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BODY
POSITIVE
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

„PIĘKNO
POCHODZI Z WNĘTRZA”

- 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

Szafarnia 5/lok. U9, 80-755 Gdańsk
Rezerwacji można dokonać przez aplikację
a także przez kontakt bezpośredni
pod numerem telefonu +48 511 335 535
Nasze aktualne promocje znajdziesz i zobaczysz na:

www.aestheticszafarnia.pl
www.facebook.com/aesthetic.szafarnia
@aesthetic.szafarnia

- 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
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ANYWHERE. PL | PLATFORMA
MEDIALNA

LESZEK
CHORZEWSKI

www.anywhere.pl
www.facebook.com/anywherepl
www.twitter.com/anywherepl
instagram.com/anywhere.pl
www.linkedin.com/company/anywhere-pl

Prezes Mazowieckiego
Portu Lotniczego
Warszawa-Modlin Sp. z o.o.

NA ZLECENIE

wielką przyjemnością przedstawiam Państwa uwadze pierwsze wydanie nowego Magazynu Portu Lotniczego Warszawa/Modlin – Good Modlin. Nazwa
jest nieprzypadkowa, gdyż to, na czym najbardziej zależy
wszystkim pracownikom Lotniska Warszawa/Modlin, to
Państwa bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Stąd
też, poprzez ową grę językową, chcielibyśmy życzyć zawsze
dobrej podróży z naszego Lotniska.
Choć czasy na loty w przestworza są trudne, dziękuję za
to, że zdecydowaliście się Państwo podróżować z Lotniska
Warszawa/Modlin. Dzięki temu, doświadczacie historycznej chwili – trzymacie „w ręku” Good Modlin - nowy Magazyn, w nowoczesnej formule, który przygotowaliśmy wspólnie z platformą medialną Anywhere.pl. Mamy nadzieję, że
dzięki temu oczekiwanie na podróż będzie dla Państwa przyjemne, a lot pełen ciekawych i inspirujących artykułów.
Nie przedłużając, zapraszam do lektury Good Modlin!
– Good Modlin!
ENGLISH

Mazowiecki Port Lotniczy
Warszawa-Modlin Sp. z o.o.
ul. gen. Wiktora Thommee 1a
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki
www.modlinairport.pl
www.facebook.com/LotniskoWarszawaModlin
twitter.com/WMI_Airport
e-mail: bh@modlinairport.pl
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STREFA VIP Bartłomiej Kasprztkowski:

Aktor zawsze jest przecież bez winy
VIP ZONE Bartłomiej Kasprztkowski:

Actor is always without blame

50

PARTNER

TECHNOLOGIE Mieszczuchy nad
morzem - zabieramy dwa miejskie
Nissany w trasę!

PROT
Brama Wyżynna
Wały Jagiellońskie 2a
80-887 Gdańsk
www.prot.gda.pl
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LUDZIE Czytaj skład

PODRÓŻE Czytnik w fotelu

PEOPLE Read ingredient labels

TRAVEL E-reader on the back seat

84
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MIEJSCA Jesienna odnowa w Radisson
Blu Hotel, Sopot

PATRONAT

MODA Fish and chips

FASHION Fish and chips

PLACES Autumn renovation in Radisson
Blu Hotel in Sopot

DEAR SIRS AND MADAMS,

With great pleasure, I present to you the latest edition of the
new Warsaw Modlin Airpot Magazine – Good Modlin. The
name is not circumstantial, because Your safety and comfort during travel is our utmost priority at Warsaw Modlin
Airport. For that reason, we wanted through this wordplay
to wish you only good trips from our Airport.
Although, flying may be hard nowadays, I wanted to
thank You for travelling from Warsaw Modlin Airport.
Thanks to that, you can experience a historical moment
– right now, you’re “holding” Good Modlin – a new Magazine
in modern form, prepared in partnership with media platform Anywhere.pl. We hope, that this magazine will make
waiting for Your trip pleasurable and your flight full of interesting and inspiring articles.
Without further ado, I invite you to experiencing
Good Modlin!

Gdańsk

Gdynia

Sopot

Nasze magazyny lotniskowe

Gdańsk

ZDJĘCIE NA OKŁADCE

Karolina Nowaczyk

Rzeszów

Szczecin

Poznań

SPRAWDŹ

na anywhere.pl

Olsztyn

Łódź

Nasz Magazyn monitorowany jest przez
Instytut Monitorowania Mediów
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NASI AUTORZY
ANYWHERE.PL

RAFAŁ
BRYNDAL

TOMASZ
ORGANEK

IGA
GÓRECKA

KATARZYNA
ZDANOWICZ

WOJCIECH
ZAWIOŁA

JAKUB
FIREWICZ

MAGDALENA
JUSZCZYK

JAKUB
WEJKSZNER

Reżyser, scenarzysta, pisarz,
dramaturg i dziennikarz.
Autor największych polskich
hitów komediowych w XXI w.
W 2015 roku wydał bestsellerową powieść „Chłopcy".

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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.

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

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.

ENGLISH A journalist,

ENGLISH His main goal

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

is to become a published
author or convince himself that society wasn't
ready. Editor-in-chief at
Anywhere.pl.

KATARZYNA
WOŹNIAK

MARIKA
KRAJNIEWSKA

PIOTR
SOBIK

MONIKA
SZAŁEK

ŁUKASZ
RADWAN

Dźwiękoczuła i światłolubna. Na co dzień analizuje
rynek w „Media i Marketing Polska”. Po godzinach
kolekcjonuje opowieści.
Z wykształcenia polonistka
i filmoznawczyni.

Pisze książki i scenariusze
filmowe. Jest reżyserką i producentką krótkometrażowego filmu fabularnego „Głód”.
Na co dzień przeciwdziała
uprzedzeniom opartym na
krzywdzących stereotypach.

Od ponad 10 lat przygląda się
ludziom. Ich zachowaniom,
emocjom, przyzwyczajeniom.
Wykonał ponad 400 reportaży i sesji ślubnych w całej
Europie. Autor projektu „Najważniejszy dzień w życiu”.

Fotografka, artystka,
pasjonat, osoba zafascynowana ludźmi, twarzami, pozami, życiem ale
zawsze z człowiekiem
na pierwszym planie.
Skończyła Warszawską
Szkołę Filmową.

Dziennikarz i wieloletni zastępca szefa działu kultury
tygodnika „Wprost”. Znany
z ciętego języka i bezkompromisowych poglądów. Od
wielu lat w „DDTVN” realizuje reportaże o sztuce.

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.

ENGLISH A writer and

ENGLISH For more than 10

ENGLISH A director, screen-

ENGLISH A satirist, lyricist, jo-

urnalist, founder of cabarets,
playwright and screenwriter.
A jazz, golf, and hockey
enthusiast.

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).

ENGLISH An emotional exhibitionist. 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.

DAGMARA
KOWALSKA

RAFAŁ
RUTKOWSKI

MALWA
WAWRZYNEK

TOMASZ
KOWALSKI

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”.

Szkołę dziennikarską przeszła w mediach. Warsztat
telewizyjny doskonaliła m.in.
w TVN Warszawa i TVP 1.
W Chillizet codziennie nastawia słuchaczy na chillout.

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

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.

Z wykształcenia prawnik. Katowiczanin. 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 non-stop talker

ENGLISH She went through

ENGLISH An actor and

ENGLISH A fashion fan and

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

writer, writer, playwright and
journalist. The author of the
biggest Polish comedy hits
of the 21st century. In 2015,
published his bestseller book
entitled Chłopcy (Boys).

ENGLISH He lives by writing.

MICHAŁ
FIGURSKI

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.'

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.

the journalistic school in the
public media., Television
technique has been perfected at TVN Warsaw, TVP 1.
In Chillizet, she sets the chillout music on a daily basis.

the Artistic Director of the
Montownia Theatre. A specialist in one man shows
and stand-up comedy. To
him, writing is an occasional but long-term activity.

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

ZDJĘCIA: MONIKA SZAŁEK (11), MAT. PRASOWE (12), TOMASZ SAGAN (13), MONIKA SZAŁEK (14), DOMINIKA WOŹNIAK (15), MAT. PRASOWE (16), MAT. PRASOWE (17) , MAT. PRASOWE (18) , MONIKA SZAŁEK (19), MAT. PRAWOWE (20).

GRZEGORZ
KAPLA

ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE (1), MONIKA SZAŁEK (2), EDYTA BARTKIEWICZ (3) , MACIEJ ZIENKIEWICZ, (4), MAT. PRASOWE (5), TOMASZ SAGAN (6), MAT. PRASOWE (7), MONIKA SZAŁEK(8), MAT PRASOWE (9-10).

ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

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

years, an observer of people,
their actions, emotions, and
habits. He has done over 400
reportages and wedding photoshoots all over Europe. The
author of the project ‘The Most
Important Day in Your Life’.

ENGLISH A photographer

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

PLATFORMA MEDIALNA

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.
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STREFA VIP / VIP ZONE

AK TOR Z AWSZE JEST PRZECIE Ż BE Z WINY

AKTOR

zawsze jest
pr zecież
bez winy
O TYM JAK PORADZIĆ SOBIE W CZASIE EPIDEMII W ZAWODZIE, KTÓREGO SENS POLEGA NA BYCIU POŚRÓD LUDZI, O POLITYCE, KTÓRA
ODCISKA NA SZTUCE I NA ARTYSTACH CORAZ BARDZIEJ DOTKLIWE
PIĘTNO, O PODZIAŁACH MIĘDZY NAMI I O TYM, CZY JESZCZE Z TYM
WYGRAMY. Z BARTŁOMIEJEM KASPRZYKOWSKIM, AKTOREM, REŻYSEREM, MISTRZEM SCRABBLE’A ROZMAWIA GRZEGORZ KAPLA
TEKST Krzegorz Kapla

ZDJĘCIA Karolina Nowaczyk

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY
NA ANYWHERE.PL

H15 BOUTIQUE HOTEL

14–15

(Poznańska 15, 00-680 Warszawa, www.h15boutiqueapartments.com)
za udostępnienie przestrzeni na potrzeby wywiadu.

STREFA VIP / VIP ZONE

AK TOR Z AWSZE JEST PRZECIE Ż BE Z WINY

PR Z Y Z N A M S Z C Z E R Z E ,
Ż E S Y T UAC J E
S T R E S OW E PR Z E Ż Y WA M
D O Ś Ć PR A K T YC Z N I E ,
S K U PI A M S I Ę N A T Y M
C O M O GĘ Z RO B IĆ ,
A N IE NA TY M
C Z E G O N I E M O GĘ.

Scrabble to była przydatna umiejętność
w czasie epidemii?

Zdarzało się, chociaż planszówki, które zawitały w naszym domu, przynajmniej w teorii,
w zamiarach, po prostu leżały na stole przez
cały czas. Mieliśmy wrażenie, że będziemy
grać non stop, ale się nie udało.
Czym się zajmuje aktor w czasie kiedy
plany zdjęciowe są poprzesuwane albo
całkiem spadają z kalendarza?

Odrabia zaległości. Jeśli chodzi o życie
rodzinne, ten zawód ma to do siebie, że
jest wolny, więc co jakiś czas mamy takie
okresy kiedy telefon nie dzwoni, jesteśmy
w domu 24h/dobę i możemy się zajmować

dziećmi. Kiedy wybuchła pandemia to
dzieci były również w domu, więc przede
wszystkim one się liczyły, wszystko kręciło
się wokół nich, aczkolwiek nie narzekam,
mój syn, który uczył się zdalnie, zrobił niezłe postępy przez to, że nie rozpraszało go
żadne towarzystwo. Mieszkamy w domku
pod Warszawą, więc mieliśmy przed naszymi oknami trochę przestrzeni i nie czuliśmy się tacy zapuszkowani. Można było
w każdej chwili wyskoczyć z dziećmi, pograć w piłkę.
Ale telefon nie dzwonił, a aktorstwo
to jest zawód, który trzeba uprawiać
społecznie. Jeżeli nie ma sceny, planów

filmowych to nie ma dochodów. Jak
sobie radziłeś z lękiem, którego każdy
z nas doświadczył w mniejszym lub
większym stopniu?

Przyznam szczerze, że sytuacje stresowe
przeżywam dość praktycznie, skupiam się
na tym co mogę zrobić, a nie na tym czego
nie mogę. Na szczęście poczynione oszczędności dały możliwość przetrwania tego czasu, aczkolwiek konsekwencje tego odczuwamy cały czas, bo marzec, kwiecień, maj to
były w planach najbardziej intensywne miesiące pracy, jeżeli chodzi o teatr. Mieliśmy
zaplanowane kilkadziesiąt przedstawień.
Wszystkie zostały odwołane z dnia na dzień,
były próby przeniesienia ich na jesień.

Jeszcze nie wiemy jak będzie.

Ludzie nie kupują biletów do teatru, obawiają się. Nawet jeśli mamy ten przesiew
proc. to i tak sprzedaż biletów jest dość
niska, a w przypadku takiego przedsięwzięcia jak nasze, moje to przedstawianie
zrobione własnym sumptem, prywatnym
całkowicie to kalkulacja jest dość mocna
i staramy się raczej nie ryzykować, więc odwołujemy po prostu.
Powiedzmy o tym spektaklu. „Telewizja
kłamie”. Twój pomysł?

Mój. Poprzednią produkcję robiliśmy w trójkę
z Bartoszem Opanią i Tamarą Arciuch. Tak
nam to dobrze się układało i tak polubiliśmy
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WS Z YS T KO J E S T OPA RT E NA
K Ł A M S T W I E DL AT E G O, Ż E WA L K A
P OM I ĘDZ Y T Y M I F I R M A M I, KT ÓR E
T WOR Z Ą T EL EW I Z J Ę, T O J E S T
WA L K A C Z YS T O H A N DL OWA ...
tego rodzaju pracę, że postanowiliśmy po
zakończeniu tamtego rozdziału spróbować
czegoś nowego. Ja wtedy wpadłem na pomysł, żeby zrobić przedstawienie interaktywne, o telewizji, o czymś co znamy, znamy przecież wszyscy. Zawiązał się zespół,
który był już częściowo sprawdzonym zespołem i Bartek, i Tamara, dołączył do nas
Adam Fidusiewicz i poprosiliśmy Michała
Paszczyka, który jest bardzo sprawnym pisarzem dialogów dlatego, że on tworzy na co
dzień treść Kabaretu Paranienormalni, jednego z topowych kabaretów w Polsce, a prywatnie jest moim przyjacielem ze szkoły
teatralnej. Przyszedłem do niego z tym pomysłem i on zaczął to pisać. Pisał, przynosił
nam sceny, my te sceny redagowaliśmy.
Czyli mieliście tylko dialog, bez didaskaliów?

Tak, wiadomo, że w te sceny, które on pisał
były wpisane jakieś didaskalia.
Tak, ale kabaret i teatr to trochę różne
płaszczyzny.

Różne, ale pokrewne. Nie zawsze się udaje
ten mariaż, ale ja mam dość duże wyczucie,
jeśli chodzi o kabaret i długo obserwowałem
też pracę Michała Paszczyka, lubię takiego
rodzaju formę, w której aktor nie jest tak
bezpieczny jak w teatrze, bo w teatrze mamy
czwartą ścianę, reżysera, teatr, repertuar,
wszystkie te rzeczy oddalają od aktora odpowiedzialność za to co robi, bo jeżeli gram
w spektaklu to ja go nie napisałem, jeżeli
gram w spektaklu, który ktoś wyreżyserował to jest czyjaś reżyseria, jeżeli nic nie rozumiem to jest czyjaś wina, ale przecież nie
moja, bo aktorzy zawsze są bez winy. Tutaj
jest inaczej, tu jest tak, że współtworzyliśmy
to przedstawienie, ale jego treść, oczywiście
jeśli chodzi o sferę tekstową, tutaj królem
tego tekstu jest absolutnie Michał Paszczyk.
Ale to, że będą występowały takie postacie,
które znamy z telewizji, mają zmienione
imiona czy nazwiska, ale to były jego
pomysły czy wasze?

To były jego pomysły, natomiast te postaci od
samego początku miały być wplecione w to,
tak żeby przysunąć widza jak najbliżej do tej

rzeczywistości, którą zna i jednocześnie też
nie próbować parodii osób, karykatur, żeby
nie tworzyć takich rzeczy, ale żeby było o tej
rzeczywistości i kłamstwach w telewizji. Kończąc jeszcze, a propos tej różnicy między teatrem a kabaretem i tym mariażem, kabaret
ma to do siebie, że jeżeli coś się napisze i to
pokaże na scenie, podlega natychmiastowej
weryfikacji, jeżeli się nie sprawdza albo zostaje wyrzucone, albo zostaje zmienione i znowu
rzucamy prosto w twarz widzowi, czyli odpowiedzialność jest natychmiastowa.
Odpowiedź jest natychmiastowa.

Odpowiedzialność też, żeby było lepiej. Na
dodatek finansowaliśmy ten spektakl, spłacaliśmy założone przez jednego z nas pieniądze,
dlatego teraz on wystawiany gdzieś w Polsce
jest jakby naszym dziełem i pod względem
merytorycznym, i finansowym, i organizacyjnym. To jest zupełnie inna forma niż to,
co jest uprawiane na co dzień w Polsce, bo
aktor albo jest zatrudniany przez firmę, która
tworzy przedstawienie, albo jest zatrudniony
w teatrze, który daje mu etat, a my jesteśmy
sami, totalnie, całkowity freelance.
Spłaciliście?

Spłaciliśmy. Dokładnie przed ogłoszeniem
pandemii przedstawienie zaczęło nie tylko
dawać nam satysfakcję czysto artystyczną,
z kontaktu z widzem, z jego reakcji, ale również zaczęło dawać dużą satysfakcję finansową i w tym momencie przyszła pandemia
i ucięła wszystko.
Trudna sprawa opowiadać o tym jak
telewizja kłamie, bo musicie się ścigać
z publicystami, musicie się ścigać z ludźmi,
którzy piszą o telewizji. Piszą i z jednej,
i z drugiej strony o tych telewizjach
z przeciwka same niepochlebne opinie.

Wszystko jest oparte na kłamstwie dlatego,
że walka pomiędzy tymi firmami, które tworzą telewizję, to jest walka czysto handlowa
dlatego dezinformacja ma też bardzo duże
znaczenie, czyli nie tylko telewizja kłamie,
okłamuje widza, że ludzie są piękniejsi niż
w rzeczywistości, bardziej uprzejmi i wychowani niż w rzeczywistości.

AK TOR Z AWSZE JEST PRZECIE Ż BE Z WINY
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...PAT R Z Ę NA T O C O W Y M U S Z A NA
NA S TA S Y T UAC JA , C Z Y L I WOL N Y
RY N EK , BR A K JA K I E J KOLW I EK
OPI EK I, BR A K SA MO ORGA N I Z OWA N I A ,
T O JA J UŻ C H Y BA N I E C HC Ę BYĆ
A KT OR E M W TA K I M UJ Ę C I U.

Od tego zaczynacie?

Tak, opowiadamy tę część głównie. Pierwszym takim momentem, kiedy widz widzi
to kłamstwo, jest to, co się dzieje przed
włączeniem kamer live, co się dzieje po i co
się dzieje również po wyłączeniu. Widzimy
i studio, i kulisy. Manipulacje zaczynają się
na przykład od tego, że nie można wymieniać nazwy innej stacji, jakby ona w ogóle
nie istniała.
Nie możecie wymieniać nazw niektórych
produktów?

Productplacementu nie umieściliśmy w przedstawieniu, natomiast jest tam dużo różnych
form, jeśli chodzi o pokazywanie tych różnych
kątów okłamywania widza, również miesza się
w to polityka, padają takie zdania, że nie to jest
ważne kto mówi prawdę, ale kto komu uwierzy.
Nie prawda jest tam najważniejsza.
Dlatego ja staram się unikać tego pojęcia
prawda, wolę mówić o faktach.

Bo łatwiej mówić o kłamstwie niż o prawdzie, tak?
Fakty wydawały mi się zawsze jako
istniejące obiektywnie, mające jakiś
epistemologiczne zakorzenienie, ale żyjemy
w epoce post prawdy i fakenewsa, trudno
odróżnić co jest faktem, a co nie jest.
W dodatku kiedy wybuchła pandemia
to role aktorów, celebrytów przejęli
politycy, bo byli jedynymi, którzy mieli
nieskrępowany dostęp do mediów.

Ja myślę, że zawsze wypierali dlatego, że jak się
zwróci uwagę w ogóle na to co się dzieje, jeżeli
chodzi o pomoc kulturze, to nie tylko za tych
rządów, ale generalnie zawsze było dość opłakanie, a dziś, jeśli cofniemy się do aktora w ogóle, to tego tworu pomiędzy artystą a nie artystą
to wydaje mi się, że tutaj wizerunek aktora jest
zupełnie zniszczony. Pozbawiony tajemnicy,
elitarności, upowszechniony, a czasem wyszydzony. Nie chodzi o to, żebym tęsknił za elitarnością, ale co za tym idzie, funkcję aktora może
przyjąć każdy, kto pojawi się w medium, w którym się występuje. Czy to będzie serial, czy

to będzie film, czy teatr to już ten poziom aktor i nie-aktor jest bardzo zatarty. Jeżeli mamy
dziewczynę, która zaistniała w programie
rozrywkowym i po tym programie rozrywkowym kontynuowała swoją karierę w serialach
i filmach, a teraz można ją zobaczyć w teatrze,
to z aktorstwem może mieć to niewiele wspólnego. Przeważnie jest tak, że to odcinanie kuponów, pójście coraz dalej w kolejne media. Robiliśmy zresztą o tym ostatnie przedstawienie,
„Pod niemieckimi łóżkami”, gdzie mieliśmy do
czynienia z autorką książki o tym tytule, która
zostaje wprzęgnięta w przemysł rozrywkowy
i robi karierę najpierw jako gość show, celebrytka, potem gra u Wajdy, potem występuje
w operze, potem przechodzi do programów rozrywkowych, na koniec już, jak całkowicie wyciśnięta cytryna, spada na ziemię.
Może wy sami pozwoliliście się z tego
obedrzeć poprzez występowanie w tych
wszystkich Tańcach z gwiazdami czy Twoja
twarz brzmi znajomo.

Akurat ten przykład jest chybiony, dlatego że
Twoja twarz brzmi znajomo jest bardzo aktorskim programem. Natomiast jacy my?
Aktorzy.

A kto to są aktorzy? Czym się charakteryzują
jako grupa zawodowa?
Kończy szkoły aktorskie?

Niby tak.
Profesjonalnie potrafią zrzucić z siebie jedną
osobowość i nałożyć drugą?

Piję do tego, że nie jesteśmy żadnym środowiskiem, jesteśmy zbieraniną owiec we
mgle, którą można spokojnie kąsać, zrzucać, prowadzić w złe kierunki. Nie jesteśmy
w żaden sposób zorganizowanym środowiskiem, przez to jesteśmy kompletnie bezradni i pod tym względem, kiedy patrzę na
to co wymusza na nas ta sytuacja, czyli wolny rynek, brak jakiejkolwiek opieki, brak samoorganizowania, to ja już chyba nie chcę
być aktorem w takim ujęciu. Ja wolę być
człowiekiem, który robi swoje rzeczy, które

są związane ze scenami i aktorstwem, ale
bycie takim aktorem to nie za bardzo. Doświadczałem często takich sytuacji, gdzie
to, co wyczyniali moi koledzy, było przeciwko środowisku, było psuciem rynku,
było podkładaniem nogi, już na taką dość
poważną skalę. Stąd też moja niewiara w to,
że jesteśmy środowiskiem czy też branżą…
Wierzę w branżę producencką.

zintegrowaną? W momencie kiedy ABW weszło
Latkowskiemu zabrać laptopy. Ale czy dzisiaj by tak
postąpili? Nie wiem. Środowisko artystyczne jest
jednak tym, które idzie w awangardzie, wskazuje
pewne wartości.

