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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

„PIĘKNO 
POCHODZI Z WNĘTRZA”

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

- innowacja w regeneracji:
bezinwazyjnie - bezboleśnie – bezpiecznie

- biostymulacja, regeneracja oraz
odnowa komórkowa

- anti-aging
- modelowanie sylwetki
- redukcja tkanki tłuszczowej i cellulitu
- lifting i liposukcja - bez skalpela
- drenaż limfatyczny i mikromasaż
- ujędrnienie skóry

ZBUDUJ SWOJE MIĘŚNIE 
Z EMBODY

- bezinwazyjnie, bezboleśnie
- sprawdzona technologia HIFEM
- poprawa napięcia mięśni
- wzmocnienie, ujędrnienie i zarysowanie mięśni 
- redukcja tkanki tłuszczowej brzucha,

pośladków, talii
- jędrne pośladki bez iniekcji

i rekonwalescencji

HYDRODERMABRAZJA 
KWASOWA INNOFACIAL 
– technologia nowej generacji
w kosmetyce aparatowej

- nieinwazyjne, bezbolesne i bezpiecznie
odmłodzenie

- piękna, odmłodzona i dogłębnie
oczyszczona skóra twarzy

- regeneracja i kondycjonowanie skóry

TERAPIE TLENOWE WELLOXY

- systemu Infuzji Tlenowej WellOxy
- biotherapy Anti-Aging – nieinwazyjna sztuka

upiększania
- autorskie kuracje tlenowe i tlenoterapia
- biokosmetologia i biokosmoceutyki
- nieinwazyjne i skuteczne nadamy nowy

blask Twojej skórze
- natlenienie, dotlenienie, nawilżenie,

detoksykacja

BODY 
POSITIVE

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

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

ENGLISH A director, screen-
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).

GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

RAFAŁ 
BRYNDAL

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

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

IGA 
GÓRECKA

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

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

MICHAŁ 
FIGURSKI

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

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

DAGMARA
KOWALSKA

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

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

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

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

MALWA 
WAWRZYNEK

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

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

TOMASZ
KOWALSKI

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

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

TOMASZ
ORGANEK

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

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

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

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

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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

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

JAKUB 
FIREWICZ

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

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

MAGDALENA
JUSZCZYK

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

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

JAKUB 
WEJKSZNER

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

ENGLISH  His main goal 
is to become a published 
author or convince him-
self that society wasn't 
ready. Editor-in-chief at 
Anywhere.pl.

MARIKA 
KRAJNIEWSKA

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

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

PIOTR 
SOBIK

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

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

KATARZYNA 
WOŹNIAK

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

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

MONIKA
SZAŁEK

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

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

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY 
NA ANYWHERE.PL

DZIEWCZYNA Z DOBREGO DOMU, KTÓRA JAKO NASTOLATKA 
W SEKRECIE PRZED RODZICAMI ZROBIŁA KOLCZYK W JĘZYKU. 
SAMODZIELNA, AMBITNA, DOKŁADNA.. . WAGAROWICZKA. PRAWIE 
POSZŁA W ŚLADY TATY PRAWNIKA, ALE TUŻ PRZED EGZAMINEM NA 
STUDIA WEWNĘTRZNY GŁOS PODPOWIEDZIAŁ: „IDŹ ZA TYM, CO CI 
GRA W DUSZY”. TAMTEN MOMENT NA ZAWSZE ZMIENIŁ ŻYCIE ANNY-
MARII SIEKLUCKIEJ. NARODZIŁA SIĘ AMA ARTYSTKA, LALKARKA, 
PERFORMERKA. I GWIAZDA. PO TYM, JAK EKRANIZACJA KSIĄŻKI „365 
DNI” BLANKI LIPIŃSKIEJ, W KTÓREJ ZAGRAŁA LAURĘ BIEL, STAŁA 
SIĘ MIĘDZYNARODOWYM HITEM, SIEKLUCKA TRAFIŁA NA OKŁADKĘ 
GRECKIEJ GALI, MAGAZYNÓW W INDIACH I USTA CAŁEGO ŚWIATA. 
DZIŚ JEJ KONTO NA INSTAGRAMIE ŚLEDZI PRAWIE TRZY MILIONY 
OBSERWATORÓW, KTÓRZY WPROST NIE MOGĄ SIĘ DOCZEKAĆ DRUGIEJ 
CZĘŚCI ŚWIATOWEGO HITU. A AMA KORZYSTA Z DOBREJ PASSY. 
OPRÓCZ KINA SPEŁNIA SIĘ W TEATRALNYCH KOLABORACJACH, M.IN. 
WSPÓŁPRACACH Z PARTNEREM, REŻYSEREM ŁUKASZEM WITT-
MICHAŁOWSKIM. REALIZUJE MARZENIA O ŚPIEWANIU W NOWYM 
SEZONIE „TWOJA TWARZ BRZMI ZNAJOMO”. NIE CHCE BYĆ „ZNANA 
Z TEGO, ŻE JEST ZNANA”. RACZEJ UNIKA FLESZY, WCIĄŻ WOLI WINO 
Z PRZYJACIÓŁMI OD GŁOŚNEJ IMPREZY. MARZY JEJ SIĘ PIES, DOM, 
KIEDYŚ – DZIECI. „NIE CHCĘ ZOSTAĆ W PUDEŁECZKU LAURY Z FILMU 
„365 DNI” – DEKLARUJE W WYWIADZIE Z ANYWHERE.PL. „CHCĘ ROBIĆ 
RZECZY, DZIĘKI KTÓRYM LUDZIE ZOBACZĄ MNIE Z ZUPEŁNIE INNEJ 
STRONY, W INNEJ ODSŁONIE”. AMA, TRZYMAMY KCIUKI I CZEKAMY!

A M A 
Z NACZ Y 
M IŁ O ŚĆ
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Wkroczyłaś w polską filmową 
stratosferę jak meteor, z wielkim „boom”. 
Mam wrażenie, że tym całym hałasie 
niewiele o tobie wiemy. Ciekawi mnie to, 
czego nie widać z zewnątrz. Zacznijmy 
od początku: Próbuję sobie wyobrazić 
ciebie taką siedmio-, dziewięcioletnią 
Ciebie, jak chodzisz sobie po rodzinnym 
Lublinie, spacerujesz po parku, spotykasz 
się z koleżankami z podstawówki. Jak 
wspominasz tamten czas?
Jeszcze w czasach szkoły podstawowej ja 
i moi rodzice wzięliśmy sobie za punkt ho-
noru, że muszę się rozwijać, dlatego miałam 

zainteresuje! Chodziłam do szkoły podstawo-
wej numer 6 na ulicy Czwartaków. Dwa razy 
w tygodniu miałam zajęcia dodatkowe z ję-
zyka angielskiego, pani, która mnie uczyła 
mieszkała rzut beretem od budynku szkoły. 
Doskonale pamiętam tamten rytuał: zawsze 
po drodze kupowałam sobie drożdżówkę, 
podziwiałam przyrodę, podziwiałam świat, 
przejeżdżające samochody, kto jakie zwierzę-
ta wyprowadza na spacer. Bo to były nie tylko 
psy! Dziś jest to bardziej powszechne, ale wte-
dy było nietypowe.

Zainteresowałaś mnie. Co oni 
wyprowadzali? Gekona?
Koty. Zawsze mnie to dziwiło, że ludzie 
wyprowadzają koty domowe na spacer na 

smyczach, ale tak pozytywnie, z przekąsem dziwiło. Teraz 
mieszkam w Warszawie i takie widoki są bardziej natural-
ne. Wracając do Lublina: okres szkoły podstawowej i czas 
dorastania to też czas baletowego ogniska. Tańczyłam od 
przedszkola. Byłam i biedronką, i muchomorkiem, już od 
tego momentu wcielałam się w rożne postaci. Lublin głów-
nie kojarzę z Centrum Kultury. Kilka lat temu zostało ono 
odnowione, teraz jest tam bardzo ładny okazały budynek, 
mocno rzucający się w oczy. W tamtych czasach wyglądał 
inaczej. Pamiętam wiecznie przepełniony parking. Moja 
mama zawsze miała problem, żeby odwożąc mnie na zaję-
cia, zaparkować samochód. 

