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„PIĘKNO 
POCHODZI Z WNĘTRZA”

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

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

ZBUDUJ SWOJE MIĘŚNIE  
Z EMBODY

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

HYDRODERMABRAZJA 
KWASOWA INNOFACIAL 
– technologia nowej generacji  
w kosmetyce aparatowej

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

TERAPIE TLENOWE WELLOXY

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

BODY 
POSITIVE
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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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BOJĘ SIĘ,  
ż e będzi e mi

PRZYKRO 

TEKST Paulina Junko  ZDJĘCIA Michalina Okręglicka

CHCIAŁA BYĆ MIKROBIOLOŻKĄ, ŻEBY NAZYWALI JĄ TĄ MĄDRĄ. DZIŚ MÓWIĄ O NIEJ “KRÓLOWA 
POLSKICH PODCASTÓW”, A ONA DOSTAJE SKRĘTU KISZEK NA DŹWIĘK TYCH SŁÓW, BO BOI SIĘ, ŻE 

NA TO MIANO NIE ZASŁUGUJE. MA TYSIĄCE SŁUCHACZY, ALE DALEJ TRUDNO JEST JEJ PRZYZNAĆ, 
ŻE JEST PO PROSTU DOBRA W TYM, CO ROBI, A POJEDYNCZY PRZEJAW HEJTU POTRAFI SPRAWIĆ, 
ŻE KWESTIONUJE SENS TEGO WSZYSTKIEGO. O SYNDROMIE OSZUSTKI I SKOMPLIKOWANEJ RELACJI 
Z KREATYWNOŚCIĄ ROZMAWIAŁAM Z JOANNĄ OKUNIEWSKĄ – DZIEWCZYNĄ, JAK MY WSZYSTKIE.



Tak się składa, że znamy się nie od dziś. I na 
początek zadam Ci pytanie, na które chyba znam 
odpowiedź, ale i tak chciałabym od niego zacząć. Czy 
jak siedziałyśmy w liceum w karczmie [“karczma” 
to salka przy sklepiku szkolnym] naprzeciwko siebie 
i spisywałyśmy matmę na przerwie…
…tak, tak było! Ale to jeszcze jest ważne kto od kogo tę mat-
mę spisywał, bo ode mnie na pewno nikt nie chciał, bo ja le-
dwo zdawałam!

To już nie ważne kto od kogo, tam zeszyty latały po 
całej karczmie i nawet się nie wiedziało od kogo się 
spisuje czasami.
Dokładnie.

I chciałam zapytać, czy Ty wtedy, spisując tę matmę, 
myślałaś, że będziesz dziś robić to, co robisz? Może 
nawet nie tyle, że będziesz podcasterką, bo kto dziesięć 
lat temu w ogóle myślał o nagrywaniu podcastów?
To prawda, nikt nie wiedział w ogóle, że coś takiego jest.

1 2 – 1 3 S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E B O J Ę  S I Ę ,  Ż E  B Ę D Z I E  M I  P R Z Y K R O

No właśnie, więc może nie dokładnie podcasty. Ale czy 
miałaś już wtedy jakieś aspiracje twórcze?
Na tamtym etapie licealnym to ja marzyłam o tym, żeby być 
mikrobiologiem. Pracować nad jakimiś odkryciami, dostać 
za to jakąś nagrodę… Miałam straszną potrzebę udowodnie-
nia czegoś sobie. Nie wiem skąd mi się to wzięło. Może dlate-
go, że wtedy tak się mówiło, że będąc na humanie to nigdy 
w życiu nic nie osiągniesz, nie znajdziesz pracy, a na psycho-
logię idą tylko nieudacznicy. I był taki slogan: “Kobiety na 
politechniki!”. A ja nigdy nie byłam dobra z niczego takiego, 
co by mi pozwoliło pójść na politechnikę. I czułam się jak ten 
lamus. Chociaż moi rodzice wychowali mnie w takim przeko-
naniu, że mogę robić absolutnie co chcę, i nie czułam jakiejś 
presji z ich strony, a u mnie w domu nie było nigdy takich po-
glądów, że jak jesteś artystą to jesteś nikim, to jednak jakoś 
podświadomie czułam, że powinnam wybrać jakąś karierę 
naukową. Że to będzie takie bardziej “meaningful”, że to bę-
dzie miało jakieś większe znaczenie. Ilu już jest tych filologów 
czy psychologów – ja muszę zrobić coś, co mi ustawi moje 
poczucie własnej wartości. I bardzo lubiłam te studia, one mi 
się naprawdę podobały. Ja w ogóle lubię rzeczy, których nie 
widać, jakieś różne dziwactwa. I te strategie wirusów i bakte-
rii to było coś, co mnie na maksa kręciło i ja do teraz się tym 
interesuję. W pewnym momencie jednak odpuściłam dąże-
nie do tego, żeby coś w tym kierunku osiągnąć. I stwierdzi-
łam, że jeśli coś mnie interesuje, to wcale nie muszę nikomu 
nic udowadniać i mówić, że jestem taka mądra, bo obroni-
łam pracę o wirusach, tylko mogę po prostu powiedzieć: “ej, 
a znasz taką ciekawostkę?”. W tamtym okresie miałam po 
prostu bardzo niskie poczucie własnej wartości, co z resztą 
w jakimś stopniu do teraz mam, ale wtedy to było jeszcze ta-
kie nastoletnie, takie najgorsze, kiedy wydaje ci się, że jesteś 

dorosła, a jesteś dzieckiem, i wszyscy są prze-
ciwko tobie. I tak się właśnie wtedy czułam i wy-
dawało mi się, że absolutnie nie znajdę swojej 
drogi. A bardzo mi na tym zależało. I zależało mi 
oczywiście też na tym, żeby pójść na studia tam, 
gdzie będę miała blisko do mojego chłopaka, bo 
przecież wiązałam z nim przyszłość.

Myślisz, że poszłaś na tę mikrobiologię, 
bo “chciałaś być mądra”? Chciałaś być tak 
postrzegana?
Dokładnie, bo to dobrze brzmiało. Ja wiedzia-
łam, że nie nadaję się raczej do tego, ale tak 
bardzo chciałam wierzyć w to, że jestem tro-
chę mądra. I tu wjeżdża ta narracja, że jak bar-
dzo czegoś pragniesz, to nawet niebo nie jest 
za wysoko. No nie, po prostu to były za wysokie 
progi na moje nogi.

Progi progami, ale myślę, że to trochę 
kwestia tego co jest “Twoje” i “nie Twoje”. 
Ja bardzo się identyfikuję z tą Twoją 
historią, bo ja też chciałam robić coś 
mądrego i żeby mówili “o, to przyszłościowy 
wybór”. I najpierw poszłam na mat-fiz, 
a później na Politechnikę, z którą z resztą 
bardzo szybko się rozstałam.
A właśnie! Bo Ty studiowałaś na Politechnice! 
I co Ty tam studiowałaś?

Inżynierię Biomedyczną. Też mądrze 
brzmi, prawda?
To jest taki kierunek, który rzucasz, i ludzie 
mówią “wow, ale to jest mądre”. I mi się wyda-
wało, że właśnie muszę być mądra. Nie chcia-
łam być jakąś głupią dziewczyną, tylko chcia-
łam robić karierę naukową. Ale okazało się, że 
to nie jest dla mnie.