Wydaje mi się, że to jest syndrom,
który dotyka każdego środowiska,
z dziennikarzami jest podobnie. Kiedy
ostatni raz dziennikarze stanowili grupę

A to nie jest tak, że jeżeli ludzie przychodzą na wasz
spektakl, to jest taka weryfikacja? To nie wystarcza?

Ale jest zatomizowane, jest rozbite, jest pełne ludzi, którzy się podszywają pod artystów, to też psuje bardzo wizerunek. Nie ma żadnego rodzaju weryfikacji tego co jest
nazywane sztuką, kulturą.

Tak, to jest weryfikacja, dlatego frekwencja i ten odzew
jest dla mnie bezpośrednią weryfikacją, natomiast to

jest weryfikacja, która następuje na kilkunastu, kilkudziesięciu salach w Polsce, do których przychodzi
kilkaset osób. Jeżeli to zliczymy razem to nawet jednego osiedla nie uzbieramy na Dolnym Śląsku. To nie
ma takiej siły, aby rzeczywiście stanowiło, mogło poczynić jakieś zmiany. A propos dziennikarzy, chciałem też powiedzieć, że to jest podobna sytuacja, bo
obserwuję od dłuższego czasu proces, który właściwie jest podobny do naszego. Dziennikarzy zastępują
„pracownicy mediów”, tak to gdzieś zostało określone, prawdziwych dziennikarzy jest niewielu, niewielu
ludzi jest przygotowanych do tego zawodu, niewielu
ludzi potrafi go uprawiać często, jest to po prostu odgrywanie roli dziennikarza.
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To akurat zmienił internet, bo dzisiaj każdy może być
wydawcą.

I każdy może być aktorem. Są te paradoki, docusoap, słyszałem, że ci którzy tam grają nawet są po studiach aktorskich, są specjalnie reżyserowani tak, żeby grać jak najbardziej amatorsko, żeby to było jak najbardziej słabe, bo
to się dobrze sprzedaje.
Zawsze tak było w kulturze, szła fala tandety, budziła
sprzeciw, prowokowała zmianę. Może jesteśmy
w momencie, w którym ta fala przeboju się odwróci.

Jak patrzę na swoje życie to ta fala cały czas idzie w dół,
mogę nie dożyć tego podniesienia.
Ostatnio usłyszeliśmy o tym, że zmieniły się wytyczne
co do tego jaki film może dostać Oscara, że musi tam
być ktoś o odmiennym kolorze skóry, o odmiennej
orientacji, ktoś prześladowany musi być obsadzony
w głównej roli.

AK TOR Z AWSZE JEST PRZECIE Ż BE Z WINY

Kiedyś marzyłem o Oscarze, wierzyłem w Oscara, ta ostatnia informacja mnie dobiła całkowicie, a myślenie o tej nagrodzie minęło, nie wierzę w to.
Mi przyniosła nadzieję, bo ja myślę, że to jest ten
moment, w którym ta fala zacznie powracać.

zauważyłem, że chodzi o wiersze. Ktoś pisze
wiersze, pisze wiersze na Instagramie, dociera do ludzi przez niego. Jakąś cząstkę wydaje
tam, myśli jak to ma wyglądać graficznie, jak
z tym powiązać instastory, z czasem również
pokazuje swój wizerunek.

Może to jest ten moment, ale dopóki nie zobaczę, nie uwierzę. Natomiast to co poruszyłeś, a propos tej gloryfikacji
na scenach, z mojego punktu widzenia, tą falą wzbierającą są te małe fale, które wywołujemy ruchem swoim własnym, w takich produkcjach jak ta nasza. Nie nadmieniam
jej po raz kolejny po to tylko, żeby ją reklamować, ale po
to, że jestem dumny z tego, że udało nam się stworzyć coś
co jest całkowicie oderwane od wszelkich kanonów i sposobów uprawiania tej działalności.

Problem w tym, że pisarze próbują żyć
z tego, co napiszą, to znaczy te litery
sprzedać wydawcom. Dopóki książka jest
produktem przemysłu wydawniczego,
a nie dziełem sztuki to będzie jak będzie.
Podobnie jest trochę z teatrem, ale jak jest
z serialami? Jednak grasz w serialach od lat
i znowu się kręci.

Od wszelkiej administracji.

Odpowiem ci kontrpytaniem. Co myślisz
o serialach?

Również, co jest bardzo cenne.
Bo skoro się okazało, że o tym kto kieruje teatrem
decyduje dzisiaj polityka albo koalicyjna albo
opozycyjna, bo jeżeli opozycja podniesie zbyt duży szum
to jednak się tego dyrektora tam zostawi. Czy teatr
jednak ma jeszcze skrzydła, czy już tylko podcięte lotki?

To się już dawno temu stało, już w czasach jak byłem zatrudniony w Teatrze Słowackiego, również cała ta sytuacja
polityczna odgrywała różną rolę. Marszałek mianował dyrektora teatru, a więc był to dyrektor marszałka, inny dyrektor był wojewody i tak dalej. Oni się ze sobą kłócili, a my
staraliśmy się wykonywać swoją pracę w sztukach, które
również były dobierane według jakiegoś klucza i to już
działo się kiedyś. Nie widzę za bardzo różnicy, już dawno
temu ta administracja bardzo mocno ingerowała.
Ale za komuny też tak było, a jednak sztuka żyła
swoim życiem. Nie mówię, że artystom się dobrze żyło.

Może właśnie dlatego żyła własnym życiem, że miała tą
konieczność organizowania się sama w podziemiu. I tutaj
też widzę analogię, bo gdzieś wszyscy w zespole myślimy
w podobny sposób, że musieliśmy zejść do podziemia,
żeby robić swoje własne rzeczy niezależnie, bo w innym
wypadku nawet uczestniczenie w produkcji czysto prywatnej, która robi sobie jakieś przedstawienie, przeważnie
są to farsy, to też jest dalekie od niezależności. Tacy ludzie
też są biznesmenami przede wszystkim, oni wręcz wywierają nacisk na aktorów, żeby to było tańsze, szybsze.
Czyli model Brodaway’u: jeżeli nie masz publiczności,
nie grasz.

Ale jeżeli mamy sytuację Brodway’u, to mamy do czynienia z ludźmi, którzy są na Broadway zgłaszani z tak
wielkiej selekcji, z tak wielkiego kraju, z tak dużymi tradycjami jeżeli chodzi o teatr, musical i film, że nie da się
porównać nas. Nasz ryneczek jest malusieńki.
Bo trzeba jakoś tą publiczność sobie wychować.
Youtuberzy to potrafią, a pisarze na przykład nie. Być
może dlatego, że operują słowem, które jest jednak
zbudowane z liter, to inny język niż filmiki.

Jest taki profil na Instagramie „Nawiasem mówiąc”. Zwróciłem na niego uwagę dlatego, że zamiast zdjęć, dominowały tam litery, czcionka maszyny do pisania i wtedy

Myślę, że ten moment epidemii skierował
ten strumień świata, uwagi publiczności
właśnie w kierunku seriali. Czy polskie
seriale są dobre? Kilka na pewno jest
świetnych.

Mamy dobre wzorce, jeżeli popatrzeć na to co
od dawna robi HBO czy nawet Netflix, choć
nie zawsze, to jednak serial przejął trochę scenę. Nawet seriale przejmują produkcje kinowe, seriale poszły do przodu, jeżeli będziemy
szli tą drogą to bardzo dobrze. Wydaje mi się
jednak, że nasz rynek jest ciągle zafiksowany
na to co było kiedyś, na czasach Magdy M.,
w której też grałem, że ciągle opowiadamy
o świecie, którego trochę nie ma, o świecie
wyidealizowanym, czasami kompletnie otartym z psychologii.
Skąd tak wielkie mieszkania mają
warszawiacy, którzy pracują jako kelnerzy?

I kiedy oni w ogóle pracują? Cały czas mają
czas na kawę, spacer z psem i jogging, właściwie jedna scena jest w kancelarii. Graliśmy
prawników, którzy w tej kancelarii bywają co
jakiś czas, realia kompletnie się z tym mijały.
O tym mówię, że jeszcze mamy ten deficyt,
aczkolwiek powstają seriale premium, które
też moim zdaniem trochę za mało się sprzedają, ale już idą w stronę tego lepszego serialu.
Poprzeczka jest dziś zawieszona dużo
wyżej, więc jest nadzieja.

Seriale takie jak Magda M., Teraz albo nigdy
czy Przyjaciółki na Polsacie, te seriale zawsze
dają pewną szansę. Szansę na to, żeby stworzyć fajną opowieść, nawet jeśli ona będzie
trochę wydumana, wyssana z palca, to jednak praca aktora polega na tym, żeby daną
postać oddać jak najbardziej prawdziwie, nawet jeżeli scenariusz czasami przeszkadza.
Moja praca w serialu głównie na tym polega,
że staram się naprawić albo nie zepsuć tego,
co mam. Rzadko, to chyba było tylko w Ranczo staram się doskoczyć do poziomu, który

dostaje w tekście. Szekspira nie ma. Dominuje często, bez urazy, ale Zenek Martyniuk,
czyli coś co jest łatwe i przystępne.
Tak, dlatego że specjaliści od sprzedaży
wzięli się za formatowanie.

Znowu jesteśmy w tym samym miejscu, czyli prywatna inicjatywa i robienie biznesu
bierze górę nad tym, czym jest cała ta zabawa w aktorstwo.
Ale z drugiej strony jest Lech Majewski,
który wyjeżdża w 109 kopiach z filmem,
który kompletnie jest niekomercyjny.

Zdarzają się cuda, zdarza się też cud, o którym jeszcze nic nie wiesz, ale się dowiesz.
Od długiego czasu z moją partnerką, Tamarą Arciuch, marzyliśmy o tym, żeby razem
pracować nie tylko w teatrze, żeby zrobić
coś fajnego w filmie i nagle się zdarzyło,

zrobiliśmy film, który był zrobiony w absolutnie covidowych warunkach, była czwórka aktorów, czwórka ekipy technicznej, reżyser i dwójka asystentów.
Kryminał?

Nie, to jest film, który opowiada o nas, to zabrzmi pretensjonalnie, ale opowiada o nas,
o rzeczywistości, która teraz dotyka nas bardzo mocno, czyli o rzeczywistości podziału,
tej szachownicy, którą widzisz, bieli i czerni,
która jest nam wciskana jako nominujące
kolory. Dwie pary spotykają się na weekend
po to, żeby odnowić swoją znajomość po latach, po czym okazuje się, że nie mogą się ze
sobą dogadać, bo jedni z nich bardzo odbili
na prawo, drudzy bardzo mocno odbili na
lewo i początkowo jest to bardzo zabawne,
a z czasem przemienia się w dość ciekawy
dramat psychologiczny.
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Brzmi tak, że Polański chętnie by to reżyserował.

Nie, to reżyserował człowiek, który postanowił po latach robienia rzeczy komercyjnych pójść swoją własną drogą i wypowiadać się całkowicie niezależnie, bo on to wyprodukował, napisał, wyreżyserował, czyli Piotr Wereśniak.
Czyli to, że powiedziałem, że kryminał to nie jest tak
dalekie od prawdy.

Tak, oczywiście robił i kryminały, i komedie romantyczne.
Czyli suspens będzie? Ale nie powiesz mi czy na końcu się
zabijają czy nie?

also at home, so we were mostly concerned about them,
everything was about kids. Although, I don’t complain,
my son, who was having online classes, made some progress thanks to not having any social distractions. We live
in a home near Warsaw, so we had some space around us,
so we didn’t feel so trapped. It was always a possibility to
go out and play some football with kids.
But the phone didn’t ring and being an actor is
a profession that needs an audience. If you don’t have
a spectacle, movie shoot, you don’t earn. How have you
managed your fears, those that we all have had?

Nie, nie powiem, ale fakt, że powstają takie rzeczy, ja strasznie to lubię jak ktoś robi coś na wariackich papierach, w co
wierzy niezależnie, za swoje własne pieniądze, bo każdy pieniądz uzyskany z zewnątrz powoduje zmniejszenie niezależności. Mam nadzieję, że tak będzie, bo uważam, że trzeba
łączyć podejście komercyjne z podejściem czysto artystycznym. To są realia. Zrobienie czegoś, co jest całkowicie oderwane od rzeczywistości rynkowej skazuje na formę niebytu, więc wydaje mi się, że dobrze jest żenić te dwie rzeczy.
Myślę, że gdyby zastanowić się nad taką optymistyczną pointą to całe to narzekanie jest zbieraniem energii na skok do
przodu, każdy kryzys wywołuje ewolucje i nawet jeżeli w tej
chwili jest bardzo źle to w którymś momencie dotkniemy
dna, od którego się łatwo odbić, tak jak nam się udało z Telewizja kłamie, tak samo myślę, że powstaną kolejne projekty.

I have to be honest, I am rather practical in stressful situations. I try to focus on what I can do rather what I cannot.
Luckily, our savings gave us the opportunity to survive
these difficult times, although we still feel the consequences of this time, because March, April, May were supposed to
be the most intense working months in the theatre. We had
few dozen performances prepared – all of them were canceled overnight and rehearsals were rescheduled to fall.

Zrobiliście w zamknięciu film. Czego można było się
spodziewać więcej?

Mine. Previous one was made by me, Bartosz Opania and
Tamara Arciuch. We had such a good time, really liked this
job, so we decided, after that chapter ended, that we would
like to try something new. I came up with an idea, that we
should do an interactive play about TV, about something we
all know. We constructed a team, some of them were old favorites, but we also had some new faces. Adam Fidusiewicz
and Michał Paszczyk joined the crew. Michał is a very
skilled dialogue writer, because his everyday job is writing
for Kabaret Paranienormalni, one of the top cabaret shows
in Poland. Privately, he’s my friend from theatre school.
I came to him with an idea and he started to write. He wrote
them, brought us scenes and we edited them together.

To było fantastyczne, było spełnianiem marzeń, nawet w tej
ciężkiej rzeczywistości można spełniać marzenia.
Rozumiem dlaczego planszówki zostały na stole.

Zostały dlatego też, że okazało się, że dzieci wybrały ogród,
a nie dom.
Bardzo dziękuję.

Dziękuję.
ENGLISH

ACTOR IS ALWAYS WITHOUT BLAME
This interview is about how to manage in this difficult times
during pandemic in a profession in which you have to be between
people, about politics that take greater and greater toll on art
and artists every day, about divisions between us and if we could
ever overcome them. Grzegorz Kapla talked with Bartłomiej
Kasprzykowski – actor, director, scrabble master.

Is scrabble an important skill during the pandemic?

It happened few times, but board games that we have
in our house, at least in theory, were just laying on the
table. We were under impression that we would play
non-stop, but it just didn’t happen.
What does the actor do in times when shooting movies
is delayed or canceled?

He catches up to things. When it comes to family life, this
profession is rather free, so from time to time we have these
periods when no one calls, we’re at home 24/7 and we can
take care of our kids. When the pandemic started, kids were
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We still don’t know what will happen.

People don’t buy tickets, they’re still afraid. Sales are still
low and in the case of such enterprise as ours, spectacle
made and paid for by us, it’s a cold and dark calculation.
We try not to risk anything so we just cancel.
Let’s talk about this play. “TV lies”. It’s your idea?

Were there just dialogues or did you have any stage
directions?

Yes, there were directions wrote in by Michał.
Yes, but the cabaret and theatre are two different things.

Different, but related. It’s not always a good combination,
but I have a great feeling when it comes to cabaret and I’ve
watched Michał’s work for a long time now. I like this form.
Actor is not as safe in the theatre, because in theatre we
have a fourth wall, a director, theatre, repertoire, all those
things that distance an actor from the responsibility for
what he does. If I play in a spectacle that I didn’t write, that
was directed by someone else then it’s someone else’s work.
If I don’t understand something it’s someone else’s fault, because it can’t be mine, actors can’t be blamed. Here – it’s
different. We co-created this play, but the textual content
belongs to Michał Paszczyk, he is the king of that.
Thank you very much.

Thanks.
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ostawił swojego Kindla w kieszeni
fotela samolotu, który właśnie wylądował w Bangkoku. Ja pewnie wtedy
zaczynałem się pakować i odczuwać powoli
zbliżająca się podróż, ponieważ drugi raz
miałem pojawić się w Bangkoku. Tym razem, już na innej energii niż rok wcześniej.
Bo właśnie wtedy po raz pierwszy opuściłem nasz kontynent, aby zobaczyć więcej.
Żadna podróż nie jest tak emocjonująca jak ta w nieznane. Ten pierwszy raz,
te wyobrażenia, historie i usłyszane rady.

CZYTNIK W FOTELU

O wszystkim jednak zapomniałem, kiedy
byłem na miejscu. Nowy świat ukradł mnie
niczym najlepsza sesja medytacji.
Tym razem nie czułem już uczucia, które wiąże się z „niewiadomą“, ale chciałem
odwiedzić ten kraj raz jeszcze. Plan był też
inny. Północ Tajlandii plus Laos.
Dzień przed wylotem przeczytałem informacje na jednej z grup podróżniczych,
w sprawie zagubionego Kindla. Cyfrowa
książka wraz z cennymi danymi wylądowała już bezpiecznie w kieszeni jednego

ŻA DNA PODRÓŻ
N IE JEST TA K
EMOCJON UJĄCA JA K
TA W N IEZ NA N E.

z foteli w Warszawie i co ważniejsze jest
już w posiadaniu znajomej właściciela,
który, biorąc pod uwagę, że już po 20tej, pewnie wypija, swojego Changa „zeroprzecineksześć“ litra w jednej z uliczek
stolicy Tajlandii.
Postanowiłem zgłosić się na ochotnika
i podrzucić temu człowiekowi jego zgubę
do Bangkoku.
Tak jak myślałem, samo lądowanie i poruszanie się po lotnisku już nie robi takiego
wrażenia. Zauważam tych, którzy wylądowali raz pierwszy. Mają oczy dookoła głowy, są w grupach zazwyczaj po dwie pary.
Oczekując na bagaż zauważam, że posiadają również reklamówki z napisem „duty
free“, które wydają dźwięki uderzanego
szkła, kiedy nimi poruszać.

Płynnie idę prosto do swojego celu, jakim jest zakup
karty telefonicznej, bez zawahania udaję się na pociąg,
wcześniej kupując bilet w automacie, którego rok temu
nie zauważyłem. Czuję się tak pewnie, że nawet już nie
narzekam na brak jakichkolwiek nowych doznać.
I znowu ten pociąg, ten język spikera i te widoki
zza okna, widoki również młodych Tajek, które śmiejąc się witają nowego podróżnika z końca świata.
Krótka podróż pociągiem do mojego hotelu, pokazuję
tylko cząstkę tego ogromnego miasta. Od razu przestawia mi głowę, że jestem w zupełnie innej rzeczywistości i pewnie strasznie daleko od domu. Chciałbym
to kiedyś pokazać mamie, bliskim. Czasem takie myśli mi przechodzą.
Jeszcze tego samego dnia, na pełnej adrenalinie, bo
tylko w taki sposób tłumaczę sobie skąd wziąłem siły
po trzy dniowym locie z przesiadkami, aby wyjść nocą
w miasto i wrócić po śniadaniu. Plan był taki, aby od-

NOW Y Ś W I AT U K R A D Ł
M N I E N IC Z Y M
NA J L EP S Z A S E S JA
M EDY TAC J I.
dać zgubę Marcinowi i wrócić do hotelu. No ale Bangkok żyje nocą. Można już oddychać, słońce nie razi
i mam wrażenie, że ich pyszne jedzenie smakuje lepiej.
Sam Marcin od Kindla okazał się moim rówieśnikiem
i szalenie ciekawym podróżnikiem. Pisząc ciekawy podróżnik od razu definiuje go jako ciekawą osobę. Widoki, nowe zapachy, doświadczenia świata, które cechują
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OM I JA JĄC
NA J P OPU L A R N I E J S Z E
I ROZ RY W KOW E
MIEJSCA,
MI A ŁEM SZA NSĘ
T RO C H Ę C HO C I A Ż
Z A S M A KOWAĆ Ż YC I A
Z W Y K ŁYC H TA JÓW.

podróżników, mam wrażenie, że rozwijają naszą empatię, a tę cenię najbardziej wśród ludzi. Taki człowiek
plus dobra energia powodują, że dostaje ode mnie sporą garść zaufania i mogę z nim pić piwo.
Oprócz wielu doświadczeń i znajomości miasta,
Marcin miał jeszcze w kieszeni jedną historię. Kupił
motocykl w Bangkoku, zrobił prawo jazdy i wrócił
na dwóch kołach do Gliwic. Przyznaję, zrobiło to na
mnie wrażenie i postanowiłem zostać na mieście trochę dłużej.
Kolejne dni spędzaliśmy w zasadzie podobnie.
Zmieniony był tylko rytm, spało się w dzień, a żyło
nocą. Uliczne restauracje nadal serwują ryż z warzywami, nadal kupisz changa i spotkasz mnóstwo ludzi, ale
mam wrażenie, że częściej spotykałem samych Tajów.
Turysta już śpi, zwykle pijany o tej porze. Widzę to, idąc
na jedną z najbardziej rozpoznawalnych ulic rozkoszy
i imprezowni w Bangkoku.
Nie do końca wiem gdzie się szwendaliśmy, zawsze
była dobra muzyka, często słyszało się Oasis, piwo było
zimne, a ludzie uśmiechnięci. Omijając najpopularniejsze i rozrywkowe miejsca, miałem szansę trochę
chociaż zasmakować życia zwykłych Tajów. Całe rodziny, które żyły ze swojej ulicznej knajpki, nocami siadały do wspólnego obiadu i można było z nimi ucztować.
Bangkok, pomimo że głośny i utopiony w smogu, posiada miejsca, w których można usiąść i obserwować.
Ciekawe również były wczesne poranki i widok Tajów, którzy przygotowywali swoje wózki z żywieniem
na ulicy. Nasze lekkie życie skończyło się po tygodniu,
Marcin wyleciał chyba do Nowej Zelandii lub na Filipiny, nie pamiętam. Pamiętam za to zmęczenie w jego
oczach, bo oczywiście na poranny samolot biegł prosto
z nocnego wypadu. Pakując jeszcze garnki kuchenne
jak na prawdziwego podróżnika przystało. Ja zostałem
parę dni jeszcze sam, zanim wraz ze znajomymi, którzy dolecieli, pojechaliśmy na południe i do Laosu.

