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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 .

PLATFORMA MEDIALNA
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Sprawiasz wrażenie człowieka czynu, 
osoby pełnej energii, która zawsze 
coś robi, działa. Jak się czuje ktoś taki 
w styczniu 2021? 
Człowiek czynu? Jeszcze nie słyszałam o so-
bie tego określenia, ale to bardzo miłe i do-
brze brzmi. Rzeczywiście, to jest trudny 
czas dla nas wszystkich, dla całego świa-
ta. Pandemia zdaje się nie mieć końca. 
Brak konkretnych informacji powoduje 
zamęt i niechęć do czegokolwiek. Ale ja, 
na przekór tej niechęci - i też aurze, jaką 
mamy za oknami - staram się mobilizować 
artystycznie. To mi daje  siłę na przetrwa-
nie, psychiczne i fizyczne też. Zachęca do 
dbania o siebie, do pracy nad sobą. Jako 
artystka występująca w teatrze, grająca 
koncerty, w każdym momencie muszę być 
gotowa wyjść i zaśpiewać, dlatego muszę 
być w dobrej kondycji wokalnej, fizycznej, 
nie wyobrażam sobie inaczej. Po prostu do-
brze się czuję, jeżeli codziennie poćwiczę. 
Jednak najbardziej mobilizuje mnie two-
rzenie, moja praca - gdyby nie ona, pewnie 
dużo ciężej bym znosiła ten trudny czas. 
Jestem w trakcie promocji mojej płyty, któ-
rą tworzę wspólnie z Sampler Orkiestra. 

Pracę nad nią zaczęłaś jeszcze przed 
pandemią?
Do studia weszłam, żeby nie skłamać, po-
nad rok temu. A może jeszcze wcześniej? 
Nie, źle liczę: to już dwa lata! 

Mi się też myli 2019 z 2020. Ubiegłego 
roku jakby nie było.
To prawda. Do studia weszłam, kiedy wszyst-
ko jeszcze normalnie funkcjonowało. W ta-
kim fajnym tempie nagraliśmy ten mate-
riał, dało mi to poczucie, że wreszcie mam 
szansę realizować siebie. I wtedy bach, 
pandemia. Pomyślałam: „To co, staniemy? 
Co ze mną?” I na przekór wszystkiemu 

N A J BA R DZ I E J 
MOB I L I Z UJ E  M N I E 
T WOR Z E N I E , 
MOJA  PR AC A  - 
GDY BY  N I E  O N A , 
PEW N I E  DUŻ O 
C I Ę Ż E J  BY M 
Z N O S I Ł A  T E N 
T RU D N Y  C Z A S .
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powiedziałam „nie”! Działamy, dogrywam, 
kręcimy teledyski, dzieje się. I to mi sprawia 
ogromną radość i mam poczucie satysfak-
cji, że się nie poddałam. Będzie jak będzie, 
ale ja muszę przetrwać.

Zmieniłaś znowu wizerunek, tym razem 
look przywodzi na myśl Davida Bowie...
Taki był plan!

Ciągle wymyślasz siebie na nowo. To są 
wszystko wcielenia równie prawdziwe, 
związane z tym, że się rozwijasz i jesteś 
coraz bogatszą osobą?
Dla mnie najważniejsza jest droga. Lu-
dzie, których poznaję podczas mojej dro-
gi artystycznej i każdej innej. Przez te lata 
uświadomiłam sobie jak ważni są ci, dzięki 
którym mogę rzeczywiście iść dalej. Do-
świadczam po drodze wielu rzeczy. Są po-
rażki, z których wysnuwam refleksje ale są 
też sukcesy. Są trudne dni, miesiące, lata 
pracy nad czymś. Mam względem swojego 
zawodu pokorę, ogromny szacunek dla lu-
dzi, z którymi współpracuję. Bardzo trud-
no jest znaleźć dobrego człowieka na swojej 
drodze.  Mnóstwo było „wspaniałych” ludzi, 
którzy życzyli mi „dobrze”, a potem okazy-
wało się, że jest zupełnie inaczej. Przebrnę-
łam przez to. Walczę, staram się być coraz 

DL A M N I E NA J WA Ż N I EJSZA 
J E ST DROGA. LU DZI E, 

KTÓRYCH POZ NA J Ę 
PODCZA S MOJ EJ 

DROGI A RT YST YCZ N EJ 
I  K A ŻDEJ I N N EJ.
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DOŚW I A DCZA M 
PO DRODZE 
W I ELU R ZECZ Y. 
SĄ POR A ŻK I, 
Z KTÓRYCH 
W YSN U WA M 
R EFLEK S J E A LE 
SĄ TEŻ SU KCE SY. 
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bardziej asertywna. Dostaję czasami po "głowie". Dziś 
mam wokół siebie ludzi, którzy bardzo mnie wspierają, 
wierzą we mnie, to daje mega siłę! To jest moja rodzina, 
mój manager, muzycy, bliscy współpracownicy, którzy 
towarzyszą mi od lat. Trzymamy się ze sobą, wiem, że 
zawsze mogę na nich liczyć. To mnie buduje jako czło-
wieka i daje siłę na przetrwanie różnych zakrętów. 

Mówiłaś o asertywności. Ja sama chyba jakoś po 
trzydziestych urodzinach zaczęłam rozumieć, że 
to jest cecha niezbędna, żeby przetrwać w dobrej 
kondycji psychicznej. Ale czasami trudno jest być 

asertywnym i nie być postrzeganym jako ktoś 
niemiły. Obejrzawszy wiele twoich rozmów odniosłam 
wrażenie, że jesteś osobą niezwykle kulturalną, także 
dla ludzi, którzy na to niekoniecznie zasługują. Czy 
masz ochotę być czasami troszkę mniej miła? 
Ja zostałam tak wychowana, szacunek i wyrozumiałość 
to podstawa, może jest jej czasami zbyt wiele, ale ina-
czej nie potrafię. Wszystkie projekty, w których brałam 
udział jako artystka na scenie, prezes marki modowej 
pozwalały mi uczyć się pracować z ludźmi. Nie jestem 
typem, który znika albo krzyczy, jak coś nie gra. Jestem 
dyplomatką, daję szansę i pracuję  z ludźmi tak, żeby 
towarzyszyła nam dobra energia. W swoich autorskich 
projektach jestem konkretna, nastawiona na własną 
samodzielność i niezależność. I na tym polu dojrzałam. 
Przyszedł moment, że wiem co chcę robić i będę o to wal-
czyć. To ja dokonuję tych wyborów. Buduję sobie swoją 
ścieżkę artystyczną, to jest fajne. Pytasz, czy chciała-
bym być bardziej niegrzeczna...Nie muszę. 

Taki wizerunek dla mnie wyłania się z twoich 
dwóch ostatnich klipów, które krążą w sieci od 
kilku miesięcy. Mnie szczególnie podoba się „Ile” 
z tekstem Tego Typa Mesa. Taka trochę ostrzejsza, 
współczesna poezja. Mam wrażenie, że dobrze się 
w tym wcieleniu czujesz. 

J E STEM DY PL OM ATK Ą, 
DA J Ę SZA NSĘ I PR ACUJ Ę  

Z LU DŹ M I TA K, ŻEBY 
TOWA R Z YSZ Y Ł A NA M 

DOBR A EN ERGI A. 

PODZIĘKOWANIA DLA 
Sofitel Warsaw Victoria (Warszawa, Królewska 11, ) 
za udostępnienie przestrzeni na potrzeby wywiadu.



Jestem zachwycona naszą współpracą 
i ogromnie wdzięczna za ten piękny tekst, 
bo on oddaje całą Nataszę, której nikt wcze-
śniej nie poznał. Dla mnie to jest też bardzo 
odkrywcze i bardzo osobiste. I dzielę się 
tym! To jest ważny moment w mojej karie-
rze. To nie jest tak, że teraz całkiem opusz-
czam gardę i wpuszczę ludzi wszędzie, ale 
muzycznie zdecydowanie tak, otwieram 
te drzwi. Nieuchronne” to autorski tekst 
i przełomowy moment, na który jeszcze 
parę lat temu nie byłam gotowa. Musiałam 
do tego dojrzeć, wyciągnąć sobie to z głowy. 
Do tej pory jako artystka w teatrze muzycz-
nym byłam jedynie wykonawcą, odtwórcą. 
W teatrze daje się swoją energię, swoją inter-
pretację, ale czyjegoś tekstu. Moja pierwsza 
płyta dała mi zalążek poczucia, że jako ar-
tystka mam się czym dzielić. Dużo tam tęsk-
not, dużo obserwacji życia, ludzi i tego co się 

z nami dzieje. Mówię o tym, kim jestem jako 
kobieta, jako człowiek i artysta w tym przy-
spieszającym świecie. O człowieku, który 
próbuje w tym szukać prawdy, ważnych rze-
czy i stawia czoło trudnym momentom.  Sta-
szek i Paweł z Sampler Orchestra otworzyli 
przede mną świeży muzyczny świat, a ja 
sięgnęłam po bluesa, który jest mi bardzo 
bliski, jeszcze od lat młodzieńczych, kiedy 
to tata we mnie zaszczepił miłość do takiej 

prawdziwej muzyki. Ta mieszanka tworzy 
jedną spójną całość w bardzo nowoczesnym 
brzmieniu. Proponuję zupełnie inną estety-
kę niż ta, z którą jestem kojarzona.

Jesteś w mediach „panią od musicalu”, 
performerką i perfekcjonistką, która jest 
zawsze idealnie przygotowana do roli. 
A tutaj jest jakaś dzikość i ryzyko. Kiedy 
pokazujesz to swoje „muzyczne dziecko” 
publiczności, to się boisz, czy masz w sobie 
ten spokój, że cokolwiek się wydarzy, to ty 
jesteś z tego zadowolona?
Ja sobie zdaję sprawę, że to jest bardzo ostry 
zakręt stylistyczny dla mnie jako artystki 
i dla moich widzów też. Pokazuję siebie na 
nowo. To ona ma grzywkę? Już nie śpiewa 
tanecznych rzeczy? To wszystko już było 
i było świetne. W żadnym razie nie wyma-
zuję tego gumką, jestem z tego wszystkie-
go ogromnie dumna i fajnie, że to wszystko 
zrobiłam, bo to mnie budowało, rozwijało 
jako artystkę. Ale przychodzi moment kie-
dy chcesz zaryzykować. Ja zaryzykowałam. 
Zdaje sobie sprawę, że to będzie trudne, ale 

MÓW I Ę O T Y M, K I M J E STEM 
JA KO KOBI ETA, JA KO 
CZŁ OW I EK I A RT YSTA W T Y M 
PR Z YSPI E SZA JĄC Y M ŚW I ECI E.
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do odważnych świat należy. I to jeszcze nie jest moje 
ostatnie słowo! Nie chcę stać w miejscu, chcę próbować 
nowych rzeczy, wykonywać te ostre zakręty, bo kiedy, 
jak nie teraz? Tym bardziej, że dobrze się czuję w tej sty-
listyce i daje mi taką energię, że nie mogę się doczekać 
koncertów na żywo!  

Trzymam kciuki, żeby było gdzie z tym występować, 
bo na razie zostają zdalne spektakle, wizyty 
w telewizji, występy na YouTube i chyba tyle... To 
musi być bardzo frustrujące.
To jest trudny moment dla nas wszystkich. Widziałam, 
że niektórzy planują trasy na wiosnę, ale jak to będzie – 
nie wie nikt. Czekamy na informacje, kiedy wszystko ru-
szy. Występując w Teatrze Buffo, wraz z artystami mamy 
szansę przynajmniej raz, dwa razy w miesiącu zagrać 
spektakle online. To jest cała logistyka, kamery, platfor-
my internetowe. Zupełnie inna sytuacja niż do tej pory, 
bo to nie widzowie przychodzą do nas, do teatru, ale my 
pojawiamy się w domach naszych widzów 

Ze sceny nie czuć ich energii, reakcji.
Pierwszy spektakl online to było dla mnie coś niebywa-
łego. Przyzwyczajona do tego, że jak jesteśmy za kulisa-
mi to tylko delikatnie zerkam na publiczność, żeby nikt 
nas nie zauważył...a tam jest pusto. I potem ten moment, 
kiedy zaśpiewałaś, kończy się piosenka i... cisza. No nie. 
Są  kamery, wszystko idzie na żywo, ale nie ma tej energii, 
bo nie ma widowni. Właśnie tej magii, która jest tu i teraz 
podczas koncertów na żywo brakuje nam najbardziej. 
To jest nie do zastąpienia przed kamerą. Ale wspaniale, 
że możemy się łączyć, że technologia jest tak rozwinięta. 
Jeszcze parę lat temu pewnie rozłożylibyśmy ręce.

Zamknęlibyście się na cztery spusty.
I siedzielibyśmy, zamknięci. Teraz możemy się łączyć 
z widzami i dzielić energią, która w nas drzemie. Cieszy-
my się z każdego kroku na scenie i każdego kostiumu, 
który możemy założyć, kiedy możemy wspólnie zagrać, 
zaśpiewać. Kiedyś mieliśmy po 40 spektakli miesięcz-
nie, teraz ten jeden to dla nas święto.

Może to taka próba generalna przed emeryturą?
To już?! 
Jeden spektakl w miesiącu.

Zasłużona dla kultury, jeden zagrała i siedzi w domu.
Jeszcze nie czas na ordery.
Mam nadzieję, że do emerytury jeszcze ho ho. A tak na-
prawdę to liczę, że nigdy na nią nie przejdę! To zależy 
tylko ode mnie, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie 
się układać. Na razie energii mi starcza, pozytywne my-
ślenie przede wszystkim. 

W zeszłym roku z okazji Dnia Matki wraz z mężem 
nagraliście recital u was w domu. Oprócz wspaniałych 
piosenek ujęła mnie energia tego nagrania, widoczna 
w nim czułość, łagodność. Pandemia negatywnie 
odbija się na relacjach, ludzie są  zmuszeni do 
funkcjonowania ze sobą w sytuacjach, których 
wcześniej nie znali. Wiele par wychodzi z tej próby na 
tarczy. Wy dajecie radę?

Ten czas nas niesamowicie wzmocnił. Uświadomiłam 
sobie, jak dobrze na siebie działamy, jak potrafimy się 
uzupełniać. Przechodziliśmy już przez taki trudny mo-
ment, kiedy po „Przebojowej Nocy” zaczął się strasz-
ny hejt. Te ataki z każdej strony niespodziewanie nas 
wzmocniły. Teraz też jest trudny czas, Nie wiemy jak 
będzie wyglądała nasza rzeczywistość, ale staramy 
się ją zaplanować, bo czas nie stanął, wszystko idzie do 
przodu, a my walczymy dalej . Ważne jest to, że potra-
fimy się  uspokajać nawzajem. Wzmacniamy się jak ze 
sobą współgramy, to ujawnia się właśnie w takich kry-
zysowych momentach. Poza tym nasza córka nam daje 
ogromny potencjał miłości.

Mimo nauki zdalnej? Rodzice dzieci w wieku szkolnym 
odchodzą już od zmysłów...
To jest rzeczywiście dość koszmarne. Każdy rodzic 
dobrze wie, jak bardzo dzieci są tym zmęczone i  znie-
chęcone. Moja córki mówi: Ja chcę wrócić do szkoły, 
do przyjaciół. Ona tak tęskni za tymi dzieciakami! 
I te restrykcje, że może wyjść z domu dopiero po 16, 
kiedy już jest ciemno. Teraz walczę z buntem pt: „Nie 
włączam kamerki”. 

Pani na wszystko patrzy. 
I to jest jakieś nieludzkie, tak trudne dla nich. Ja to widzę. 
Jestem z nią podczas tych lekcji, słucham, jak mogę to 
pomagam, ale niechęć jest ogromna. Jak dziecko kończy 
lekcje to chce się przynajmniej na social mediach z tymi 
przyjaciółmi spotkać, więc w efekcie ona cały dzień sie-
dzi w telefonie. Zabieram go, mówiąc że za dużo, a z dru-
giej strony widzę, że ona potrzebuje tego kontaktu. My, 

T O  J E S Z C Z E 
N I E  J E S T  MOJ E 
O S TAT N I E  S Ł OWO! 
N I E  C HC Ę  S TAĆ 
W   M I E J S C U,  C HC Ę 
PRÓB OWAĆ 
NOW YC H  R Z E C Z Y, 
W Y KO N Y WAĆ  T E 
O S T R E  Z A K R Ę T Y, 
B O  K I E DY,  JA K 
N I E  T E R A Z?



T ER A Z M A M Y DWA 
SWOJ E M I E JS C A: J EDNO, 

GDZ I E R E A L I Z UJ E M Y 
PROJ EKT Y JA KO A RT YŚ C I 
I  DRUGI E , GDZ I E MOŻ E M Y 

ODP O CZ Y WAĆ W Z U PE Ł N I E 
I N N YC H WA RU N K AC H. 

I  T O J E ST WSPA N I A Ł E.
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dorośli sobie jakoś poradzimy, ale dla dzie-
ci to naprawdę trudny czas. Próbuję jej to 
jakoś wynagradzać.

Są jasne strony?
To też nasz czas spędzony razem. My się 
jako rodzina wzmocniliśmy i poznaliśmy 
siebie, pod tym względem naprawdę to był 

fajny czas. Teraz jest trudno, bo zamknięcie 
trwa niemal rok i wszyscy mamy dosyć. Ale 
wierzę, że będzie dobrze. 

W czasie pandemii wiele osób znalazło 
sobie nowe hobby. Bonsai, japoński 
masaż twarzy...
Też próbowałam! 

Macie to szczęście, że mieszkacie w domu 
z ogrodem. Patrzę na twój nienaganny 
manicure i się zastanawiam: czy hodujesz 
swoje warzywa? 
Mamy zimę, ziemia jest zamarznięta, rewi-
talizuje się i odpoczywa przed wiosną. Ale 
niech cię nie zmylą moje pazurki, jestem 
ogrodnikiem! Nożyce to mój sprzęt na wsi.