Byłaś tym zawiedziona, że to jednak nie 
dla Ciebie?
Akurat wtedy udało mi się przejść z jednej bran-
ży na drugą, bo bardzo szybko udało mi się wte-
dy przeskoczyć z Łodzi do Warszawy i zacząć 
pracę w agencji reklamowe. I to się stało moim 
nowym centrum zainteresowania. Ja wcześniej 
nawet nie wiedziałam, że istnieje coś takiego 
jak agencja reklamowa i takie stanowisko jak 
copywriter. Jaki copywriter? A w życiu! Prze-
cież nikt nam nie mówił w szkole, że są takie 
zawody, że są ludzie, którzy montują reklamy 
czy są oświetleniowcami. O ile nie masz rodzi-
ców, którzy coś takiego robią, albo znajomych, 
których rodzice mają takie niezwykłe zawody, 
w stylu animator bajek albo ktoś kto robi dub-
bing, to w ogóle się o tym nie myśli. W naszym 
SzOKu, Szkolnym Ośrodku Kariery, też nam 
o tym nie mówili. Tak że ja nie wiedziałam, że 
coś takiego jak copywriter istnieje, a dowie-
działam się od znajomego. Powiedział mi “słu-
chaj, ty się nadajesz, bo ty piszesz te śmieszne 
statusy na fejsbuku, ja to na twoim miejscu to 

I  T U WJ EŻ DŻ A TA NA R R AC JA , 
Ż E JA K BA R DZO CZ E G O Ś 
PR AGN I E SZ , T O NAW ET N I EBO 
N I E J E S T Z A W YS OKO. NO 
N I E , P O PRO S T U T O BY ŁY Z A 
W YS OK I E PRO GI NA MOJ E NO GI.

M I A Ł A M  S T R A S Z N Ą 
P O T R Z E B Ę 

U D OWO D N I E N I A 
C Z E G O Ś  S O B I E . 
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zgłosiłbym się gdzieś do pracy w reklamie”. Pomyślałam na 
początku – co w ogóle? Ale później znalazłam jakieś agen-
cje – wpisując w Google “agencje reklamowe Warszawa”, 
bo po prostu nie znałam żadnych. Udało mi się na jakichś 
stronach z ogłoszeniami znaleźć rekrutacje z tymi dziwny-
mi nazwami stanowisk, typu “junior content manager”. I ja 
się zastanawiałam – kim są w ogóle ci ludzie? Znalazłam na 
ten temat jakieś informacje na Wikipedii i podpytałam zna-
jomych, którzy pracowali w takich kreatywnych branżach 
i wzięłam udział w jakichś rekrutacjach. I chyba tylko dlate-
go, że znalazłam nową zajawkę, to nie cierpiałam jakoś bar-
dzo po tym, jak te studia rzuciłam. W ogóle na początku pla-
nowałam na nie kiedyś wrócić, bo do ich skończenia zostały 
mi dwa egzaminy. Ale pojawiło się przepracowanie, bo nie 
dość, że te studia miały być z roku na rok łatwiejsze, a wcale 
tak nie było, to też pracowałam studiując. I ta depresja, któ-
ra z tego wszystkiego wynikła, nie pozwoliła mi na ich skoń-
czenie. A tym bardziej później, kiedy doszły do tego te kam-
panie, które musiałam wymyślać, ta agencja reklamowa, 
w której miałam robić projekty i zdobywać nagrody, jakbym 
do tego wszystkiego miała jeszcze jeździć i zaliczać choćby 
jeden przedmiot, to byłoby to po prostu dla mnie za dużo.

Ta nowa zajawka, reklamowa, była już z tych 
kreatywnych. Miałaś takie poczucie, że znalazłaś coś 
bliższego sobie, że to Ci łatwiej przychodzi?
Tak, o wiele. Zwłaszcza, że to była bardzo lajtowa praca. To 
jest wymarzona praca każdej kreatywnej duszy. Chociażby 
dlatego, że nie musisz wstawać na konkretną godzinę do 
pracy. Trochę też się zachłystnęłam tym, że miałam z tego 
dość duże pieniądze, bo zarabiałam tyle, co moi rodzice za-
rabiali będąc po studiach i mając duży staż pracy. Myślałam, 

że złapałam pana Boga za nogi. I na początku na nic nie 
narzekałam, chociaż samej pracy było mega dużo. Siedzie-
liśmy po nocach, w weekendy, ale ja to robiłam z dużą ra-
dością. Jeśli lubisz jakąś pracę, to łatwo się nią zachłystnąć 
i spędzać nad nią za dużo czasu. Siedzisz tam ciągle i nawet 
nie odczuwasz potrzeby odpoczynku, chociażby odpoczyn-
ku od tego miejsca, od tego budynku. Doprowadziło to osta-
tecznie do przebodźcowania, a ja nie działam wtedy dobrze. 
I ta praca w końcu przestała sprawiać mi przyjemność.

Czyli trochę “zniszczyło” Cię to, że ta praca podobała 
Ci się za bardzo? 
Trochę tak. Dopiero później zrozumiałam, że te moje 
pierwsze uczucia związane z tą agencją reklamową były 
bardziej takim zachłyśnięciem się, choćby tym dużym mia-
stem. My jesteśmy z Olsztyna, a nagle mieszkasz w War-
szawie i stać Cię na to, żeby iść do Zary i rozjebać hajs. I to 
było spełnienie takiego mikromarzenia, o istnieniu którego 
nawet nie wiedziałam. Tylko, że ja jestem też duszą bardzo 
zmienną i cały czas szukam nowych… może nie wyzwań, 
bo ja nienawidzę nowych wyzwań i uważam, że szukanie 
nowych wyzwań jest totalnie przereklamowane. Ale po pro-
stu nowych doświadczeń, nowych obserwacji. Ja się bardzo 
szybko potrafię znudzić takim jednostajnym stylem życia. 
Ja nie wiem jak moi rodzice przez dwadzieścia osiem lat 
mogą pracować w tym samym miejscu i codziennie wcho-
dzić przez te same drzwi. Chociaż z drugiej strony też nie 
lubię ciągłych i za dużych zmian.

Rzuciłaś reklamę, bo było jej za dużo. I wylądowałaś 
na Islandii, wykonując pracę… no może w jakimś 
stopniu kreatywną…

…to prawda, jest to praca kreatywna, praca 
w kuchni!

Też tak uważam, ale to nie jest jednak 
praca, która jednoznacznie się z tą 
kreatywnością kojarzy. I nie taki był też 
chyba jej cel dla Ciebie? 
Wiedziałam, że reklama nie jest czymś, 
co chcę robić, ponieważ ja chciałam mieć 
wyraźne efekty tego, co robię. I w kuchni 
to miałam. Jak na studiach – po zrobieniu 
eksperymentu możesz zmierzyć i zbadać 
wyniki. Jak pieczesz, gotujesz czy sprzą-
tasz, to możesz po całym dniu powiedzieć 
na przykład – sprzątnęłam dzisiaj siedem 
mieszkań. Po wszystkich swoich doświad-
czeniach zrozumiałam, że potrzebuję pracy, 
która jest policzalna. A jak pracowałam nad 
kampaniami, to ta praca potrafiła trwać trzy 

tygodnie, a po tym klient mówił, że nie ma 
budżetu, i te trzy tygodnie pracy szły na mar-
ne. A po całym dniu w kuchni ja wiedziałam 
ile kaszy jaglanej nagotowałam i  ilu ludzi 
nakarmiłam. Nie lubiłam takiej pracy, któ-
ra z jednej strony była kreatywna, ale z dru-
giej bardzo nieokreślona. Czas pracy też był 
bardzo nieokreślony. A ja musiałam mieć od 
– do, znać dokładny zakres moich obowiąz-
ków i go wykonać. Jak żołnierz.

