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Rezerwacji można dokonać przez aplikację 
 a także przez kontakt bezpośredni  

pod numerem telefonu +48 511 335 535

Nasze aktualne promocje znajdziesz i zobaczysz na:

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

   @aesthetic.szafarnia

„PIĘKNO 
POCHODZI Z WNĘTRZA”

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

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

ZBUDUJ SWOJE MIĘŚNIE  
Z EMBODY

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

HYDRODERMABRAZJA 
KWASOWA INNOFACIAL 
– technologia nowej generacji  
w kosmetyce aparatowej

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

TERAPIE TLENOWE WELLOXY

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

BODY 
POSITIVE

https://booksy.com/pl-pl/76263_aesthetic-studio-szafarnia_medycyna-estetyczna_20383_gdansk
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 NASI AUTORZY

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

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

GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

RAFAŁ 
BRYNDAL

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

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

IGA  
GÓRECKA

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

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

MICHAŁ 
FIGURSKI

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

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

DAGMARA
KOWALSKA

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

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

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

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

MALWA 
WAWRZYNEK

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

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

TOMASZ
KOWALSKI

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

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

TOMASZ
ORGANEK

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

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

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

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

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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

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

JAKUB 
FIREWICZ

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

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

MAGDALENA
JUSZCZYK

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

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

JAKUB 
WEJKSZNER

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

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

MARIKA 
KRAJNIEWSKA

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

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

PIOTR 
SOBIK

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

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

KATARZYNA 
WOŹNIAK

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

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

MONIKA
SZAŁEK

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

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

TA MŁODA POLSKA 
AKTORKA OD KILKU 
LAT BUDUJE SWÓJ 
WIZERUNEK ARTYSTKI 
WSZECHSTRONNEJ 
I ODWAŻNEJ.  PO RAZ 
PIERWSZY ZOBACZYLIŚMY 
JĄ PIĘĆ LAT TEMU 
W „MOICH CÓRKACH 
KROWACH" I „DEMONIE”, 
POTEM PRZYSZŁY WIĘKSZE 
ROLE W „CICHEJ NOCY” 
I SERIALU „WOJENNE 
DZIEWCZYNY”. OSTATNIE 
DWA LATA TO JEJ CZAS: 
NAJPIERW MOCNA ROLA 
ALKOHOLICZKI W „ZABAWA, 
ZABAWA”, POTEM ANETA 
LANDAU W KRYMINALNYM 
„CZARNYM MERCEDESIE” 
I POSTĘPOWA ALEKSANDRA 
SZCZERBIŃSKA 
W „PIŁSUDSKIM”. W 2020 
WYSTARTOWAŁY AŻ DWA 
SERIALE, W KTÓRYCH 
GRA: POLSATOWSKI 
„OSACZONY” I SŁUCHOWISKO 
„PRZEMINĘŁO” NA 
STORYTEL. PRYWATNIE 
MARIA JEST CÓRKĄ 
REŻYSERKI KINGI DĘBSKIEJ 
I ŻONĄ AKTORA MARCINA 
BOSAKA. ANGAŻUJE 
SIĘ W WOLNOŚCIOWE 
I RÓWNOŚCIOWE 
INICJATYWY, BO JAK SAMA 
TWIERDZI, „SĄ CHWILE, 
KIEDY MILCZENIE NIE 
WCHODZI W GRĘ”. MA 
NADZIEJĘ, ŻE WKRÓTCE 
WACHLARZ RÓL DLA KOBIET 
BĘDZIE RÓWNIE SZEROKI, 
CO DLA MĘŻCZYZN.



ale tak naprawdę mogłaby żyć teraz, bo myślała bardzo 
współcześnie. Była feministką, jedną z pierwszych pol-
skich, głowę miała otwartą i patrzącą dużo szerzej, poza 
swoje czasy. Myślę, że to łączy ją z Kaliną: to była postać, 
która się wymknęła swojej epoce. I myślę, że dzisiaj też 
by się wymknęła. Na wielu poziomach myślała szerzej 
niż większość, wymykała się poza swoją rzeczywistość. 
Była traktowana jako obiekt seksualny, mimo swojej 
nieprawdopodobnej inteligencji, o której wiele osób mó-
wiło, była traktowana przedmiotowo, sprowadzona do 
dekoltu i seksu, który mamy w tytule. Oczywiście sama 
wysyłała tę energię, ale wydaje mi się, że postrzegano ją 
w dość ograniczony  i płaski sposób. Cieszę się, że zmia-
na tytułu filmu nastąpiła, bo mam wrażenie, że ten cy-
tat można rozumieć na wielu poziomach. [Jędrusik była] 
bardzo silną, błyskotliwą kobietą, która została sprowa-
dzona do roli przedmiotu pożądania. Być może Przez to 
jako aktorka nie dostała szansy na miarę talentu. Przecież 
ona zagrała w filmie jedną, główną rolę, jak miała 32 lata.

...I, jak na tamte standardy, była już „stara”.
Tak. Niewiele zagrała i nie było na nią pomysłu. Wymknęła 
się tym czasom, tej rzeczywistości, tym reżyserom chyba 
też. Moim zdaniem nie dostała szansy, na jaką zasługiwała. 
Chyba jedynie w Kabarecie Starszych Panów.

Masz wrażenie, że to się zmieniło? Jako aktorka 
aktywnie obecna w branży kilka lat, widzisz, że jest 
inaczej, że chęć pokazania spektrum kobiecości jest 
szersza? Czy problemy z wtedy wciąż są żywe? 
Myślę, że są żywe. Wydaje mi się też, że mamy na to jakiś 
wpływ. Mam świadomość jakie propozycje dostaję i jak 
mnie widzą, i są rzeczy, których nie przeskoczę. Myślę, że 
teraz jest trochę łatwiej, że jednak to spektrum kobiecego 
aktorstwa jest szersze, że dostajemy więcej szans. Ale tak 
jak rozmawiałyśmy przed wejściem tutaj - są role, opowie-
ści, których nikt nie ma odwagi jeszcze na ekranie poka-
zać. Są takie twarze kobiet, które są niewykorzystane. 

Tak się mówiło, mam wrażenie, o Zabawa zabawa 
- że to jest film, który pokazuje pewien aspekt 
kobiecości, o którym się nie mówi i który jest 
postrzegany czasem jako wstydliwy. 
Zobaczyłam podczas przygotowań do tego filmu, że świat 
nie lubi patrzeć na takie kobiety [jak nasze bohaterki]. Lu-
bimy te, które mają ciężki moment, na chwilę się rozsypią, 
ale za chwilę się pozbierają. Nie lubimy patrzeć na te doku-
mentnie rozsypane matki Polki, na te ładne dziewczyny, 
którym coś nie wyszło i które ostatecznie nie dają rady. 
Kobiety też dlatego się bardziej z nałogiem alkoholowym 
ukrywają, bo zwyczajnie nie mogą tego pokazywać.

Świat je za to ostrzej rozlicza.
Tak. [Wracając do pytania] - myślę, że jest lepiej, ale myślę, 
że to ciągła walka.

Czego ci brakuje? Co byś chciała zobaczyć jako 
widzka w kinie?
Myślę, że to się zmienia, ale że jednak jest mnóstwo pro-
dukcji, w których kobieta jest tylko niemą ozdobą męż-
czyzn. Produkcja może być nawet ciekawa, ale znowu 
często jest to samo do grania. Choć oczywiście zdarzają 
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Siedzimy sobie w teatrze, co powinno być miłe. 
Ale widownia jest pusta i niestety tak samo jest 
z salami kinowymi. W tzw. „normalnym świecie” 
spotykałybyśmy się pewnie, żeby porozmawiać 
o Kalinie Jędrusik.
Pewnie tak.

Film, początkowo zatytułowany Jesienna dziewczyna, 
potem Bo we mnie jest seks, miał wchodzić do kin 
na jesieni. Opowiedz mi trochę o tej swojej Jędrusik, 
strasznie jestem jej ciekawa.
Ciężko opowiedzieć o mojej Jędrusik, bo myślę, że ona 
po prostu ożyje na ekranie i czuję, że nie ma większe-
go sensu opowiadać, kim ona dla mnie jest. Teraz osta-
teczna data premiery wyznaczona jest w połowie lutego, 
a i tak nie wiadomo czy to będzie luty, czy później, nie 
wiemy kiedy otworzą się kina, nie ma żadnych oficjal-
nych informacji. Czujemy, że mamy fajne dziecko, które 
chcemy wydać na świat, ale ani producentki, ani reży-
serka nie chcą tego zrobić w takim momencie, żeby to 
zmarnować, żeby to przeszło niezauważone.

Chcemy, żeby to była udana ciąża.
Bardzo chcemy, żeby to była udana ciąża. Czuję, że to 
jest dla mnie najważniejszy projekt w życiu, ale też my-
ślę, że jest to szansa, żeby film stał się odskocznią od 
tego, co się dzieje [wokół nas]. To jest bardzo kolorowy 
film, mimo tego, że opowiada o latach 60-tych, które 
zazwyczaj pokazywane są w czerni i bieli. Ten filmowy 
świat kipi energią. Cała akcja dzieje się w ’62 roku, ale 
jest bardzo aktualna i nie boję się tego powiedzieć. Mimo 
że fabularnie sięgamy gdzieś daleko, dotykając tego, co 
nas dotyka tu i teraz.

A to jest dla ciebie ważne? Bo mam wrażenie, że 
w twoich postaciach, bardzo różnych kobietach, 
ten rys współczesności, takie połączenie między 
wtedy a teraz, jest obecne - tak jak na przykład 
w „Piłsudskim”.
Zawsze staram się to znaleźć, ale chyba mam szczę-
ście, że po prostu trafiam na takie postaci. Jak grałam 
Szczerbińską, to jak tylko się w nią zanurzyłam i zaczę-
łam o niej czytać, oglądać dokumenty, to się okazało, 
że to była dziewczyna urodzona na początku XX wieku, 

 M YŚ L Ę,  Ż E  T E R A Z 
J E S T  T RO C H Ę   Ł AT W I E J, 

Ż E  J E D N A K  T O 
S PE KT RU M  KOB I E C E G O 

A KT OR S T WA  J E S T 
SZER SZE, ŻE DOSTA J EM Y 

W I Ę C E J  S Z A N S.

W  M O I M  Z A W O D Z I E . . .
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się ciekawe drugoplanowe postaci kobiece, które nie są 
sztampowe. Nie wiem, czy jest jakaś konkretna postać 
albo konkretny typ kobiety, której brakuje mi w kinie. 
Marzę tylko o jednym, żebyśmy miały podobny wybór jak 
mężczyźni, tylko tyle. Oni grają pijaków, amantów, psy-
chopatów, morderców, nudziarzy, matematyków i mają 
wachlarz. U nas jest on dużo węższy.

I jakoś poza kilkoma facetami z polskiej branży 
aktorskiej też nie widuję zbyt często nagłówków 
typu: Znowu przytył, czy to do roli? Zmarszczka, 
chyba pora na zabieg. 
Jesteśmy tak oceniane. Ja staram się temu nie ule-
gać i się nie żalić, bo taki zawód wybrałam, że mnie 

Z G O D Ę  N A  R E A L I Z AC J Ę 
P RO J E K T U  P O  L ATAC H 

O T R Z Y M A L I  T Y L KO 
P O L S C Y  T WÓ RC Y,  D Z I Ę K I 

S T WO R Z E N I U  N OW E G O, 
O RYG I N A L N E G O 

P O M Y S Ł U. 

Aktorsko jesteś już na etapie jazzu, improwizacji?
Improwizacja jest dla mnie dużo łatwiejsza w aktorstwie 
niż w muzyce. Może dlatego, że przez całe życie grałam 
na fortepianie klasykę. Film o Kalinie Jędrusik jest bar-
dzo muzyczny, to musical i poczułam ogromne wsparcie 
w tym, że mam to doświadczenie i muzyczne ucho. Bardzo 
mi to pomogło, żeby wejść w dźwięki drugiej osoby.

Czy wyjście z filmowego domu i stworzenie teraz 
kolejnego filmowego domu, swojego, to było 
„wpuszczenie się w maliny” czy wręcz przeciwnie? 
Aktorzy bywają różni, trudni. Temat ego notorycznie 
pojawia się w dyskusjach wokół tego zawodu.
U nas wszystko dobrze, ale rzeczywiście jest coś na rzeczy. 
Ja się nie przyjaźnię za bardzo z aktorami. Jakoś tak się 

PODZIĘKOWANIA DLA TEATRU 6. PIĘTRO
(plac Defilad 1 PKiN, Warszawa 00-901) za udostępnienie 
przestrzeni na potrzeby wywiadu i sesji zdjęciowej.

W  M O I M  Z A W O D Z I E . . .

oceniają często po wyglądzie i byłam na to przygo-
towana. Ale to bywa krzywdzące. Wierzę, że to idzie 
w dobrą stronę. Ale musimy wciąż się starać, żeby być 
poważniej traktowane. Mam wielkie szczęście do pro-
jektów, gdzie postać kobieca jest podmiotowa. Nie jest 
ozdobą, nie jest dodatkiem, tylko sama o sobie stano-
wi i jest to opowieść o jej życiu wewnętrznym, nie tylko 
w kontekście mężczyzny.

Dla aktorów i aktorek, którzy pochodzą z aktorskich, 
filmowych domów ta droga może przebiegać 
w dwójnasób. Czasami to daje ogromne wsparcie, 
czasami pewnego rodzaju bagaż. Jak było u ciebie 
i czy masz poczucie, że się w pewnym sensie już 
wyodrębniłaś z tego kontekstu?
Czuję, że się wyodrębniłam. Już nie myślę, że ktoś po-
wie, że gdzieś gram, bo moja mama też się zajmuje fil-
mem albo pochodzę z rodziny takiej, z jakiej pochodzę. 
Tyle rzeczy robiłam już sama, poza nimi, że nie czuję 
tego lęku. Natomiast, tak jak mówisz: niemal cała moja 
rodzina, moja mama, jej mąż i mój mąż też, jest filmo-
wa. Jak byłam młodsza, wszyscy mi odradzali bycie 
aktorką. Nie żyłam w kulcie filmowego świata, przez 
większość życia nie marzyłam, żeby dostać się do szko-
ły aktorskiej. To była trudna miłość, bardzo nieśmiała 
i osobista. Nie czułam, że ktoś mnie pcha w tym kierun-
ku. Jak się dostałam do szkoły filmowej to mama mi po-
wiedziała: Będę zawsze ci kibicować, ale to jest okropny 
zawód dla kobiety. I od zawsze czuję jej wsparcie emocjo-
nalne, ale czuję też, że ona zawsze powie mi prawdę, nie 
ukrywa, co myśli na temat moich wyborów czy ról. Ale 
zależało mi na tym, żeby to była moja droga. Że decyzję 
podejmuję ja i że chcę sama stanowić o sobie. Czuję, że 
tak się stało.

Wcześniej, jak wielu młodych ludzi, podejmowałaś 
też inne próby. Jesteś wykształconą muzyczką 
i muzyka jest cały czas gdzieś blisko ciebie. Jaką ci to 
daje wrażliwość, jak ciebie dopełnia? 
Wiesz, to jest część mnie bardzo intymna, której nigdy nie 
chciałam pokazywać światu. Grałam na fortepianie od 
dziecka, ale zawsze miałam problem z występami, z poka-
zywaniem tego. Dopiero, kiedy zaczęłam się bawić w ak-
torstwo, to poczułam, że tutaj jest dokładnie odwrotnie: 
mam przyjemność z kontaktu z widzem i tak pozostało. 
Rezygnacja z Akademii Muzycznej była trudnym wybo-
rem, bo robiłam coś przez wiele lat, już to umiałam - i nagle 
miałam skręcić w uliczkę, której nie znam.

Można powiedzieć, że to tak, jakbyś wychodziła 
z długoletniego związku.
O tak! Zupełnie inny tryb życia, totalna zmiana, ale 
dobrze, że tak się stało. Cały czas mam w domu for-
tepian. Gram głównie kiedy jestem sama. W szkole 
aktorskiej czułam pewnego rodzaju ciężar, zdarza-
ło się, że to muzyczne doświadczenie było uznawane 
za mój defekt.

Bo muzyka często oznacza też perfekcjonizm, 
musisz grać idealnie.
Tak, ale czuję, że ta muzyka mi bardzo dużo dała, bar-
dzo mi pomogła w zawodzie.

ZA LEŻA ŁO M I NA T Y M, 
ŻEBY TO BY Ł A MOJA 
DROGA. ŻE DEC YZJ Ę 
PODEJ M UJ Ę JA I  ŻE 
CHCĘ SA M A STA NOW IĆ 
O SOBI E. CZ UJ Ę, ŻE 
TA K SI Ę STA ŁO.



S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E1 6 – 1 7 K O P C I U S Z E K  W  R O K U  2 0 2 0



S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E1 8 – 1 9

...C HC E M Y  W E J Ś Ć   D O 
D OM U,  S P OJ R Z E Ć 

W  LU S T RO  I  M I E Ć  S WOJ E 
NOR M A L N E  Ż YC I A .  BYĆ 

N I E  T Y L KO  A KT OR E M , 
A L E  T E Ż  C Z Ł OW I E K I E M. 

stało, że moi najbliżsi przyjaciele to osoby spoza aktorskie-
go świata. Choć uwielbiam prywatnie wielu kolegów z pra-
cy, ale ego, cóż, to jest temat rzeka.  Oczywiście, nie chcę 
generalizować. Marcin nie jest na tym polu typowy, nie jest 
przesadnie skupiony na sobie. Stoi bardzo twardo na zie-
mi. Dla mnie jest przede wszystkim wspaniałym człowie-
kiem. A przy okazji, niestety, aktorem. <śmiech>

Jakoś chyba będziesz z tym żyć!
Będę. Po prostu tak się stało. Nie spędza mi to snu z powiek.

A propos bycia dobrym człowiekiem: widzę, że 
często zabierasz głos w sprawach, które są dla 
ciebie istotne. Jak wybierasz kwestie, o których 
chcesz powiedzieć głośno,  które chcesz wesprzeć 
swoją rozpoznawalnością? I czy zdarza się, że to ma 
nieprzyjemne konsekwencje? 
Zdarza się czasem. Ja w ogóle nie jestem zwolennicz-
ką takiego podejścia, że aktorzy się wypowiadają na 
wszystkie tematy.

Czyli aktor – autorytet to nie twoja bajka? 
Absolutnie nie. Uważam, że aktor to mało mądry gatu-
nek człowieka. Nasze studia nie są o wiedzy o świecie. My 
się poruszamy w emocjach i trochę w literaturze, ale mnie 
to bawi, gdy niektórym aktorom się wydaje, że ich zawód 
upoważnia do wypowiadania się na każdy temat. Ja się nie 
chcę wypowiadać publicznie na każdy temat. Ale są takie 
momenty, w których chcę wykorzystać te zasięgi, które 
mam. Czasem po prostu nie mogę milczeć jako człowiek 
i wtedy mówię. Staram się – i często bardzo muszę sobie 
wiązać ręce i język! - żeby nie wypowiedzieć w jakiejś spra-
wie politycznej, w której bardzo chcę się wypowiedzieć, bo 
wierzę, że aktor jest głównie od grania. Natomiast są mo-
menty, w których osoby publiczne po prostu milczeć nie 
mogą. Kiedy pojawił się pomysł kampanii przeciwko nie-
nawiści, to dla mnie to był prosty wybór, że ja chcę w niej 
wziąć udział. Albo jeżeli są łamane podstawowe prawa 
człowieka. Albo kobietom obierane są podstawowe pra-
wa. To ja są takie momenty, w których się nie da inaczej. 
Natomiast nigdy bym nie chciała wchodzić w rolę jakiegoś 
autorytetu, na zasadzie: mam znaną twarz, więc będę wy-
powiadać się na każdy temat. 

Żeby dobrze funkcjonować w świecie takim jakim 
on teraz jest, ale też w świecie aktorstwa, pełnym 
cudzych emocji, chyba trzeba bardzo dbać o to co 

w środku, mieć jakiś mocny korzeń. Jak wygląda ta 
twoja psychiczna pielęgnacja? 
Kiedyś czytałam taki wywiad z Dorotą Kolak, którą abso-
lutnie uwielbiam. Ktoś ją zapytał, jak wychodzi z roli, ona 
mówiła, że „zdejmuje szpilki i gotuje zupę pomidorową”. 
Myślę, że to jest ważne pytanie. Zdrowie psychiczne, to 
jest taka przestrzeń, o której się cały czas nie mówi wystar-
czająco dużo. Ja dość otwarcie mówię o tym, że po szkole 
teatralnej przeszłam przez dość intensywną terapię. Uwa-
żam, że takie wsparcie i w ogóle ta przestrzeń [dla tej dysku-
sji] są piekielnie ważne. Nie tylko w zawodzie aktora. Cho-
ciaż my pracujemy na emocjach, więc nie chcę udawać, że 
mnie to nie kosztuje. Są role, które po mnie spływają jak 
po kaczce, a są takie, w które się angażuję i z których jest 
ciężej wyjść. Myślę, że po prostu trzeba o siebie dbać. Jeżeli 
czujesz, że masz słaby moment, to trzeba poprosić o pomoc 
i się tego nie wstydzić. To, jak dużo jest depresji i jak dużo 
ludzie, którzy są w tym zawodzie, mają problemów - co jest 
ukrywane, bo chcemy być niezniszczalni, silni i sexy - jest 
porażające. Wiele osób po mojej szkole trafiło później na te-
rapię i potrzebowało wsparcia. Ale właściwie o tym między 
sobą nie rozmawialiśmy. W szkole pewne rzeczy zostały 
rozgrzebane, a nie zostało nam powiedziane jak to posprzą-
tać. A my jednak chcemy wejść do domu, spojrzeć w lustro 
i mieć swoje normalne życia. Być nie tylko aktorem, ale też 
człowiekiem. Więc myślę, że to jest piekielnie ważne, żeby 
dbać [o swoją psychikę]. Staram się to robić. 

Myślę, że warunki, w których się spotykamy są mało 
sprzyjające, ale życzę tobie i sobie również, żebyśmy 
sobie w tej dziwacznej sytuacji, kiedy trochę się świat 
sypie na głowę, poradziły. No i kino i sztuka w ogóle, 
też są takim środkiem pielęgnacyjnym. 
Na pewno. Antydepresant! Na jesienne smutki zdecydowa-
nie wskazane. 

Polecamy! Dziękuję ci bardzo, że znalazłaś dla nas czas, 
opowiedziałaś nam o sobie i o tym, co robisz. Mam 
nadzieję, że Kalina poczeka i wyjdzie w wiosnę swoją 
zgrabną nogą i pięknym umysłem.
Tez mam taką nadzieję. Dziękuję.  

ENGLISH

MARIA DĘBSKA: IN MY PROFESSION, PEOPLE 
WANT TO BE UNBREAKABLE, STRONG AND SEXY. 
DEPRESSION? JUST HIDE IT.

For several years, this young Polish actress has been building 
her image of a versatile and bold artist. She began her career 
five years ago with These Daughters of Mine and The Demon. 
Then, she got larger roles in Silent Night and TV series The War 
Girls. The last two years were a big time for her: first, a powerful 
role of an alcoholic in Playing Hard, next playing Aneta Landau 
in crime story The Black Mercedes and progressive Aleksandra 
Szczerbińska in Piłsudski. In 2020 came out two series: Trapped 
on Polsat and radio drama Gone on Storytel. In her private life, 
Maria is a daughter of director Kinga Dębska and is married to 
actor Marcin Bosak. She engages in initiatives fighting for freedom 
and equality because, as she says, ‘there are times when you can’t 
keep quiet.’ She hopes that soon, the spectrum of female roles will 
be as broad as male ones.

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

W  M O I M  Z A W O D Z I E . . .
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We’re sitting in the theatre, which should 
be nice. But the audience is empty and, 
unfortunately, it’s the same with cinema 
halls. In the ‘normal world’, we’d probably 
meet to talk about Kalina Jędrusik.
I suppose so.

