ DIETETYK, KTÓRA UCZYŁA NAS, JAK 
OBLICZYĆ SWÓJ WSPÓŁCZYNNIK BMI. PAMIĘTAM, 
JAK ZAZNACZYŁA, ŻE SYSTEM LICZENIA JEST 
PRZESTARZAŁY I POWINNO CELOWAĆ SIĘ 
W DOLNĄ GRANICĘ WAGI PRAWIDŁOWEJ LUB 
NAWET NIEDOWAGĘ. CO CIEKAWE, POWIEDZIAŁA 
TO JEDYNIE DZIEWCZYNOM, PRZYKLASKUJĄC 
TYM SAMYM KULTUROWYM STEREOTYPOM – ŻE 
TO KOBIETY SWÓJ WYGLĄD POWINNY OPIERAĆ 
NA TABELKACH PEŁNYCH WYLICZEŃ. PÓŹNIEJ 
MÓWIŁA O TYM, W JAKI SPOSÓB DOJŚĆ DO 
WYMARZONEJ SYLWETKI. ODPOWIEDŹ BYŁA 
PROSTA: PRZEZ ZDROWE ŻYWIENIE. „ZDROWE 
ŻYWIENIE” ROZUMIANE JAKO OGRANICZANIE 
SIĘ, A NIE JEDZENIE ZBILANSOWANIE CZY 
SUPLEMENTACJĘ. WTEDY WŁAŚNIE PO RAZ 
PIERWSZY „ZDROWE JEDZENIE” ZOSTAŁO W MOJEJ 
GŁOWIE SPRZĘŻONE Z DIETĄ. W KOLEJNYCH 
LATACH ZWIĄZEK TEN TYLKO SIĘ ZACIEŚNIAŁ.

TEKST Jagoda Rybkowska
GRAFIKI pexels.com
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Jakiś czas temu natknęłam się na pojęcie 
„jedzenia intuicyjnego” i zaczęłam zgłębiać 
ten temat. Znaczna część społeczeństwa, 
w tym ja i wielu moich znajomych, ma silną 
potrzebę kontrolowania swojego odżywiania. 
Przejawia się to na różne sposoby: są ludzie, 
którzy jedzą z zegarkiem w ręku, wyznaczają 
sobie ścisłe pory posiłków. Inni liczą kalorie 
i nie pozwalają sobie zjeść więcej nawet jeśli 
są głodni. Wielu z nas czegoś sobie odmawia 
w imię samego odmawiania i ograniczania. 
W mediach społecznościowych można zna-
leźć grupy zrzeszające ludzi rezygnujących 
na jakiś czas z cukru, kofeiny, fast foodów etc. 
Jedzenie intuicyjne jest filozofią (to chyba 
najważniejszy jego aspekt – nie jest to dieta, 
a nurt psychologiczny), która odchodzi od 
takich postanowień i ścisłych zasad. W naj-
prostszym rozumieniu polega ono na trakto-
waniu jedzenia przede wszystkim jako zaspo-
kajania potrzeby fizjologicznej: jemy wtedy, 
kiedy jesteśmy głodni, a przestajemy wtedy, 
gdy czujemy się syci.

Brzmi to banalnie i łatwo, ale we współcze-
snym świecie takie podejście do odżywiania 
się wcale nie jest takie proste. Z jednej strony 
ze wszystkich stron zasypywani jesteśmy ob-
razami tych śmiejących się do sałaty, z drugiej 
popkultura serwuje nam znormalizowane ob-

razy jedzenia kompulsywnego (kto z nas nie 
widział przynajmniej jednej sceny filmowej, 
w której kobieta leczy złamane serce wielkim 
pudełkiem lodów i toną ciastek?). Jedzenie in-
tuicyjne opiera się w dużej mierze na zaufaniu 
samym sobie i temu, że nasz organizm sam 
wie, czego w danym momencie potrzebuje, 
nawet jeśli nie są to potrzeby wpisujące się 
w popularną wizję zdrowego jedzenia. 