CZYTNIK W FOTELU
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E-READER ON THE BACK SEAT

He left his Kindle in the pocket of an airplane seat, that
just landed in Bangkok. I was probably packing then
and slowly starting to feel the journey. It was supposed
to be my second time in Bangkok. This time with a different energy than the year before. It was my first time
when I travelled outside of Europe to see more.
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This time, I didn’t feel the great unknown, but I wanted to visit this country one more time. My schedule was
also different. I was visiting the North plus Laos.
The day before departure I read online on some SM
page for travelers, that someone lost a Kindle. Digital
book with precious data landed safely in the pocket of
an airplane seat in Warsaw. More importantly – it’s in
possession of the owner’s friend who, considering that
it is already after 8, probably drinks his Chang 0,6 l in
one of Thailand’s capital streets.
I volunteered to give this back to him in Bangkok. As
I thought, the landing and moving across the airport
didn’t impress me that much this time around. I notice
these who landed here for the first time. They had eyes
around their heads, moving mostly in group of two
pairs. When I waited for my luggage, I also noticed that
they have bags with “duty free” signed on them that
made a clicking sound when moved.
Despite all of his amazing experiences and familiarity with the town, Marcin, the owner of the lost Kindle,
had also one more story to tell. He bought a motorcycle
in Bangkok, got his license here and drove back to Poland. I must admit, I was really impressed and I decided to stay a bit longer.
One of the most interesting things were the mornings and morning life of Thais, preparing their carts
with street food. Our worry free life was coming to
an end after a week. Marcin flew to New Zealand or
maybe Philippines. I can’t really tell. But I remember
his tired eyes, because he ran for his morning plane
straight from our nightly escapade, packing pots in
the morning, as a true traveler do. I stayed a few days
by myself, before my departure with my friends to
South and Laos.

NOWY 5 GWIAZDKOWY

HOTEL W KRAKOWIE
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TEKST Jakub Wejskszner
ZDJĘCIE Pexels.com

N OW Y

FORMALNY

ŚWIAT

JAKUB
WEJKSZNER
Jego główną aspiracją w życiu jest

zostanie publikowanym autorem
lub przetłumaczenie sobie, że
społeczeństwo nie było gotowe.
Redaktor prowadzący Anywhere.pl.

O

statnio przez myśli me przechodzi
jakże wszechogarniający koncept życia w świecie formalnym, które i mnie
przyszło dokonywać podczas krótkiej, ale intensywnej i bogatej w różnego rodzaju potrawy włoskie egzystencji.
Gdyż potrawy włoskie to dobre źródło
wszystkich tych mikrorzeczy, których się
nie widzi.
Świat formalny jest natomiast również
mikroświatem, ale zupełnie innego rodzaju.
To niewidzialna limes pomiędzy mną a życiem. To koronkowe męczarnie mające na
celu li tylko powstrzymanie mnie przed popełnieniem samotnego aktu wolnej woli.
I ma to oczywiście swoje uzasadnienie
w rzeczywistej istotności. Choć pewnie
część świata przyjęłaby z radością brak konieczności posiadania prawa jazdy, ta jedna
rzecz pomiędzy nami i kręceniem bączków
na parkingu skutecznie uniemożliwia sporej
części ludzkości umieranie w męczarniach.
Szczęśliwie pozwala nam to również na
mieszkanie w jakkolwiek zagospodarowanej
przestrzeni, by nie musieć robić slalomów
pomiędzy ulicznymi bilbordami, straganami
na środku autostrad czy wojnami osiedlowymi, gdzie ekipa Pana z Klatki B wymordowuje
ekipę z Klatki C, która nie daje się przekonać,
że po 22 dzieci be-klatkowców już śpią.
Drugi aspekt formalnego świata natomiast, to ból udowadniania, że się jest na ten
przykład. Kiedy to konieczność wysłania
własnego aktu urodzenia do urzędu, z którego to zresztą urzędu ów akt musimy pobrać,
jest rzeczą tak absurdalną, że aż stanowi problem natury filozoficznej. Czy bowiem istnie-
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ję jako człowiek, jeśli nie ma potwierdzenia
mojego jestestwa w bardzo kiepsko zagospodarowanej szufladzie Urzędu Miasta? Czy
muszę za każdym razem udowadniać, że te
pieniądze, które zapłaciłem, to one są zapłacone i czy mógłbym poprosić o pozwolenie
mi być? I czy naprawdę, by otrzymać miejsce w akademiku, muszę być ekspertem od
prawa administracyjnego i załączyć 35 dokumentów dotyczących mojego stanu życia,
bytności moich rodziców, braci i sióstr, kuzynostwa, ile mamy krów na farmie i czy są to
krowy dojne, czy też może tylko ujeżdżamy je
dla zabawy w bardzo spowolnionym turnieju
rycerskim, gdzie w miejsce kopii używamy
mioteł, a miast zbroi nosimy koszulki ulubionego klubu piłkarskiego?
Zdaje się, że pytaniem, które chciałbym
zadać jest – kiedy kończy się potrzeba udowadniania, że się jest? I kiedy, na ten przykład, mógłbym choć część tych chorych obowiązków zrzucić na ten aparat państwowy, do
którego dokładam się przecież co miesiąc,
żeby funkcjonował jako tako? Czyż nie po
to od ust sobie odejmuję, by następnie do ust
pączka mógł wziąć ten urzędnik, żeby móc
powiedzieć li tylko chcę, a już palce spracowane pana Kowalskiego z Urzędu Czegokolwiek, wzięły sprawę moją i dzięki składając
podatnikowi, brały i czerpały z niej informacje, mówiąc – będzie Ci dane lub nie?
Gdyby tylko istniał jakiś sposób, jakaś
możliwość kompilacji wszystkich danych na
temat człowieka, który chce coś od Państwa,
jakaś, nie wiem, chmurka z moim imieniem
i nazwiskiem, gdzie, na ten przykład, wszystkie informacje, które Państwo kazało mi
mieć – byłyby, gdzie wszystkie dane na temat
mojej sytuacji rodzinnej – znajdowałyby się,
gdzie mógłby taki urzędnik sprawdzić, że
oto jest on, który chce, dajmy lub nie dajmy
mu, bo mamy wszystkie informacje. Trudno orzec, czy coś takiego jak obliczometr
(z angielska – compute) znajdzie kiedyś się
w naszym posiadaniu. A już połączenie tych
obliczometrów w jakąś taką, nie chcę rzec
sieć, bo to się kojarzy z pająkami, ale takie
pomiędzowanie (z łaciny inter) obliczometrów. I gdyby to się dało stworzyć, taki Profil
Człowieka to byłoby super.
Niemniej, są ważniejsze sprawy na głowie
Polaków. Na ten przykład – czy gdy dziecko
dowiaduje się o masturbacji w przedszkolu to
już podawać tabletkę, czy może jeszcze poczekać do podstawówki? Prawdziwe, nieludzkie, problemy.
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a także maswerków wykonanych z kształtek ceramicznych. Konsole pilastrów i głowice kolumn były zdobione ceramicznymi
kształtkami o motywach roślinnych i zwierzęcych. Północne szczytnice nad wejściem
zdobiły pozostałości istniejącej tam rozety. Na dachu występowały lukarny, które
podczas odbudowy dachu po zniszczeniu
w trakcie II wojny światowej zostały zlokalizowane niżej niż historyczne.

W TROSCE O ŚRODOWISKO
Dzięki unijnej dotacji możliwa była kompleksowa termomodernizacja i podniesienie efektywności energetycznej. Docieplenie wykonano od wewnątrz – tak, by nie
naruszać historycznego wyglądu obiektów.
W ścianach budynków odtworzono miejsca
lęgowe mazurków i jerzyków. Nisze gniazdowe w elewacji zaślepiono fragmentami
cegieł – identycznych, jak te użyte w obiekcie (widocznym elementem jest jedynie
otwór wlotowy).
Odwodnienie terenu wspierają obiekty
małej retencji – ogrody deszczowe, w których użyto specjalne gatunki roślin, zatrzymujące i filtrujące deszczówkę.
W zrewitalizowanym budynku przy Lastadii 41 znajduje się obecnie m.in. Urząd Pracy. / Fot. Piotr Wittman

LASTADIA
BUDOWĄ
ROKU 2019!
ZREWITALIZOWANE PRZEZ MIE JSK Ą SPÓ ŁKĘ GDAŃSKIE
WODY BUDYNKI DAWNEGO GIMNAZ JUM MIE JSKIEGO
I BURSY PRZY ULICY L ASTADIA 2 I 41 ZW YCIĘŻYŁY
W PRESTIŻOW YM KONKURSIE „BUDOWA ROKU 2019”.
TEKST Zuzanna Gajewska

D

zięki inwestycji przywrócono obu budynkom wygląd z okresu ich największej świetności. Co istotne, wszystkie działania prowadzono z uwzględnieniem historycznej wartości budynków, pod nadzorem
konserwatorskim. Wartość robót budowlanych wyniosła
ponad 41 milionów złotych netto.

- Gdańsk pięknieje, Gdańsk dba o swoje zabytki.
Odnawiając te historyczne obiekty ocaliliśmy ważną
część gdańskiego dziedzictwa oraz wykreowaliśmy
nowe ciekawe miejsce w mieście chętnie odwiedzane
przez turystów i mieszkańców. Jesteśmy dumni, że
nasze działania zostały docenione w tym prestiżowym
konkursie – mówi Ryszard Gajewski, prezes spółki
Gdańskie Wody.

PIERWSZY GDAŃSKI
BUDYNEK W STYLU NEOGOTYKU
Gmach Gimnazjum Miejskiego zaprojektował architekt
Carl S. Held, natomiast fasada została przeprojektowana
przez znanego berlińskiego architekta Friedricha Schinkla. Budynek oddano do użytku 3 sierpnia 1837. Był to
pierwszy gdański budynek w stylu neogotyku, który wyznaczył trend XIX-wiecznej architektury w Gdańsku.
Gmach otrzymał tablicę z napisem Artium Liberaliumatudiis sacrum (Przybytek studiów nauk wyzwolonych).
Ceglana elewacja została ozdobiona pilastrami i gzymsami. Niestety, obiekt został zniszczony w trakcie wyzwalania Gdańska w 1945 roku.

SZCZYTNICE, PILASTRY,
LUKARNY
Budynek przy ul. Lastadia 41 został wzniesiony w latach 1875-1878 jako siedziba dyrekcji poczty. Został
zbudowany w stylu neogotyckim z licznymi zdobieniami w postaci łuków, pilastrów, kolumn i gzymsów,

SIEDZIBA URZĘDÓW
Obecnie w budynkach mieszczą się miejski
Wydział Geodezji oraz Gdański Urząd Pracy.
To instytucje, które obsługują wielu klientów,
dlatego wielu mieszkańców będzie mogło odwiedzać zrewitalizowane budynki podczas
załatwiania urzędowych spraw.

FIRST NEO-GOTHIC
BUILDING IN GDAŃSK

The Academic Gymnasium Danzig was designed by architect Carl S. Held, while its facade was redesigned by famous architect Friedrich Schinkel from Berlin. The building was
commissioned on 3 August 1837. It was the
first neo-Gothic building in Gdańsk, which set
the trends for the 19th-century architecture in
the city. An inscription Artium Liberaliumatudiis sacrum (Sanctuary of Liberated Arts
Studies) was placed over the entrance to the
building. The brick elevation was adorned
with pilasters and cornices. Unfortunately,
the building was destroyed during the liberation of Gdańsk in 1945.

CORNICES, PILASTERS
AND DORMERS

The building on Lastadia Street 41 was
erected in 1875–1878 and it served as a seat
of the Post Office Management. It was built
in the neo-Gothic style, with numerous
adornments, such as arches, pilasters, columns and cornices as well as traceries made
from ceramic blocks. Pilaster consoles and
capitals were embellished with ceramic
blocks with flora and fauna motifs. There
were decorative rose windows over the en-

trance and dormers on the roof. During the
roof restoration after the Second World War,
the dormers were placed lower than the original ones.

ECO-FRIENDLY DESIGN
EU funding allowed for performing comprehensive thermal modernisation and improving energy efficiency. Internal insulation
made it possible to keep the historical exterior of the building intact. Tree sparrow and
swift nesting sites were restored in the walls.
Nesting niches in the elevation were sealed
with pieces of bricks – identical to the ones
used in the building (the only visible element is the inlet).
Drainage of the area is supported by small
retention elements, including rain gardens,
where special vegetation was planted to retain and filter rainwater.

OFFICE SEAT
The buildings currently house the Municipal Department of Geodesy and Gdańsk
Employment Office. These institutions
have many clients, therefore, many Gdańsk
inhabitants will have a chance to visit the
revitalised buildings while dealing with official matters.

Tak dziś wygląda budynek przy ulicy Lastadia 2. / Fot. Dominik Paszliński

ENGLISH

LASTADIA WINS THE 2019
BUILDING OF THE YEAR AWARDS
The buildings of the former Academic
Gymnasium Danzig and its Boarding
House on Lastadia Street 2 and 41, revitalised
by municipal company Gdańskie Wody,
won the prestigious contest ‘2019 Building
of the Year’.

The investment restored the buildings to
their former glory. What is interesting, all
works carried out aimed at preserving the
historical value of the buildings, under conservation supervision. The cost of construction works exceeded PLN 41 million net.
‘Gdańsk is flourishing, Gdańsk cares
about its landmarks. By restoring these historical buildings, we saved an important part of
Gdańsk heritage and created a new attractive
spot in the city, popular among tourists and
locals. We are proud that our investment was
recognised in this prestigious contest,’ said
Ryszard Gajewski, CEO at Gdańskie Wody.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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szykanowanych przez władze, wyrażał jasno
swoje zdanie, nierzadko narażając się na różne
represje rządzących. Stał się znany ze swoich
opozycyjnych poglądów, wyrobił sobie markę
osoby zaufania publicznego, autorytet.
Nie mogąc być dłużej dziennikarzem, został
pisarzem. Dorobek twórczy Lecha Bądkowskiego obejmuje prawie trzydzieści książek,
w większości poświęconych tematyce Pomorza. Współtworzył i czynnie działał w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, Związku Literatów
Polskich i polskim PEN Clubie.

PIERWSZY RZECZNIK
SOLIDARNOŚCI
W sierpniu 1980 roku, jako pierwszy z intelektualistów i ludzi kultury, poparł żądania strajkujących robotników. Dołączył do nich i został
pierwszym rzecznikiem prasowym ,,Solidarności”. Krótko potem spełniło się jego wielkie marzenie – został redaktorem naczelnym solidarnościowego tygodnika ,,Samorządność”.

DWA PLANY CZASOWE
Komiks „Fala wolności” rozgrywa się na
dwóch planach czasowych. Osią przewodnią
jest obecność i działania Lecha Bądkowskiego podczas sierpniowego strajku w Stoczni
Gdańskiej w 1980 roku. Natomiast w chwilach
wolnych, Bądkowski opowiada o swoim życiu
młodemu stoczniowcowi, przekazując mu
zdobyte doświadczenie i zwracając uwagę na
potrzebę niezależności.

SETNA ROCZNICA URODZIN

Komiks w cenie 25 złotych można nabyć w bibliotecznym sklepiku online oraz w filiach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.
Fot. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku

KOMIKSOWA OPOWIEŚĆ

O NIEZW YKŁYM PISARZU
WOJEWÓDZK A I MIE JSK A BIBLIOTEK A PUBLICZNA W GDAŃSKU W YDAŁA KOMIKS „FAL A WOLNOŚCI.
OPOWIEŚĆ O LECHU BĄDKOWSKIM”, K TÓRY POWSTAŁ W RAMACH OBCHODÓW ROKU LECHA
BĄDKOWSKIEGO. PUBLIK AC JA POWSTAŁA PRZY WSPARCIU FINANSOW YM MIASTA GDAŃSK A.
TEKST Zuzanna Gajewska
ZDJĘCIE Wojewódzka i Miejska Bibliotek

Publiczna w Gdańsku

L

ech Bądkowski (1920–1984) to postać niezwykła. Ten urodzony w Toruniu dziennikarz, pisarz, działacz społeczny i żołnierz,
związał swoje losy z Pomorzem. Choć nie był
z pochodzenia Kaszubą, czuł się nim w głębi serca. Po zakończeniu wojny powrócił z emigracji do
Polski, zamieszkał początkowo w Gdyni, a później, od 1951 roku do końca życia w Gdańsku
i starał się wpisać w nową rzeczywistość. Nie było
to łatwe, bo jako żołnierz walczący w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie był pod baczną obserwacją komunistycznej władzy, inwigilowany,
podsłuchiwany. Wykorzystywał każdy czas przynoszący w PRL nadzieję zmian na lepsze.

DZIENNIKARZ I PISARZ
W okresach przełomów włączał się aktywnie
w działalność społeczną, stawał w obronie osób

Twórcami komiksu o życiu tego niezwykłego
pisarza, społecznika i patrioty są Witold Tkaczyk (scenariusz) oraz Krzysztof Budziejewski (rysunek). Komiks powstał z okazji setnej
rocznicy urodzin Lecha Bądkowskiego. Projekt został zrealizowany przy dofinansowaniu
ze środków Miasta Gdańska. Album w cenie 25
złotych jest do nabycia w bibliotecznym sklepiku online (wbpg.org.pl/produkt/60) oraz
w filiach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.

Although he was not Kashubian by birth, he
felt so deep down. After the war, he returned
to Poland from emigration and initially
moved to Gdynia, to settle down in Gdańsk
in 1951, where he tried to adapt to the new
reality. It was not easy, because as a soldier
of the Polish Armed Forces who had fought
in Western Europe, he was under close observation of the communist authorities, surveilled, bugged. He tried to make the best of
every hope for the better in the Polish People’s Republic.

JOURNALIST AND WRITER
During political breakthroughs, he would
engage in social activities, stand up for people harassed by the authorities and openly
express his opinions, often putting himself
at risk. He became known for his opposing
views, making a name for himself and gaining
public trust and respect.
When he no longer could be a journalist, he
became a writer. Lech Bądkowski’s works include almost thirty books, mostly dedicated
to Pomerania. He was a cofounder and active
member of the Kashubian–Pomeranian Association, the Polish Writers’ Union and the
Polish PEN Club.

THE FIRST SPOKESMAN FOR
THE SOLIDARITY
In August 1980, as the first intellectual and
person of culture, he supported the demands
of striking workers. He joined them and became the first spokesman for the Solidarity
Movement. Shortly afterwards, his dream
came true – he became the Editor-in-Chief of
the Solidarity weekly ‘Self-Governance’.

TWO TIMEFRAMES

ENGLISH

The comic book ‘The Wave of Freedom’ is set
in two timeframes. The structural axis is the
presence and actions of Lech Bądkowski during the shipyard strike in Gdańsk in August
1980, while in his free time, Bądkowski talks
about his life with a young shipyard worker,
sharing his experience and underlining the
significance of independence.

A COMIC STORY ABOUT
A REMARKABLE WRITER

100TH BIRTHDAY
ANNIVERSARY

The Provincial and City Public Library in Gdańsk
released a comic book entitled ‘The Wave of
Freedom. The Story of Lech Bądkowski’ in
celebration of the Year of Lech Bądkowski. The
publication was co-funded by the City of Gdańsk.

Lech Bądkowski (1920–1984) was a truly
remarkable figure. He was a journalist, writer, social activist and soldier, born in Toruń,
who decided to spend his life in Pomerania.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

The authors of the comic book dedicated to
the life of this remarkable writer, social activist and patriot are Witold Tkaczyk (script)
and Krzysztof Budziejewski (illustrations).
The comic book came out on the occasion of
the 100th birthday anniversary of Lech Bądkowski. The project was co-funded by the City
of Gdańsk. You can buy the album for PLN 25
in the library online store (wbpg.org.pl/produkt/60) and the branches of the Provincial
and City Public Library in Gdańsk.
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JESIENNA ODNOWA W RADISSON BLU HOTEL , SOPOT

U N I K A L NĄ AT MO SFER Ę
K A M ER A L N EG O KU RORT U
DO SKONA LE POCZ UĆ
MOŻ NA W NOWO O T WA RT Y M
R A DIS S ON BLU HO TEL , S OPO T.
To właśnie teraz, podczas relaksującego
spaceru po plaży, zażyć można bogatego
w jod sopockiego powietrza, ale też zwyczajnie cieszyć się ciszą o które tak trudno
w wakacje. Unikalną atmosferę kameralnego kurortu doskonale poczuć można w nowo
otwartym Radisson Blu Hotel, Sopot. Ten
czterogwiazdkowy hotel zlokalizowany został
w spokojnej części Sopotu ubarwionej zielenią Sopockich Błoni, w odległości zaledwie
250 metrów od plaży. Architektura obiektu,
połączona z jego wyjątkowym położeniem,
doskonale sprzyja jesiennej regeneracji. Niezależnie czy podróżujesz z rodziną, przyjaciółmi czy biznesowo to właśnie tutaj złapiesz

JESIEN NA ODNOWA

W R A DISSON BLU HOTEL, SOPOT

SOPOT KOJARZY CI SIĘ Z LETNIM WYPOCZYNKIEM? TAK, TO ZDECYDOWANIE PIERWSZE I RÓWNIEŻ SŁUSZNE SKOJARZENIE,
WARTO JEDNAK SPOJRZEĆ NA KURORT Z INNEJ, MNIEJ OCZYWISTEJ PERSPEKTYWY. WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM WAKACJI SOPOT
ODKRYWA SWOJE DRUGIE OBLICZE, A ENTUZJASTÓW JESIENNEJ ATMOSFERY Z ROKU NA ROK PRZYBYWA – NAD MORZEM
PANUJE WÓWCZAS DUŻO SWOBODNIEJSZA, NIESPIESZNA ATMOSFERA, A MIASTO URZEKA KAMERALNYM KLIMATEM.
TEKST red.

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

S

opot staje się idealną destynacją dla
wszystkich miłośników spacerów po
ciągnącej się po horyzont plaży oraz
istnym rajem dla wypoczynku w SPA. Na każdym kroku czyhają na nas także nieoczywiste atrakcje, niecodzienne restauracje, puby,
ale także miejsca, by w spokoju poczytać
książkę czy po prostu porozmyślać, spoglądając na przestwór morza.
Oczywiście, w okolicach słynnego „Monciaka”, czyli pełnej atrakcji, reprezentacyjnej
ulicy Bohaterów Monte Cassino, kuszą kolorowe wejścia i gwar fascynujących konwersacji,
ale Sopot posiada także drugie oblicze, idealne
na spokojny, jesienny pobyt.

chwile wytchnienia, a do domu wrócisz przepełniony endorfinami.
Do dyspozycji gości pozostaje strefa Wellness&Spa Clinic z 12 gabinetami oferującymi
różnorodne metody pielęgnacji i kosmetologii. Przyjemną regenerację zapewnia również
strefa basenowa z wannami do hydromasażu,
basenem pływackim oraz saunarium. Oprócz
klasyków, takich jak sauna sucha, czy łaźnia
parowa, spędzić będziemy mogli czas w saunie ziołowej, czy niecodziennej saunie Rassoul, inaczej znanej jako…łaźnia błotna.
Po całym dniu błogiego relaksu, nie ma to
jak odprężyć się przy kieliszku dobrego wina.
Co ciekawe, Radisson Blu Hotel w Sopocie po-
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right here where you can find some rest and
come back to home full of endorphins.
Guests of the hotel have access to Wellness&Spa Clinic with 12 cabinets that provide different methods of care and cosmetology. Pleasant regeneration can also be
provided by pool area with tubs equipped
with hydromassage technology, swimming
pool and saunarium. Besides the usual suspects such as dry sauna or steam room, you
can spend some time in herbal sauna or unusual Rassoul sauna aka…mudbath.
After long day of blissful relaxation there
is no greater thing than a glass of good wine.

siada własną winnicę - Château Isolette, która znajduje się
w Dolinie Rodanu. Dzięki temu, niepowtarzalne umiejętności francuskich winiarzy rozświetlą każdy wieczór swoją wykwintnością i jakością, której nie da się podrobić.
Jak się zatem okazuje – jest co robić w Sopocie i to niezależnie od pory roku. Szczególnie bowiem krótsze i coraz
zimniejsze dni wymagają wręcz od nas, by dopieścić co nieco
swój organizm odpowiednią dawką endorfin. A gdzie lepiej
spędzić czas niż w pięknym, nadmorskim hotelu ze SPA? Koniecznie sprawdź ofertę na www.radissonbluhotelsopot.pl
i zaplanuj swój wyjazd nad morze.
ENGLISH

AUTUMN RENOVATION IN RADISSON
BLU HOTEL IN SOPOT
Do you associate Sopot with summer fun? Probably yes
and that is definitely first and right connotation, but it’s
worthwhile to look at this resort from another, less obvious
perspective. With the end of the summer, Sopot reveals it’s
second face and enthusiasts of autumn vibes are growing in
numbers every year – the atmosphere by the sea is much
more free, steady and the city itself charms visitors with
intimate climate.