Zostawiłaś za sobą tę pracę w branży 
kreatywnej, ale nie samą kreatywność, 
bo zaczęłaś nagrywać podcasty, które na 
początku były tylko dla Ciebie, nie były 
Twoją pracą. I pewnie nie myślałaś wtedy 
o tym, że kiedyś się nią staną.
W ogóle nie. W Polsce wtedy mało kto tego 
słuchał, a wszystkie podcasty, które wtedy 
istniały były bardzo branżowe, takie w stylu 
“moja księgowość”. W ogóle to nie było roz-
rywkowe. A ja długo wtedy siedziałam sama 
w domu, bo miałam depresję. I chciałam zna-
leźć sobie coś, co będzie moją rutyną. I stało 
się nią nagrywanie. Być może to znowu była 
ucieczka do tej kreatywności, której potrze-
bowałam w swoim życiu w jakiejś formie. Wi-
dzę to też po innych ludziach – mają pracę 
w korpo, a po godzinach w domu robią jakieś 
rękodzieło albo animacje poklatkowe. I bar-
dzo mi to imponuje, bo pomimo, że ci ludzie 
nie zarabiają ta pracą, to dobrze się bawią 
i znajdują w tym spełnienie. Zrozumiałam to 
też na Islandii, że Twoja praca Cię nie definiu-
je. Możesz pracować w hotelu, w pralni albo 
jako stewardessa, ale Twoją definicją staje się 
to, co robisz po pracy. Ludzie mają zespoły 
muzyczne, drużyny siatkarskie i inne projek-
ty. Bardzo mi się to podoba, a nas tego nie 
uczą, nas uczą właśnie odwrotnie – “zarabiaj 
na tym, co kochasz” i inne takie coachingowe 
slogany. A tak naprawdę zarabianie przycho-
dzi bardzo późno. Najpierw musisz naprawdę 
to lubić, żeby utrzymać przede wszystkim czę-
stotliwość i systematyczność tego.

To faktycznie wydaje się kluczowe. Ja 
pamiętam – przepraszam, że wyciągnę 
Ci teraz trochę takiego trupa z szafy – że 
miałaś kiedyś bloga. Z resztą, wszyscy 
mieliśmy kiedyś blogi. Ale pamiętam tego 
Twojego i jakieś wpisy o bezcukrowej 
czekoladzie…
…tak, “Jak nie radzić sobie w życiu” się nazywał.

O tak, ten! I podejrzewam, że to nie był 
jedyny kreatywny projekt jaki miałaś 
na przestrzeni lat. I one wszystkie 
gdzieś po drodze umarły. A ten podcast 
jednak nie umarł.
To prawda. Myślę, że to miało dobry moment. 
Miałam dużą potrzebę mówienia i tęsknotę za 
robieniem czegoś kreatywnego. I to się tak bar-
dzo we mnie skumulowało i we mnie urosło. 

B YĆ  M O Ż E  T O  Z N OW U  B Y Ł A 
U C I E C Z K A  D O  T E J  K R E AT Y W N O Ś C I , 
K T Ó R E J  P O T R Z E B OWA Ł A M 
W   S WO I M  Ż YC I U  W   JA K I E J Ś  F O R M I E .
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A na przykład tego bloga to pisałam w liceum. I ja nie mia-
łam wtedy za bardzo czasu na to, żeby móc się skupić na 
tym, co lubię, bo niestety szkoła jest bardzo angażująca. 
Zwłaszcza klasa maturalna – te wszystkie kursy przedmatu-
ralne, te korepetycje, dodatkowy język, ten czas, kiedy jesz-
cze nie wiesz dokładnie co chcesz robić…

Dopiero jak już byłam dorosła, to zrozumiałam, że sama 
mogę dysponować swoim czasem. I jak byłam w depresji, to 
mogłam albo przeleżeć go na kanapie albo przynajmniej go-
dzinę dziennie poświęcić na coś, co dawało mi poczucie, że 
coś robię. Coś poza prysznicem, bo to były dwie rzeczy, na 
które mogłam się wtedy zdobyć.

Później wyszłaś z depresji, a po drodze podcast stał 
się popularny. Myślisz, że gdyby tak nie było, to 
nagrywałabyś dalej?
Na pewno publika była napędzająca i na pewno miałam 
większą motywację, żeby to robić, kiedy wiedziałam, że ktoś 
na to czeka. Dość długo też trwało to, kiedy nikt mnie nie 
słuchał. Myślę, że to było z pięć miesięcy robienia tego tyl-
ko dla znajomych. I w tym czasie miałam mimo wszystko tę 
motywację i dużą potrzebę, żeby to robić. Może dlatego, że 
moja praca wtedy nie była kreatywna. Zaczęłam tęsknić za 
robieniem czegoś, czym mogłabym się pochwalić chociaż-
by przed samą sobą. Ale tak, myślę, że publiczność daje 
bardzo dużą motywację. I nie wiem czy nadal chciałabym to 
robić, gdybym jej nie miała.

A w którym momencie stwierdziłaś – i czy w którymś 
w ogóle – że to jest coś, w czym jesteś dobra?
Teraz dopiero. Przysięgam, dopiero po ponad dwóch latach 
robienia tego. Wcześniej wydawało mi się, że to mi się psim 
swędem udawało. Na przykład, że ludzie słuchają mnie tyl-
ko dlatego, że w Polsce nie ma innych podcastów. Albo że 
nagrywam regularnie. Później sobie tłumaczyłam to tak, 
że ludzie po prostu lubią słuchać o nieudacznikach i o tym, 
że inni mają gorzej. Co z resztą też było prawdą, bo ludzie 
pisali do mnie, mówiąc, że “dobrze wiedzieć, że nie jestem 
sam w tej chujowiźnie zwanej życiem”. A ostatnio zaczę-
łam dostawać więcej takich wiadomości, w których czytam 
o tym, że mój podcast zaczął komuś pomagać. Na przykład, 
że ktoś tak bardzo lubił słuchać, że dzięki temu dłużej bie-
gał, schudł i wyszedł z cukrzycy. Albo ktoś mi napisał, że 
gdyby nie ja to, nie wygrzebałby się po rozstaniu. I nawet 
ten odcinek, który był podsumowaniem 2018 roku, który 
był najtrudniejszym rokiem w moim życiu, nawet ten odci-
nek komuś pomógł, bo napisała mi ta osoba, że zobaczyła, 
że nie tylko ona miała problemy z hajsem i z depresją i ogól-
nie beznadziejny rok. I mi się wydawało, że ja nic nie robię, 
tylko głupie podcasty nagrywam. Ale dostarczanie ludziom 
w dzisiejszych czasach rozrywki jest przecież pracą! Ludzie 
robią seriale komediowe czy muzykę i ja tez zauważyłam po 

pewnym czasie, że mogę nazywać to pełnoprawną pracą. 
Jeżeli poświęcam na to dużo czasu i zależy mi na tym, żeby 
jakość nie spadała, żeby te odcinki było coraz śmieszniejsze, 
fajniejsze, bardziej kreatywne, to jest w tym wartość. Musia-
łam to sobie jednak bardzo długo udowadniać, że jest w tym 
jakiś sens i że jest to czegoś warte.