Nawozisz? 
Kompostuję. [śmiech] Tak, mamy ekolo-
giczne gospodarstwo, mamy naszego zaufa-
nego pracownika Pawła, który pomaga nam 
w ogarnianiu tego wszystkiego. Bo to nie 
jest tylko ogród, - to są pola ziemniaków, bu-
raków, marchewki, cebula...

Czyli jesteście samowystarczalni, 
przygotowani na apokalipsę. 
Tak jest. Zamykamy bramę i  jesteśmy 
samowystarczalni. Mamy swoje kurki, 
zwierzęta. Wszystko powstało z  myślą 
o Kalinie, żeby od małego nie jadła mięsa 
z antybiotykami czy sztucznie wychodo-
wanych roślin. W grójeckim okręgu, gdzie 
mieszkamy, łatwo odnotować ile razy te 
jabłuszka muszą być nawożone, żeby były 
ładne i czerwone, i słodziutkie. A my mamy 
swoje jabłonie, stuletnie, i nasze malutkie, 



często z robaczkiem, jabłuszka. Bardzo to 
sobie cenimy i o to dbamy. Na początku był 
mały ogródek, ale się wkręciliśmy i nagle 
się rozrosło do obecnych rozmiarów. Dla 
mnie to wszystko było nowe, bo jestem 
dziewczyną z Warszawy i  wydawało mi się, 
że nigdy tej Warszawy nie opuszczę, nie za-
mienię na wieś. Ale teraz mamy dwa swoje 
miejsca: jedno, gdzie realizujemy projekty 
jako artyści i drugie, gdzie możemy odpo-
czywać w zupełnie innych warunkach. I to 
jest wspaniałe.

To ja ci życzę, żeby ogród zdrowo rósł, 
żeby na wiosnę wszystko rozkwitło, żeby 
robaczków było mało. No i żeby teatr się 
otworzył, a płyta z sukcesem wydała.
Wydała, sprzedawała i  żebyśmy mogli grać 
w końcu na żywo koncerty, bo bardzo tęsknimy.

Trzymamy kciuki i ogromnie ci dziękuję, że 
byłaś z nami.
Bardzo mi miło. Dzięki. 

ENGLISH

NATASZA URBAŃSKA: YOU HAVEN'T 
SEEN THE LAST OF ME

You seem to be a woman of action, 
dynamic and lively, always on the go. How 
does such a person feel in January 2021? 
A woman of action? I haven't been called 
that yet, but it sounds good. It's indeed 
a tough time for us all, for the whole world. 
The pandemic seems endless. The lack of 
concrete information causes confusion 
and a general reluctance. But in spite of 
that reluctance – and the miserable aura 
– I am trying to bring myself to artistic 
work. It helps me survive, both mentally 
and physically. It encourages self-care and 
personal growth. As a  theatre artist and 
performer, I must be ready to go on stage 
and sing at any time, so I must keep fit and 
keep my singing voice healthy. Daily ex-
ercise simply makes me feel good. But the 
best motivation is artistic work – but for it, 
I'd take it all much worse. I’m in the mid-
dle of the promotion of my new album with 
Sampler Orkiestra. 

Did you begin to work on it before the 
pandemic?
To tell the truth, I entered the studio more 
than a year ago. Or perhaps even earlier? 
No, it’s been two years!

I sometimes mix up 2019 with 2020, too. 
As if the last year never happened.
It’s true. I entered the studio when every-
thing was still normal. We recorded the 

T O  N I E  J E S T  M O J E  O S T A T N I E  S Ł O W O !

A S  A   T H E AT R E  A RT I S T  A N D 
PE R F OR M E R ,  I   M U S T  B E 
R E A DY  T O  G O  O N  S TAGE 
A N D  S I N G  AT  A N Y  T I M E ,  S O 
I   M U S T  K E E P  F I T  A N D  K E E P  M Y 
S I N GI N G  VOIC E  H E A LT H Y.
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material quite smoothly. It made me be-
lieve I had a chance to pursue my goals. 
And then the pandemic hit. I was like, ‘Now 
what, a halt? What about me?’ In spite of it 
all, I said ‘no!’ We carry it on, I finish it, we 
make videos, life goes on. I’m extremely 

happy and satisfied that I didn’t give up. 
What will be will be, but I must survive.

You’ve changed your image again; this 
look brings to mind David Bowie…
That was the plan!

You constantly create yourself anew. Are 
these all your equal selves, resulting from 
your development and experience?
What matters to me is the journey; the 
people whom I meet along the way, both at 
work and in life. Over the years, I realised 
the importance of those who help me move 
forward. I experience all sorts of things 
on the way. There are defeats, from which 
I learn, but there are also victories. There 
are difficult days, months, years of work-
ing on something. I’m humble and I highly 
respect people whom I work with. A good 
and honest person is hard to find. I’ve met 
many ‘wonderful’ people who wished me 
‘well’, but it later turned out to be the op-
posite. I’ve got through it. I fight, I try to 
be more assertive. I sometimes get it in 
the neck. Now I surround myself with peo-
ple who support me, believe in me. It gives 
me strength. These people are my family, 
my manager, musicians, close colleagues 
whom I’ve known for years. We stick to-
gether, and I know I can always count on 
them. It shapes me as a person and gives 
me the strength to weather the storm. 

You’ve mentioned assertiveness. After my 
thirtieth birthday, I began to understand 
it’s essential to keep in good mental 
health. But it’s sometimes difficult to be 
assertive and not to be seen as rude at the 
same time. Having watched a few of your 
interviews, I thought you are extremely 
polite, also for people who don’t deserve 
it. Do you sometimes feel like being 
a little less nice? 
I was brought up this way. Respect and 
understanding are essential. Perhaps the 
world needs a little less nice, but I can’t act 
otherwise. All the projects in which I’ve 
participated as an artist or CEO of a fash-
ion brand have taught me how to work with 
people. I’m not a person to disappear or 
shout when things go wrong. I’m a diplo-
mat; I give people a chance and try to main-
tain a friendly atmosphere. In my own proj-
ects, I’m concrete and independent. And 
I’ve grown up in this aspect. Now I know 
what I want to do and I’ll fight for it. I make 
these choices. I  create my artistic path. 
And it’s great. You’ve asked if I’d like to be 
blunter… I don’t have to. 

Thank you very much for the meeting.
It’s a pleasure. Thanks. 
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siedem lat, ludzki organizm całkowicie 
zmienia swoją strukturę. Każda komórka 
jest wymieniana na inną komórkę i z cza-

sem, wszystko co pożarliśmy w tym czasie staje się 
nami. Mam już cztery takie etapy za sobą i muszę 
powiedzieć, że znajduję się obecnie w bardzo kiep-
skiej sytuacji.

Ostatnie siedem lat mojej egzystencji to bowiem 
czas studiów, gdzie należało odpowiednio studiować, 
co przekładało się często na nieszczęsne tłuszczyki, 
kiepskie odpornościowo napoje procentowe oraz, 
z idiotycznych powodów, słodkie napoje gazowane. Je-
stem zatem kupą kiepsko posklejanego gówna o zero-
wej kondycji i elementach prozdrowotnych.

Niemniej, jest to także metafora naszej egzysten-
cji w jakiś sposób. Podobnie jak w Portrecie Doriana 
Greya, nasza eteryczna osobowość również nosi na 
sobie blizny kilku lat wstecz. Nasze niegodziwości, 
dobroć odnajdują się w bliznach i zmarszczkach, któ-
re inkrustują naszą postać. Może wydawać się, że ła-

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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two jest przejść od dobroci do zła lub odwrotnie, 
lecz jest to trudna praca, bo każde ścięgno naszej ete-
rycznej egzystencji sprzeciwia się aktowi społecznie 
uznawanego zła.

Widzę to zresztą sam po sobie. Zostałem wychowa-
ny w świecie dobra i też nie mam czasu ani przestrzeni 
w sobie, by fałszy wie skromnie uzasadniać to iro-
nicznym uśmieszkom. Choć byłem wielokrotnie do-
świadczany w bólu, faktycznie jednak byłem dobrym 
chłopcem. Zawsze chciałem godzić zwaśnione strony, 
kiedy Królik i Rafix kłócili się o jakieś niepotrzebne 
rzeczy i siedzieli po dwóch stronach piaskownicy. 
Starałem się pomagać bliźnim, gdy chcieli pogadać, 
mieli jakiś problem natury psychicznej (z jakiegoś po-
wodu potrzebowali rozmowy, ja nigdy nie stawiałem 
się w roli lekarza). I tak było przez wiele lat. Jednakże, 
ostatnimi czasy, ów status, który wiąże się z dużą ilością 
upokorzeń, zaczął mnie nieco uwierać i nie wiem, którą 
drogę wybrać. Boleśnie bowiem doświadczam, im wię-
cej zależy ode mnie w moim życiu, że niewiele zyskuję, 
angażując się w życie innych. Jeszcze boleśniej, gdy owo 
otwarcie się doprowadza do tego, że ludzie mnie wyko-
rzystują do własnych celów. Może jeszcze nie jestem w sta-
nie zmienić niczyjego życia, ale niewątpliwie niedogod-
ności związane z problemami natury czasowej, są wciąż 
moimi niedogodnościami.

Znalazłem się więc na rozdrożu, pomiędzy pój-
ściem w dobrą stronę, dbaniem o szczegół i dobre sa-
mopoczucie wszystkich wokół a stroną sprytną, prze-
ślizgiwaniem się po ogólnikach i opiekowaniem się 
sobą. I choć ta pierwsza pragnie bardzo, bym się z nią 
pogodził, to możliwość szybkiego zysku z tą drugą jest 
coraz bardziej kusząca. Biorąc więc pod uwagę powyż-
sze, nie tylko stereotyp zła może być dobry, ale i od-
wrotnie. Stereotyp dobra może być dla człowieka ha-
mulcem przed wielkością. 

... S T ER E O T Y P  Z Ł A 
MOŻ E  BYĆ  D OBRY,  A L E 
I   ODW RO T N I E .  S T ER E O T Y P 
D OBR A  MOŻ E  BYĆ  DL A 
C Z Ł OW I EK A  H A M U L C E M 
PR Z E D  W I EL KO Ś C I Ą . 
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PORTOVA 
- NOW Y ROZDZIAŁ W HISTORII GDY NI

NOWOCZESNY APARTAMENTOWIEC W ŚRÓDMIEŚCIU POŁĄCZYŁ NAJLEPSZE CECHY MŁODEGO, PORTOWEGO MIASTA. 
MODERNISTYCZNA ARCHITEKTURA, ZJAWISKOWE WIDOKI NA MORZE I WYSOKI KOMFORT ŻYCIA PRZYCIĄGAJĄ 
NIE TYLKO LOKALSÓW, ALE OSOBY Z CAŁEJ POLSKI, KTÓRZY CHCĄ MIEĆ TU SWÓJ SECOND HOME. TO KOLEJNY, 
PO SEA TOWERS, PRZEŁOMOWY PROJEKT W MIEŚCIE Z MORZA I MARZEŃ W PORTFOLIO INVEST KOMFORT.

NOWE CENTRUM MIASTA
Portova jest zlokalizowana w sercu Gdyni, zaledwie 10 mi-
nut spacerem do nadmorskiej plaży. Blisko jest także do 
centrum miasta, hali targowej i słynnej ulicy Świętojań-
skiej, obfitej w instytucje kultury, wyjątkowe restauracje 

i lokale usługowe. To pierwsza inwestycja Międzytorza - tere-
nu, który na oczach mieszkańców, staje się nowym centrum 
miasta. Projekt nie tylko przeciera szlaki, ale także wyznacza 
trendy i nadaje kierunek rozwoju przestrzeni. Geometrycz-
ne formy i jasna elewacja nawiązują do modernistycznego 



PORTOVA 
- NOW Y ROZDZIAŁ W HISTORII GDY NI

P O R T O V A  -  N O W Y  R O Z D Z I A Ł  W  H I S T O R I I  G D Y N I

krajobrazu Gdyni, a charakterystyczna, ponad 
50-metrowa dominanta jest już rozpozna-
walnym punktem w nawigacji po mieście.

- Portova była wyjątkowym wyzwaniem. 
– wspomina Michał Ciomek, dyrektor Działu 
Przygotowania Projektów Invest Komfort - In-
westycja powstała w unikalnym miejscu 
Gdyni i przesunęła granice Śródmieścia. 
Pracując nad projektem nie kierowaliśmy 
się modą ani trendami. To miał być hołd dla 
Gdyni, jej wyjątkowej historii i atmosfery, 
która przyciąga ludzi z całej Polski. Projekt, 
który dobrze się zestarzeje i będzie architek-
tonicznie spójny, a zarazem typowy dla na-
szego miasta.   

SAUNA I BILARD PO PRACY
W ramach kompleksu Portova powstało wiele 
mieszkań oraz zlokalizowanych na parterze 
lokali usługowe. Ciekawym, dostosowanym 
do współczesnych czasów, udogodnieniem 
jest strefa coworkingowa, która sprzyja pracy 
w skupieniu, a nowoczesne i zielone otoczenie 
wraz z czystym, gdyńskim powietrzem umili 
każdemu pracę na home-officie. Projektanci 
pomyśleli także o najmłodszych i stworzyli kids 
zone, którego aranżacja była inspirowana me-
todą Montessori, wspierającą wszechstronny 
rozwój dziecka. Dla mieszkańców przygotowa-
no także prywatną strefę relaksu, obejmującą 
salę fitness, sauny oraz część wypoczynkową, 

PORTOVA J E ST ZL OK A LI ZOWA NA 
W SERCU GDY N I, ZA LEDW I E 
10 M I N U T SPACER EM DO 
NA DMOR SK I EJ PL A Ż Y. 
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gdzie można zagrać w bilard, obejrzeć ulu-
biony serial i spotkać się z przyjaciółmi. 
Choć zlokalizowana w centrum miasta, 
Portova zachwyca zielenią. Wewnętrzne 
dziedzińce zostały zaprojektowane tak, by 

mieszkańcy mogli cieszyć się naturą przez 
cały rok. Inwestycję wyróżnia także zlo-
kalizowany na jej szczycie taras widoko-
wy dostępny dla mieszkańców i ich gości, 
który pozwala oglądać miasto z zupełnie 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

nowej perspektywy. Invest Komfort od 
25 lat zmienia Trómiasto jako lider rynku 
premium, wyznaczając standardy i ciągle 
poszukując nowych, ciekawych pomy-
słów. Efektem tego są właśnie wspomnia-
ne wyżej unikatowe strefy, które sprawia-
ją, że życie w  projektach Invest Komfort 
jest nieporównywalnym doświadczeniem, 
skrojonym na miarę wymagającego odbior-
cy XXI wieku.

- Nigdy wcześniej nie było możliwo-
ści spojrzenia na miasto z perspektywy, 
jaką daje Portova. – mówi Jacek Droszcz, 
twórca projektu, architekt z renomowanej 
pracowni Kwadrat – Niezwykły związek 
miasta, morza, portu i zielonej przestrze-
ni rekreacyjnej z tego miejsca jest szcze-
gólnie widoczny.

PORTOVA NAJLEPSZĄ  
INWESTYCJĄ GDYNI
Korzystny wpływ Portovej na wizerunek 
„miasta z morza i marzeń” oraz zagospoda-
rowanie przestrzeni wokół inwestycji zosta-
ły docenione nie tylko przez mieszkańców, 
ale też przez władze Gdyni. Projekt otrzymał 
nagrodę Czas Gdyni przyznawaną corocz-
nie twórcom najbardziej spektakularnych 
inwestycji przez Przewodniczącą Rady Mia-
sta. To już 7 nagrodzone w tym konkursie 
osiedle Invest Komfort.

Więcej informacji o Portovej można zna-
leźć na stronie www.investkomfort.pl.   
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  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
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wiat mody nieustannie się zmienia. Nie-
gdysiejsza funkcjonalność coraz czę-
ściej zyskuje na salonach nową odsłonę. 

Prostolinijne zegarki ze wskazówkami dziś są 
smartwatchami i komplementującymi gar-
derobę dodatkami. W biżuterii męskiej, do 
zwyczajowej obrączki doszły sygnety, spinki 
do mankietów w powszechnym użyciu, a tak-
że zdemitologizowaliśmy kwestię noszenia 
przez mężczyzn bransolet czy naszyjników.

Podobną rewolucję przeszły oprawy oku-
larowe. Wszyscy pamiętamy przecież duże 
i ciężkie oprawy okularowe dziadków czy nie-
co drobniejsze na nosie naszych babć. Czasy 
się jednak zmieniły i koncept „ubierania” twa-
rzy jest czymś równie naturalnym, jak kupno 
nowej sukienki czy pary butów. Jak zatem wy-
różnić się w tłumie podobieństw? Gdzie zna-
leźć ten wyjątkowy design, który uwidoczni 
potencjał naszej twarzy, ukrywając przy tym 
te elementy, które chcemy zakryć?

Świetnym przykładem nowoczesnego 
podejścia do ubierania naszych twarzy jest 
hiszpańska marka okularowa GIGI Studios. 
Założona przez rodzinę Ramo w 1962 roku 
to zbalansowane podejście, łączące nowocze-
sność i estetykę z użytecznością.

Sekret marki tkwi w przywiązaniu do 
szczegółu i połączeniu ręcznej produkcji z no-
wymi technologiami. Każda z opraw hiszpań-
skiej firmy przechodzi przez ponad 100 eta-

Ś

PIERWSZE W R A ŻEN IE ROBI 
SIĘ TY LKO R A Z. ST Y LOW E 
I KOMFORTOW E OPR AW Y 
OKU LA ROW E ZROBI Ą TO 
W R A ŻEN IE ZA NAS. 

pów, by spełnić swoje główne zadania, czyli, 
jak twierdzą producenci: komfort, funkcjo-
nalność i trwałość.