The film, originally entitled The Autumn 
Girl, later Because There Is Sex in Me, 
was to come out in autumn. Please tell 
me about your Jędrusik; I’m extremely 
curious about her.
It’s difficult to speak about my Jędrusik be-
cause I think that she’ll come alive on the 
silver screen, and there is no point in saying 
how I see her. For now, the premiere is set for 
mid-February, but it’s uncertain whether it’ll 
be February, or another time, in the end. We 
don’t know when cinemas will re-open; there 
is no official information about that. We feel 
we have a great child to show to the world, but 
neither the producers nor the director want it 
to go to waste, to go unnoticed.

Is it important to you? Because I feel that 
the sign of modern times, the link between 
then and now, is present in your characters, 
which were very different women, like your 
role in, for example, Piłsudski.
I always try to find it, but I guess I’m lucky 
to come across such characters. When I was 
playing Szczerbińska, when I started to read 
and watch documentaries about her life, I re-
alised that although she was born in the early 
20th century, she could live now because her 
ideas were very progressive. She was one of 
the first Polish feminists; was openminded 
and had a broad perspective, had modern 
ideas. What she and Kalina have in common 
is the fact that they were ahead of their time. 
And I believe it’d be the same today. Kalina 
was ahead of her time on so many levels and 
had a broader perspective than most people. 
She was treated as a sex object despite her im-
mensely high intelligence, which was widely 
talked about; she was objectified, perceived 
through the prism of her breasts and sexuality, 

mentioned in the film title. Of course, she ex-
uded such energy herself, but I think she was 
perceived in a narrow-minded and superficial 
way. I’m glad the film title has been changed 
because I suppose that the quote has lots of 
possible interpretations. Jędrusik was a very 
strong and bright woman, who was reduced to 
the role of an object of desire. Perhaps this was 
the reason why she didn’t get a chance worthy 
of her talents. She played one leading role in 
a film when she was 32.

… And, for those standards, she was 
considered ‘old’.
That’s right. She didn’t play much; they 
didn’t know what to do with her. She was 
ahead of those times, reality, probably di-
rectors, too. I believe she didn’t get a chance 
which she deserved. Perhaps only in Kaba-
ret Starszych Panów.

Do you think it has changed? As an actress 
active in the industry for several years, do 
you think it’s different now, that the spectre 
of femininity shown is broader? Or is this 
still a problem? 
I think it’s still a live issue. But I also believe 
we can change that. I know what kind of job 
offers I get and how I’m perceived, and there 
are things I can’t help. But I suppose it’s a bit 
easier now; that the spectre of female acting 
is broader, we get more opportunities. But as 
we’ve said before, there are roles and stories 
which no one dares to show on the big screen. 
There are some faces of women that haven’t 
been explored yet. 

Thank you very much for finding time 
for us, telling us about yourself and your 
projects. I hope that Kalina will wait and 
come out in spring with her shapely legs 
and beautiful mind.
I hope so, too. Thank you. 

N O W Y  5  G W I A Z D K O W Y 

H O T E L  W   K R A K O W I E
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ic nie jest jasne w dzisiejszych czasach. Kie-
dyś, gdy byłem małym chłopcem, opowiadano 
mi historie o  lekarzach, naukowcach, którzy 

siedzą z próbówkami w laboratoriach i mieszają ma-
giczne mikstury na granicy alchemii, żeby wziąć nas 
wszystkich i elewować na wyższy poziom cywilizacji. 
Czytałem o skomplikowanych eksperymentach fizycz-
nych, w których udowadniano, że jest jakoś w opozycji 
do czegoś innego. I choć nasza wiedza na temat świata 
się rozszerzała, popełnialiśmy błędy w międzyczasie, 
ale w mym chłopięcym umyśle utrwalano ideę, jakoby 
błąd wliczony był w instytucję postępu.

Ostatecznie jednak – wszystko to nie ma znacze-
nia większego, skoro można przecież powiedzieć, że 
spotkałem trzy osoby, którym nie wydaje się, że księ-
życ istnieje, więc w zasadzie te eksperymenty są warte 
tyle, co krzyczenie na piłkarzy podczas meczu, żeby 
zaczęli podawać tam, gdzie chcemy.

I może to dobrze? Tak wszyscy ludzie związani 
z  określoną częścią świata, która uznaje zastaną 
rzeczywistość za taką jaka jest, bez możliwości dys-
kusji, tak wszyscy oni byli przeciwni tym, tfu, post-
modernistom bez żadnych wartości, a obecnie sami 
deklarują myślenie postmodernistyczne, że nic nie 
jest pewne, a wmawia nam się pierdoły. Włącz myśle-
nie owieczko, tak mówią, jednocześnie twierdząc, że 
właściwie historia im się podoba i fajnie, gdyby były 
wojny, bo można byłoby postrzelać do wrogów. Nie-

  TEKST Jakub Wejskszner  
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zagospodarowany gniew młodych mężczyzn to jed-
nak temat na inny felieton.

Wyobraźcie sobie więc drodzy państwo moje zdzi-
wienie, gdy podczas studiowania różnorakich myślicie-
li postmodernistycznych, którzy to podważali wszyst-
ko, ale w celu innym, by obrać te idee z naleciałości, 
które przykleiły się do nich przez lata funkcjonowa-
nia, że gdy poruszałem tego rodzaju tematy wśród per-
son z  mej Alma Mater, dochodził mnie sarkastyczny 
śmiech. Gdy opowiadałem o tym, że logika jest ogra-
niczona, bo pod to piękne p i jeszcze śliczniejsze q pod-
stawiamy frazy upośledzone, więc wynik wychodzi 
również upośledzony, niektórzy z mych pobratymców 
śmiali się i dokazywali, jak gdybym kawały im opowia-
dał o kobietach z blond włosami, a wydawali mi się taki-
mi, których uproszczenia płciowe mogłyby śmieszyć.

I teraz niby wygrałem tę batalię w opinii społecznej, 
która nigdy się do tego nie przyzna, że powtarzane z góry 
idee, spływają w dół po kulturze, aż do życia codzienne-
go i wchodzą w nie jak nóż w przysłowiowe sojowe masło 
z elementami papieru, ale tak jakbym nie wygrał. Jakbym 
poległ po raz kolejny, by żyć w tym niezadowoleniu swym 
po wsze czasy, skazany na fatum, w ramach którego nic 
nigdy nie może mnie zadowolić. Choć teraz bowiem idea 
ta wydaje się dominującą, brakuje jej jednak tego elemen-
tu ważkiego, który postmodernistom nie umykał tak ła-
two. Takiego, wiecie, współczucia. Pisano bowiem o tym, 
że nauka jest niejednorodna, okiełznać jej wyniki nie ła-
two, że seksualność jest bardziej skomplikowana niż to, 
czego nie dowiadujemy się na wychowaniu do życia w ro-
dzinie, a także o tym, że sposób używania języka, czasa-
mi wewnętrznie również krzywdzi. I może tej krzywdy by-
śmy starali się uniknąć. Wiecie, jak Jezus mówił czy ktoś. 
Obecnie natomiast jesteśmy świadkami sytuacji, gdzie 
używa się tego rodzaju rozumowania raczej do wyrządze-
nia krzywdy. By nie uznawać dowodzenia naukowego, 
bliźniego swego i nawet właściwie niczego, bo był kiedyś 
film Matrix i teraz stał się nie tylko metaforą czegoś inne-
go, ale właściwie ideą samą w sobie.

Właściwie nie mam apelu, nie wiem czemu to brzmi, 
jakby miało do czegoś prowadzić. Żyjemy chyba w takich 
czasach apelowych. Może w takim razie warto? Apeluję 
zatem o zaprzestanie koszenia traw w godzinach poran-
nych tj. do 12:00 każdego dnia, bo nie wiem czy wiecie, 
ale jest pandemia i wszyscy siedzą w domach. Więc może 
warto to wziąć troszeczkę pod uwagę. 

         ONI SĄ 
 BEZ WARTOŚCI

  WSZYSCY 
 JESTEŚMY 
BEZ WARTOŚCI
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anosząca się na całym świecie pandemia u wielu 
z nas w tym roku zweryfikowała plany podróżnicze 
i wakacyjne. Tym bardziej cieszę się więc, że tuż 

przed wiosennym lockdownem (o którym wtedy jeszcze 
nie wiedzieliśmy że nastąpi) postanowiliśmy zamienić te-
goroczne zimowe ferie w polskich górach na coś dalekie-
go, egzotycznego. Dość spontanicznie i nieoczekiwanie, 
trochę jako rekompensata pewnych życiowych smutków 
– pomyślałam że ciepłe słońce i biały piasek w środku na-
szej depresyjnej zimy dobrze nam zrobią. Padło na Kenię, 
której wspomnienie, zwłaszcza teraz w trudnym czasie 
izolacji, wywołuje szczególny rodzaj tęsknoty i czułości.

Ale wtedy, w lutym było inaczej. Lecimy! Decyzja 
szybko podjęta, bez szczególnych wcześniejszych przy-
gotowań. 10 godzin w ciasnym, czarterowym samolocie 
trochę dały nam w kość, ale licząc na nagrodę na miej-
scu za wytrwałość, dzielnie daliśmy radę. Dolecieliśmy 
na miejsce wieczorem – lotnisko w Mombasie, drugie co 
do wielkości miasto Kenii. Powitało nas przyjemne ciepło 
– to niezwykłe uczucie, zwłaszcza, jeśli 10 godzin temu 
otaczała Cię niezbyt przyjemna, zimowa, choć właściwie 
wcale nie-zimowa tylko nie wiadomo jaka, niezbyt przy-
jemna pogoda. Od razu na lotnisku moje dotychczasowe 
obawy przed ewentualnym zagrożenie malarią (którą 
nas straszono) czy też problemami jelitowymi w związku 
z dryfującą tu kompletnie obcą florą bakteryjną, przyćmił 
widok witającej nas na lotnisku Kenijki w maseczce oraz 
wielki plakat z ostrzeżeniem o zagrożeniu ebolą. Trochę 
ciarki, ale cóż zrobić, kiedy już tu wylądowaliśmy. Wte-
dy jeszcze – o ironio – nie wiedzieliśmy, że za chwilę no-
szenie maseczek stanie się dla nas powszednie w naszej 
Polsce i inny wirus dotrze również do nas, stawiając na 
głowie nasze dotychczasowe życie. 

Przyjazne twarze Kenijczyków witających każdego 
okrzykiem „Jambo” (czyt. Dżambo) czyli witaj/cześć 
w narodowym języku suahili, przepiękny ogród, na te-
renie którego położony jest hotel, z bujną roślinnością 
wypełnioną przeróżnym ptactwem, które zupełnie gratis 
oferuje nam przecudne koncerty, różne o różnych po-
rach dnia i nocy, rajski widok plaży z białym jak mąka pia-
skiem, palmami kokosowymi, czyściutką wodą oceanu, 
tak ciepłego jak woda podczas mojej bardziej niż ciepłej 

kąpieli w wannie. Jest cudnie, wspaniale, bosko, rajsko 
i perspektywa spędzenia w tych okolicznościach całego 
tygodnia (a właściwie już żałuję, że tylko tygodnia) czule 
pieści moje znerwicowane serducho. 

Śniadanie i kolejne tutejsze posiłki okazują się smacz-
ne, inne, bo w dużej mierze tradycyjne afrykańskie, nie 
tak obfite w ilości dań jak przychodziło nam doświadczać 
podczas europejskich wakacji, ale każdy znajdował coś 
dla siebie, nawet moje wybredne dziecko. Odtąd staje-
my się fanami przesmacznego soku ze świeżych mango 
czy passion, pierożków samosa z przeróżnym nadzie-
niem, ale zawsze pysznych, dań z curry, placków chapati, 
chleba bananowego oraz jajecznych omletów kenijskie-
go dziadka-kucharza, który przyrządzał je na węglowej 
kuchni na miejscu. Wszędzie i nieustająco słyszymy: Co 
słychać? jak się czujesz? Czy wszystko w porządku? Czy 
czegoś Ci potrzeba? Czy jesteś zadowolona/y? Czy jesteś 
szczęśliwa/y? No i oczywiście „pole pole” co znaczy po-
woli, spokojnie, bez pośpiechu oraz „hakuna matata” 
- wszystko w porządku/nic się nie martw. Zadziwiająca 
jest również zdolność Kenijczyków do zapamiętywania 
imion. Coś niesamowitego, kiedy pytali jak masz na imię, 
a potem to imię pamiętali w kolejnych dniach, mimo że 
przewijają się tam przecież całe rzesze turystów, choć to 
jednak imiona obcobrzmiące.

Co jeszcze jada się w Kenii? Podstawą wyżywienia jest 
ugali, czyli dania z mąki kukurydzianej w różnej postaci 
– od jasnej, bezpostaciowej papki po duże okrągłe klu-
chy, w mojej ocenie kompletnie bez smaku, ale z pewno-
ścią dobrze zapychające, a wiadomo, że akurat tu ważne 
jest, aby po prostu napełnić czymś żołądek. Trochę bar-
dziej zjadliwe jest ugali okraszone jakimś gulaszem, du-
szonymi warzywami, sosem – wszystkim co może nadać 
jakikolwiek smak tej bezsmakowej potrawie, którą Kenij-
czycy, jak się okazuje, uwielbiają. Coś co jeszcze nieko-
niecznie przypadło mi do gustu to szpinak, ale raczej po-
stacią i smakiem przypominający niezbyt udaną papkę 
z przedszkolnych traumatycznych wspomnień. Dużo je 
się tutaj strączków: fasola, groch, soczewica, ciecierzy-
ca – wiadomo, dla zastąpienia białka mięsnego, które-
go przeciętny Kenijczyk nie ma możliwości spożywać 
zbyt często ze względu na cenę, a jeśli już to raczej jest 
to kozina i kurczak, niż wołowina czy tym bardziej wie-
przowina. W hotelu oczywiście serwowano wszystkie te 
mięsa, ale na stołach w kenijskich rodzinach nie goszczą 
zbyt często. Jesteśmy w Hotelu Turtle Bay Beach, oko-
lice Watamu, jakieś 23 km od Malindi. Rejon ten słynie 
z najpiękniejszych piaszczystych plaż (oprócz Diani Be-
ach położonych z kolei na Wybrzeżu Mombasa), a także 
tych prywatnych hotelowych. Plaże prywatne mają tę nie-
zwykłą zaletę, że nie mają na nie wstępu tzw. beach boys, 
czyli lokalni mieszkańcy próbujący w czarujący, aczkol-
wiek namolny sposób, z nieschodzącymi z ust uśmiecha-
mi i okrzykami „Jambo!” sprzedać wszystko, co tylko 
możliwe – od oprowadzenia po okolicy, przez wycieczki 
łódką, nurkowanie, surfowanie, masaże, po wyjazd na 
safari i wiele, wiele innych rzeczy. Dopadają Cię na pla-
ży i nie odstępują na krok. My pierwszego dnia daliśmy 
się wciągnąć w ich sprytną rozgrywkę i pozwolić popro-
wadzić na zwiedzanie dna morskiego podczas odpływu, 
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gdzie w norkach i szczelinach kryją się przeróżne żyjąt-
ka. Z pewnością sami nie umielibyśmy szukać tego bo-
gactwa, a chłopcy pokazali nam naprawdę fajne rzeczy, 
ale na koniec podliczyli nas za to bardzo zacnie. Trzeba 
się bowiem liczyć z tym, że nawet pogawędka z nimi 
może nas kosztować. Oczywiście, ceny są zawsze do 
negocjacji i w naszym przypadku też nie otrzymali kwo-
ty, którą pierwotnie za swoją usługę sobie zażyczyli, ale 
ostatecznie z radością przyjęli to, co uznałam, że mogę 
za to oprowadzanie zapłacić, a także od tego momentu 
byliśmy już „friends” i każdego dnia Simon oraz jego 
kolega, imienia którego nie zapamiętałam, radośnie ma-
chali nam, kiedy wylegiwaliśmy się na hotelowych leża-
kach. Wiem, że turyści korzystają z oferowanych przez 

K E N I A  T O  O C Z Y W I Ś C I E 
OB OW I Ą Z KOWO  SA FA R I ,  KT ÓR E 

P OL E C A M ,  B O  DUŻ Y M  PR Z E Ż YC I E M 
J E S T  OB S E RWAC JA  Z   B L I S K A 

DZ I K IC H  Z W I E R Z ĄT  W   IC H 
N AT U R A L N Y M  Ś ROD OW I S K U. 
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nich wycieczek i innych usług i często są zadowoleni, 
choć ponoć czasem można też się nieco naciąć. Beach 
boys stanowią jednak nieodłączny element krajobrazu. 
Można by rzec, to ich sposób na zarobienie pieniędzy, 
więc szanuję, aczkolwiek bywa to dość męczące i trzeba 
wykazać się dużym zdecydowaniem, jeśli nie chcemy 
nic u nich kupić. Dlatego prywatne plaże są zbawien-
ne i umożliwiają spokojnie plażowanie.

Kenia to oczywiście obowiązkowo safari, które po-
lecam, bo dużym przeżyciem jest obserwacja z bliska 
dzikich zwierząt w ich naturalnym środowisku. Najpo-
pularniejsze są 2-dniowe wyjazdy na safari do najwięk-
szego parku narodowego Tsavo Esat. Skorzystaliśmy 
z wycieczki zorganizowanej przez prężnie działającą, 
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specjalizującą się w obsłudze polskich tury-
stów firmę uwaga! - „Polak w Tropikach”. 
Bardzo sprawna obsługa w języku polskim, 
pracują w niej Polacy, ale także lokalni miesz-
kańcy. I tu ciekawostka – wielu z nich mówi 
po polsku – lepiej lub gorzej, ale mówi. My 
mieliśmy uroczego przewodnika Kenijczyka, 
który świetnie mówił w naszym języku i jak 
twierdził, uczył się sam z YouTube, więc duży 
szacunek (pozdrowienia dla Galu – czarne-
go Polaka). W poszukiwaniu zwierząt jeździ 
się po parku busami lub jeepami z podnoszo-
nym do góry dachem, dzięki czemu dobrze 
można obserwować to, co dzieje się wokół 
i robić zdjęcia. Przeżycia niezapomniane, 
kiedy obcujesz tak blisko z dzikimi zwierzę-
tami, które swobodnie spacerują sobie lub 
obserwują przybyłych. Z tzw. wielkiej piątki 
afrykańskiej mieliśmy okazję spotkać tam 
4 zwierzęta: słonie (przecudnej urody sonie 
czerwone) lwy, lamparta, bawołu, oprócz 
nosorożca, który w Tsavo East po prostu nie 
zamieszkuje. Obserwujesz z  bliska stada 
zebr, antylop, słoni, strusi, spotykasz małpy, 
gepardy, żyrafy, hipopotamy i wiele innych 
dzikich zwierząt. Zdarza się, że można zaob-
serwować dość drastyczne obrazki zwierząt 
akurat polujących i zjadających inne. Modli-
łam się, żeby takiego „szczęścia” raczej nie 

mieć. Mieliśmy za to okazję obserwować wal-
kę gigantów – 2 potężnych słoni, tuż przed 
naszym autem. Zwierzęta sprawiają wraże-
nie, jakby nie odczuwały lęku przed obser-
wującymi i ekscytującymi się tym widokiem 

ludźmi, spokojnie koncentrują się na swo-
ich zajęciach lub czasem wręcz „pozują” do 
zdjęć. Bywa, że nie masz wręcz czasu i ocho-
ty robić im fotek, bo wolisz te chwile chłonąć 
i przeżywać. Niesamowite doświadczenie. 
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Sam nocleg w hotelu w środku parku narodo-
wego (my nocowaliśmy w Voi Safari Lodge), 
w przepięknym miejscu na wzgórzu, z cud-
nym widokiem oraz świadomość, że znajdu-
jesz się w samym centrum świata zwierząt 
i dzieli Cię od nich zaledwie cienki druciany 
płot, jest ekscytującym przeżyciem. A już 
tamtejszy zachód słońca, a jeszcze bardziej 
wschód, kiedy w niewyobrażalnie pięknych 
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kolorach nieba cała przyroda budzi się do życia, wywołu-
ją wręcz mistyczne doznania. Następnego dnia o świecie 
znów wyruszamy na poszukiwania zwierząt, które o po-
ranku są bardziej aktywne. Przeżycie wspaniałe, warte 
wydania tych pieniędzy, więc polecam. 

Tygodniowy wyjazd do Kenii to zdecydowanie za 
krótko, biorąc pod uwagę długi lot, dwudniowe safari 
i chęć przeznaczenia także czasu na zwykłe odpoczywa-
nie na plaży czy przy basenie. Nie zdołaliśmy zbyt dużo 

pozwiedzać, myślę, że wiele jeszcze jest tam do odkrycia. 
Oczywiście, nie widzieliśmy też stolicy Nairobi, ale to od-
ległość ponad 500 km, więc nie było możliwości. Z pew-
nością tam jest już bardziej cywilizowane miasto i bar-
dziej znajome nam widoki. My poznaliśmy Kenię ubogą, 
ale jakże hojną w swej życzliwości, szczerości i uśmie-
chach. Niezwykle ciepło będę wspominać Kenijczyków. 
Być może nie trafiliśmy akurat w rejony, które są tam nie-
bezpieczne i mniej przyjemne, bo choćby w Mombasie są 



miejsca i uliczki, w które nie należy się zapuszczać, gdzie 
są napady, kradzieże. Ale czyż u nas też nie ma takich 
miejsc, gdzie nie czujesz się zbyt bezpiecznie? Biorąc pod 
uwagę jeszcze panującą tam biedę, trudno się dziwić, że 
takie zjawiska też występują. 

KENIA INFORMACJE PRAKTYCZNE
Położenie: państwo we wschodniej części Afryki, poło-
żone nad Oceanem Indyjskim.
Stolica: Nairobi, drugie największe m
iasto i port lotniczy to Mombasa.

Język urzędowy: suahili i angielski.

Waluta: szyling kenijski: można kupić w Polsce w wy-
branych kantorach lub zabrać dolary i na miejscu wy-
mienić na szylingi. Można też w większości miejsc pła-
cić w dolarach jednak wówczas przelicznik jest dużo 
mniej korzystny.

Czas lokalny: w stosunku do czasu polskiego to +1 godzi-
na w czasie letnim i +2 godziny w zimowym.

Wymagana jest wiza, którą kupisz bez problemu na lot-
nisku, możesz też kupić online. Koszt 50 USD, dzieci do 
16 roku życia nie płacą.

Długość lotu: 9-10 godzin

Szczepienia: nie ma obowiązkowych, jest pula szczepień 
zalecanych. Jeśli jednak zamierzamy z Kenii udać się do 
innych krajów afrykańskich np. Tanzanii wymagane jest 
szczepienie przeciw żółtej febrze.

Prąd: wtyczki typu brytyjskiego 

Kiedy pojechać: szczyt sezonu trwa od grudnia do marca, 
panuje tam wtedy lato i jest najcieplej. Pora deszczowa wystę-
puje 2 razy: od marca do maja i od października do grudnia

Na safari najlepiej podjechać w czasie wielkiej migra-
cji zwierząt, która przypada na lipiec, sierpień, wrzesień

Najpopularniejsze regiony turystyczne to Wybrzeże 
Mombasa i Malindi. 
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JE ST DLA 

LUDZI



Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry.