Nie to co ty! Słyszałam, że zawsze znajdujesz miejsce 
na auto, nawet w zatłoczonej stolicy. To chyba magia?
Tak! Pamiętam jak podczas kręcenia „365 dni” rozma-
wiałam z moją znajomą. W pewnym momencie zeszło 

U W I E L B I A Ł A M  PR Z YGL Ą DAĆ 
S I Ę   ROŻ N Y M  Z AC HOWA N IOM , 
T E M U,  JA K  I N N I 
S I Ę   W Y P OW I A DA JĄ ,  JA K 
S I Ę  U B I E R A JĄ ,  JA K I E  M A JĄ 
M I N Y.  BYĆ  MOŻ E  Z B I E R A M 
P OK Ł O S I E  T YC H  OB S E RWAC J I 
W   MOI M  OB E C N Y M  Z AWODZ I E , 
B O  JA KO  A KT OR K A  C A ŁY 
C Z A S  OB S E RW UJ Ę.

mnóstwo zajęć dodatkowych. Angielski, 
balet, później jeszcze niemiecki. Kółka ma-
tematyczne czy z polskiego. Bardzo szybko 
stałam się dzieckiem, które umiało sobie 
radzić same. Dużo jeździłam autobusem 
i pamiętam moją ogromną ciekawość ludzi: 
uwielbiałam przyglądać się rożnym zachowa-
niom, temu, jak inni się wypowiadają, jak się 
ubierają, jakie mają miny. Być może zbieram 
pokłosie tych obserwacji w moim obecnym 
zawodzie, bo jako aktorka cały czas obser-
wuję. Łapię się na myśli, że niektórzy mogą 
uznawać mnie za jakiegoś freaka, tak bardzo 
się przyglądam ludziom, jeśli coś mnie w nich 
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na parkowanie w Warszawie i ona mówi: „Ja zawsze so-
bie powtarzam: wróżko parkuszko, powiedz mi gdzie jest 
miejsce!”. I ja też zaczęłam tak robić. Mówię to z dużą dozą 
dystansu oczywiście (śmiech) Autentycznie, bez napinki 
zawsze znajduję miejsce!

Może to los odpłaca się za te wszystkie niedostępne 
miejsca parkingowe dla mamy? Albo stolica po prostu 
chce cię dobrze przyjąć? Jako dziecko miałaś tak 
strasznie dużo zajęć, czy w tym wszystkim był czas na 
bunt? A może miałaś dobrą ocenę z zachowania i byłaś 
taka „pod linijkę”?
Mój bunt zaczął się w liceum, a w zasadzie w trzeciej kla-
sie gimnazjum. Zrobiłam sobie  kolczyk w języku. Rodzice 
nic nie wiedzieli przez wiele miesięcy. Miałam poczucie, 
że jestem taka wyzwolona, taka dorosła, dojrzała; że to 
mój manifest, jaką mocną osobą jestem, jakim mocnym 
charakterem. A taki poważny bunt rozpoczął się w pierw-
szej klasie liceum. Zaczęły się wagary, książki zawsze były 
odkładane na bok. Wtedy bardziej myślałam o tym, w co 
mam się ubrać kolejnego dnia szkoły, jak się pomalować, 
gdzie pójść. Także zachowanie było uznawane wręcz za na-
ganne. Ale nie przez to, że byłam niemiłym człowiekiem 
czy źle odnosiłam się do nauczycieli, tylko przez to, że 
mnie notorycznie nie było. Pamiętam taki moment, gdzie 
mama interweniowała - przychodziła do szkoły i sama 
sprawdzała czy ja tam jestem.

Chodziłaś do Liceum nr II, Zamoyskiego. To jest bardzo 
dobra szkoła ciesząca się renomą, szkoła, do której 
posyłasz dzieci, jeśli chcesz, żeby skończyły na tych 
„odpowiednich” studiach, jak prawo czy medycyna. 
Musiało być ci trudno. Miałaś swoją zbuntowaną paczkę 
czy byłaś trochę outsiderką?
Na początku miałam paczkę, a potem coraz bardziej sta-
wałam się outsiderką, która ma swoje myślenie. Byłam 
bardzo kontaktową osobą. Z czasów licealnych pamiętam, 
że mnie zawsze było pełno wszędzie, otaczałam się mnó-
stwem ludzi i ludzie też do mnie lgnęli, lubili moje towa-
rzystwo. Ale później, dostając się do szkoły teatralnej, mia-
łam przesyt - ciągłe obracanie się wśród ludzi już nie było 
mi potrzebne. To poczucie towarzyszy mi po dziś dzień. 
Wolę skupiać się na swoich przyjaciołach, rodzinie, part-
nerze, na osobach, które są dla mnie naprawdę ważne. 

Czyli raczej wino ze znajomymi w domu, a nie 
głośna impreza? 
Tak. Zwracam na to uwagę szczególnie od momentu, 
odkąd w pewnym sensie stałam się osobą publiczną, 
stałam się rozpoznawalna. Trzeba zachować ten balans 
po to, aby zachować spokój ducha, spokój myśli. Dobrze, 
jeżeli chcesz rzeczywiście gdzieś wyjść, spędzać ten 
czas produktywnie, z osobami, którym pomimo bardzo 
napiętego grafiku chcesz poświęcić czas. Wtedy nie po-
trzebujesz wokół innych.

Kiedy jesteś osobą publiczną, w szczególności aktorką, 
która się wciela w popularne postaci, to świat ma 
wiele pomysłów na to kim jesteś. I wtedy  ty musisz 
bardzo dobrze wiedzieć kim jesteś naprawdę. Kiedy 
wyjeżdżałaś z Lublina do Wrocławia na studia to 
wyobrażałaś sobie, że tak to będzie wyglądało? 
Byłam wtedy bardzo zawzięta. Tym bardziej, że pierwot-
nie miałam iść na studia prawnicze. Miałam pójść w śla-
dy rodzinne, głównie chodziło o tatę. Zdałam wszystkie 
przedmioty, które były potrzebne, żeby dostać się na 
prawo, ale zbuntowałam się w ostatniej chwili. Powiedzia-
łam, że nie, ja jednak idę za tym co mi gra w duszy. Wybie-
ram studia aktorskie. 

Rodzice wsparli tę zmianę planów?
Tak, ale ja wyszłam z takiej rodziny, która bardzo mocno 
ma zakorzenione, że my tworzymy taką paczkę, która bar-
dzo mocno się wspiera. Na początku szczególnie ze strony 
mojej mamy, bo tata musiał się przełamać - bał się, z czego 
ja będę żyć po studiach.

Martwił się, że wybierasz niepewną drogę, że to ci może 
nie dać stabilności, oparcia.
Tak, nie wiedział, czy się uda. Ja nie mam dzieci, ale bar-
dzo chcę być mamą i mam nadzieję, że kiedyś to nastąpi. 
I tak mi się wydaje, że ta miłość rodzicielska jest bezwa-
runkowa. To drżenie każdego dnia o drugą osobę, którą 
się kocha. Wracając do wątku Wrocławia – tak jak mówi-
łam, byłam bardzo zawzięta. Dostałam się dopiero za trze-
cim razem, na wydział Lalkarski. Wtedy, jeszcze nie wie-
dząc z czym to się je, myślałam sobie: „kurczę, lalki, chyba 
nie do końca, ale złapałam pana Boga za nogi, bo się dosta-
łam do szkoły”. Miałam zdawać po roku ponownie, moim 
marzeniem była łódzka filmówka. Jednakże przez okres 
trwania pierwszego roku akademickiego zobaczyłam, 
jaką potęgą są lalki, jak uruchamiają wyobraźnię, jak sza-
re komórki kompletnie inaczej pracują na tym wydziale, to 
zmieniłam zdanie. W nas, studentach, została wypracowa-
na grupowość, poczucie, że to nie ty jesteś na pierwszym 
miejscu, tylko twój partner i zespół. To spowodowało, że 
nie złożyłam papierów na Wydział Dramatyczny czy do 
Szkoły Filmowej, tylko zostałam na lalkach z poczuciem, 
że jednak w życiu wszystko jest po coś. Poza tym Wrocław 
to magiczne miasto, niesamowicie europejskie.

Chodziłaś na Festiwal Nowe Horyzonty? 
Tak, jak najbardziej. Nowe Horyzonty po dziś dzień koja-
rzą mi się bardzo dobrze i te wszystkie niszowe filmy, które 
są tam wyświetlane. Pamiętam, że w kinie Nowe Horyzon-
ty w poniedziałki były tańsze bilety. Kiedy nie mieliśmy za-
jęć do późna, to zawsze mogłam sobie wybrać jakiś nowy 

W NA S, STU DEN TACH, 
ZOSTA Ł A W Y PR ACOWA NA 

GRU POWOŚĆ, POCZ UCI E, 
ŻE TO N I E T Y J E STE Ś 

NA PI ERWSZ Y M 
M I EJSCU, T Y LKO T WÓJ 

PA RT N ER I ZE SPÓŁ. 

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

 MATERIAŁ ZREALIZOWANY 
we współpracy z Vita Diet Catering Dietetyczny. A M A  Z N A C Z Y  M I Ł O Ś Ć
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film. Wrocław mi się kojarzy niesamowicie 
pozytywnie. W ogóle mentalność ludzi jest 
tam inna: oni są bardzo radośni, uśmiechnię-
ci. Mimo, że całym sercem i całą sobą wracam 
do Lublina, który się bardzo prężnie rozwija, 
to przeprowadzka do Warszawy spowodowa-
ła, że mi się teraz ten Wrocław przypomina. 
Tutaj, w stolicy też wiem, że mogę w 100% być 
sobą, bo jest przestrzeń dana każdemu czło-
wiekowi. Lublin jednak jest mniejszym mia-
stem, w zasadzie każdy się z każdym zna i to 
wygląda troszkę inaczej. 