W ciągu ostatnich miesięcy sposób odży-
wiania Polek i Polaków uległ wielu modyfika-
cjom. Wraz z zamknięciem gastronomii za-
częła zanikać społeczna funkcja jedzenia - nie 
chodzi się już na wspólne posiłki w mieście, 
nie spotyka w dużych gronach na rodzinne 
czy przyjacielskie obiady. Wielu z nas zostało 
zamkniętych w domu, czy to z powodu kwa-
rantanny, czy z wyboru, stąd też możliwość 
uprawiania aktywności fizycznej została ogra-
niczona. Na początku marcowej kwarantanny 
zaobserwowałam zmienne tendencje: w ciągu 
pierwszych dwóch – trzech tygodni w me-
diach społecznościowych pojawiła się ogrom-
na ilość przepisów na proste posiłki i słodycze, 
które możemy przygotować w domu. W kolej-
nych tygodniach artykuły tego typu zaczęły 
pojawiać się coraz rzadziej, a ich miejsce zajęły 
porady na temat utraty wagi domowymi spo-
sobami czy sposoby na przeniesienie ćwiczeń 

z siłowni do salonu. Są to warunki sprzyjające 
z jednej strony nabraniu nowych nawyków 
żywieniowych, z drugiej, niestety, rozwojowi 
zaburzeń odżywiania.

Pojawia się strach przed brakiem aktyw-
ności fizycznej i związaną z nim brakiem 
sylwetki, częściej czujemy ochotę na fast 
foody czy jedzenie traktowane właśnie jako 
poprawiacz humoru, czyli dokładnie to samo 
pudełko lodów, którymi zajadała się Bridges 
Jones czy bohaterki „Przyjaciół”.

Jednym z moich ulubionych w ostatnim 
czasie kont na Instagramie jest Antydieta 
(@malgosia.akkus). Jego autorka, Małgosia, 
zwraca uwagę na to, jak często jedzenie po-
wiązane jest z poczuciem obowiązku czy 
winy i jak szkodliwe może być takie jego trak-
towanie. Pod jednym z jej zdjęć zobaczyłam 
kiedyś hasztag „ciałożyczliwość” i pomyśla-
łam sobie, że to jest właśnie to, czego życzę 
sobie i wszystkim innym jedzącym ludziom. 
Życzliwość. Dla siebie. Dla swojego brzucha, 
żołądka i swojej głowy. To, czy przejawia się 
ona w jedzeniu zgodnie z dietą czy kupowaniu 
litrowego pudełka lodów po ciężkim dniu jest 
już indywidualną kwestią. Po prostu bądźmy 
dla siebie życzliwi i pamiętajmy, że jedzenie 
to wspaniałe medium do przekazywania sobie 
czułości i troski.   

  Czesanie i stylizacje
  Diagnoza skóry głowy i włosów
  Koki i upięcia

  Strzyżenie damskie i męskie
  Koloryzacje / dekoloryzacje
  Rytuały pielęgnacyjne włosów

  FORUM GDAŃSK |  poziom -1, Targ Sienny 7, Gdańsk    
   tel. 888 922 964 & 58 732 61 75
  GALERIA MOKOTÓW | ul. Wołoska 12, Warszawa   

   tel. 794 900 680 & 22 161 36 44
  CEDET | ul. Krucza 50, Warszawa   

   tel. 780 107 920 & 22 290 41 80

http://www.klgaleria.pl/


TEKST Anna Chwistecka-Samson  ZDJĘCIA www.freepik.com
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PRZYGOTOWANIE CERY POD 
MAKIJAŻ OKOLICZNOŚCIOWY

KAŻDA Z NAS CHCE PIĘKNIE WYGLĄDAĆ KAŻDEGO DNIA, ALE JEŚLI CZEKAJĄ NAS WIĘKSZE WYJŚCIA, TO STARAMY 
SIĘ JESZCZE BARDZIEJ. W PRZYPADKU ŚWIĄT, WESEL CZY INNYCH IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH CHCEMY LŚNIĆ JAK 
GWIAZDY I DLATEGO TEŻ CZĘSTO UDAJEMY SIĘ DO WIZAŻYSTKI LUB SAME STARAMY SIĘ ZROBIĆ NA TĘ OKAZJĘ EKSTRA 
MAKIJAŻ. WYBIERAMY DŁUGOTRWAŁE KOSMETYKI LUB WYBIERAMY NAJLEPSZĄ MAKIJAŻYSTKĘ I OCZEKUJEMY, ŻE 
NASZ MAKE-UP PRZETRWA CAŁĄ NOC W NIENARUSZONYM STANIE. ALE CZY TO WYSTARCZY? NIESTETY NIE.

makijażu okolicznościowym jednym 
z ważniejszych czynników trwałości 
makijażu jest przygotowanie cery. 

Oczywiście, że bardzo dużą rolę odgrywają 
odpowiednio dobrane do cery kosmetyki oraz 
sposób ich aplikacji, ale nawet najlepsze pro-
dukty do makijażu nie sprawdzą się, jeśli skóra 
nie będzie na nie odpowiednio przygotowana. 