Miło mi pana poznać. Miałem trochę innego rodzaju 
pomysł na tę rozmowę, chciałem zapytać o pana 
karierę jako rapera, ale niestety okoliczności 
zmusiły nas do tego, by porozmawiać o czymś 
innym. Może zapytam tak: jak wygląda sytuacja 
z punktu widzenia formalnego? Co można zrobić, 
a czego już nie można zrobić?
Rozumiem, że pyta pan o kwestie, które dotyczą obec-
nych protestów? Myślę, że przede wszystkim trzeba za-
stanowić się dlaczego doszło do takiej sytuacji. General-
nie, całe państwo jest zorganizowane w taki sposób, żeby 
nasze opinie, obywateli mogły znaleźć jakieś przełożenie 
na to, jakie jest prawo, na tym polega demokracja. Wszy-
scy jesteśmy członkami tego społeczeństwa i chcemy, aby 

w jakiś sposób to, co myślimy przełożyło się na prawo. Wy-
bieramy naszych przedstawicieli, jest transmisja wartości. 
Wydaje mi się, że tutaj coś nie zadziałało z tą transmisją, 
to znaczy mamy nagle jakąś decyzję prawną, z którą, jak 
pokazują badania, 75% Polaków się nie zgadza. To znaczy, 
że coś nie zadziałało i trzeba by się zastanowić dlaczego 
tak się stało. Nie będziemy dzisiaj w to wchodzić, jest dużo 
przyczyn, w ostatnich pięciu latach coś zakłóciło ten pro-
ces, więc te protesty są wyrazem tego, że oto w przestrze-
ni prawnej pojawiają się wartości, rozstrzygnięcia, z którą 
ogromna rzesza Polek, Polaków się nie zgadza. W takiej sy-
tuacji trzeba zastanowić się po pierwsze co poszło nie tak. 
Generalnie sprawy tak poważne nie powinny być rozstrzy-
gane przez sądy, sąd nie reprezentuje ludzi. Mamy w Sta-
nach Zjednoczonych 9 członków Sądu Najwyższego, u nas 
jest 15. Nie może być tak, że 9 albo 15 osób decyduje za 40 
milionów ludzi, więc to powinien rozstrzygać parlament 
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i ludzie, więc wydaje mi się, że najlepszy wyj-
ściem z tej sytuacji byłoby, gdyby nasi przed-
stawiciele usiedli przez chwilę, zastanowili 
się, mówię tu o posłach i senatorach i po pro-
stu uchwalili ustawę, która ureguluje na nowo 
kwestie dotyczące aborcji w taki sposób, aże-
by bardziej oddać to, co czują ludzie. To roz-
wiązanie nie jest bez wad, ale jest jakimś roz-
wiązaniem i myślę, że w tej sytuacji do czegoś 
takiego dojdzie. Nie może być tak, że organy 
państwa działają wbrew ludziom, one są dla 
ludzi, one są by służyć ludziom, a nie mają 
ich ścigać, karać i robić coś przeciwko temu, 
co chce naród, więc mam nadzieję, że takie 
rozwiązanie zostanie znalezione. Najbardziej 
obawiam się tego, żeby nie doszło do prze-
mocy, więc mam nadzieję, że to rozwiązanie 

zostanie znalezione szybko i będzie ono spo-
kojne, dające nam jakąś nadzieję na wspól-
ne funkcjonowanie.

Czyli jakie mielibyśmy teraz drogi 
możliwości? Rozumiem, że jest instancja 
wyższa w postaci Unii Europejskiej? 
Tak tylko, że akurat w przypadku Trybunału 
Konstytucyjnego nie ma wyższej instancji, 
Trybunał Konstytucyjny nazywa się nega-
tywnym ustawodawcą, on nic pozytywnego 
nie może wrzucić do prawa, ale może wyciąć. 
Niestety, akurat zdarzyło się tak, że ten wyrok 
wycina coś z prawa, jedną z możliwości, która 
pozwalała na wykonywanie aborcji i działa to 
automatem, tzn. jak zostanie ten wyrok opu-
blikowany to ta przesłanka zostanie wyrzuco-
na z ustawy. I teraz jedynym rozwiązaniem, 
które można sobie wyobrazić to sytuacja, 
w której parlament, mimo tego wyroku, zmie-
nia ustawę i w tej ustawie np. na nowo wpro-
wadza tę przesłankę albo wprowadza inne, bo 
to też jest możliwe. Wtedy mamy do czynie-
nia z taką sytuacją, że wprawdzie jest wyrok, 
który wyciął ze starej ustawy fragment, ale 
pojawia się nowa ustawa i dopóki ktoś jej nie 
zaskarży do Trybunały Konstytucyjnego i po-
nownie Trybunał jej nie potnie, to ona będzie 
obowiązywała, bo obowiązuje tzw. domnie-
manie konstytucyjności. Myślę, że tę sprawę 
akurat powinniśmy rozwiązać tutaj, nie na 
gruncie Unii Europejskiej, tylko po prostu jak 
Polak z Polakiem usiąść i pogadać, dojść do 
porozumienia, żeby ta ustawa, która jest gło-
sem, która powinna być głosem narodu, wy-
rażała bardziej to, co ludzie chcą, a nie to, że 
75% się jej sprzeciwiało. 

W Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł, 
pod którym pan się również podpisał, 
14 prawników, którzy sprzeciwiają się 
obecnej sytuacji. Czy czuje pan, że to 
może odnieść realny skutek w tym 
przeświadczeniu rządzących? 
Oczywiście ja już jestem trochę sfrustrowany, 
bo już od pięciu lat zabieramy głos, raz zabiera 
14 osób, raz 100, raz nawet 150 czy 200 i moż-
na mieć takie wrażenie, że to jest rzucanie 
grochem o ścianę, ale moim zdaniem nie jest. 
Mimo tego że władza ma dostęp do mediów, 

WSZ YS C Y J E S T E Ś M Y CZ Ł ON K A M I 
T E G O SP O Ł E CZ E Ń S T WA 
I  C HC E M Y, A BY W JA K IŚ 
SP O S ÓB T O, C O M YŚL I M Y 
PR Z E Ł OŻ Y Ł O SI Ę NA PR AWO. 

oczywiście wiele większy niż ja czy pan, to 
wydaje mi się, że Polacy mają dzięki temu, że 
ktoś zabiera głos, pewien przegląd opinii, tzn. 
jedną rzecz widzą w telewizji, a drugą mogą 
przeczytać w internecie. Moim zdaniem taka 
różnorodność opinii jest ważna, w każdym 
razie każdy powinien czerpać z różnych źró-
deł. Niektórzy z nas pamiętają jeszcze okres 
poprzedni, PRLu, kiedy było tylko jedno źró-
dło informacji, to nie była dobra sprawa. My 
czujemy, że musimy zabierać głos. Prawnik 
jest długo kształcony, trzeba skończyć studia, 
aplikację, państwo w niego inwestuje tak jak 
w lekarza. Jeśli lekarz słyszy, że ktoś mówi 
o szczepionkach, że są złe to musi zabierać 
głos, bo to jest jego odpowiedzialność wobec 
społeczeństwa. My także, jako prawnicy, kie-
dy słyszymy, że ktoś podobne rzeczy mówi 
o praworządności to dla nas bardzo podobna 
sytuacja do ruchów anty-szczepionkowych. 
Te twierdzenia, które są przedstawiane, że 
można funkcjonować bez niezależnych są-
dów, my wiemy, że nie można, dlatego że po-
świeciliśmy naprawdę dużo czasu, żeby to 
zrozumieć. Dlatego, trochę tak jak lekarze, 
którzy sprzeciwiają się anty-szczepionkow-
com, my musimy w tej sprawie zabierać głos 
i jeżeli nawet nie zostaniemy posłuchani, to 
jest po prostu nasz obowiązek. Musimy o tym 
mówić i dlatego mówimy, więc ja mam nadzie-
ję, że nawet jeżeli władza nie posłucha tego, 
co mówimy to dzięki temu ludzie będą mieli 
lepszy ogląd sytuacji i będą mogli sobie sami 
wyrobić zdanie jak naprawdę jest i być może 
w najbliższych wyborach, najbliższej decyzji 
czy w referendum dotyczącym tej kwestii, bo 
nie można tego też wykluczyć, będą mieli po 
prostu lepszą podstawę do podjęcia decyzji.

Jest jeszcze jedna ciekawa analogia 
pomiędzy prawnikiem a lekarzem, czyli 
kwestia tzw. ludzi, którzy nie wierzą 
w nic albo wierzą w jedną rzecz. Tak jak 
w przypadku ruchu anty szczepionkowego, 
wystarczy im jedno badanie, które mówi, 
że szczepionki krzywdzą. Chciałem zapytać 
jak to jest w środowisku prawniczym? Czy 
to jest taka zwarta, twarda ostoja czy jest 
też jedno zdanie odrębne, które oni uznają 
za wartościowsze.



swoją metodologię, ma swoje zasady. Jak pan, jako 
naukowiec, patrzy na ten wyrok? Jest sprzeczny 
z konstytucją według Trybunału Konstytucyjnego 
ale funkcjonował przez x lat. Czy uzasadnienie, które 
zostało podane uznaje pan, tak jak lekarz by uznał, 
że to jest dobra metodologia, słuszna analiza, czy jak 
to wygląda z pańskiego punktu widzenia? 
Nie uważam, że to jest dobry wyrok dlatego, że w prawie, 
w szczególności w konstytucji, nigdy nie jest tak, że ja-
kaś wartość jest absolutna, tzn. taką wartością absolutną 
może jest godność człowieka. Natomiast sytuacja, w któ-
rej chronimy czyjeś życie, proszę zwrócić uwagę, ona 
zawsze ma jakieś wyjątki. Jeżeli ktoś mnie atakuje to ja 
mogę się bronić. Żołnierz, który zabija na wojnie, niszczy 
życie jakieś, ale to są sytuacje, które pokazują, że ochrona 
życia nie jest oczywiście absolutna. Jeżeli chodzi o praw-
ną ochronę życia, zwłaszcza ochronę życia przed urodze-
niem to istnieją także inne wartości, które muszą być bra-
ne pod uwagę, np. godność matki, to czy możemy żądać od 
kobiety, żeby nosiła w sobie  dziecko, które nie jest w sta-
nie żyć. Można powiedzieć, między innymi w takim stano-
wisku, o którym pan wspomniał na początku, tym które 
zostało opublikowane w internecie, my pokazaliśmy, że 
taka sytuacja w ogóle nie bierze pod uwagę sytuacji mat-
ki i może zakrawać wręcz na nieludzkie traktowanie czy 
tortury. Trudno sobie wyobrazić taką sytuację, więc mój 
zarzut pod adresem tego orzeczenia jest taki, że ono jest 
zbyt jednostronne. Ono nie wyważa wartości. Tu jest ży-
cie nienarodzonego dziecka, które szanujemy, ale tu jest 
życie matki i jej godność. Dobre orzeczenia zawsze ważą 
wartości, a nie przechylają się na jedną stronę, więc dla 
mnie, z punktu widzenia mojej wiedzy, lepszą argumenta-
cję przedstawił pan sędzia Kieres, który przedstawił tzw. 
votum separatum, zdanie odrębne. Nie zgodził się z więk-
szością i bardzo dobrze to wyłożył, właśnie opierając się na 
kwestiach ważenia. Powiedział: powinniście bardziej zwa-
żyć te wartości. Nieraz w prawie, to jest bardzo ciekawe, 
zdarza się tak, że po wielu latach to nie wyrok jest uzna-
wany za słuszny, ale sprzeciw wobec wyroku. Mam nadzie-
ję, że w tej sprawie też tak będzie, że to zdanie odrębne sę-
dziego Kieresa stanie się lepszym wyłożeniem tej sprawy. 
Lepszym niż ten wyrok, który uważam za błędny. 

Bazując na własnym doświadczeniu, przez lata 
pan zajmował się prawem i obserwuje też polską 
politykę, często też angażując się w ten dyskurs. Jak 
pan sądzi, jak to się zakończy? 
Naukowo znowu, bo my badamy takie rzeczy, wiemy że 
długoterminowo ani sądy, ani parlamenty nie mogą decy-
dować przeciwko woli ludzi, więc jeżeli jest, a moim zda-
niem jest, mocne poparcie dla utrzymania tego kompro-
misu, który był wcześniej, to prędzej czy później do niego 
powrócimy. Forma prawna będzie drugorzędna, po prostu 
znajdzie się jakieś rozwiązanie, tak jak zmiana ustawy bez 
zaskarżenia jej do Trybunału Konstytucyjnego, być może 
nawet zmianę konstytucji, więc ja jestem spokojny o to, że 
docelowo czy długofalowo ta sprawa wróci do kompromi-
su. Są dowody naukowe na to, że nie da się walczyć z wła-
snym narodem, to zawsze kończy się rewolucją. Pytanie 
jest tylko takie: jak długo to potrwa i czy czasami nie bę-
dzie ofiar? I mówię to zupełnie poważnie. To bardzo smut-
ne, ale w sytuacji, w której emocje ludzkie rosną, napięcie 
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Wydaje mi się, że jest bardzo podobnie. Tak 
jak może pan znaleźć lekarza, który sprzecz-
nie zupełnie z wiedzą medyczną będzie 
mówił, że szczepionki są złe i w ten sposób 
sprzeniewierza się wszystkiemu czego go na-
uczono. Tak samo są niestety prawnicy, któ-
rzy głoszą bzdury, trzeba to powiedzieć jasno. 
Może się wydawać, że w medycynie sprawy są 
konkretne, jest czarno – biało, ale tak nie jest 
też. W prawie może mamy więcej wątpliwości, 
ale niektóre sprawy naprawdę są pewne. Po 
prostu historycznie wiemy, że jeżeli władca 
nie słucha nikogo i uważa, że jest najmądrzej-
szy na świecie, podejmuje sam decyzje, to 
wpada w taki tunel poznawczy, po jakimś cza-
sie ma wokół siebie samych klakierów, którzy 
przyklaskują mu każdej decyzji i zaczyna po-
dejmować złe decyzje. Wiemy to z historii, że 
państwa, które są oparte na jednowładztwie 
po prostu upadają dlatego, że przepływ infor-
macji, dostęp do informacji, podejmowanie ra-
cjonalnych decyzji jest po prostu niemożliwy. 
To tak jak jest w firmach, jeżeli ma pan prezesa 
zarządu, który absolutnie nikogo nie słucha, 
jest przekonany o swoim geniuszu to taka fir-
ma nie zajedzie daleko. W związku z tym mu-
simy rozszczepić w państwie sposób podejmo-
wania decyzji, według starego powiedzenia: 

co dwie głowy to nie jedna. Dajemy zatem 
władzę rozszczepioną kilku podmiotom, np. 
parlamentowi, rządowi i sądom nie dlatego, że 
tak sobie wymyśliliśmy albo mamy takie wi-
dzimisię, po prostu dlatego, że to działa. Dzia-
ła w tym sensie, że nikt nie może samodzielnie 
podjąć decyzji i zawsze musi się ułożyć, musi 
się zderzyć z jakąś krytyką. Jeżeli ten jeden, 
który podejmuje decyzje, wszystkich pozamy-
ka do więzienia albo obsadzi wszystkie urzędy 
swoimi ludźmi, którzy będą mu tylko bili bra-
wo i wszystko podbijali, to ten układ w ogóle 
nie ma sensu. Oodział władz jest naukowo 
udowodnionym sposobem na zarządzaniem 
wspólnymi sprawami, a nie wymysłem. Lu-
dzie, którzy mówią, że może być inaczej, po 
prostu się mylą, tak samo jak lekarze, którzy 
mówią, że można się nie szczepić. Jest jeszcze 
jedna analogia, o której ja często mówię. Ten 
system nie jest idealny, tak jak szczepionki 
nie są idealne. Niektóre szczepienia powodują 
powikłania, to są tragiczne sytuacje, przycho-
dzi pan z dzieckiem, szczepi je pan, żeby było 
zdrowe dłużej, a ono jest chore. Trudno sobie 
wyobrazić poważniejszą sytuację, ale to, że są 
skutki uboczne i problemy w pojedynczych 
przypadkach, nie powoduje, że kwestionu-
jemy cały system. Tak samo jest w prawie, 

praworządność i podział władz nie jest ideal-
ny, zdarzają się powikłania, problem reprywa-
tyzacji np. w Polsce, był taką sytuacją, gdzie 
trzecia władza – Sądownictwo, nie stanęło na 
wysokości zadania. Ludzie cierpieli przez to, 
że ktoś tam zawalił, ale ponownie, my wiemy 
o tym, to nie są rozwiązania idealne, powikła-
nia w konkretnych przypadkach nie powodu-
ją, że możemy zakwestionować cały system, 
bo jak się przestaniemy szczepić to zaczniemy 
chorować, jak nie będziemy mieli trójpodziału 
władzy to zaczniemy podejmować złe decyzje. 
I ta decyzja dotycząca aborcji, ona jest taką 
decyzją. Nie została podjęta we współpracy 
pomiędzy niezależnymi podmiotami, tylko 
właśnie ktoś sobie coś wymyślił, a wszyscy 
inni to przyklepali i nagle się okazało, że to jest 
po prostu zła decyzja, która pokazuje, że tak 
naprawdę to jest coś głębszego niż widzimisię. 
To jest naukowo w pewnym sensie wykazane, 
sposób zaradzania wspólnymi sprawami, któ-
ry u nas jest niestety rozmontowywany.

I właśnie o tę naukę chciałem zapytać, 
bo jest pan także naukowcem tak 
naprawdę, choć może się to wydawać 
niektórym dziwne, ale prawo jest 
nauką, która jest skomplikowana, ma 

rośnie i niestety niektórzy przedstawiciele władzy zamiast 
je łagodzić, dolewają benzyny, podkreślają te różnice, to to 
jest bardzo niepokojące. Jestem spokojny o ten efekt osta-
teczny, moim zdaniem wrócimy do pewnego rodzaju kom-
promisu, a więc tak naprawdę do spokoju społecznego i do 
zrozumienia. Może to nie jest idealne rozwiązanie i tak 
trzeba się dogadywać, natomiast martwię się o tę drogę, 
jak długo ona będzie trwała i czy czasami po drodze czegoś 
nie zagubimy, np. jakiegoś szacunku dla siebie wzajemne-
go albo zrozumienia, że nie każda cena może być zapłaco-
na za obronę wartości. Niestety, są tacy, którzy uważają, że 
każdą cenę trzeba zapłacić. Na pewno nie.

Miejmy nadzieję, że będzie tak jak pan mówi, że to 
stanie się szybciej niż później, bo w międzyczasie 
ludzie zachodzą też przecież w ciążę.
Tak, dzieją się ludzkie tragedie i prawo jest od tego, 
żeby czynić ludźmi szczęśliwszymi, całościowo, a nie 
żeby skazywać ich na cierpienie, więc też mam nadzie-
ję, że tak będzie.

Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.   

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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Prezentownik 
Gwiazdkowy A n y w h e r e 
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TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe

ŚWIĘTA, ŚWIĘTA I….JESZCZE PRZED ŚWIĘTAMI! W TYM ROKU ŚWIĘTOWAĆ BĘDZIEMY NIECO  
INACZEJ NIŻ ZWYKLE, ALE TYM BARDZIEJ WARTO SPREZENTOWAĆ SWOIM BLISKIM COŚ,  
CO UMILI IM DŁUGIE WIECZORY W DOMOWYM ZACISZU! PRZEDSTAWIAMY ZATEM  
PREZENTOWNIK GWIAZDKOWY ANYWHERE!
ENGLISH | CHRISTMAS GIFT IDEAS 
CHRISTMAS IS COMING! THIS YEAR, IT WILL BE A BIT DIFFERENT, BUT IT IS ALL THE 
MORE REASON TO BUY YOUR NEAREST AND DEAREST SOMETHING SPECIAL FOR LONG 
EVENINGS AT HOME. HAVE A LOOK AT OUR PICK OF CHRISTMAS GIFT IDEAS!

P R E Z E N T O W N I K  G W I A Z D K O W Y . . .
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Ukształtowany jak gładki kamyk, który można znaleźć w japońskim 
skalnym ogrodzie. Wzornictwo i architektura głośnika Creative 
Pebble czerpie inspirację z estetycznych elementów filozofii Zen.

Ustawione pod kątem 45 ° głośniki względem podstawy, dosto-
sowane są do potrzeb słuchacza podczas ustawienia na stole obok 
monitora. Drivery ustawione są naprzeciwko membran pasywnych 
umieszczonych z tyłu głośnika, zwiększających mocno wydajność 
basu. Pebble zapewnia wyjątkowe wrażenia słuchowe, które zaska-
kują stopniem szczegółowości i głębokości dźwięku.   

Dostępne w polskich sklepach w cenie ok. 82zł

ENGLISH   |   CREATIVE PEBBLE – 2.0 PC SPEAKERS BOASTING 
EXCELLENT SOUND QUALIT
They are shaped like smooth pebbles, which can be found in Japanese 
pebble gardens. The design and architecture of Creative Pebble speak-
ers are inspired on aesthetic elements of Zen philosophy.

45⁰-elevated speakers are perfectly adapted to the needs of the user 
when placed next to the screen. The drivers are set against passive ra-
diators at the back of the speakers, which offers enhanced bass repro-
duction. Pebble will surprise you with its rich and deep sound and give 
you the ultimate listening experience.   

Available in Polish stores for about PLN 82.

Creative Outlier Air Sports stanowią przełomową pozycję w kate-
gorii prawdziwych bezprzewodowych słuchawek dousznych z dużą 
żywotnością baterii (10 godzin na ładowanie, 30 godzin w sumie ła-
dując pudełkiem) i niezrównana jakość dźwięku (aptX i AAC audio 
przez Bluetooth 5.0). Dzięki wskaźnikowi odporności IPX5, który 
sprawia, że   słuchawki są odporne na pot i deszcz, nadają się ideal-
nie do całodziennego korzystania z telefonu, jest to doskonały wy-
bór zarówno dla aktywnego stylu życia, jak i biznesu.   

Dostępne w polskich sklepach w cenie 279zł

ENGLISH   |   WIRELESS HEADPHONES CREATIVE  
OUTLIER AIR SPORTS
Creative Outlier Air Sports are a real breakthrough in the cat-
egory of true wireless headphones, offering a long playtime (10 
hours of charging, 30 hours of playtime) and unparalleled per-
formance (Bluetooth 5.0 with aptX and AAC audio). Boasting 
IPX5 rating, which means the headphones are sweat and rain-re-
sistant, they are a perfect fit for all-day wear and an excellent 
choice both for active lifestyle and business.   

Available in Polish stores for PLN 279.

Słuchawki 
bezprzewodowe
Creative Outlier Air Sports

  X-kom   RTV Euro AGD   Media Expert

  X-kom   RTV Euro AGD   Media Expert

Creative Pebble 

– głośniki 2.0 do komputerów PC  
o wyjątkowym brzmieniu

  Morele.net
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Watch Dogs: 
Legion

Just Dance 2021 to najnowsza odsłona serii muzycznych gier wideo 
i światowy fenomen rozrywkowy z ponad 135 milionami graczy z całe-
go świata i ponad 70 milionami sprzedanych kopii.

W nowym Just Dance znajdziesz ponad 40 nowych utworów, w tym 
„All the good girls go to hell" - Billie Eilish i „Don't Start Now" - Dua 
Lipa, „Rain On Me" – Lady Gaga & Ariana Grande, „Ice Cream" – 
BLACKPINK x Selena Gomez i wiele innych!

Dostępna aplikacja Just Dance® Controller czyni grę bardziej do-
stępną, a technologia punktacji na telefonie pozwala tańczyć sześciu 
graczom bez użycia dodatkowych akcesoriów, takich jak kamery.   

ENGLISH   |   JUST DANCE 2021
Just Dance 2021 is the newest edition of a series of music video games 
and a global entertainment phenomenon that has won the hearts 
of over 135 million players from all over the world and reached over 
70 million copies sold.

The newly-released Just Dance offers over 40 new songs, including 
‘All The Good Girls Go To Hell’ by Billie Eilish, ‘Don’t Start Now’ by 

Dua Lipa, ‘Rain On Me’ by Lady Gaga & Ariana Grande, ‘Ice Cream’ 
by BLACKPINK x Selena Gomez and many more!

The Just Dance® Controller app makes the game more available, 
while the option of using a smartphone to track the moves allows up to 
six players to join the game with no additional accessories (e.g. cam-
eras) required.   

W grze wideo Watch Dogs: Legion Londyn stoi w obliczu upadku. Pośród rosną-
cych niepokojów niespokojnego Londynu nieznany podmiot o nazwie Zero-Day 
stworzył tajny podziemny ruch oporu DedSec w celu skoordynowanych bombar-
dowań w całym Londynie.

Zbudowany zgodnie z koncepcją nowej generacji, Watch Dogs: Legion wprowa-
dza „Play as Anyone", nowatorską rozgrywkę, dzięki której gracze mogę wybierać 
spośród bohaterów rozmieszczonych w całym Londynie i wcielać ich do swojego 
ruchu oporu. Każdą napotkaną postać w otwartym świecie można rekrutować, jest 
wyjątkowa i ma swoją historię, osobowość i zestaw umiejętności.   