Trudniej jest się zgubić. A czasami 
dobrze jest się zgubić w tłumie, prawda? 
Mówiłaś przed chwilą o zespołowości. 
Jak wpłynęło na Ciebie doświadczenie 
uczestniczenia w Chórze Kobiet? Mnie się 
ta formacja kojarzy z dużą, wewnętrzną 
siłą i bardzo alternatywnymi, ciekawymi 
formami wyrazu. Nauczyła Cię wydobywać 
głos z głębi, ten pierwotny?
Marta Górnicka, która jest założycielką Chó-
ru Kobiet, bardzo mocno dba o taką grupo-
wość, wspólnotowość. Pamiętam moment 
castingu, kiedy Marta mnie przesłuchiwała. 
Dostałam się do obsady Maginificatu. Później 
przyszło mi się zmierzyć z tym, że postawiła 
mnie w pierwszym rzędzie, weszłam za jed-
ną z aktorek. Przez pierwszym spektaklem 
w Teatrze Powszechnym mieliśmy chyba 
tylko dwie, trzy próby. Czułam przerażenie; 
„Kurczę, jak ja się tylko pomylę, jestem na 
tzw. "patelni" to wszyscy będą to widzieć”. To 
wszystko jest tak skonstruowane, że jak zro-
bisz coś nie tak, pójdziesz nie w tę stronę, to 
widać. I oczywiście się pomyliłam (śmiech) 
– tłumaczyłam sobie, że takie było założenie 
spektaklu i tak miało być. Ale rzeczywiście 
trzeba tam mocno stąpać po ziemi. Chór 
składający się z samych kobiet, tamten spek-
takl (Magnificat), to, jakie w nim są problemy 
poruszane - i kobiecości, i kościoła i kobiety 
jako matki, odniesienia do Maryi - to bardzo 
mocno ugruntowało mnie w przekonaniach, 
że jednak trzeba za każdym razem być sobą, 
walczyć o siebie i mówić otwartym głosem.

Mamy więc Amę prawie prawniczkę, 
lalkarkę, performerkę, artystkę, 
występującą w bardzo artystycznym 
teatrze. Jak taka osoba trafia na casting do 
adaptacji książki Blanki Lipińskiej? 
To było tak, że ja nakręciłam dwa krótkie me-
traże, które pojawiły się na YouTube. Tomek 
Mandes, współreżyser „365 dni” któregoś 
dnia zadzwonił do mnie. „Dzień dobry, Anno 
-Mario, nazywam się tak i tak, zobaczyłem 
pani krótki metraż, idealnie pani pasuje do 
roli Laury Biel”.

Wtedy wiedziałaś, kto to jest Laura Biel?
Tak, bo przeczytałam książkę Blanki Lipiń-
skiej dokładnie w lipcu poprzedniego roku. 
Więc mówię do Tomka: „Wiesz co, wiem jaki 
to jest rodzaj literatury, z czym to się wiąże 
i nie do końca jestem przekonana, żeby, jeśli 
to jeszcze ma być mój kinowy debiut, grać 
tego typu postać”. Powiedziałam, że mu-
szę się zastanowić. I długo się zastanawiałam. 
Wreszcie powiedziałam sobie: „Kurczę, dla-
czego mam nie spróbować? Dlaczego ja sama 
siebie hamuję? To, że ktoś do mnie zadzwonił 
nie znaczy jeszcze, że ja wygram ten casting. 
Jest mnóstwo wspaniałych, młodych akto-
rek, które są utalentowane i nie wiadomo jak 
te losy się potoczą” I poszłam na casting. Los 
sprawił, że to jednak ja zostałam Laurą.

Nie los, tylko twój talent.
Ja tak zawsze mówię przewrotnie, że to był 
los, a ja temu losowi dopomogłam. Na pewno 
nie żałuję, że to wszystko się potoczyło w tak 
zawrotnym tempie i dokładnie w tę stronę. 
Uważam, że aktor powinien przed sobą sta-
wiać wyzwania, że cały czas musi chcieć wię-
cej. Jestem w stosunku do siebie krytyczna. 
Śmiałam się niedawno w jakimś wywiadzie, 
że nie lubię siebie oglądać, bo zaraz widzę 
mankamenty. „Boże, co za mina, jak ja to po-
wiedziałam, co ja robię”. Więc ten film to była 
też niesamowita nauka dla mnie. Pierwsza 
styczność z tak dużym planem filmowym, 
rola pierwszoplanowa. Zaczęłam z wysokiego 
C. Najtrudniej było mi przełamać we własnej 

U WA Ż A M ,  Ż E  A K T O R 
P OW I N I E N  PR Z E D  S O B Ą 

S TAW I AĆ  W Y Z WA N I A , 
Ż E  C A ŁY  C Z A S  M U S I 

C H C I E Ć  W I Ę C E J. 

głowie te takie kobiece tematy. Mogę ucho-
dzić za osobę pewną siebie, ale tak naprawdę 
wewnątrz jestem bardzo wrażliwa i też oce-
niam siebie trochę inaczej niż oceniają mnie 
inni. Co akurat myślę, że jest dobre.

Wszyscy tak mamy, tylko nie wszyscy 
o tym mówią.
Ja nie mam z tym problemu. Ten film mnie 
bardzo wzmocnił wewnętrznie, jako kobietę.

Ten film cię zabrał w różne miejsca na 
świecie, dał ci popularność, domyślam się, 
że też różne zawodowe szanse. A co było 
cieniem? Co było mniej fajne, co zaskoczyło 
cię w negatywny sposób?
Jest taka jedna rzecz, w wejściu w show biz-
nes przed którą przestrzegało mnie wiele 

osób. Kiedy jesteś już na świeczniku, każdy uzurpuje so-
bie prawo do tego, żeby wypowiadać się na twój temat. 
To, co mnie najbardziej uderzyło, to jakie podłe potrafią 
być kobiety. Zaskoczyło mnie, jakim jadem i nienawiścią 
potrafią pałać kobiety wobec kobiet. To było najbardziej 
przykre: że zamiast wspierać to wręcz szukają momentu, 
w którym mogą ci wbić szpileczkę, w którym mogą po-
wiedzieć: „o, tu zrobiłaś to i to źle”. Naprawdę łatwo jest 
oceniać z boku, siedząc na kanapie i zajmując się czymś 
innym, a niestety większość tej krytyki bierze się od lu-
dzi, którzy nie do końca wiedzą z czym je się zawód, jakim 
jest aktorstwo. Wiem, że to bardzo butnie zabrzmi, ale nie 
będę za to przepraszać, bo takie jest moje zdanie: ja uwa-
żam, że jak ktoś tak bardzo krzyczy, to znaczy, że on ma 
ze sobą ogromny problem, nie ja.

Nagłówki zamykają człowieka w skrótowych ramach. 
Gdyby wierzyć tym nagłówkom, to twój ekranowy 

partner Michele Morrone jest teraz gwiazdorem, 
wyciskającym wszelkie soki z kariery, jaką dał mu film 
– który, przypomnijmy, zrobił fenomenalną światową 
karierę, bo znalazł się także na Netflixie - a ty usunęłaś 
się w cień. Ile jest w tym prawdy? 
Ja myślę, że w ogóle nie ma w tym prawdy! Wychodzę 
z takiego założenia, że jeżeli wybrałam zawód, jakim jest 
aktorstwo, to przede wszystkim skupiam się na tym, żeby 
tą aktorką być. Robiąc różnego rodzaju projekty chcia-
łabym, żeby były bardzo wartościowe. Wiem, że zawsze 
najlepiej sprzedaje się duży szum wokół siebie, ale jednak 
zawsze śmieję się z przekąsem, że wolę się odzywać wtedy, 
kiedy mam coś do powiedzenia. Nie chcę zostać w takim 
pudełeczku Laury z filmu „365 dni”. Chcę robić rzeczy, 
dzięki którym ludzie zobaczą mnie z zupełnie innej stro-
ny, w innej odsłonie. Całkiem niedawno, podczas paź-
dziernikowego Międzynarodowego Festiwalu Teatral-
nego Konfrontacje, miała miejsce premiera spektaklu 
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„Margules. Nieobecność” w reżyserii Łukasza 
Witt-Michałowskiego, w  którym grałam 
śmierć. Bardzo żałuję, że ze względu na obo-
strzenia nie możemy go grać dalej, ale to taki 
czas, musimy się teraz z tym pogodzić. Dla-
czego o tym mówię? Bo ja nie potrzebuję być 
wszędzie, na ustach wszystkich. Uważam, że 
wyciskam z moich pięciu minut wszystkie 
soki, tylko robię to z głową, odpowiedzialnie 
i dojrzale. Nie chcę być osobą, o której słychać 
teraz wszędzie, a która tak bardzo chaotycz-
nie i silnie wyciśnie te soki, że potem nic po 
niej nie zostanie.