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Sopot becomes a perfect destination for the
lovers of long walks on the beach and a paradise for SPA lovers. On every step you can encounter unique attractions, unusual restaurants, pubs, but also places, where you can
read a book in peace or just look at the sea
quietly and think.
Of course, the surrounding of the famous
“Monciak”, full of attractions, representative
Sopot street can tempt with flashy entrances
and hustle full of fascinating conversations,
but Sopot has another face to reveal, perfect
for quiet, autumn stay.
Right now, during relaxing walk by the sea,
you can feel the air, rich of iodine or just enjoy
the quietness, so hard to get during the summer. Unique atmosphere of an intimate resort
can by enjoyed in newly opened Radisson Blu
Hotel in Sopot. This four star hotel is located
in quiet part of Sopot, enriched by the greenness of Sopockie Błonia, about 250 m from the
beach. The architecture of the object is connected to its unique location, perfect for the
autumn regeneration. It doesn’t matter if you
travel with family, friends or in business, it’s

Interestingly, Radisson Blu Hotel in Sopot
has its own winery - Château Isolette in
Rhône Valley. Thanks to that, amazing skills
of French winemakers can brighten up every
evening with elegance and quality that cannot be faked.
As it turns out – there is a lot to do in Sopot,
independently of the season. Especially, when
days are shorter and colder, it is in our best interest to pamper ourselves with enough endorphins. There is no better place to do that, than
a SPA hotel right next to the sea! Check our offer at www.radissonbluhotelsopot.pl and plan
your next trip right now!
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ZAPOMNIJ O „HYGGE”, ZAPOMNIJ O „PY T”...

Na

Hipodromie zawody konne
przeniosły się już pod dach.
Pierwsze imprezy halowe za
nami, kolejne, bardzo liczne, przed nami.
W ciągu najbliższych miesięcy średnio w co
drugi weekend będzie można tutaj oglądać
zmagania sportowców.
Ale Hipodrom to nie tylko prężnie działający ośrodek sportowy. Działa tutaj także
pensjonat, w którym na co dzień mieszka
150 koni, działają szkoły jazdy, jest centrum
hipoterapii. A wszystko to w przepięknym
otoczeniu starych drzew i zieleni. Cały Hipodrom, łącznie z terenami zielonymi, to zabytek klasy zerowej - wyróżnienie takie przyznawane jest jedynie obiektom o najwyższej
wartości historycznej w skali światowej, które mogą być uznane za pomniki historii.
Nie dziwi zatem, że tak wiele osób wybiera to miejsce na spacery. Szczególnie jesienią, gdy mgły od morza i złocące się drzewa tworzą niezapomniany nastrój, a słone
morskie wiatry dbają o czystość powietrza.
A w tle, wśród tego wszystkiego, można wypatrzeć konie podczas treningów.
Przy głównym placu konkursowym, na
którym na co dzień trenują skoczkowie,
jest otwarta niewielka trybuna, można tam
usiąść, pooglądać treningi, zapomnieć o ca-

Z A P OM N I J O „ H Y G GE ” , Z A P OM N I J O „ P Y T ” ,

PRZ YJDŹ NA SPACE R
NA S OPOCK I H I PODROM
TEKST Alicja Kocik ZDJĘCIA Aleksandra Ziętak
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ZA PR A SZA M Y SER DECZ N IE
NA J ESIEN N E SPACERY NA
HIPODROM. ZA POM N ICIE
TU O CODZIEN N YCH
TROSK ACH I NA BIER ZECIE
DOBR EJ EN ERGII.
łym świecie. Tętent końskich kopyt, śpiew ptaków,
piękno okolicznej przyrody… i już myślami jesteśmy
gdzieś indziej, w innych czasach, w innym miejscu, bez
trosk i stresów.
Po co komu hygge, gdy może pospacerować po
Hipodromie?
Na terenie ośrodka działają dwie restauracje, Secretariat, zlokalizowana w zabytkowym budynku Trybuny
Honorowej, do której najbliżej jest od bramy przy ul. Polnej, oraz Unicorn zlokalizowana na piętrze głównej ujeżWIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

dżalni, Hali Pomarańczowej, czyli tam, gdzie jesienią
i zimą odbywają się zawody. Z okien restauracji również
możemy podziwiać konie na padokach oraz podczas treningów, rozgrzewając się zimowa herbatą albo jesienną,
pyszną, zupą.
Na Hipodrom można wejść dawną bramą główną,
od ulicy Polnej. Jeśli chcemy dojechać kolejką SKM,
to od przystanku Sopot-Wyścigi do bramy Hipodromu
jest kilkaset metrów. Spacerując miniemy budynki zabytkowych trybun, stare stajnie oraz kompleks domów,
w których po dziś dzień mieszkają obecni i dawni pracownicy Hipodromu.
Nowa brama główna znajduje się przy ulicy Łokietka,
można tutaj zostawić samochód na bezpłatnym, ogólnodostępnym parkingu. Idąc od bramy po prawej stronie
możemy podziwiać konie na padokach, zaś po lewej stajnie mieszczące szkółki jazdy oraz nowoczesny kompleks
krytych ujeżdżalni.
Hipodrom zaprasza na spacery codziennie w godzinach 7.00-21.00. Wstęp na teren ośrodka jest bezpłatny,
zaś odwiedzający są proszeni o nie wchodzenie do stajni
i nie karmienie koni.
Zapraszamy serdecznie na jesienne spacery na Hipodrom. Zapomnicie tu o codziennych troskach i nabierzecie dobrej energii.
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ZŁOTA 44

ZE ŚWIETN Y M
W Y NIKIEM MIMO
KRYZYSU.

SPR AWDZA MY DLACZEGO!
NAJWYŻSZY APARTAMENTOWIEC W UNII EUROPEJSKIEJ USYTUOWANY
W SAMYM SERCU WARSZAWY TO IKONA LUKSUSU I NAJBARDZIEJ
PRESTIŻOWY ADRES W POLSCE – ZŁOTA 44 ZACHWYCA, INSPIRUJE
I ZASKAKUJE, KOLEJNY RAZ BIJĄC REKORD SPRZEDAŻY, MIMO
ZAWIROWAŃ NA RYNKU KAPITAŁOWYM W CZASIE PANDEMII.
TRZECI KWARTAŁ 2020 ZŁOTA 44 ZAMYKA, NOTUJĄC WZROSTY
ZARÓWNO W ILOŚCI PRZEPROWADZONYCH TRANSAKCJI, JAK I ICH
WARTOŚCI W TRZECH PIERWSZYCH KWARTAŁACH (2020 VS 2019).
CO WPŁYWA NA SUKCESY MIMO PRZECIWNOŚCI RYNKOWYCH?
TEKST I ZDJĘCIE Mat. Prasowe
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LUKSUS WCIĄŻ
ODPORNY NA KRYZYS

DLACZEGO WARTO
INWESTOWAĆ W LUKSUS?

Drugi kwartał 2020 roku i ogólnoświatowy lockdown spowodowały drastyczne skurczenie
się światowych gospodarek, w tym polskiej.
„Drugi kwartał już za nami. Ewidentnie
zaczyna się poprawa. Świat został „zalany”
pieniędzmi. W skali świata to 16 bilionów
dolarów przeznaczone na ratowanie gospodarek i wydaje się, że one zaczynają się odbudowywać za sprawą tych gigantycznych
środków. Wszystko to powoduje, że wraca
optymizm.” mówi Marek Zuber, ekonomista, analityk rynków finansowych, ekspert
i doradca finansowy.
Liczne pakiety pomocowe, obniżki
stóp procentowych, pożyczki dla przedsiębiorców mające na celu ograniczenie
skutków kryzysu spowodowały, że ożywienie w trzecim kwartale przebiegło szybciej
niż zakładano, a w ostatnich tygodniach
obserwujemy poprawę prognoz wzrostu gospodarczego.
Jak sytuacja ekonomiczna wpływa na
rynek nieruchomości luksusowych?
Drugi kwartał, trudniejszy ze względu
na zamrożenie gospodarki, spowodował
chwilowy zastój. Mimo tego transakcje na
ZŁOTEJ 44 wciąż dochodziły do skutku.
W kwartale trzecim sprzedaż powróciła
do jeszcze szybszej dynamiki dzięki czemu
całkowita ilość transakcji od stycznia do
września 2020 wzrosła o 50 proc., a wartość transakcji za trzy kwartały zwiększyła się o 82 proc. w stosunku do roku 2019.
Trzeci kwartał ZŁOTA 44 zakończyła ze
100 proc. wzrostem wartości transakcji vs
kwartał trzeci 2019.

„Regulacje i podatki w Polsce są korzystniejsze niż na zachodzie Europy. Polska oferuje stabilność i pozbawiona jest niepokojów
jakie znamy z USA, może być uznana jako
miejsce bezpiecznych inwestycji, zwłaszcza
w segmencie nieruchomości luksusowych.
Sprzedaż na ZŁOTEJ 44 pokazuje, że to bezpieczeństwo jest brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Inwestorzy
wiedzą, że liczba planowanych realizacji luksusowych inwestycji wyraźnie spada, a ich
wyprodukowanie zajmuje kilka lat. Wówczas
ceny nowych nieruchomości będą znacznie
wyższe. A zatem to wciąż dobry moment aby
zainwestować w luksus.” mówi Michał Skotnicki, Prezes Zarządu ZŁOTA 44, Prezes Zarządu BBI Development SA.
Sytuacja ekonomiczna w dużym stopniu
wpłynęła na wzrost wartości transakcji sprzedaży luksusowych apartamentów ZŁOTEJ 44 o 82
proc. vs identyczny okres trzech pierwszych
kwartałów ubiegłego roku. Spektakularne
transakcje takie jak sprzedaż trzypoziomowego penthouse’u na szczycie apartamentowca, czy inwestycyjny zakup trzech
apartamentów przez sportowca Kubę Błaszczykowskiego potwierdziły wysoką atrakcyjność segmentu luksusowego dla inwestorów.
Nowa rzeczywistość narzuciła także nowy
model pracy, prowadzenia biznesu czy rekreacji przez co zauważyć można znaczny wzrost
sprzedaży apartamentów o dużych powierzchniach umożliwiających wygodną aranżację.
„Zauważamy wzrost zainteresowania apartamentami o większych metrażach. Trend
pracy zdalnej utrzyma się dłużej. Mieszkańcy

ZŁOTEJ 44 to głównie przedsiębiorcy, dla
których przestrzeń biznesowa jest niezwykle istotna. Apartament o dużej powierzchni i dogodnym układzie pozwala na dowolne
i komfortowe zaaranżowanie przestrzeni do
pracy, która nie będzie kolidować z życiem rodzinnym.” – mówi Christopher Zeuner,
Head of Europe Amstar.

KOMPLETNA PRZESTRZEŃ
ZŁOTA 44 to apartamentowiec kompletny,

który oferuje bezpieczną przestrzeń do życia.
Na decyzję zakupową i wybór ZŁOTEJ 44 coraz częściej wpływa oferowane mieszkańcom
piętro rekreacyjno-sportowo-biznesowe, które
oferuje unikatowe w skali Europy udogodnienia. Część wspólna to 1800 m2 z całorocznym
jacuzzi o powierzchni 400 m2. W przestrzeni re-
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kreacyjnej znajduje się basen o imponującej
długości 25 metrów, sauna sucha, łaźnia parowa, sala masażu, w pełni wyposażona siłownia,
sala kinowa z symulatorem gry w golfa, a także
strefa biznesowa z VIP lounge i salami konferencyjnymi. Dostępny jest także pokój zabaw
dla dzieci. ZŁOTA 44 oferuje piwniczkę do starzenia win ze strefą degustacyjną. ZŁOTA 44
sprzyja zdrowemu stylowi życia.
Wszystkie apartamenty wyposażone są
w system klimatyzacji i wentylacji, który za
sprawą dedykowanych kanałów nawiewnych
i kanałów wyciągowych dostarczają czyste powietrze wprost do apartamentu. Woda w budynku jest zdatna do picia za sprawą własnej
stacji uzdatniającej. W każdym apartamencie
znajdują się uchylne panele okienne zapewniające dostęp do powietrza z zewnątrz. Sterowanie nimi tak jak i innymi elektronicznymi
elementami apartamentu możliwe jest zdalnie
dzięki Home Management System.
O potrzeby mieszkańców ZŁOTEJ 44 całodobowo dba profesjonalny concierge, a nad
bezpieczeństwem czuwa ochrona. Luksus
w przypadku ZŁOTEJ 44 to z pewnością doskonała centralna lokalizacja, najwyższa jakość
wykończenia wnętrz, wachlarz udogodnień
o skali rzadko spotykanej w Europie. To przede
wszystkim jednak komfort, bezpieczeństwo
i kompletna przestrzeń dla rodziny, biznesu
i rekreacji – wszystko pod jednym dachem.
Satysfakcjonująca sprzedaż apartamentów
ZŁOTA 44 stanowi potwierdzenie tezy o odporności rynku nieruchomości luksusowych
na kryzysy. Inwestycja w ten niewielki i wciąż
kurczący się z miesiąca na miesiąc segment obliczona jest na długofalowe zyski i jak twierdzą
eksperci stanowi obszar ograniczonego ryzyka.
W ofercie biura sprzedaży ZŁOTEJ 44
pozostaje już mniej niż 14 proc. apartamentów w tym dwa penthouse’y na 52. piętrze
apartamentowca.
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K
ALEXANDER
PIENIĄŻEK
Student dziennikarstwa, pasjonat

- ZABIERAMY DWA MIEJSK IE N IS SANY W TRA SĘ!
TEKST I ZDJĘCIA Alexander Pieniążek

motoryzacji, muzyki i wszystkiego co
daje dużo emocji. Przygodę z filmem
i fotografią zaczął na torze wyścigowym,
a teraz realizuje się na wielu innych
płaszczyznach. Zdolny leń.

ażdy zna kogoś kto w latach 80. pojechał
z całą rodziną “maluchem” do Chorwacji,
wziął bagaż, psa i w wątpliwym komforcie przejechał bezpiecznie niemałą trasę. Standardy podróżowania się zmieniły, a samochody
mają coraz wyraźniej określone zadania, jak np.
bycie autem weekendowym, do pracy, do miasta czy właśnie “w trasy”. My jako redakcja nie
lubimy sztampy, więc w podróż do Sopotu zabraliśmy dwa Nissany prosto z miejskiego gąszczu!
Czy tytułowe mieszczuchy pełne nowych technologii poradzą sobie w trasie?
Stolicę z trójmiastem dzieli około 400 kilometrów. Są samochody, które taką ilość kilometrów “połykają” bez większych problemów,
ale są takie dla których taki wypad mógłby być
męczący. A może technologia sprawi, że nawet

miejskie pomykacze poradzą sobie z tyloma
set kilometrami trasy na raz? Dzięki uprzejmości Nissan Polska mogliśmy to sprawdzić,
a do testu wzięliśmy najbardziej zurbanizowanych przedstawicieli marki - Micrę i Juke.
Rzućmy okiem najpierw na sylwetkę
samych aut. Pierwsza pod lupę idzie Micra.
Nie byle jaka Micra, bo w wersji Tekna – najwyższej, tej obok N-Sport, od której różni
się kilkoma detalami. Nie da się ukryć
że nowy “micrus” to już nie jest ten sam
samochód, którym była poprzednia generacja. To auto wskoczyło o segment wyżej,
jest dużo dojrzalsze, oferuje znacząco więcej miejsca i jest po prostu ładniejsza niż
poprzedniczka. Teraz to nie jest konkurent
najniższej klasy aut miejskich, tylko pełno-
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W YŻSZA POZ YCJA ZA
K IEROW N ICĄ DAJE POCZUCIE
W IĘKSZEJ KONTROLI NA D
AUTEM, Z W ŁASZCZA PODCZAS
M A N EW ROWA N I A...
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prawny hatchback, który bez strachu może równać się
z konkurencją pokroju VW Polo. Skąd ta zmiana? Nissan zrezygnował z produkcji modelu Note na rynek Europejski, a w zamian powiększył tak lubianą na starym
kontynencie Micrę, tym samym samochód klasyfikuje
się do segmentu B.
Micra trafiła w moje ręce na tydzień przed podróżą
do Sopotu, dlatego też poświęcę jej trochę więcej uwagi.
Pod salonem już z daleka rzuciła mi się w oczy, a przyczynił się do tego żywy pomarańczowy kolor o nazwie
“Orange Energy”. Po zajęciu miejsca kierowcy, byłem
pod nie małym wrażeniem. Pierwszym elementem który od razu rzuca się w oczy to deska rozdzielcza obszyta
skórą w kolorze nadwozia, a w niej ładnie wkomponowany ekran multimediów. Całość wygląda naprawdę spójnie i nie czuć tu tandety. Przyznam, że spodziewałem
się bardziej stonowanego samochodu. Zanim odpaliłem
auto, kolejną rzeczą jaka przykuła moją uwagę to “słuchawki” w zagłówkach. O co chodzi? Nissan, wraz z szanowaną marką audio Bose, stworzył system który zwiększa przestrzenność dźwięku w samochodzie, a jednym
z widocznych elementów tego systemu są właśnie głośniki w zagłówkach, które wizualnie przypominają słuchawki. Kolejny fajny “feature” ze strony Nissana. Miło
się patrzy jak auto o renomie pierwszego, bezpiecznego
samochodu przechodzi taką metamorfozę. Niejeden nastolatek nie powstydziłby się nowej Micry. Po pewnym
czasie irytuje jednak brak podłokietnika.
Sercem Micry jest benzynowy silnik Xtronic o szalenie popularnej pojemności 1 litra i mocy 100 koni mechanicznych, które w mieście są w zupełności wystarczającą

wartością. Jazda nową Micrą jest naprawdę
przyjemna, autko jest reaktywne i nie czuć
w nim “zamułki”, co zdarza się w autach o tej
mocy i pojemności. Co jeszcze oferuje nam
Micra? Automatyczną skrzynię biegów, która
działa naprawdę sprawnie, nie ma humorków
ani niezrozumiałych zachowań, co często się
zdarza w autach przepełnionych technologią. A co do technologii… Jest to najmniejszy
przedstawiciel marki, ale to go nie powstrzymuje przed tym, żeby być tak samo high-tech
jak jego więksi bracia. Na pokładzie mamy
wiele systemów bezpieczeństwa, od tych klasycznych jak czujniki parkowania, po te bardziej wyszukane, jak kamery 360 (w aucie tej
klasy!), kontrolę pasa ruchu czy awaryjne hamowanie, które mogę potwierdzić, że działa
zaskakująco dobrze. Podczas awaryjnego hamowania na autostradzie wcisnąłem hamulec
chwilę po tym jak zrobił to samochód. Pytanie brzmi czy to Nissan reaguje szybko, czy ja
wolno… W każdym razie, w sytuacji awaryjnej
poczułem się bezpiecznie, mimo że autostrada i prędkości rzędu 130 km/h z założenia nie
są codziennością dla Micry. Cena tego cudaka
w pełnym wyposażeniu to wydatek mniejszy
niż 80 tysięcy, a cena startowa to 55 tysięcy zł.
Jeszcze kilka słów o nowym Juke’u. Niestety nie miałem z nim okazji spędzić tyle
czasu co z Micrusem, ale zdanie na temat
auta zdążyłem sobie wyrobić.
Jest to samochód, który od początku
swojego istnienia wzbudzał kontrowersje.
Przede wszystkim wyglądem, ale też tym, że
był jednym z pierwszych crossoverów w latach, kiedy ten termin dopiero powstawał.
No bo co to jest ? Podwyższony hatchback
o mocno osobliwym wyglądzie, który nie
każdemu podpasował. Mnie – jak najbardziej i uważam że ta “owadzia” stylistyka ma
swój urok, wyróżnia się. Stylistycznie to jest
ta sama historia co Ford Puma, ale po japońsku – z ostrzejszymi liniami i fakturą. Pod
maską Juke’a siedzi silnik DIG -T o mocy 117
koni, również generowane przez litrową jednostkę. Tutaj już mocy trochę brakuje z racji
tego, że to autko ma swoje rozmiary. W testowanym egzemplarzu mieliśmy skrzynię
automatyczną, choć za dopłatą 8 tysięcy
możemy wyposażyć nasz samochód w 7-biegowy automat. Moim zdaniem w takim samochodzie to must have, choć manual działa bez zarzutów. Stylistycznie auta Nissana
się pokrywają, lecz nie są kalką, jak u wielu
modeli z konkurencji. W środku stylistyka
Nissana jest zachowana, skóra ekologiczna na desce rozdzielczej to naprawdę fajny
zabieg, a z racji tego, że to wersja N-Design,
nadwozie jest dwukolorowe, auto wyposażone jest w 19 calowe felgi i kilka stylistycznych smaczków, które tworzą zgraną całość.
Jak już pisałem, Juke jest dość osobliwy