Musiałaś sama przed sobą dokonać takiej legitymizacji 
swojej pracy. Miałaś taki głos w głowie, który pytał 
“jakim prawem ja się w ogóle wypowiadam”?
Tak, zauważ, że ja w swoich podcastach unikam eksperty-
zowania i mówienia, że się na czymś znam, bo ja cały czas 
czuję, że ja się na niczym nie znam. Ani nie jestem mikro-
biologiem, ani nie jestem profesjonalnym podcasterem, nie 
znam się na tych technikaliach. Są jakieś grupy dla podca-
sterów, na których ludzie dyskutują o mikrofonach i jakości 
dźwięku, a ja się w ogóle na tym nie znam! A później nazywa-
ją mnie “królową polskich podcastów”, a jaka ze mnie kró-
lowa? Ja tylko podpinam mikrofon i gadam, ja się nie znam 
na tych wszystkich rzeczach. To tamci ludzie, którzy się zna-
ją, powinni być tymi królami podcastów. Czasami sobie to 
wyrzucam, że dlaczego to mnie nazywają królową polskich 
podcastów, jeśli ja nie siedzę na czyszczeniem ścieżki i do-
pracowywaniem intro. I trochę mi z tego powodu wstyd.

Syndrom oszusta?
Dokładnie. I mam tak od czasu, kiedy pracowała w reklamie. 
Kiedy zaczęłam pracować w agencji reklamowej, to miałam 
22 lata, a pracowałam z ludźmi, którzy mieli ogromne do-
świadczenie. Miałam wyrzuty sumienia, kiedy na przykład 
dostawałam jakąś nagrodę. I starałam się jakoś to sobie 
usprawiedliwiać, że na przykład to na pewno dlatego, że mia-
łam w tej kampanii jakąś tam influencerkę, zamiast przyznać 
po prostu, że to mi się dobrze udało. Czułam trochę… wstyd? 
Niedawno Noizz robił plebiscyt 100 Polaków i Polek, którzy 
zmieniają Polskę na lepsze. I ja tam byłam. I stara, do dzisiaj 
nie wiem jak się do tego odnieść. Z jednej strony czułam, że 
to trochę głupie, tak wrzucać o sobie, że patrzcie, ale mnie 
tu wyróżnili. Ale z drugiej strony, to jest przecież takie fajne 
wyróżnienie! I gdybym to zignorowała i w ogóle się tym nie 
podzieliła, to wyszłoby na to, że nim gardzę, a przecież wcale 
tak nie jest. I tak czuję, że muszę to analizować. Więc tak na-
prawdę nie wiem, na ile to jest tak, że wrzuciłam to, żeby się 
podzielić taką szczerą satysfakcją, że coś mi się udało, a na ile 
to jest taka kalkulacja, że muszę wrzucić, żeby nie powiedzie-
li, że jestem butna. Więc ja dalej muszę walczyć z tym syndro-
mem oszusta i on jest we mnie bardzo silny, pomimo tego, że 
wiem, że to co robię, jest dobre.

Ciekawy jest nawet język, jakiego używasz. Cały czas 
mówisz “udało mi się”. Z tym podcastem to mi się 
udało, ta kampania, co mi się udała… A nie, “jestem 
dobra” albo “osiągnęłam”.
Faktycznie. Nawet ostatnio w wywiadzie ktoś mnie zapytał, 
jak uważam, dlaczego ten podcast jest taki popularny. I nie 
powiedziałam, że on jest śmieszny, edukacyjny, dobrze się 
mnie słucha i mam płynność wypowiedzi. Nie, ja powiedzia-
łam, że powstał w dobrym momencie – z resztą Tobie też 
przed chwilą to powiedziałam – i dlatego, że systematycznie 
go wrzucałam. A przecież to nie jest prawda. Ten pomysł na 
“Idiotki” długo we mnie dojrzewał, długo pracowałam nad 
każdym odcinkiem i to nad każdym jego aspektem. Zawsze 
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starałam się dodać fajną piosenkę, śmiesznie 
nazwać każdy odcinek. To jest tak naprawdę 
moja zasługa, bo po prostu zrobiłam dobrą 
rzecz. Natomiast ja uważam, że tylko dlatego, 
że systematycznie i w dobrym momencie. Ale 
już w wywiadzie z Magdą Mołek, który miałam 
ostatnio, na to samo pytanie odpowiedziałam 
mówiąc, że mam płynność wypowiedzi i potra-
fię opowiadać historie, że znalazłam medium, 
w którym mogę robić to, co wychodzi mi naj-
lepiej – opowiadanie historii. Nie robię podca-
stu poradnikowego, tylko nagrywam podcast, 
w którym opowiadam i wykorzystuję swoją 
zdolność obserwacji. I powinnam być z tego 
dumna, przecież to jest jakimś moim skillem, 
czymś, czego inni nie potrafią. Gdybym nagry-
wała podcast o biznesie, to pewnie byłby chujo-
wy i nikt nie chciałby go słuchać, pomimo tego, 
że mam przyjemny głos i dobrą intonację.

Czyli trochę Ci się udaje zwalczyć ten 
syndrom oszusta?
Tak, ale zobacz – po dwóch latach, po terapii 
i dzięki temu, że tyle dostaję tego pozytywnego 
feedbacku. Gdybym go nie dostawała, to skąd 

miałabym wiedzieć, że to jest dobre? Kiedy od-
zywa się do Ciebie Magda Mołek, żeby Cię za-
prosić do programu, to znaczy, że musisz coś 
robić dobrze. Ale gdybym nie dostawała takich 
zaproszeń, to czy miałabym świadomość tego, 
że jestem w tym dobra?

Dalej masz czasami tak, że coś nagrasz 
albo napiszesz i myślisz “ale to jest 
beznadziejne, z czym w ogóle do ludzi”?
Tak! Zwłaszcza “Idiotki”, bo w ich przypad-
ku mam jakieś oczekiwania. “Okuniewską” 
nagrywam w stu procentach dla siebie i tam 
mogę gadać co mi ślina na język przyniesie 
i co mi w duszy gra, ona jest takim updatem 
moich przemyśleń. Natomiast “Idiotki” to jest 
coś, na co ludzie czekają i co ma spełniać jakąś 
funkcję. Na przykład rozrywkową, więc to musi 
być lekkie i śmieszne, ale nie może być zbyt 
lekkie, bo wtedy będzie głupiutkie. I faktycz-
nie kilka razy tak miałam, że wypuszczałam 
taki odcinek, z którego nie byłam do końca 
zadowolona. I może powinnam mówić, że przy 
każdym odcinku stawiam sobie poprzeczkę 
coraz wyżej, ale to niestety nie jest prawda. 

Czasami musiałam wypuścić odcinek nieide-
alny. Zwłaszcza kiedy byłam w ciąży i czasami 
było mi naprawdę źle. I wtedy też mówili mi 
przyjaciele czy Niemira, która jest taką trochę 
moją jakby agentką, co też jest takim trochę 
głupim słowem… W ogóle, widzisz? Od razu 
sobie myślę “jak to, ja miałabym mieć AGEN-
TA?”. Ale tak, wracając do tych odcinków, to 
właśnie inni ludzie musieli mi mówić “Aśka, 
nie musisz zawsze robić wszystkiego na sto 
procent, ludzie po prostu lubią tego słuchać. 
Daj im ten odcinek, on nie musi być najlepszy 
na świecie. Następny zrobisz najlepszy. Z resz-
tą, już zrobiłaś w chuj tych najlepszych”. A ja 
się bałam. Dlaczego ja mam zablokowane ko-
mentarze na instagramie? Bo nie chciałabym 
usłyszeć czegoś przykrego na swój temat czy 
na temat tego, co robię. Boję się, że przesta-
łabym nagrywać. Po prostu boję się, że będzie 
mi przykro. I to się chyba nigdy nie zmieni. 
Chociaż bywa tak, że po nagraniu myślę “ale 
świetny odcinek”. A czasami wydaje mi się, 
że wypuszczam taki przeciętny, a później do-
staję mega pozytywny feedback i myślę sobie 
– co w ogóle? I w takich sytuacjach stajesz się 
niepewna swojego osądu. Kto ma rację? Czy 
powinnaś słuchać ludzi, którzy piszą aprobu-
jące czy też hejtujące wiadomości, czy właśnie 
samej siebie? I z jednej strony mogę zobaczyć, 
że mnie słucha Mela Koteluk albo dostać super 
komentarz od Małgorzaty Halber, którą bardzo 
cenię, i to mi poprawia samoocenę, ale później 
dostanę hejt od jakiegoś Janka z Koziej Wólki, 
że “chujowo się tego słucha, głupi język, co to 
w ogóle za debilka to nagrywa”, i już mi się zro-
bi przykro, a ten cały poziom endorfin spadnie 
po prostu do zera. 