Wspomniałaś o „Margulesie...”. Jego 
reżyserem jest twój partner, sporo zresztą 
razem pracujecie. Jak się odnajdujecie 
w relacji zawodowej?  
Bardzo dobrze się odnajdujemy! Mój part-
ner nie bez kozery jest ode mnie starszy. 
Jest bardzo mocno ugruntowanym człowie-
kiem, dobrze wiem czego chcę. Mocno mi 
zależy, żebym miała przy sobie osobę, która 
emocjonalnie jest dojrzała. Mamy mnóstwo 
wspólnych planów, w tym choćby mini serial 
z moim udziałem, który chcemy wypuścić 
na platformach VOD w najbliższym czasie. 
To się nieustanie rozwija i idzie w dobrą stro-
nę, bo my patrzymy w tym samym kierunku. 
Wiadomo, Łukasz, jako reżyser teatralny tro-
chę mnie zjada swoją wiedzą i czasami się czu-
ję maluteńka. Ale cieszę się, że mam przy so-
bie osobę, od której mogę się cały czas uczyć. 
Ja się uczę od niego mądrości, a on ode mnie 
troszeczkę innych rzeczy.

Niedawno zdecydowałaś się na udział 
w programie „Twoja twarz brzmi znajomo”. 
Dlaczego?
Bo uwielbiam śpiewać.

Miałam nadzieję, że powiesz: „kasa”! 
Ha ha, nie, ja uwielbiam śpiewać i możliwość 
stworzenia kilkunastu premier, wcielenia się 
w jakieś ikony albo kompletnie odjechane 
osoby jest dla mnie niesamowitym aktorskim 
wyzwaniem. Muszę wejść w buty tej osoby 
w pewnym sensie, tak zmodulować swój głos, 
żebym jak najbliżej była oryginału. To mi daje 

poczucie takiej dziecięcej radości i odkrywa-
nia samej siebie. Bardzo lubię iść wyżej i wy-
żej, zarówno takie mini i mikro premiery też 
dla mnie są wyzwaniem: muszę pokonać stres 
i sprawdzić siebie w różnych sytuacjach. I też 
fani mówią: Ama przecież ty śpiewasz, bardzo 
byśmy chcieli zobaczyć ciebie na scenie. To 
się ziszcza, a ja się cieszę jak dziecko. Niesa-
mowite doświadczenie.

Właśnie: prosisz, by zwracać się do 
Ciebie Ama. Skrót oczywiście pochodzi od 
pierwszych liter twoich imion, ale czy jest 
tak też jakiś ukryty sens? Jakiś związek 
z miłością? 
Nauczyłam się, że jak przestawiam się komuś 
Anna-Maria to zazwyczaj on myśli, że to są dwa 
imiona i mówi do mnie później „Aniu”. Dlatego 
jeszcze na studiach wpadłam na pomysł, żeby 
uprościć sytuację, uniknąć niezręczności i stąd 
się wzięło „Ama”. Wtedy nawet nie łączyłam 
tego, że Ama znaczy miłość, kochać. Teraz to 
bardzo mocno już do mnie przylgnęło i myślę, 
że nic się nie dzieje bez przyczyny. Może rzeczy-
wiście to jest dobry omen?

Za 11 lat będziesz obchodzić 40 
urodziny. To jest w naszej kulturze taki 
symboliczny monet w życiu kobiety. Gdzie 
siebie widzisz i jak sobie siebie wtedy 
wyobrażasz? Sycylia, plaża, czy Lublin? 
Pięcioro dzieci czy jedno?
Nie chcę tak bardzo mocno projektować, bo 
lubię, żeby życie mnie zaskakiwało, płynę 
z nurtem. Ale wewnętrznie marzy mi się do-
mek w lesie albo w górach, u boku ukochane-
go i dziecka albo dzieci. Moim marzeniem jest 
mieć owczarka szwajcarskiego, który będzie 
zawsze przy mnie i będę z nim biegać, chodzić 
na spacery, to będzie mój dobry duszek. Uwa-
żam, że psy są niesamowite: zawsze dają pro-
myczek każdego dnia, cieszą się na twój wi-
dok i wiesz, że zawsze ktoś na ciebie czeka. 
W ogóle uwielbiam zwierzęta. A jeżeli chodzi 
o takie mniej przyziemne rzeczy, to mam na-
dzieję, że w tym dniu moich czterdziestych 
urodzin będę po prostu bardzo szczęśliwą, 
spełnioną osobą, która będzie miała swój „mi-
kroklimat”, będzie się otaczać ludźmi, którzy 
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będą wartościowi i będzie w tym miejscu, 
w którym ma być.

Mam nadzieję, że się spełni to i jeszcze 
więcej.
Bardzo dziękuję.  

ENGLISH

ANNA-MARIA SIEKLUCKA:  
AMA MEANS LOVE

A girl from a good family, who pierced her 
tongue as a teenager and kept it secret from her 
parents. Independent, ambitious, meticulous… 
cutting school. She almost followed in her 
dad’s footsteps and became a lawyer, but 
just before the entrance exam to university, 
her inner voice told her to follow her heart. 
That moment changed the life of Anna-Maria 
Sieklucka forever. Ama was born – an artist, 
puppeteer, performer. And a star. After the huge 
international success of the film adaptation of 
Blanka Lipińska’s book 365 Days, in which she 
played Laura Biel, Sieklucka hit the headlines of 
magazines in Indie, Greece and shot to worldwide 
fame. Today, she has almost three million 
followers on Instagram, who can’t wait for the 
sequel of the world hit. Meanwhile, Ama makes 
the best of her good fortune. Apart from the 
cinema, she is also involved in successful theatre 
collaborations, including projects carried out with 
her partner, director Łukasz WittMichałowski. She 
pursues her dreams of singing in the new season 
of Your Face Sounds Familiar. She doesn’t want 
to be famous just for being famous. She avoids 
being in the spotlight and prefers drinking wine 
with friends to big parties. She dreams of a dog, 
a house, and – someday – children. ‘I don’t want 

to be pigeonholed as Laura from 365 Days,’ she 
declares in her interview for Anywhere.pl. ‘I want 
to do things that will show me from a completely 
different perspective.’ Ama, we keep our fingers 
crossed and can’t wait for your future projects!

You entered the Polish film stratosphere 
like a meteor, with a bang. But it seems 
to me that in all the excitement, we don’t 
know very much about you. I’m curious 
about what can’t be seen from the outside. 
Let’s start from the beginning. I’m trying 
to imagine you as a seven-, or nine-year-
old girl, in your hometown, Lublin, walking 
in the park, hanging out with school 
friends. How do you remember that time?
Already when I was in primary school, me 
and my parents made it a point of honour 
that I should develop various skills, so I had 
a lot of extracurricular activities. English 
courses, ballet, later German courses. 
Math and Polish Clubs. I  soon became 
independent. I spent a lot of time commut-
ing by bus. I remember my curiosity about 
people – I loved watching others, observ-
ing how they talk, what they wear, what 
faces they make. This tendency may affect 
my current profession because as an actress, 
I observe all the time. I catch myself thinking 
that people might think I’m a freak because 
if I find someone interesting, I can watch 
them very intently. I went to Primary School 
No. 6 on Czwartaków Street. I had English 
lessons twice a week. My teacher lived near 
my school. I remember that ritual very well: 
I would buy a bun, admire nature, the world, 
cars passing by, people walking their pets. 
Not only dogs! It’s more common nowadays, 
but it was unusual at that time.

Okay, now I’m curious. What were they 
walking? Geckos?
Cats. I was always surprised at people walk-
ing cats on a leash, positively surprised, of 
course. Now, I live in Warsaw, and it’s more 
natural here. But coming back to Lublin: in 
my childhood and teenage years, I would at-
tend a ballet club. I danced since pre-school. 
I was a ladybird, a toadstool – already at that 
time, I enjoyed playing characters. I associ-
ate Lublin mostly with the Cultural Centre. 
It was restored a few years ago and now is 
a nice, large, eye-catching building. It looked 
different those days. I remember the car park, 
which was always crowded. My mum always 
had a hard time finding a space when she 
drove me to the centre. 

Not like you. I've heard you can always 
find a space, even in the crowded capital. 
Is it magic?
It is! I remember talking to my friend during 
the shooting of 365 Days. At some point, the 
conversation became about parking in War-
saw, and she was like, ‘I always say to myself, 
Dear Parking Fairy, show me a space!’ And 
I started to do the same. Tongue-in-cheek, 
of course (chuckles). But I do find a space 
easily every time!

Perhaps fate is making it up to you for 
your mum’s parking problems. Or perhaps 
the capital wants to give you a warm 
welcome? You had a lot of extracurricular 
activities, but did you have any time for 
the teenage rebellion? Or perhaps you 
had a good conduct mark and were an 
exemplary student?
My rebellion started in high school, or in the 
third grade of junior high, to be more pre-
cise. I pierced my tongue. My parents didn’t 
know about it for several months. I felt so free, 
grownup and mature. It was my manifesto; 
I wanted to show how strong and tough I am. 
The real rebellion began in the first grade of 
high school. I started cutting school, putting 
books aside. At that time, I worried about my 
outfit for the following day, my make-up, what 
to do after school. I had problems at school 
– not because I was rude or talked back to 
teachers but because of my absence. At some 
point, my mum intervened – she would come 
to school and check whether I was there.