Chociaż wiemy, że o naszą cerę powinny-
śmy dbać codziennie, to różnie z regularną 
pielęgnacją bywa. Która z nas pamięta o re-
gularnym peelingowaniu skóry czy znajduje 
czas na nawilżającą maseczkę dwa razy w ty-
godniu? No właśnie. Dlatego pamiętajmy 
o tym przynajmniej przed większym wyj-
ściem i zaplanujmy sobie czas na te działania.

TYDZIEŃ PRZED IMPREZĄ
Zacznij pić dużo wody. Postaw butelkę tak by 
mieć ją w zasięgu wzroku i wypij kilka łyków 
za każdym razem, kiedy ją zobaczysz. 

Zrób peeling oczyszczający i  nałóż 
maseczkę nawilżającą odpowiednie do ro-
dzaju Twojej cery.

Rano i wieczór nakładaj na twarz krem 
nawilżający.

2-3 DNI PRZED MAKIJAŻEM
Jeżeli regulujesz brwi i/lub usuwasz włoski 
z twarzy to zaplanuj te czynności na kilka dni 
przed planowanym makijażem. Dlaczego nie 
dzień lub tuż przed? Depilacja bardzo często 
sprawia, że nasza skóra staje się delikatnie po-
drażniona, zaczerwieniona, czasami dochodzi 
nawet maleńkich uszkodzeń. Dlatego czynno-
ści te należy wykonać dwa lub trzy dni przed 
makijażem – tak aby skóra miała czas na zre-
generowanie się.

W

P R Z Y G O T O W A N I E  C E R Y . . .

Pamiętaj o piciu wody i kremie nawil-
żającym!

UWAGA! Regulacja brwi czy usuwanie 
‘wąsika’ nie jest koniecznością. Tylko od 
Ciebie zależy, czy masz na to ochotę czy nie. 
Oczywiście makijaż będzie lepiej wyglądać, 
kiedy te czynności są wykonane, ale nikt nie 
ma prawa zmuszać cię do ich wykonywania.

maseczkę w płachcie oraz płatki kolage-
nowe pod oczy.

Jeżeli makijaż będzie wykonywany u wiza-
żystki, idź do niej bez makijażu. Nie nakładaj 
“tylko odrobinki podkładu” czy “tak tylko 
troszkę tuszu na rzęsy”. Trzeba będzie zmyć te 
produkty przed makijażem, co wydłuży czas jego 
wykonania oraz może wpłynąć na jego trwałość.

J EDN Y M Z WA Ż N I EJSZ YCH 
CZ Y N N I KÓW TRWA ŁOŚCI 
M A K IJA Ż U J E ST 
PR Z YG OTOWA N I E CERY.

DZIEŃ PRZED MAKIJAŻEM
Impreza już jutro! Twoje zadanie specjalne na 
wieczór to:
• chwila relaksu
• peeling i maseczka nawilżająca odpowied-
nie do twojego typu ceru
• woda i krem nawilżający
• wyspać się!

Te kroki są bardzo ważne. Jeżeli bę-
dziesz zmęczona i niewyspana, następnego 
dnia twarz może być lekko opuchnięta 
a oczy podkrążone. 

DZIEŃ MAKIJAŻU
Rano umyj buzię, nałóż tonik i krem na-
wilżający. Około godziny przed makijażem 
możesz też nałożyć na twarz (na 15 minut) 
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Jeśli malujesz się sama, również nie nakła-
daj kosmetyków kolorowych przed rozpoczę-
ciem właściwego makijażu.

IMPREZA
Ciesz się trwałym makijażem, który przetrwa 
największe tańce-hulańce-swawole.

O CZYM JESZCZE NALEŻY 
PAMIĘTAĆ?
Jest jedna bardzo ważna rzecz. W czasie, 
kiedy chcemy przygotować skórę pod 
makijaż możemy wpaść na pomysł, że ja-
kieś nowe cudo z  drogerii czy perfumerii 
sprawi, że skóra będzie piękna. Tymczasem 
wprowadzenie nowego produktu do pielę-
gnacji tuż przed większym wyjściem może 
sprawić nam więcej kłopotów, niż pożytku. 
Nigdy nie wiemy, jak skóra zareaguje na 
nowy kosmetyk – czy nie pojawią się na niej 
niechciane niespodzianki (jak chociażby 
uczulenie). Testowanie nowości zostawmy 
na inny czas. 