Hejt jest jednak chyba nieunikniony, 
pomimo wyłączenia komentarzy. Jesteś 

w tym momencie na tyle rozpoznawalna, że w jakimś 
stopniu musi Cię chyba ten problem dotykać?
To jest po prostu statystyka. To mi też Niemira powiedzia-
ła, że popatrz, na 1000 osób ileś tam musi mieć zielone oczy 
a ileś musi lubić pomidorową i tak samo jest wszystkim. Dla-
czego więc miałabym oczekiwać od statystyki, od nauki, 
że na 200 tysięcy osób, które odsłuchały jakiś odcinek ileś 
osób się ze mną nie zgodzi. Przecież ja nie jestem nieomyl-
na, poza tym ludziom się podobają różne rzeczy. Staram się 
zawsze sobie tłumaczyć hejt, że przecież ja też mam takie 
rzeczy, które mi się nie podobają i które trochę w głowie hej-
tuję, nawet jeśli wszystkim na około się to podoba.

Tak to sobie tłumaczysz i racjonalizujesz, ale jak jakiś 
Marek z Koluszek napisze “ale beznadzieja, w ogóle 
nie rozumiem fenomenu Okuniewskiej”, to masz tak, 
że chcesz się schować i myślisz “nigdy więcej już nic 
nie nagram, bo ludzie to chyba mają rację, że to takie 
beznadziejne”?
Mam tak. Absolutnie. Też zależy to od dnia, jak na przykład 
trafi to na PMS, to w ogóle będzie płacz. I ja sobie wszystko 
muszę zracjonalizować i wyjaśnić, jak krowie na rowie, żeby 
uwierzyć, że to co robię jest dobre.

Myślę, że nie jesteś w tym sama. Wspomniałaś o tym, 
że słucha Cię Mela Koteluk czy Małgorzata Halber, 
twórczynie, które obie cenimy. Nie znam ich, więc 
nie mogę być pewna, ale tak myślę, że one pewnie 
też czasami mówią sobie “ale beznadzieja, po co ja to 
w ogóle robię”.
Oczywiście, że tak! Nie wiem jak Mela Koteluk, ale z Mał-
gorzatą Halber nawet o tym rozmawiałam. Ona z resztą 
bardzo otwarcie się tym dzieli, w formie rysunków z Boha-
terem, które są między innymi o niskim poczuciu własnej 
wartości. Absolutnie każdy chyba się z ty zmaga. Nie wiem, 
z czego to wynika. Słuchałam ostatnio podcastu, w którym 
ona była gościem, i powiedziała, że wydaje jej się, że ta wąt-
pliwość co do wartości jej twórczości zaczęła się prawdo-
podobnie wtedy, kiedy zaczął się tak zwany Internet 2.0, 
czyli kiedy można było coś komentować. I pojawiły się lajki, 
kciuki w górę, kciuki w dół. I kiedy widzimy, że możemy zo-
stać pogłaskani po policzku i możemy dostać tę ekspreso-
wą aprobatę, ale z drugiej strony możemy też dostać kopa 
w dupę w ciagu czterech minut od zamieszczenia czegoś, 
to może właśnie stąd też się bierze w nas ten syndrom oszu-
sta, ten lęk. Bo ja mam taki lęk, ja się boję, że jak wrzucę 
odcinek, to dostanę zaraz komentarz, że ten odcinek jest 
chujowy. I zrobi mi się przykro.

To jest rzeczywistość, w której my teraz żyjemy, 
a w której nie żył nikt wcześniej. I nie uczą nas 
jak mamy sobie z nią radzić. Jest w szkole jakieś 
Przysposobienie Obronne, na którym Ci mówią 
jak zakładać maskę gazową, ale nie ma nic 
o bezpieczeństwie i higienie pracy w internecie.
Tak, dokładnie. Właśnie ostatnio sobie zapisałam nawet 
taki pomysł na odcinek mniej więcej w tym temacie, że nikt 
nas nie uczy krytykować w sposób konstruktywny. Co nie 
zmienia faktu, że problemem wielu influencerów i influen-
cerek jest to, że nawet jeśli ktoś napisze komentarz w spo-
sób bardzo wyważony i grzeczny, to ci twórcy i tak uważa-
ją, że to jest hejt, a nie krytyka. Może więc zamiast miliona 
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rozprawek powinniśmy w szkołach uczyć dzieci wyrażania 
opinii w sposób niekrzywdzący, ale też przyjmowania ich.

Krytyczna opinia o Kordianie w formie postu na 
fejsbuku?
Na przykład. I zamiast rozprawek o Wokulskim to pytanie 
do niego, dlaczego on taki głupi był, że za tą Izabelą latał. 
Gdybym była ministrą edukacji, to bym to zrobiła. Ale nigdy 
nie będę, bo bałabym się krytyki w gazetach na swój temat. 

...MOŻEM Y ZOSTAĆ POGŁASK A N I 
PO POLICZKU I MOŻEM Y DOSTAĆ 
TĘ EKSPR ESOWĄ A PROBATĘ, A LE 
Z DRUGIEJ STRON Y MOŻEM Y 
TEŻ DOSTAĆ KOPA W DU PĘ 
W CI AGU CZTER ECH MI N U T 
OD ZA MIESZCZEN I A CZEGOŚ, 
TO MOŻE W ŁAŚN IE STĄ D 
TEŻ SIĘ BIER ZE W NAS TEN 
SY N DROM OSZUSTA, TEN LĘK.
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zczerze mówiąc, jestem nieco zawiedziony. Bo ja to 
se żem myślał, jako prosty chłop z Kujaw/Śląska/
Litwy, że jak już panowie wielcy krytykanci kapita-

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

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

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

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

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

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

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

„LUDZIE PATRZĄ 
W TELEFON” 
– MEGA GŁĘBOKIE , 10/10
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ie wyobrażam sobie życia bez innych ludzi. Doceniam 
wszystkich, którzy są wokół mnie – najbliższych, 
przyjaciół, rodzinę oraz znajomych. Każdy jest inny 

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

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

Każda osoba i każde spotkanie zostawia po sobie ślad, spra-
wiając że jestem tym kim jestem. Czytałem jakiś czas temu pod-
sumowanie badań amerykańskich (a jakże!) naukowców, z któ-
rych wynikało że ci, którzy nie mają przyjaciół, nie są skłonni do 
pomocy, nie mają też szerszej perspektywy i skupiają się głównie 
na sobie. Najbliższa rodzina zwykle akceptuje nas bowiem takimi 
jakimi jesteśmy i nie musimy się nawet za bardzo starać – geny, 
więzy krwi, wspólne wspomnienia, święta, spotkania u babci, 
imieniny u cioci. Żeby jednak mieć wokół siebie ludzi, których 
wybraliśmy sami, a co ważniejsze, którzy z własnej woli również 
wybrali nas, to już sztuka wyższych lotów. O takie relacje trzeba 
przecież dbać, wykazywać inicjatywę, a nie tylko odhaczać spo-
tkania przy okazji kolejnych świąt, bo tak trzeba. Kiedy patrzę na 
swoje życie to cokolwiek się działo dobrego, ale i złego, tragiczne-
go, zawsze miałem obok ludzi, na których mogłem liczyć. Niech 
tak już będzie zawsze!   
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KRZYSZTOF 
KOCZOROWSKI
 
Od kilkunastu lat zajmuje się projektowaniem 
marki. Na swoim koncie ma ponad 150 nazw, 
które stworzył na potrzeby powstających firm, 
wprowadzanych na rynek produktów oraz usług. 
Opracował i wdrożył kilkadziesiąt strategii 
komunikacyjnych zarówno dla  międzynarodowych 
korporacji, jak i firm rodzinnych. Miłośnik dobrego 
jedzenia, kina oraz podróży.
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Tym razem ja zadaję pytania.
Dziwnie się z tym czuję.