You went to Zamoyski High School No 2. It’s 
a reputable school; a school where you send 
your children to if you want them to study 
the ‘right’ subjects, such as law or medicine. 
I imagine it was hard for you. Did you have 
a group of friends or were you an outsider?
In the beginning, I had friends, but I became 
an outsider over time. I was very outgoing. At 
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high school, I was the life and soul of the party, very pop-
ular and always surrounded by people. But later, when 
I got to the Academy of Theatre Arts, I was fed up with it – 
I didn’t feel the need to be around people all the time. I still 
feel that way. I prefer focusing on my friends, family, part-
ner, and people who are really important to me.

So now, you’d pick drinking wine with friends at home 
over a big party? 
Exactly. Especially since I’ve become a public person, 
become recognisable. This balance gives you peace of 

heart, peace of mind. It’s good when you really want to 
go out, spend time productively with people with whom 
you want to hang out despite a busy schedule. Then, you 
don’t need anyone else.

When you’re a public person, especially an actress 
playing popular roles, the world has a lot to say about 
you, and you need to be sure of who you are. When 
you were going away for school, moving from Lublin 
to Wrocław, how did you imagine it? 
I was very determined to go. The more so because I was 
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supposed to study law at first. I was supposed 
to follow in my dad's footsteps. I passed all the 
subjects required to get in, but I changed my 
mind at the last second. I said no; I wanted to 
follow my heart. I picked acting. 

Did your parents support your decision?
Yes, but my family is very close-knit. We sup-
port and help each other. My mum was very 
supportive, while dad was reluctant at first; he 
was worried about what I’ll live on after school.

He was worried that the path is uncertain 
and it might not give you stability in life.
Yes, he wasn’t sure how it’ll work out. I don’t 
have children, but I want to be a mum one 
day and I hope I will. And I suppose that pa-
rental love is unconditional. This fear for an-
other person whom you love. Coming back to 
Wrocław, as I’ve said, I was very determined. 
I finally succeeded on my third attempt and 
was admitted to the Faculty of Puppetry. At 
that time, when I didn’t know a thing about 
it, I was like, ‘Gosh, puppetry, it’s not what 
I wanted, but I struck gold because I got in.’ 
I planned to try again in the following year; 
I dreamed of Łódź Film School. But during 
the first year of studies, when I saw the power 
of puppets, how they inspire and awaken your 
imagination, I changed my mind and stayed. 
We were taught the importance of teamwork 
– learned to feel a part of the group, not to put 
ourselves first but work with your partner and 
for the team. This made me feel the purpose 
of life. Because of that I didn’t apply to the Fac-
ulty of Acting or Łódź Film School and stayed 
at Puppetry. Besides, Wrocław is a magical 
city, truly European.

Did you attend the New Horizons Film 
Festival? 
Yes, of course. I still think highly of the New 
Horizons Festival and niche films it promotes. 
I remember that tickets to the New Horizons 
Cinema were cheaper on Mondays. When 
my classes didn’t finish late, I could go there 
and watch a new film. I think Wrocław is 
a wonderful place to live in. People’s mindset 
is different: they’re positive, friendly, smil-
ing. Although I love Lublin with all my heart, 
and the city is thriving now, moving to War-
saw made me think of Wrocław. Here, in the 
capital, I know that I can be 100% myself be-
cause there is this space of freedom. Lublin 
is a smaller city where everyone knows your 
name, and it’s a bit different there. 

It’s more difficult to get lost. And 
it’s sometimes good to get lost in 
the crowd, isn’t it? You’ve mentioned 
teamwork. How did your experience 
with the Chorus of Women affect you? 
I associate this ensemble with inner 

power and alternative, intriguing forms of 
expression. Did it help you find your inner 
voice, the primal voice?
Marta Górnicka, the founder of the Chorus 
of Women, really cares about the sense of 
community of the group. I remember my 
audition to the chorus. I got into the cast of 
Magnificat. Later, I had to face the challenge 
of standing in the first row. I replaced one of 
the actresses. Before the first performance in 
the Powszechny Theatre, we only had two or 
three rehearsals. I was like, ‘Gosh, if I mess 
it up, I’m in the front row, everyone will see 
that.’ It works this way – if you mess up, do it 
wrong, people can immediately see it. And 
I did mess up, of course (chuckles). I com-
forted myself that it was supposed to be like 
that. But indeed, you have to keep your feet on 
the ground there. A chorus composed exclu-
sively of women, that performance (Magnifi-
cat), the issues it touches upon – femininity, 
church, woman as a mother, references to Vir-
gin Mary – taught me that you should always 
be yourself, fight for yourself and speak up.

So, we have Ama almost-lawyer, 
puppeteer, performer, artist, performing 
in an artistic theatre. How does it 
happen that such a person finds herself 
auditioning for an adaptation of Blanka 
Lipińska’s book? 
I performed in two short films, which were re-
leased on YouTube. One day, Tomek Mandes, 
the co-director of 365 Days, called me and 
said, ‘Hello, Anna-Maria, my name is so and 
so, I saw your short film and thought you’d be 
perfect for the role of Laura Biel.’

At that time, did you know who Laura 
Biel was?
Yes, because I read Blanka Lipińska’s book 
last July. So I said, ‘You know, I know this kind 
of literature, I’m aware of what it involves and 
I’m not sure that I should play such a charac-
ter, especially because it’d be my film debut. 
I said I had to think about it. And I was think-
ing for a long time. Finally, I was like, ‘Gosh, 
why not give it a shot? Why am I stopping my-
self? That call doesn’t necessarily mean I’d 
get the role. There are plenty of wonderful, 
young, talented actresses, and who knows 
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what comes out of it.’ And I went to the audition. In the end, 
as luck would have it, I got the role.

It wasn’t luck but your talent.
I always say it’s luck and I’ve only helped it a little. I don’t 
regret it all went so fast in that direction. I believe an ac-
tor should take up challenges and always strive for more. 
I’m selfcritical. In one of my recent interviews, I was joking 
that I don’t like watching myself because I immediately 
see my shortcomings. ‘Gosh, what a face, how I said that, 
what I’m doing.’ So that film was a valuable lesson for me. 
My first experience with such a large film set, a lead role. 
I was thrown into the deep end. The hardest part was to 
deal with the female matters in my head. I may seem con-
fident, but in reality, I’m very sensitive and I see myself dif-
ferently than other people do. But I believe it’s good.

Everyone feels like that, but not everyone admits it.
I don’t have a problem with it. This film made me stronger 
as a woman.

This film took you to different places in the world, 
gave you popularity, I believe it opened up lots of 
opportunities. What were the drawbacks? What 
surprised you in a negative way?
There is one thing in show business that many people 
warned me about. When you’re in the limelight, everyone 
feels entitled to speak about you. The thing that struck 
me was how mean some women could be. I was surprised 
at the hatred that some women could feel towards other 
women. I find it sad that instead of supporting each other, 
women look for a moment when they can make a bitter re-
mark and say, ‘Oh, you did this or that wrong.’ It’s easy to 
judge others while sitting on the couch and doing different 
things, and unfortunately, most of this criticism comes 
from people who don’t know a thing about acting. It may 
sound arrogant, but I won’t apologise for it because that’s 
what I think – I believe that if someone shouts so loud, they 
have a problem, not me.

Headlines pigeonhole people. If we were to believe the 
headlines, your film partner Michele Morrone is now a star, 
pursuing a glittering career after the film – which has 
achieved phenomenal world success and is also available 
on Netflix – and you took a back seat. Is it true? 
It isn’t true at all! In my view, because I’ve chosen the act-
ing profession, first of all, I must focus on being an actress. 
I want my projects to be valuable. I know that scandal is 
the best marketing, but I always say with a sneer that I’d 
rather speak when I have something to say. I don’t want to 
be pigeonholed as Laura from 365 Days. I want to do oth-
er things that will show me from a different perspective. 
Recently, during International Theatre Festival Confron-
tations in October, was a premiere of Margules. Absence, 
a play directed by Łukasz Witt-Michałowski, in which 
I played Death. I regret that we can’t continue to play it due 
to the restrictions, but it’s such a time and we have to ac-
cept it. Why am I talking about it? Because I don’t need to 
be in the spotlight all the time. I believe that I’m using my 
fifteen minutes of fame to the fullest but in a responsible 
and mature way. I don’t want to be a star that bursts, blinks 
and disappears. I don’t want my career to be chaotic.