Przed imprezą używaj tylko sprawdzo-
nych kosmetyków, które nie wyrządzą Ci 
krzywdy. Jeżeli nie masz takich sprawdzo-
nych kosmetyków, sięgnij po te z najprost-
szymi składami czy też przeznaczone dla 
alergików. Jest mniejsze prawdopodobień-
stwo, że zaszkodzą skórze. 

Oprócz pięknego makijażu chcesz mieć 
również wystrzałową fryzurę? Przy umawianiu 
się do fryzjerki i wizażystki, czy też przy plano-
waniu samodzielnego wykonania tych czynno-
ści pamiętaj, że najlepiej wykonać jest fryzurę 
przed makijażem. Lakier do włosów, który 
osiądzie na twarzy na już wykonanym makijażu, 
może źle wpłynąć na jego wygląd i trwałość.

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

Jeśli nie jesteś w stanie logistycznie 
tego ułożyć i make-up będzie przed fry-
zurą to:
• umyj włosy rano, aby fryzjerka nie musiała 
tego robić, gdy na twarzy masz już makijaż
• poproś fryzjerkę o osłonę na twarz na czas 
lakierowania włosów
Udanej imprezy!   

http://aioli.com.pl/


PRZYSZŁOŚĆ MODY 
Z A C Z Y N A S I Ę  D Z I Ś: 
P R O G N O Z A  N A  R O K  2 0 2 1
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TEKST Daria Bahlai  ZDJĘCIA Mat. prasowe

W OBLICZU ZMIAN KLIMATYCZNYCH, NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH I GLOBALNEJ PANDEMII BRANŻA 
MODY ZMIERZA KU NOWEJ RZECZYWISTOŚCI. CIĘŻAR GATUNKOWY PRZENOSI SIĘ Z DÓBR FIZYCZNYCH 
NA WARTOŚCI KULTUROWE. SŁOWEM ROKU 2020 DLA PRZEDSIĘBIORSTW MODOWYCH JEST „ADAPTACJA”. 
MARKI, KTÓRE WYKAZAŁY SIĘ ZDOLNOŚCIĄ DO NATYCHMIASTOWEGO DOSTOSOWANIA SIĘ DO GWAŁTOWNYCH 
ZMIAN REGUŁ GRY, W 2021 ROKU MOGĄ SPODZIEWAĆ SIĘ POZYTYWNYCH WYNIKÓW. INNI NIE.

Z A  P OMO C Ą  W YOB R A Ź N I 
I   Z   UŻ YC I E M  N A R R AC J I 
F I L M  U MOŻ L I W I A  P OW RÓ T 
W Y R A F I NOWA N YC H 
K R E AC J I  MOD OW YC H  D O 
Ż YC I A  C ODZ I E N N E G O...

dium branżowego w ramach panelu dysku-
syjnego podczas Nowness Digital Festival. 
Organizatorem wydarzenia była brytyjska 
cyfrowa platforma video Nowness, którą 

w 2010 roku uruchomił Jefferson Hack, dy-
rektor kreatywny Dazed Media. W ramach 
festiwalu projektanci modowi, reżyserowie, 
choreografowie, producenci dyskutowali 
o przyszłości branży fashion, wskazując, że 
narzędzia cyfrowe, głównie filmy, zastąpią 
wysokobudżetowe sesje fotograficzne ro-
dzaju glamour editorial. 

NARRACJA CZY 
WIZUALIZACJA? 
Isobel Farmiloe, specjalistka ds. strategii 
kreatywnych Dazed Media, w  raporcie 
The Era of Monomass1 wyodrębnia cztery 
globalne trendy, opisujące oczekiwania 
odbiorców w  2021 roku. Jako pierwszy 
wskazuje „historie, które przemawiają do 
widzów”, czyli globalny, inkluzyjny story-
telling. „Obecne ograniczenia, związane 
z pandemią nie rewolucjonizują mody, lecz 
wpływają na jej doczesność. Za pomocą wy-
obraźni i z użyciem narracji film umożliwia 
powrót wyrafinowanych kreacji modowych 
do życia codziennego” – komentuje Baloji, 
belgijski artysta pochodzenia kongijskiego 
i autor filmów Zombies (2019), Binti (2019) 
i Kaniama show (2018). Ekranizacje mo-
dowe na ogół mają reputację zarozumiałych, 
abstrakcyjnych i  dotyczących wyłącznie 