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

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

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

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

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

SKON ST RUOWA N Y ŚW I AT.

wirtualny, tak komputerowo sztuczny, że te 
kolory akurat pasowały mi do tego cyklu ob-
razów, które robiłem w tej technice. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Ale zwłaszcza chyba kultura egipska jest 
ci bliska? 
Tak. 

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

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

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

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

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

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

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

Dziękuję. 
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INWESTOWANIE W APARTAMENTY 

W GDAŃSKIM WYDANIU

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

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

S

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

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

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

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

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

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

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

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

PR EMIU M, OPRÓCZ 
DOGODN EJ LOK A LIZACJI 

I NOWOCZESN EGO 
DESIGN U W N ĘTR Z, 

POSI A DA JĄ RÓW N IEŻ 
I N N E U DOGODN IEN I A. 
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dardem są duże przeszklenia i tarasy ofe-
rujące widok na tętniące życiem akweny 
wodne, a także zlokalizowane w parterach 
strefy gastronomiczne i usługowe. Coraz 
częściej pojawiają się również inwestycje 
z własnymi marinami jachtowymi. Wszyst-

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

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

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

Lokalizacja obiektu zapewnia inwesto-
rom wiele korzyści między innymi dostęp 
do wodnych atrakcji, zabytków Gdańska 
czy obiektów kultury i sztuki - mówi Bartło-
miej Oset, wiceprezes zarządu NDI Develop-
ment. Pomimo to, Chlebova zlokalizowana 
jest w miejscu, które zapewnia wytchnienie 
od zgiełku centrum miasta, a dzięki temu 
jest doskonałym miejscem, w którym spę-
dzony czas pozwoli czerpać z komfortu 
prawdziwego zacisza domowego. To właśnie 
te czynniki bezpośrednio przekładają się na 
dobre wyniki sprzedaży –  dodaje.   
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KONIARZ ZIMĄ NIEMAL MIESZKA W STAJNI. I NIE CHODZI BYNAJMNIEJ O TO BY W POSZUKIWANIU CIEPŁA ZAKOPAĆ SIĘ 
W STOGU SIANA I PRZESPAĆ AŻ DO WIOSNY. WRĘCZ PRZECIWNIE, BO JEŹDZIECKIE ŻYCIE ZIMĄ TRWA W NAJLEPSZE.

TEKST Alicja Kocik   ZDJĘCIE Aleksandra Ziętak
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CO ROBI 
   KONIARZ ZIMĄ?

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Do

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

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

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

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

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

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

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

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

  Czesanie i stylizacje
  Diagnoza skóry głowy i włosów
  Koki i upięcia

  Strzyżenie damskie i męskie
  Koloryzacje / dekoloryzacje
  Rytuały pielęgnacyjne włosów

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

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

   tel. 780 107 920 & 22 290 41 80

http://www.klgaleria.pl


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

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

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

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

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

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

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

Rano i wieczór nakładaj na twarz krem 
nawilżający.

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

W

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

Pamiętaj o piciu wody i kremie nawil-
żającym!

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

maseczkę w płachcie oraz płatki kolage-
nowe pod oczy.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

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



PRZYSZŁOŚĆ MODY 
Z A C Z Y N A S I Ę  D Z I Ś: 
P R O G N O Z A  N A  R O K  2 0 2 1

F O R  H E R5 2 – 5 3

TEKST Daria Bahlai  ZDJĘCIA Mat. prasowe

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HOW TO

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

E S T E T Y K A P R O W A DZ Ą D O Z A I N T E R E S O W A N I A 
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Jakie można zaproponować leczenie dla pacjentów poje-
dynczymi brakami lub całkowitym bezzębiem?

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

-
-

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

-

następuje etap uzupełnień tymczasowych, aby pacjent mógł oce-

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

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

nienaruszenie sąsiednich zębów może okazać się bardzo przekonują-

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

-
mują się raczej bezproblemowo. Wieloletnia praktyka wskazuje na 

-
wym okresie gojenia objawy te łatwo skorygować.

Podsumowując, odbudowy protetyczne poprawiają warunki zgry-

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

IMPL ANT Y

K O M F O R T 
Ż Y C I A

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

Z A B I E G I  P E R I O D O N T O L O G I C Z N E
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STAŁY DODATEK PORTU 
LOTNICZEGO SZCZECIN 
GOLENIÓW IM. NSZZ  
SOLIDARNOŚĆ

R E G U L A R S E C T I O N O F 
S ZC Z E C I N G O L E N I ÓW 
IM. NSZZ SOLIDARNOSC 
A I R P O R T M A G A Z I N E

Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność



tekst: PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW
zdjęcia: PEXELS.COM

CZY SZCZEPION K A BĘDZI E 
POW ROT EM DO CZASÓW 

SPR Z ED PA N DEM I I?
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Pandemia całkowicie zmieniła na-
sze dotychczasowe wyobrażenia 
co do podróży lotniczych. Zarów-

no tych służbowych jak i prywatnych.
Cały Świat szuka lekarstwa a lotnic-

two sposobu na powrót starych, dobrych 
czasów obfitych w pasażerów, linie lotni-
cze i coraz to nowe połączenia.

Walka z korona wirusem wpłynęła 
na wszystkie lotniska jakie świat ma 
na swojej mapie. Mimo zachowania 
reżimu sanitarnego liczby pasaże-
rów oraz przewoźników leciały w dół. 
W budynkach terminali wieje grozą, 
nieliczni klienci przechodzą przez 
niegdyś zatłoczone korytarze, w skle-
pach jest więcej ekspedientek niż 
kupujących. „Pusto wszędzie, głucho 
wszędzie. Co to będzie! Co to będzie!” 
Widok jak z prawdziwego filmu kata-
stroficznego, prawdziwego bo zdarzył 
się w obecnych czasach. 

Tęgie łby myślą nad ratowaniem 
kolejnych szczebli gospodarki, prezesi 

myślą nad ratowaniem zarządzanymi 
liniami oraz lotniskami. 

CO MOŻNA ZROBIĆ 
BY ZACZĄĆ ZNÓW 
RACZKOWAĆ W KIERUNKU 
NORMALNOŚCI?
Jednym z najczęściej wskazywanych 
pomysłów jest obowiązkowe szczepie-
nie, które pozwoli przemieszczać się 
znów po świecie. Prace nad szczepion-
ką na koronawirusa zostały ukończone 
a kraje Unii Europejskiej przygotowują 
się do rozpoczęcia masowych szcze-
pień. Szczepionka może okazać się 
rozwiązaniem problemów dla branż 
poszkodowanych na skutek zamknię-
cia granic takich jak branża lotnicza. 