JEST TO SA MOCHÓD, KTÓRY OD
POCZĄTKU SWOJEGO ISTN IEN I A
WZBU DZA Ł KONTROW ERSJE.
PR ZEDE WSZ YSTK I M W YGLĄ DEM,
A LE TEŻ TY M, ŻE BY Ł JEDN Y M
Z PIERWSZ YCH CROSSOV ERÓW
W LATACH, K IEDY TEN TER MI N
DOPIERO POWSTAWA Ł.
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ZA K R ĘT Y CZ Y ŁU K I N I E
BY ŁY DL A N I E J PROBLE M E M,
NAW ET PR Z Y PR ĘDKO Ś CI ACH
AU T O STR A DOW YCH. CZ U ŁE M
SI Ę PO PRO ST U PEW N I E...
i jest kilka niuansów stylistycznych, które
mi się nie podobają, np nawiewy. Poza tym,
jest wyróżniającym się na tle konkurencji
crossoverem z charakterem.
Po mieście samochód porusza się jak
ryba w wodzie, wyższa pozycja za kierownicą daje poczucie większej kontroli nad
autem, zwłaszcza podczas manewrowania,
a przez swoje obłości i widoczne krawędzie
samochodu parkuje się nim bezproblemowo. Miałem wrażenie, że Nissan poprawił
widoczność z tyłu względem poprzedniej
generacji. W sumie, jakie to ma znaczenie

jeśli nasze auto jest uzbrojone po lusterka
w technologie pomagające na miejskie wojaże? Za podstawowego Nissana w wersji Visia
zapłacimy około 75 tysięcy zł, za wersję topową, około 100 tysięcy.
Koniec o samych samochodach. Pora
w trasę.
Przed wyjazdem na podbój wybrzeża
spotkaliśmy się pod Salonem Nissan Zaborowski. Ja podjechałem Micrą, a Juke już na
nas czekał. Po wymianie kilku zdań wzięliśmy się za pakowanie. Z racji tego, że jechaliśmy nagrywać wywiady, robić sesje i kilka
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to jest minimum do żwawej jazdy w mieście,
to na autostradzie czujemy czym jedziemy. Możliwe że te 17 koni z Juke’a w Micrze
poprawiłoby sytuację zauważalnie. Drugi
brak jaki odczułem to raczej fanaberia,
ale w trasie fajnym gadżetem jest aktywny
tempomat, który dostosowuje prędkość do
pojazdu przed nami lub, inaczej mówiąc,
po prostu wyhamowuje do bezpiecznej odległości i ją utrzymuje. W trasie cudowna
sprawa, automatyzacja jazdy to przyszłość,
wcale nie taka daleka. Mimo wielu technologii na pokładzie Micry, tego mi zabrakło, ale
to w stu procentach zrozumiałe. W końcu to
samochód do miasta. Ostatnią uwagę jaką
mam to wygłuszenie. W środku powyżej 120
km/h zaczyna się robić głośno, ale świetny
system audio od Bose rozwiązuje ten problem szybko. Poza tym, to kolejny problem
trasowy, a to nie do tego stworzono ten samochód. A co u Kasi?
Katarzyna pierwsze na co zwróciła uwagę podczas postoju to właśnie głośny szum
wiatru przy wyższych prędkościach. Poza
tym, zmora małych silników, czyli brak
mocy. Co za tym idzie, aby nasze samochody utrzymywały w miarę rozsądne prędkości, wskazówka od obrotów utrzymuje się
powyżej 2,5 tysiąca, a to nie wróży zbyt ekonomicznego spalania. Oba auta spaliły około 8-9 litrów, nie jest to dużo, ale myślę że
przy odrobinie większej mocy udało by się
zbić tą wartość o litr lub nawet dwa.
Poza typowo “miejskimi” problemami
nie spotkaliśmy się z jakimiś niespodziankami podczas prawie 1000 kilometrowej

trasy. Auta te nie są krążownikami, które
połykają trasy w niezauważalny sposób, ale
tego też się spodziewaliśmy. Myślę, że każdy zakładał trochę gorsze wyniki końcowe
tego testu. Nissan zaskoczył nie tylko mnie
jako petrol-head’a, ale też moich kolegów
z redakcji. Pytanie “to serio jest Micra? Ta
micra?” słyszałem nie raz i to nie jest bezpodstawne. Metamorfoza jaką przeszła jest
godna podziwu, a dojrzałości może się uczyć
niejeden “mieszczuch” z konkurencji, która
powinna się mieć na baczności. Nie bez powodu Micra jest hitem sprzedażowym Nissana, a ta wielka zmiana przyniesie na pewno
same korzyści.

innych kreatywnych tematów, sprzętu nie
było mało. Światła, statywy, laptopy, plecaki,
aparaty. Była też stylistka, a stylistki mają to
do siebie, że razem z nimi jedzie jedna walizka
większa od niej samej lub dwie niewiele mniejsze. Po naradzie logistycznej i rozdysponowaniu rzeczy między autami, udało się schować
wszystko! Wszystko poza półkami z bagażników, które zostawiliśmy w salonie… Ale to
nic, w końcu nikt nie spodziewał się hektolitrów pojemności.
Zajęliśmy miejsca i ruszyliśmy w trasę. Ja
Micrą, a moja redakcyjna koleżanka Jukiem.
Z racji tego, że miałem styczność z mikrusem
wcześniej, wiedziałem jak się zachowuje w trasie. Jest przede wszystkim stabilniejszy niż się
spodziewałem. Wąskie opony i mały rozstaw
osi nie są wróżbą stabilnej jazdy, ale tutaj nie
czułem większego dyskomfortu. Nawet podczas wyprzedzania tirów itp. Micra jest zwarta
i nie “lata” po całej jezdni. Zakręty czy łuki nie
były dla niej problemem, nawet przy prędkościach autostradowych. Czułem się po prostu pewnie, czego ciężko się spodziewać po
aucie tej klasy. Jedyny rzeczywisty brak jaki
czułem w trasie to brak mocy. O ile 100 koni
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Jeśli chodzi o Juke’a, ten nie zmienił się za
wiele, został udoskonalony, poprawiony, ale
nie przeszedł tak znaczącej kuracji jak mniejsza siostra. Jest to auto, które świetnie spełnia
swoje zadanie – bycie miejskim suvem, dającym poczucie bezpieczeństwa i niesprawiającym problemów właścicielowi. A przy okazji
ma się wyróżniać stylistycznie. Taki właśnie
jest. Ma kilka wad, jak te wygłuszenie czy trochę zbyt plastikowe wykonanie, ale to są kwestie nieuniknione.
W moim odczuciu są to dwa naprawdę udane samochody, które poza tym, że spełniają
swoją miejską role, są uniwersalne. I to jest cecha, którą w tym tekście chciałem udowodnić.

PÉLICANRESTAURANT
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Bohaterów Monte Cassino 63, 81-767 Sopot
www.pelicansopot.pl
Instagram: pelican_sopot
FB: facebook.com/PelicanWineGrillTapas
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R E S TAU R A C JA P É L I C A N

tel: +48 58 341 54 17

PÉL IC A N T O J EDNO
Z NA JC I EK AWS Z YC H
I NA J BA R DZ I E J
AT R A KC YJ N YC H K U L I NA R N I E
M I E J S C NA M A PI E S OP O T U.

RESTAURACJA
PÉLICAN
TEKST Katarzyna Woźniak ZDJĘCIA Mat. Prasowe

P

élican to jedno z najciekawszych i najbardziej atrakcyjnych
kulinarnie miejsc na mapie Sopotu. Wyśmienita lokalizacja
w Centrum Haffnera przy ul. Bohaterów Monte Cassino zaprasza turystów i wszystkich gości, którzy wybrali Sopot jako miejsce wypoczynku.
Restauracja Pélican słynie z dopracowanego i różnorodnego menu.
Klienci szczególnie chwalą różnorodną ofertę tapas, nieoczywiste połączenia smaków w zupach, zaskakujące dania z grilla lawowego, a także
sycące i pyszne dania główne. Owoce morza, pizza i różnorodne desery
tworzą bogatą ofertę smaków, która pozwoli zaspokoić najbardziej wybredne gusta. Gościom polecamy również ofertę autorskich koktajli.
Bogata karta wyselekcjonowanych win umili każde mniej formalne spotkanie. Wieczorami barmani zaskakują gości kreatywnością i zaskakującymi pomysłami na drinki.

Nowoczesny, industrialny, a przy tym
jasny i gościnny wystrój restauracji zachęca
do częstych powrotów. Klienci chwalą przestronność restauracji Pélican – można tu
zorganizować nieformalne spotkanie w większym gronie, rodzinną uroczystość albo niezapomnianą kolację. Lokalizacja tuż przy
głównej arterii turystyczno-rozrywkowej
sprzyja również większym grupom. W ciepłych miesiącach restauracja zaprasza do
letniego tarasu, z którego goście mogą obserwować tętniący życiem Monciak.
Pélican to obowiązkowe miejsce na mapie
Trójmiasta.
ENGLISH

PÉLICAN RESTAURANT

The Pélican is one of the most interesting
and culinary attractive places on the map
of Sopot. Perfectly located in the Haffner
Centre by the main street, Bohaterów Monte
Cassino, it warmly welcomes tourists and all

guests that chose to spend their leisure time
in Sopot.
Restaurant Pélican is famous for its
well-planned and diverse range of gourmet
options and is especially appreciated for its
extensive tapas menu, unusual flavors mixed
in soups, unexpected dishes from lava stone
grill, not to mention filling and delicious
main courses. Seafood, pizza, and surprising
desserts create a wide offer of flavors that will
definitely satisfy even the most demanding
guests. A great choice of carefully selected
wines will tastefully complement every less
formal meeting. One should also try original
cocktails, especially in the evenings when the
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

bartenders surprise guests with creative and
fabulous drinks.
The modern and industrial, yet bright and
hospitable interior of the restaurant encourages guests to visit it more often. Clients are
also pleased by the open space of the Pélican
– one can organize informal meetings, family ceremonies, or unforgettable dinners. The
excellent location close to the main tourist
street is a great option for the biggest groups.
In warmer months, guests can enjoy sitting
outside on the summer terrace and observe
lively Bohaterów Monte Cassino Street.
Pélican is a must-visit place on the map
of Tricity.
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POSITIVE

PAWEŁ
NOWAK
Urodzony w 1983. Pisze. Scenariusze, sztuki,
copy i dialogi do gier. Wyższe wykształcenie,
ale bez przekonania. Pełen nadziei pesymista.
Chciałby umrzeć w chwale albo katastrofie
lotniczej. Półżyje i tworzy w Warszawie.

M

uszę przyznać, że dosyć wcześnie zauważyłem,
że mam pospolite nazwisko. Nigdy nie chciałem go
zmieniać, ale może dlatego zawsze chciałem mieć
drugie imię?
W zasadzie tylko dlatego zastanawiałem się nad
przyjęciem bierzmowania, bo chciałem się podpisywać Paweł G. Nowak.
Ale kiedy okazało się, że nie ma Św. Gastrofazy, moje drogi z Kościołem rozeszły się ostatecznie.
Pewnie, nazwisko to nie wszystko.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

WIĘCEJ FELIETONÓW
znajdziesz na www.anywhere.pl

Chyba, że w PKP.
Nazwisko nie sprawia, że jesteś fajniejszy.
Chyba, że nazywasz się jak Samuel L.Jackson.
Liczy się to, co jest w środku.
Ja mam w środku prawie 38 lat pracy nad masą, więc jeśli
teraz skupię się na rzeźbie, to myślę, że będę całkiem ciachowatym 70-latkiem.
Przez „teraz” mam na myśli „od przyszłego poniedziałku”. Bo na dobre rzeczy warto poczekać.
Nie zamierzam ukrywać swojej wagi i odważnie powiem,
że ważę deczko ponad 200 lb.
I mimo tego, nic mnie tak nigdy nie bawi, jak kiedy jakiś
gruby się wywali.
Albo jak tańczy.
Ja nie tańczę.
Chyba, że nikt nie patrzy. Wtedy wyglądam, jak Anna Lewandowska przebrana za grubaskę.
Taniec p. Lewandowskiej nie wszystkich jednak rozbawił
i nawet wywołał lawinę oskarżeń. Annie Lewandowskiej zarzucono, że jako osoba znana i bogata nie świeci wystarczającym
przykładem dla swoich biednych i grubych obserwatorów.
Raz, że nie przypuszczałem, że bycie sławnym i bogatym
wiąże się z tak dużą odpowiedzialnością. A dwa, naprawdę
nie wiem, czemu nikt mnie nie zapytał o zdanie?
Moje sukcesy w byciu body positive mógłbym wyliczać bez końca. A i mam na ten temat mnóstwo przemyśleń.
Mianowicie nic mnie to nie obeszło, bo nie obserwuję profilu
Anny Lewandowskiej.
Uważam, że nie należy żyć, oglądając się na innych.
Należy żyć tak, jak była minister edukacji Zalewska z uśmiechem. Tak szerokim, jakby się właśnie podpierdoliło
pieniądze z PCK.
Ale humor, podobnie jak podejście do wiary, wagi lub płacenia podatków jest rzeczą subiektywną.
Mnie ostatnio np. rozbawiło, kiedy Prezydent powiedział,
że Polska ostatni raz taka silna jak teraz, była w XVII wieku.
Ze spokojem czekam więc na nowy potop szwedzki i rozbiory.
I tu, jeśli mogę wybierać, to chciałbym się oddać we
władanie Czechom. Państwu, które podobnie, jak ja, odeszło od kościoła przez narkotyki i pornograficzną ekspansję. Nie widzę lepszego zaborcy, więc jeśli możemy wybierać, to jest moja sugestia.
Pozostając jednak w duszy Polakiem, złośliwie oddałbym
im całą Polskę, poza wąskim pasem wybrzeża. Tak, żeby widzieli morze z okien, ale wciąż nie mieli do niego dostępu.
Czy ja chciałbym się zmienić? Schudnąć, zdrowiej się odżywiać i poczuć się lepiej?
Jednym słowem, czy chciałbym być kimś innym?
Trochę tak, ale nie na tyle, żeby coś z tym robić.
Eh, gdyby tylko otyłość była wyleczalna, jak homoseksualizm…
Episkopat wyszedł do swoich wiernych z inicjatywą pomocy w leczeniu tej orientacji, a o wiernych grubaskach,
jak zwykle zapomniano. Co jest o tyle paradoksalne, że
trudno nas przeoczyć.
Ale zastanawiam się, czy taka terapia leczenia z LGBT
będzie płatna?
Dla kolegi pytam.
Zgłodniał kiedyś, zwiedzając San Francisco, a po powrocie nie mógł się nachwalić tamtejszych paróweczek.
Teraz podobno szuka jakiejś dobrej diety.
Ja już się obawiam o jego efekt jo-jo.
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UŚW I A DA MI AJĄC SOBIE
K ROK PO K ROKU Z CZEGO
SK ŁA DA SIĘ NASZA Ż Y W NOŚĆ,
MI A ŁYŚM Y POTR ZEBĘ
DZIELEN I A SIĘ TĄ W IEDZĄ.
Cześć! Jesteśmy dzisiaj z dziewczynami z Czytaj skład.
Jagoda Fabicka i Katarzyna Rada. Powiedzcie, skąd
w ogóle pomysł na Czytaj skład?
Jagoda Po prostu nagle się pojawił jako odpowiedź na ota-

:

czającą rzeczywistość. Uświadamiając sobie krok po kroku
z czego składa się nasza żywność, miałyśmy potrzebę dzielenia się tą wiedzą. Udało nam się w odpowiednim czasie
z tym tematem dotrzeć do wielu czytelniczek i czytelników,
okazał się dla nich bardzo nośny i ciekawy.
Katarzyna Wiedziałyśmy, że takie proste informacje rozwiązują wiele problemów i mają realny wpływ na jakość diety, a co za tym idzie na stan zdrowia. Nasze przedsięwzięcie
jest realizowane już od pięciu lat, ale dużo wcześniej podchodziłyśmy do tematu. Chodziło po prostu o to, że same często
byłyśmy zdziwione, badając co tak naprawdę jemy, co dajemy rodzinie do jedzenia. To czy nie tylko my interesujemy
się tematem, sprawdziłyśmy to w prosty sposób, zakładając
fanpage na facebooku. Okazało się, że publikując tak proste
informacje jak pokazanie składu bardzo podstawowego produktu typu twarożek czy parówki, same byłyśmy zdzwione,
że temat jest tak nośny, robi wysokie zasięgi, że czytelnicy
tak żywo reagowali. Bardzo szybko ten fanpage urósł do kilkudziesięciu tysięcy obserwujących, co było dalej…?
Jagoda Rozkręcałyśmy się faktycznie ekspresowo. W pierwszym roku liczba naszych czytelników przekroczyła 100 tysięcy osób, to ponoć bardzo duże osiągnięcie, bo wydaje się
książki o tym jak zdobyć 30 tysięcy fanów w rok. Nam udało
się to wiele szybciej. Prosty, nośny temat i nasza otwarta, zainteresowana poszerzaniem wiedzy społeczność, sprawiła,
że projekt urósł tak sprawnie.

:

:

CZYTA J
SKŁAD

TEKST Katarzyna Paczóska ZDJĘCIA Mat. Prasowe

Liczba fanów stale rośnie. Obecnie na facebooku
macie ponad 230 tysięcy. Generalnie, świadomość
Polaków rośnie razem z waszymi fanami, ponieważ
rzeczywiście ta forma jest bardzo prosta, ale niektórzy
ludzie po prostu nie zdawali sobie sprawy z tego co
jedzą i nie czuli takiej potrzeby, by to sprawdzać,
prawda? Widziałam też, że macie już aplikację. Czy od
początku zastanawiałyście się nad taką formą, czy to
wyszło w międzyczasie?
Katarzyna Ta aplikacja wyszła w trakcie. Wymyśliłyśmy ją

:

jako aplikację edukacyjną, więc nie spełnia funkcji skanowania produktów, ale edukuje. Można w niej w łatwy
sposób sprawdzić jaki będzie najlepszy wybór w sklepie. Są tam kolory do oznaczenia, które składniki w danym produkcie uważamy za pożądane, które za zbędne,
ale dla naszego organizmu jeszcze ok i na czerwono
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na składniki pożądane i bezpieczne oraz
zbędne i niewskazane.
Na razie edukujecie Polki i Polaków
w kwestii czytania składu, ale czy
zastanawiałyście się może, żeby
edukować w kwestii moralnego
pochodzenia jedzenia, żywności?
Jagoda Zaczynamy o tym mówić. Mówimy też

:

na przykład o tym, czy w ogóle możliwym jest
znalezienie naprawdę ekologicznego awokado.
To jest duży problem, podobnie jak z olejem
palmowym. Powoli, małymi krokami poruszamy ten temat, nie chcemy być restrykcyjne, bo
wiemy, że to odstrasza.
Katarzyna To nasza taktyka, metoda małych
kroków jest nam bardzo bliska. Wiele razy
przekonałyśmy się, że dużo więcej da się zrobić w ten sposób, czyli nie zabraniać niczego,
nie mówić, że cukier to zło, tylko raczej mówić o tym, że warto go ograniczyć i dlaczego.
Wracając do pochodzenia produktów, to tak,
mówimy o tym, ale zauważyłyśmy, że trzeba
mówić o pewnych tematach dosyć ostrożnie,
z wyczuciem i delikatnością, bo pod tym jedzeniem są często ukryte wartości, którymi ludzie
posługują się w życiu i podważanie ich, mówienie komuś: nie jedz mięsa!, jest naruszaniem
jego zasad i przekonań. Trzeba o tym mówić
ostrożnie, tak samo o pochodzeniu produktów,
tutaj nie do przecenienia jest rola koncernów
żywnościowych. Przekonanie choćby jednego
z kilku największych producentów do zmniejszenia zużycia oleju palmowego sprowadzanego z Azji, jest dużym sukcesem i to właśnie robimy. Dobrym przykładem są tu chipsy, gdzie po
kilku miesiącach naszych publikacji na temat
zawartego w nich oleju palmowego, zobaczyłyśmy na rynku pierwsze produkty bez tego
składnika. Mamy u nas dobry olej rzepakowy,
słonecznikowy czy choćby europejską oliwę
z oliwek. Wybierając produkty świadomie jemy
lokalnie i znacznie skracamy drogę transportu
różnych produktów do naszych domów. Podobnie sprawa ma się z awokado, można u nas
kupić pochodzące z Izraela czy Portugalii, ale
trzeba to sprawdzać podczas zakupów.

:

TA KSI Ą ŻK A ŁĄCZ Y DW IE
R ZECZ Y: PROSTE GOTOWA N IE
ZE ŚW I A DOM Y M GOTOWA N IEM,
CZ Y LI ŚW I A DOM Y M
W Y BOR EM PRODU KTÓW.
oznaczamy składniki produktów, które w naszym najlepszym przekonaniu mogą nam nawet szkodzić.
W Czytaj skład zajmujecie się także kosmetykami. Czy
w aplikacji również jest znajdziemy?
Jagoda Nie, w aplikacji nie ma kosmetyków. To jest jeszcze

:

bardziej skomplikowany temat, Myślę, że niedługo z nim ruszymy. Już kiełkują nowe pomysły, więc będziemy tym także się zajmować.

:

Katarzyna Nasz zespół jest dość mały, więc nie wystarcza

nam czasu na kolejny szeroki temat jakim są kosmetyki.
Mamy plany, ale tyle jest pracy wokół samej żywności, że
nie znalazłyśmy jeszcze wolnych mocy przerobowych. Temat jest trudniejszy, poprzez choćby samo to, że nazwy na
kosmetykach są łacińskie.
Myślałyście o powiększeniu składu zespołu?
Katarzyna Oczywiście. Na razie mamy ludzi współpracują-

:

cych dietetyków, czy ściślej dietetyczki, bo to głównie same
dziewczyny.
Jagoda: Kilku naukowców.
Katarzyna Pracujemy z Jagiellońskim Centrum Innowacji
i z SGGW.

:

Bardzo merytoryczne podejście.
Katarzyna Planujemy i nowe miejsce, i duży zespół, do któ-

:

rego się codziennie przychodzi. Wtedy nasze przedsięwzięcie na pewno nabierze rozmachu.
Jagoda Zresztą, zaczynamy kolejne kroki też z wam, cieszy nas to.

:

Liczymy na interesujące felietony. Macie już
pomysły na tematy?
Jagoda Tak, dzisiaj rodziły się od samego

:

rana, już zapisuję kolejne, ale na razie ich
nie zdradzę.
Widziałam też, że wydałyście książkę
z przepisami. Czy tam znajdują się tylko
przepisy, czy również cenne wskazówki
odnośnie składników?
Katarzyna Ta książka łączy dwie rzeczy: pro-

:

ste gotowanie ze świadomym gotowaniem,
czyli świadomym wyborem produktów. Pomysł jest nasz, wydawnictwo zwróciło się do
nas propozycją wydania książki. Oczywiście,
myślałyśmy o tym wcześniej, więc miałyśmy
sporo gotowego materiału. Główną myślą naszej książki jest to, żeby nie bać się gotować
z bardzo prostych i podstawowych składników,
nie bać się gotować z tego, co jest w lodówce,
nie zaprzątać sobie głowy, że brakuje jednego

składnika do azjatyckiej zupy. Po prostu, nie
bać się zastępować produktów, aby po prostu
jeść dobrze i zdrowo.
Dobrze, zdrowo i żeby gotowanie nie
zajmowało mnóstwa czasu.
Katarzyna Czas jest głównym problemem,

:

więc to świetna pozycja dla osób, które może
odżywiałyby się lepiej, ale nie znajdują na
to czasu. Dużo mówimy w tej książce o zakupach, jak je zrobić prosto i szybko, żeby
mieć pod ręką różne rzeczy. Jest bardzo dużo
produktów z długim terminem przydatności,
który w ogóle im nie szkodzi, nie tracą na jakości. W książce jest też sporo informacji odnośnie substancji dodatkowych, tam gdzie
uważamy, że szczególnie warto zwrócić uwagę na skład produktu. Ostatni rozdział jest
streszczeniem tej edukacyjnej aplikacji. Są
w nim grupy produktów, jak np. wędliny, nabiał, słodycze, płatki śniadaniowe, rozpisane

Są rejony bezpieczne i mniej. Niestety,
powstała mafia awokado i rolnicy są
wykorzystywani. Rzeczywiście, coraz więcej
osób o tym wie i warto byłoby poszerzać
i edukować odbiorców. Widziałam, że na
stronie, pod logotypem, macie informację:
Decyduj, czyli czytaj skład i decyduj.
Fajnie, że stawiacie na to, aby odbiorca
sam decydował, że nie bombardujecie go
różnymi informacjami, tylko pokazujecie, że
można żyć bardziej świadomie.
Katarzyna Do tego nasza rola ma się sprowa-

:

dzać. Jak zwykle w życiu, wszystkie perswazyjne metody długofalowo działają, a wszystkie
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...PR Z EDE WS Z YS T K I M
PR Z E M YS Ł
S P OŻ Y WC Z Y M I A Ł
DUŻ Y W PŁY W NA T O,
Ż E PR Z E S TA L I Ś M Y S I Ę
ODŻ Y W I AĆ Z DROWO
NA C O DZ I E Ń.
autorytarne, narzucające są niemile widziane.
Nikt nie lubi być bombardowany i krytykowany jednocześnie, więc pomalutku, zaczyna się
dziać dobrze. Ktoś nam napisał: jak możemy
polecać chipsy, gdy zrobiłyśmy zestawienie
chipsów solonych i polecałyśmy takie bez
wzmacniaczy smaku i oleju palmowego.
Jagoda Pozwalamy sobie używać hasła: polecam i to budzi czasem kontrowersje.
Katarzyna Polecamy w takim wypadku te
chipsy solone, które same w sobie nie są bogate w wartości odżywcze i to nie jest produkt,
który w ogóle warto jeść. Jak już jednak ktoś
ma wybrać i ma w ogóle wejść na ścieżkę świadomego wyboru żywności, to jest dużo większa
szansa, że to zrobi i pójdzie tą drogą, jeżeli będzie mógł sobie coś wybrać z tego, co jadł do
tej pory. Jak będzie to ograniczał powoli to będzie już nasz sukces.