ADAPTACJA CYFROWA
„Kiedy człowiek ogląda typowy pokaz 
mody, gdzie modelki chodzą po wybiegu, 
jego uwaga może być łatwo rozproszona. 
Film modowy pozwala skierować wzrok 
odbiorców na konkretny element stylizacji. 
Wszelkiego rodzaju wideo dają możliwość 
doprecyzować przekaz marki oraz dokład-
nie zbadać, kto jest faktycznym odbiorcą 
tego przekazu” – twierdzi Priya Ahluwalia, 
projektantka modowa i laureatka nagrody 
British Fashion Council 2020. By przed-
stawić swoją najnowszą kolekcję Priya 
wspólnie z reżyserką Samoną Olanipekun 
stworzyła film zatytułowany Joy (2020). 
Znalazł się on na liście produkcji wyemito-
wanych w trakcie festiwalu GucciFest. 

Priya dzieliła się własnymi refleksjami 
o przyszłości filmu modowego jako me-

P R Z Y S Z Ł O Ś Ć  M O D Y  Z A C Z Y N A  S I Ę  D Z I Ś . . .



grup elitarnych. Stawiają na piękny obrazek. W  2021 
większy nacisk położony będzie na naładowaną emocjo-
nalnie historię, jej znaczenie i stosowność. Za przykład 
służyć mogą na przykład The Pedestrian Bianki Sanders, 
świąteczna kampania reklamowa Family is Who You 
Love Ralpha Laurena czy Manifest Stelli McCartney. 

Jako drugi trend Isobel Farmiloe wskazała „estetykę 
Lo-Fi” - ekstremalne, inspirowane stylistyką lat 90. filmy 
standardu Video Home System. Najlepszym przykładem 
może być prezentacja kolekcji Personal belongings – 
kolaboracji producenta walizek Rimowa z Off-White, 
marką odzieżową Virgila Abloha. 

Kolejnym, trzecim trendem 2021 roku będzie ga-
mifikacja modowa. Gry komputerowe można będzie 
wykorzystać do prowadzenia skutecznej sprzedaży 
ubrań w Internecie.  Po takie rozwiązanie sięgnął już 
Nike, kiedy w 2019 nawiązał współpracę z Fortnite, 
absolutnym hitem wśród gier międzyplatformowych. 
Limitowana kolekcja ekskluzywnych ubrań Nike x 
Fortnite oraz butów sportowych Nike modelu Air 
Jordans była dostępna do zakupu in-game. Kampania 
zakończyła się wielkim sukcesem2. 

Czwartym trendem 2021 roku, najciekawszą propo-
zycją z listy Farmiloe są tzw. shoppable videos - każdą 
rzecz, którą zobaczysz na nagraniu będziesz mógł kupić. 
Wystarczy jedno kliknięcie. Świetnym przykładem da-
nego rozwiązania jest świąteczna kampania reklamowa 
#TEDPRESENTS - brytyjskiego serwisu e-commerce 
Ted Baker. Hasłem filmu jest „Zobacz, polub, kup”. 

W roku 2021 marki muszą zadbać o zapewnienie 
odbiorcom atrakcyjnego, wciągającego doświadczenia 
medialnego. Na pomoc przyjdą narzędzia cyfrowe AR, 
VR, filmy 360° oraz animacja 3D. Wirtualne przymie-
rzalnie, hologramy, hiperrealistyczne cyfrowe wrażenia 
będą dostępne dla każdego posiadacza smartfonu czy 
komputera. „Teraz marki uświadamiają sobie, że mają 
pełną kontrolę nad procesem kreatywnym i są w stanie 
tworzyć nowe, trwałe upamiętnienia w świadomości od-
biorców. Tworzyć własne dziedzictwo” – podsumowuje 
Fred Paginton, dyrektor kreatywny Dazed Studio.

DEMOKRATYZACJA MODY 
Niepowtarzalność, ekskluzywność i przynależność do 
elitarnej grupy. Najważniejszym celem marek luksuso-
wych jest sygnalizacja statusu społecznego. Czym się 
wyróżnia torebka Birkin o średniej wartości $8,000? 
Estetyką? Funkcjonalnością? Jest oznaką wysokiej po-
zycji majątkowej. Nawet jeżeli właścicielka (np. Wiktoria 
Beckham) używa jej do noszenia pieluch dla dzieci. 
Podobne zachowania konsumenckie charakteryzują 
rynek sprzed pandemii. 