Oprawy okularowe GIGI Studios silnie 
inspirowane są także współczesnymi tren-
dami i  sztuką, zgodnie z  wyjątkową hisz-

pańską tradycją artystyczną. W  ofercie 
znajdziemy klasyczne modele inspirowane 
wielkimi postaciami z historii sztuki, taki-
mi jak np. Andy Warhol, Marcel Duchamp 
czy Alfred Hitchcock. W  wersji przeciw-
słonecznej natomiast, odnaleźć możemy 
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Freddiego Mercury, Elvisa Presleya, Char-
lesa Bukowskiego czy Micka Jaggera. Każ-
da oprawa oddaje bowiem naturę postaci, 
którą jest inspirowana. Oprawy okularowe 
skromie żyjącego Bukowskiego są zatem 
nieco mniejsze i okrągłe, z głębią wewnątrz 
samego designu, a mocno ekspresyjny Jag-
ger otrzymał fioletowo przyciemnianą wa-
riację na temat Aviatorów.

Twarz jest naszą wizytówką. To właśnie 
ona stanowi o pierwszym wrażeniu, jakie 
robimy w towarzystwie czy w pracy. Warto 
zatem zacząć myśleć o tym, by każdy detal 
oddawał naszą osobowość i styl. Jak to mó-
wią – pierwsze wrażenie robi się tylko raz. 

Stylowe i komfortowe oprawy okularowe 
zrobią to wrażenie za nas. 

Produkty GIGI Studios znaleźć można 
w wybranych salonach optycznych w ca-

łej Polsce. Adresy sklepów dostępne są na 
stronie www. Pełna kolekcja opraw okula-
rowych jest dostępna w salonie  koncepcyj-
nym marki, Spark Eye Concept Store.    

B I Z N E S  /  B U S I N E S S
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STY LOW E 
I KOMFORTOW E 

OPR AW Y 
OKU LA ROW E 

ZROBI Ą TO 
W R A ŻEN IE 

ZA NAS. 
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park Eye to nowy concept store sku-
piony wokół ubierania naszej twarzy. 
Znajdziemy tam oprawki polskiej marki 

TONNY Eyewear, francuskiej Morel Lunettes 
skupionej wokół nowoczesnych technologii 
i hiszpańskiej GIGI Studios stawiającej nacisk 
na designerski artyzm i minimalizm.

Trudno jest przegapić samo miejsce. Zza 
szklanych drzwi witają nas ogromne turkuso-
we okulary o wysokości 2,5 m i 8,5 m szeroko-
ści. Wewnątrz natomiast, napotkamy design 
z przełomu lat 50-60. Nie zobaczymy tam za-
tem do niedawna popularnej surowości prze-

WIDZIELIŚMY ELEGANCKIE BUTIKI, 

SALONY Z GALANTERIĄ I SNEAKERSAMI. 

CZEGOŚ TAKIEGO JAK SPARK EYE NA 

MAPIE WARSZAWIE JESZCZE NIE BYŁO.

– NOW Y CONCEPT STORE NA MAPIE WARSZAW Y

TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe
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strzeni i  industrialności pomieszczeń, a pełne dekoracji 
ściany, półki i lady. Spark Eye jest bowiem przyciągającym 
i klimatycznym miejscem dla nowoczesnego odbiorcy. In-
spiracją projektu jest wielobarwny acetat, obecny w pro-
dukcji opraw okularowych. Można go zauważyć na kolo-
rowych mozaikach z marmurowego kamienia. Posadzka 
zwana terazzo była wykorzystywana przez lata we wło-
skich pałacach i świątyniach. Wszystkie zabiegi stylistycz-
ne wprowadzone w Spark Eye sprawiają, że poszukiwanie 
idealnych dla siebie oprawek jest przyjemnym i estetycz-
nym doświadczeniem.

Co więcej, Spark Eye nie ogranicza się tylko do indywi-
dualnego odbiorcy. Jest to swego rodzaju 2v1. Spotkać się 
w nim mogą bowiem zarówno klient detaliczny, który szuka 
czegoś wyjątkowego dla siebie, jak i klient biznesowy z szer-
szymi potrzebami zakupowymi. Co wyróżnia Spark Eye na 
tle podobnych instytucji to przywiązanie wagi do szczegó-
łów i wyjątkowe podejście do klienta. W Spark Eye otrzyma-
my profesjonalną pomoc w doborze oprawek, które w odpo-
wiedni sposób będą komplementować naszą twarz.

Przy tego rodzaju inicjatywach, często niestety natra-
fiamy na wysokie zapory cenowe. Concept store często 

SPA R K EY E TO NOW Y 
CONCEP T STOR E SKU PION Y 
WOKÓŁ U BIER A N I A 
NASZEJ TWA R Z Y.

kojarzy się z dobrami luksusowymi z półek nieosiągalnych 
dla większości ludzi. Inaczej jest w przypadku Spark Eye. 
Dzięki szerokiej ofercie i różnorodności oferowanych mo-
deli, ceny zaczynają się już od 360 zł za oprawki. Każdy 
posiadacz okularów będzie mógł zatem sobie pozwolić na 
oprawki ze Spark Eye lub nawet po kilka, by dopasować 
swój wygląd do odpowiedniej okazji.

Spark Eye znaleźć możemy na warszawskiej Woli, 
w kompleksie biurowym Spark, pierwszym biurowcu 
Skanska w Polsce z certyfikatem WELL. 

Umów się na indywidualny dobór opraw okularo-
wych JUŻ dziś!   

S P A R K  E Y E  –  N O W Y  C O N C E P T  S T O R E  N A  M A P I E  W A R S Z A W Y
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CZY ŚWIAT BIZ NESU 
BĘDZIE POTR A FIŁ W Y KOR Z YSTAĆ 
BOOM NA JEŹDZIECTWO?

OD KILKU LAT OBSERWUJEMY W POLSCE PRAWDZIWY BOOM NA JEŹDZIECTWO. WCIĄŻ OCZYWIŚCIE DALEKO NAM DO 
KRAJÓW TAKICH, JAK WIELKA BRYTANIA, GDZIE TEN SEKTOR GOSPODARKI WYCENIANY JEST NA BLISKO 5 MILIARDÓW 
FUNTÓW, ALE WŁAŚNIE TERAZ W POLSCE JEST DOBRY CZAS NA ZWIĄZANIE SIĘ Z TĄ ROSNĄCĄ W SIŁĘ BRANŻĄ.



CZY ŚWIAT BIZ NESU 
BĘDZIE POTR A FIŁ W Y KOR Z YSTAĆ 
BOOM NA JEŹDZIECTWO?

olscy sportowcy uprawiający jeździec-
two są coraz bardziej rozpoznawalni. 
To już nie tylko Jarosław Skrzyczyński, 

którego nazwisko pojawia się w pierwszej set-
ce światowego rankingu, ale cała plejada Pola-
ków, którzy z sukcesami startują w najwyższej 
klasy zawodach w Europie i na świecie. W tym 
roku Polacy będą, po raz pierwszy w historii, 
obecni w rozgrywkach niezwykle prestiżowej 
serii Global Champions League, a na między-
narodowych parkurach wyróżniają się także 
coraz młodsi zawodnicy z naszego kraju. 

Na na najbardziej prestiżowych zawodach 
w skokach przez przeszkody, rozgrywanych 

P

C Z Y  Ś W I A T  B I Z N E S U . . .

N A  N A  N A J BA R DZ I E J 
PR E S T I Ż OW YC H  Z AWODAC H 
W   S KOK AC H  PR Z E Z 
PR Z E S Z KODY,  ROZ GRY WA N YC H 
W   S OP O C I E  C S IO5*,  OD 
K I L K U  L AT  DUŻ A  C Z Ę Ś Ć 
PU L I  N AGRÓD  P OZ O S TA J E 
W   P OL S K IC H  R Ę K AC H . 

w Sopocie CSIO5*, od kilku lat duża część 
puli nagród pozostaje w polskich rękach. Jest 
to nie tylko powód do ogromnej dumy. War-
to również zastanowić się, jak cała około jeź-
dziecka branża w tej chwili w Polsce wygląda 
i co może zaoferować biznesowi. 

W siłę rośnie nie tylko sport, ale też rekre-
acja jeździecka. Powstają kolejne szkoły i szkół-
ki jazdy, a ośrodkach takich jak Hipodrom 
Sopot trzeba w tej chwili czekać w kolejce, tak 
duże jest zainteresowanie nauką jazdy. 

Co oczywiste, przekłada się to również 
na rosnące na zainteresowanie sportem 
i licznymi organizowanym w kraju zawoda-
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ORGA NIZATORZY DWOJĄ SIĘ 
I TROJĄ, BY ZAPEW NIĆ TR A NSMISJE 

ONLI NE Z K AŻDYCH, NAW ET 
NAJM NIEJSZYCH ZAWODÓW, A TO 

Z KOLEI ZW IĘKSZA ZNACZĄCO 
ROZPOZNAWALNOŚĆ MAREK, 

KTÓRE ZDECY DOWAŁY SIĘ NA 
SPONSOROWA NIE TYCH W Y DARZEŃ. 
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mi jeździeckimi. Szczególnie w czasach pandemii, gdy 
zawody odbywają się bez udziału publiczności, widać, 
jak bardzo nagle zabrakło widzom możliwości oglądania 
zawodów na żywo. 

Organizatorzy dwoją się i troją, by zapewnić transmi-
sje online z każdych, nawet najmniejszych zawodów, a to 
z kolei zwiększa znacząco rozpoznawalność marek, które 
zdecydowały się na sponsorowanie tych wydarzeń. W tej 
chwili są to głównie producenci odzieży i sprzętu jeździec-

kiego czy pasz dla koni, ale powoli także inne branże do-
strzegają tutaj miejsce dla siebie. 

Na największej pod tym względem imprezie jeździeckiej, 
zawodach CSIO5* Sopot, które pokazywane są nie tylko 
w internecie, ale także w telewizjach o zasięgu ogólno-
polskim i międzynarodowym – w ostatnich latach sopocką 
imprezę mogą oglądać widzowie z ponad 80 krajów – obecni 
byli również deweloperzy, dealerzy samochodów, marki ko-
smetyczne i odzieżowe czy producenci napojów i żywności. 

Wartość mediowa tego wydarzenia od kilku lat wyce-
niana jest na około 6 milionów złotych, a ogromne zain-
teresowanie telewidzów, szczególnie w krajach Półwyspu 
Arabskiego oraz Azji, może zainteresować wiele polskich 
firm, rozważających ekspansję na rynki w tych regionach. 
W ubiegłych latach transmisje i retransmisje TV z zawo-
dów CSIO5* Sopot objęły blisko 600 godzin na antenie 
międzynarodowej. Jak na zawody rozgrywane w kraju, 
w którym spor jeździecki wciąż uważany jest za niszowy, 
to wynik imponujący. 

W jaki sposób polski biznes wykorzysta szansę, jaka 
otwiera się wraz ze wzrostem znaczenia jeździectwa? 
Na razie widać pierwsze jaskółki, ale wszystko zależy 
od otwartości firm i osób odpowiedzialnych za marke-
ting. W każdym razie nisza się poszerza i wciąż czeka 
na zagospodarowanie. 

 



WIELOZADANIOWY
SYSTEM GŁOŚNIKOWY 2.1
W jednym urządzeniu znajduje się radio FM, 
odtwarzacz MP3/USB, Bluetooth 5.0, 
wejście Aux dla zewnętrznych sprzętów 
odtwarzających np. komputera
i telewizora.

dostępne
w sklepach:



i stało się! Długo nad tym myślałam i za-
stanawiałam się czy to zrobić, zawsze 
dużo pracy, mało czasu, za dużo obo-

wiązków… W końcu podjęłam jednak decyzję i posta-
nowiłam zacząć dzielić się z innymi tym, co jest moją 
pasją, czyli czym się żywimy i dlaczego to robimy! 

Ży wność (środek spoży wczy) oznacza jakiekol-
wiek substancje lub produkty przetworzone, częścio-
wo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone 
do spożycia przez ludzi lub których spożycia przez lu-
dzi można się spodziewać. I wydawałoby się dość pro-
ste, a jednak diabeł tkwi w szczegółach!

Czynność jedzenia w  coraz większym stopniu 
przestaje pełnić funkcję jedynie fizjologiczną, jaką 
jest utrzymanie organizmu przy życiu, dostarczenie 
mu energii oraz składników odżywczych. Spełnia tak-
że szereg innych funkcji w życiu człowieka, co przy-
czynia się do wzrostu ilości osób borykających się 
z różnego rodzaju chorobami. Problem staje się bar-
dziej złożony. Nie wystarczy ingerencja w jadłospis, 
by uzyskać pożądaną zmianę. Konieczne jest inter-
dyscyplinarne podejście do odżywiania, a także szu-
kanie odpowiedzi na pytania: co powoduje, że jemy 
nieracjonalnie? Co zrobić, by skutecznie zmieniać 

SYLWIA 
BEYER-WYGOŃSKA

Pomagam pacjentom z kłopotami żywieniowym.
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nawyki żywieniowe? Spożywanie posiłku i jego ogra-
niczanie niesie zatem ze sobą wiele znaczeń. Zmiana 
menu nierozerwalnie wiąże się z  rezygnacją z  za-
spokajania wielu potrzeb psychologicznych lub na-
uką nowego sposobu zaspokajania tych potrzeb, co 
nie następuje ani szybko, ani łatwo. 

Przygotowywanie posiłków może być oznaką miło-
ści i opieki okazywanej bliskim, zanoszenie posiłków 
do szpitala oznaką troski o chorego, kupowanie prali-
nek oznaką wdzięczności, wyśmienity obiad czy kola-
cja oznaką szacunku, miłości, zainteresowania. 

Jedzenie często jest również elementem przywra-
cania dobrego nastroju. Jest to spowodowane wydzie-
laniem serotoniny przez podwzgórze podczas spoży-
wania posiłków. Żywność często jest stosowana jako 
forma uspokojenia w sytuacjach napięcia, stresowych 
oraz jako forma eliminowania nudy. 

Spoży wanie posiłków traktowane jest również 
jako nagroda lub kara. Od najmłodszych lat słodycze 
są formą nagrody za dobre wyniki w nauce, pociesze-
niem po złych doświadczeniach. 

Jedzenie może być elementem utrzymy wania 
przy sobie partnera oraz bliskich poprzez okazy-
wanie im troski w czasie przygotow y wania posił-
ków bądź karmienia. Stanowi również kompensację 
uczucia osamotnienia.

Spójrzmy zatem jak szerokie jest znaczenie tego 
co, jak, kiedy i z kim spożywamy posiłki. To nie tyl-
ko fizjologiczna potrzeba, to jeden z najważniejszych 
aspektów naszego życia. Wykonujemy go od pierw-
szych sekund naszego życia i nie może tego zabrak-
nąć kilka razy w ciągu każdego dnia.

Nazywam się Sylwia Beyer-Wygońska i jestem die-
tetykiem. Pracuję z pacjentami od ponad piętnastu 
lat. Prywatnie jestem żoną i mamą trójki cudownych 
dzieci, dwóch dorosłych już synów i  jeszcze niedo-
rosłej córeczki. Poza światem odżywiania i rodziny 
uwielbiam zwierzęta, mam cudownego psa i mania-
kalnie jeżdżę konno. 

SYLWIA BEYER-WYGOŃSKA Z VITA DIET RADZI JAK DOBRZE SIĘ ODŻYWIAĆ
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Moja praca jest jak przygoda, każdego dnia zajmu-
ję się innymi przypadkami, czasami są to dość proste 
historie dotyczące utraty wagi czy wzrostu masy mię-
śniowej, ale coraz częściej są to wyjątkowe epizody. 
Przygotowywanie diet dla osób przewlekle chorych na 
cukrzycę, tarczycę, cholesterol, miażdżycę to wyzwa-
nia! Największym jednak wyzwaniem z jakim się zmie-
rzam wielokrotnie to praca z pacjentami onkologicz-
nymi. W chorobach nowotworowych, poza właściwym 
myśleniem i wiarą w to, że będzie dobrze, ogromnie 
ważne jest właśnie prawidłowe odżywianie. Lekarze 
podczas wizyt nie mają ani czasu, ani też wystarcza-
jącej wiedzy co i kiedy powinien jeść pacjent chory na 
raka. Jakie składniki odżywcze są potrzebne po zabie-
gu, jakie w trakcie chemioterapii, a jakie w przerwach 
leczenia. Dlatego po długich próbach stworzyłam die-
tę dla osób chorych onkologicznie, co stanowi bardzo 
ważny element mojej pracy. Każdorazowo szkielet die-
ty musi być dopracowany personalnie, przyporządko-
wany rodzajowi nowotworu, jak i fazie leczenia oraz 
indywidualnym preferencjom. Im cięższy przypadek, 
tym większa radość kiedy pacjent dobrze znosi lecze-
nie i na moich oczach wraca do zdrowia. 

Podobnie sytuacja wygląda w  przypadku osób 
z chorobami tarczycy, które stały się teraz choro-
bami cywilizacyjnymi. Na własnym przypadku, me-
todą prób i  błędów, stworzyłam autorska dietę dla 
osób z niedoczynnością tarczycy i hashimoto. W tym 
przypadku, najczęściej słyszę: nic już prawie nie jem, 
a dalej tyję. Tak, będziesz tyć dopóki nie pozwolisz or-
ganizmowi, aby miał szansę na strawienie tego, co zja-
dasz. W tym przypadku, wszystko jest istotne: jakość, 
ilość, czas, porcja, mnóstwo obszarów, które po włą-
czeniu do diety zaczynają działać cuda i okazuje się, 
że można schudnąć przy tej przypadłości. 