:

:

Zdecydowanie. Jeśli chodzi o chipsy to
koncerny również zauważyły, że ludzie
często pragną zdrowszych alternatyw,
dlatego pojawiły się chipsy pieczone albo
inne warzywne, które są np. z buraków.
Skoro wydałyście książkę kucharską, to czy
myślałyście może, żeby zorganizować jakieś
pokazy kulinarne albo wspólne gotowanie?
Jagoda Mamy szerokie plany, jest to na na-

:

szej liście.

:

Katarzyna Wszystko to mamy na liście, tylko,

tak jak mówiłyśmy wcześniej, czasami brakuje czasu i rąk, żeby to wszystko zrealizować.
Oczywiście, to się wszystko klei ze sobą.
Jakie w takim razie macie plany na
najbliższy czas? Jeżeli to nie jest tajemnica.
Katarzyna Teraz nasza książka jest w przed-

:

sprzedaży, w księgarniach internetowych.
W Empiku do kupienia już drugiego września, więc teraz promocja książki przed nami.
Jagoda Ja chcę mocno ruszyć z temat
kosmetyków, mamy już do współpracy

:

wspaniałą osobę, zresztą tutaj z Gdańska. Felietony dla was.
Byłyście jakoś zawodowo związane ze
zdrowym odżywianiem, czy to było raczej
z zainteresowania?
Katarzyna Ja jestem po ekonomii, Jagoda

:

też po podobnym kierunku, więc nie. Na liście mam też studia podyplomowe z psychodietetyki, to plan na najbliższe lata, bo temat
jest bardzo ciekawy, rozwojowy. W Europie
nie mamy jeszcze tak dużych problemów
z odżywaniem, obyśmy do nich nie doszli,
jak np. jest to w Stanach, ale coraz więcej potrzebnych jest usług dietetycznych. Szczególnie nasze świetne dietetyczki z Fundacji Kobiety Bez Diety, z którymi współpracujemy,
na bieżąco, uświadamiają nas o tym. W dzisiejszej rzeczywistości straciliśmy częściowo swoje naturalne instynkty do odżywania,
bo jesteśmy przekonane, że zdrowe odżywanie mamy w zakresie swoich naturalnych
kompetencji. Jest w nasz wszystkich oczywiście chęć poczucia różnych smaków, ale
przede wszystkim przemysł spożywczy miał
duży wpływ na to, że przestaliśmy się odżywiać zdrowo na co dzień.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Dlatego właśnie warto powrócić do czytania
składu i do budowania świadomości,
czy też do odbudowywania jej. Dziękuję
bardzo za rozmowę, cieszę się na przyszłą
współpracę. I zapraszamy na stronę
internetową oraz fanpage.
Katarzyna, Jagoda Dzięki.

:

ENGLISH

READ INGREDIENT LABELS
Hi! Today we are together with the girls
from Read ingredient labels, Jagoda Fabicka
and Katarzyna Rada. Tell me, where did you
get the idea for Read ingredient labels?
Jagoda I guess it simply came as a response to

:

the surrounding reality. Becoming more and
more aware of what our food consists of, we
began to feel a strong need to share this knowledge. We managed to reach a number of readers with this notion, and in the right time, as it
proved to be very catchy and attractive.
Katarzyna We knew that such simple information solves many problems and has a real
impact on the quality of our diet, and thus, our
health. We have been running our business
for five years now but we had approached the

:

topic much earlier. It is just that we we ourselves were very often astonished checking
out what we really eat, what we serve our family. Whether we were the only ones interested
in that or not we checked in a very easy way,
by setting up a Facebook fanpage. It turned
out that publishing simple information,
e.g. showing the ingredients of such a basic
product as white cheese or frankfurters, we
were positively surprised that the topic is so
catchy, reaches wide audience, that our readers reacted so enthusiastically. The fan page
grew to tens of thousands followers in no
time, and what happened then…?
Jagoda We really got things rolling in a flash. In
the first year the number of our readers exceeded 100 thousand, which is apparently quite an
achievement since there are books advising
on how to reach an audience of 30 thousand in
one year. We managed to do that much sooner.
A simple, catchy topic and our open-minded,
interested in gaining knowledge society caused
our project to grow so effectively.

:

The number of fans is constantly
increasing. At present it is over 230
thousand on Facebook. Generally, the

awareness of the Polish society grows
together with the number of your fans as
the form in which it’s presented is really
straightforward, but some people were
just simply totally unaware of what they
ate and didn’t feel the need to check it,
am I right? I’ve also seen that you have
an app, too. Did you consider this form of
communication since the very beginning or
did it appear along the way?
Katarzyna That app did appear along the

:

way. We came up with it as an educational
device so it does not serve the purpose of
scanning products, it educates. It’s possible to find out in an easy way what the best
choice in each grocery store is. There are colours which indicate what products we consider desirable, which are unwanted but do
not do much harm to our body, and in red
we label the ingredients which, according to
our best knowledge, may even harm us.
In Read ingredient labels you also look
into beauty products. Can we also find
them in the app?
Jagoda No, there are no beauty products in

:

the app. This matter is even more complex.
I believe we’ll move forward with it shortly.
We’re already coming up with new ideas so
we’ll definitely take care of that as well.
Katarzyna Our team is quite small so we
have limited time for the next broad issue
which is beauty products. We do have plans,
however, since there’s so much work to do
around food alone, we haven’t yet found the
time for the new project. This topic is much

:

more complicated also because the names
of the ingredients on cosmetics’ labels are
in Latin.
Have you thought of growing your team?
Katarzyna Of course. For the time being we

:

have some dieticians we cooperate with, mainly women dieticians, as they are only girls.
Jagoda And a few scientists.
Katarzyna We cooperate with Jagiellonian
Centre of Innovation and SGGW (Warsaw
University of Life Sciences).

:

:

Very substantive approach.
Katarzyna We’re planning both, a new loca-

:

tion and a big team, where people come to everyday. Then our venture surely gets up steam.
Jagoda Anyhow, we’ve started working
side by side with you, which we do feel positive about.

:

We’re really looking forward to your
compelling columns. Do you already have
any interesting ideas of what they’re
going to be about?
Jagoda Indeed, they’ve been emerging since

:

early morning today, I’ve been setting them
down, however I’ll not reveal them just yet.
I’ve also noticed that you’ve published
a cookbook. Are they only recipes or also
valuable tips regarding ingredients?
Katarzyna This book combines two things:

:

simple cooking with conscious cooking,
meaning conscious choice of products. The
idea is ours, the press came to us with an of-
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fer to publish the book. Obviously, we had
thought about it before, so we did have quite
a big content already prepared. The main
idea of the book is not to be afraid to cook
using simple and basic ingredients, not to
be afraid to cook using what we currently
have in our fridge, not to bother that we lack
a certain ingredient for an Asian soup. Simply, not to be afraid to substitute products
with others in order to eat well and healthily.
Well, healthily and so that it doesn’t take
much time preparing.
Katarzyna Time is the biggest problem so

:

it’s a great alternative for those who’d like
to eat more healthily but do not find enough
time for that. In the book we talk a lot about
food shopping, how to do it easily and quickly so that we always have the basic products
to hand. There are plenty of products with
long expiry date which does not affect them
in any way, they do not lose their quality.
There are also loads of information in the
book about food additives, especially when
we consider it important to pay extra attention to the ingredient label of the particular
product. The last chapter is a summary of
our educational app. There are groups of
products, e.g. cooked meats, dairy, sweets,
cereal, categorised into the ingredients
which are desirable and safe and those unnecessary and inadvisable.
So far you’ve been educating Poles in
reading ingredient labels, but have you
ever thought of teaching about the
origins of food, in terms of ethics?
Jagoda We’ve started discussing that. For

:

example we’ve raised the question whether
it is even possible to find a truly eco-friendly avocado. It is a big problem, the same
as palm oil. Slowly, step by step, we’re approaching this issue but we don’t want to
be too radical as some readers might find
it repelling.
Katarzyna It is our tactic; the small steps
method is very familiar to us. We’ve experienced it time and time again that we are able
to achieve much more this way, not by forbidding something, not by saying that sugar
is evil, but rather by advising to cut it down
and explaining why. Coming back to the
origins of food, yes, we’re talking about it
but we’ve noticed that it’s important to approach particular topics carefully, tactfully
and delicately, because there are often hidden values behind certain foods which are
essential for people in their lives, and undermining them, saying, for example: do not
eat meat!, is violating their principles and
beliefs. It’s important to talk about it diplomatically, and the same applies to talking

:

about origins of food, where the role of food
industry is unquestionable. Convincing just
one of the most significant food producers
to limit the usage of palm oil imported from
Asia is a great achievement, and that’s exactly what we do. A good example here are
crisps, where after a few months of publishing articles about them containing palm oil,
we came across first products which didn’t
include this ingredient. We do have very good
quality canola oil, sunflower oil or even our
European olive oil. Choosing food products
consciously, we eat locally and considerably
shorten the transportation route of various
products to our homes. Avocado is a very similar case, we can buy those imported from Israel or Portugal here, but that’s something we
need to check while shopping.

often opt for healthier alternatives and
that’s why they introduced oven-baked
crisps or those made of other vegetables,
e.g. beetroots. Having released your
cookbook, have you thought that,
perhaps, you could organise some
cookery demonstration or some kind of
communal cooking?
Jagoda Our heads are full of plans, it is on

The are regions which are safe and
those which are not. Unfortunately,
there’s something like “avocado mafia”
and farmers are being abused. Indeed,
more and more people are becoming
aware of that and it’s worth educating
the readers about it. I’ve noticed that,
on your website, under the word mark,
there’s information: “Decide yourself,
read ingredient labels and decide.” It’s
amazing that you let your readers decide
themselves, instead of bombarding them
with various information, this way you
show them it’s possible to live more
consciously.
Katarzyna That is exactly what our role is.

the presale of our cookbook, in online bookstores. It’s going to be available in Empik on
September 2nd so it’s promotion time ahead
of us.
Jagoda I’d really like to approach the issue
of beauty products, and we do have a perfect
person to cooperate with, and what’s more,
here from Gdansk. There are also columns
for you.

:

It’s just like with many other aspects of life,
persuasive methods work long-term whereas all those which are authoritarian or imposing, are not welcome. No one likes to be
bombarded with information and criticised
at the same time, so slowly but steadily it begins to have its effect. Someone has asked us
recently how we can recommend crisps when
we created a comparison of salted crisps and
we recommended those without flavour-enhancers and palm oil.
Jagoda We let ourselves use the term: “recommend” and this arouses controversy at
times.
Katarzyna In such case we recommend
those salted crisps which are not particularly nutritious and it isn’t actually a product
which is worth eating. However, if someone
is about to make a choice and enter the path
of a conscious choice of food, the chances are
much higher that they will eventually do that
if they are allowed to eat something they’ve
been eating so far. It they gradually cut down
on those products, it’s already our success.

:

:

Definitely. When it comes to crisps, the
food industry has observed that people

:

our to-do list.
Katarzyna It is all on our to-do list but, as
we mentioned earlier, sometimes we simply
lack time and hands to make all our plans
work. Obviously, it’s all strictly connected.

:

In this case, what are your plans for the
nearest future? If that’s not a secret,
of course.
Katarzyna Right now we’re in the middle of

:

:

Were you professionally engaged with
healthy eating before, or was it more of
a hobby?
Katarzyna I have a degree in economics,

:

as well as Jagoda, so no, we weren’t. There
are also postgraduate studies in the field of
psychodietetics on my list; it’s a plan for the
next few years as this topic is really compelling, perspective. Here, in Europe, the problem of unhealthy eating is not yet as serious
as for example in the U.S., and I hope we’ll
never reach that far, but dietary services are
beginning to be in demand. It’s our great dieticians from “Women without diets foundation”, which we cooperate with, in particular who continually draw out attention to
this issue. In today’s reality we somehow lost
our natural eating instincts because we’re
convinced that it is something within our
natural competence. The desire to feel various tastes is obviously something ingrained
in us all but it’s mainly food industry which
had the biggest influence on the fact that we
started to eat unhealthily.
That’s why it’s so important to come
back to reading food labels and building
awareness, or rebuilding it. Thank you
very much for the interview and I’m
looking forward to further cooperation.
And I’d like to invite everyone to visit the
website and the fan page.
Katarzyna, Jagoda Thanks.

:
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STAR
TREK
– KULTOWE WYDANIE
ENCYKLOPEDII
GWIEZDNEJ FLOTY
TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

akładem HarperCollins Polska 14 października br. do sprzedaży trafi „Star Trek. Statki
Gwiezdnej Floty od 2294 do przyszłości”. To
drugi tom w serii po raz pierwszy w historii przedstawiającej rozwój Gwiezdnej Floty w ujęciu chronologicznym, uwzględniając również mniej ważne
jednostki, które mogły umknąć uwadze widza. Ten
wyjątkowy przewodnik to publikacja, na którą czekali polscy fani Star Treka. Cykl docelowo będzie bogatym księgozbiorem obejmującym wszystkie statki,
jakie pojawiły się w uniwersum Star Trek w minionych latach.
Pierwszy tom omawiał jednostki z seriali STAR
TREK: ENTERPRISE, STAR TREK: DISCOVERY oraz
z serii oryginalnej. W premierowej książce z9nalazły się szczegółowe opisy statków Gwiezdnej Floty
z czasów STAR TREK: NASTĘPNE POKOLENIE,
STAR TREK: STACJA KOSMICZNA oraz STAR TREK:
VOYAGER, pojazdy latające, które znamy z XXIV
wieku, w tym U.S.S. Enterprise NCC-1701-D, U.S.S.
Voyager i pierwszego prawdziwego okrętu wojennego Gwiezdnej Floty, jakim był U.S.S. Defiant oraz
statków klasy Akira.
Statki opisane w „Star Trek. Statki Gwiezdnej
Floty od 2294 do przyszłości” należą do kanonu,
pojawiły się (choćby tylko na moment) w jednym
z seriali telewizyjnych lub filmów STAR TREK .
Wszystkie pochodzą z głównej linii czasowej, nie
są brane pod uwagę jednostki, które można ujrzeć
w filmach nakręconych po 2009 r. lub w którejś
z równoległych rzeczywistości ukazanych w serialach. Nie znalazły się w publikacji również statki,
które wystąpiły jedynie w książkach, grach, kalendarzach albo w animowanym serialu STAR TREK.
Nie ma również jednostek, które zostały przelotnie wspomniane w dialogach bądź mignęły jako
grafiki na ekranach serialowych komputerów.
Przedstawione zostały natomiast szczegółowe widoki statków na tle uniwersum oraz ich dokładne
rzuty poziome. Każdy opis uzupełnia unikalna
grafika. Ilustracje, wykonane komputerowo na
podstawie prawdziwych makiet statków wykorzystywanych w serialu, pozwalają ukazać najdrobniejsze szczegóły konstrukcyjne opisywanych maszyn,
co jest szczególnie ważne w przypadku statków,
które gościły na ekranach jedynie przez chwilę.
Na rynku dostępna jest także pierwsza część
encyklopedii poświęcona statkom Gwiezdnej Floty
lat 2151-2293 - „Star Trek. Statki Gwiezdnej Floty
2151-2293”. W planach wydawniczych kolejne
tomy, które będą dotyczyć konkretnych obszarów
geograficznych, jak Kwadrant Delta, lub ras, takich
jak Klingoni. Docelowo cykl ma opisywać każdy element uniwersum STAR TREK.

WIĘCEJ INFORMACJI O KSIĄŻKACH NA:
www.instagram.com/harperkids_polska/
www.facebook.com/KsiazkoSfera
www.harpercollins.pl
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LETNIE ROMANSE
I JESIENNE ZWIĄZKI
AGATA
IGRAS
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.

K

oniec wakacji. Koniec lata. Chociaż
drzewa zaczynają mienić się kolorami to jednak wzdychamy do słonecznych, długich dni i beztroski wypoczynku.
Hołubimy wspomnienia i często już teraz
planujemy przyszłoroczne lenistwo wyrywające nas ze skrupulatnie trzymającej
w ryzach codzienności. Ach te urlopy – relaks, luz, śmiech, świeże powietrze, słońce, czas na wszystko to, co kochamy. Jak
zresztą nie mamy kogo kochać, to ta osoba
zazwyczaj w magiczny sposób pojawia się
na horyzoncie np. w wąskiej, krętej, białej
uliczce jednej z greckich wysp, czy na jednym z bieszczadzkich szczytów (no dobrze,
tam zdecydowanie mniej tłocznie).
Nie jestem psychologiem i nie czuję
się kompetentna, by głosić teorie na temat letnich romansów, mogłabym jedynie
opierać się na zasłyszanych historiach.
Niemniej, ciekawym aspektem jest to, że
często to okoliczności sprawiają, że nasza
wrażliwość na pewne cechy u drugiej osoby się wyostrza, a opalenizna i rozluźniona
odpoczynkiem mimika twarzy jakoś czyni

ludzi atrakcyjniejszymi w oczach potencjalnych partnerów.
Od lat prowadzone są badania nad cechami, które bierzemy pod uwagę przy
doborze partnera. Jak się okazuje, te prowadzone w latach 80-tych nie różnią się od
tych najbardziej aktualnych. Niezależnie
od stopnia rozwoju świadomości, panowie
wciąż najbardziej pragną pań atrakcyjnych
(szczęśliwie okazuje się to być niesamowicie szeroką definicją), a panie ponad
wszystko przedkładają stabilność, również
tę finansową. Z własnego doświadczenia
w pracy z klientami, zauważam, że jednak
niezależnie od deklaracji dotyczących tego,
jak ważnymi aspektami są charakter i osobowość to zarówno panie, jak i panowie,
mają bardzo mocno zdefiniowane swoje
„typy” i niechętnie decydują się na spotkania z osobami od nich odbiegającymi.
Tymczasem okazuje się, że w zetknięciu
z żywym człowiekiem preferencje często
się zmieniają, co szczególnie daje się zauważyć w kwestii randkowania on-line, gdzie
wyobrażenie osoby na podstawie zdjęcia
często znacząco odbiega od rzeczywistości, w której obraz dopełniają inne aspekty.
Istnieją równocześnie dowody na to, że
ludzie bardziej pozytywnie oceniają swoich
prawdziwych partnerów i są mniej skłonni
do rozwodu, gdy ci posiadają więcej cech
osobowości i charakteru ważnych dla drugiej strony.
W emocjach chwili, gdy spotykamy kogoś nowego, łatwo zapomnieć o swoich ideałach i przeżyć cudowną przygodę – jednak na dłuższą metę mogą one znów stać
się ważne. Szczególnie gdy myślimy o poważnym i szczęśliwym związku. Warto
o tym pamiętać.
ENGLISH

SUMMER LOVE AND AUTUMN
RELATIONSHIPS

The end of the holidays. The end of the summer. Although the trees start to change
colors, we still seek sunny, long and carefree summer days. We hold memories and
many times plan our next year laziness that
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

snatches us out from our strict reality. Oh,
the vacations – relax, letup, laughter, fresh
air, sun, time to do everything we love. And
who not to love when people magically appear on our horizon, preferably in a narrow,
winding, white street of some Greek island
or one of the peaks of Bieszczady Mountains
(well, it’s probably less crowded).
I’m not a psychologist and I don’t feel
competent to put out some theories about
summer romances, I can only base my judgment on the stories I’ve heard. Nevertheless,
it’s an interesting thing, that mostly the environment makes our sensitivity to some
aspects of another person clearer and suntan mixed with relaxed facial expressions
make people more attractive in the eyes of
potential partners.
For years, there have been studies on
what makes people attractive to each other. As it turns out, those from the 80s are
still not that far from the most recent.
Independently of the stage of life, men
tend to seek attractive ladies (thankfully,
it’s rather wide definition) and women tend
to value stability, also – the financial one.
From my experience in working with clients, I also noticed that, despite the declarations made by people on how important
the character and personality are, men and
women have defined “types” and rarely
decide to go against them. As it turns out,
upon meeting someone in real life, peoples preferences tend to shift, especially
in online dating times when the person on
the photo may be quite different from the
reality, where it is complemented by other
features.
There is also proof, that people tend to
judge other in positive light and are less
likely to get a divorce, when the other half
have more personality and character features important for the other person.
In the moment, when we meet someone new, it’s easy to forget our ideal type
and live through a wonderful adventure,
but in the long run – they can be really important. Especially, when we want a serious and happy relationship. It’s good to
remember that.

IMPL ANTY

KOMFORT
Ż YCIA
P I Ę K N Y U Ś M I E C H T O C O Ś W I Ę C E J N I Ż Ł A D N Y D O D AT E K .
TO NA SZ A WIZ Y TÓWK A . NIE K A ŻDY JEDNAK MOŻE
POCHWALIĆ SIĘ PIĘKNYM UZĘBIENIEM. NA SZCZĘŚCIE
N O W O C Z E S N A S T O M AT O L O G I A P O Z W A L A O D M I E N I Ć
N I E T Y L KO W YG L Ą D, A L E J A KO Ś Ć Ż YC I A . P R O B L E M Y
ESTET YK A PROWADZ Ą DO Z AINTERESOWANIA
I M P L A N TA C J Ą P R Z E Z PA C J E N T Ó W . R O Z W I Ą Z A N I E
Z N A J D U J E L E K A R Z S T O M AT O L O G D A R I U S Z S R O KO W S K I .

IMPLANT Y
Jakie można zaproponować leczenie dla pacjentów pojedynczymi brakami lub całkowitym bezzębiem?
kowania pacjenta do implantacji potrzebne jest prześwietlenie
(najczęściej wystarcza punktowe). Wówczas ocenia się poziom

S T O M AT O L O G I A E S T E T Y C Z N A
S T O M AT O L O G I A Z A C H O W A W C Z A
Z ABIEGI PERIODONTOLOGICZNE
C H I R U R G I A S T O M AT O L O G I C Z N A
PROTET YK A
PROFILAKT YK A
W YBIELANIE ZĘBÓW

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

wane przez pacjentów. Jaką odpowiedź mogą uzyskać?
Pojęcie kosztów jest odczuciem bardzo indywidualnym, choć zapewne cena jest dość duża. Warto jednak spojrzeć na to długofalowo.
nienaruszenie sąsiednich zębów może okazać się bardzo przekonują-

następuje etap uzupełnień tymczasowych, aby pacjent mógł oce-

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

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

mują się raczej bezproblemowo. Wieloletnia praktyka wskazuje na
wym okresie gojenia objawy te łatwo skorygować.
Podsumowując, odbudowy protetyczne poprawiają warunki zgry-

D E N TA L I M PL A N T AC A D E M Y
D O K TO R D A R I U S Z S R O KO W S K I

FOR HER

GDZIE NAJLEPIEJ ROBIĆ ZAKUPY KOSMETYCZNE?