You’ve mentioned Margules… It’s directed by your 
partner; you do a lot of projects together actually. 
What is your professional relationship like?
It’s great! It’s no accident my partner is older than me. 
He’s a well-balanced person and he knows what he wants. 
I need someone who is emotionally mature. We have a lot 
of plans together, including a miniseries, which we want to 
release on VOD platforms in the nearest future. Things are 
developing and everything is on the right track because 
we’re looking in the same direction. Of course, Łukasz, as 
a theatre director, has a much wider experience than me, 
and I sometimes feel really small. But I’m glad to be with 
a person I can learn from. He teaches me wisdom, while 
I teach him some other things.

Recently, you decided to take part in the show Your 
Face Sounds Familiar. Why?
Because I love singing.

I hoped you’d mention money! 
(Chuckles) Well, no, I love singing, and an opportunity to 
make several premiers, play world icons or totally crazy 
people is an amazing acting challenge. I need to step into 
someone’s shoes to some extent, I mean to modulate my 
voice in such a way to be as near the original as possible. 
It brings me childlike happiness and allows me to discover 
myself. I like to go higher and higher, and such mini and mi-
cro premiers are a challenge, too – I must handle the stress 
and check myself in various situations. And my fans say, 
Ama, you can sing, we’d like to see you on stage.’ It happens, 
and I’m happy as a child. It’s an incredible experience.

Now, you want to be called Ama. The abbreviation comes 
from the first letters of your names, but does it have any 
other meaning? Does it have anything to do with love? 
In the past, when I introduced myself as Anna-Maria, 
people would think these are two names and later call me 
Ania. That’s why already when I was a student, I had an 
idea to make it simpler, avoid awkwardness and call myself 
‘Ama’. At that time, I didn’t associate it with ama meaning 
love. Now, it has set in, and I think nothing happens with-
out a reason. Perhaps it’s a good omen.

In 11 years’ time, you’ll be celebrating your 40th 
birthday. In our culture, it’s a symbolic age for 
a woman. Where and how do you see yourself then? 
Sicily, the beach, or Lublin? Five children or one?
I don’t want to make such far-reaching plans because I like 
it when life surprises me. I go with the flow. But I dream of 
a house in the forest or in the mountains, with a man I love 
and a child or children. I’d also like to have a German shep-
herd, who will always be by my side, with whom I could run 
and walk, my good soul. I think dogs are amazing – they 
brighten up all of your days, are happy to see you, and you 
know there is always someone waiting for you. I love ani-
mals. And as regards less mundane things, I hope that on 
the day of my fortieth birthday, I’ll just be a happy, fulfilled 
person, with her own ‘microclimate’, surrounded by valu-
able people; that I’ll be exactly where I should be.

I wish you all that and more.
Thank you very much. 
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zczerze mówiąc, jestem nieco zawiedziony. Bo ja to 
se żem myślał, jako prosty chłop z Kujaw/Śląska/
Litwy, że jak już panowie wielcy krytykanci kapita-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ale dlaczego akurat pisaki? Były  
pod ręką? 
Akurat pisaki akrylowe, ponieważ ich kolory 
były nie do odnalezienia w sklepach arty-
stycznych, ponieważ są całkowicie syntetycz-
ne, bardzo ostre i w zasadzie nie pochodzą 
z palety barw. Są odbiciem współczesnego 
świata, a ten świat jest tak kolorowy, tak 
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wirtualny, tak komputerowo sztuczny, że te 
kolory akurat pasowały mi do tego cyklu ob-
razów, które robiłem w tej technice. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Swoje prace podpisujesz Łukasz Amenhotep.
To jest moje drugie imię.
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Radwan. Skąd to drugie imię? To czwarte, 
pierwsze? Faraon to IV był chyba 
najbardziej znany?
II.

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

Ale zwłaszcza chyba kultura egipska jest 
ci bliska? 
Tak. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

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

3 8 – 3 9



TEKST I ZDJĘCIE Mat. Prasowe

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

INWESTOWANIE W APARTAMENTY 

W GDAŃSKIM WYDANIU

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

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

S

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

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

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

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

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

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

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

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

PR EMIU M, OPRÓCZ 
DOGODN EJ LOK A LIZACJI 

I NOWOCZESN EGO 
DESIGN U W N ĘTR Z, 

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

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



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

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

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

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

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

4 4 – 4 5 M I E J S C A  /  P L A C E S



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

TEKST Alicja Kocik   ZDJĘCIE Aleksandra Ziętak

4 6 – 4 7 M I E J S C A  /  P L A C E S

CO ROBI 
   KONIARZ ZIMĄ?

odczas gdy „normalni ludzie” ogra-
niczają w tym czasie swoją aktyw-
ność do przemykania jak najszyb-

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

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

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

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

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



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

Hala znów się zapełnia po południu. To druga tura, 
ci, którzy skończyli właśnie pracę czy szkołę i przed po-

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

W   S IODL E  MOŻ NA 
S I Ę  OD C I ĄĆ  OD 
WS Z YS T K I E G O, 

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

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

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

wrotem do domu zaglądają na trening czy 
po prostu, żeby sobie pojeździć. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Do

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

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

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

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

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

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

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

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

  Czesanie i stylizacje
  Diagnoza skóry głowy i włosów
  Koki i upięcia

  Strzyżenie damskie i męskie
  Koloryzacje / dekoloryzacje
  Rytuały pielęgnacyjne włosów

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

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

   tel. 780 107 920 & 22 290 41 80

http://www.klgaleria.pl


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

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

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

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

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

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

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

Rano i wieczór nakładaj na twarz krem 
nawilżający.

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

W

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

Pamiętaj o piciu wody i kremie nawil-
żającym!

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

maseczkę w płachcie oraz płatki kolage-
nowe pod oczy.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

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

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

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

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

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

-
-

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

-

następuje etap uzupełnień tymczasowych, aby pacjent mógł oce-

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

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

nienaruszenie sąsiednich zębów może okazać się bardzo przekonują-

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

-
mują się raczej bezproblemowo. Wieloletnia praktyka wskazuje na 

-
wym okresie gojenia objawy te łatwo skorygować.

Podsumowując, odbudowy protetyczne poprawiają warunki zgry-

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

IMPL ANT Y

K O M F O R T 
Ż Y C I A

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

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

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

W Y B I E L A N I E  Z Ę B Ó W
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TEKST Daria Bahlai  ZDJĘCIA Mat. prasowe

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HOW TO

FIND LOVE?

6 2 – 6 3



CHOĆ DO WIELKIEGO ROZŁAMU DOSZŁO JUŻ BLISKO ROK TEMU, TAK DO DZIŚ NIE DO 
KOŃCA WIADOMO, W JAKI SPOSÓB DOTYKA TO NAS – TURYSTÓW, PODRÓŻNIKÓW, 

OBIEŻYŚWIATÓW. JAKIE OGRANICZENIA CZEKAJĄ NA OSOBY UDAJĄCE  
SIĘ DO WIELKIEJ BRYTANII?

L O T N I S K O  W A R S Z A W A / M O D L I N6 4 – 6 5

W ielka Brytania postanowiła ofi-
cjalnie działać samodzielnie od 
1.02.2020 r. Na ten moment, na 

prośbę polskiej służby kontrolnej podró-
żowanie do Zjednoczonego Królestwa 
możliwe jest za okazaniem dowodu, do 30. 
września 2021 r. (osoby posiadające status 
osoby osiedlonej w państwie przynajmniej 
do końca 2025 r.). Aby jednak móc podró-
żować z dokumentem, należy się wcześniej 
upewnić, że jest on ważny na co najmniej  
3 miesiące do przodu.

BREXIT I PO BREXICIE, 
CZYLI JAK POLECIEĆ 

DO WIELKIEJ BRYTANII

POPRZYJEZDNE WYMOGI
Od początku 2021 r. można przyjechać do 
Wielkiej Brytanii na maksymalnie  
6 miesięcy bez konieczności ubiegania się 
o wizę turystyczną. Osoby podróżujące do 
Wielkiej Brytanii w ramach krótkich wyjazdów 
mogą posługiwać się swoim polskim prawem 
jazdy, bez konieczności posiadania między-
narodowego prawa jazdy, natomiast te, które 
są rezydentami mogą wymienić prawo jazdy 
na brytyjskie bez konieczności zdawania 
egzaminu. Posiadacze EKUZ nadal będą mogli 
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korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej 
w czasie pobytu tymczasowego.

Na ten moment, po przyjeździe do (i po-
wrocie z) Wielkiej Brytanii obowiązuje 10-dnio-
wa kwarantanna dla wszystkich powyżej 11. 
roku życia. Może ona zostać skrócona o połowę 
pod warunkiem wykonania po 5 dniach testu 
na obecność COVID-19 na własny koszt. 