Kolejnym obszarem mojej pracy są dzieci i ich co-
raz częstsze zmagania z nadwagą i otyłością w coraz 
to większej ilości przypadków. Dzieci jedzą bardzo 
podobnie jak ich opiekunowie. Bardzo często słyszę: 
mój synek nie chce jeść warzyw etc. No tak, odpowia-
dam, a dlaczego, kiedy mieliście na kanapce pomido-
ra czy ogórka to pod szyneczką sałatę? A nie, no my 
to raczej bez warzywek kanapeczki lubimy. I mamy 
rozwiązanie. Pokazujmy dzieciom cały świat, nie tyl-
ko ten, który my lubimy! Dziecko kiedy usłyszy, że 
szpinak jest niesmaczny, w życiu po niego nie sięgnie! 
Są dzieci w wieku 6-7 lat, które jedzą kilka produk-
tów spożywczych i koniec. Dlaczego? Bo nie zachę-
camy dziecka do nowych smaków, nie pokazujemy 
im całego świata, tylko marną jego cząstkę. Praca 
z dziećmi jest bardzo satysfakcjonująca pod warun-
kiem współpracy z opiekunami. Do takiego procesu 
musi włączyć się cała rodzina bez wyjątków. Otyłość 
dzieci jest teraz bardzo poważnym problemem, który 
dodatkowo powiększył się w ostatnim roku, kiedy to 
dzieci i młodzież przymusowo zostali przywiązani do 
komputerów w domach. Przy takim trybie funkcjono-
wania, każdy batonik, chipsy, słodki napój czy ener-
getyk, który coraz częściej jest przez młodzież spoży-
wany, zostanie w tym młodym organizmie w postaci 
tkanki tłuszczowej. 

Od kilku lat pracuję również z pacjentami baria-
trycznymi, których przygotowuję do operacji oraz 
opiekuję się nimi tuż po, kiedy muszą nauczyć się jeść 
od nowa. Jest to wyjątkowa praca, kiedy trzeba naj-
pierw oduczać organizm jedzenia pewnych grup pro-
duktowych, a potem stałych pokarmów, aby tuż przed 
operacją posilać się tylko postaciami płynnymi, a na-
stępnie odwrotnie, pooperacyjnie, tylko postać płyn-
na i powoli, małymi krokami zmieniamy konsysten-
cję posiłku w ciągu miesiąca, aby po 5-6 tygodniach 
wprowadzać kolejno poszczególne produkty do die-
ty. Po około 3 miesiącach pacjent je już w zasadzie 
wszystko, tylko zmienia się wielkość porcji. Operacje 
takie są wykonywane przy otyłościach olbrzymich 
i aby uzyskać zgodę na ich przeprowadzenie, trzeba 
przejść przez kilka etapów wizyt lekarskich w tym 
psychologa i dietetyka.

I tak mogłabym pisać o swoich przypadkach jesz-
cze długo, jednak to, co jest najważniejsze, to aby 
traktować dietę jako część swojego życia. Nie prze-
chodzimy na dietę na chwilę, na jakiś czas, aż osią-
gniemy swój cel, a następnie wracamy do dawnych 
nawyków ży wieniowych. Takim sposobem zawsze 
doprowadzimy do klasycznego efektu jojo. Podobnie 
sytuacja w ygląda w przypadku diet w ykluczenio-
wych, kiedy to wyłączamy z menu pewne składniki, 
np. węglowodany (chleb, makarony, kasze, ryż), co 
oczy wiście spowoduje chudnięcie, jednak krótko-
trwałe. Nasz organizm jest doskonale zaprogramowa-
ny. Jeżeli przestaniemy jeść jakąś grupę produktową 
przez okres 4 tygodni, wówczas po tym czasie już nie 
umie go strawić i zacznie odkładać w postaci tkanki 
tłuszczowej. Zastanów się zatem każdorazowo, kiedy 
pomyślisz o odstawieniu chleba ze swojej diety. Aby 
nauczyć się ponownie go spalać, organizm potrzebu-
je do 10 tygodni. Zdecydowanie nie warto! Zamiast 
takiego zabiegu, wymień niezdrowe produkty na ich 
lepsze odpowiedniki. Zamiast białej buły, kup żytni 
chleb, zamiast białego ryżu, wybierz ryż naturalny, 
zamiast ziemniaków – bataty max 2 razy w tygodniu 
na rzecz kasz, które są dla nas niewiarygodnie boga-
tym źródłem błonnika. 

Jeżeli zatem macie ochotę na podróżowanie ze 
mną, w kolejnym artykule zaproponuję temat związa-
ny z tym, dlaczego mężczyźni nie powinni jeść soi.   

   VITA CENTRUM PERFECT DIET
kontakt@vitacentrum.eu  |  www.vitacentrum.eu
tel.500490046
84-240 Reda, ul. Obwodowa 29B/U2
www.facebook.com/VitaDietCatering
www.instagram.com/vitacentrum/
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TO, CO JEST 
NAJ WAŻNIEJSZE, 
TO ABY TR AKTOWAĆ 
DIETĘ JAKO CZĘŚĆ 
SWOJEGO ŻYCIA.



JAK PRAWIDŁOWO ŻYWIĆ 

PSY PRACUJĄCE
apotrzebowania ży wieniowe psów 
pracujących są wyższe niż te dla 
psów o  przeciętnej akty wności. 

Właściwie ustalona dawka ży wieniowa 
będzie obejmować właściwy bilans wszyst-
kich składników odżywczych z uwzględ-
nieniem częstotliwości wykonywanej pra-
cy przez psa. Jest to ważne, ponieważ 
odpowiednie odżywienie będzie się prze-
kładać na chęć do pracy, wydolność oraz 
na wyniki. U psów pracujących dochodzi 
do zwiększenia tempa metabolizmu, który 
powoduje zwiększenie zapotrzebowania na 
składniki odżywcze. 

Z
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PSY PRACUJĄCE ZGODNIE ZE SWOIMI PREDYSPOZYCJAMI 
I MOŻLIWOŚCIAMI WYKONUJĄ OKREŚLONĄ PRACĘ DLA CZŁOWIEKA. 
WYRÓŻNIA SIĘ RASY PSÓW MYŚLIWSKICH, RATOWNICZYCH, 
ZAPRZĘGOWYCH, STRÓŻUJĄCYCH I PASTERSKICH ORAZ PSY SPORTOWE.



WIELKOŚĆ PORCJI
Plan żywienia musi zawierać ścisłe dane do-
tyczące wielkości porcji oraz godziny posił-
ku. W przypadku wzmożonych treningów 
do tradycyjnej dawki należy dodać porcję 
dodatkowego tłuszczu. Godzin posiłków na-
leży przestrzegać, ponieważ pies musi mieć 
minimum godzinę przez i po dużym wysiłku 
na odpoczynek zanim dostanie pożywienie. 

ILOŚĆ POSIŁKÓW
Jeżeli pies miał bardziej intensywny dzień 
to weź pod uwagę dodatkowy posiłek, po-
nieważ konieczne jest uzupełnienie ilości 
kalorii. Podanie zaledwie dwóch posiłków 
o dużej kaloryczności może skutkować pro-
blemami żołądkowymi. Mniejsze porcje 
będą znacznie korzystniej działać na trawie-
nie, poprawią strawność oraz zminimalizują 
problemy żołądkowe. 

ZMIANA AKTYWNOŚCI
Pewne grupy psów są bardziej aktywne 
zimą lub latem. W takich sytuacjach nale-
ży zadbać o  redukcję spożycia karm, aby 
w sezonach mniej aktywnych pies nie na-
brał dodatkowych kilogramów. Nie zaleca 
się drastycznych zmian sposobu żywienia 
lub przechodzenia na inne karmy, ponieważ 
mogą skutkować reakcją ze strony przewo-
du pokarmowego. 

KWASY TŁUSZCZOWE 
Tłuszcz uznawany jest za najbardziej energe-
tyczny spośród wszystkich innych składników 
pokarmowych. Stanowi bardzo dobre źródło 
energii dla psów pracujących. Źródła podają, 
że dieta psów bardzo aktywnych powinna za-
wierać 50-60% tłuszczu surowego, natomiast 
pies średnio aktywny potrzebuje tylko 8-18%. 

PROTEINY
Psy powinny mieć w diecie wysoko przyswa-
jalne źródło białka. Wysoce przyswajalna 
walina, tryptofan, metionina, histydyna są 
potrzebne do budowy mięśni, syntezy hor-
monów oraz do naprawy tkanek. Psy pracu-
jące powinny otrzymywać dietę zawierającą 
około 30-35% białka surowego, natomiast 
pies o  przeciętnej aktywność potrzebuje 
około 21-26%. 

Warto zadbać o  suplementację pupi-
la. Dobrym rozwiązaniem jest preparat 
Mobility od Canifelox. Kompleksowa for-
muła wspomagająca stawy, ścięgna i ko-
ści u psów. Zalecana dla psów dorosłych 
ze zmianami zwyrodnieniowymi układu 
ruchu, psów dużych ras w okresie wzro-
stu oraz jako środek w profilaktyce zabu-
rzeń układu ruchu u ras szczególnie nara-
żonych na te problemy, a więc pracujące 

w trudnych warunkach np. psy -ratownicy. 
Karma uzupełniająca stworzona jest na ba-
zie unikalnych drożdży Yarrowia lipolytica 
oraz mączki z kryla, wzbogacona w siarczan 
chondroityny, siarczan glukozaminy, MSM, 
witaminę C oraz mangan. Składniki czynne 
preparatu uczestniczą w syntezie kolagenu 
typu I i II. Warto podkreślić, że:

• Drożdże Yarrowia lipolytica są źródłem 
substancji czynnych korzystnie wpływają-
cych na procesy kościotwórcze, poprawia-
jących gęstość mineralną kości, a także ich 
wytrzymałość mechaniczną.

• Mączka z  kryla to bogactwo kwasów 
tłuszczowych w wysoko przyswajalnych po-
łączeniach fosforolipidowych oraz astak-
santyny, która wykazuje bardzo silne wła-
ściwości przeciwzapalne.

• Glukozamina i chondroityna to niezbęd-
ne składniki mazi i chrząstki stawowej, 

J A K  P R A W I D Ł O W O  Ż Y W I Ć  P S Y  P R A C U J Ą C E

odpowiedzialne za prawidłowe odżywie-
nie stawu.

• MSM to naturalne źródło siarki orga-
nicznej, która reguluje procesy wzro-
stowe, bierze udział w procesach meta-
bolicznych tkanki kostnej i  regeneruje 
tkankę łączną.

• Witamina C sprzyja prawidłowej pro-
dukcji kolagenu.

• Wapń, fosfor, magnez, mangan, miedź, 
cynk – minerały w wysoko przyswajalnych 
formach, spełniają istotną rolę w odbudowie 
i regeneracji układu ruchu.

Właściwe zbilansowanie dawki pokarmowej 
jest kluczowe, jednak nie można zapominać 
o smakowitości pożywienia. Atrakcyjność 
dla nosa i  podniebienia psów warunkuje 
chęć pobierania pokarmu oraz pobierania 
właściwych porcji. 

W Ł A ŚCI W E ZBI L A NSOWA N I E 
DAW K I POK A R MOW EJ 
J E ST K LUCZOW E, J EDNA K 
N I E MOŻ NA ZA POM I NAĆ 
O SM A KOW ITOŚCI POŻ Y W I EN I A. 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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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.

02 po raz kolejny przeżyliśmy Święto 
Zakochanych, Chorych Psychicznie, Chorych 
na Padaczkę – dla każdego coś interesują-

cego, ale oczywiście to miłość sprzedaje się najlepiej. 
Tych, którzy żyją w relacjach dzień ten motywuje nie-
jednokrotnie do zatrzymania się w biegu, refleksji, 
zauważenia swoich partnerów, sprawienia im szczegól-
nej przyjemności. Tych żyjących samotnie....często po 
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prostu drażni, denerwuje, albo i nawet przeraża. Komu 
powiemy – kocham Cię? Kto nam powie?

Ileż brzmień ma to proste wyznanie, wymawiane naj-
pierw przez i do rodziców, członków rodziny, przyjaciół, 
pierwszych i kolejnych miłości, małżonków, dzieci..... 
w niektórych ustach pozostaje jednak sloganem, pustym, 
nic nie znaczącym sformułowaniem, kamuflażem bezrad-
ności, desperacji, albo magicznym hasłem zamykającym 
usta w kłótniach zwaśnionych partnerów, kiedy brakuje 
argumentów, a czas kończyć, bo późno.

Nie dla każdego bowiem tytułowe słowa będą dowo-
dem płonącego uczucia, ponieważ każdy z nas preferu-
je inny język miłości. Ci wrażliwi na słowa będą właśnie 
w nich szukać zapewnienia znaczącej więzi i poważnej 
relacji. Inni skupią się na czułych gestach, które sprawią, 
że poczują się bliżej z drugim człowiekiem i to właśnie do-
tykiem przyjdzie im łatwiej wyrazić to, co czują. Ja znam 
wiele osób zasypujących prezentami, nie tylko partnerów, 
bo tak manifestują swoją sympatię i miłość, szczególnie 
jeśli ciężko przychodzą im wyznania. Są też ci uczynni – 
wyręczający, nadskakujący, zabiegający, potrafiący wy-
przedzić nasze myśli i potrzeby. Mający radość sprawiając 
drugiej osobie niespodziankę. W świecie, gdzie w zasadzie 
jedynym ograniczonym zasobem jest nasz czas, poświęce-
nie go drugiej osobie też bywa sposobem wyrażania zaan-
gażowania, podkreślenia jak ważnym jest ten ktoś dla nas. 

Jaki jest Państwa język miłości? Warto się nad tym 
zastanowić, by lepiej rozumieć siebie i innych, a także by 
rozwijać różne formy okazywania uczuć. A tych, którzy 
wciąż wzdychają w oczekiwaniu na miłość życia zachęcam 
do pokochania siebie. Bezwarunkowo. Patrzymy w swoje 
oczy w lustrzanym odbiciu i powtarzamy – kocham Cię.   
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TEKST Antonina Steffen    
ZDJĘCIA Mat. Prasowe
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DROBNE POLSKIE MARKI NA RYNKU ODZIEŻOWYM 
DALEJ STANOWIĄ TRUDNY TEMAT, A ICH ROZWÓJ 
ZAZWYCZAJ BYWA PROCESEM MOZOLNYM 
I KARKOŁOMNYM. ZWRÓCIŁAM UWAGĘ NA JEDNĄ 
MARKĘ, KTÓRA ZDECYDOWANIE WYRÓŻNIA SIĘ 
MOIM ZDANIEM NA TLE INNYCH. CO CIEKAWE, 
NIE WYRÓŻNIA SIĘ NIESPOTYKANYM DESIGNEM, 
KONTRASTOWYMI GRAFIKAMI, ALE PROSTOTĄ 
ORAZ MINIMALIZMEM. I TO SKRADŁO MOJE 
SERCE. POSTANOWIŁAM DOWIEDZIEĆ SIĘ TROCHĘ 
WIĘCEJ O BASED CLOTHING - MŁODZIUTKIEJ 
MARCE ODZIEŻOWEJ, POSIADAJĄCEJ W SWOJEJ 
OFERCIE DOBRĄ JAKOŚCIOWO, BASICOWĄ 
ODZIEŻ. CO WAŻNE - ZA STOSUNKOWO 
NIEWIELKĄ CENĘ. A TO WŁAŚNIE CENA JEST 
KWESTIĄ CZĘSTO BARDZO ZNIECHĘCAJĄCĄ DO 
SIĘGANIA PO PRODUKTY POLSKICH MAREK.

P OROZ M AW I A LI ŚM Y 

Z   J E DN Y M  Z   Z A Ł OŻ YCI E LI 

M A R K I  BA SE D  CL O TH I NG

 FOT: KACPER MOROC

FOT: @TYMEKMAC
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To, czym firma również może się pochwalić i co 
czyni ją wyjątkową, to stały dialog z klientami 
prowadzony za pośrednictwem social media, 
a zwłaszcza grupa na Facebooku – based talk. 
Założycielami BASED Clothing jest dwójka 
dwudziestolatków z Lublina. Jednego z nich – 
Miłosza – miałam możliwość wypytać o szcze-
góły dotyczące ich marki i  krótko porozma-
wiać o możliwościach i problemach polskiego 
rynku odzieżowego.  

Od czego właściwie zaczęła się działalność 
BASED Clothing i skąd w ogóle wziął się 
pomysł akurat na markę odzieżową? 
Tak naprawdę zainteresowanie ubraniami 
i ich ciągła rotacja towarzyszyła mi, odkąd pa-
miętam. Było to spowodowane tym, że od naj-
wcześniejszych lat obracałem się i trafiałem do 
różnych subkultur i grup społecznych. W ciągu 
niespełna dwudziestu lat życia mocno utożsa-
miałem się ze światem deski, byłem także za-
fascynowany muzyką reggae, jak i otarłem się 
o środowiska punkowe. Do dzisiaj najbardziej 
utożsamiam się z kulturą hip-hop, z którą pierw-
szy raz spotkałem się w szkole podstawowej. 

ROZ Ł OŻ Y LIŚM Y 

NA SZ E PRODU KT Y NA 

CZ Y N N I K I PI ERWSZ E 

I PR Z EA NA LI ZOWA LIŚM Y 

DOSŁ OW N I E WSZ YSTKO 

– OD STOSOWA N YCH 

N ICI PR Z EZ ZA M K I 

BŁYSK AW ICZ N E, PO 

W Y KOŃCZ EN I E DZ I A N I N.

W ciągu tych kilkunastu lat zdążyłem za-
mienić poprzecierane od deski buty na glany, 
sztyblety, a potem sneakersy. Wszystko to, 
wraz z ludźmi, których spotykałem na swojej 
drodze, było nierozerwalnie związane z modą, 
a okresy, w których się wtedy znajdowałem 
wyznaczały to, co nosiłem. Od zawsze moda 
była dla mnie możliwością wyrażenia siebie 
i poglądów, które w danym momencie miały 
znaczący wpływ na mnie samego. Może dlate-
go też zdecydowałem się na pójście w tym kie-
runku. Zalążki produkcji odzieży pojawiły się 
w liceum, kiedy z dwójką moich przyjaciół za-
łożyliśmy firmę produkującą odzież szkolną. 
Wtedy też pierwszy raz miałem do czynienia 
z pracą szwalni, zakupem dzianin czy projek-
towaniem i tworzeniem końcowego produktu. 