Zapewne wielu nie zgodzi się 
z takimi zasadami. Choć niezależnie 
w jakim obozie jesteśmy, czy to za czy 
przeciw szczepieniom, wszystkim 
nam zależy na życiu i podróżowaniu 
bez korona wirusa. 
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CZY JEST ONO MOŻLIWE? 
Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników 
Lotniczych IATA, a także sojusz Star Alliance, 
opracowują wspólne dla całej branży rozwią-
zania, które umożliwiłyby stosowanie jedno-
litych zasad gwarantujących bezpieczeństwo 
pasażerów i swobodny ruch lotniczy między 
poszczególnymi krajami. Aby zakończyć historię 
pandemii musimy przestać się zarażać nawza-
jem, przebywając w różnych miejscach.  A jest 
to możliwe jedynie poprzez podróżowanie jako 
zdrowe osoby. Dzięki restrykcjom sanitarnym 
oraz filtrom HEPA samoloty to najbezpieczniejszy 

środek transportu w czasie pandemii koronawi-
rusa.  Wiemy że część społeczeństwa przechodzi 
COVID bezobjawowo  zatem musimy wykazać 
że nie jesteśmy nosicielami wirusa lub po prostu 
zaszczepić się przeciw niemu. Zdecydowanie 
tańszą i szybszą formą potwierdzenia, że jesteśmy 
COVID FREE jest szczepionka niżeli każdorazowe 
wykonywanie testów przed podróżą. 

Oczywiście decyzja na chwile obecna zależy 
od nas. Miejmy jednak na uwadze dobro nas 
wszystkich a także względy przyszłych wyda-
rzeń. Podejmując ostateczną decyzje pamiętaj 
że na ziemi nie jesteś sam.  

6 2 – 6 3
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WILL THE VACCINE BRING 
BACK THE TIMES BEFORE THE 
PANDEMIC?

The pandemic has turned upside 
down all our ideas about air travel, 
both for business and private  
purposes.

The whole world is looking for the 
cure, and the aviation industry is 
trying to find a way to bring back the 

good old days abundant with passen-
gers, airlines and new routes.

All airports around the world 
have been hit hard by the COVID-19 
pandemic. Despite adhering to the 
proper sanitary rules, the numbers 
of passengers and carriers have 
been falling. Terminals are desert-
ed, sparse passengers walk once 
crowded halls, and there are more 
shop assistants than customers in 
stores. Dead silence prevails. It is all 
like a frame from a catastrophic film, 

which turned into reality. 
Smart people are thinking about how 
to save as many economic sectors 
as possible, and CEOs are thinking 
about how to save airlines and air-
ports under their management. 

WHAT CAN WE DO TO 
TAKE A STEP TOWARDS 
NORMALITY?
One of the most common ideas is 
mandatory vaccination, which will 
allow people to travel the world 
again. Work on the vaccine has been 
finished, and the EU Member States 
are getting ready for mass vaccina-
tion campaigns. The vaccine may 
be a solution to the problems of the 
industries affected by the closing of 
borders, such as the aviation industry. 

Although many people might 
question its effectiveness, regardless 
of whether you are for or against vac-
cination, we all wish to return to our 
former ways of living and travelling, 
without coronavirus. 

IS IT STILL POSSIBLE? 
The International Air Transport As-
sociation (IATA) and Star Alliance are 
working together on solutions for the 
whole industry, which would make 
it possible to apply uniform rules 
guaranteeing the safety of passengers 
and the free movement of persons 
by air between countries. To end the 
story of the pandemic, we need to stop 
the spread of COVID-19. It is possible 
provided that only healthy people are 
allowed to travel. Thanks to sanitary 
restrictions and HEPA filters, planes 
are the safest means of transport 
during the COVID-19 pandemic. Since 
some people who have COVID-19 are 
asymptomatic, all passengers must 
prove they are not infected with the 
virus or vaccinate against it. The vac-
cine is a much cheaper and faster way 
to prove you are COVID FREE than 
being tested for the virus before every 
single journey.

Of course, the decision is not up 
to us for now. But when it comes to 
it, consider the welfare and health of 
others and possible future implica-
tions. When making the decision, re-
member you are not the only person 
living on Earth.   

C Z Y  S Z C Z E P I O N K A  B Ę D Z I E  P O W R O T E M  D O  C Z A S Ó W  S P R Z E D  P A N D E M I I ?



10 KROKÓW BEZPIECZNEGO LATANIA

• Dokonaj odprawy on-line a kartę pokładową ściągnij na urzą-
dzenie mobilne
• Kartę lokalizacji pasażera wypełnij w domu
• Zmierz temperaturę przed wejściem na Lotnisko
• Zdezynfekuj dłonie przed wejściem na Lotnisko
• Noś maskę lub przyłbicę od początku wejścia na Lotnisko
• Staraj się utrzymywać dystans społeczny około 1,5 m
• Staraj się nie kumulować w kolejkach
• Otwórz swój paszport na stronie ze zdjęciem by pokazać je 
agentowi
• Samodzielnie zeskanuj kartę pokładową ukazując ją jedynie 
agentowi
• Nie stój w kolejce będą na pokładzie samolotu.  

  IN ENGLISH

10 STEPS OF SAFE FLYING
• Check-in online and download your boarding pass to your 
phone.
• Fill in the passenger locator form at home.
• Check your temperature before entering the airport.
• Disinfect your hands before entering the airport.
• Wear a face mask or a face visor from the entrance.
• Try to keep social distancing of about 1.5 metres.
• Try to avoid queues.
• Open your passport on the page with the photo to show it to 
the agent.
• Scan your boarding pass yourself, only showing it to the agent.
• Do not stand in the queue on the plane.  

L O T N I S K O  /  A I R P O R T6 4 – 6 5

SZANOWNI 
PAŃSTWO,
mamy zaszczyt przedstawić Milusia, który jest stałym bywalcem 
portu lotniczego.

Gdy stworzyliśmy postać, która miała być utożsamiana 
z naszym lotniskiem, zwróciliśmy się do Państwa z prośbą, aby 
wybrać imię dla naszego bohatera, odzew był duży, a komisja 
konkursowa postanowiła, że nazywał się on będzie Miluś, takie 
imię wymyśliła Pani Sylwia, której jeszcze raz bardzo dziękujemy.

Postać brand hero lotniska została stworzona, po to aby prze-
kazywać informację, bawić i uczyć.

Na naszym Facebookowym profilu gryfek o imieniu 
Miluś mówi o promocjach, pokazuje co dzieje się na lotni-
sku, opowiada o tym gdzie i kiedy mogą Państwo polecieć. 
W okresie świątecznym to on otwierał każdego dnia okienko 
kalendarza adwentowego. Sądzimy, że ta sympatyczna 
postać pozostanie z nami na długo, czy Państwo są ciekawi 
dokąd teraz w podróż się on wybierze?  

  IN ENGLISH

LADIES AND GENTLEMEN,
We are pleased to present Miluś, a regular of our airport.

While we were creating the brand hero of our airport, we asked 
you to share your ideas on how to call him. There was a big re-
sponse, and from among all of them, the jury picked up the name 
Miluś. It was proposed by Ms Sylwia, and we would like to thank 
her very much for it.

The airport brand hero will provide information, enter-
tain and educate.

On our Facebook page, Griffin Miluś informs about special 
offers, shows what’s happening at the airport, presents available 
destinations and flights. He was the one to open a window of the 
Advent calendar each day during the Christmas season. We be-
lieve that this amiable hero will stay with us for a long time. Do you 
want to know his next destination?   

