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Iza Kuna 
Urodziła się w 1970 roku w Tomaszowie Mazowieckim; w 1993 r. ukończyła 

Wydział Aktorski w Szkole Filmowej w Łodzi i przez kilkanascie lat byla 

etatową aktorką Teatru Polskiego w Warszawie. Obecnie współpracuie 

między Innymi z Teatrem Komedia I Och Teatrem. Występowala również 

w Teatrze Telewizji - za ro lę Łucji w spektaklu Łucja i jej dzieci otrzymala 

Grand Prix dla najlepszej aktorki podczas Festiwalu ,Dwa teatry" w Sopocie 

w 2004 r. Szerokiej publiczności znana jest z seriali telewizyjnych oraz 

z filmów: Lejdis, Idealny facet dla mojej dziewczyny w reż. Tomka Koneckiego, 

33 sceny z życia w rez. algorzaty Szumowskiej, Ga/erianki w reż. Katarzyny 

Rosłaniec, Lincz w reż. Krzysztofa Łukaszewicza, Supermarket w reż. 

Macieja Zaka czy Drogówka w reż. Wojciecha Smarzowskiego. Wystąpiła 

równiez w ponad 70. etiudach filmowych wielu reżyserów 1 studentów 

reżyserii -jak sama podkreśla praca z młodymi twórcami jest dla mej zawsze 

ważną i inspirującą przygodą aktorską. Była nominowana do prestiżowej 

nagrody teatralnej Feliksy Warszawskie i - dwukrotnie - do Polskiej Nagrody 

Filmowej Orly. 

Iza Kuna jest również współautorką nagrodzonego przez HBO scenariusza 

Czwarta godzina. W 2010 roku ukazała się jej debiutancka książka Klara 

oparta na wpisach zamieszczanych przez autorkę na blogu. 
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V IT to dla mnie pytanie? Mam żonę , dzieci, 

wnuki, siostry, tak zwanych przyjaciół„. i zawsze 

jestem sam w teatrze, sam w kinie, sam 

w restauracji. .. 

Jaroslaw lwaszk1ewlcz Dzienniki 
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więc część z nich z góry 
skazana jest na samotność, o ile nie obniży poprzeczki. W ciągu ostatnich 
kilku lat liczba wykształconych kobiet wzrosła o 55 proc., a mężczyzn 
o 29 proc. Studentki na polskich uniwersytetach stanowią 70 proc. 
wszystkich słuchaczy. Wolę być sama niż z byle kim - te słowa często 
padają z ust młodych kobiet. One same najpierw uczą się intensywnie. 
Coraz intensywniej. Dziś sam dyplom wyższej uczelni to już za mało, żeby 
się wybić. Więc coraz częściej studiuje się dwa kierunki jednocześnie, 
jeździ na stypendia, zdobywa dodatkowe specjalności. To zabiera 
czas, powoduje, że okres studiów przestaje być tą legendarną przerwa 
w życiorysie na ustawiczne życie towarzyskie, sprzyja1ące znalezieniu pary. 

A kiedy studia się kończą, to młodzi, jeśli już znajdą tę wymarzona pracę
dla kańery, wymagających szefów lub pieniędzy - pracują od świtu do nocy, 
więc nie mają czasu na układanie sobie osobistego życia. Włączeni 

w mechanizmy korporacyjne, zatrudnieni na ważnych stanowiskach, 
odpowiedzialni za własne firmy z trudem znajdują czas na pielęgnowanie 
bliskich i intymnych kontaktów. Kobiety nauczone polegania wyłacznie 
na sobie przestają zabiegać o mężczyznę . 

Krystyna Lubelska, Poiedynczo w: Po!Jtyka, nr 2576. 21 pazdz1ern1ka 2006 
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włącza się jeszcze 
Internet wraz z komórką. Gada się nieustannie, czatuje, pisze SMS, ale 
kontakty osobiste w cztery oczy to całkiem co innego. Enter i escape -
słowami z komputerowego języka socjologowie określają nowy styl życia 
towarzyskiego, uprawianego obecnie przez młodych ludzi. Wpadasz -
wypadasz, zaliczasz kilka imprez w ciągu wieczoru, tworzysz iluzję, że 
wszędzie cię chcą, ze wręcz nie nadążasz. a tak naprawdę me Jesteś 
nigdzie. 

Na imprezach bawią się coraz częściej osobno towarzystwa męskie 
i damskie. Teoretycznie te grona mogłyby się połączyć, ale najczęściej 
braku1e czasu na nawiązanie kontaktu, bo trzeba jechać dalej. Bo tam 
mają inne drinki, inny wystrój, Inną muzykę. 

Krystyna Lubelska, Poiedynczo w: Polityka. nr 2576. 21 pażdz1em1ka 2006 



t q l polska samotność 
rzadziej niż na Zachodzie jest kwestią wyboru, świadomej decyzji. 
W znacznie większym stopniu decyduje o nieJ przypadek, splot 
niefortunnych okoliczności. W Wielk1e1 Brytanii 1 Szwec11 mówi się wprost 
o porzuceniu rodzinnego stylu na rzec indywidualizmu. O naszym kraju 
z pewnością nie da się jeszcze tego powiedzieć, gdyż w badaniach 
porównawczych na temat wartości Polacy wciąż wyraźnie wyrózniaJą się 
na tle obywateli krajów zachodnich - właśnie przywiązaniem do rodziny. 
Według dr hab. Beaty Łaciak z Instytutu Nauk Społecznych w Warszawie, 
nawet w krajowych serialach single muszą znaleźć sobie kogoś do pary. 

Tym rzeczywistym idzie to trudniej. Skoncentrowani na sobie, analizu1a 
własne wnętrze i oczekiwania. Obecnie dwudz1esto- I trzydziestolatki, 
zwracają uwagę psychologowie, mają większą, niż dawniej bywało, 

skłonność do zastanawiania się nad szczęsciem, pogodą ducha, sensem 
życia, wartośc1am1 . ( ... ) Przypominają stonogę, która rozmysla1ąc nad tym, 
którą noga ma ruszyc, pozostaje w miejscu 

Krystyna Lubelska. Po1edynczo w; Polrtyka. nr 2576, 21 patd21ern11<a 2006 



Wszystkiego Najlepszego 
W Nowym Roku 
w Kazdym 
dla Ciebie 
dla Niej 
dla Wszystkich 
Żebyś była szczęś l iwa 
Żeby Twoia mama była zdrowa 
Żeby Two1e dzieci s ię śmiały 
Żeby jadly 
Żeby jej mąż nie wrócił. . . 
Żebyście byli szczęśliwi 

Żebyscie byli szczęśliwi 

Iza Kuna - ostatni wpis umieszczony 
na blogu 10 stycmia 2011 roku 
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Tworcy spektaklu serdecznie dZJękują Annie 1 K12ysztofow1 Cackowskim za możlrwość pracy z Ich 
kotem Czarkiem. M1chałow1 Lewandowskiemu za udostępnrenre swoiego m1eszkan1a oraz kota 
Filipa Anme A2edarsk1e1 za opiekę nad nim oraz Saszy Kw1atkowsk1emu I Antonrnre Kellc1e 
za użyczenie glosu do nagrania. 
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