G D Z I E N A J L E PI E J
ROBIĆ ZA K U PY
KO S M E T YC Z N E ?
DROGERIA, PERFUMERIA, CZY INTERNET?
GDZIE NA JLEPIE J ROBIĆ ZAKUPY
KOSMET YCZNE, ABY BYŁY EKONOMICZNE,
ET YCZNE I SAT YSFAKC JONUJĄCE?
TEKST Kasia Wrona

W

Zdjęcia: pexels.com (1).
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ostatnich latach kobiety przyzwyczaiły się
do robienia zakupów w „sieciówkach”, czyli popularnych drogeriach, w których jest
dostęp do wielu reklamowanych produktów. Czy pracownicy drogerii wiedzą dużo na temat składników,
albo czy są wykształceni w kierunkach makijażu, lub
pielęgnacji? Okazuje się, że nie zawsze. Zdarza się, że
nie mają szerokiej wiedzy związanej z kosmetykami,
ponieważ specjalizują się głównie w sprzedaży. Drugą
opcją na zakupy są perfumerie oferujące szeroki asortyment kosmetyków selektywnych, czyli tych bardziej
luksusowych. W takim miejscu pracują zazwyczaj osoby o większej wiedzy zarówno na temat produktów, jak
i technik sprzedaży. Z jednej strony to dobrze, bo możesz dowiedzieć się więcej niż podczas zakupów w drogerii, łatwo jednak wpaść w pułapkę sprzedaży targetowej. Może się zdarzyć, że sprzedawca w perfumerii, lub
drogerii będzie polecał ci tylko i wyłącznie to, co musi
sprzedać danego dnia czy tygodnia, a nie to, czego najbardziej potrzebujesz. Bądź czujna!
Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku warto ufać... samej sobie. Nikt nie zna lepiej twojej skóry
niż ty sama. Jeśli dodasz do tego szczyptę wiedzy na
temat składników kosmetycznych i ich działania, to
staniesz się świadomym i przede wszystkim – zadowolonym z wyboru konsumentem. Nie dawaj się namawiać na produkty, co do których czujesz, że mogą
się nie sprawdzić, albo na te, które nie są ci potrzebne. Nie kupuj czegoś tylko dlatego, że jest w promocji, nie kupuj też na zapas i pamiętaj - mniej znaczy
więcej. Staraj się sama dokonywać trafnych wyborów
i przede wszystkim - dokładnie czytaj etykiety.
Ciekawym rozwiązaniem mogą okazać się drogerie lokalne i specjalistyczne. W mniejszych miejscowościach często to właśnie te miejsca są najlepiej zaopatrzone. Rodzaj sprzedawanych tam kosmetyków
nie jest uzależniony od tego, który producent da więcej pieniędzy za miejsce na regale, ale od potrzeb kon-

FOR HER

Zdjęcia: unsplash.com (2-3).
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www.galeriaprestige.pl
e-mail: kontakt@galeriaprestige.pl
Instagram: galeriaprestige
Facebook - P re s t i g e G a l l e r y o f A m b e r
@ p re s t i g e g a l l e r y o f a m b e r

POWOLI NA RY N KU
ZACZ Y NAJĄ POJAW I AĆ
SIĘ TA K ŻE SK LEPY,
DLA KTÓRYCH
WA Ż N IEJSZA N IŻ
KOMERCJA OK A ZUJE
SIĘ IDEOLOGI A.

sumenta. Tu liczy się zadowolony klient,
który w innym wypadku pójdzie do konkurencji i właśnie dlatego lokalni sprzedawcy
wybierają asortyment, kierując się składnikami i przystępną ceną.
Powoli na rynku zaczynają pojawiać się
także sklepy, dla których ważniejsza niż
komercja okazuje się ideologia. Są miejsca,
w których kupisz tylko kosmetyki ekologiczne, albo tylko te bez plastikowych opakowań, nietestowane na zwierzętach itp.
Nie traktuj zakupów kosmetycznych jako
nabywania rzeczy materialnych, potraktuj
je raczej jako pielęgnację skóry - kupuj tylko to, co pozwoli ci dbać o siebie, a unikaj
produktów, które może ładnie wyglądają,
albo są modne, polecane przez influencerów, ale będą tylko kurzyć się na półce.
Staraj się wybierać świadomie i kupuj tylko
to, co jest dobre dla ciebie.

UL. MARIACKA 45 | 80-833 Gdańsk | tel. 58 305 55 50
UL. PIWNA 1/2 | 80-831 Gdańsk | tel. 58 301 38 32

HOTEL RADISSON | ul. Chmielna 10, 80-748 Gdańsk | tel. 573 959 462

GALERIA BURSZTYNU PRESTIGE | A n n a N ie d z ie lsk a
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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LEGALNA BLONDYNKA ODCHODZI W ZAPOMNIENIE...

M

ogę iść o zakład z kimkolwiek, kto by
się odważył, że moja kolekcja lalek
Barbie była absolutnie największa ze
wszystkich. Miałam co najmniej dwa pudła wypełnione po brzegi tymi plastikowymi, małymi
kobietkami o blond czuprynach. Do tego dwa
rozkładane domki z łazienką, kuchnią i sypialnią, a nawet konia jeździeckiego na baterie.
Posiadałam tylko jednego Kena, może dwóch,
ale ta ilość w zupełności mi wystarczała, bo
jeśli w ogóle pojawiali się w życiach moich
Barbie, to bardzo epizodycznie. Wydawali mi
się nudni, niedostatecznie piękni w porównaniu do swoich kobiecych, plastikowych towarzyszek i zupełnie nie potrafiłam się z nimi
utożsamić. Wydawało mi się wtedy, że mam
bardzo zróżnicowane lalki – jedna była wróżką
i miała skrzydła, inna była syreną z ogonem
wymiennym na nogi, jedna miała okrągłe, ruchome stawy i można ją było wyginać na wszelkie sposoby, a jedna, jeśli dobrze pamiętam,
pachniała wanilią (aczkolwiek mogła być to
laleczka Bratz). Poza tym dodatki do włosów,
wymienne ubrania i akcesoria, buty, torebki,
wyposażenie domków – myślę, że przechowywał je osobny, trzeci karton. Wydawało mi
się wtedy, że mam wszystko. Zabawa lalkami
Barbie była zdecydowanie moją ulubioną, lubiłam siedzieć zamknięta w pokoju na długie
godziny i wymyślać proste scenariusze ich codziennego życia. Połowa czasu spędzonego na

zabawie polegała na stylizowaniu ich, natomiast
reżyserowane przeze mnie „życie” trwało krótką
chwilę - po jakimś chwili, kiedy mi się odechciewało albo zabrakło pomysłów, po prostu się w nie
wpatrywałam. Czesałam syntetyczne włosy,
ubierałam, rozbierałam i ubierałam znowu, wodziłam palcem po tych niesamowicie długich nogach i wąziutkiej talii, i zastanawiałam się kiedy
ja przejdę transformację, przybiorę kształty podobne do tej plastikowej pani. Bo przecież każda
dziewczynka prędzej czy później wyrasta na taki
ideał, prawda?
No, tylko że właśnie nie do końca. Proporcje
Barbie są fizycznie nieosiągalne – gdyby
przenieść ją do skali ludzkiej, jej nieproporcjonalna do szyi głowa załamałaby się
pod własnym ciężarem, nogi złamałyby się
w chudych kostkach a szczupły tułów nie pomieściłby organów wewnętrznych. Poza tym
idealizują jeden, bardzo prymitywny obraz
kobiecego piękna. Długonogie blondynki na
wysokich szpilkach, widzące świat tylko w odcieniach cukierkowego różu, które podobno
w Ameryce lat 60’ sprzedawane były w pakiecie z książeczką „Jak stracić na wadze”. Jest
to oburzające samo w sobie, nie wspominając, że w środku była tylko jedna rada: „Nie
jeść!”. Na szczęście mnie ominęły tego typu
dodatki, ale nadal głowiłam się co zrobić, by
osiągnąć tę niehumanoidalną perfekcję. Nie
tylko będąc dzieckiem.

...L A L K A , KT ÓR E J AT RY BU T E M J E S Z C Z E
D O N I EDAW NA BY Ł A TA L I A O S Y I K A S K A DA
BL ON D W Ł O S ÓW S TA J E S I Ę I N K LUZ Y W NA
I R EPR EZ E N TAT Y W NA DL A C OR A Z
W I ĘK S Z E J C Z Ę Ś C I S P O Ł E C Z E Ń S T WA .
Żałowałam przez bardzo długi czas, że moje
lalki zostały w końcu oddane. Nie pozostała mi
ani jedna, żebym przypadkiem nie zdziecinniała, przecież w pewnym wieku się wyrasta
z lalek. Pamiętam, że chciałam się nimi bawić
nawet kiedy byłam dużo starsza, nie po to by
odgrywać teatrzyk kukiełkowy, ale po to tylko
by je przebierać, czesać, patrzeć i przynajmniej
mikrodawkować sobie ten plastikowy, powtarzalny obraz piękna. Może dobrze się stało,
że nie trzymałam ich parę lat więcej – strach
pomyśleć, o ile dłużej w latach młodzieńczych
leczyłabym w rezultacie kompleksy. Nie jestem
na tyle naiwna, by myśleć, że miały one swoje
podstawy wyłącznie w ukochanych ówcześnie
lalkach, ale jestem pewna, że te blond laleczki
odegrały w tym olbrzymią rolę.
Parę lat później mam lat dwadzieścia i idąc
przez supermarket od niechcenia skracam
sobie drogę przez alejkę z zabawkami. Wiem,
że gdzieś tam w międzyczasie powstały Barbie

LEGALNA
BLONDYNKA

ODCHODZI
W ZAPOMNIENIE
JAK BYĆ PIĘKNYM WED ŁUG W Y T WÓRNI MAT TEL
TEKST Ada Piotrowska
ZDJĘCIA Unsplash.com

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

wyższe, niższe, tęższe i odrobinę odbiegające
od oryginalnych, kosmicznych proporcji. Nie
sądziłam jednak, że ominęło mnie aż tak wiele
– staję nagle jak wryta przed Barbie z krótkimi,
kolorowymi włosami, o przeciętnym wzroście
i ubraną w dżinsowe ogrodniczki. Tuż obok stoi
Barbie z dredami, Barbie w ciąży i Barbie plus
size. Nie wierzyłam własnym oczom – nieoczywiste ubrania, kolorowe włosy o bardzo różnych
fryzurach i długościach, szerokie biodra i ubrania skrywające krągłości czy talie. Po powrocie
do domu zrobiłam małe poszukiwania i okazuje
się, że to zaledwie wierzchołek góry lodowej.
Znalazłam długowłosego Kena, Barbie na wózku
inwalidzkim, z protezą nogi, Barbie z bielactwem i Barbie bez włosów, a także lalki etniczne
oraz lalki przedstawicielki zawodów takich
jak programistka czy paleontolożka. Powstają
także zestawy krótkowłosej Barbie neutralnej
płciowo, z dołączonym zestawem peruk, a także
ubraniami, butami i dodatkami unisex. Tym
sposobem lalka, której atrybutem jeszcze do
niedawna była talia osy i kaskada blond włosów
staje się inkluzywna i reprezentatywna dla coraz
większej części społeczeństwa. Bardzo chcę wierzyć, że odejście od schematów i krzywdzących,
nierealistycznych wzorców nie jest tymczasowym chwytem marketingowym i firma Mattel
zrewolucjonizuje swoje stereotypowe zabawki
dla dzieci. Najwyższy czas na równość i różnorodność w świecie nauk i zabaw dzieci, tak by żadne
z nich już nigdy nie musiało pomyśleć „nie ma
osób podobnych mnie”, „tacy jak ja się nie liczą”,
„muszę wyglądać i zachowywać się w określony
sposób”. Słowem – zaistnieją, lepiej poznają siebie i otworzą się na życie w społeczeństwie.
Dziś już nie chcę mieć kolekcji lalek Barbie,
z wielu powodów. Nawet takich z kolorowymi
włosami. Ale jestem pewna, że jako dziecko
sięgałabym po różnorodne lalki spod różowego
szyldu, nie tylko te smukłe blondynki, gdybym
miała wybór. Poszerzyłabym tym samym swoje
spektrum piękna w bardzo młodym wieku
i pojmowałabym je, jak również rolę kobiety
w społeczeństwie, w zupełnie inny sposób.
Na szczęście nie muszę już kupować lalek, by
widzieć niekonwencjonalne piękno, bo widzę
je w swoim życiu na co dzień. Z całego serca
życzę wszystkim maluchom - dziewczynkom
i chłopcom - którzy teraz bawią się zaangażowanymi społecznie lalkami, by wyrośli w poczuciu
wolności, swobody i miłości do samych siebie.
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BIŻUTERIA Z PLASTIKU

W DNA NA SZEJ
M A R K I W PISA N E SĄ
EKOLOGI A, NOW E
TECH NOLOGIE
OR A Z MODA, W IĘC
K A ŻDE Z NA S
ZA J M UJ E SIĘ J EDNĄ
Z T YCH DZIEDZI N.
się odratować jak największą ilość śmieci
przy jednoczesnym unikaniu produktów
jednorazowego użytku.
Zakładam w takim razie, że trafiacie
z produktem do świadomego odbiorcy. Co
jednak stanie się z biżuterią w momencie,
w którym klient postanowi ją wyrzucić?

Jeżeli ktoś postanowi wyrzucić nasz produkt,
może odesłać nam go z powrotem, wtedy
zostanie poddany ponownemu recyklingowi.
Czyli plastik, tak bardzo znienawidzony
przez wielu, otrzymuje nowe życie, a nawet
życia. Na początku druku 3D był on bardzo

BIŻUTERIA Z PLASTIKU

RATUJE ŚWIAT
BRANŻA MODOWA CORAZ CZĘŚCIE J SZUK A SPOSOBÓW NA PRODUK T Y ŁĄCZĄCE ESTET YKĘ Z DUCHEM
EKOLOGII. Z NIETUZINKOW YM POMYS ŁEM NA BIŻUTERIĘ PRZYCHODZI GABRIEL A ROMAŃSK A.
TEKST Katarzyna Paczóska ZDJĘCIA Mat. Prasowe

Jak zrodził się pomysł na biżuterię
z plastiku, czy był jeden punkt ogniskowy,
czy było to działanie, które rodziło się
przez kilka miesięcy czy nawet lat?

Pomysł z wykorzystaniem druku 3D powstał
wiele lat temu, jednak nie było środków na jego
realizację. Jestem absolwentką projektowania
odzieży, a studenci tego kierunku już od pierw-

szych zajęć słyszą, że ekologia i nowe technologie są przyszłością mody. Chociaż powstaje
wiele konceptualnych projektów łączących te
cechy, nie wychodzą one poza sferę studenckich poszukiwań czy np. akcji wizerunkowych
realizowanych przez duże firmy. Gdybym
nie nawiązała współpracy z tak wspaniałymi
ludźmi, mój pomysł również nie miałby szans.

Aktualnie działacie jako trio. Byliście
przyjaciółmi wcześniej, czy połączyła
Was wspólna idea?

Jesteśmy przyjaciółmi od dawna, poznaliśmy
się jeszcze w liceum, ale zawodowo połączył
nas wspólny cel – postanowiliśmy być pierwszą marką modową, która w pełni wykorzysta
potencjał druku 3D.

Jaki jest podział obowiązków?
W DNA naszej marki wpisane są ekologia,

nowe technologie oraz moda, więc każde z nas
zajmuje się jedną z tych dziedzin. Wojtek jest
inżynierem robotyki i tworzy wszystkie nasze
produkty za pomocą drukarek 3D. Maria jest
inżynierem leśnictwa oraz najlepszym przykładem tego, w jaki sposób należy dbać o środowisko, a oprócz tego zajmuje marketingiem. Ja
projektuję oraz zajmuję się finansami.
Macie bardzo jasno określony podział.
Co skłoniło Was do wykorzystania
plastiku w biżuterii? Wspominałaś
wcześniej o ekologicznym wykorzystaniu
materiałów, a plastik jest trochę
kontrowersyjnym surowcem.

Używamy tylko jednego rodzaju plastiku,
jest to materiał pochodzący w 90% z recyklingu butelek PET . Kiedy firma była
jeszcze w fazie szkicu, myśleliśmy, że powinniśmy używać tylko naturalnych surowców. Potem jednak zrozumieliśmy, że ta
metoda nie usunie problemu jakim są tony
istniejących już odpadów, dlatego staramy
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GDY BY N IE NA SZA TROSK A
O PL A N ETĘ, PR AW DOPODOBN IE
U DA ŁOBY NA M SIĘ ZR EA LIZOWAĆ
PL A N Y DUŻO WCZEŚN IEJ,
PON IEWA Ż TECH NOLOGI A J UŻ
POZ WA L A NA UŻ YCIE PR AW IE
K A ŻDEGO SU ROWCA.
czasochłonny. Ile czasu trwa wyprodukowanie jednej
pary kolczyków?

Druk 3D jest czasochłonny, jeśli drukujemy duże przedmioty. W zależności od modelu, para kolczyków powstaje w ok. 7 minut.
Jak wygląda proces od wykonania prototypu, do
uzyskania produktu?

Jeśli chodzi o wdrażanie nowych produktów to technologia, z której korzystamy ma wielką przewagę. Druk 3D
pozwala na tzw. Rapid Prototyping, co dla marki modoWIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

wej oznacza, że jesteśmy w stanie stworzyć nową kolekcję biżuterii w ciągu 3 godzin (dokładnie tyle czasu zajęło
stworzenie najnowszych modeli, które można zobaczyć
w sklepie internetowym).
To kolejny argument za użyciem druku 3D do
produkcji biżuterii. Często po całym dniu noszenia
kolczyków, uszy odpadają. Jak jest z wagą
Waszych produktów?

FORUM GDAŃSK | poziom -1, Targ Sienny 7,
Gdańsk tel. 888 922 964 & 58 732 61 75

Każdy, kto miał okazje je nosić, twierdzi że w ogóle nie
czuć ich na uchu. Ja również nigdy nie miałam lżejszych
kolczyków.

GALERIA MOKOTÓW | ul. Wołoska 12,
Warszawa tel. 794 900 680 & 22 161 36 44

Macie bardzo przemyślaną ideę. Oprócz kolczyków,
na Waszej stronie gabrielaromanska.com, można
dostrzec również torebki. Planujecie w przyszłości
rozszerzyć gamę produktów?

W przyszłości chcemy drukować również buty, a docelowo… właściwie wszystko. Jedynym problemem
jest znalezienie producenta odpowiedniego filamentu
do drukarki, który będzie przyjazny środowisku.
Gdyby nie nasza troska o Planetę, prawdopodobnie
udałoby nam się zrealizować plany dużo wcześniej,
ponieważ technologia już pozwala na użycie prawie
każdego surowca.

CEDET | ul. Krucza 50,
Warszawa tel. 780 107 920 & 22 290 41 80

Strzyżenie damskie i męskie

Czesanie i stylizacje

Koloryzacje / dekoloryzacje

Diagnoza skóry głowy i włosów

Rytuały pielęgnacyjne włosów

Koki i upięcia

GALERIA BURSZTYNU PRESTIGE
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ul. Mariacka 45 | 80-833 Gdańsk | tel. 58 305 55 50
ul. Piwna 1/2 | 80-831 Gdańsk | tel. 58 301 38 32
Hotel RADISSON | ul. Chmielna 10, 80-748 Gdańsk | tel. 573 959 462
www.galeriaprestige.pl | e-mail: kontakt@galeriaprestige.pl

MAGIA BURSZTYNU

SZEROK I
ASORTY MENT
W Y ROBÓW
JU BILERSK ICH,
ZASPOKOI
NAJBA R DZIEJ
W Y R A FI NOWA N E
GUSTA.
Właściciel Galerii Bursztynu PRESTIGE jest
członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia
Bursztynników, galeria wystawia certyfikaty
autentyczności wyrobów, dzięki czemu zapewnia wysokogatunkowe produkty nie tylko
dopełniające stylizację, lecz także wyrażające
indywiduum jej użytkownika.
ENGLISH

THE MAGIC OF AMBER

MAGIA
BURSZTYNU
TEKST Katarzyna Paczóska ZDJĘCIA Mat. Prasowe

B

ursztyn należy do żywic kopalnych których geologowie wyróżniają ponad 60 rodzajów, a jego
barwa oprócz popularnych odcieni koloru żółtego i brązowego przybiera (choć stosunkowo bardzo
rzadko) barwę niebieskawą lub zielonkawą a nawet
mlecznobiałą. W połączeniu z niebywałą delikatnością
(1g/cm3) oraz kruchością (2 w skali twardości gdzie dla
porównania diament posiada w tej skali 10 ) czyni go jednym z najbardziej wyjątkowych surowców, które można
wykorzystać przy produkcji biżuterii.
Galeria Bursztynu PRESTIGE dostrzegła unikatowość bursztynu i od ponad 20 lat dostarcza szykowną,
ekskluzywną biżuterię złotą i srebrną z bursztynem
oraz kamieniami szlachetnymi. Specjalnie wyselek-

cjonowany asortyment, opierający się na produktach
najlepszych polskich projektantów, zapewnia nie tylko
doskonałą jakość, lecz także wprowadza innowację na
rynku bursztynu. Biżuteria wyróżnia się nowoczesną
formą, przybierającą geometryczne kształty oraz trójwymiar nowej generacji.
Szeroki asortyment wyrobów jubilerskich, zaspokoi najbardziej wyrafinowane gusta. Galeria Bursztynu
PRESTIGE zapewni satysfakcję osobom poszukującym
klasycznych form biżuterii, np. owalny pierścionek ze złocistym bursztynem osadzonym centralnie, mieniącym się
otulającymi go swym blaskiem diamentami, jak i wielbicielom wyróżniających się designem form ,np. naszyjnik
z ręcznie wyrzeźbionym w białym bursztynie kwiatem lilii
w indywidualnej oprawie postarzonego srebra.
Wyjątkowe produkty można znaleźć w trzech lokalizacjach w Gdańsku, w samym sercu starówki –
przy Mariackiej 45, Chmielnej 10 (hotel Radisson)
oraz Piwnej 1/2. Niesamowitą biżuterię dobrze jest
poczuć na własnej skórze. Doradcy Galerii Bursztynu
PRESTIGE posiadają szeroką wiedzę na temat produktów oferowanych w naszych galeriach którą to chętnie
się z Państwem podzielą, oraz służą dobrą radą przy wyborze rodzaju i modelu biżuterii, tak aby jak najlepiej
pasowała do stylu i gustu jej przyszłego właściciela.

Amber is fossil resin – and, according to geologists, there are over 60 types of fossil resin
known all over the world – appreciated for
its colours, ranging from popular yellow and
brown to (relatively rare) blue or greenish or
even milk white, as well as its exquisite delicacy
(density of 1g/cm3) and fragility (2 on a hardness scale, as compared to diamond, which has
a hardness of 10). All that makes amber one
of the most exceptional materials that can be
used in jewellery.
PRESTIGE Amber Gallery has recognised
the uniqueness of amber and has been creating fine, exclusive gold and silver jewellery with
amber and gemstones. Its careful selection of
products of the best Polish designers offers
excellent quality and fosters innovation on the
amber market. The jewellery features modern
designs, geometrical shapes and a newgeneration threedimensional look.
The wide selection of jewellery items will
meet the expectations of the most discerning
customers. PRESTIGE Amber Gallery will
satisfy those who are after classical forms of
jewellery, such as an oval ring with golden
amber in its heart, surrounded by glistening
diamonds, as well as those who prefer non-obvious designs, such as a necklace with a handsculpted lily in white amber, in one-of-a-kind
sterling silver setting.