SPOTKANIA TOWARZYSKIE
W przypadku chęci spotkania ze zna-
jomymi należy pamiętać, że aktualnie 

B R E X I T  I  P O  B R E X I C I E . . .

dopuszczalne grono towarzyskie, zarówno 
w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz 
jest ograniczone do 6 osób. Wyjątkami są 
m.in. osoby z jednego gospodarstwa do-
mowego, znajdujące się w miejscach kultu 
na siłowniach, w restauracjach Informacje 
co do ograniczeń są aktualizowane na 
bieżąco na rządowej stronie brytyjskiej 
oraz polskiej.   
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POST-BREXIT REALITY, OR HOW TO  
FLY TO THE UK

ALTHOUGH BREXIT HAPPENED ALMOST 
A YEAR AGO, ITS EFFECTS FOR US – 
TOURISTS, TRAVELLERS, GLOBETROTTERS 
– ARE STILL UNKNOWN. WHAT ARE THE 
RESTRICTIONS FOR TRAVELLING TO  
THE UK?

The United Kingdom decided to leave 
the European Union and officially act 
independently as of 1 February 2020. For 
now, at the request of the Polish Control 
Services, to travel to the UK, you can use 
your ID card until 30 September 2021 (if 
you have the settled status in the UK – at 
least until the end of 2025). But make sure 
the document is valid for at least three 
months from the date of your departure.

REQUIREMENTS AFTER ARRIVAL
As of the beginning of 2021, for a stay up 
to six months, you do not have to apply 
for a visitor visa. People going to the UK 
for a short trip can use their Polish driving 
licence and do not need to have an inter-
national driving permit, while residents can 
exchange their driving licence for a British 
one without having to take a test. EHIC 
holders will still be entitled to healthcare 
during a temporary stay.

For now, passengers aged 11 or more 
arriving in (and returning from) the 
UK must self-isolate for ten days. The 
self-isolation period may be cut by half 
if you take a COVID-19 test at your own 
expense after five days.

SOCIALISING RULES
If you want to meet your friends, remem-
ber that the currently allowed number of 
people that can attend social gatherings, 
both indoors and outdoors, is limited to 
six. The exceptions include people from 
one household, religious sites, gyms, and 
restaurants.

The information on the applicable 
restrictions is updated regularly on the UK 
and Polish government websites.   

więcej informacji: 
ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-pl

BREXIT: 
PODRÓŻUJESZ Z WIELKIEJ BRYTANII?

OD 01.01.2021

PAMIĘTAJ 
O LIMITACH I ZAKAZACH

LIMITY ZAKAZY

DO 430€ 
wartość towarów w bagażu  
osobistym na użytek własny 

1 LITR 

alkoholu powyżej 22% albo  
2 litry do 22% oraz dodatkowo  

4 litry wina i 16 litrów piwa 

DO 10 000€ 

lub równowartość w innej  
walucie / papierach wartościo-

wych możesz przewieźć  
bez zgłoszenia 

WYROBY 
TYTONIOWE

 papierosy - 200 szt. albo
 cygaretki - 100 szt.(cygara 
o masie nie większej niż  

3 g/szt.) albo
 cygara - 50 szt. albo

 tytoń do palenia - 250 g

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 
POCHODZENIA 
ZWIERZĘCEGO 

mięso, wędliny, nabiał 

CITES 

zwierzęta i rośliny należące do 
gatunków zagrożonych wygi-
nięciem oraz produkty z nich 

wykonane 

ROSLINY 

przeznaczone do sadzenia np. 
nasiona, cebule, sadzonki, 

rośliny doniczkowe 
i ziemniaki



DOJAZD SAMOCHODEM
Lotnisko Warszawa/Modlin zlokalizowane jest 
w odległości 36 km na północny-wschód od 
centrum Warszawy.  W bezpośrednim sąsiedz-
twie 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 BUSEM
Z Lotniska Warszawa/Modlin do centrum 
Warszawy można dojechać korzystając z bu-
sów przewoźnika Contbus. Bilety, w cenie 
30 zł (normalny), można zakupić w dedyko-
wanym punkcie Contbus w strefie przylotów 
w Terminalu, bezpośrednio u kierowcy lub on-
-line, korzystając ze strony www.contbus.pl.

W Warszawie przystanek znajduje się przy 
skrzyżowaniu ulic: Nowogrodzkiej z Tytusa 
Chałubińskiego, w ścisłym centrum miasta. 
Oddalony jest o około 300 metrów od dworca 
PKP Warszawa Centralna.

Ze względu na sytuację epidemiczną, 
w celu sprawdzenia aktualnego rozkładu 
kursowania busów, zalecamy skorzystanie 
ze strony internetowej przewoźnika lub kon-
takt z informacją lotniskową.

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 szyb-
ki dojazd pod drzwi wejściowe terminalu 
pasażerskiego.

Spółka Koleje Mazowieckie przygotowa-
ła specjalną ofertę – Bilet Lotniskowy, adre-
sowaną do podróżnych jadących do/z Portu 
Lotniczego Warszawa/Modlin. Dzięki temu, 
pasażer może za atrakcyjną cenę i z jed-
nym 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 pa-
sażerów,  znajduje się 190 miejsc siedzą-
cych. Poza tym do dyspozycji pasażerów 

zamontowano dodatkowe półki na bagaż 
oraz wygodne fotele pasażerskie. Pojazdy 
są klimatyzowane, a także objęte monito-
ringiem. Elfy są przystosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych oraz podróżnych 
z małymi dziećmi (posiadają przewijaki dla 
niemowląt).

Pomiędzy stacją kolejową Modlin, 
a terminalem Lotniska Warszawa/Modlin, 
co 20-30 minut kursują specjalne autobusy 
lotniskowe w barwach Kolei Mazowieckich. 
Mogą pomieścić do 70 pasażerów, są kli-
matyzowane, a także przystosowane do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. Rozkład 
jazdy autobusów jest dostosowany do przy-
jazdów/odjazdów pociągów.

Więcej informacji znajduje się na stronie  
przewoźnika www.mazowieckie.com.pl

DOJAZD TAXI
Lotnisko współpracuje z korporacją taksów-
kową Taxi Modlin.

Czas przejazdu do/z Warszawy zajmu-
je zwykle około 35-40 minut (planując 
podróż należy uwzględnić aktualną sytu-
ację drogową).

L O T N I S K O  W A R S Z A W A / M O D L I N6 6 – 6 7

DOJAZD 
NA LOTNISKO  
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Taxi Modlin: tel. +48 600 105 105, 
www.modlin-taxi.pl

WYPOŻYCZALNIE SAMOCHODÓW
Na terenie lotniska funkcjonuje 9 przedstawi-
cielstw renomowanych wypożyczalni samo-
chodów. Stanowiska wypożyczalni zlokalizo-
wane są w terminalu (w Hali Ogólnodostępnej 
w Strefie Przylotów).

Informacja dla pasażerów zwracających 
samochód na lotnisku:
Pasażerowie dojeżdżający wynajętym sa-
mochodem mogą go zwrócić bezpośrednio 
na lotnisku. Samochód należy pozostawić na 
parkingu PA1 (przy terminalu) na stanowi-
skach oznaczonych logiem wypożyczalni. 
Wjeżdżając na parking należy pobrać bilet 
parkingowy i przekazać go obsłudze wypoży-
czalni. Stanowiska wypożyczalni zlokalizowa-
ne są w terminalu (w Hali Ogólnodostępnej 
w Strefie Przylotów).   

  ENGLISH  

TRAVEL TO THE AIRPORT

TRAVEL BY CAR
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

BUS CONNECTIONS
You can get from Warsaw Modlin Airport 
to the city centre using Contbus trans-
fer services. You can buy your ticket for 
PLN 30 (full ticket) in a dedicated Contbus 
point in the arrival zone in the terminal, 
directly in the bus or online at www.
contbus.pl.

The bus stops at the crossroads of 
Nowogrodzka and Tytusa Chałubińskiego 
Streets, in the very centre of Warsaw. The 
bus stop is located about 300 metres from 
the Warsaw Central Railway Station.

Given the epidemic situation, to check 
the current bus schedule, visit the carri-
er’s website or contact the airport infor-
mation point.

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 cheap-
ly arrive from the capital to the Modlin 
Airport or come back to Warsaw. Koleje 
Mazowieckie trains on route Warsaw-
Modlin 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 air-
port, 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).   

D O J A Z D  N A  L O T N I S K O



ATRAKCYJNA 
OFERTA PARKINGOWA
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LOTNISKO WARSZAWA/MODLIN DYSPONUJE PONAD 800 
MIEJSCAMI POSTOJOWYMI NA PARKINGACH 1, 3 I 7

PARKING 1
P1 dedykowany jest dla podróżnych, którzy 
cenią sobie czas i wygodę. Jest to doskonałe 
rozwiązanie dla osób, które udają się w kil-
kudniową 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 miej-
scami 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 zaparko-
wanego samochodu zajmuje nie więcej niż 
kilkanaście minut od wylądowania. Parking 
dysponuje 200 miejscami postojowymi. 

Zlokalizowany jest w odleglości 500 me-
trów od budynku terminala.
 