ENGLISH   |   WATCH DOGS: LEGION
In Watch Dogs: Legion, near-future London is facing a downfall. With the grow-
ing social unrest of the turbulent city, an unknown group called Zero-Day has 
created a secret underground resistance movement DedSec to carry out coor-
dinated bombings across the city.

The next-generation Watch Dogs: Legion introduces players into an innovative 
formula, Play as Anyone, where they can choose from literally all the characters on 
the streets of London and recruit them to their resistance movement. Each of the 
characters in the open world is special and comes with their own backstory, person-
ality and skill set.   

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

Just Dance 
2021

  Ubisoft

  Ubisoft
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https://www.x-kom.pl/p/501538-sluchawki-true-wireless-creative-outlier-air-sports-black.html
https://www.euro.com.pl/sluchawki/creative-sluchawki-bt-outlier-air-sports-czarne.bhtml#afterSearch-creative%20outlier%20air%7C%7C%7C%7Cproduct
https://www.mediaexpert.pl/telewizory-i-rtv/sluchawki/wszystkie-sluchawki/sluchawki-creative-outlier-air-sports-51ef0830aa001
https://www.x-kom.pl/p/445078-glosniki-komputerowe-creative-20-pebble-bialy.html?utm_source=ceneo&utm_medium=comparison&utm_campaign=ceneo_click
https://www.euro.com.pl/glosniki-komputerowe/creative-pebble-2-0-bialy.bhtml?from=ceneo&p=89.99&cr=0&t=20201104-1409&utm_source=ceneo&utm_medium=referral
https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/akcesoria-komputerowe/glosniki-komputerowe/glosniki-creative-pebble-2-0-bialy?utm_source=Ceneo&utm_medium=cpc&utm_content=879511&utm_campaign=2020-11&ceneo_spo=false
https://www.morele.net/glosniki-komputerowe-creative-pebble-bialy-2-0-usb-jack-51mf1680aa001-1804659/?utm_source=ceneo&utm_medium=referral
https://store.ubi.com/eu/game?maltcode=brands_C2W_pbrl_n_a___WDL____&ncid=1979-4569---1-pbrl-38-168-WatchDogsPrezentownikFacetPo40iAnywhere--13-16-8-1120-6----ID_99255-----&edition=Standard%20Edition&pid=5cec2d5839798c0870c07698&source=detail&lang=en_PL&dwvar_5cec2d5839798c0870c07698_Platform=pcdl
https://store.ubi.com/eu/game/?lang=en_US&pid=5f2179b20d253c0b04b0d9d5&dwvar_5f2179b20d253c0b04b0d9d5_Platform=ps4&edition=Standard%20Edition&source=detail&ncid=1979-4569---1-pbrl-38-168-JustDancePrezentownikFacetPo40iAnywhere--13-16-8-1120-6----ID_99254-----&maltcode=brands_C2W_pbrl_n_a___WDL____&addinfo=
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Tesla S905 to telewizor z  certyfikowanym systemem operacyjnym 
Android TV 9, dostępny w  całej gamie przekątnych ekranu - 43, 50, 55 
lub 65 cali. Dla przykładu, 55” kosztuje tylko 1899 zł!

Dzięki rozdzielczości 4K Ultra HD i wbudowanemu Chromecastowi, 
dźwiękowi przestrzennemu i  aplikacjami wideo Android TV 
Netflix, HBO GO i Amazon Prime - Twój telewizor Tesla jest goto-
wy na wszystkie okoliczności. Możesz go łatwo skonfigurować za 
pomocą synchronizacji Google, a także cieszyć się poleceniami 
głosowymi, Sklepem Google Play, Asystentem Google i integracją 
z Google Home.

Telewizory są już dostępne w Polsce w sieci Media Expert.   

ENGLISH   |  TESLA S905 – ULTIMATE ENTERTAINMENT BOX
Tesla S905 is a TV with a certified Android TV9 operating system, 
available in a wide range of screen sizes – 43, 50, 55 or 65 inches. 
For example, the 55’’ costs only PLN 1899!

A 4K Ultra HD screen and a built-in Chromecast, surround sound 
and Android TV Netflix, HBO GO and Amazon Prime apps will give 
you the ultimate TV-watching experience. You can set it up easily 
with Google synchronisation and enjoy voice control, Google Play 
Store, Google Assistant and Google Home integration.

The TV is already available in Poland in Media Expert stores.     

Tesla S905  
– niezawodne centrum rozrywki

  Media Expert

Gdańskie studio beauty Aesthetic Szafarnia to miejsce, w którym kosme-
tologia wkracza na wyższy poziom estetyki ciała. To tutaj dobrostan ciała 
i umysłu łączą się w jedność, zapewniając nowoczesne uczucie komfortu. 
W ramach świątecznych podarków, Studio przygotowało specjalną ofertę 
pakietową – jak wiadomo – w pakiecie lepsze i trwalsze efekty!   

PREZENT! do każdego zakupionego pakietu zostanie dodany 
GRATIS – 1 zabieg Rozgrzewająco-Relaksującej Terapii odpornościowej 
INDIBA stymulującej procesy naprawcze, wzmacniającej odporność oraz 
siły witalne organizmu o wartości 200 zł! Do wyboru: ciepłe stropy, zdro-
wie zatoki lub redukcja napięć mięśniowych.   

 Jakie pakiety zostały przygotowane? Po szczegóły i  specjalną 
ofertę zapraszamy do bezpośredniego kontaktu pod tel. 511 335 535, 
www.facebook.com/aesthetic.szafarnia    

ENGLISH   |   AESTHETIC BEAUTY SZAFARNIA WITH SPECIAL 
CHRISTMAS GIFTS!
Aesthetic Beauty Szafarnia in Gdańsk is a place that takes cosmetology 
to a different level of aesthetics. Here, the well-being of the body and mind 
become one and offer the ultimate comfort experience. For Christmas, 
the studio has prepared a special package offer – to ensure better and lon-
ger-lasting effects!

A GIFT! Each package gets A BONUS – one Warming and Relaxing 
INDIBA Treatment, which will stimulate body repair processes as well as 
boost your immune system and vitality, worth of PLN 200! Choose from 
the following: warm feet, healthy sinuses and muscle tension reduction.

What packages are available? To find out more and get to know 
our special offer, call 511 335 535 or visit www.facebook.com/aes-
thetic.szafarnia.   

  Aesthetic

Aesthetic 
Beauty Szafarnia 
– rozdaje prezenty!  

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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P R E Z E N T O W N I K  G W I A Z D K O W Y . . .

Zdrowe odżywianie to nie tylko przystanek, to także nowy spo-
sób na życie. Vita Diet Catering Dietetyczny jest miejscem, w któ-
rym jakość posiłków stawiana jest na 1. miejscu. To manufaktura, 
w której jedzenie przygotowywane jest przez wykwalifikowanych 
kucharzy, a produkty pozyskiwane od lokalnych producentów. 
W Vita Diet dopasujesz także rodzaj diety do poszczególnych cho-
rób lub nietolerancji pokarmowych.

Jeżeli więc chcesz zatroszczyć się o zdrowie najbliższych, spraw 
im świąteczny prezent w postaci vouchera na catering! O szczegółach 
dowiesz się pod numerem 500490046 lub na www.vitacentrum.eu.   

ENGLISH   |   VITA DIET – DIET CATERING
A healthy diet is not only a stop but a brand new lifestyle. Vita Diet – 
Diet Catering is a place where food quality is a top priority. It is a man-
ufacture where meals are prepared by qualified cooks, while ingredi-
ents come from local producers. Vita Diet also offers special diets for 
various diseases or food intolerances.

If you wish to take care of the health of your nearest and dear-
est in these difficult times, give them a special Christmas gift in the 
form of a catering voucher. To find out more, call 500490046 or visit 
www.vitacentrum.eu.   

Vita Diet 
Catering Dietetyczny

  Vita Diet

Biżuteria inspirowana jeździectwem i miłością do koni. Wykonana 
z wysokiej klasy srebra. W ofercie producenta można znaleźć nie tyl-
ko naszyjniki, ale również bransolety i przepiękne kolczyki. 
więcej na www.farysdesign.pl    

ENGLISH   |   FARYS DESIGN 
Jewellery inspired by horse-riding and love for horses, made from 
top-quality silver. The offer includes not only necklaces but also brace-
lets and beautiful earrings. Check it out at www.farysdesign.pl      Farys Design

Farys 
Design

w w w . f a r y s d e s i g n . p l

fot .Paulina Pawłowska
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https://www.mediaexpert.pl/telewizory-i-rtv/telewizory/tesla
https://booksy.com/pl-pl/76263_aesthetic-studio-szafarnia_medycyna-estetyczna_20383_gdansk
https://vitacentrum.eu
https://farysdesign.pl
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Venu Sq i Venu Sq Music Edition to najnowsze inteligentne zegarki 
sportowe od Garmin, które łączą codzienny styl z niezrównaną funk-
cjonalnością. To połączenie całodobowego monitorowania zdrowia 
i kondycji, ponad 20 aplikacji sportowych do ćwiczeń w pomieszcze-
niach i na zewnątrz (w tym pilatesu, jogi, treningu siłowego, biegania, 
pływania na basenie i jazdy na rowerze) oraz śledzenie całodobowej 
aktywności na podstawie liczby kroków, minut intensywnej aktyw-
ności, pomiarów tęstna i saturacji oraz innych parametrów zdrowia. 
Gadżety wspomogą również odpoczynek po wysiłku fizycznym oraz 
posiadają zaawansowany monitoring snu.   

ENGLISH   |   NEW GARMIN VENU® SQ SPORTS SMARTWATCH
Venu Sq and Venu Sq Music Edition is a brand new sports smart-
watch from Garmin, which combines daily style with an unmatch-
able feature of health and fitness tracking. It offers a combination 

of roundtheclock monitoring of the user’s health and fitness, more 
than 20 sports apps for indoor and outdoor exercises (including 
Pilates, yoga, strength, running, pool swimming, and cycling), an 
extra music version and smart functions – the smartwatch counts 
steps, minutes of vigorous physical activity, calories burnt and 
much more. The gadgets will also help you relax after physical ac-
tivity and feature advanced sleep monitoring.   

  www.garmin.com

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

NOWY SMARTWATCH 
SPORTOWY

GARMIN 
VENU® SQ

ZMIERZ WIĘCEJ 
Z INTELIGENTNĄ WAGĄ 
GARMIN 
INDEX S2
Index S2 to nowa waga o smukłym, eleganckim designie i wysokiej rozdziel-
czości wyświetlacza od Garmin. Przydatna w codziennym użytku nowa 
funkcja wyznaczania trendu wagowego, pozwala uniknąć sytuacji, w której 
normalne, codzienne wahania masy ciała sprawiają, że zbaczamy z drogi 
do celu. Produkt posiada personalizowane widżety oraz udoskonalone po-
miary danych biometrycznych, których szeroka gama przyda się zarówno 
profesjonalnym sportowcom, jak i wszystkim, którzy cenią sobie dbałość 
o zdrowie. Dodatkowo, wzbogacono ją o funkcje smart – dane z wagi syn-
chronizują się automatycznie z aplikacją Garmin ConnectTM.   

ENGLISH   |   MEASURE MORE WITH GARMIN INDEX  
S2 SMART SCALES
Index S2 is new sleek and elegant scales with a high-resolution display 
from Garmin. The useful feature of weight trend tracking prevents situa-
tions where normal day-to-day changes in weight make you lose your mo-
tivation. The product features new weight trend graphs, customised wid-
gets, increased accuracy of measurements and a wide range of biometric 
data for professional sportspeople and everyone who places a high value 
on health. With its smart feature, your data is auto-synced to Garmin 
Connect™ app.     www.garmin.com

https://buy.garmin.com/pl-PL/PL/p/707225/pn/010-02426-12
https://buy.garmin.com/pl-PL/PL/p/679362/pn/010-02294-12
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Student dziennikarstwa, pasjonat 
motoryzacji, muzyki i wszystkiego co 
daje dużo emocji. Przygodę z filmem 
i fotografią zaczął na torze wyścigowym, 
a teraz realizuje się na wielu innych 
płaszczyznach. Zdolny leń.

ALEXANDER 
PIENIĄŻEK

TEKST I ZDJĘCIA Aleksander Pieniążek

ODŚWIEŻON Y 
SPACE STAR  
-  GW I A Z DA SE GM EN TU A!

usztardowy lakier metallic da się 
zauważyć już ze sporej odległości. 
Auto, mimo swoich małych gaba-

rytów, jest w pełnym pakiecie stylistycz-
nym, który nadaje Space Starowi dyna-
micznego wyglądu i sportowego sznytu. Na 
filigranowym nadwoziu znajdziemy wyraź-
nie zarysowane zderzaki z atrapami wlotów 
powietrza, imitację karbonu czy nawet mini 
dyfuzor w tylnej części ospoilerowania. 
Z takimi dodatkami nie problemem będzie 
okiełznać 80 koni mechanicznych, które są 
przekazywane na koła poprzez automatycz-
ną skrzynie biegów CVT. CVT jest to skrzy-
nia bezstopniowa, która w ma z założenia 
być jak najbardziej wydajna, przy określonej 

M

O D Ś W I E Ż O N Y  S P A C E  S T A R  -  G W I A Z D A  S E G M E N T U  A !

mocy. Takie rozwiązanie sprawdza się w au-
tach miejskich, hybrydach i tych, które nie 
będą służyły do żwawej jazdy, zważywszy na 
to że takie rozwiązanie jest po prostu głośne 
w przypadku nagłego przyśpieszania.

No ale nikt się tym autem nie będzie 
przecież ścigał! Co najwyżej zwiedzi całą 
Polskę od dołu do góry. Jak zatem sobie 
poradziła nasza musztardka w trasie? Nie-
spodziewanie dobrze! Nasza koleżanka 
z redakcji Kasia zabrała Mitsu z Warsza-
wy do Zakopanego, a następnie prosto do 
Gdańska, także test długodystansowy auto 
ma za sobą i ku mojemu zdziwieniu zda-
ny pozytywnie. Z relacji Katarzyny wyni-
ka, że autko przez swój wygląd i rozmiary 
jest niepozornym maratończykiem. Mimo 
tego, że Mitsu jest małe i silnik również nie 
należy do największych to podróż minęła 
sprawnie i nie była zbyt męcząca. Najwięk-
szym problemem było słabe wygłuszenie, 
ale po podkręceniu radia wszystko wraca-
ło do tzw. normy. Auto w trasie, przy dwóch 
osobach na pokładzie, spaliło przyzwoite 6 
litrów. Przypominam, że mamy do czynie-
nia z motorem 1.2. Prędkości autostradowe 
są mu nie straszne, ale to w mieście czuje się 
jak ryba w wodzie i kocha wypełniać parkin-
gowe luki, w które nikt inny się nie zmieści. 
Kasia pochwaliła również czytelną deskę 
rozdzielczą i prosty interfejs multimedialny. 
Prostota wynika z okrojenia ilości funkcji, 
ale dalej na plus. W końcu to nie jest auto dla 
gadżeciarza. Ale do tego dla kogo jest zaraz 
dojdziemy. Wracając do systemu multi – na 

DO ZAWROTNYCH ZMIAN Z MITSUBISHI CHYBA ZDĄŻYLIŚMY 
PRZYWYKNĄĆ. ECLIPSE , KTÓRY NIEGDYŚ BYŁ SPORTOWYM COUPE, STAŁ 
SIĘ CROSSOVEREM, MODEL LANCER ZNIKNĄŁ Z PRODUKCJI , A MINI-
VAN MARKI SIĘ SKURCZYŁ I ZASTĄPIŁ MIEJSCE COLTA - NAJMNIEJSZEGO 
PRZEDSTAWICIELA GAMY MODELOWEJ. CZY TAKIE RADYKLANE KROKI 
MAJĄ JAKIŚ CEL I JAK SIĘ TO ODBIJA NA JAKOŚCI AUT? SPRAWDZIMY 
TO, ZABIERAJĄC KOLEJNY RAZ MIESZCZUCHA NA TRASĘ PO POLSCE.
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pokładzie był monitor marki Sony, który nie 
wyglądał jak fabryczny element, a raczej 
jak modyfikacja. Na stronie Mitsubishi mo-
żemy znaleźć jednak informację o tym, że 
takowy ekran oryginalny jest dostępny dla 
Space Stara, więc może ten oryginalny jest 
bardziej “cool” niż ten opcjonalny od Sony. 
Poza tym, w środku nie spotka nas tak duża 
rewolucja jak na zewnątrz. Plastiki są twar-
de, chropowate, choć pojawia się imitacja 
karbonu (do której mam mieszany stosu-
nek) i to nadaje samochodu charakteru. 
Prawdziwe zmiany w tym modelu nastąpią 
prawdopodobnie wraz z nową generacja, ak-
tualna wersja to tylko odświeżenie.

Właściwości jezdne? Są! W takich samo-
chodach szanuję zwinność, mimo niewiel-
kiej mocy, pomykanie po ulicach Mokotowa 

jest czystą przyjemnością, a w żadnym wy-
padku nie czujemy że nam brakuje koni me-
chanicznych. 80 km w tak kompaktowym 
opakowaniu daje naprawdę dużo satysfakcji 
z jazdy, nawet jeśli wyruszyliśmy na szybkie 
zakupy 2 km od domu. Parkingi, uliczki, 
skwery - to są miejsca w których Space Star 
najbardziej czuje się „swojo”.

Długie proste, podróże powyżej 100 km/h 
są jak najbardziej możliwe i niezbyt uciążliwe, 
lecz prawdziwej natury auta nie oszukamy. 
Jest to jeden z tych samochodów, który ma 
po prostu spełniać swoje zdanie. Przejechać 
z punktu A do B, przywieźć zakupy, zawieźć 
dziecko na dodatkowe zajęcia i ewentualnie 
wyskoczyć ze znajomym na kawę. Nawet ze 
znajomymi, bo miejsca z tyłu jest wystarczają-
co, ale tylko na rundki po centrum.

Czy Space Star to auto dla nastolatka? 
A może dla starszego małżeństwa, które 
potrzebuje trochę większy i mobilny wózek 
na zakupy? Odpowiedź na to pytanie nie 
jest łatwa, z racji tego, że auto budzi skraj-
ne emocje i skojarzenia. Samochód miejski 
o tej mocy i gabarytach byłby idealny dla 

O D Ś W I E Ż O N Y  S P A C E  S T A R  -  G W I A Z D A  S E G M E N T U  A !

niewymagającego małżeństwa, które szuka w aucie 
środka transportu, a nie stylu życia. W takim przypad-
ku dodatkowe dyfuzory byłyby zbędne, chociaż kto 
wie? Z drugiej strony, niejeden 18 latek by nie pogardził 
najmniejszym (ale za to jak ospoilerowanym) przedsta-
wicielem marki Mitsubishi. Uważam, że obie te skrajne 
grupy odbiorców byłyby zadowolone i usatysfakcjo-

nowane możliwościami Space Stara. Czy w takim ra-
zie, nazwa Space Star ma jeszcze sens? Myślę, że tak, 
tylko nie odnosi się ona już do przestrzeni wewnątrz 
auta. Tym razem chodzi o to, że tę przestrzeń (przede 
wszystkim miejską) możemy frywolnie przemierzać, 
a stylistyka i kolor auta sprawią, że możemy być taką 
małą gwiazdą na drodze. 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL



„PADA ŚNIEG, PADA ŚNIEG, DZWONIĄ DZWONKI SAŃ” - A TUŻ PRZED BOŻYM NARODZENIEM ZATĘTNIĄ KOŃSKIE 
KOPYTA, CO PRAWDA NIE NA LEŚNYCH DROGACH, ALE NA HALI SOPOCKIEGO HIPODROMU. W TYM ROKU POLSCY 
JEŹDŹCY DOSTALI BOWIEM NAJLEPSZY PREZENT GWIAZDKOWY, JAKI MOGLI SOBIE WYMARZYĆ, ŚWIĄTECZNE 
ZAWODY W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY. I BĘDZIE TO BARDZO, BARDZO SPECJALNE WYDARZENIE .
TEKST Alicja Kocik   ZDJĘCIE Aleksandra Ziętak
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NA JLEPSZ Y 
PREZENT

wielu miesięcy żyjemy w innej rzeczywi-
stości. Zamaskowani, ostrożni, niewiele 
wychodzimy z domów, izolujemy się. Zre-

zygnowaliśmy ze spotkań z przyjaciółmi, zrezygno-
waliśmy z wakacji, ograniczamy aktywność. 

Od

Bardzo tęsknimy już do normalności. I coraz bar-
dziej potrzebujemy też czegoś, co doda nam otuchy, 
tchnie w nas trochę optymizmu i pozwoli choć na chwi-
lę zapomnieć o kłopotach codzienności. 

Boże Narodzenie dla wielu z nas ma szczególny cha-
rakter. To zawsze jest taki czas, którym otulamy się, 
jak ciepłym, puszystym szalem. Podczas najkrótszych 
dni i najdłuższych nocy w roku siadamy przy kominku 
albo zapalamy świece, a cały dom wypełnia się zapa-
chami, które sięgają głęboko do naszych wspomnień 
z dzieciństwa. Pierniki, czekolada, świerkowe igły. Po-
dobno wspomnienia zapachowe są z nami przez całe 
życie i wywołują najsilniejsze emocje. Utuleni zapacha-

E R G O  H E S T I A  N A  D Ł U Ż E J  Z  E R G O  A R E N Ą



mi wpatrujemy się w choinkowe bombki, 
w których widzimy nasze odbicie, kolo-
rowe, błyszczące, mieniące się światłem 
choinkowych lampek. 

I tak, ukołysani  świąteczną atmosferą, 
przenosimy się do krainy marzeń. Śnimy 
o białym Bożym Narodzeniu, o pokrytych 
śniegiem leśnych drogach, biegnących wśród 
sosen i świerków. Tą drogą jadą sanie, cią-
gnięte przez śnieżnobiałe konie. My, ludzie 
całe życie związani z końmi, wiemy, że więk-
szość białych koni jest tak naprawdę siwa. 
Ale przecież to sen, a w naszym śnie te konie 
są białe. Białe jak śnieg. To rumaki świętego 
Mikołaja. Tak właśnie, rumaki,  a nie reni-
fery. Mają miękkie chrapy z których bucha 
para, mają ciemne, błyszczące oczy i srebrzy-
ste grzywy, malowane mrozem. 

W naszym śnie są też inne konie. Lek-
kie, rącze, galopujące. Skoczne. Osiodła-
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ne. A w siodle my, pędzimy na spotkanie przygody. 
Droga zamienia się w parkur, a przed nami pojawiają 
się przeszkody jeździeckie, jedna, druga, trzecia... 
Pokonujemy je niemal bez wysiłku, czujemy jak przed 
każdą przeszkodą nasz koń idealnie wybija się do sko-
ku, a potem lekko ląduje i przechodzi do galopu na ko-
lejną. Jedna, druga, trzecia… idealnie do samego koń-
ca. To sen każdego jeźdźca, każdego skoczka. 

I takiej rzeczywistości, wyśnionej, wymarzonej, 
serdecznie życzymy zawodnikom, którzy wezmą 
udział w tegorocznych świątecznych zawodach na Hi-
podromie. A wszystkich miłośników jeździectwa oraz 
tych, którzy chcieliby być z nami w dniach 16-20 grud-
nia, serdecznie zapraszamy do oglądania Christmas 
Sopot Horse Show online. Czekają nas wielkie, sporto-
we emocje w magicznej, świątecznej, oprawie. 

Do zobaczenia! 
 

WS Z YS T K IC H 
M I Ł O Ś N I KÓW 
J E Ź DZ I E C T WA  OR A Z 
T YC H ,  KT ÓR Z Y 
C HC I E L I BY  BYĆ  Z   N A M I 
W   D N I AC H  16 -20 
GRU D N I A ,  S E R DE C Z N I E 
Z A PR A S Z A M Y  D O 
O GL Ą DA N I A  C H R I S T M A S 
S OP O T  HOR S E 
S HOW  O N L I N E .