Moda jest jedną z branż, które ucierpiały najbardziej 
wskutek spowodowanego pandemią kryzysu gospodar-
czego. Nie będzie człowiek na Instagramie chwalić się 
najnowszą torebką z  logotypem znanej marki, bo po 
prostu jej nie kupi. Udowadnia to raport State of Fashion 
20213, przygotowany przez amerykańską spółkę 
McKinsey & Company, zajmującą się doradztwem w za-
kresie zarządzania strategicznego. Z badań wynika, że 
w 2021 wskaźnik globalnego obrotu aktywami przed-
siębiorstw modowych, szczególnie w segmencie mody 
luksusowej, spadnie o 15% poniżej wyników z roku 2019. 

McKinsey Global Fashion Index (MGFI), inaczej poziom 
zysku ekonomicznego przemysłu modowego, w grudniu 
2020 stanowi 6%, co wskazuje na spadek o 93% w porów-
naniu do roku 2019. 

Eksperci z McKinsey & Company prognozują kolejne 
straty. Wynika to przede wszystkim z braku popytu, 
a i nieustannie rosnącej stopy bezrobocia i zróżnicowań 
społecznych. Ponadto badania MKC udowadniają, że 
dobre wyniki sprzedażowe nie zależą od dużej ilości 
kreacji w kolekcjach. 58% ekspertów w dziedzinie mody 
uważa planowanie i odpowiedni dobór asortymentu 
w ofercie za kluczowy obszar działalności marek w 2021 
roku. Zmieni się samo podejście do sprzedaży. 

PR I REKLAMA W 2021:  
RELACJE, NIE LICZBY 
Wraz ze zwiększeniem roli mediów społecznościo-
wych i  ilości treści generowanych przez użytkowni-
ków (tzw. user-generated content), równowaga sił 
pomiędzy markami modowymi a ich potencjalnymi 
(lub rzeczywistymi) odbiorcami uległa radykalnej 
zmianie. W roku 2021 to opinie konsumentów będą 
mieć coraz większy wpływ na budowanie wizerunku 
marki, a nie oficjalne komunikaty specjalistów do 
spraw public relations. Główną wartością będzie za-
ufanie, wypracowane za pośrednictwem otwartego 
dialogu. Dlatego obecność marki w mediach społecz-
nościowych jest niezbędna.  

„Aktywność w mediach społecznościowych wycho-
dzi poza ramy prowadzenia blogów modowych” – wy-
jaśnia dla serwisu Business Of Fashion Rachna Shah, 
starsza wiceprezes ds. public relations międzynarodo-
wej agencji medialnej KCD. „Jeżeli wcześniej głównie 
blogerzy wpływali na poziom zainteresowania marką, 
w 2021 roku najbardziej skuteczną strategią komuni-
kacji będzie interakcja marki z konsumentami za po-
średnictwem mediów cyfrowych. W miarę postępów 
social media będą stanowić coraz większą wartość PR, 
ponieważ będą przekazywać dokładniejsze dane doty-
czące zasięgu społecznego” – dodaje. Początkowo buzz 
marketing zakładał, że interakcje pomiędzy użytkow-
nikami będą jedynie wzmacniać oryginalny przekaz 
marketingowy. W 2021 te role się odwrócą. Dyskusje 
użytkowników staną się oryginalnym przekazem mar-
ketingowym. Ludzie będą współtworzyć materiał, 
który wpłynie na ich doświadczenie i być może życie. 
Zwłaszcza, że przeciętny człowiek codziennie spędza 
online 6 godzin i 43 minuty online (a 50% tego czasu to 
udział w aplikacjach społecznościowych)4   
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• Badania “Digital 2020 Global Digital Overview” (serwis 
WeAreSocial we współpracy z HootSuite)
Źródło: https://mobirank.pl/2020/01/31/raport-digital-i-mobile-
na-swiecie-w-2020-roku/
• Nike Air Jordans X Fortnite
Źródło: https://esportsinsider.com/2019/05/epic-games-
launches-fortnite-and-nike-air-jordans-crossover/ 
• Raport McKinsey & Company State of Fashion 2021
Źródło: https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/
state-of-fashion 
• Badania “Digital 2020 Global Digital Overview” (serwis 
WeAreSocial we współpracy z HootSuite)
Źródło: https://mobirank.pl/2020/01/31/raport-digital-i-mobile-
na-swiecie-w-2020-roku/ 
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Uwielbia pracować z ludźmi i dla ludzi – pomaga 
spotkać swoją „drugą połówkę” jako dyrektor zarządzająca 
polskiego biura ekskluzywnej, międzynarodowej 
agencji kojarzenia par Berkeley International. Doktor 
habilitowana sztuk muzycznych, wykładowca Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie 
oprócz gry na flecie uczy młodzież podejścia i rozumienia 
sztuki, wrażliwości i dobrego smaku. Koncertowała 
w ponad 40 krajach na świecie i do dziś pozostaje 
czynnym muzykiem, a sama pogłębia swoją wiedzę  na 
Uniwersytecie Harvarda.