C Z Y  S Z C Z E P I O N K A  B Ę D Z I E  P O W R O T E M  D O  C Z A S Ó W  S P R Z E D  P A N D E M I I ?



tekst: PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW
zdjęcia: PEXELS.COM

6 6 – 6 6 L O T N I S K O  /  A I R P O R T

SZCZECIN

DUBLIN

LONDYN
STANSTED

LIVERPOOL

BERGEN

OSLO TORPSTAVANGER

WARSZAWA

KOPENHAGA

OSLO GARDERMOEN

KIERUNEK
DIRECTION

PRZEWOŹNIK
AIR CARRIER

ADRES STRONY
WEBSITE ADDRESS

Warszawa(WAW) PLL Lot www.lot.com

Kraków (KRK) Ryanair www.ryanair.com

Londyn Stansted(STN) Ryanair www.ryanair.com

Dublin(DUB) Ryanair www.ryanair.com

Liverpool(LPL) Ryanair www.ryanair.com

Lwów(LWO) Wizzair www.wizzair.com

Bergen(BGO) Wizzair www.wizzair.com

Oslo Torp(TRF) Wizzair www.wizzair.com

Stavanger(SVG Wizzair www.wizzair.com

Oslo Gardermoen(OSL) Norwegian www.norwegian.com

Kopenhaga(CPH) Norwegian | SAS www.norwegian.com  |  www.flysas.com

POŁĄCZENIA REGULARNE
REGULAR CONNECTIONS

WSZYSTKIE KIERUNKI ORAZ AKTUALNY ROZKŁAD LOTÓW ZNAJDĄ PAŃSTWO NA NASZEJ STRONIE www.airport.com.pl
Directions flights and the current flight schedule available at www.airport.com.pl

LWÓW

KRAKÓW

         TAXI

             Airport Taxi Group
Tel.: +48 91 481 7690

         DOJAZD SAMOCHODEM  BY CAR
             Z kierunku Szczecin – Trasa S6 
i droga krajowa E28 / From Szczecin –S6 
Expressway and E 28 road
Z kierunku Koszalin – Trasa 6/E28 / From 
Koszalin –6/E28 road
Z kierunku Gorzów Wielkopolski – Trasa 
S3 i E28/S3 / From Gorzów Wielkopolski –
S3 Expressway and E28/S3 road

MINIBUSY DO / Z PORTU  
LOTNICZEGO / MINIBUS 

KOSZALIN / KOŁOBRZEG
  AIR-TRANSFER.PL

Rezerwacja biletów telefonicznie 
pod numerami / Tickets can be booked 
by Telephone: 
Tel.: +48 512 370 778
Tel.: +48 502 323 396
Tel.: +48 947 110 510
www.air-transfer.pl

SZCZECIN
  INTERGLOBUS TOUR

Rezerwacja biletów telefonicznie pod 
 numerami: / Tickets can be booked 
 by Telephone:
Tel.: +48 914 850 422
Fax.: +48 914 340 283
biuro@interglobus.pl

          INTERNET

www.airport.com.pl  mamy czat online / 
We have an online chat!
www.facebook.com/SzczecinAirport
www.instagram.com/szczecinairport/
www.twitter.com/SzczecinAirport
www.youtube.com/user/SzczecinAirport
www.pl.pinterest.com/airport0237/

         ADRES  ADDRESS
             Port Lotniczy Szczecin Goleniów 
Sp. z o.o. / Szczecin Goleniow Airport Ltd.
ul. Glewice 1a, 72-100 Goleniów
Tel.: +48 914 817 400
www.airport.com.pl

         PUNKT INFORMACJI LOTNISKOWEJ 
         AIRPORT INFORMATION POINT

Tel.: +48 91 481 7400
Email: info@airport.com.pl
GG: 23336639
Czat online! / online chat!

CENTRUM OBSŁUGI PODRÓŻY 
TRAVEL SERVICE CENTRE

Sprzedaż biletów lotniczych i ofert tury-
stycznych/ Ticket selling point
Tel.: +48 481 75 05 / Tel.: +48 481 76 25
E-mail: biuropodrozy@airport.com.pl
GG: 6364857 

ZAGINIONY BAGAŻ LOST & FOUND 
Welcome Airport Service

Tel.: +48 481 75 03

PARKING / DOBOWY  
  CAR PARK RED 

CENNIK  CAR PARK FEES / SHORT-STAY

PIERWSZE 10 MINUT  FIRST TEN MINUTES FREE

DO GODZINY   UP TO 1 HR 9 PLN

DO 2 GODZIN  UP TO 2 HR 11 PLN

KAŻDA NASTĘPNA GODZINA  EVERY FOLLOWING 
OUR

3 PLN

PIERWSZA DOBA  FIRST DAY 77 PLN

KAŻDA NASTĘPNA DOBA  EVERY FOLLOWING 
DAY

40 PLN 
/ DAY

PARKING ZIELONY / WIELODOBOWY 
  CAR PARK GREEN

CENNIK  CAR PARK FEES / LONG-STAY

PIERWSZE 10 MINUT  FIRST TEN MINUTES FREE

DO GODZINY  UP TO 1 HR 5 PLN

DO 2 GODZIN  UP TO 2 HR 8 PLN

DO 3 GODZIN  UP TO 3 HR 9 PLN

DO 4 GODZIN  UP TO 4 HR 10 PLN

DO 5 GODZIN  UP TO 5 HR 11 PLN

PIERWSZY DZIEŃ  FIRST DAY 25 PLN

DRUGI DZIEŃ SECOND DAY 15 PLN

TRZECI DZIEŃ  THIRD DAY 15 PLN

PIERWSZY TYDZIEŃ  FIRST WEEK 89 PLN

DWA TYGODNIE  SECOND WEEK 124 PLN

TRZY TYGODNIE  THIRD WEEK 150 PLN

KAŻDY NASTĘPNY TYDZIEŃ EVERY FOLLOWING WEEK 20 PLN

PO OPŁACENIU W KASIE AUTOMATYCZNEJ PASAŻER MA 15 MINUT 
NA WYJAZD. / AFTER PAYING IN AN AUTOMATING CASH MACHINE 
YOU WILL BE GIVEN 15 MINUTES TO EXIT THE PARKING.

LOTNISKO    AIRPORT

PKS SZCZECIN
Rezerwacja i informacja pod nr tel.:
+48 515 665 900 /codziennie w godz.07:00-
23:00/ everyday from 07:00-11:00 pm
www.pks.szczecin.pl
e-mail: berlin@pks.szczecin.pl

BUS LOT
Bus odjeżdża 15 minut po lądowaniu 
samolotu. Bilety do nabycia u kierowcy 
przed odjazdem autobusu. Koszt przejazdu 
na trasie do/z Szczecina - 25 zł. / Departure 
from the Airport to Szczecin 15 minutes 
after landing. Bus tickets available from 
driver before departure. Ticket price to/
from Szczecin – 25 PLN.

Ze Szczecina mikrobus odjeżdża spod 
biura LOT al. Wyzwolenia 17 / Minibuses 
from Szczecin depart from LOT office at 
al. Wyzwolenia 17.

Bilety do nabycia u kierowcy oraz rezer-
wując pod numerem telefonu:
504 188 737 / You can buy a ticket from 
a bus driver or book it at: 504 188 737

PKP
Stacja Port Lotniczy Szczecin- Goleniów 
w kierunku Szczecina lub Kołobrzegu.
Rozkład odjazdów oraz przyjazdów po-
ciągów na stronie www.pkp.pl
Station Airport Goleniów towards 
Szczecin and Kołobrzeg.  
Schedule available at www.pkp.pl.

PO OPŁACENIU W KASIE AUTOMATYCZNEJ PASAŻER MA 15 
MINUT NA WYJAZD. / AFTER PAYING IN AN AUTOMATING CASH 
MACHINE YOU WILL BE GIVEN 15 MINUTES TO EXIT THE PARKING.