Such exceptional products can be found
in three stores in Gdańsk in the heart of the
Old Town – on Mariacka 45, Chmielna 10
(Radisson Hotel) and Piwna 1/2. You can
visit one of the stores to touch the jewellery
and feel it on your skin. PRESTIGE Amber
Gallery advisors are highly knowledgeable
about the products offered in our galleries,
and will be happy to share their knowledge
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

with you, and are ready to advise on the type
and model of jewellery to match it to the
style and taste of its future owner.
The owner of PRESTIGE Amber Gallery
is a member of the International Amber
Association. The gallery issues certificates of
authenticity for its products, which guarantees
top quality products that will not only complete
your look but also highlight your individuality.
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ART DIRECTION, ZDJĘCIA I POSTPRODUKCJA: Karolina Orzechowska

FISH AND CHIPS

STYLISTKA: Katarzyna Bukowska

MIEJSCE: Shipyard Studio / Gdańsk Stocznia

PROJEKTANCI: Różowe buty i body: Adrian Krupa

MODELKA: Julia Okoń – TRANCE Model Management

Tiulowe suknie: Aleksandra Szcząchor

WIZAŻYSTKA (MAKIJAŻ I WŁOSY) : Oliwia Pawłowska

Futro, marynarka, rękawiczki, top, spodnie, kapelusz: BOLA
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STAŁY DODATEK PORTU
LOTNICZEGO WARSZAWA/MODLIN
REGULAR SECTION OF WARSAW MODLIN AIRPORT
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LOTNISKO WARSZ AWA/MODLIN

Z ASADY BEZPIECZEŃSTWA...

wszystkich pasażerów o ich stosowanie.
Czynny jest Punkt Informacji Lotniskowej.
Budynek Terminala otwarty jest przez całą
dobę, dla pasażerów oczekujących na swój lot.
Przed przybyciem na Lotnisko prosimy
pasażerów o zapoznanie się z wytycznymi
dotyczącymi lotu, udostępnianymi przez
Przewoźnika.
ENGLISH

NEW SAFETY REGULATIONS AT WARSAW
MODLIN AIRPORT

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN
W CELU OCHRONY PRZED ZAK A ŻENIEM COVID-19 ORA Z ZAPEWNIENIA
BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO NASZYM PASA ŻEROM, ZMIENIŁY SIĘ ZASADY
OBSŁUGI PASA ŻERÓW NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN.
TEKST Mat. Prasowe ZDJĘCIA Pexels.com

Wstęp do Terminalu jest możliwy dla
pasażerów odlatujących danego dnia, po
okazaniu służbom lotniskowym dokumentu uprawniającego do lotu, oraz dla
osób towarzyszących.
Dla pasażerów odlatujących i osób towarzyszących udostępnione będzie jedno
wejście do Terminalu.
Wszyscy wchodzący do Terminalu zostaną poddani obowiązkowemu pomiarowi
temperatury.
Osoby z objawami zarażenia koronawirusem, m. in. temperaturą ciała powyżej
38 st., uporczywym kaszlem, nie zostaną
wpuszczone do Terminalu.
Zaleca się dokonywanie samodzielnej
odprawy przed podróżą i minimalizowanie
ilości bagażu podręcznego.
Pasażer, który wymaga opieki PRM, może
wejść do Terminalu z osobą towarzyszącą.
Na terenie Terminalu obowiązkowe
będzie noszenie masek ochronnych
zakrywających usta i nos
Przed wejściem oraz w Terminalu dostępne
są automaty, w których pasażerowie mogą

zaopatrzyć się w maski, rękawiczki oraz
płyny do dezynfekcji rąk.
Zaleca się wymianę masek co 4 godziny
od momentu jej użycia oraz zapewnienie
sobie odpowiedniej ilości na czas podróży.
Zużyte maski należy wyrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników.
W oznakowanych miejscach w Terminalu
dostępne są bezdotykowe dozowniki do
dezynfekcji rąk.

Informacje dla pasażerów przylatujących
Po opuszczeniu samolotu obowiązuje nadal
konieczność noszenia masek zakrywających
usta i nos, do momentu opuszczenia Lotniska.
Zalecamy zachowanie dystansu między pasażerami minimum. 1,5 m., zarówno w drodze
z samolotu, jak i w Terminalu - podczas odprawy paszportowej i w hali odbioru bagażu.
Po odebraniu bagażu prosimy pasażerów
o opuszczenie Terminalu bez zbędnej zwłoki.

Na całym Lotnisku obowiązuje zasada
zachowania dystansu między pasażerami - minimum 1,5 metra
Dedykowane oznaczenia, poziome i pionowe, pomogą w zachowaniu odpowiedniego dystansu.
Stanowiska odprawy biletowo-bagażowej oraz kontroli bezpieczeństwa są
wyposażone w specjalne osłony ograniczające bezpośredni kontakt personelu
z pasażerami.
Przed stanowiskami zostały odpowiednio
przygotowane systemy olinowania oraz
oznakowania, zapewniające utrzymanie
wymaganego dystansu.

Sklepy oraz punkty gastronomiczne
w Terminalu są dostępne
TAXI oraz punkty Rent a Car są dostępne.
Czynne są automaty vendingowe.
Czynne są kantory w strefie ogólnodostępnej
i zastrzeżonej.
Zalecamy dokonywanie płatności w formie
elektronicznej.
Na terenie Terminalu dostępne są informacje
dotyczące obowiązujących procedur - w formie
plakatów oraz grafik wyświetlanych na monitorach. Regularnie będzie także można usłyszeć komunikaty głosowe przypominające najważniejsze zasady bezpieczeństwa. Prosimy

WITH REGARD TO THE PLANNED
RESUMPTION OF AIR TRAFFIC IN POLAND,
IN ORDER TO PROTECT AGAINST COVID-19
INFECTION AND ENSURE HEALTH SAFETY
OF OUR PASSENGERS, THE RULES OF
PASSENGER SERVICE AT WARSAW MODLIN
AIRPORT ARE ABOUT TO CHANGE.
Acess to the terminal is restricted only
to passengers departing on a given day
with the valid flight ticket/boarding pass
which must be presented to the airport
authority while entering to the terminal.
Passengers shall enter the Terminal via
designated entrance
All passengers will be subjected to mandatory temperature measurements
People with symptoms of coronavirus
infection, such as body temperature over 38
degrees Celsius, persistent coughing, will
not be allowed into the Terminal
It is recommended that you check in before your journey and minimize the amount
of hand luggage
Only a passenger who requires PRM care
will be allowed to enter with an accompanying person
Wearing a face mask covering nose and
mouth will be mandatory in the terminal area.
By the entrance and in the Terminal there
will be vending machines available in
which passengers will be able to obtain
masks, gloves and hand sanitizing liquids
It is recommended to replace face masks
every 4 hours from the time of use and to
ensure a sufficient amount for the entire
duration of the journey.
Used masks shall be disposed into specially marked containers
Touch-free hand sanitizing dispensers will
be available in a specially marked places in
the Terminal
Physical distancing between individuals of 1.5 meters should be maintained
as much as is possible in the airport

Dedicated horizontal and vertical markings
will help in maintaining an appropriate
physical distancing
Check-in and security control desks will be
equipped with special guards to limit direct
contact between staff and passengers
The rigging and marking systems in front
of the stands have been prepared to ensure
the required physical distancing between
passengers
Information for arriving passengers.
After leaving the aircraft it’s still mandatory to wear a face mask covering nose and
mouth until you leave the Airport
We recommend keeping a minimum distance of 1.5 m between passengers, both
on the way from the aircraft and in the
Terminal - during passport check-in and in
the baggage claim area
After collecting the luggage, we advise all
passengers to leave the terminal safely and
as soon as possible

Shops and catering facilities in the
terminal will be available to a limited
extent.
TAXI and Rent a Car points will be
available
The vending machines will also be
available
We recommend making a contactless
card payments
Information on new procedures, in the
form of posters and graphics displayed on
monitors, will be available in the Terminal
Voice announcements reminding of the
most important safety regulations will
also be presented. We ask all passengers
to follow the instructions.
An Airport Information Desk will also be
available for passengers.
Before arriving at the Airport, we ask
passengers to read the flight guidelines
provided by the Air Carrier.
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DOJAZD NA LOTNISKO

a terminalem Lotniska Warszawa/Modlin, co
20-30 minut kursują specjalne autobusy lotniskowe w barwach Kolei Mazowieckich. Mogą
pomieścić do 70 pasażerów, są klimatyzowane, a także przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Rozkład jazdy autobusów
jest dostosowany do przyjazdów/odjazdów
pociągów.
Więcej informacji znajduje się na stronie
przewoźnika www.mazowieckie.com.pl

DOJAZD TAXI

Lotnisko współpracuje z korporacją taksówkową Taxi Modlin.
Czas przejazdu do/z Warszawy zajmuje
zwykle około 35-40 minut (planując podróż należy uwzględnić aktualną sytuację drogową).
Taxi Modlin: tel. +48 600 105 105,
www.modlin-taxi.pl

WYPOŻYCZALNIE SAMOCHODÓW

Na terenie lotniska funkcjonuje 9 przedstawicielstw renomowanych wypożyczalni samochodów. Stanowiska wypożyczalni zlokalizowane są w terminalu (w Hali Ogólnodostępnej
w Strefie Przylotów).

DOJAZD
NA LOTNISKO

Informacja dla pasażerów zwracających
samochód na lotnisku:
Pasażerowie dojeżdżający wynajętym samochodem mogą go zwrócić bezpośrednio
na lotnisku. Samochód należy pozostawić na
parkingu PA1 (przy terminalu) na stanowiskach oznaczonych logiem wypożyczalni.
Wjeżdżając na parking należy pobrać bilet
parkingowy i przekazać go obsłudze wypożyczalni. Stanowiska wypożyczalni zlokalizowane są w terminalu (w Hali Ogólnodostępnej
w Strefie Przylotów).

TEKST Mat. Prasowe ZDJĘCIA Pexels.com
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TRAVEL TO THE AIRPORT
TRAVEL BY CAR

DOJAZD SAMOCHODEM

Lotnisko Warszawa/Modlin zlokalizowane
jest w odległości 36 km na północny-wschód
od centrum Warszawy. W bezpośrednim
sąsiedztwie lotniska krzyżują się dwie ważne
drogi: droga szybkiego ruchu S7 łącząca
Kraków i Gdańsk oraz DK62 (Strzelno –
Włocławek – Wyszków – Sokołów Podlaski
– Siemiatycze).
Adres: ul. gen. Wiktora Thommee 1a,
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki
Współrzędne geograficzne:
52°27'04''N, 20°39'06''E

DOJAZD POCIĄGIEM

Pociągi Kolei Mazowieckich, TLK oraz
EIC zatrzymują się na stacji kolejowej
Modlin. Z przystanku kolejowego Modlin do
Lotniska kursują regularnie autobusy Kolei
Mazowieckich, które zapewniają szybki dojazd pod drzwi wejściowe terminalu
pasażerskiego.
Spółka Koleje Mazowieckie przygotowała
specjalną ofertę – Bilet Lotniskowy, adresowaną do podróżnych jadących do/z Portu
Lotniczego Warszawa/Modlin. Dzięki temu,
pasażer może za atrakcyjną cenę i z jednym biletem dojechać ze stolicy do lotniska

w Modlinie lub z lotniska w Modlinie wrócić
do Warszawy. Pociągi Kolei Mazowieckich
na trasie Warszawa – Modlin obsługują nowoczesne, kupione w tym celu pociągi Elf.
W pojazdach, w trosce o komfort pasażerów,
znajduje się 190 miejsc siedzących. Poza
tym do dyspozycji pasażerów zamontowano
dodatkowe półki na bagaż oraz wygodne
fotele pasażerskie. Pojazdy są klimatyzowane,
a także objęte monitoringiem. Elfy są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
oraz podróżnych z małymi dziećmi (posiadają
przewijaki dla niemowląt).
Pomiędzy stacją kolejową Modlin,

Warsaw Modlin Airport is located 36 km NE
from Warsaw center. Right next to the airport
there are two important routes: S7 highway
connecting Kraków and Gdańsk and DK62
(Strzelno – Włocławek – Wyszków – Sokołów
Podlaski – Siemiatycze).
Address: gen. Wiktora Thommee St. 1a,
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki
52°27'04''N, 20°39'06''E

TRAVEL BY TRAIN

Koleje Mazowieckie, TLK and EIC trains stop
at Modlin Train Station. From there you can
take a Koleje Mazowieckie Bus, that guarantees quick and easy arrival at terminal.

Koleje Mazowieckie has a special offer
– Airport Ticket for those coming to and
arriving from the Warsaw Modlin Airport.
Thanks to that, passengers can cheaply arrive from the capital to the Modlin
Airport or come back to Warsaw. Koleje
Mazowieckie trains on route WarsawModlin are modern Elf trains, bought for
this particular reason. For the sake of comfort for our travelers, there are 190 seats.
Also, there is an extra shelf for the luggage
and comfortable seats. Elfs are tailored
for disabled people and those travelling
with small children (there are baby-change
tables inside).
You can travel from Modlin train station
or Warsaw Modlin Airport by bus arriving
every 20-30 minutes. These buses have
Koleje Mazowieckie colors, can take up
to 70 passengers and are also suited for
disabled people. Train schedule is also
adapted to arrivals/departures.
More information at:
www.mazowieckie.com.pl

TRAVEL BY TAXI

The airport is also working with Taxi Modlin
corporation.
Transport from and to Warsaw takes about
35-40 minutes (planning your trip, you should
take traffic situation into consideration).
Taxi Modlin: tel. +48 600 105 105,
www.modlin-taxi.pl

RENT A CAR

There are 9 renowned car rentals at the airport,
all located near terminal (open access space at
Arrivals).
Information for passengers returning cars at
the airport:
Passengers who arrive in rental car can return
it directly at the airport. Cars should be left at
parking PA1 (next to the terminal) on one of the
stands with car rental logo. Passengers should
also take a parking ticket upon arriving at the
parking lot and give it to the car rental crew.
Car rentals stands are located at the terminal (in
open access space at Arrivals).
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ATR AKC YJNA OFERTA PARKINGOWA

Kontakt z obsługą parkingów
telefon +48 506 455 734 | e-mail:
parking@modlinairport.pl | lub poprzez
formularz kontaktowy.
PROMOCJA NA P1 I P3 TRWA DO 31 GRUDNIA
2020 R.
ENGLISH

GREAT PARKING DEAL
WARSAW MODLIN AIRPORT HAS OVER
800 PARKING SPACES AT PARKING
LOTS 1 AND 3.

PARKING 1

P1 is dedicated for passengers who cherish
time and convenience. It is a perfect solution
for those, who go on a few days or one day
trip for business. Compact terminal build
and closeness of the parking lot enable you
to get to your car in less than few minutes
from arrival. Parking lot has over 600 parking
spaces.

ATRAKCYJNA
OFERTA PARKINGOWA
LOTNISKO WARSZAWA/MODLIN DYSPONUJE PONAD 800
MIEJSCAMI POSTOJOWYMI NA PARKINGACH 1 I 3.
TEKST Mat. Prasowe ZDJĘCIA pixabay.com

PARKING 1

P1 dedykowany jest dla podróżnych, którzy
cenią sobie czas i wygodę. Jest to doskonałe
rozwiązanie dla osób, które udają się w kilkudniową podróż lub jednodniową podróż
w celach biznesowych. Kompaktowa budowa
terminala oraz bliskość parkingu sprawiają,
że dotarcie do zaparkowanego samochodu
zajmuje nie więcej niż kilkanaście minut od
wylądowania. Parking dysponuje 600 miejscami postojowymi.

PARKING 3

P3 dedykowany jest dla podróżnych, którzy
cenią sobie oszczędności i wygodę. Jest
to doskonałe rozwiązanie dla osób, które
udają się w kilkudniową podróż. Bliskość
parkingu sprawia, że dotarcie do zaparkowanego samochodu zajmuje nie więcej niż
kilkanaście minut od wylądowania. Parking
dysponuje 200 miejscami postojowymi.
Zlokalizowany jest w odleglości 500 metrów od budynku terminala.

Czas parkowania liczony jest od momentu
wjazdu pojazdu na parking. Parking jest wyposażony w system automatycznego poboru
opłat, gwarantujący możliwość wnoszenia
opłat zarówno kartą płatniczą jak i gotówką
(system nie przyjmuje opłat mieszanych tj.
karta + gotówka oraz walut obcych).
Przed wyjazdem z parkingu opłatę należy
uiścić w kasie parkingowej.

WAŻNE INFORMACJE

• P1 i P3 to jedyne parkingi rekomendowane
przez Lotnisko Warszawa/Modlin.
• Na terenie parkingów obowiązują przepisy
ruchu drogowego.
• Zatrzymywanie oraz parkowanie pojazdów
poza miejscami do tego wyznaczonymi jest
zabronione.
• Obsługa parkingu dostępna jest 7 dni w tygodniu 24h na dobę.
• Wjazd pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony po wcześniejszym kontakcie
z obsługą parkingu.

PARKING 3

P3 is dedicated for passengers who want
convenience and also like to save some
money. It is a perfect solution for those,
who go on a few day trip. Closeness of the
parking lot enable you to get to your car in
less than few minutes from arrival. Parking
lot has 200 parking spaces. It is located 500
meters from the terminal.
Parking period is counted from the moment
of arriving at the parking lot. Parking is
equipped in automatic toll collecting system,
that guarantees the option of paying by card
and cash (system does not take in mixed
payments, meaning card + cash or foreign
currency).
Before leaving the parking lot you need to
pay the toll at parking checkout.

IMPORTANT INFORMATION

• P1 and P3 are the only parking lots recommended by Warsaw Modlin Airport
• On parking lots, traffic laws should be abided
• Stopping and parking a vehicle in places
other than designed areas are prohibited
• Parking staff are available 24/7
• Arriving in a vehicle with mass exceeding
3,5 tons is permissible only after contacting
parking staff
Parking staff contact
Tel. +48 506 455 734 | e-mail: parking@
modlinairport.pl | inquiry form
PROMOTION ON P1 AND P3
LASTS TILL DECEMBER 31ST, 2020.
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CHARKÓW

ENGLISH

KHARKIV – MYSTERIOUS TOWN
IN UKRAINE

C

CHARKÓW
– TAJEMNICZE
MIASTO
NA UKRAINIE
TEKST Mat. Prasowe ZDJĘCIA wikipedia.com

harków to drugie największe miasto na Ukrainie. Zamieszkane przez
blisko 1,5 mln osób było niegdyś
stolicą Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki
Radzieckiej. Nazywane jednym z trzech
najważniejszych ośrodków przemysłu i edukacji w Związku Radzieckim, teraz łączy kulturę radziecką z dzisiejszą. W podróż w nieznane ukraińskie zakątki będzie można
się wybrać z Portu Lotniczego Warszawa/
Modlin już od 25 października.
Charków może zaskoczyć ilością
podróżniczych możliwości. Ze względu
na swoją historię, posiada wiele zabytków architektonicznych z czasów ZSRR.
Zwiedzanie warto rozpocząć od Placu
Wolności – epicentrum Charkowa i jednego
z największych placów na świecie, kształtem przypominającego kroplę wody lub
łzę. Na placu znajduje się jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków miasta
i pierwszy wieżowiec w ZSRR wybudowany
w stylu konstruktywizmu. Pod względem
architektonicznym, zdecydowanie warto
zobaczyć również Sobór Pokrowski, najstarszy budynek w Charkowie, wybudowany w 1689 roku przez Kozaków. Część
dzisiejszej katedry stanowiła w XVII wieku
fortyfikację obronną.
Miłośnicy sztuki również odnajdą się
w tej części wschodniej Europy. W Muzeum
Sztuki wybudowanym w 1805 roku można
obejrzeć m.in. dzieła sztuki rosyjskiej i ukraińskiej z przełomu XIX i XX wieku, wyroby
z porcelany, przedmioty użytkowe i ikonografię. Warto wstąpić także do jednego
z teatrów, np. Teatru 19, w którym można
obejrzeć spektakle bazujące na powieściach
Sławomira Mrożka.

Charków to również stolica street
artu. Oprócz największego muralu na
Ukrainie – zajmującego portretu Gagarina
i Szewczenki wielkości ok. 500 m2, znajduje się tu również mural „Termometr”, który
de facto pokazuje aktualną temperaturę
oraz popularne monochromatyczne prace
Hamleta Zińkowskiego zawierające filozoficzne sentencje.
W trakcie wycieczek warto posilić się
ukraińskimi specjałami. Barszcz po słobożańsku serwowany z fasolą i mięsnymi
klopsikami, warenyky, gryczanki – mięsno-gryczane pulpety podawane z grzybami
to specjały, które z pewnością dodadzą
energii na dalsze eskapady.
Charków jest niczym kopalnia skarbów,
gdzie z każdym kolejnym krokiem znajdziecie budowle, murale, pomniki warte uwagi,
dlatego najlepiej po ukraińskim mieście
podróżować pieszo, odkrywając urokliwe
miejsca powszechnie polecane, jak i te dotychczas nieopisane.

Kharkiv is the second biggest city in Ukraine,
occupied by nearly 1,5 million people.
It used to be a capital of Ukraine Soviet
Socialist Republic and one of the three most
important cities when it comes to industry
and education in Soviet Union. Nowadays, it
connects soviet and modern culture. You can
travel to the unknown parts of Ukraine from
October 25th from Warsaw Modlin Airport.
Kharkiv can astonish you with an
incredible amount of travelling possibilities. Thanks to its rich history, it has many
architectural monuments from the Soviet
Union times. You can start sightseeing from
Freedom Square – the epicenter of Kharkiv
and one of the greatest squares in the
world. It is shaped like a drop of water or
a tear. You can find there one of the most
recognizable buildings in the city, the first
skyscraper in Soviet Union build in constructive art style. If you fancy some architecture, you should definitely see Pokrovsky
cathedral, the oldest building in Kharkiv.
It was constructed in 1689 by Cossacks. In
17th century, part of the cathedral was used
as fortifications.

Art lovers can also find something for
themselves in this part of Eastern Europe in
the Museum of Art build in 1805. You can
find there, among other things, Russian and
Ukrainian art from 19th and 20th century, historical porcelain, useful objects and
iconography. You should also try Theatre 19,
where you can see plays based on Slawomir
Mrozek books.
Kharkiv is also the capital of street-art.
Apart from the greatest mural in Ukraine
– an amazing portrait of Gagarin and
Shevchenko (ap. 500 square meters), you
can also find “Thermometer” – mural that
shows the actual temperature and popular
monochromatic works of Hamlet Zinkowski
with philosophical sentences inscribed in it.
During your trips, you should definitely
try some Ukrainian specialties. Słobożań
style borscht with beans and meatloafs,
warnenky, gryczanky – meatloaf with meat
and buckwith in it served with mushrooms
are specialties that will definitely give you
strength for further escapades.
Kharkiv is a treasure mine. Everywhere
you go, you can find amazing buildings,
murals and monuments. It’s best to see
everything travelling by foot, that way you
can find some interesting, well-known places, but also those yet undisovered.
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