N A J L E P S Z Y  P R E Z E N T
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PIERWSZY ZAKŁAD KĄPIELOWY POWSTAŁ WE WSI BRZEŹNO LATEM 1803 ROKU. BYŁO TO 
PIERWSZE KĄPIELISKO NAD CAŁĄ ZATOKĄ GDAŃSKĄ. W CIĄGU KOLEJNYCH LAT INFRASTRUKTURA 
KILKUKROTNIE BYŁA NISZCZONA, ALE ZAWSZE POWSTAWAŁA NA JEJ MIEJSCU NOWA.

TEKST Zuzanna Gajewska
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DOM ZDROJOWY W BRZEŹNIE 

ODZYSKA DAW NY BLASK

 Wizualizacja Domu Zdrojowego po rewitalizacji , Fot . Hevelianum

rzeźno reklamowano jako „idyllicznie 
położone” i „gwarantujące spokój” ką-
pielisko. Jego sercem był Dom Zdrojo-

wy i położona obok, oddana około 1899 roku, 
Hala Plażowa. W tym samym czasie zbudowa-
no molo (wkrótce przedłużone), Łazienki na 
plaży i skrzydło hotelowe Domu Zdrojowego. 
Kurhaus oferował 25 pokoi dla letników, w czę-
ści urządzono większe pokoje dla rodzin wypo-
sażone w kuchenki i balkony. Chlubą była duża 
sala koncertowa mieszcząca 400-500 osób.

DIETY I MIEJSKIE  
KĄPIELISKO
Na przełomie XIX i XX wieku na uwagę zasłu-
giwała bogata oferta różnych diet zdrowotnych 
(w tym wegetariańskiej), masaży i kąpieli lecz-
niczych. Był kort do tenisa ziemnego i miejsce 
do gry w krykieta. Regularnie występowały też 
zespoły muzyczne, głównie kapele wojskowe 
miejskiego garnizonu. 

W 1914 roku Brzeźno zostało włączone 
w granice Gdańska, a kąpielisko stało się miej-
skie. Na początku lat trzydziestych Dom Zdro-
jowy oferował 50 miejsc noclegowych. 

ZMIANY PO WOJNIE
Działania wojenne w 1945 roku Dom Zdrojowy 
przetrwał bez większych zniszczeń, w przeci-
wieństwie do pobliskiej Hali Plażowej czy molo. 
W pierwszych powojennych latach w dawnym 
Kurhausie odbyły się kursy szkoleniowe dla 
pielęgniarek, sporadycznie organizowano kon-
certy czy inne wydarzenia. Przez pewien czas 
(na pewno w latach 1948-1950) w Domu Zdro-
jowym działał Hotel Garnizonowy. 

Ostatecznie, w 1959 roku, w Domu Zdro-
jowym urządzono szereg mieszkań socjal-
nych. Funkcję taką pełnił do końca 2016 roku. 
W 1993 roku zespół dawnego Domu Zdrojowe-
go został wpisany do rejestru zabytków. 

W PRZYSZŁYM ROKU 
OTWARCIE
Dawny blask Domowi Zdrojowemu przywró-
ci Hevelianum, dzięki inwestycji finansowa-
nej z budżetu miasta Gdańska. Hevelianum 
to instytucja zarządzająca historyczną zabu-
dową Góry Gradowej, w której dzisiaj miesz-
czą się interaktywne wystawy popularyzują-
ce m.in. nauki ścisłe.

Miasto Gdańsk podpisało umowę na 
przebudowę i zmianę sposobu użytkowania 
Domu Zdrojowego w czerwcu 2019 roku. Bu-
dynek, który powstał pod koniec XIX wieku 
na potrzeby letników, po rewitalizacji stanie 
się nadmorską filią Hevelianum.

Zrewitalizowany Kurhaus otworzy się 
ponownie w 2021 roku jako przestrzeń edu-
kacji ekologicznej, wydarzeń kulturalnych 
i miejsce spotkań mieszkańców. Zabytek jest 
remontowany pod nadzorem Wojewódzkiego 

B

Konserwatora Zabytków, z poszanowaniem dla 
jego dziewiętnastowiecznej architektury i cie-
kawej historii. 

BĘDĄ MIEJSCA NOCLEGOWE 
I RESTAURACJA
Oprócz przestrzeni warsztatowych i miejsc 
noclegowych, na terenie nowego Domu Zdro-
jowego powstanie restauracja z sezonowym 
menu, z ofertą dla wegetarian, wegan oraz osób 
na diecie bezglutenowej. To nawiązanie do 
menu niegdysiejszych kuracjuszy, ale też nowa 
strategia –budowania oferty dla dzieci i do-
rosłych, której głównym celem będzie popula-
ryzacja wiedzy i odpowiedzialności społecz-
nej w dziedzinie ochrony środowiska. 

 
ENGLISH

THE SPA HOUSE IN BRZEŹNO TO BE 
RESTORED TO ITS FORMER GLORY

The first bathing centre was set up in the 
village of Brzeźno in the summer of 1803. It 
was the first bathing place by the Gdańsk Bay. 
Over the following years, the infrastructure was 
destroyed several times, but a new one was 
built in its place.

Brzeźno was promoted as ‘an idyllic location’ 
and ‘a peaceful’ bathing place. Its heart was 
at the Spa House and the Beach Hall situated 
next to it, opened in about 1899. At the same 
time, several facilities were built in the vicinity, 
such as the pier (which was later expanded), 
the Baths on the beach and a hotel wing of the 
Spa House. Kurhaus offered 25 rooms for vis-
itors, including large rooms for families fitted 
with cookers and balconies. Its showcase was 
a large concert hall that could house up to 400–
500 people.

DIETS AND CITY  
BATHING PLACE
At the turn of the 20th century, the site offered 
a wide selection of various diets (including 
vegetarian), massages and therapeutic baths. 
There was a tennis court and a cricket playing 
area there. It hosted regular music concerts, 
mostly of army bands of the local garrison.

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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In 1914, Brzeźno was incorporated into 
Gdańsk and became a city bathing place. In 
the early 30s, the Spa House offered 50 beds. 

CHANGES AFTER THE WAR
The Spa House survived the military opera-
tions of 1945 practically undamaged, as op-
posed to the Beach Hall or the pier. In the 
first years after the war, the former Kurhaus 
hosted training courses for nurses, sporadic 
concerts or other events. For several years 
(certainly in 1948–1950), the Spa House 
housed the Garrison Hotel. 

Finally, in 1959, the Spa House was con-
verted into social housing. It performed this 
function until the end of 2016. In 1993, the 
former Spa House was entered into the regis-
ter of monuments. 

TO BE OPENED NEXT YEAR
The Spa House will be restored to its former 
glory by Hevelianum, as part of an invest-
ment funded by the City of Gdańsk. Heve-
lianum is an institution managing historical 
buildings of Góra Gradowa, which current-
ly house interactive exhibitions promoting, 
among others, science.

The City of Gdańsk has concluded an 
agreement for the reconstruction and change 
of use of the Spa House in June 2019. After the 
renovation, the building, constructed at the 
end of the 19th century for summer tourists, 
will become a seaside branch of Hevelianum.

The renovated Kurhaus will be opened again 
in 2021 as a space of environmental education 
and cultural events and a meeting spot. The res-
toration works are supervised by the Provincial 
Art Restorer, with full respect for the building’s 
19thcentury architecture and intriguing history. 

HOTEL AND RESTAURANT
Apart from the workshop space and beds, the 
new Spa House will house a restaurant with 
a seasonal menu, with vegetarian, vegan and 
gluten-free options. It is a reference to the 
menu of the visitors in the past but also a new 
strategy of building an offer for children and 
grown-ups aimed at promoting knowledge and 
social responsibility in the field of environmen-
tal protection.  

 

 Kurhaus w Brzeźnie na początku XX. Wieku. Fotografia ze zbiorów Hevelianum,Fot. arch. Hevelianum



udowa linii tramwajowej w ciągu alei 
Pawła Adamowicza, to jedna z najwięk-
szych inwestycji zakończonych przez 

Gdańsk w tym roku. Inwestycja obejmowała 
nie tylko budowę linii tramwajowej, ale rów-
nież sieć dróg i skrzyżowań wraz z infrastruk-

ALEJA PAWŁA ADAMOWICZA I LINIA TRAMWAJOWA ŁĄCZĄCA 
MORENĘ Z ULICĄ JABŁONIOWĄ I WARSZAWSKĄ PRZEBIEGAJĄ PRZEZ 
NIECODZIENNĄ ESTAKADĘ, KTÓRA ZYSKAŁA MIANO WENECKIEJ 
ZE WZGLĘDU NA JEJ PODOBIEŃSTWO DO ŁUKÓW RZYMSKICH.

TEKST Zuzanna Gajewska
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WENECKA 
ESTAKADA 
– JEDY NA TAK A

turą towarzyszącą. W ramach inwestycji po-
wstała dwukierunkowa jezdnia z chodnikiem 
oraz drogą rowerową na całej jej długości. 
Jednym z bardziej spektakularnych elemen-
tów tej realizacji jest estakada wenecka. 220 
metrów długości, 154 prefabrykaty o wadze 

blisko 40 ton każdy – to parametry wiaduktu 
weneckiego nad potokiem Siedlickim. Pro-
jekt estakady wzorowany był na wiaduktach 
łukowych, które budowano przed wiekami.

PIERWSZY TAKI OBIEKT 
W POLSCE
Przęsła wiaduktu powstały z żelbetowych łu-
pin, które prefabrykowano na terenie budowy. 
Dwudziestometrowe prefabrykaty montowa-
ne były w jednym elemencie na podporach, 
dzięki czemu nie miały zamków do zalewania 
ani betonowych przegubów – elementów kon-
strukcji w pierwszej kolejności ulegających 
degradacji. Jest to pierwsza taka budowa 
w Polsce, w której zastosowano wieloprzęsło-
wy schemat 7 łuków na kilkunastometrowych 
podporach. Obiekt całkowicie wykonywany 
był na miejscu budowy. 

PROJEKT POLSKICH  
INŻYNIERÓW
Nie mniej istotne są akustyczne walory es-
takady. Obiekt jest bardzo cichy w eksplo-
atacji. Wyciszenie ruchu jest dużo lepsze 
niż na innych obiektach np. opartych na 
stalowych belkach, ze względu na zastoso-
wanie konstrukcji łukowej zasypanej grun-
tem. W jednym miejscu spotkał się pomysł 
sprzed wieków z projektem polskich inży-
nierów, wykonany współczesną i nowator-
ską technologią.

 Przez estakadę przebiega linia tramwajowa, którą uruchomiono w połowie tego roku. Fot . Jerzy Pinkas / www.gdansk .pl

 W styczniu 2020 roku otwarto estakadę dla samochodów. Drodze, która przez nią przebiega, 
nadano imię alei Pawła Adamowicza. Fot . Jerzy Pinkas / www.gdansk .pl

LINIA TRAMWAJOWA JAKO 
CZĘŚĆ PROGRAMU
Budowa linii tramwajowej w ciągu alei Paw-
ła Adamowicza jest częścią opracowanego 
przez władze miasta Strategicznego Progra-
mu Rozwojowego dzielnicy Południe na lata 
2014-2020. Zadanie zrealizowane zostało 
w ramach Gdańskiego Programu Komunika-
cji Miejskiej – GPKM etap IVa. Wartość inwe-
stycji 243 mln zł. Inwestycja dofinansowana 
jest z Funduszu Spójności w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko na lata 2014-2020. 

 
ENGLISH

VENETIAN OVERPASS  
– ONE OF A KIND

Pawła Adamowicza Street and the tramline 
connecting Morena District and Jabłoniowa 
and Warszawska Streets go along an unusual 
overpass, which has been dubbed Venetian due 
to its similarity to Roman arches.

The construction of the tramline along 
Pawła Adamowicza Street is one of the ma-
jor investments carried out by the City of 
Gdańsk this year. The investment involved 
the construction of the tramline as well as 
a network of roads and junctions togeth-
er with the accompanying infrastructure. 
Also, a two-way street with a sidewalk and 
a cycling path has been constructed. One 
of the most spectacular elements of the 
investment is, however, the Venetian over-
pass running over Siedlicki Stream. It is 
220 metres long and is made from 154 pre-
cast elements of about 40 tonnes each. Its 
design was inspired by arch bridges built 
centuries ago.

THE FIRST STRUCTURE OF 
ITS KIND IN POLAND
The overpass spans are made from precast 
shells prefabricated on the construction 
site. The 20-metre elements were set in 
whole on supports, which made it possible 
not to use scarf or concrete joints – the ele-
ments that are most prone to degradation. 
It is the first multi-span bridge of seven 
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arches on several-metre supports that has 
been built in Poland. The structure was 
made in whole on the construction site. 

DESIGNED BY POLISH  
ENGINEERS
The acoustic qualities of the overpass are 
also worth noting. The structure is very si-
lent in operation. Traffic noise reduction 
is much better than in other such facili-
ties, for example, based on steel beams, 
thanks to using an arched structure cov-
ered with soil. This is where an idea from 
centuries ago meets a design by Polish en-
gineers carried out using modern and in-
novative technologies.

TRAMLINE AS PART OF 
THE INVESTMENT
The construction of the tramline along 
Pawła Adamowicza Street is a part of the 
Strategic Development Programme for 
Południe District for 2014–2020 developed 
by the city authorities. The investment has 
been carried out as part of Gdańsk Public 
Transport Programme, Stage IVa. Its val-
ue is PLN 243 million, and it was co-funded 
from the Cohesion Fund as part of the In-
frastructure and Environment Operational 
Programme for 2014–2020. 

 

 Estakada wenecka w trakcie budowy. Składają się na nią 154 prefabrykaty o wadze blisko 
40 ton każdy, a jej długość to 220 metrów. Fot . Krzysztof Wojciechowski / DRMG



ERGO HESTIA PODPISAŁA TRZECIĄ JUŻ UMOWĘ PARTNERSKĄ NA SPONSORING TYTULARNY GDAŃSKO-SOPOCKIEJ 
HALI . PIONIER NAJBARDZIEJ INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ W SEKTORZE UBEZPIECZEŃ NA POLSKIM RYNKU 
JEST SPONSOREM TYTULARNYM ERGO ARENY OD 2010 ROKU, CZYLI OD POCZĄTKU FUNKCJONOWANIA OBIEKTU. 
PODPISANIE NOWEJ UMOWY UWZGLĘDNIA RÓWNIEŻ ZMIANY, NA KTÓRYCH SKORZYSTAJĄ GOŚCIE HALI .

TEKST Aleksandra Golec   ZDJĘCIE Mat. Prasowe

6 0 – 6 1 M I E J S C A  /  P L A C E S

ERGO HESTIA 
NA DŁUŻEJ Z ERGO ARENĄ osiadanie szanowanego, stabilnego Partnera w tak 

wymagających dla branży czasach jest szczegól-
nie ważne – komentuje Magdalena Sekuła, Prezes 

Zarządu Spółki Hala Gdańsk-Sopot, operatora ERGO 
ARENY. – Dotychczasowa współpraca pozwoliła nam 
zbudować rozpoznawalność marki i zaufanie na rynku. 
Nie bez znaczenia jest też możliwość rozwoju razem z fir-
mą, która od lat cieszy się lokalnym uznaniem – dodaje. 

Zlokalizowana na Placu Dwóch Miast ERGO ARENA 
pomieścić może do 15 000 widzów. Na przestrzeni ostat-

P

nich 10 lat hala była obiektem wielu zmagań o między-
narodowej randze mistrzowskiej, imprez takich jak np. 
Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce, czy Mi-
strzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn, których 
gospodarzami były kolejno Sopot i Gdańsk. Nie brako-
wało też odwiedzin muzycznych gwiazd największego 
formatu, w tym Lady Gagi, Stinga, Lenny’ego Kravitza, 
legendarnych zespołów Rammstein, Iron Maiden, czy 
Depeche Mode. 

ERGO ARENA jest też siedzibą rodzimych klubów 
sportowych i miejscem regularnie odbywających się 
eventów o charakterze prospołecznym, nieodpłatnym 
dla mieszkańców. Na szczególną uwagę zasługuje wie-
lofunkcyjność obiektu. Poza dyscyplinami halowymi 
i  sztukami walki hala gotowa jest do prezentowania 
sportów motorowych, rewii na lodzie, a nawet wind-
surfingu. Rozbudowany system audio, konstrukcja da-
chowa pozwalająca na podwieszenie do 144 ton sprzętu 
oświetleniowego lub nagłośnieniowego, a także duża 
przestrzeń czynią ERGO ARENĘ miejscem wyjątkowym. 
Poza wydarzeniami sportowymi i muzycznymi, pełne 
zaplecze techniczne pozwala organizować konferencje, 
spotkania biznesowe, targi, bankiety i gale. Wysokie 
standardy rozwiązań technologicznych powodują, że 
ERGO ARENA jest nie tylko uniwersalna, ale również 
bezpieczna i wygodna dla odwiedzających. To przeło-
żyło się w roku 2016 na efektowną prezentację eKonta 
dla klientów - iHestia oraz świętowanie 25-lecia istnie-
nia firmy ERGO Hestia, czyli event dla 8 000 uczestni-
ków. Łącznie, w ciągu dekady istnienia ERGO ARENY, 
w gdańsko-sopockiej hali zorganizowane zostały 1 253 
wydarzenia dla ponad 4 milionów uczestników. 

- Przedłużenie kontraktu to też ocena projektu – za-
uważa Prezes Magdalena Sekuła. – Warto zaznaczyć, 
że chęć dalszego angażowania się w nasze działania na 
rzecz rozwoju i promocji regionu deklaruje podmiot 
prywatny. Traktujemy to również jako wyraz uznania, 
lecz, przede wszystkim, olbrzymią motywację do dal-
szej pracy. 

Umowa dotycząca sponsoringu potrwa do roku 2025. 
W związku z kontynuacją współpracy i w odpowiedzi na 
obowiązujące trendy, ERGO Hestia wraz z operatorem 
hali wypracowała plan kolejnych inwestycji, z których 
skorzystają goście ERGO ARENY. Wśród nich znajdują 
się strefy rowerowe ze stacjami naprawczymi i strefy 
parkowania dla aut elektrycznych. 
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W Z W I Ą Z KU Z KON T Y N UACJĄ 
WSPÓŁPR AC Y I W ODPOW I EDZ I 
NA OBOW I Ą Z UJĄCE 
TR EN DY, ERG O H E STI A 
W R A Z Z OPER ATOR EM 
H A LI W Y PR ACOWA Ł A PL A N 
KOLEJ N YCH I N W E ST YCJ I, 
Z KTÓRYCH SKOR Z YSTA JĄ 
G OŚCI E ERG O A R EN Y.
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M aison Martin Margiela który ukończył  Antwerpską 
Królewską Akademię Sztuk Pięknych, gdzie uczył 
się między innymi u Lindy Loppy. Wspomina jak 

z grupą znajomych podrabiali z wieczek po jogurcie orygi-
nalne zaproszenia na pokazy mody. Po ukończeniu szkoły 
trafił na staż do Paryża, gdzie został asystentem Jean Paul 
Gaultiera – najlepszym, jakiego miał słynny projektant. 
"Byłem w jury w Akademii Antwerpskiej podczas pokazu 
absolwentów znanych jako Anterpska Szóstka. Martin był 
o rok starszy, słyszałem o jego pracach, ale go nie widzia-

ZNACIE BUTY TABI? TEN, KTO JE ZAUWAŻY, NA 
PEWNO JE ZAPAMIĘTA. CHARAKTERYSTYCZNY 
MODEL NA KWADRATOWYM OBCASIE, 
KTÓRY KSZTAŁTEM PRZYPOMINA ŚWIŃSKIE 
RACICE - TO ON JEST DZIEŁEM BELGIJSKIEGO 
PROJEKTANTA, MAISONA MARTINA MARGIELI. 
OGROMNYM UPROSZCZENIEM BYŁOBY JEDNAK 
SPROWADZAĆ JEGO DOROBEK DO JEDNEGO 
PROJEKTU. ZA MARGIELĄ STOI MNÓSTWO 
PROJEKTÓW, WSZYSTKIE OKRYTE ZASŁONĄ 
TAJEMNICY, BO PROJEKTANT FUNKCJONUJE 
W ŚWIECIE MODY CAŁKOWICIE INCOGNITO. 
CHOĆ W SIECI KRĄŻĄ ZDJĘCIA JEGO TWARZY, 
NIKT NIE MA STUPROCENTOWEJ PEWNOŚCI, ŻE 
PRZEDSTAWIAJĄ MARGIELĘ. CZY O TAK SKRYTYM 
CZŁOWIEKU DA SIĘ ZROBIĆ FILM? OKAZUJE 
SIĘ, ŻE TAK. O TAJEMNICZYM PROJEKTANCIE 
OPOWIADA WYREŻYSEROWANY PRZEZ REINERA 
HOLZEMERA DOKUMENT MARGIELA: IN HIS OWN 
WORDS. MOŻNA GO BYŁO OBEJRZEĆ W RAMACH 
TEGOROCZNEJ EDYCJI FESTIWALU FILMOWEGO 
MILLENNIUM DOCS AGAINST GRAVITY.
TEKST Małgorzata Rybak
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łem. Mój przyjaciel, który pracował w magazy-
nie Libération poprosił mnie o spotkanie z nim. 
Kiedy się spotkaliśmy, zobaczyłem jego pracę 
i powiedziałem wtedy natychmiast, że powi-
nien mieć swoją markę i że nie potrzebuje już 
praktyki. Ale on wolał pracować ze mną. Został 
na trzy lata, był moim najlepszym asystentem 
i został przyjacielem. Gdy powiedział, że chce 
odejść i założyć swoją markę, mogłem mu ży-
czyć tylko powodzenia." W 1988 roku Margiela 
ruszył na podój świata mody - zdecydował się 
na założenie swojej linii ubrań i dodatków (we 
współpracy z Jenny Mairens). 

Z filmu dowiadujemy się sporo o dzieciń-
stwie Margieli. O tym jak bardzo, już jako 
mały chłopiec, marzył o zostaniu projek-
tantem w Paryż. Nie wzbudzało to wielkiej 
radości u jego rodziców - raczej zdziwienie. 
Matka i ojciec Margieli byli fryzjerami, być 
może stąd ogromne zainteresowanie, jakim 
Magiela darzył sztukę stylizacji włosów i stwo-
rzenie z nich okryć do noszenia. Swoją cegieł-
kę z pewnością dołożyła też babcia – kraw-
cowa. O tym wszystkim Margiela opowiada 
znad teczki pełnej dziecięcych rysunków 
i wycinanek (zachowanych do dzisiaj przez 
jego matkę w bardzo dobrym stanie).

Margiela to przede wszystkim niebanal-
ne, zapadające w pamięć projekty: ogromne 
okulary, wspomniane już buty Tabi, swetry 
ze skarpetek, topy z ceramiki i połamanych 
naczyń, futro z włosów, celowo niedokończo-
ne ubrania z widocznymi szwami i resztkami 
nici, pomalowane farbami fartuchy czy ubra-
nia w stylu oversize. Inną charakterystyczną 
rzeczą były niewidoczne metki – dzięki temu, 
że nie było na nich nazwy marki, klienci jesz-

cze bardziej ich pożądali. Tak działał Margiela 
– korzystał z tego, co uważał się powszechnie 
i zmieniał według swoich zasad. Dzięki swoje-
mu talentowi, oryginalności i bezkompromi-
sowości wzbudzał emocje i wyróżniał się na 
tle innych projektantów. Nie bał się iść pod 
prąd.  W latach 80., kiedy modne były szero-
kie ramiona, Margiela wolał obcinać rękawy 
marynarek. Z kolei w latach 90. podczas kar-
nawałowych, pełnych przepychu, bogatych 
w kolory i złoto pokazów Gianniego Versace, 
Margiela zakrywał twarze modelkom i ubierał 
je w za duże kreacje w stonowanych barwach. 