owy Rok, nowe nadzieje i nowe wyzwania....a mi-
łość wciąż rządzi się tymi samymi prawami 
i przede wszystkim dla wielu pozostaje najważniej-

szym składnikiem egzystencji, swoistą siłą napędzającą 
wszelkie życiowe działania. Ważne, czy żywimy ją do sie-
bie, bo tylko wtedy mamy szansę zbudować zdrową i dłu-
gotrwałą relację.

Ostatnie miesiące dla wielu były i nadal są czasem pró-
by  - często próby sił z samym sobą, szczególnie w przypad-
ku osób, które wiodą życie bez pary. Zapewniam – to się 
zmieni, jeśli samotność nie jest wybranką życia – czasami 
trzeba i co więcej – warto zaczekać.

Ostatnio sięgnęłam do cudownej, maleńkiej książecz-
ki wydanej przez The School of Life – jeśli nie znają jeszcze 
Państwo tej wyjątkowej organizacji, założonej przez uzna-
nego brytyjskiego filozofa oraz autora bestsellerów – Alain 
de Botton, to proszę to koniecznie nadrobić!  

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz www.anywhere.plF E L I E T O N  /  C O L U M N

N
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Tytuł kuszący – How to find love......pytanie towarzy-
szące każdemu na jakimś etapie życia i niezależnie od 
ilości poradników  - trudno na nie znaleźć krótką, jedno-
znaczną i wszystkich zadowalającą odpowiedź.  Wszyscy 
miłości pragną, ale czy wszyscy jej doświadczają? Patrząc 
z perspektywy historii miłość była kiedyś niemal ostatnim 
warunkiem udanego mariażu, co więcej mocno kompliko-
wała losy zakochanych, niejednokrotnie doprowadzając 
do tragicznych zakończeń.

Jakimi jesteśmy zatem szczęściarzami, kiedy wybór 
partnera może być wyborem serca, a nie układu, rozsąd-
ku, statusu, czy (nie daj Boże) braku cierpliwości? A i tak 
wciąż potrafimy źle wybierać, prowadzeni zwodniczy-
mi uczuciami – nie zakochujemy się w kimkolwiek, ale 
w swoich „typach”, nieustannie szukając „tego czegoś”, 
odrzucając wiele wartościowych osób bez specjalnych 
powodów, za to fascynując się tymi zupełnie dla nas nie-
odpowiednimi. Ileż przykładów mogłabym tu zacytować 
z pracy z klientami...

Z czego zatem wynikają nasze preferencje? Jedną 
z najpotężniejszych sił w prawie miłości jest potrzeba do-
pełnienia siebie poprzez drugiego człowieka, jako że sami 
często czujemy się niekompletni, wyrzucając sobie, na-
szym zdaniem istotne, braki pewnych cech osobowościo-
wych, czy fizycznych. 

Drugą siłą jest potrzeba bycia wspieranym, kiedy przy-
ciągają nas ludzie dostrzegający i rozumiejący niemalże 
bez słów nasze uczucia i odczucia, z którymi na codzień 
jesteśmy sami, czując się jeszcze bardziej samotni, często 
w opozycji do całego świata.

Sposób w jaki podchodzimy do miłości w wieku do-
rosłym jest ukształtowany przez nasze doświadczenia 
z dzieciństwa. W późniejszych partnerach przyciągają 
nas cechy, które przejawiali ukochani przez nas opieku-
nowie, zakodowane w naszej podświadomości, a przez to 
na swój sposób znajome.

Tak to łącząc intuicję z wiedzą o nas samych i wyciąga-
jąc wnioski z wcześniejszych doświadczeń możemy wybie-
rać to, co dla nas najlepsze, zwiększając znacząco szanse 
na trwały, szczęśliwy związek. Nawet, jeśli trzeba będzie 
dłużej zaczekać. Warto.   

HOW TO

FIND LOVE?

5 8 – 5 9

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

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

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

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

-
-

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

-

następuje etap uzupełnień tymczasowych, aby pacjent mógł oce-

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

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

nienaruszenie sąsiednich zębów może okazać się bardzo przekonują-

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

-
mują się raczej bezproblemowo. Wieloletnia praktyka wskazuje na 

-
wym okresie gojenia objawy te łatwo skorygować.