Pod koniec liceum już poważnie myślałem 
o założeniu sklepu z ubraniami, regularnie 
śledziłem rynek odzieżowy, obserwowałem 
facebookowe grupy zrzeszające osoby zainte-
resowane tematem - w Polsce jest to napraw-
dę duża społeczność. W tamtym czasie, po 
przeanalizowaniu kosztów i własnej sytuacji, 
doszedłem jednak do wniosku, że muszę 

się skupić na czymś pewniejszym, stałym. 
W końcu zbliżał się koniec szkoły, a moja 
silna potrzeba wyrwania się z rodzinnego 
miasta w połączeniu z brakiem możliwości 
finansowych kierowała mnie do czegoś sta-
bilniejszego. Jednak temat powrócił w okoli-
cach matury, kiedy z konkretną propozycją 
założenia firmy wyszedł Maks. Moja pierwsza 
reakcja była mocno sceptyczna, bo szcze-
rze nie do końca wierzyłem, że to się może 
udać. Przespałem się jednak z tym pomysłem 
i stwierdziłem, że warto spróbować. 

To, na co zwróciliśmy uwagę, to brak na 
polskim rynku dobrej jakościowo odzieży basi-
cowej. Aby nabyć tego typu ubrania osoby ich 
poszukujące albo sięgają po produkty z sieció-
wek, celowo biorąc kilka razy większy rozmiar, 
albo decydujące się na zakupy w sklepach za-
granicznych, gdzie jak wiemy, cena jest odpo-
wiednio wyższa. 

Stąd też wziął się pomysł na to, co robimy 
do tej pory, dbając jednocześnie o to, żeby nie 
być monotonnymi i cały czas się rozwijać. Jak 
już wspomniałem, grupy i społeczność, któ-
rej byliśmy częścią, dała nam naprawdę dużo 

FOT: @TYMEKMAC
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energii - do momentu założenia BASED Clothing perspektywa 
ludzi chodzących w naszych ubraniach była naszym marze-
niem, jak zresztą wielu osób, które na tych grupach spotkali-
śmy i część z nich, tak jak i my, to marzenie zrealizowała. 

Jakie są wasze refleksje i przemyślenia, jeśli chodzi 
o polski rynek odzieżowy i polskie marki? 
Pierwsza sprawa to na pewno problem popadania w stagna-
cję, co często się polskim markom zdarza. W momencie, 
kiedy zaczyna się coś produkować na wysoką skalę, po-
trzebne jest do tego stworzenie konstrukcji czy wykrojnika, 
który później wędruje do podwykonawcy. Na polskim ryn-
ku, kiedy firmy już mają tę bazę i wyprodukują np. bluzę 
stanowiącą podstawę swojej oferty, to bardzo szybko popa-
dają w taką strefę komfortu. Mają wykrojnik, mogą produ-
kować dany produkt, więc stwierdzają, że nie potrzebują się 
już właściwie za bardzo wysilać - wystarczy, że co jakiś czas 
zmienią grafikę i wypuszczą ten sam krój jako nowy projekt. 
Założenie i cała baza produktów jest cały czas podobna, 
zmieniają się tylko pewne szczegóły. 

Rynek polski jest w dalszym ciągu pozbawiony różno-
rodności form odzieży. 

U nas na przykład furorę zrobił projekt kurtek pucho-
wych, czego niestety nie zrealizowaliśmy w tym akurat roku 
przez pandemię, która znacznie utrudniła pracę w szwalni. 
Sam jednak fakt tak pozytywnego feedbacku, który otrzy-
maliśmy, świadczy o tym, że tego typu produktów brakuje, 
bo są to jednak bardziej skomplikowane projekty, którym 
należy poświęcić większą ilość czasu i energii. Także uwa-
żam, że polskie marki powinny bardziej postawić na rozwój, 
zwłaszcza od strony technicznej, bo kluczową kwestią, przy-
najmniej dla mnie, jest zastosowanie i funkcjonalność odzie-
ży, a nie tylko jej wygląd. 

Kolejnym mankamentem są problemy z kradzieżą praw 
autorskich i kopiowaniem innych twórców. Nie będę oczy-
wiście wymieniał tych marek czy projektantów z nazwy, ale 
zdarzają się sytuacje, w których firmy kradną czy kopiują 
grafiki, które później umieszczają w swoich projektach albo 
przekraczają granicę inspiracji. Tylko że nawet wtedy, kiedy 
sprawa szybko wychodzi na jaw, w sieci pojawia się dyskusja 
na ten temat, marka niby za to w jakiś sposób obrywa, ale 
parę tygodni później wszyscy o tym zapominają. W Polsce 
bardzo łatwo puszcza się takie rzeczy płazem, a dopuszczają 
się tego typu wykroczeń marki o dużym stażu i dużym sza-
cunku na tym rynku. Według mnie jest to absolutnie nie-
etyczne i nie do przyjęcia. 
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CI ĄGLE PODNOSI M Y 
JA KOŚĆ NA SZ YCH 
PRODU KTÓW SZ U K A JĄC 
NOW YCH, LEPSZ YCH 
PRODUCEN TÓW OR A Z 
M ATER I A Ł ÓW...
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Dochodzi jeszcze sprawa dość niskiej świa-
domości konsumenckiej w Polsce, bo pomija-
jąc przyzwolenie na kwestie kopiarstwa czy 
plagiatu, o których przed chwilą wspomnia-
łem, Polacy w dalszym ciągu zadowalają się 
prostymi krojami i projektami, a twórcy nie 
nastawiają się na dostarczenie konsumentom 
produktów naprawdę wysokiej jakości. Stąd 
też wynika przepaść między markami polski-
mi a zagranicznymi - w innych krajach od pro-
ducenta o wiele więcej się wymaga. Być może 
jest to spowodowane faktem, że klient polski 
jeszcze nie do końca wie, czego tak napraw-
dę może oczekiwać, mimo naprawdę dużych 
możliwości, które można wykorzystać. 

Często w dyskusji o Was pojawia się 
zagadnienie jakości? Jak to rzeczywiście 
z nią jest?
Pomimo tego, że wiele osób chwali jakość na-
szych produktów, to byłoby nie w porządku, 
szczególnie względem nas samych, gdybyśmy 
spoczęli na laurach.

Jakkolwiek to nie zabrzmi, to rozmowa 
z niezadowolonym klientem jest dla nas najbar-
dziej wartościowa. 

Dlatego też ciągle podnosimy jakość na-
szych produktów szukając nowych, lepszych 
producentów oraz materiałów, które wykorzy-
stujemy w produkcji. 

W ostatnich dwóch miesiącach mieliśmy 
też bardzo kryzysową sytuację, która pomimo 
wygenerowanych strat, przyniosła również 
mnóstwo korzyści. W pewnym momencie 
zaczęliśmy dostawać informacje od naszych 
klientów, że coś niepokojącego dzieje się z dzia-
niną, z której wykonywaliśmy nasze produkty. 
Okazało się, że nasz dotychczasowy dostawca 
materiałów w dobie pandemii wykorzystał trud-
ną sytuację i zaczął dostarczać gorszej jakości 
dzianiny. Kiedy udało nam się zweryfikować 
źródło problemu, od razu zerwaliśmy współpra-
cę z tym dostawcą oraz zdecydowaliśmy się na 
wydanie oświadczenia i przyjmowanie zwrotów 
produktów. Mimo, że spowodowało to straty wi-
zerunkowe i finansowe, poświeciliśmy więcej 
uwagi na podwyższenie jakości naszych pro-
jektów. Rozłożyliśmy nasze produkty na czyn-
niki pierwsze i przeanalizowaliśmy dosłownie 
wszystko – od stosowanych nici przez zamki 
błyskawiczne, po wykończenie dzianin. Dzięki 
temu nawiązaliśmy różne współprace, opraco-
waliśmy własne dzianiny z polskim producen-
tem, a 25 luty tego roku był dniem, w którym 
na światło dzienne, po dwumiesięcznym udo-
skonalaniu produktów, wyszły nasze dotych-
czasowe projekty w nowej odsłonie. Jako osoba 
odpowiadająca za produkcję i jakość naszych 
produktów jestem bardzo zadowolony, że udało 
się to wszystko dopracować. 

Czasem firmy potrzebują takiego bodźca. 
Oczywiście nie było mowy o jakimkolwiek wy-

rzucaniu, a produkty, które wycofaliśmy, trafi-
ły do odpowiednich fundacji. Mamy nadzieję, 
że znajdą swoje zastosowanie.

Zdecydowanie lubię określać naszą pra-
cę pracą rzemieślniczą. Rzemiosło to polega 
przede wszystkim na ciągłym ponoszeniu 
jakości naszych produktów. Projektantom 
często zależy przede wszystkim na wizual-
nym aspekcie - patrzą na swoje dzieło krót-
kowzrocznie, do momentu sprzedaży i po-
zbycia się produktu. Dlatego też tak często 

idziemy na ustępstwa, jeśli chodzi o przyjmowa-
nie produktów w ramach reklamacji czy zwrotu, 
ponieważ zawsze stanowi to dla nas ważną lek-
cję. Osobiście, zawsze byłem większym zwo-
lennikiem takich marek jak Carhartt, Pata-
gonia czy Arc’teryx, które słynną ze świetnej 
jakości swoich produktów oraz etycznego 
podejścia do mody, niż domów mody, które 
często zapominają o funkcjonalności i celu two-
rzenia odzieży. A tym celem ubrania jest przede 
wszystkim to, że ma dobrze służyć. 

POM I MO, ŻE DO TEJ PORY 
FA KT YCZ N I E W NA SZEJ OFERCI E 
DOM I NOWA Ł TEG O T Y PU 
A SORT Y M EN T, TO NA SZE PRODU KT Y 
PR ZE SZŁY BA R DZO DŁUGI PROCE S, 
BY STAĆ SI Ę T Y M, CZ Y M SĄ TER A Z.

FOT: @TYMEKMAC
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A czy w waszej działalności jest coś, co 
chcielibyście unowocześnić, zmodyfikować, 
może dodać? 
Unowocześnienia tak naprawdę wprowadza-
my cały czas i na bieżąco, jak tylko pozwala-
ją nam na to możliwości. Pracujemy też nad 
sprawniejszą obsługą klienta, żeby jak najbar-
dziej ułatwić mu kwestie takie jak zwrot, pla-
nujemy też wprowadzić nowe formy dostawy. 
Chcemy również popracować w najbliższym 
czasie nad socialami, które do tej pory były 
nieco zaniedbane z tego względu, że bardzo 
komfortowe dla nas jest poruszanie się i po-
rozumiewanie z klientami na naszej grupie  
na Facebooku– based talk - na której nie tyl-
ko promujemy swoje produkty, ale dostajemy 
feedback (jak już wspomniałem zresztą bar-
dzo dla nas cenny). Jesteśmy świeżo po sesji 
zdjęciowej, której efekty będą teraz stopniowo 
prezentowane w  naszych kanałach komuni-
kacji. Dzięki dołączeniu Kuby do naszego 
zespołu i  nawiązaniu odpowiednich kontak-
tów, ukierunkowaliśmy bardzo precyzyjnie 
nasze działania i teraz prowadzone przez nas 
projekty są efektywnie realizowanie. To duży 
przeskok, bo do tej pory mieliśmy wrażenie, 
że poruszamy się trochę we mgle.

Możesz coś powiedzieć o konkretnych 
Waszych planach w najbliższej przyszłości? 
Powoli przygotowujemy się do wkroczenia na 
rynek zagraniczny, planujemy w tym celu też 
kolejne sesje zdjęciowe i jak już powiedziałem, 

chcemy skupić się na promocji, bo to teraz 
dla nas bardzo ważne. Chcemy również, aby 
więcej osób realnie tworzyło BASED Clothing 
– w ciągu najbliższego roku chcielibyśmy po-
większyć zespół o  przynajmniej 2-3 osoby, 
żeby stworzyć paczkę osób, którą będzie na-
prawdę kręcić to, czym się zajmują. 

Myślę, że warto wspomnieć też o naszych 
nowych kolekcjach. Pierwsza pojawi się w prze-
ciągu najbliższych dwóch miesięcy i będzie 
traktowana jako kolekcja sping/summer, inny 
projekt to kolekcja spodni jeansowych w ko-
laboracji z Czarkiem Wiśniewskim, szerzej 
znany w sieci jako Cezar Lit, która została ofi-
cjalnie ogłoszona już jakiś czas temu na grupie 
i podczas live’a. Dodatkowo planujemy współ-
prace zarówno z niszowymi jak i bardziej zna-
nymi artystami ze świata sztuki - unikamy za-
mykania się na jakiekolwiek dziedziny. Jeden 
projekt w kolaboracji z jednym z bardziej zna-
nych grafików w Polsce jest już w trakcie. 

Pomysłów jest mnóstwo, na razie skupiamy 
się na aktualnych pracach i więcej nie chcemy 
zdradzać. Zależy nam także na tym, aby ludzie 
przestali nas postrzegać jako „sklep z basica-
mi”. Pomimo, że do tej pory faktycznie w na-
szej ofercie dominował tego typu asortyment, 
to nasze produkty przeszły bardzo długi pro-
ces, by stać się tym, czym są teraz. Wraz z roz-
wojem tych produktów nauczyliśmy się reali-
zować bardziej złożone projekty, które pojawią 
się u nas na wiosnę. I nie będą to wyłącznie 
ubrania bazujące na dzianinie, ale wymagające 

większego zaangażowania i precyzji, ale o tym 
poinformujemy niedługo. 

Wspominałeś wcześniej o projekcie 
kurtek, którego realizację pokrzyżowała 
Wam pandemia. Jak koronawirus odbił 
się na was i jakimi środkami sobie z tymi 
trudnościami radzicie? 
Sprzedaż naszych ubrań odbywa się wyłącz-
nie internetowo, więc na pewno nie ucier-
pieliśmy tak jak marki sprzedające swoje 
produkty stacjonarnie. Nie mogę jednak po-
wiedzieć, że ta sytuacja się na nas nie odbiła, 
zaczynając od znacznych opóźnień w szwal-
niach, przez co mniej zamówień i projektów 
mogliśmy realizować. 

Jeśli chodzi o projekt kurtek, to jest nam 
zwyczajnie przykro. Poświęciliśmy na ten pro-
jekt wiele miesięcy, ucząc się od zera i odkry-
wając, w jaki sposób stworzyć tego typu odzież. 
Chcieliśmy też tym projektem pokazać, że 
można tworzyć naprawdę dobrej jakości kurt-
ki, z wykorzystaniem naturalnego puchu, dając 
dobrą alternatywę ludziom decydującym się na 
zakup sieciówkowej kurtki - wyprodukowanej 
z wykorzystaniem mnóstwa plastiku, niema-
jącym wiele wspólnego z jakością i kwestiami 
praktycznymi, takimi jak izolacja od zimna, 
która dla tego typu produktu ma kluczowe 
znaczenie. W tym roku musieliśmy z tego zre-
zygnować, jako że w szwalni, która miała je 
dla nas wykonać pojawił się koronawirus, a to 
kosztowało nas miesięczne opóźnienie. Opóź-
nienie, które znacznie zmieniło naszą sytuację 
i zbyt dużym ryzykiem byłoby wypuszczenie 
tych kurtek tak późno. Z perspektywy czasu 
cieszę się, że projekt został przesunięty na na-
stępny rok, ponieważ mamy więcej czasu na 
dopracowanie szczegółów.

Oberwaliśmy nie tylko my. Wiele marek 
ucierpiało znacznie bardziej dotkliwie i niesa-
mowicie im z tego powodu współczuję. Mam je-
dynie nadzieję, że ta sytuacja, pomimo tego jak 
bardzo dla nas wszystkich nie jest krzywdząca, 
uświadomi nam, twórcom i przedsiębiorcom, 
jak ważny w takiej sytuacji jest dialog i wzajem-
na pomoc, zamiast wyłącznej rywalizacji. Każ-
dy się chyba przekonał, że musimy polegać na 
sobie nawzajem, a nie liczyć na pomoc z góry. 
Nawiązując do poprzedniego pytania, ten brak 
dialogu na polskim rynku uważam również za 
duży problem. My na ten dialog i na tę współ-
pracę jesteśmy w stu procentach otwarci. Jeśli 
chodzi o radzenie sobie z tymi trudnościami, to 
podstawą jest po prostu bycie na bieżąco z sytu-
acją i nieustanne szukanie nowych możliwości, 
dlatego, że te możliwości zawsze są, być może 
trzeba po prostu poświęcić więcej czasu na ich 
znalezienie. To wzajemne wspieranie się firm 
nawzajem na pewno byłoby nie tylko w sytuacji 
pandemii, ale ogólnie, jak najbardziej wskaza-
ne. I bardzo na to liczę.   
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le Marta, czemu akurat czajnik?
Bo kobiety-czajniki nasyczą na 

Ciebie, kiedy ośmielisz się nie zgo-
dzić z nimi w jakimś temacie, poparzą, gdy 
spróbujesz nawiązać z nimi bliższe relacje, 
a na końcu będziesz musiała poszukać gwa-
rancji, bo przyjaźń, którą zaczęłyście nawią-
zywać niestety wymaga…wymiany towaru.

D Z I E W C Z Y N Y !

A

nie zdecydowały się na karmienie piersią, 
myją dzieci zwykłym mydłem i/lub dają 
dzieciom NIEEKOLOGICZNE marchewki 
do jedzenia? 