Jeśli jednak główny bohater odmawia 
pokazania twarzy, jak sprawić, żeby widz po-
czuł się częścią jego świata? Chcoiaż Margiela 
wie, że ludzie chcą oglądać nie tylko jego 
projekty, ale i jego samego, to nie ulega presji 
i pozostaje wierny swoim zasadom – sam de-
cyduje o tym, w jaki sposób będzie oglądany 
i słyszany. Reżyser dokumentu przyglądając 
się pracy Margieli zdecydował, że to dłonie, 
symbol pracy, perfekcjonizmu i wrażliwości, 
będą najlepszą reprezentacją wybitnego pro-
jektanta mody. "Było dla mnie fascynujące, 
oglądać jego dłonie, kiedy przygotowywał 
kreację. Jego palce poruszały się z taką fine-
zją, której nigdy dotąd nie widziałem. Można 
powiedzieć, że dłonie stały się perfekcyjnym 
zastępstwem twarzy, i nauczyłem się, że mó-
wią swoim własnym językiem. Było to dla 
mnie piękne odkrycie."

Informacji na temat Margieli dostarcza 
on sam (wypowiadając się w swoim imieniu), 
jak i ludzie, którzy znają go od lat - modelki, 
współpracownicy, przyjaciele. Dzięki krótkim 
nagraniom można z kolei przenieść się do fa-

scynujących początków projektanta i jego 
pierwszych pokazów - niektóre z nich odby-
wały się na stacjach metra czy w sklepach 
Salvation Army. Margiela wspomina m.in. zor-
ganizowany na przedmieściach Paryża pokaz 
na wiosnę/lato 1990. Wstęp na wydarzenie był 
otwarty, więc w pewnym momencie dzieciaki 
z okolicy zaczęły być jego uczestnikami, a mo-
delki zaprosiły je na wybieg. 

Margiela opuścił dom mody w 2009 roku, 
jednak z filmu nie daje jednoznacznych od-
powiedzi, co skłoniło projektanta do takiej 
decyzji. Niewątpliwie przyczyniły się do niej 
zawrotne tempo pracy, ciągły stres i presja 
towarzysząca przygotowywaniu kolekcji. 
Odejście projektanta zbiegło się w czasie 
z wydarzeniem, dzięki któremu mogła go 
poznać masowa publiczność. Jesienią 2009 
roku w sklepach H&M ukazała się kolekcja 
kilku ubrań i dodatków marki Maison Martin 
Margiela. Czy projektant sam przyłożył do tej 
współpracy rękę? Trudno o jednoznaczną od-
powiedź, ale można domyślać się, jak skryty 
projektant ustosunkował się do współpracy 
z masowym sklepem. 

Po odejściu Margieli, przez kilka sezo-
nów kolekcję projektował zespół jego byłych 
współpracowników. Ostatecznie w 2014 funk-
cję głównego projektanta objął John Galliano, 
wcześniej tworzący dla Diora. I choć estetyka 
Galliano to rozmach, romantyzm i wydawały 
się kompletnie różne od dekonstrukcyjnej 
mody Margieli, ostatecznie okazało się, że był 
to dobry wybór – obroty marki wzrosły o 30%. 

O niechęci do pokazywania wizerunku 
i twarzy projektant mówi: "Nie chcę być sław-
ny. Chcę, żeby moja praca była czymś rozpo-
znawalnym i miała wpływ" . Margiela kilka 
lat temu usunął się ze świata mody. Czy na 
zawsze? Możliwe, że jeszcze o nim usłyszymy 
– na jego własnych zasadach. 

(W grudniu dokument Maison Martin 
Margiela: In His Own Words będzie można 
obejrzeć na stronie Docs Against Gravity).   
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  Czesanie i stylizacje
  Diagnoza skóry głowy i włosów
  Koki i upięcia

  Strzyżenie damskie i męskie
  Koloryzacje / dekoloryzacje
  Rytuały pielęgnacyjne włosów

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

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

   tel. 780 107 920 & 22 290 41 80

http://www.klgaleria.pl


TEKST Ola Garlej  ZDJĘCIA www.freepik.com
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SZCZEPIONKA NA FAKE NEWSY, 
CZYLI JAK MYŚLEĆ KRYTYCZNIE
GDY KILKA LAT TEMU BBC FUTURE NOW ZAPYTAŁO PIĘĆDZIESIĘCIU EKSPERTÓW O NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA XXI WIEKU, WIELU Z NICH ODPOWIEDZIAŁO: WALKA Z FAKE 
NEWSAMI. FAŁSZYWE INFORMACJE TO JUŻ NIE TYLKO POKŁOSIE NIERZETELNEGO RESEARCHU CZY INTELEKTUALNEGO LENISTWA, ALE NARZĘDZIE, PO KTÓRE Z PREMEDYTACJĄ 
SIĘGAJĄ POLITYCY, BIZNESMANI CZY NAWET CELEBRYCI. DLATEGO IDĘ O ZAKŁAD, ŻE KTOŚ, KTO OPRACUJE SZCZEPIONKĘ NA DEZINFORMACJĘ, ZDOBĘDZIE NIE TYLKO WIECZNĄ 
SŁAWĘ I BAJOŃSKI MAJĄTEK, ALE I WPŁYWY, O KTÓRYCH MARK ZUCKERBERG, BILL GATES I WARREN BUFFET RAZEM WZIĘCI MOGĄ TYLKO POMARZYĆ. ZANIM JEDNAK 
POWSTANIE APLIKACJA, KTÓRA SKUTECZNIE ROZPRAWI SIĘ Z FAKE NEWSAMI, SAMI MOŻEMY WALCZYĆ Z POST-PRAWDĄ. JAK? UCZĄC SIĘ KRYTYCZNEGO MYŚLENIA.

ostaliśmy zaprogramowani tak, aby 
każdy nasz wybór do maksimum zwięk-
szał szanse na przeżycie. Dlatego na 

przykład ciągnie nas do słodkiego i tłustego 
jedzenia - im brzuch pełniejszy kalorycz-
nych przekąsek, tym mniej prawdopodobna 
śmierć z niedożywienia. Sprawką ewolucji są 
więc nie tylko fałdki na brzuchu, ale i fakt, że 
tak łatwo dajemy się nabrać na fake newsy. 
Ponieważ fałszywe informacje bazują na 
najprostszych, głęboko zakorzenionych 
w psychice instynktach, naszym naturalnym 
odruchem jest w nie wierzyć. Nie chodzi 
zatem o ignorancję, niewiedzę czy po prostu 
naiwność, ale o wrodzone predyspozycje. 
A dokładniej: o błędy poznawcze, skróty 
myślowe czy mentalne uproszczenia - ewo-
lucyjne mechanizmy, które z jednej strony 
ułatwiają życie, z drugiej jednak zakrzywiają 
obraz świata. Nie da się ich całkowicie po-
zbyć, ale można ograniczyć ich negatywny 
wpływ. A najlepszym do tego narzędziem jest 
myślenie krytyczne – uporządkowane, racjo-
nalne, oparte o fakty.  

POMYŚL ZANIM POMYŚLISZ
Żeby o świecie i ludziach definiować praw-
dziwe sądy (a więc także: żeby nie nabierać 
się na fake newsy), należy najpierw i świat, 
i ludzi dobrze poznać. Nie na podstawie inter-
netowych nagłówków, sensacyjnych wiado-
mości czy zasłyszanych w sklepie plotek, ale 
w oparciu o rzetelne dane. Jednym słowem: 
intuicję i wnioskowanie na chłopski rozum 
zastąpić faktami. 

Hans Rosling, profesor zdrowia publicz-
nego w Instytucie Karolińska, poświęcił 
kilkadziesiąt lat na rozstrzygnięcie kwestii, 
dlaczego ludzie tak mało wiedzą zarówno 

Z

S Z C Z E P I O N K A  N A  F A K E  N E W S Y . . .

o kondycji świata, jak i sposobie, w  jaki 
należy go postrzegać. Bo wiedzą zatrwa-
żająco mało. Rosling zadawał studentom 
medycyny, nauczycielom, wykładowcom 
akademickim, biznesmanom, politykom, 
ekonomistom, dziennikarzom, lekarzom, 
profesorom najróżniejszych dziedzin i wresz-
cie: laureatom Nagrody Nobla kilka prostych 
pytań. Wszystkie dotyczyły światowych ten-
dencji - ogólnego poziomu ubóstwa, dostępu 
do edukacji i opieki zdrowotnej czy zmian 
w środowisku naturalnym. Jaka obecnie jest 
średnia długość życia? Ile procent noworod-
ków jest szczepionych? Jaka część wszystkich 
żyjących na świecie ludzi ma dostęp do elek-
tryczności? Pytania nie były ani podchwytliwe, 
ani szczególnie trudne, nie wymagały też dys-
ponowania specjalistyczną wiedzą. A mimo to 
ankietowani nie tylko rzadko kiedy udzielali 
dobrych odpowiedzi, ale i przejawiali tenden-
cję do niebywałego pesymizmu. Świat widzieli 
jako mniej przyjazny i cierpiący z powodu ubó-
stwa, klęsk żywiołowych i terroryzmu w dużo 
większym stopniu, niż to było w rzeczywisto-
ści. Skąd tak kiepski wynik, skoro na pytania 
odpowiadali wykształceni, inteligentni, zain-
teresowani światem ludzie (w tym laureaci 
Nagrody Nobla!), których praca niejedno-
krotnie dotyczyła dokładnie tych kwestii, 
o które pytał Rosling? I skąd ten powszechny 
defetyzm? Do głosu doszły nie braki w eduka-
cji, ignorancja czy niewystarczający dostęp do 
danych, ale… ludzka natura.

Mózg przesiewa wiadomości i jako priory-
tetowe traktuje te, które mogą zagrażać czło-
wiekowi - czyli wiadomości złe. Im bardziej 
dramatyczna czy sensacyjna będzie informa-
cja (a dramat i sensacja to drugie imię fake 
newsów) tym większe prawdopodobieństwo, 
że szybciej i na dłużej zagnieździ się w naszej 
pamięci. Na wychwytanie właśnie takich 
wiadomości jesteśmy ewolucyjnie zaprogra-
mowani. Dlatego doniesienie o katastrofie 
lotniczej, w której zginęło dwustu pasażerów 
zadziała na wyobraźnię mocniej, niż wiado-
mość o tysiącu osób, które tego dnia ponio-
sły śmierć w wypadkach samochodowych. 
Z tego samego powodu w wieczornym wyda-
niu Faktów nawet słowem nie wspomni się 
o setkach afrykańskich noworodków, które 
w  minionym miesiącu uratowano przed 
odwodnieniem - taka informacja (chociaż 
ważna i krzepiąca) nie będzie sensacyjna, 
niewielu więc zainteresuje. 

Jeśli zewsząd otaczają nas negatywne 
doniesienia, a  do tego mamy wrodzoną 
skłonność do natychmiastowego ich absor-
bowania, nic dziwnego, że świat wydaje się 
miejscem pełnym mściwych terrorystów, 
głodujących dzieci i obumierającego eko-
systemu. Że taki nie jest i że XXI wiek to 
w rzeczywistości najlepsze czasy, w jakich 

OLA 
GARLEJ
 
redaktorka For Her, psycholożka, która nigdy 
nie pracowała w zawodzie i historyczka sztuki 
bez dyplomu. Gromadzi więcej książek, niż jest 
w stanie przeczytać. W każdym mieście, do 
którego trafi (czy to Nicea, czy Radom) szuka 
galerii sztuki, którą mogłaby odwiedzić. Kilka razy 
w miesiącu chodzi do studyjnego kina (czasami 
jest jedynym widzem, dla którego wyświetlany 
jest film). Gra na pianinie, recytuje z pamięci 
„Dziady” Mickiewicza i często śni świadomie. Ma 
syna Stasia, z którym lubi układać klocki LEGO.
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do tej pory przyszło ludziom żyć, wskazują 
statystyki. W każdym miejscu na świecie 
ludziom żyje się lepiej niż dwieście, sto, ale 
i dwadzieścia lat temu. W 1990 roku trzyna-
ście milionów dzieci umierało przed osią-
gnięciem piątego roku życia; trzydzieści lat 
później liczba ta jest dwukrotnie niższa (2017 
roku wynosiła 5,42 milionów). W 1800 roku 
85% populacji żyło w skrajnej biedzie; w 1996 
współczynnik ten wynosił 50%, a obecnie 
utrzymuje się na poziomie 9%. Co dziesiąta 
osoba cierpi dziś z powodu niedożywienia - 
pięćdziesiąt lat temu głód dotykał co czwartą. 
Jest nadal źle, ale i lepiej. Jeśli nadal nie je-
steście co do tego przekonani, spójrzcie na 
wykresy Our World In Data:
  ourworldindata.org/ 
  ourworldindata.org/grapher/
depth-of-the-food-deficit?tab=chart 
ourworldindata.org/grapher/glo-
bal-hunger-index?tab=chart&time=ear-
liest..latest)

OBUDŹ SCEPTYKA
Jeśli chcecie lepiej orientować się w świecie, 
wyłączcie telewizor i wylogujcie się z serwi-
sów społecznych. Nie chodzi o to, żeby odwra-

J E ŚL I C HC E C I E L EPI E J OR I E N T OWAĆ 
SI Ę W Ś W I E C I E , W Y Ł ĄC Z C I E 

T EL EW I Z OR I  W Y L O GUJC I E SI Ę 
Z SERW IS ÓW SP O Ł E C Z N YC H.

cać głowę od problemów toczących ziemię, 
udawać, że terroryzm, efekt cieplarniany 
i dyskryminacja płci nie istnieją. Istnieją. Nie 
kwestionuję faktu, że na świecie w dalszym 
ciągu jest dużo do zrobienia – przed nami 
długa i mozolna praca. Rzecz w tym, żeby 
rzeczywistość oceniać krytycznym, a nie kry-
tykanckim okiem. Obudzić w sobie sceptyka 
i kwestionować to, co inni przyjmują za pew-
nik. Otworzyć oczy na fakty.

Twórcą idei factfulness, czyli właśnie 
„otwarcia oczu na fakty”, jest wspomniany 
już Hans Rosling. W napisanej lekkim stylem, 
pełnej barwnych wykresów i sugestywnych 
przykładów książce, dostarcza kluczowych 
narzędzi krytycznego myślenia. Podaje sze-
reg wskazówek, jak „zastąpić pesymistyczny 
obraz świata tym, który oparty jest na fak-
tach” – jak prawidłowo intepretować liczby, 
odczytywać dane czy analizować wykresy. 
Przede wszystkim jednak demaskuje filtry, 
które najmocniej zakrzywiają postrzeganie 
świata – wrodzone tendencje i naturalne 
instynkty. Rozkłada je na czynniki pierw-
sze, tłumaczy mechanizmy i pokazuje, jak 
je poskromić. Jeśli więc na polu krytycz-
nego myślenia dopiero debiutujecie, lektura 

„Factfulness” to doskonały wybór. 
Krytyczne myślenie przyszłości

Gdy Marty McFLy z neonowych lat 80. 
przenosi się do roku 2015, ze zdziwieniem 
odkrywa, że buty sznurują się same, płatno-
ści oparte są na biometrii, a deskorolki uno-
szą się nad ziemią. Niestety przewidywania 
twórców „Powrotu do przeszłości” spraw-
dziły w niewielkim tylko stopniu – paliwo 
nadal nie jest eko, billboardów nie zastą-
piły reklamy holograficzne, a jeśli pogodę 
można prognozować, to z jednodniowym 
co najwyżej wyprzedzeniem. Nawet ktoś tak 
kreatywny, jak Robert Zemeckis okazał się 
wizjonerem mało wizjonerskim. I chociaż 
od premiery serii o ekscentrycznym dokto-
rze Brownie minęło czterdzieści lat, przewi-
dywanie przyszłości nadal nastręcza takich 
samych (o ile nie większych) trudności. Nie 
mamy zdolności jasnowidzenia, o świcie za 
dwadzieścia, pięćdziesiąt, sto lat nic nie 
wiemy na pewno. Jesteśmy zdezorientowani 
i niepewni. Gdy współczesne trzylatki staną 
przed wyborem studiów, na jaki kierunek po-
winny się zdecydować? Czy zawód lekarza, 
nauczyciela, informatyka w świecie zdomi-
nowanym przez sztuczną inteligencję będzie 
miał jeszcze w ogóle prawo bytu? Nie chodzi 
tylko o ścieżkę kariery, ale w ogóle o samą 
edukację – już teraz wiedza, którą zdoby-
wamy w toku edukacji, po kilku latach albo 
się dezaktualizuje, albo traci na znaczeniu. 

Jakich więc wskazówek udzielać dzie-
ciom? Za guru współczesnego humanizmu, 
Yuvalem Noahem Hararim, powiedziałabym: 
bądź elastyczny umysłowo. Od siebie dodała-
bym: myśl krytycznie.   

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

AIOLI
BRAK
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TEKST Julia Trojanowska  ZDJĘCIA Mat. prasowe

 - NIE BOI SIĘ PANI NA NIEGO PATRZEĆ?
 - ZA KAŻDYM RAZEM, GDY SIĘ ODWRACA, MAM WRAŻENIE, 
   ŻE BĘDĘ NASTĘPNĄ OFIARĄ.
 - ALE FASCYNUJE PANIĄ?
 - BARDZO.

Te i inne odpowiedzi głodnych sensa-
cji można było usłyszeć pod sądem 
w Tallahassee na Florydzie, gdzie 

od 25 czerwca do 31 lipca 1979 roku toczył 
się proces Teda Bundy’ego. Pomimo tego, że 
Bundy oskarżony został o morderstwo dwóch 
studentek Florida State University oraz prze-
słuchiwany w sprawie kolejnych 36 morderstw 
dokonanych na młodych kobiet, przed budyn-
kiem Leon County Courthouse oraz na samej 
sali rozpraw pojawiło się wiele dziewczyn, spi-
jających z ust mordercy każde słowo i zapatrzo-
nych w jego sylwetkę.

Wybierał młode, białe kobiety, zazwyczaj 
o prostych i brązowych włosach, w przedziale 
wiekowym między 14 a 26 rokiem życia. 
Nawiązywał kontakt w miejscu publicznym, cza-
rował, komplementował, wzbudzał zaufanie. 

P OM I MO  P ODW Y Ż S Z O N YC H  Ś RODKÓW 
B E Z PI E C Z E Ń S T WA ,  U DA Ł O  M U  S I Ę 
Z D OBYĆ  PI Ł K Ę  D O  M E TA LU,  DZ I Ę K I 
KT ÓR E J  PR Z E Z  DWA  T YG OD N I E  W YC I N A 
DZ I U R Ę  W   S U F IC I E  S WO J E J  C E L I ,  BY  30 
GRU D N I A  1977  ROK U  P O N OW N I E  UC I E C . 

PUNKT KRYTYCZNY
Modus operandi Teda Bundy’ego nie zmie-
niał się, niezależnie od stanu, w  którym 
akurat przebywał. Dopuścił się ponad 30 
zbrodni w  5 stanach - w  Waszyngtonie 
i Oregonie w 1974 roku, a następnie w Idaho, 
Utah i  Kolorado. W  1975 roku, podczas 
kontroli drogowej, w czasie przeszukiwania 
samochodu policjantom udało się znaleźć 
w bagażniku kominiarkę, maski z pończo-
chy, rękawiczki, łom, kajdanki oraz linę. To 
oraz charakterystyczny wygląd samochodu 
Bundy’ego doprowadziło do powiązania męż-
czyzny z kobietami, które zaginęły na tere-
nie Kolorado i Utah - w tym Carol DaRonch. 
Będąc skazanym na 15 lat pozbawienia wol-
ności za porwanie DaRonch, Bundy zostaje 
jednocześnie oskarżony w sprawie pozosta-

łych zamordowanych kobiet. W trakcie prze-
rwy obiadowej, skacząc z okna na pierwszym 
piętrze, ucieka z sądu.

Po sześciu dniach swobodnej tułaczki po 
Górach Aspen, Bundy ponownie zostaje za-
trzymany i osadzony, tym razem w więzieniu 
w Glenwood Springs, gdzie czeka na swój 
kolejny proces. Pomimo podwyższonych 
środków bezpieczeństwa, udało mu się zdo-
być piłkę do metalu, dzięki której przez dwa 
tygodnie wycina dziurę w suficie swojej celi, 
by 30 grudnia 1977 roku ponownie uciec. 
Mając prawie siedemnastogodzinną przewagę 
nad organami ścigania, Bundy, posługując się 
kradzionymi dokumentami i przemieszczając 
przywłaszczonymi samochodami, dociera do 
miasteczka Tallahassee w stanie Floryda, gdzie 
popełnia swoje ostatnie zbrodnie. Morderstwa 

Bywało tak, że grając poszkodowanego, prosił 
o pomoc. Po podejściu do samochodu obez-
władniał ofiary i ogłuszał łomem. Przewoził 
je swoim kremowym Volkswagenem Beetle 
w odosobnione miejsce, gdzie następnie dusił 
i gwałcił. Niekiedy pozbawiał też głów, które 
stawały się swego rodzaju makabrycznym 
trofeum. Ciała porzucał w okolicach Taylor 
Mountain w Sonoma County w Kalifornii, gdzie 
często wracał by współżyć z ciałami ofiar, do-
póki pozwalał mu na to stan ich rozkładu. Tak 
postąpił między innymi ze studentką uniwer-
sytetu w Waszyngtonie, Lyndą Ann Healy. 
Włamał się do pokoju dziewczyny, pobił ja 
do nieprzytomności i wyniósł z jej sypialni 
w prześcieradle. Po roku udało się odnaleźć 
jej żuchwę oraz fragment czaszki, w górach na 
wschodzie od miasta Issaquah. 



te zafascynują całą Amerykę i doprowadzą 
do jednego z najgłośniejszych i najbardziej 
medialnych procesów w historii, a samego 
Bundy’ego będą kosztować życie. 

PROCES STULECIA
15 stycznia 1978 roku, około 3:30 w nocy do 
akademika bractwa Chi Omega na Florida 
State University wdziera się mężczyzna. Udaje 
się do jednego z pokoi, w których śpią dwie 
studentki - dwudziestoletnia Lisa Levy oraz 
dwudziestojednoletnia Margaret Bowman. 
Atakuje dziewczyny, uderzając je drewnianą 
pałką z taką siłą, że roztrzaskuje obojczyk 
Levy i uszkadza czaszkę Bowman - fragment 
kości przebija jej mózg. Maltretuje, gryzie 
i gwałci kobiety, po czym udaje się do sąsied-
niego pokoju, w którym okalecza kolejne dwie 
dziewczyny i opuszcza teren akademika. Całe 
zajście trwa może pół godziny. Mężczyzna 
kradnie samochód i udaje się w kierunku 
Pensacoli. Tam zostaje zatrzymany do kontroli 
drogowej, rozpoznany jako poszukiwany Ted 
Bundy i osadzony w areszcie w Tallahassee, 
gdzie oczekuje na rozpoczęcie procesu.

Pierwsza rozprawa odbyła się 25 czerwca 
1979 roku. Zgodnie z  orzeczeniem Sądu 
Najwyższego Florydy, proces Bundy’ego został 
otwarty dla kamer, niezależnie od zdania za-
równo oskarżenia jak i obrony. Był to pierwszy 
proces w historii w pełni transmitowany w te-
lewizji. Istna opera mydlana, w której główny 
aktor grał dwie role - oskarżonego i obrońcy 
samego siebie. Dziennikarze ze wszystkich 
pięćdziesięciu stanów oraz dziewięciu państw 
zagranicznych przybyli do Tallahassee, by 
rejestrować każdy ruch Bundy’ego – a ten 
wspiął się na wyżyny swoich oratorskich umie-
jętności, przewodnicząc swoim 5 adwokatom.

MEDIALNY DIABEŁ
Osobowość Teda w połączeniu z brutalnością 
popełnionych zbrodni, była tak niezdrowo fa-
scynująca, że media nie mogły przejść obok 
tematu obojętnie, a on sam postarał się, by 
każdy, zarówno ci oglądający go w sali roz-
praw, tłumy pod budynkiem sądu jak i miliony 
zasiadające przed telewizorami, byli świad-
kami prawdziwego spektaklu. Bundy, były 
student prawa, niezadowolony z postępowania 
swojej obrony, wziął sprawy w swoje ręce, prze-
słuchując osobiście świadków, wygłaszając 
mowy i podważając przedstawiane dowody.  