Podsumowując, odbudowy protetyczne poprawiają warunki zgry-

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

I M P L A N T 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





6 2 – 6 3 P O R T  L O T N I C Z Y  /  A I R P O R T

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

NA LOTNISKU W JASIONCE CORAZ 
WIĘCEJ PASAŻERÓW

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

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

Z dużym zadowoleniem ponownie 
obserwujemy na terminalu całe rodziny 

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

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

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

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

• IN ENGLISH

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

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

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

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

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

CO R A Z  W I ĘCE J  OS Ó B  P O W R AC A 
D O  P O D RÓŻO WA N I A  S A M O LOTEM 
PR ZEKO N UJĄC  S I Ę ,  ŻE  W PRO WA DZO N Y 
N A  LOTN IS K ACH  R E ŻI M  S A N ITA R N Y 
I   D O DATKO W E  O B OS TR ZEN I A , 
S KU TEC ZN I E  Z W I ĘK S Z A JĄ  P OZI O M 
B E ZPI EC ZEŃS T WA . 

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



BEZPIECZNE WAK ACJE  
Z W YLOTEM Z JASIONKI

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

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

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

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

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

• IN ENGLISH

START YOUR HOLIDAY SAFE 
WITH RZESZÓW AIRPORT

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

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

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

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

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

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

tekst i zdjęcia    P O R T LO T N I C Z Y R Z E S ZÓ W - J A S I O N K A  
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LOTNISKO W JASIONCE 
PARTNEREM PROGRAMU 
#CZASNAPODK ARPACKIE

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

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

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

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

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

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

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

- dodaje A.Hamryszczak

K A M PA N I Ą O B J Ę T E ZO S TA ŁY:
1. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
2. Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego 
Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych
3. Bieszczadzka Szkoła Rzemiosła w Uhercach 
Mineralnych
4. Bieszczadzka Kolejka Leśna
5. Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach 
Dolnych

tekst i zdjęcia    P O R T LO T N I C Z Y R Z E S ZÓ W - J A S I O N K A  
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6. Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie
7. Muzeum Lizaka w Jaśle
8. Skansen Karpacka Troja w Trzcinicy
9. Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazow-
niczego w Bóbrce
10. Muzeum Dziedzictwa Kresów
11. Muzeum Dobranocek w Rzeszowie
12. Muzeum-Zamek w Łańcucie
13. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
14. Teatr im. Wandy Siemaszkowej  
w Rzeszowie
15. Podziemne Przejście Turystyczne  
w Jarosławiu
16. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej 
17. Zespół Zamkowo-Parkowy w Krasicznynie
18. Arboretum w Bolestraszycach
19. Muzeum Ziemi Leżajskiej
20. Zespół Zamkowo-Parkowy w Baranowie 
Sandomierskim
21. Biuro podróży Pawuk - spływy pontonowe 

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

• IN ENGLISH

RZESZÓW INTERNATIONAL 
AIRPORT JOINS 
#CZASNAPODKARPACKIE

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

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

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

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

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

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



6 8 – 6 9 P O R T  L O T N I C Z Y  /  A I R P O R T

NA LOTNISKO W JASIONCE 
WRÓCIŁY POŁĄCZENIA 
MIĘDZYNARODOWE!

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

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

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

• IN ENGLISH

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

Cieszymy się z powrotu Ryanaira na 
rzeszowskie lotnisko. Wznawiane 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ROZKŁAD LOTÓW

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

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

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

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

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

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

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

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

B R I S T O L |  R YA N A I R
DNI T YGODNIA / 

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

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

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

G D A Ń S K S |  L O T
DNI T YGODNIA / 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W A R S Z A W A |  P L L L O T
DNI T YGODNIA / 

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

12345-- 05:30 06:25 LO3804 E170

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

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

1234567 18:15 19:10 LO3812 DH4

Z A D A R |  L O T
DNI T YGODNIA / 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B R I S T O L |  R YA N A I R
DNI T YGODNIA / 

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

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

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

G D A Ń S K S |  L O T
DNI T YGODNIA / 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W A R S Z A W A |  P L L L O T
DNI T YGODNIA / 

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

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

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

1234567 16:30 17:25 LO3807 DH4/E190

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

Z A D A R |  L O T
DNI T YGODNIA / 

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

- - - - -6- 11:10 13:10 LO570
REJS DO 19.09.2020 DH4
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