Dlaczego, kiedy obserwujemy, że nasza 
szwagierka zaczęła dzielnie trenować, chud-
nie i czuje się jak milion dolców, to dowalamy 
jej błyskotliwym „facet nie pies, na kości nie 
poleci”, zamiast zakręcić sobie kurek (swo-
ją drogą, ciekawe jak by wyglądała kobieta, 
która serio stałaby się czajnikiem…gdzie by 
ten kurek znalazł swoje miejsce? Mam pewne 
pomysły, ale dziś nie o tym) z przytykami nie 
powiemy „dobra robota”?

Tak, dobrze widzicie, uwiera mnie to nie-
miłosiernie. 

Nigdy nie zrozumiem, jak tak po prostu 
można drugiemu człowiekowi w 2 sekundy 
spieprzyć dzień. Co gorsza - sądząc, że na-
sze zachowanie zamiast cudownej herbatki 
zimowej przypominać będzie raczej wylanie 
jej sobie…na uda…w jeansowych spodniach. 

I niby macham tutaj szabelką, że nie 
rozumiem, ale gdzieś w głębi duszy staram 
się spojrzeć na to z innej perspektywy. Bo te 
wspominane czajniki musiały się kiedyś bo-
leśnie poparzyć. I teraz same oddają tą „parę” 
w otoczenie, siedząc i gotując się z wkurwi-
enia na rozgrzanym palniku. Czasem coś 
jest silniejsze od nas i człowiek i musi, bo się 
udusi. Tyle tylko, że nie zawsze (a w zasadzie 
rzadko kiedy) wychodzi to jemu (a zwłaszcza 
odbiorcy!) na zdrowie. 

Dlatego obiecajmy sobie coś dzisiaj, dro-
gie czajniki, spodki, kubeczki!

Ma być zajebiście, najpóźniej od jutra!
Mam na myśli taki vibe, który będzie po-

kazywał „girl power” w czystej postaci.
Bez oceniania, czy twoja koleżanka chce 

mieć dzieci, czy woli koty (pozdrawiam, mat-
ka córeczki o rudej sierści).

Bez wytykania sobie słuszności rozpoczy-
nania treningów na jędrniejsze pośladki, czy 
tam cycki.

Bez nawiązywania relacji dla korzyści ma-
terialnych. 

Bez obgadywania koleżanek z  działu 
obok, nawet jeśli na to zasłużyły - miejmy kla-
sę i bądźmy ponad tym!

Nie bądźmy czajnikami, bądźmy ręcznie 
malowanymi imbryczkami. 

Takimi, jak z firmy Bolesławiec.
OK?    

 
NIE BĄDŹCIE DLA 
SIEBIE TAKIMI 
CZAJ NIK A MI!

UŚCIŚLAJĄC, BO WZROK ZATRZYMAŁYŚCIE ZAPEWNE NAD TYM 
CZAJNIKIEM…TO OKREŚLENIE IDEALNIE PASUJĄCE DO TYPU KOBIET, 
KTÓRE NIECO ROZMINĘŁY SIĘ Z ZASADĄ „GIRL POWER”, DAJĄC TEMU 
BEZCEREMONIALNY PRZYKŁAD W SIECI I CODZIENNYM ŻYCIU.

TEKST Marta Stoberska   ZDJĘCIE Pexels.com

DZIEW
         CZY N Y! 

Serio dziewczyny, czemu sobie to robimy?
Dlaczego nadal kręci nas obgadywanie roz-

miaru tyłka koleżanki z działu IT, chociaż jesz-
cze 2 dni temu w firmowej kantynie sączyłyśmy 
razem poranną cappuccino na sojowym?

Dlaczego na grupach dla młodych mam 
(wiem, sama sprawdzałam!) kobiety-czajniki 
wolą pluć jad…wrzątkiem na kobiety, które 
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WITAJ, 
(nie)znajomy

TEKST Joanna Rembowska  
ZDJĘCIE Pexels.com

OD NAJMŁODSZYCH  
LAT CIERPIĘ NA PEWNĄ 
PRZYPADŁOŚĆ. OTÓŻ 
MAM PONADPRZECIĘTNĄ 
PAMIĘĆ DO TWARZY. 
WYSTARCZY, ŻE SPOJRZĘ 
NA CZŁOWIEKA, 
PRZEZ KILKA SEKUND 
ZATRZYMAM NA 
NIM SWOJĄ UWAGĘ 
I BĘC! POZAMIATANE, 
TWARZ ZAPAMIĘTANA. 
USŁYSZAŁAM KIEDYŚ, 
ŻE TO JAKIŚ DAR OD 
LOSU. NO NIE WIEM. DLA 
MNIE BYWA CZĘSTO 
PRZEKLEŃSTWEM, BO 
KIEDY TYLKO MIGNIE 
MI PRZED OCZAMI 
ZNAJOMA TWARZ OD 
RAZU ZACZYNA SIĘ TEN 
GORĄCZKOWY PROCES 
MYŚLOWY - SKĄD ZNAM 
CZŁOWIEKA?! I MYŚLĘ, 
KLUCZĘ, NIE MOGĘ SIĘ 
SKUPIĆ NA NICZYM 
INNYM, TYLKO ANALIZUJĘ 
I CZEKAM NA MOMENT, 
KIEDY KRZYKNĘ EUREKA! 
TO PAN Z KOLEJKI 
W WARZYWNIAKU, 
POMIDORY MALINOWE 
DLA ŻONY KUPOWAŁ.



szczęście w dobie maseczko-
wej moja przypadłość daje mi 
chwilę wytchnienia. Mój mózg 

dostaje sygnał „ot, kolejna zasłonięta twarz” 
i już, wystarczy. Analizowania nie będzie. Za 
to wcześniej? Hulaj dusza!

Czekając kiedyś na autobus z nudów 
obserwowałam swoich towarzyszy na przy-
stanku. Pani w wieku balzakowskim podja-
dająca ukradkiem kabanosy, pan z włosami 
białymi jak śnieg dreptający w miejscu, chło-
pak zerkający co chwilę na zegarek …. i nagle 
BUM! Znajoma twarz! Znam go! W  tym 
wypadku proces myślowy przebiegł jakoś 
szybciej i oto mam, to mąż mojej znajomej 
z podstawówki. Znajomej, z którą widziałam 
się ostatnio prawie dwie dekady temu, ale 
dzięki Markowi Zuckerbergowi jestem na bie-
żąco z jej życiem. Narzeczony numer jeden, 
potem kolejno dwa i trzy. Ten z przystanku, 
to wcale nie ten trzeci tylko drugi, zeszli się po 
roku, o czym ochoczo informowała znajoma. 
Później to już standardowo. Zdjęcia z przy-
gotowań do ślubu, z przymiarki sukni (białej 
bezy z miliardem koronek i koralików, która 
moją filigranowej figury znajomą zmieniła 
w świecącego bałwana), z samej uroczystości, 
podróży poślubnej i życia tuż po. Zdjęcia USG 
pierwszej ciąży, zaraz po porodzie (dumny 
tatuś przecinał pępowinę), pierwszy ząbek, 
dzięki Bogu nie kupka, zupki, przecierki, 
pampersy, ranki i wieczory. 

Codziennie nowa fota dokumentująca 
rodzinną sielankę. Mimowolnie stałam się 
bierną uczestniczką ich życia. Ten zegarek, 
na który tak zerkał co chwilę, dostał na Boże 
Narodzenie od teściowej. Widziałam czło-
wieka pierwszy raz na własne oczy, a mogła-
bym śmiało podejść do niego i powiedzieć 
„Cześć stary!” i nawet nie pytać „Co sły-
chać?”, bo doskonale wiem, co słychać.

Przeraziło mnie to wtedy i trzyma do tej 
pory. Dobę mediów społecznościowych przy-
jęliśmy z całym dobrodziejstwem inwenta-
rza. Według portalu Business Insider w 2018 
roku konta na portalach społecznościowych 
posiadało już 3,484 mld użytkowników, czyli 
około 45 proc. populacji świata. Jednocześnie 
każdego roku odnotowuje się coraz większą 
liczbę uzależnień od social mediów. Potrzeba 
atencji i akceptacji wyrażająca się w kciukach, 
serduszkach, gifach i komentarzach spowo-

Na

dowała masowy ekshibicjonizm. Publikujemy 
wszystko. Sytuacje zarezerwowane kiedyś 
tylko dla najbliższych, stały się publiczne. 
Dzielimy się codziennością ze znajomymi, 
których nie rozpoznajemy później na ulicy. 
Wstawiamy zdjęcia nie myśląc, kto je 
może oglądać i do jakich celów wykorzy-
stać. Zacieramy przy tym często granicę 
między światem rzeczywistym, a tym wir-
tualnym, w którym tak chętnie kreujemy 
swoją własną bajkę. Nie sprzedajemy 
przecież cieni pod oczami, kłótni, zdrad, 
rozwodów czy biegunek. Choć być może 
do czasu? Wpadliśmy w pułapkę mass me-
diów, z której uwolnić się nie zawsze jest 
tak łatwo. Iluzja bycia w  centrum uwagi 

i przynależności do grupy bywa kusząca, 
a kwestia ceny staje się wtedy nieistotna. 

Stojąc na tym nieszczęsnym przystanku, 
szybko zalogowałam się na własne konto. 
Byłam ciekawa, jaki poziom osiągnęło moje 
uzewnętrznienie. Kilka zdjęć z wakacji, tro-
chę prywaty z imprez, dużo wieści o kotach. 
Najgorzej nie jest, ale najlepiej też nie.

Nie dorosłam jeszcze do wylogowania 
się na stałe ze społecznościówek. Gram 
w tę grę razem z innymi, ale następnym 
razem, kiedy będę chciała opublikować 
fotę na portalu zastanowię się dwa razy. Nie 
chcę przecież, żeby kiedyś na przystanku 
podszedł do mnie (nie)znajomy i krzyknął 
„Cześć stara! Wiem wszystko”.   

GR A M W TĘ GR Ę R A ZEM Z I N N Y MI, 
A LE NASTĘPN Y M R A ZEM, K IEDY BĘDĘ 
CHCI A ŁA OPU BLIKOWAĆ FOTĘ NA 
PORTA LU ZASTA NOW IĘ SIĘ DWA R A Z Y.

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

W I T A J ,  ( N I E ) Z N A J O M Y



CZY SŁYSZAŁAŚ O WŁOSOWYM PARADOKSIE? ZAPEWNE NIE RAZ MYŚLAŁAŚ, ŻE CHCESZ 

MIEĆ WŁOSY PROSTE ZAMIAST KRĘCONYCH LUB KRĘCONE ZAMIAST PROSTYCH. MŁODZI 

LUDZIE CHCĄ WŁOSÓW SIWYCH, A STARSI - KOLOROWYCH. NATOMIAST CI CO NIE MAJĄ 

ICH WCALE, CHCĄ JAKICHKOLWIEK. JEDNO JEST PEWNE: JAKIE NIE BYŁYBY NASZE WŁOSY, 

NAJŁADNIEJ WYGLĄDAJĄ ZADBANE I ODPOWIEDNIO PIELĘGNOWANE. SZCZEGÓLNYM 

WYZWANIEM SĄ WŁOSY KRĘCONE – DBANIE O NIE WYMAGA NIEZWYKLE DUŻO CZASU 

I WYSIŁKU. NIC WIĘC DZIWNEGO, ŻE TAK CZĘSTO STAJĄ SIĘ OBIEKTEM WESTCHNIEŃ.

TEKST Paulina Szczepańska   ZDJĘCIA Mat. Prasowe

5 2 – 5 3 F O R  H E R

ZAKRĘCONA 

ZIMA 



łosy kręcone wymagają szczegól-
nej pielęgnacji. Wynika to przede 
wszystkim z ich nierównej struk-

tury i tendencji do odchylania się łusek na 
łodydze. Ponadto łatwo tracą wilgoć i nie od-
bijają światła, przez co włos jest matowy, prze-
suszony, a to z kolei powoduje jego łamliwość, 
puszenie się oraz szybsze urazy mechanicz-
ne. Aby skutecznie okiełznać loki, warto prze-
strzegać kilku wskazówek. Jest to szczególnie 
ważne zimą, która jest trudną porą roku. Gdy 
za oknem zamieć, kręcone włosy warto okryć 
czułym szaliczkiem pielęgnacji. 

KWAS Z KWASEM,  
CZYLI NIE ZAKWASZAJ! 
W okresie zimowym łuska włosa jest po-
wierzchownie przesuszona. Wpływ na to ma 
ogrzewanie w pomieszczeniach oraz mróz na 
zewnątrz. Celem zakwaszenia jest wygładze-
nie – działa ono na zasadzie " zbiegnięcia się" 
łuski i tym samym lepszego przylegania do 
łodygi włosa. Ale jeśli zostanie wykonane na 

W

Z A K R Ę C O N A  Z I M A 

A BY  S K U T E C Z N I E  OK I E Ł Z N AĆ 
L OK I ,  WA RT O  PR Z E S T R Z E G AĆ 
K I L K U  WS K A Z ÓW E K .  J E S T  T O 
S Z C Z E G ÓL N I E  WA Ż N E  Z I M Ą ,  KT ÓR A 
J E S T  T RU D N Ą  P OR Ą  ROK U.

łusce włosa suchej czy mocno nieregularnej, 
efekt będzie niestety odwrotny – włosy będą 
przesuszone i wizualne w gorszym stanie, niż 
przed zabiegiem. 

Unikaj płukanek:
• octowej 
• cytrynowej  
• owocowej (również z herbatek – 
malinowej, truskawkowej) 
• z kwasu mlekowego.

PROTEINY I NAWILŻANIE 
W ZIMIE = PUSZEK NIE 
OKRUSZEK! 
Przy zmiennej wilgotności powietrza część 
protein zachowuje się niestabilnie, dając 
efekt przesadnej wilgoci. A stąd już krok do 
jeszcze większego włosowego puchu. Zimą 
unikajmy więc protein (szczególnie w połą-
czeniu z nawilżaniem). 

Włosy kręcone kochają emolienty, czyli 
masełka i  oleje. Wybieraj te naturalne, 
na przykład:
• masło kakaowe 
• mało murumuru 
• masło shea 
• masło tucuma (polecany do włosów rudo-
złocistych -  podkreśla ich odcień) 

Masło (najlepiej po rozpuszczeniu - możesz zo-
stawić na kilka minut miseczkę z masłem na 
kaloryferze) z dodatkiem kilku kropel olejku 
nanieś na skóre głowy oraz włosy (wystarczy 

PAULINA SZCZEPAŃSKA
www.paulinaszczepanska.mymonat.com
www.instagram.com/paulaszczepanskamonat/
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 U N IK A M Y W T Y M 
CZA SIE ŻELI NA 

BA ZIE WODY – PO 
ICH UŻ YCI U W ŁOSY 

BĘDĄ SZT Y W N E 
I N IJA K IE.

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

cieniutka warstwa). Taką mieszankę mo-
żesz zostawić na głowie nawet na całą noc. 
W tym czasie wniknie ona w głębsze war-
stwy skóry oraz włosów. Taki zabieg, po-
wtarzany minimum raz w tygodniu, ide-
alnie odżywi nasze loki - doda im blasku 
i ładnego skrętu.

SCHEMAT MYCIA WŁOSÓW 
KRĘCONYCH. 
Przy włosach kręconych idealną metodą 
mycia jest odwrócone OMO. To metoda, 
która polega na myciu włosów zgodnie ze 
schematem: odżywka-szampon-odżywka. 
Dzięki odżywce, nakładanej jako pierwszej, 
zabezpieczamy włos przed uszkodzeniami 
mechanicznymi w trakcie mycia szampo-
nem. Zawsze używajmy szamponu delikat-
nego, ale jednocześnie skutecznie oczysz-
czającego naszą skórę głowy oraz włosy. 
Najlepiej poradzi sobie z myciem wtedy, gdy 
przed każdym spłukaniem pozostawimy go 
na kilka minut na włosach. 

Włosy kręcone należy dokładnie płukać. 
Rozczesujemy je grzebieniem o szerokim 

rozstawie ząbków, w ostatnim kroku - przy 
nałożeniu ostatecznej warstwy odżywki. 
Następnie spłukujemy odżywkę i po odci-
śnięciu nadmiaru wody zawijamy włosy naj-
lepiej w bawełnianą koszulkę, zgodnie z za-
sadami ploppingu (metody, która pozwala 
wydobyć skręt loków). Koszulkowanie sto-
suje się przed pozostawieniem włosów do 
naturalnego wyschnięcia bądź przed zasto-
sowaniem suszarki z dyfuzorem. 

Im chłodniej i mroźniej, tym tłustszy po-
winien byś produkt do stylizacji. Unikamy 

w tym czasie żeli na bazie wody – po ich 
użyciu włosy będą sztywne i nijakie. Zima 
to okres wzmożonego zapotrzebowania 
na emolienty, dlatego emolientowy krem 
do loków to rozwiązanie idealne. Nakłada-
my go wgniatając w półsuche włosy, w kie-
runku od końców ku górze, jednocześnie 
stylizując loki i zabezpieczając końcówki. 
Do takiego zabiegu najlepiej sprawdzi się 
Krem do podkreślenia Loków Monat Stu-
dio One (172 zł). Możesz kupić go na stronie  
www.paulinaszczepanska.mymonat.com .  

 www.instagram.com/olgabarej/
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ie do końca wiem dlaczego dzieje się tak, jak 
się dzieje, no ale nie da się temu zaprzeczyć. Im 
jestem starszy, tym mniej dzieł literackich, fil-

mowych czy artystycznych przyjmuję bezrefleksyjnie 
i tym bardziej wymagający się staję. Pewnie to kwestia 
zebranego doświadczenia oraz umiejętności oddzie-
lenia możliwych do zakiełkowania ziaren od plew, któ-
re natychmiast powinny wylądować w bio-koszu. Boję 
się co będzie za lat dwadzieścia albo trzydzieści, ale 
jednocześnie mam nadzieję, że będę się jeszcze czasem 
dawał oczarować obrazom, filmom czy dźwiękom.