„Schludny, dowcipny, inteligentny; nie-
prawdopodobny oskarżony” - to tylko jeden 
z nagłówków, które towarzyszyły procesowi 
Bundy’ego. Zawsze uśmiechnięty, ubrany 
w marynarkę, machający i zalotnie mrugający 
do kamer, dostał przydomek przystojnego 
diabła. „Kobiety podawały mi liściki i prosiły 
by przekazać je Tedowi. Odpowiadałam, że 
nie mogę” - powiedziała w wywiadzie do doku-

mentu „Rozmowy z mordercą: Taśmy Teda 
Bundy’ego” adwokat Margaret Good, człon-
kini obrony Theodora.                                                        

Reakcje kobiet na postać seryjnego 
mordercy nie dziwiły pod koniec lat 70. 
w Ameryce nikogo. Mimo nieprzychylnej 
mu prasy i presji społeczeństwa wywieranej 
na stronie oskarżenia, postać Buny’ego, jego 
charyzma, elokwencja i ostry dowcip ekscyto-
wały, przerażając jednocześnie. „Oglądaliśmy 
prawdziwy dramat telewizyjny. Był na tyle 
wstrętny, drastyczny i sensacyjny, że ludzie 
chcieli, by powtarzał się codziennie” stwier-
dził prokurator, George Dekle. 

Życzenie sprzed trzech dekad, by spek-
takl trwał w nieskończoność, spełniło się 
całkiem niedawno. Bundy został skazany na 
karę śmierci i stracony na krześle elektrycz-
nym „Old Sparky” 24 stycznia 1989 roku, 
w więzieniu stanowym Florydy w Raiford. 
Dokładnie 30 lat później, serwis streamin-
gowy Netflix, wypuścił mini serial dokumen-
talny „Rozmowy z mordercą: Taśmy Teda 
Bundy’ego”. W ciągu następnych dwóch 
dni, swoją światową premierę miał film fabu-
larny „Extremely Wicked, Shockingly Evil 
and Vile”. 

Ukłon w  stronę ofiar Bundy’ego, czy 
chęć zarobienia dużych pieniędzy, w oparciu 
o temat, który zawsze wzbudzał emocje? Nie 
ulega wątpliwościom, że seryjni mordercy 
od wielu lat pobudzają wyobraźnię ludzi na 
całym świecie. Przewijają się w dziełach li-
terackich, piosenkach, filmach, a często 
i  w  pracach naukowych. W  przypadku 
„Rozmów…” osoba Bundy’ego poddana 
zostaje dogłębnej analizie. Świadkowie zda-
rzeń, bohaterowie spektaklu rozegranego 
na sali sądowej w Miami czy kobiety, którym 
udało się przeżyć spotkanie z mordercą - to 
oni są narratorami makabrycznej opowieści, 
jednak tak jak kilkadziesiąt lat temu, gwiazdą 
jest sam Bundy, który zwraca się do widza 
bezpośrednio, z taśm z zapisem jego rozmów 
z dziennikarzami i psychologami.

Oryginalne zdjęcia i filmy z sali rozpraw 
dowodzą, że Bundy faktycznie był czarujący. 
Nic to jednak w porównaniu z „Extremely 
Wicked, Shockingly Evil and Vile”. Historię 
mordercy poznajemy z  perspektywy jego 
wieloletniej partnerki, Elizabeth Kloepfer. 
Reżyser filmu, Joe Berlinger, postawił na 
młode gwiazdy Hollywood, obsadzając w roli 
Bundy’ego idola nastolatek, do tej pory zna-
nego przede wszystkim z filmy Disneya „High 
School Musical” i komedii romantycznych, 
Zaca Efrona. Wydawać by się mogło, że to 
ryzykowne zagranie, ale Efron sprawdził się 
znakomicie. Przystojny, młody, czarujący, 
przez co szalenie wiarygodny. Udało mu się 
to, co przed laty udało się Bundy’emu. (www.
youtube.com/watch?v=i2Ozn_ox_4A)

WSPÓŁCZESNA OBSESJA
Młode dziewczyny na całym świecie, które 
nie mają prawa pamiętać głośnej sprawy 
Bundy’ego,  tak jak ich poprzedniczki trzy de-
kady temu, oszalały na punkcie seryjnego mor-
dercy. Na swoich profilach społecznościowych 
zamieszczały posty, w których zachwycały się 
osobowością Bundy’ego, a przede wszystkim 
jego atrakcyjnością. Na dalszy plan zeszło to, 
że brutalnie zamordował kilkadziesiąt kobiet. 

Zbiorowa obsesja przybrała tak niepoko-
jącą skalę, że musiał zareagować sam Netflix. 
Na Twitterowym koncie platformy pojawił się 
wpis o treści: „Widziałem już dużo komentarzy 
na temat rzekomego uroku Teda Bundy'ego 
i chciałbym delikatnie przypomnieć wszyst-
kim, że w naszym serwisie są dosłownie tysiące 
przystojnych mężczyzn, a prawie wszyscy 
nie są skazanymi seryjnymi mordercami”.

Jak to jest, że po tylu latach, seryjny mor-
derca podbija serca kobiet na całym świe-
cie? Z odpowiedzią przychodzi psychologia. 
Hybristofilia jest jednym z zaburzeń preferen-
cji seksualnych, czyli tak zwanych parafilii. 
Obiektem pożądania osób dotkniętych takim 
zaburzeniem jest osoba, która popełniła prze-
stępstwo. Hybristofilia nazywana jest również 
zespołem Bonnie i Clyde’a, nazwanego tak 
od pary amerykańskich przestępców z lat 30. 
XX wieku. Sheila Isenberg, autorka książki 
“Women who love men who kill”, przeprowa-
dziła badania, na podstawie których stwier-
dziła, że kobiety najczęściej dotknięte tym 
zaburzeniem miały trudne dzieciństwo, a do 
szczęścia potrzebują mężczyzn, nad którymi 
będą mieć pełną kontrolę, tak jak w przypadku 
osadzonych więźniów. 

Zaburzenie to łączy się często ze specyficz-
nym poczuciem misji. Kobiety te czują się od-
powiedzialne za resocjalizację więźnia, wierzą 
też, że dzięki swojej miłości i opiece, są w stanie 
zmienić mordercę w przykładnego obywatela. 
Bywa też tak, że zakochane kobiety nie wie-
rzą w winę skazanego i starają się ochronić 
go przed wszystkimi niesprawiedliwościami 
świata. Niektóre kobiety fanatycznie utożsa-
miają się z „wartościami”, które kierowały 
mordercami, czując się dzięki swojej miłości 
częścią czegoś większego. 

Hybritofilia jest zjawiskiem osobliwym, ale 
nie niespotykanym. Nie jest jednak też tak, że 
każdy, komu przez chwilę przewinie się myśl 
o urodzie seryjnego mordercy choruje na za-
burzenie preferencji seksualnych. Nie ulega 
jednak wątpliwości, że niezdrowa fascynacja 
i ogólno-internetowa obsesja, jaka nastąpiła 
w przypadku przypomnienia przez współcze-
snych twórców postaci Teda Bundy’ego, jest 
socjologicznie niepokojąca. Coś, co powinno 
być dla społeczeństwa przestrogą i uświado-
mieniem o brutalności otaczającej nas rzeczy-
wistości, sprowadza się do roli rozrywki.   
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MGIEŁKA BRĄZUJĄCA TARANIO  
– NOWA GWIAZDA W ŚWIECIE SERUM
TEKST Katarzyna Paczóska  ZDJĘCIA Mat. Prasowe 

iebywałą zagwozdką było dotych-
czas wypracowanie metody, która 
sprawiłaby, że nasza cera byłaby 

odżywiona, promienna i muśnięta słońcem 
bez konieczności narażania jej na promie-
nie UV. Z  nowatorską metodą przybywa 

N TARANIO. W specjalnie przygotowanym 
zestawie znajduje się nie tylko odżywcze 
serum brązujące, lecz także innowacyjny 
aplikator, służący do rozpylania produktu.

Przy codziennym użyciu kremów z fil-
trem, zabezpieczamy naszą skórę przed 

promieniami słonecznymi. Sposób ten, 
choć skuteczny, bierze pod uwagę tylko 
część naszych potrzeb. 

W jaki sposób ziścić jednocześnie ma-
rzenia o cerze muśniętej słońcem? Z ratun-
kiem przybywa TARANIO. 

M G I E Ł K A  B R Ą Z U J Ą C A  T A R A N I O . . .

Serum brązujące zostało opracowane przy 
użyciu naturalnych surowców najwyższej jako-
ści. W składzie można znaleźć ferment z miodu 
pszczół Apismellifera mellifera – Black BeeO-
me™. Jest to eliksir z miodu produkowanego 
przez unikalną czarną pszczołę, występującą 
naturalnie w różnych rejonach Szwajcarii. 
Znajduje on szerokie zastosowanie przy odbu-
dowie naturalnej mikroflory skóry, która mo-
gła zostać zanieczyszczona smogiem czy kon-
serwantami znajdującymi się w kosmetykach. 

W celu uzyskania opalonej skóry użyto 
MelonoBronze, czyli ekstraktu pochodzącego 
z jagód pieprzu mnichów. Roślina zwiększa na-
turalną syntezę melaniny i poprawia funk-

cje autoochronne skóry przed promieniami 
UV, a tym samym, naturalną opaleniznę skóry. 
Efekt twarzy muśniętej słońcem poprawi kom-
pleks DHA oraz erytruloza.

Zaaplikowanie kosmetyku może zająć za-
ledwie dwie minuty, dlatego też z łatwością 
można dołączyć czynność do rytuałów dnia co-
dziennego. Aby użyć produktu, należy napeł-
nić pipetę serum, nałożyć do aplikatora, a na-
stępnie za jego pomocą rozpylić je na twarzy 
i dekolcie. Warto jednak pamiętać, aby przed 
pierwszym użyciem wykonać peeling twarzy, 
szyi i dekoltu oraz stonizować skórę.

Rewolucyjny produkt wśród bronze-
rów, pozwoli wprowadzić również rewolu-
cję w Twoim życiu – z TARANIO nie musisz 
martwić się brązowymi dłońmi lub nie-
równomierną opalenizną. Dzięki użyciu 
rozpylacza, uzyskasz wyśnioną cerę bez 
konieczności wystawiania jej na niebez-
pieczne promienie UV. Krótki rytuał już 
o poranku wprowadzi Cię w przyjemny na-
strój, rozbudzając zmysły zapachem wani-
lii i tymianku.

Więcej informacji znajdziesz na stronie 
www.taranio.pl. 
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OD WSPÓLNEJ ŁAWKI 
DO WSPÓLNEGO STUDIA
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TEKST Katarzyna Paczóska  ZDJĘCIA Mat. Prasowe 

TO NIEWĄTPLIWIE ICH ATUT. MAŁGORZATA GASTOŁ I KAJA KOWALSKA TWORZĄ NIETUZINKOWĄ PRACOWNIĘ 
PROJEKTOWĄ. POŁĄCZYŁY JE ZAMIŁOWANIE DO SZTUKI, ARCHITEKTURY I…WSPÓLNA ŁAWKA. DZISIAJ 
PRZYGOTOWUJĄ NOWOCZESNE WNĘTRZA ORAZ OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.

ATUT ARCHITEKTURA WNĘTRZ
Facebook: ATUT Architektura Wnętrz (@AtutArchitekturaWnetrz)

Instagram: atut .official (www.instagram.com/atut .official/ )
Telefon: 888 851 056   

E-mail : atut .projektowanie@gmail .com

Początkowo wybierałyśmy głównie klientów 
nastawionych na współpracę ze studentami 
i młodymi projektantami, więc nasze wyna-
grodzenia nie były wysokie, jednak o wiele 
ważniejszy był dla nas wtedy rozwój i coraz 
większa liczba zrealizowanych projektów. 
Wkrótce klienci zaczęli nas polecać i jedno 
zlecenie pociągało za sobą kolejne. By wy-
różnić się na rynku projektowym, posta-
nowiłyśmy nadać naszej pracowni nazwę. 
Rozważania nad nią trwały długo. Miała być 
krótka, zrozumiała, polska, pozytywna, chwy-
tliwa, jednoznaczna… n a s z a. Wiele kryte-
riów i jeszcze większa sterta zmiętych kulek 
papieru z odrzuconymi pomysłami. A ATUT 
wyszedł przypadkiem, spontanicznie: 
Ta nazwa to musi być taki nasz a t u t.
Atut?
ATUT!
 

Jesteście absolwentkami Architektury 
Wnętrz warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Czy to tam się poznałyście? Jak 
zaczęła się Wasza znajomość?
Studiowałyśmy na jednym roku i na więk-
szości zajęć dzieliłyśmy ten sam stół. 
Jednak pierwszy wspólny projekt - kon-
cepcję modernizacji Dworca Wileńskiego 
w  Warszawie, wykonałyśmy dopiero po 
trzech latach znajomości. Choć była to 
jedna z wielu czysto koncepcyjnych prac 
semestralnych, podeszłyśmy do sprawy 
bardzo poważnie. Po licznych odwiedzinach 
w urzędach, wykonaniu mnóstwa telefonów 
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PR AC A  PR Z Y  T Y M  PROJ E KC I E 
BY Ł A  MOM E N T E M  PR Z E Ł OMOW Y M 
W   N A S Z E J  Z N A JOMO Ś C I.  M I A ŁYŚ M Y 
OK A Z J Ę  P ORÓW N AĆ  N A S Z E  W I Z J E 
I   PR Z E KO N AĆ  S I Ę,  Ż E  N A PR AW DĘ 
MOŻ E M Y  N A  S OB I E  P OL E G AĆ. 

oraz zapełnieniu niejednej skrzynki ma-
ilowej, udało nam się skontaktować z kie-
rownikiem dworca, a nawet porozmawiać 
z inspektorem budowlanym. Praca przy tym 
projekcie była momentem przełomowym 
w naszej znajomości. Miałyśmy okazję po-
równać nasze wizje i przekonać się, że na-
prawdę możemy na sobie polegać. 
 
Co sprawiło, że zdecydowałyście się na 
założenie ATUT-u?
Każda z nas miała za sobą doświadczenie 
zdobyte podczas stażu w innych pracow-
niach projektowych. Marzyłyśmy jednak 
o rozpoczęciu samodzielnej pracy. Jako 
studentki razem czułyśmy się pewniej, 
więc postanowiłyśmy spróbować swoich sił 
jako duet. Zaczęłyśmy szukać pierwszych 
zleceń poprzez media społecznościowe. 

A R C H I T E K T U R A  W N Ę T R Z



Czy Wasze wizje się pokrywały?
Dzieliłyśmy to samo marzenie o własnej 
pracowni projektowej, w  której każdy 
klient będzie traktowany indywidualnie. 
Wiedziałyśmy, że nie chcemy sobie przypi-
sywać żadnego stylu projektowego. Naszym 
celem jest kształtowanie wymarzonej prze-
strzeni dla konkretnej osoby, która realiza-
cję projektu nazywać będzie swoim domem. 
Choć dzisiaj zajmujemy się głównie aranża-
cją wnętrz mieszkalnych, to rozszerzamy 
naszą działalność na obiekty użyteczności 
publicznej, które, mamy nadzieję, staną się 
naszą wizytówką. 
 

Czy uważacie, że architektura jest pewnego 
rodzaju sztuką? 
Wnętrza to kompozycje przestrzenne, układy 
kolorów, kształtów, faktur, płaszczyzny ma-
lowane światłem i cieniem, a jednocześnie 
obszar użytkowy, który służy właścicielowi. 
Traktujemy mieszkania jak trójwymiarowe 
płótna, które tylko czekają, by zapełnić je 
nie tylko pięknem, lecz także funkcjonalno-
ścią. Sama architektura to język sztuki i er-
gonomii. Język na tyle uniwersalny, że jest 
zrozumiały nawet dla tych, którzy nigdy go 
nie zgłębiali, przy czym na tyle złożony, że 
ukształtowanie prawidłowej “architektonicz-

nej wypowiedzi” wymaga znajomości i opa-
nowania pewnych zasad rządzących sztuką 
architektury.  
 
Jakie style najbardziej Was inspirują?
Każdy projekt jest inny, stanowi nową 
przygodę, nowe wyzwanie. Nie przypi-
sujemy sobie jednego stylu, lecz wciąż 
rozwijamy się i poszukujemy nowych inspi-
racji w świecie kompozycji, materiałów oraz 
technologii. We wnętrzach mieszkalnych 
dominującym kryterium jest styl życia użyt-
kownika, a głównym wskaźnikiem estetyki 
- jego preferencje. Utworzony projekt powi-
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nien być ekspresją osobowości przyszłego domownika. 
Nie tworzymy jednak z gotowego, podyktowanego prze-
pisu na mieszkanie. Klient podaje nam składniki, wska-
zuje preferencje, lecz “zaplecze twórcze” jest naszym 
terytorium. Udany projekt, to taki, który opiera się na 
wzajemnym zrozumieniu, komunikacji, a przede wszyst-
kim na zaufaniu.  
 
Od czego zaczynacie projekt? Jak wygląda  
proces tworzenia?
Tworzymy spersonalizowane wnętrza dostosowane do 
potrzeb, stylu życia oraz preferencji inwestora, dlatego 
kluczowym elementem procesu projektowego jest roz-
mowa z klientem. Nie mamy tu na myśli wymiany maili, 
w których inwestor wypunktuje swoje oczekiwania, lecz 
swobodnej rozmowy, najlepiej przy aromatycznej kawie. 
W dobie pandemii wspieramy się technologią i spoty-
kamy z klientami online. Jeśli jest to możliwe, jeszcze 
przed postawieniem pierwszej linii na projekcie prze-
prowadzamy inwentaryzację, czyli dokładne pomiary. 
Następnie tworzymy układ funkcjonalny wnętrza - plan 
rozmieszczenia elementów wyposażenia, wyburzenia 
ścian itp. Innymi słowy jest to schematyczne rozplano-
wanie przestrzeni opierające się na zasadach ergonomii, 
komforcie i bezpieczeństwie użytkownika. Następnie 
przechodzimy do koncepcji stylistycznej, czyli mood-
boardów, oraz tej najbardziej efektownej - wizualizacji. 
Ostatnim etapem jest “przetłumaczenie” projektu na 
język branżowy, czyli sporządzenie dokumentacji tech-
nicznej dla wykonawców. Przygotowujemy również 
pełny spis użytych materiałów i wyposażenia, a także 
pomagamy lub pośredniczymy przy zakupie niektórych 
elementów, zwłaszcza tych wykonywanych na wymiar.
 
Jaką rolę w Waszych projektach odgrywa geometria? 
Każdy projekt zaczynamy od szkiców składających się 
z podstawowych figur i podziałów. Istotna jest dla nas 
równowaga między poszczególnymi strefami, dlatego 
zwracamy dużą uwagę na proporcje pomieszczenia - to 
od nich w dużej mierze zależy harmonia całej kompo-
zycji wnętrza. Podobno Michał Anioł patrząc na blok 
marmuru widział ukrytą w nim rzeźbę. Aby ją wydobyć 
należało jedynie usunąć zbędne fragmenty kamienia. 
Tak i my wierzymy, że każde pomieszczenie ma przy-
pisany do siebie układ kształtów, który tworzy spójne, 
harmonijne, funkcjonalne wnętrze spełniające wszystkie 
wymagania swojego właściciela. Sztuka projektowania 
polega na znalezieniu tego najprostszego układu i nada-
niu mu niebanalnego, indywidualnego charakteru. 
 
Czy Wasze pomysły najczęściej się pokrywają, czy 
jesteście uzupełniającą się mieszanką wybuchową?
Nasze podejście do projektowania oraz oczekiwania 
wobec efektu końcowego zawsze są takie same: ma 
być rzetelnie, terminowo, funkcjonalnie i estetycznie. 
Staramy się być otwarte i obiektywne w stosunku do 
naszych pomysłów, które nie zawsze się pokrywają. 
Powiedziałybyśmy raczej, że jesteśmy mieszanką, która 
wzajemnie się uzupełnia i inspiruje. Cenimy sobie uwagi 
i świeże spojrzenie drugiej osoby. Nie boimy się przyj-
mować czy udzielać konstruktywnej krytyki. Każda 
burza mózgów wywoływana nad nowym zleceniem jest 

pouczająca, ponieważ zwracamy uwagę na inne detale 
projektu, pokazujemy swój kąt widzenia i otwieramy 
ścieżki nowych możliwości.  
 
Co wyróżnia ATUT Architekturę Wnętrz na tle innych 
pracowni?
Posiadamy wiedzę i umiejętności branżowe pozwalające 
tworzyć ergonomiczne przestrzenie, a jednocześnie 
jesteśmy artystkami wrażliwymi na kolor, kompozy-
cję, geometrię, grę świateł i inne aspekty, które razem 
tworzą nietuzinkowe wnętrza. Sztuka odgrywa dla nas 
bardzo ważną rolę, dlatego współpracujemy z wieloma 
studentami i absolwentami Akademii Sztuk Pięknych, 
których prace - obrazy, rzeźby, freski, mozaiki… mogą 
nadać mieszkaniu niepowtarzalny charakter. 

Klient nie jest dla nas anonimowym korespondentem. 
Jesteśmy świadome różnorodnych, czasem nietypowych 
potrzeb użytkowników, dlatego do każdego podchodzimy 
indywidualnie (dla wszystkich czytelników Anywhere 
- 10% rabatu na nasze usługi na hasło "anywhere"). 
Podkreśla to nasza elastyczna oferta, której zakres dosto-
sowujemy do budżetu i oczekiwań inwestora. 
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P O S I A DA M Y  W I E DZ Ę 
I   U M I E J Ę T N O Ś C I  B R A NŻ OW E 
P OZ WA L A JĄC E  T WOR Z YĆ 
E RG O N OM IC Z N E  PR Z E S T R Z E N I E , 
A   J E D N O C Z E Ś N I E  J E S T E Ś M Y 
A RT YS T K A M I  W R A Ż L I W Y M I 
N A  KOL OR ,  KOM P OZ YC J Ę, 
GE OM E T R I Ę,  GR Ę  Ś W I AT E Ł ...



Nasze projekty nie są utopijnymi wizuali-
zacjami. Zawsze bazujemy na istniejących 
elementach wyposażenia oraz wykończenia 
i chodź to brzmi jak oczywisty argument, to 
nasze projekty naprawdę da się wykonać 
tak, by w każdym szczególne były zgodne 
z  komputerową koncepcją. Współpraca 
z klientem nie kończy się po zapłaceniu 
ostatniej raty. Służymy pomocą oraz radą 
aż do sfinalizowania prac remontowych 
i dekoratorskich. Często pośredniczymy 
w zakupach, prowadzimy nadzór nad reali-
zacją, polecamy sprawdzonych, rzetelnych 
wykonawców i dystrybutorów. 

Jednak nade wszystko jesteśmy zgranym 
duetem świadomym wagi zaufania jakim ob-
darzyli nas klienci. Jesteśmy autorkami pro-
jektu od pierwszego szkicu koncepcyjnego 
po ostatnią kropkę w opisie wykonawczym. 

Świadczymy jakość opartą na stale posze-
rzanej wiedzy, umiejętnościach i pasji, bo 
właśnie tym jest dla nas architektura wnętrz. 
Robimy to, co kochamy.    

ENGLISH

FROM SCHOOL DESK TO STUDIO

Małgorzata Gastoł and Kaja Kowalska have 
created an exceptional design agency, ATUT. 
They have shared love for art and architecture 
as well as… a school desk. Now, they design 
modern interiors and public facilities, which may 
soon become the showcase of ATUT.

What distinguishes ATUT Interior Design 
from other agencies?
We have knowledge and skills that allow 
us to design ergonomic spaces and, at 
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the same time, we are artists sensitive 
to colour, composition, geometry, light, 
and other aspects which create extraordi-
nary interiors. Our agency values art very 
highly, which is why we work with many 
students and graduates of the Academy of 
Fine Arts, whose works – paintings, sculp-
tures, frescos, mosaics etc. – may give an 
apartment a unique character.