PARKING 7 DŁUGOTERMINOWY
P7 to oferta skierowana dla pasaże-
rów udających się w dłuższą podróż lub 
dla osób poszukujących ekonomicznych 
rozwiązań dla krótszego postoju. Parking 
znajduje się na terenie należącym do 
lotniska w odległości 3 kilometrów od 
terminala w kierunku Nowego Dworu 
Mazowieckiego, tuż przy drodze 62.
Osoby korzystające z oferty P7 mają 
zapewniony bezpłatny transfer w obie 
strony pod sam terminal.

Czas parkowania liczony jest od momen-
tu wjazdu pojazdu na parking. Parking 
jest wyposażony w system automa-
tycznego 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 należy 
uiścić w kasie parkingowej. 

WAŻNE INFORMACJE
• P1, P3  i P7 to jedyne parkingi rekomen-
dowane przez Lotnisko Warszawa/Modlin.
• Na terenie parkingów obowiązują przepi-
sy ruchu drogowego.
• Zatrzymywanie oraz parkowanie pojaz-
dów poza miejscami do tego wyznaczony-
mi jest zabronione.
• Obsługa parkingu dostępna jest 7 dni 
w tygodniu 24h na dobę.
• Wjazd pojazdów o masie całkowitej po-
wyżej 3,5 tony po wcześniejszym kontakcie 
z obsługą parkingu.

Kontakt z obsługą parkingów
telefon +48 506 455 734   |   e-mail:  
parking@modlinairport.pl | lub poprzez  
formularz kontaktowy.

Regulamin promocji parkingowej dostępny 
jest na stornie www.modlinairport.pl 
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GREAT PARKING DEAL

WARSAW MODLIN AIRPORT HAS OVER  
800 PARKING SPACES AT PARKING  
LOTS 1, 3 AND 7.

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 ar-
rival. Parking lot has over 600 parking spaces.

PARKING 3
P3 is dedicated for passengers who want con-
venience 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 
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A T R A K C Y J N A  O F E R T A  P A R K I N G O W A

from arrival. Parking lot has 200 parking spaces. It is located 
500 meters from the terminal.

LONG-TERM PARKING – CAR PARK 7
P7 is dedicated to passengers going on a long trip or those 
who are looking for money-saving options for shorter-term 
parking. The car park is located in the airport area, within 
3 kilometres from the terminal in the direction of Nowy 
Dwór Mazowiecki, right next to Road 62.
P7 users are given a free transfer to and from the 
terminal.

Parking time counts from the moment of entering the 
car park. The car park features an automatic fee-charging 
system, which facilitates payments both by card and in 
cash (the system does not accept mixed payments, i.e. 
card + cash, or foreign currencies).

Before leaving the car park, the user must pay the fee in 
the payment machine.

IMPORTANT INFORMATION
• P1, P3 and P7 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 de-
signed areas are prohibited
• Parking staff are available 24/7
• Arriving in a vehicle with mass exceeding 3,5 tons is per-
missible only after contacting parking staff

Parking staff contact
Tel. +48 506 455 734  |  e-mail: parking@modlinairport.pl  |  
inquiry form. 

https://www.modlinairport.pl/sites/default/files/regulamin_promocji_parkingu_1_oraz_3-2021_0.pdf
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ZNAJDUJE SIĘ NA DRUGIM MIEJSCU POD WZGLĘDEM WIELKOŚCI, 
ZARAZ PO BRATYSŁAWIE, KTÓRA SWOIM BLASKIEM NIESŁUSZNIE JE 

PRZYĆMIEWA. TO - CENTRUM GOSPODARCZE, TURYSTYCZNE I PRZEDE 
WSZYSTKIM KULTURALNE SŁOWACJI – KOSZYCE W 2013 R. OTRZYMAŁY 

TYTUŁ EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY.
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KOSZYCE 
TAJEMNICZE MIASTO 

NA SŁOWACJI

K O S Z Y C E  –  T A J E M N I C Z E  M I A S T O  N A  S Ł O W A C J I

HISTORYCZNE POCZĄTKI
Pierwsza pisemna wzmianka o mieście pojawi-
ła się w 1230 roku. Od tego momentu Koszyce 
znacznie się rozwinęły, będąc prekursorem 
niektórych miejskich rozwiązań, jak na przykład, 
przekształcenie głównej ulicy miasta w dep-
tak, wprowadzone przez kontrowersyjnego 
prezydenta, Rudolfa Szustera. Dzisiaj, w Polsce 
możemy takie rozwiązania zauważyć m.in. 
w Białymstoku, Krakowie czy Łodzi.

Z TRADYCJĄ ZA PAN BRAT
Zwolennicy przetestowanych już tras z pew-
nością powinni zajrzeć do Katedry św. Elżbiety. 
Budowla jest jednym z najczęściej wspomina-
nych zabytków miasta. To największa świątynia 
katolicka na Słowacji, która pamięta jeszcze 
drugą połowę XIV wieku. W jej wnętrzu pocho-
wane zostały szczątki Franciszka II Rakoczego. 
Tuż obok, znajduje się wieża Urbana, w której 
znajduje się dzwon ważący ok. 7 ton, a w ze-
wnętrzne ściany budynku zostało wmurowane 
36 nagrobków.

Na trasie zagorzałego turysty powinna 
znaleźć się również śpiewająca fontanna. O każ-
dej pełnej godzinie można usłyszeć „wodny” 
koncert. Nie zdradzimy jednak, w jaki sposób 
dochodzi do magicznych imprez, trzeba tam 
pojechać!

DLA ENTUZJASTÓW  
NIEKONWENCJONALNYCH ZAKĄTKÓW
W drugiej połowie kwietnia, w Koszycach odby-
wa się Rušňoparáda, czyli dwudniowa impreza 
dedykowana adeptom kolei. Podczas wydarze-
nia można przejechać się pociągami retro po 

nieczynnych już liniach kolejowych, zobaczyć 
wystawę lokomotyw oraz wystawę taborów. 

Warto pojechać również do Kunsthalle, 
czyli Centrum Sztuki Współczesnej, które 
niegdyś spełniało funkcję basenu. Przez 
wiele lat było to jednak miejsce opuszczo-
ne, do którego przybywały osoby pragnące 
dreszczyku emocji. Jednak od 2013 r. pły-
walnię zmieniono prawie nie do poznania. 
Choć kształt, a nawet akwen pozostał, tak 
dziś spełnia zupełnie inne funkcje este-
tyczne i przybywają tu osoby pragnące 
kontaktu ze sztuką.

Od 30 marca 2021 r. do Koszyc będzie moż-
na polecieć z Lotniska Warszawa/Modlin. 
Połączenie będzie realizowane trzy razy 
w tygodniu i stanie się częścią letniego roz-
kładu lotów Ryanaira z Polski. 

  ENGLISH  

KOŠICE – A MYSTERIOUS CITY IN SLOVAKIA

KOŠICE IS THE SECOND-LARGEST CITY IN 
SLOVAKIA, AFTER BRATISLAVA, UNFAIRLY 
REGARDED AS INFERIOR TO THE LATTER. AS 
AN ECONOMIC, TOURIST AND – PRIMARILY 
– CULTURAL CENTRE OF SLOVAKIA, THE CITY 
WAS CHOSEN AS THE EUROPEAN CAPITAL OF 
CULTURE IN 2013.

HISTORICAL BACKGROUND
The city was first mentioned in writing in 
1230. Since then, it has developed consid-
erably and has been a precursor to certain 
urban solutions, for example, turning the 
main street of the city into a promenade, 
a solution introduced by a controversial 
president, Rudolf Szuster. Nowadays, such 
solutions can be found in some Polish cities, 
including Białystok, Cracow and Łódź.

CHERISHING TRADITION
If you are after city landmarks, visit St 
Elisabeth’s Cathedral, which is one of the 
most popular monuments in Košice. It is 
the biggest Catholic church in Slovakia and 
dates back to the second half of the 14th 
century. It is the burial site of the remains 
of Francis II Rákóczi. Next to the cathe-
dral is the Urban Tower, which is famous 
for a church bell of about 7 tonnes and 
36 gravestones bricked into the exterior 
walls of the building.

Another popular tourist spot is the 
Singing Fountain, which gives ‘water’ con-
certs at every hour. But we will not tell you 
more about the magical parties, you must 
check them out yourself!

UNCONVENTIONAL SPOTS
In late April, Košice is a venue of 
Rušňoparáda, a two-day event dedicated to 
rail adepts. The attractions include rides on 
a vintage train along closed railway lines, 
as well as exhibitions of locomotives and 
rolling stocks.

Another spot that you can’t pass up is 
Kunsthalle, the Centre of Contemporary 
Art, which was used as a swimming pool 
in the past. For many years, the place was 
abandoned and was a perfect spot for 
thrill-seekers. However, since 2013, the 
swimming pool has changed beyond recog-
nition. Although its general shape, including 
the water area, has been kept, it now 
performs quite different aesthetic functions 
and is a popular site among art lovers.

Since 30 March 2021, Warsaw Modlin 
Airport will offer direct flights to Košice. 
The flights will be scheduled three times 
a week and will be included in Ryanair’s 
summer flight schedule from Poland. 
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