N

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.

Drodzy czytelnicy, zapewne macie podobne spo-
strzeżenia i odczucia... Dajmy na to – oglądacie dobrze 
zapowiadający się serial kryminalny, w którym to jed-
nak już pod koniec pierwszego odcinka fabuła nie klei 
się w całość, albo jesteście na seansie filmowym, z któ-
rego po kwadransie chcecie uciec. Zważywszy na fakt, 
że wybraliście się do kina, które kilka dni wcześniej 
otworzyło się po pandemicznym szale, postanawiacie 
jednak zostać i cierpliwie wyczekujecie końca. Podobna 
historia zadziewa się wtedy, gdy idziecie do teatru i tyle 
co drzwi zamkną się na amen (czasem myślę sobie, że 
to celowy zabieg, żeby widownia nie opustoszała), a już 
chcecie wrócić do własnego domu albo wypić całe zapa-
sy wina, które właśnie odkorkowuje się we foyer.

Czasem pytam siebie – jak to jest w ogóle możliwe? 
Czy ukończonego filmu naprawdę nikt wcześniej nie 
ogląda w całości, napisanej przez siebie książki autor nie 
czyta od deski do deski, a sztuki teatralnej nie próbuje 
się na scenie przed premierą? Może to dlatego, że reżyser 
swojego wątpliwej jakości dzieła sam nie jest w stanie obej-
rzeć do końca, a pisarz po dwóch latach siedzenia przed 
komputerem nie widzi różnicy pomiędzy światem real-
nym, a tym przedstawionym na kartkach? Wiem, wiem, 
o gustach się nie dyskutuje, ale istnieją na świecie rzeczy 
tak obiektywnie złe, że nie miały prawa się zadziać, zaist-
nieć. One jednak są, a co gorsza czasem przywdziewają 
maskę świetności i dopiero to my – widzowie, słuchacze, 
czytelnicy, dokonujemy odkodowania, widząc całe to zło 
przykryte kolorowym papierkiem. Niestety nader często 
okazuje się, że w środku trafia nam się cukierek, który 
pozostawia po sobie nieprzyjemny posmak goryczy albo 
wręcz pachnie artystyczną pleśnią.   
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UBÓSTWO KOBIET BYWA NIEWIDOCZNE. OCZYWIŚCIE W DYSKURSIE PUBLICZNYM, BO W RZECZYWISTOŚCI JEST BOLEŚNIE 
NAMACALNE. MOŻE OZNACZAĆ WYBÓR MIĘDZY KUPNEM PODPASEK, A JEDZENIEM DLA DZIECKA, UTRUDNIONY DOSTĘP 
(LUB JEGO BRAK) DO PROFILAKTYKI GINEKOLOGICZNEJ, NIERÓWNOŚCI W WYNAGRODZENIU, BEZPŁATNĄ I NIEWIDZIALNĄ 
PRACĘ W DOMU CZY LUKI W EMERYTURACH. NIE JEST TO JEDNAK TEMAT, KTÓRY CHCEMY PORUSZAĆ.

O FEMINIZACJI 
UBÓSTWA

ROZM AW I A M Y Z SOCJOLOŻK Ą, 
DR IZĄ DE SPER A K



O  F E M I N I Z A C J I  U B Ó S T W A  R O Z M A W I A M Y  Z  S O C J O L O Ż K Ą

U B Ó S T WO  BA R DZ O  MO C NO 
O GR A N IC Z A  DE C Y Z YJ NO Ś Ć 
O   S OB I E  W   K W E S T I AC H 
R E PRODU KC YJ N YC H.

Ekonomiczne skutki pandemii Covid-19 
bardziej odczują mężczyźni czy kobiety?
Oczywiście nie wiemy tego, co będzie. 
Zasadniczo jednak już w tej chwili na przykład 
spadek płac dotknął bardziej kobiety niż męż-
czyzn. Wiemy też, że wszystkie ciężary ekono-
miczne w większym stopniu obciążają kobiety. 
Jest źle, a jeśli ma być jeszcze gorzej, to na 
pewno dla kobiet. Choćby dlatego, że nie mamy 
żadnych programów politycznych zajmujących 
się biedą i ubożeniem.

Mówi pani „bieda i ubożenie”. Kiedy 
możemy mówić o ubóstwie?
Definicji jest wiele, ale tych głównych, sto-
sowanych przez badaczy jest kilka. Jedną 
z takich definicji, stosowanych na przykład 
w łódzkim ośrodku badawczym, w Instytucie 
Socjologii UŁ, w którym pracuję, jest kryte-
rium uprawnienia do pomocy społecznej, 
czyli szacuje się, że gospodarstwo ubogie 
spełnia właśnie te kryteria. 

Stosuje się różne mierniki, takie jak na 
przykład minimum socjalne. I tu już może 
być dyskusja, czy osoba, która przekracza 
minimum socjalne o 100 złotych, jest uboga? 
Tak, jest uboga. 

Wydaje mi się, że w publicznym dyskursie 
ubóstwo jest marginalizowane. Nie 
chcemy o tym mówić, udajemy, że nie 
widzimy problemu?
Sam termin bieda albo ubóstwo jest odstręcza-
jący. Jednocześnie wielu z nas boi się biedy 
- nasze rodziny często jej doświadczały, my sami 
jej doznaliśmy i po prostu naturalną reakcją jest, 
aby uciekać od tego niewygodnego tematu. 

Kiedy zaczęłam używać terminu „femini-
zacja ubóstwa”, to moja koleżanka, która jest 
polonistką i pisarką, powiedziała mi, że jest 
to bardzo ważny temat, ale to jest taka nazwa, 
której nie da się słuchać. Kto chce słuchać 
o ubóstwie? W dodatku medialne obrazy ubó-
stwa są często bardzo stereotypowe. Oficjalnie 
nie mieliśmy biednych w PRL-u, więc mamy 
biednych tylko w lekturach szkolnych, gdzie 
Rozalkę upieczono w piecu albo dziecko wszy-
wało sobie kartki do zeszyciku. 

Pojawia się również ta bieda, która ma być 
biedą albo niezaradnych życiowo, albo biedą 
po pegeerze. I od razu pojawia się stereotyp 
siedzącego na ławce pod sklepem, pijącego 
Arizonę, mieszkańca byłego pegeeru, albo 
stereotyp biedy na własne życzenie – czyli ci, 
którzy nie potrafili zadbać o siebie, więc ich 
bieda jest ich winą. I takie stereotypy są nie-
stety wciąż powielane. 

Doświadczenie ubóstwa jest inne dla 
mężczyzn i dla kobiet?
Oczywiście, że tak. Takim najbardziej ob-
razowym przykładem jest to, że mężczyźni 
nie doświadczają ubóstwa menstruacyjnego. 
Wiemy, że są kobiety, które mają wybór, albo 
kupić dziecku jedzenie, albo sobie podpaski. 
Gdybyśmy szukały teraz jakiegoś analogicz-
nego przykładu, w którym mogą się znaleźć 
mężczyźni, to wcale nie jest łatwo. Możemy 
pomyśleć, że mężczyzna nie ma na maszynkę 
do golenia. No to ok, będzie chodził jakiś czas 
z zapuszczoną brodą.

To nie jest produkt pierwszej potrzeby, 
tak jak podpaski.
Oczywiście. Albo na przykład mężczyzna nie 
ma pieniędzy na prezerwatywy, ale to nie on 
będzie w ciąży. Bardzo duża część ubóstwa, 
tego niewidocznego, tego kobiecego, dotyczy 
właśnie wymiaru reprodukcyjnego. 

Ubóstwo bardzo mocno ogranicza decy-
zyjność o sobie w kwestiach reprodukcyjnych. 
Ubóstwo w rodzinie będzie wpływało negatyw-

nie na dostęp dziewczynek do edukacji seksual-
nej czy opieki ginekologicznej, jeśli nie jest ona 
dostępna w ramach ubezpieczenia. Oznacza to 
brak dostępu do profilaktyki zdrowia reproduk-
cyjnego oraz barierę antykoncepcji.

O jakich przyczynach ubóstwa wśród 
kobiet możemy mówić? Niższe zarobki, 
szklany sufit, samotne macierzyństwo?
To wszystko, o czym pani mówi i jeszcze dwie-
ście innych przyczyn. Rynek pracy na przykład 
dyskryminuje pracowników ze względu na ich 
płeć i jest to dyskryminacja na wszystkich po-
ziomach - rekrutacji, warunków zatrudnienia, 
awansu czy emerytury. 

Młode kobiety są kulturowo wpychane 
w inny wzorzec kariery niż mężczyźni, są na 
przykład zachęcane do podejmowania studiów 
pedagogicznych czy pielęgniarskich, bo będą 
podejmowały później role opiekuńcze. Kobiety 
od najmłodszych lat nie są zachęcane do kon-
kurowania z chłopcami, a tam, gdzie konkurują 
muszą być dwa, trzy razy lepsze, żeby osiągnąć 
te same efekty.
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Poza tym kobieta na rynku pracy najpierw 
jest młoda, więc pewnie będzie zaraz chciała 
zajść w ciążę, później, kiedy już urodzi, na 
pewno będą zwolnienia albo urlopy, a potem, 
jak już odchowa dzieci, to jest już za stara, żeby 
pracować zawodowo.

Czyli dochodzi nam jeszcze 
dyskryminacja ze względu na wiek.
Gloria Steinem już w latach 70tych XX wieku 
stwierdziła, że nie ma dobrego wieku dla kobiet, 
wolnego od dyskryminacji. 

Z moich badań prowadzonych w 2004 
roku w Łodzi wynika, że 52 lata to jest gra-
nica nie zatrudnialności. Kobieta, która traci 
pracę w wieku 52 lat zasadniczo nie ma szans 
na ponowne jej znalezienie na otwartym 
rynku pracy i obawiam się, że nic nie wska-
zuje na to, żeby coś się w tej sytuacji zmieniło. 
Tak naprawdę nikt się nie interesuje, co się 
dzieje z tymi kobietami. 

Najbardziej dramatyczna sytuacja dotyczy 
tego, co się dzieje z emeryturami. Reforma 
emerytalna przeprowadzona w Polsce sprawiła, 
że emerytury kobiet relatywnie się obniżyły 
w stosunku do emerytur mężczyzn. 

Mamy coraz więcej kobiet, które nie będą 
miały uprawnień emerytalnych lub których 
emerytura będzie niższa niż minimalna. 
Bieda starszych kobiet, oprócz niższej eme-
rytury, to również sytuacja, w której zostają 
wdowami, kiedy ich świadczenia są również 
źródłem wsparcia w rodzinie. Do tego do-
chodzą problemy zdrowotne i ciągle rosnące 
koszty leczenia.

Każda kobieta narażona jest na 
doświadczenie ubóstwa?
To może dotknąć nas wszystkie. Badaczka fe-
minizacji biedy, Irena Reszke, przywoływała 
obliczenia Henryka Domańskiego, jeszcze 
z końcówki lat 90-tych, które wskazują, że 
dziewczynka rodząc się jest już statystycznie 
narażona na ubóstwo bardziej, niż chłopiec. 
Oczywiście są kobiety, które tego nie doświad-
czą, ale statystycznie tego nie unikniemy - pra-
wie wszystkie zarabiamy mniej niż mężczyźni 
i jesteśmy bardziej narażone na dyskryminację 
w pracy. W rodzinie często jesteśmy obciążone 
obowiązkami domowymi i pracą opiekuńczą. 

Która jest niewidzialna.
Niewidzialna i nieodpłatna. Jeśli więc mamy 
konkurować z mężczyznami o karierę i pienią-
dze, a jesteśmy zarobione po uszy, to już na star-
cie jesteśmy w innym miejscu. 

Do tego dochodzi jeszcze mocno tabuizo-
wana, a dotyka 25 procent kobiet, przemoc 
w rodzinie, której jedną z form jest przemoc 
ekonomiczna. Kobieta nie zarabia pieniędzy, 
jest ich pozbawiana przez swojego przemoco-
wego partnera. Jak więc ofiara przemocy domo-

wej miałaby konkurować o pracę z kolegami, 
którzy jej nie doświadczają?

Czynników, które narażają kobiety na biedę 
bardziej niż ich hipotetycznego brata bliźniaka 
jest po prostu milion.

Mówimy o ubóstwie materialnym, 
o nieodpłatnej pracy w domu, 
wychowaniu dzieci, opiece nad bliskimi. 
Ciężko w tym wszystkim znaleźć czas dla 
siebie, czas na odpoczynek, dokształcanie 
się czy rozwijanie swoich zainteresowań. 
Czy taka sytuacja może mieć również 
konsekwencje społeczne?
Nierówne szanse, to nierówne społeczeń-
stwo, którego połowa znajduje się w gorszej 
sytuacji ekonomicznej, na gorszej pozycji 
społecznej. Ma mniejszy udział we władzy 
i mniej liczy się politycznie tylko i wyłącznie 
dlatego, że składa się z kobiet. Wszelkie nie-
równości społeczne są szkodliwe dla systemu 
społecznego. Społeczeństwa, gdzie jest wię-
cej równości zyskują, także ekonomicznie. 
Najprostszy przykład, to koszty opieki zdro-
wotnej. Jeśli wszystkie i wszyscy mają równy 
dostęp do profilaktyki, to koszty leczenia, 
ponoszone przez system opieki zdrowotnej, 
są mniejsze, podobnie jak koszty świadczeń 
rehabilitacyjnych, rentowych czy pomocy 
społecznej dla tych, którzy z powodu stanu 
zdrowia wypadają z rynku pracy.

Wspominała Pani o tabu dotyczącym 
ubożenia, o stereotypach. W jaki sposób 
możemy przełamywać stereotypy 
i przeciwdziałać ubóstwu?
Z mojej strony, jako badaczki, aby przełamywać 
tabu milczenia najpierw muszą być przeprowa-
dzone badania, które dotrą do szerokiego od-
biorcy. Zrobił to na przykład Kongres Kobiet 
w 2009 roku, ale jest rok 2021, Kongresu 
Kobiet już nie ma, a problematyka kobieca nie 
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jest w Polsce chętnie podejmowana. Ze strony 
władz musi być wola słuchania, zbierania da-
nych i na tej podstawie zmiany rzeczywistości 
społecznej. Żadna ekipa rządząca nie miała 
takiej potrzeby, żeby zmniejszyć zakres biedy 
i działać przeciw niej systemowo. 

W Polsce sytuacja jest naprawdę drama-
tyczna. Kiedy wskazujemy grupy osób, które są 
narażone na biedę, to w pierwszej kolejności są 
to dzieci i mówimy wtedy o juwenilizacji biedy. 
Przed wprowadzeniem programu 500+ była to 
największa kategoria biedy. Drugą grupą na-
rażoną na ubóstwo są właśnie kobiety - wtedy 
mówimy o feminizacji biedy. Nie mamy teraz 
masowych danych na ten temat, być może te 
zjawiska się wyrównały. 

Aby przeciwdziałać ubóstwu i zmniejszać 
jego zakres potrzebne są programy równo-
ściowe w różnych miastach, na poziomie 
samorządowym. W Łodzi przygotowywany 
jest Wieloletni Program Przeciwdziałania 
Dyskryminacji i jako pierwsi w Polsce do czyn-
ników narażających na dyskryminację, obok 
innych standardowych przesłanek dyskry-
minacji, uwzględniliśmy ubóstwo. Na razie 
powstała lokalna diagnoza, w której między 
innymi opisane zostały skutki ubóstwa, także 
kobiet i dzieci. Wskazano rekomendacje dla 
lokalnej polityki oraz przykłady dobrych 
praktyk w tym zakresie z innych miejscowo-
ści w kraju i za granicą. Kolejną fazą powinno 
być stworzenie samego programu, uwzgled-
niającego te dane i przepisującego te reko-
mendacje na konkretne rozwiązania, które 
będą przez miasto wprowadzone. Pandemia 
zatrzymała prace nad tym etapem, ale mam 
nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku lat 
program ten zostanie w Łodzi wprowadzony. 

Tymczasem społeczeństwo obywatelskie 
nie śpi i właśnie pojawiają się w Łodzi „różowe 
skrzyneczki”, inicjatywy, które bezpośrednio 
dotyczą ubóstwa menstruacyjnego.   
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T O N A S Z A W I Z Y T Ó W K A .  N I E K A Ż DY J E D N A K M OŻ E 
P O C H W A L I Ć S I Ę P I Ę K N Y M U Z Ę B I E N I E M . N A S Z C Z Ę Ś C I E 
N O W O C Z E S N A S T O M AT O L O G I A P OZ W A L A O D M I E N I Ć 
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Jakie można zaproponować leczenie dla pacjentów poje-
dynczymi brakami lub całkowitym bezzębiem?

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

-
-

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

-

następuje etap uzupełnień tymczasowych, aby pacjent mógł oce-

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

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

nienaruszenie sąsiednich zębów może okazać się bardzo przekonują-

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

-
mują się raczej bezproblemowo. Wieloletnia praktyka wskazuje na 

-
wym okresie gojenia objawy te łatwo skorygować.

Podsumowując, odbudowy protetyczne poprawiają warunki zgry-
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POWIEDZIEĆ, ŻE WYŚCIGI KONNE TO „IMPREZA SPORTOWA”, TO JAK OKREŚLIĆ IPHONE’A „URZĄDZENIEM DO 

DZWONIENIA”. MOŻLIWOŚĆ WYKONYWANIA POŁĄCZEŃ JEST TU CECHĄ WAŻNĄ, ALE ZDECYDOWANIE NIE JEDYNĄ. 

PODOBNIE W ZAWODACH JEŹDZIECKICH NIE CHODZI TYLKO O TO, KTÓRY KOŃ OTRZYMA TYTUŁ ZWYCIĘZCY 

- TO, CO DZIEJE SIĘ „PRZY OKAZJI” GONITWY CZĘSTO JEST RÓWNIE WAŻNE, CO SAM WYŚCIG.

TEKST Ola Garlej    ZDJĘCIA Mat. Prasowe



eźmy na przykład outfit przybyłych na zawody 
gości. Coroczna legendarna impreza w Ascot 
przyciąga rzesze nie tylko pasjonatów jeździec-

twa, ale i mody – nierzadko bywa, że rywalizacja brytyj-
skich elegantek staje się ważniejsza od tej toczącej się na 
wyścigowym torze, a na ustach wszystkich jest nie ogier, 
który jako pierwszy pokonał linię mety, ale dama, której 
głowę ozdabiał kapelusz o najbardziej wymyślnej kon-
strukcji. Istotą skrupulatnie planowanych stylizacji (za-
wsze regulowanych jasnym dresscode’m) nie jest jednak 
odwracanie uwagi od głównego przedmiotu spotkania. 
Wręcz przeciwnie – elegancki look ma dodatkowo pod-
kreślać, że jeździectwo to bardzo wytworny i elegancki 
sport. Jak mocno świat jeździectwa i mody przenikają się 
nawzajem, wie najlepiej Małgosia Sprengel – założycielka 
jubilerskiej marki Farys.Design

IDEALNA RÓWNOWAGA 
Niezwiązanych z jeździeckim środowiskiem, Farys.Design 
zachwyci minimalistyczną i wyszukaną formą. Ci, którym 
nieobce są pojęcia wędzideł czy strzemion, dostrzegą w niej 
dodatkowo szereg motywów subtelnie nawiązujących do jeź-
dziectwa. Niezależenie jednak od tego, czy kontakt z końmi 
oznacza dla Was cwał po polach i stepach na grzbiecie gorą-
cokrwistego rumaka, czy jedynie seans „Zaklinacza koni”, 
na pewno docenicie, jak wyważone są projekty Małgosi. 

Farys.Design balansuje między klasyką, a nowocze-
snym designem. Biżuteria marki jest elegancka, ale jedno-
cześnie nie brak jej casualowego luzu. Jest tak delikatna 
i subtelna, że doskonale odnajdzie w towarzystwie i sa-
tyny, i jeansu - podkreśli urok wieczorowej stylizacji, ale 
sprawdzi się także jako element codziennego looku.

Nic jednak po najlepszym nawet projekcie, jeśli wyko-
nanie pozostawia dużo do życzenia. Małgosia ma tego świa-
domość, dlatego kładzie duży nacisk na surowce, z jakich 
wykonywana jest biżuteria. Wybiera produkty najwyższej 
jakości: srebro i skórę naturalną. Żadnego plastiku, poliestru 
czy tanich podróbek imitujących metale szlachetne. Wszyst-
kie bransoletki, naszyjniki czy kolczyki wykonywane są 
ręcznie, z dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Efekt? Już 
na pierwszy rzut oka czuć, że to Farys biżuteria doskonałej 
jakości. Tu nie ma miejsca na półśrodki czy amatorkę. 

WIELKIE RZECZY BIORĄ SIĘ Z PASJI
Nieczęsto spotyka się kogoś, o kim można powiedzieć, że 
praca jest dla niego pasją - zajęciem dającym satysfakcję 

W

F A R Y S .  Z  P A S J I  D O  J E Ź D Z I E C T W A

i poczucie spełnienia. W większość przypadków szybko 
staje się robotą - sekwencją nudnych, powtarzanych każ-
dego dnia czynności. Małgosia poświęca swojej marce czas 
i energię nie dlatego, że musi, ale dlatego, że chce. Pasja i za-
angażowanie, z jakimi pracuje nad rozwojem Farys.Design, 
widoczne są na każdym poziomie - od projektów, przez re-
klamujące produkty sesje zdjęciowe, aż po przejrzysty i es-
tetyczny interfejs sklepu internetowego firmy. I przynoszą 
wymierne efekty. Biżuteria Małgosi pojawia się na najważ-
niejszych światowych eventach jeździeckich (Al Khalediah 
Stud & European Arabian Horse Festival A-Show (ECAHO 
int.), Sopot Arabian Horse Show, CSIO*5 Hipodrom Sopot 
Longines FEI Jumping Nations Cup, Cracow Arabian Hor-
se Show & Sale, Baltica Equestrian Tour, Cavaliada czy Ro-
ude Leiw Polo Club International Cup Luxembourg), a nie-
dawno gościła na łamach włoskiego Vogue.   

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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SPIRIT
BAUHAUS

SYKIENKA / DRESS: STYLIST PROPERTY 

BUTY / SHOES: ZARA



B A U H A U S  S P I R I T

GARNITUR / SUIT: MAŁGORZATA SIKORSKA
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GARNITUR / SUIT: ZARA



B A U H A U S  S P I R I T

GARNITUR / SUIT: ZARA 

KRZESŁO / CHAIR: ,,WASSILY" MARCEL BREUER



ZDJĘCIA / PHOTOS:  
Karo Bill @karo_ bill

KOSZULA / SHIRT: HOUSE OF DAGMAR

 BUTY / SHOES: ZARA 

KRZESŁO / CHAIR: MARCEL BREUER

SCENOGRAF  / SET DESIGNER : 
Ake Zorn @akezorn

STYLIZACJA / STYLIZATION: 
Karolina Panfil-Kwiatkowska @charlotinka

MODELKA / MODEL: 
Berenika @berenikasobieraj 
/ @rebel_models 

STYLIZACJA WŁOSÓW/ HAIR STYLING:  
Łukasz Zaręba @zareba_
hair / @maniewski

MAKIJAŻ / MAKE-UP : 
Karolina Tylenda @karolina 
_ tylenda _ makeup

6 6 – 6 7 M O D A  /  F A S H I O N



STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ

REGULAR SECTION OF LODZ AIRPORT

 facebook.com/PortLotniczyLodz  Twitter: @Lodz_Airport  www.lotnisko.lodz.pl

fot. Marcin Bryja
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LEGENDARNE WE JŚCIE
Brama wjazdowa powstała jeszcze za 
czasów średniowiecznych. W XI wieku 
Włodzimierz I rozpoczął jej budowę – 
miała wzorować się na Złotej Bramie 
Konstantynopola. Według legendy, 
Bolesław Chrobry, uderzył w bramę 
mieczem koronacyjnym, co pozostawiło 
na nim ślad. Od tego momentu określa-
no go mianem Szczerbiec.

KULTUR ALNY SPACER 
Aby w pełni poznać uroki miasta, trzeba 
byłoby wybrać się przynajmniej na tygo-

dniową wycieczkę. Miłośnicy literatury 
zdecydowanie powinni odwiedzić Muzeum 
Michaiła Bułhakowa. Światowej sławy pi-
sarz urodził się w Kijowie i to tam zamiesz-
kiwał przez 26 pierwszych lat swojego życia. 
W budynku można zobaczyć, jak wyglądał 
dom pisarza oraz poznać go bliżej dzięki 
500 oryginalnym reliktom (rzeczy osobiste, 
autografy, osobiste zdjęcia).

Następnie warto udać się do serca 
miasta, czyli na ulicę Szoty Rustawele-
go, XII-wiecznego gruzińskiego poety. 
Spacerując tą trasą można podziwiać 
neorenesansowe i secesyjne kamienice.

W t ym roku Kijów obchodzi 30-lecie – od 1991 roku f iguruje jako s tolica Ukrainy. Niegdyś miasto s tanowiło 
główny ośrodek handlow y na arenie międzynarodowej, dziś jes t centrum kulturalnym państ wa.

TEKST: MAT. PRASOWE   ZDJĘCIA: PIXABAY

PODZIEMNE REKORDY
W Kijowie znajduje się najgłębiej 
położona stacja metra. Arsenalna 
znajduje się na głębokości 105 metrów, 
co sprawia, że jazda ruchomymi scho-
dami może wydawać się niekończącej. 
Pierwsza linia została otwarta w 1960, 
a dziś można przemierzać podziemia na 
53 stacjach o łącznej długości liczącej 
ponad 65 km.

Kijowska stacja „Zołoti Worota” 
została uznana przez Daily Telegraph za 
jedną z najpiękniejszych stacji metra na 
świecie. W tym miejscu można prześle-

KIJÓW 
– ZŁOTA BR AMA UKR AINY



K I J Ó W  –  Z Ł O T A  B R A M A  U K R A I N Y

dzić chronologicznie powstanie Kijowa od 
XI do XIII wieku. 

Stacja Kijewskaja miała wychwalić 
przyjaźń rosyjsko-ukraińską. Według 
legend, jedna z mozaik przedstawia wizję 
przyszłości – bohater znajdujący się na niej 
spogląda w monitor laptopa, a w dłoni 
trzyma tablet.

Kijów zaskakuje swoją architekturą, 
mnogością intrygujących i niekonwencjo-
nalnych uliczek, które można przemierzać 
zarówno samemu jak i z gronem przyjaciół. 
Zaciekawi wielbicieli sztuki, architektury 
i miłośników historii.   
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Poznałam cudowne małżeństwo, 
Emilię i Enzo, to państwo, którzy 
wraz ze swoim synem, Dario, pro-

wadzą nieduży pensjonat „La via di casa” 
w nadmorskim miasteczku San Leone. 
Przyjeżdżasz i stajesz się członkiem 
cudownej radosnej rodziny. Ugoszczona, 
wyszykowana i zaopatrzona we wszelkie 
niezbędne informacje ruszam w poszu-
kiwaniu słodkich smaków Sycylii po 
zachodnim wybrzeżu.  

To co do tej pory oglądałam 
w filmach, te wspólne niekończące 
się rozmowy, spędzanie czasu z przy-
jaciółmi w kafejkach, nagle są moją 
codziennością i jest to na pewno ta 
cecha mieszkańców, którą z chęcią 
bym przeniosła do Polski. A wszystko 
z uśmiechem na twarzy i spokojem. Tu 
czuje się wszędzie niezwykły spokój. 

Życie płynie bardzo wolno. Szybko 
wchodzę w ten rytm. Zupełnie nie drażni, 

TEKST: EWA SINIARSKA   ZDJĘCIA: PIXABAY.COM

Na Sycylii żyje się po prostu słodko. Kiedyś bardzo mądr y 
93 letni pan powiedział mi, że najważniejsze w życiu są 
dwie rzeczy – rodzina i zdrowe życie, zdrowe nie tylko 
w kwestii diety, ale w podejściu do niego, spokoju, 
akceptacji, dobroci dla siebie i innych. Będąc na Sycylii 
i patrząc na ludzi, rozmawiając z nimi przypomniały mi 
się jego słowa. Bo tutaj właśnie czuję to wyjątkowo. 
Małe miasteczka to idealne miejsce, gdzie można poznać 
prawdziwe życie i smak Sycylii.  A wybranie na pobyt 
rodzinnego pensjonatu sprawia, że można poczuć się jak 
w prawdziwym włoskim domu.

że przez pół dnia jest tu sjesta i wszystko 
jest zamknięte. To czas na odpoczynek 
i odkrywanie wspaniałych miejsc.

Pytam Sycylijczyków o ich przepis 
na słodkie życie. Mówią mi, że to słońce, 
morze, spokój, uśmiech, świeże owoce, 
dobre jedzenie i rodzina.

W taki sposób żyją i to jest dla nich 
najważniejsze. Piękna inspiracja dla nas 
wszystkich, niezależnie od kraju i wieku.

Życzę Wam zatem słodkiego życia:-)

SYCYLIA
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MOJE MIE JSC A: 
 – Dolina Świątyń, Valle dei Templi. 
Prawdziwy raj dla miłośników staro-
żytnych historii. Podczas gdy tłumy 
turystów przemieszczają się od zabytku 
do zabytku ja  znajduję tam sad pełen 
drzew pomarańczy. Drzewa pomarańczo-
we rosną tu wszędzie, a słońce sprawia, 
że są niezwykle słodkie i soczyste. Sok 
wyciskany z pomarańczy tu i ten w Polsce 
to kompletnie dwa różne smaki. Tutaj 
też próbuję pysznego wyciskanego soku 
z granatów.

– Scala dei Turchi. Na Sycylii odkry-
wam deser, który dla mnie jest swojego 
rodzaju afrodyzjakiem. Smak, którego 
nie da się porównać z niczym innymi. 
To owoc kwiatu opuncji, fichi d’india, 
podany w cząstkach, polany miodem 
i posypany kruszonymi pistacjami. Pró-
buję go po raz pierwszy w miejscowości 
Scala dei Turchi. To miejsce, gdzie białe 
wapienne skały schodzą prosto do morza. 
Na plaży znajduje się restauracja, zespół 
na żywo gra włoskie przeboje a goście 
tańczą na piasku. Tu najpiękniejszy jest 
zachód słońca.

 – Raffadali. Kiedy rozmawiam 
z mieszkańcami, wszyscy mówią o kremie 
pistacjowym i cukierni Le Cuspidi. Tu 
można oszaleć od zapachu, smaku 
i kolorów; lody, ciasta, ciasteczka, kremy. 
I tłumy gości. Podobno tu właśnie jest 
najlepszy krem pistacjowy. W Le Cuspidi 
jem Cannollo, ciastko typowe dla tego 
regionu, które trzeba koniecznie spró-
bować. Przygotowywane z serka ricotta, 
w zawiniętym kruchym rożku, z  plaster-
kiem pomarańczy i posypane kruszonymi 
pistacjami. Nie jest to mój faworyt, ale na 
Sycylii warto poznać ten smak. 

W Raffadali natomiast czuję się jak we 
włoskim filmie, centrum miasteczka to 
mały skwer, na którym siedzi mnóstwo 
grupek starszych mężczyzn, którzy roz-
mawiają, piją kawę i spędzają razem czas. 
Dokładnie tak to sobie wyobrażałam. Na 
żywo ten widok robi ogromne wrażenie. 
Bliskość i przyjaźń.

– Sambuca di Sicilia, wybrane przez 
telewizję RAI najpiękniejszym miastecz-
kiem na Sycylii. Wcale się nie dziwię, że 
gubię właściwą trasę, bo na Sycylii przy-
darza mi się to ciągle i nagle znajduję się 
na drodze w trakcie remontu, którą poza 
mną nie jedzie nikt. Natomiast ja jadę 
trasą wśród sycylijskich winnic. Z każdej 
strony otaczają mnie krzewy winogron. 
Kiedy docieram do miasteczka wszystkie 
moje drogowe problemy zostają wyna-
grodzone. Widok, jaki tam zastaję, jest 
niesamowity. Ogromne przestrzenie pełne 
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zieleni a po środku stare urocze miasteczko. 
Tu rozkoszuję się widokiem i małymi 
uliczkami, gdzie jazda samochodem jest 
prawdziwym sprawdzianem dla kierowców. 
Samochód ledwo daje radę, do tego trafiłam 
na burzę, co nie ułatwia jazdy. W miastecz-
ku jestem podczas sjesty, więc nie mam szans 
poznać tutejszych smaków. Natomiast sam 
widok wart jest podróży.

– Agrigento, największe miasteczko 
w okolicy.  Na głównej ulicy Via Atenea 
znajduje się mnóstwo restauracji, kawiarni, 
sklepów i niesamowitych lodziarni, gdzie 
lodowe desery wyglądają jak kolorowe 
słodkie góry. Ja idę do wypatrzonej przeze 
mnie już wcześniej restauracji L’Ambasatta 
di Sicilia i zamawiam Macaronchini con 
pistacchio. Nie miałam pojęcia, po pierw-
sze, że można zrobić tak pyszny makaron 
z pistacjami i wcale nie jest na słodko, a po 
drugie, że kiedykolwiek będzie mi smako-
wał ser gorgonzola. 

Na deser wybieram tutejszą specjalność, 
czyli Cassatta Siciliana. To ciasto biszkop-
towe, przekładane kremem z riccottą, 
czekoladą i oczywiście pistacjami. Deser 
serwuje mi szef restauracji, Dario. Zaczy-
namy rozmawiać, opowiadam mu o swojej 
podróży i Przystanku Miłość. Pytam go 
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o jego przepis na słodkie życie, a w od-
powiedzi otrzymuję przepis na zrobienie 
Cassaty. Skoro tak, to spróbuję ją zrobić 
i w mojej kawiarni.

– Torre Salsa – ten dzień zapamiętam 
na długo. To najpiękniejsza dzika plaża, 
na jakiej byłam w życiu. Nie ma tu 
niczego poza naturą. Natomiast słodko 
można spędzić czas nad brzegiem morza, 
wśród zieleni i skał. Tu jest się kompletnie 
odciętym od świata, nie ma zasięgu, 
jestem sama na plaży, poza mną nie ma tu 
nikogo. Kiedy wsiadłam do samochodu 

i odjechałam kawałek, musiałam się 
zatrzymać i jeszcze wrócić choć na chwil-
kę, żeby dobrze zapamiętać to miejsce. 
W ogóle nie chciałam stamtąd wracać.

– San Leone – małe miasteczko, w któ-
rym wynajęłam pokój w pensjonacie La 
via di casa. Każdy dzień zaczynam od 
aromatycznej włoskiej kawy i croissanta 
z ricottą lub kremem pistacjowym. Pycha! 
Tu chodzę na spacery uroczym depta-
kiem nad brzegiem morza, z wieloma 
restauracjami i cukierniami. W jednej 
z cukierenek właściciel pozwolił mi wejść 

na zaplecze i zobaczyć jak powstają ciasta. 
Tu też specjalnie dla mnie zamówił pastę 
pistacjową, którą przywiozłam do Polski 
i którą wykorzystam do przygotowywania 
ciast z kremem pistacjowym. W San Leone 
warto odkryć plażę znajdującą się dalej od 
centrum. Szczególnie wspaniale można spę-
dzić czas siedząc na bujanej ławeczce wśród 
drzew nad samym brzegiem morza.   

 
Specjalne podziękowania dla Dario Casalicchio, Emilii 
i Enzo z pensjonatu La via di Casa za przecudowną 
gościnę i pomoc w realizacji projektu.
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