To us, the client is not an anonymous 
correspondent. We are aware of diverse, 
sometimes unusual, needs of users, which 
is why we take an individual approach to-
wards our clients (10% discount for our 
services for all Anywhere readers with the 
code ‘anywhere’). This is reflected in our 
flexible offer, whose scope is in line with 
the investor’s budget and expectations.

Our designs are not utopian visualis-
ations. We always base them on the existing 
elements of decor and finishing. Although it 
may sound obvious, our designs can be im-
plemented fully in line with the electronic 
concept. Our cooperation with the client 
does not end after the last payment. We 
offer support and advice until the comple-
tion of renovation and decorating works. 
We often help our clients with shopping, 
supervise the design implementation, as 
well as recommend trustworthy and reliable 
contractors and distributors. 

Above all, we are a good team and we 
value the trust of our clients. We are the 
authors of our designs from the very first 
sketch to the last dot in the implementa-
tion description. We offer quality based on 
constantly broadened knowledge, skills and 
passion because that is what interior design 
means to us. We do what we love.   

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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FOTOGRAF @eva_sen_photography 

MODELKA @monika_stepowska 

AGENCJA @trancemodel

BODY @oliwiajankowska.official 

PŁASZCZ @thewrapoutwear 

BIŻUTERIA @farys.design

V A R E S E
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ija właśnie piętnaście lat odkąd zacząłem swo-
ją przygodę z reklamą i marketingiem. Nigdy 
nie robiłem zawodowo nic innego. Policzyłem 

– choć z matematyki jestem raczej kiepski – i wyszło na 
to, że prawie połowę życia, w tym całą dorosłość, spę-
dziłem na wspieraniu firm oraz instytucji w tworzeniu 
wizerunku. Jestem z tego dumny. Krok po kroku udało 
mi się zbudować własną markę i dzisiaj czerpię cholerną 
przyjemność z współpracy z fantastycznymi klientami 
i najlepszymi agencjami na rynku. Mam doświadcze-
nie, kompetencje, kawał rzemiosła, no i najważniejsze 
– uwielbiam tę robotę.

Nie, ten felieton nie powstał po to, abym mógł po-
chwalić się swoimi osiągnięciami. Podsumowując kilka-
naście lat pracy i dekadę prowadzenia własnego biznesu 
bardzo doceniam fakt, że mogłem uczyć się od lepszych, 
starszych, mądrzejszych. Za każdym razem śmieszy 
mnie dopisek pojawiający się w ogłoszeniach: „praca 
w młodym, dynamicznym” zespole. Zdecydowanie bar-
dziej wolałbym pracować w „starym, doświadczonym”, 
albo „wiekowym, wyważonym”. Gdybym chciał zostać 
dziennikarzem telewizyjnym, podpatrywałbym raczej 
Monikę Olejnik czy Anitę Werner, a nie jakąś debiutant-
kę, której wydaje się, że pozjadała wszystkie rozumy. 
Gdyby moim marzeniem była praca w radio, szkoliłbym 
się u Wojciecha Manna, a nie prezentera stacji muzycz-
nej popisującego się słowami, które nijak nie chcą skleić 
się w ładne, poprawne zdanie. Gdybym wyśnił sobie pra-
cę reżysera, siedziałbym na tylnym krzesełku podczas 
planu u Agnieszki Holland, a nie u kogoś, kto zajmuje 
się taśmowym nagrywaniem paradokumentów. Lekcji 
wokalnych szukałbym u Janusza Radka albo Krzysztofa 
Zalewskiego, a nie u wykonawcy jednego utworu, któ-
ry przypadkiem wdarł się na letnią listę w 2019 roku, 
a o którym nikt już nie pamięta. 

Od zawsze i na zawsze będę fanem wiedzy, inteligen-
cji, fachowości, zamiast robienia dobrego wrażenia czy 
show, za którym nie podąża żadna głębsza myśl. Cieszę 
się, że w swojej pracy zawodowej miałem i mam nadal 
przyjemność obcować z mądrymi, zdolnymi, doświad-
czonymi ludźmi. To świetny sposób na podnoszenie wła-
snych kwalifikacji. Bardzo polecam.   

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

8 8 – 8 9 8 9 – 8 98 9 – 8 98 9 – 8 9

8 9 – 8 9

STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO 
GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

REGULAR SECTION OF GDANSK LECH WALESA AIRPORT

www.airport.gdansk.pl    /   airport@airport.gdansk.pl   /   facebook.com/AirportGdansk    /   twitter.com/AirportGdansk



REKLAMAREKLAMA

USŁUGI 
PREMIUM
PREMIUM SERVICES

Szczegóły dotyczące usług dostępne są na 
stronie internetowej www.airport.gdansk.pl 
w zakładkach Executive Lounge, Fast Track 
i Obsługa VIP.

Details available at www.airport.gdansk.pl 
in Executive Lounge, Fast Track and VIP 
Service sections.

KONTAKT 
CONTACT:

VIP, Fast Track: 
tel.: +48 608 047 635 
e-mail: vip@airport.gdansk.pl
Executive Lounge 
tel.: +48 583 481 199 
e-mail: vip@airport.gdansk.pl

1. USŁUGI VIP 
. dyskretna kontrola bezpieczeństwa, 
. kompleksowa odprawa biletowo-bagażowa, 
. luksusowy salon VIP i parking, 
. indywidualny transport do/z samolotu.
. opłata według cennika na www

1. VIP SERVICES
. dictreet safety control
. complete check-in
. luxurious VIP salon and parking
. individual transport from/to the plane
. price list available at www

2. SALON EXECUTIVE LOUNGE** 
. 100 zł brutto
. kameralna atmosfera, 
. komfortowy salon wypoczynkowy 
w formule „all inclusive”. 
   
3. USŁUGA FAST TRACK DLA 
KAŻDEGO***
. 50 zł
. kontrola bezpieczeństwa bez kolejek

2. SALON EXECUTIVE LOUNGE**
. 100 PLN
. intimate atmosphere
. comfortable "all inclusive" 
recreational salon

3. FAST TRACK SERVICE FOR 
EVERYONE***
.  50 PLN 
.  check-in without queues

do 10 min 
/ to 10 min

do 20 min
/ up to 20 min

każde następne 10 minut 
/ each next 10 min

1 godzina
/ 1 hour

2,00 PLN 4,00 PLN 2,00 PLN 12,00 PLN

P1

P3

Kierowcy dowożący pasażerów na samolot 
z gdańskiego lotniska, skorzystać mogą 
z parkingu przed terminalem, który umożliwia 
bezpłatny postój pojazdu do 10 minut.

Drivers taking the passengers to Gdansk airport 
are permitted to use parking facilities in front of 
the terminal up to 10 minutes.

BEZPŁATNY PARKING KISS&FLY 

do 10 min  
/ to 10 min

do 20 min  
/ up to 20 min

każde następne 10 min  
/ each next 10 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 10,00 PLN

FREE OF CHARGE KISS&FLY CAR PARK

do 45 min  
/ to 45 min

do 55 min  
/ up to 55 min

każde następne 10 min  
/ each next 10 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 10,00 PLN

Wyłącznie dla autokarów o wysokości powyżej 2,9 m, które skorzystały z wyznaczonego wjazdu.
Only for buses higher than 2,9 m, which passed through the dedicate entrance.

do 10 min 
/ to 10 min

do 20 min
/ up to 20 min

każde następne 10 minut 
/ each next 10 min

1 godzina
/ 1 hour

2,00 PLN 4,00 PLN 2,00 PLN 12,00 PLN

 Stocznia

 Zaspa

Przymorze Uniw.

Oliwa

Sopot

Sopot Wyścigi

Zatoka Gdańska

Gdańsk

Kołobrzeska

Chwaszczyno

77

7

S6

S6

221

 Politechnika

Gdańsk Główny

 Wrzeszcz

1

POCIĄGIEM / PKM
BY TRAIN / PKM 
• Gdańsk Wrzeszcz > Port Lotniczy (co 30 minut) / from Gdańsk Wrzeszcz (every 30 minutes)
• Gdynia Główna > Port Lotniczy (co 60 minut) / from Gdynia Główna (every 60 minutes)
• Kartuzy, Żukowo > Port Lotniczy (co 60 minut) / from Kartuzy, Żukowo (every 60 minutes)
• Kościerzyna, Somonino > Port Lotniczy (co 60 minut) / from Kościerzyna, Somonino (every 60 minutes)

Szczegółowy rozkład jazdy dla całej sieci PKM można znaleźć pod adresem  www.pkm-sa.pl
(detailed timetable www.pkm-sa.pl)

Z K M G D Y N I A

BUSES FROM/TO GDANSK
(szczegółowy rozkład www.ztm.gda.pl):
(detailed timetable www.ztm.gda.pl):

• z Dworca Głównego PKP Gdańsk Główny / from PKP Gdańsk Główny Station
• linia 210 (czas dojazdu ok. 35 min.) / 210 bus line (journey time approx. 35 min.)
• linia nocna N3 (czas dojazdu ok. 40 min.) / N3 night bus line (journey time approx. 40 min.)
• z Dworca PKP Gdańsk Wrzeszcz / from PKP Gdańsk Wrzeszcz Station
• linia 110 (czas dojazdu ok. 35 min.) / 110 bus line (journey time approx. 35 min.)

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA 

AUTOBUSY Z / DO GDYNI

BUSES FROM / TO GDYNIA
(szczegółowy rozkład www.zkmgdynia.pl): 
(detailed timetable www.zkmgdynia.pl):

• z Dworca Głównego PKP Gdynia Główna / from Gdynia Główna PKP Station

TAKSÓWKĄ

AUTOBUSEM

BY TAXI

BY BUS

Taxi rekomendowane przez Port Lotniczy
 Gdańsk im. Lecha Wałęsy  

Taxi recommended by Gdansk Lech Walesa Airport

• z kierunku Banina (zachód) – ul. Nowatorów

• z kierunku Gdyni/Sopotu (północ) – trasa S6

• z kierunku Tczewa (południe) – trasa S6

• z kierunku Gdańska (północ) – ul. Słowackiego

• z kierunku Torunia, Bydgoszczy – trasa A1

• from Banino (west) – Nowatorów St.

• from Gdynia/Sopot (north) – route S6

• from Tczew (south) – route S6

• from Gdansk (north) – Słowackiego St.

• from Torun, Bydgoszcz – route A1

SAMOCHODEM
BY CAR

AIR-TRANSFER.PL     
www.air-transfer.pl
Koszalin-Sławno-Słupsk-Lębork-
Port Lotniczy Gdańsk (i z powrotem)

WAGNER TRANSPORT    
wagnertransport.pl
Olsztyn-Ostróda-Port Lotniczy Gdańsk 
(i z powrotem)       

ARRIVA    
www.arrivabus.pl
Toruń-Gdańsk Dworzec PKS-
Port Lotniczy Gdańsk (i z powrotem)

GDNEXPRESS 
www.gdnexpress.pl 
Bydgoszcz-Osielsko-Świecie-Port 
Lotniczy Gdańsk (i z powrotem)

TRANSLINEAIR
www.translineair.pl

PRZEWOŹNICY NIEREGULARNI:      

NIWOTRANS
www.niwo.pl

TWOJBUS24PL
twojbus24.pl

MAJBUS 
www.majbus.eu

LOTRANS 
www.lotrans.pl

MINIBUSEM
BY MINIBUS

TAXI

BYTNER TRANSPORT 
www.bytnertransport.pl 

OLIMPIC
www.olimpic.net.pl
Hel-Władysławowo

AD-MAR
www.admartransport.pl 
Grudziądz

Jeśli masz pytania lub uwagi na temat  
funkcjonowania Portu Lotniczego  
Gdańsk, napisz do nas: 
airport@airport.gdansk.pl

If you have any questions or suggestions
about the functioning of Gdansk Airport, 
e-mail us: airport@airport.gdansk.pl

Gdynia

Kierunek 
Gdynia

T2

 Kierunek Warszawa 
Bydgoszcz

>

DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT

Słowackiego

Kartuska

Nowatorów

AUTOBUSY Z / DO SOPOTU

BUSES FROM / TO SOPOT
(szczegółowy rozkład www.ztm.gda.pl): 
(detailed timetable www.ztm.gda.p):

• z Dworca SKM Kamienny Potok / from SKM Kamienny Potok Station
• linia 122 (czas dojazdu ok. 50 min.) / 122 bus line (journey time approx. 50 min.)



KIE RU NKI  LOTÓW  |  FL IG HT  DEST INAT IONS

ABERDEEN www.aberdeenairport.com

BIRMINGHAM www.birminghamairport.co.uk

BRISTOL www.bristolairport.co.uk

DONCASTER-SHEFFIELD www.robinhoodairport.com

EDYNBURG www.edinburghairport.com

LEEDS-BRADFORD www.leedsbradfordairport.co.uk

LIVERPOOL www.liverpoolairport.com

LONDON-GATWICK www.gatwickairport.com

LONDYN-LUTON www.london-luton.co.uk

LONDYN-STANSTED www.stanstedairport.com

MANCHESTER www.manchesterairport.co.uk

MEDIOLAN-BERGAMO www.orioaeroporto.it

KRAKÓW  www.krakowairport.pl

WARSZAWA www.lotnisko-chopina.pl

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN

WŁOCHY / ITALY

POLSKA / POLAND

CZĘŚĆ POŁĄCZEŃ ZOSTANIE WZNOWIONA W II POŁOWIE GRUDNIA. 
ENGLISH   |  SOME CONNECTIONS WILL BE ESTABLISHED IN MID-DECEMBER.

GÖTEBORG  www.goteborgairport.se

MALMÖ www.lfv.se/sv/Malmo

SZTOKHOLM-SKAVSTA www.skavsta.se

SZWECJA / SWEDEN

CHARKÓW www.hrk.aero

LWÓW lwo.aero

KIJÓW-ŻULANY iev.aero

ODESSA www.odessa.aero

UKRAINA / UKRAINE

OSLO-TORP www.torp.no

STAVANGER   www.avinor.no/en/stavanger

TROMSØ www.avinor.no/en/airport/
tromso-airport/

TRONDHEIM www.avinor.no/en/airport/
trondheim

od 18.12

od 18.12

od 17.12

od 18.12

od 19.12

od 13.12

od 18.12

od 11.12

Wizz Air
od 17.12

od 18.12

od 11.12

od 10.12

od 19.12

od 19.12

DORTMUND www.dortmund-airport.de

FRANKFURT AM MAIN www.frankfurt-airport.de

HAMBURG www.fhl-web.de

KOLONIA-BONN www.koeln-bonn-airport.de

BILLUND www.billund-airport.com

KOPENHAGA       www.cph.dk

TURKU         www.finavia.fi

AMSTERDAM  www.schiphol.nl

EINDHOVEN www.eindhovenairport.com

CORK www.corkairport.com

DUBLIN   www.dublinairport.com

PARYŻ-BEAUVAIS www.aeroportbeauvais.com

DANIA / DENMARK

FINLANDIA / FINLAND

HOLANDIA / NETHERLANDS

IRLANDIA / IRELAND

NIEMCY / GERMANY

FRANCJA / FRANCE

NORWEGIA / NORWAY

REJKIAWIK-KEFLAVIK         www.kefairport.is

ISLANDIA / ICELAND

MALTA         www.maltairport.com 

MALTA / MALTA

BODO www.avinor.no/en/airport/
bodo-airport/

HAUGESUND www.avinor.no/en/airport/
haugesund

OSLO -GARDERMOEN www.osl.no

ALESUND  www.avinor.no

BERGEN      www.avinor.no/en/airport/bergen

CYPR / CYPRUS

PAFOS         www.hermesairports.com

od 18.12

od 20.12

od 17.12

od 18.12

od 12.12

od 20.12

od 16.12

od 12.12

od 12.12

Wizz Air
od 18.12

od 17.12

od 19.12

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG

KOPENHAGA
MALMÖ 

OSLO-TORPSTAVANGER

GÖTEBORG

OSLO-GARDERMOEN
BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

TURKU

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

MEDIOLAN-BERGAMO 

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD CORK

EDYNBURG

DORTMUND
WARSZAWA

MANCHESTER

KRAKÓW

BIRMINGHAM

MALTA

ALESUND

BILLUND*

ABERDEEN

REYKJAVIK

GDAŃSKAMSTERDAM

TROMSØ

CHARKÓW

BODØ

LONDYN-GATWICK

ODESSA

KIJÓW-ŻULANY

KIERUNEK PAFO
S

SZTOKHOLMU-SKAVSTA

LWÓW

CZĘŚĆ POŁĄCZEŃ ZOSTANIE WZNOWIONA W II POŁOWIE GRUDNIA. 
ENGLISH   |  SOME CONNECTIONS WILL BE ESTABLISHED IN MID-DECEMBER.



ort Lotniczy Gdańsk rozszerza siatkę swoich działań. Powstaje 
nowy kompleks Airport City Gdańsk, czyli nowoczesne miastecz-

ko lotniskowe, które znajdzie się naprzeciwko terminalu pasażerskie-
go. Przestrzeń zostanie przeznaczona na biura, lokale usługowe i ga-
stronomiczne oraz hotel. 

Na pierwszym budynku Alpha zawieszono wiechę, symbolizującą 
osiągnięcie najwyższego punktu obiektu, a żurawie zostały oficjalnie 
zdemontowane. HOCHTIEF Polska w II kwartale 2021 roku ma przeka-
zać gotowy budynek Portowi Lotniczemu Gdańsk. 

Alpha może zostać uznana jako oficjalny symbol realizacji pierw-
szego etapu projektu Airport City Gdańsk. Biurowiec ma 6 pięter oraz 
2 kondygnacje podziemne. W środku zaplanowano biura i strefę gastro-
nomiczno-usługową. Projektowana jest także strefa sportu i rekreacji.  

W ramach projektu ACG powstaną budynki o nazwie nawiązują-
cej do alfabetu lotniczego: Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot 

P

PORT LOTNICZY  
GDAŃSK ROZRASTA SIĘ  
– POWSTAJE AIRPORT 
CITY GDAŃSK

i Golf, drogi zewnętrzne wraz z niezbędnymi obiektami inżynierskimi, 
obsługujące teren ACG i Portu Lotniczego Gdańsk, układ dróg we-
wnętrznych, placów, chodników i ścieżek rowerowych, sieci zaopatrze-
nia w media i odprowadzające ścieki oraz wody opadowe, obiekty zago-
spodarowania terenu i małej architektury. Dzięki realizacji inwestycji, 
rozszerzy się również obszar zieleni typu miejskiego.

Zawieszenie wiechy to znaczący moment w realizacji biu-
rowca Alpha. Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tego 
przedsięwzięcia. Mimo niesprzyjających okoliczności ze-
wnętrznych prace związane ze stanem surowym zakończyliśmy 
zgodnie z harmonogramem – mówi Tadeusz Blecha, prezes Zarzą-
du HOCHTIEF Polska.

Wraz z rozwojem pandemii koronawirusa, posiadanie alterna-
tywnych źródeł finansowania jest szczególnie istotne. Aiport City 
Gdańsk to powierzchnia komercyjna, na której wynajmie chcemy 

Tekst i zdjęcia: Mat. Prasowe

The first building, Alpha, has been topped out, which symbolises 
placing the top piece of the structure, and the cranes have been official-
ly dismounted. In Q2 2021, HOCHTIEF Polska will hand the building 
over to Gdańsk Airport. 

Alpha may be an official symbol of completing the first stage of 
the Airport City Gdańsk project. The office building has six storeys 
above ground and two underground storeys. It will house offices and 
a food and retail zone. The plans also include arranging a sport and 
entertainment zone.

The ACG project will involve the construction of buildings, whose 
names will refer to the aviation alphabet: Alpha, Bravo, Charlie, Delta, 
Echo, Foxtrot and Golf, as well as external roads together with essential 
engineering structures for the ACG and Gdańsk Airport, a network of 
internal roads, squares, sidewalks and cycling paths, utility networks 
and sewage and rainwater systems, as well as land development and 
small architecture structures. As part of the investment, the urban 
green area will be expanded as well.

‘Topping out the Alpha building is a significant moment. We are 
proud we can be a part of this project. Despite unfavourable circum-
stances, the raw state was completed according to schedule,’ said Ta-
deusz Blecha, CEO at HOCHTIEF Polska.

‘With the COVID-19 pandemic, it is extremely important to have 
alternative sources of financing. Airport City Gdańsk is a commer-
cial space. We are planning to profit from its lease and thus increase 
our non-aeronautical revenue. Given the difficulties of the aviation 
industry, and the economy as a whole, the construction of the Alpha 
building at the airport site is encouraging,’ concluded Tomasz Klos-
kowski, CEO at Gdańsk Airport. 

zarabiać i dzięki temu mieć inne niż lotniskowe dochody. Na tle 
trudności branży lotniczej, a także całej gospodarki, powstający 
w szybkim tempie biurowiec Alpha na terenie lotniska, napawa 
optymizmem – podsumował Tomasz Kloskowski prezes Portu Lotni-
czego Gdańsk. 

ENGLISH

GDAŃSK AIRPORT IS EXPANDING – BUILDING  
AIRPORT CITY GDAŃSK

Gdańsk Airport is expanding its offer by building a new complex – Air-
port City Gdańsk – a modern airport city, which will be located oppo-
site the passenger terminal. The space will be zoned for offices, retail 
and food spots, and a hotel. 



PORT LOTNICZY GDAŃSK  
Z DRUŻYNĄ PIŁKARSKĄ
Drużyna Portu Lotniczego Gdańsk powstała prawie 25 lat temu i inte-
gruje pracowników różnych działów. Ma na koncie niejedną wygraną.

Niewiele osób pamięta początki. Wtedy, w rozgrywkach różnych 
gdańskich jednostek strażackich brał udział zespół działający w Lot-
niskowej Straży Pożarnej. Amatorskie rozgrywki piłki nożnej halo-
wej dopiero zaczęły powstawać, a poznańskie lotnisko zorganizowa-
ło I Mistrzostwa Polski Portów Lotniczych w Piłce Nożnej Halowej. 
Ogłoszono nabór wśród wszystkich pracowników gdańskiego lotni-
ska i na odzew nie trzeba było długo czekać…tak się zaczęło.

Przez cały okres funkcjonowania drużyny w  jej szeregach zna-
leźli się pracownicy praktycznie wszystkich działów Portu, zarówno 
tych mundurowych, czyli Zakładowej Lotniskowej Straży Pożarnej 
oraz Służby Ochrony Lotniska, technicznych – Energetyka, Cargo, 
Eksploatacja, jak i Marketingu czy IT.  Od początku czynnym piłka-
rzem lotniczej drużyny był i pozostaje dalej obecny Prezes Zarządu.

Drużyna Portu Lotniczego Gdańsk od pierwszej edycji bierze 
udział w corocznych rozgrywkach z udziałem wszystkich polskich 
portów lotniczych. To swego rodzaju Mistrzostwa Polski w Piłce Noż-
nej Halowej. W całej historii tych zawodów, to właśnie drużyna pił-
karska gdańskiego lotniska najwięcej razy została Mistrzem. 

Lotniskowy zespół brał udział nie tylko w turniejach piłki nożnej ha-
lowej tzw. futsalu, lecz także tej najbardziej popularnej 11-osobowej oraz 
piłki nożnej plażowej. Aktualnie, po kilkuletniej absencji, zespół bierze 
udział w rozgrywkach Piłkarskiej Ligi Szóstek R-GOL. W zeszłym roku 
udało mu się wygrać rozgrywki czwartoligowe. W tym roku również 
wkroczył na zwycięską ścieżkę i powtórzył sukces, awansując do drugiej 
ligi. Zawodnicy są bardzo skuteczni w obronie, dzięki czemu tracą niewie-
le goli. Kilka razy udało im się zakończyć rozgrywkę na tzw. zero z tyłu. 

Drużyna Portu Lotniczego Gdańsk działa dalej, integrując pracow-
ników z różnych komórek organizacyjnych Portu. Tym samym, nie-
gdyś znajomi z pracy, dziś tworzą jedną wielką rodzinę. 

EN  GDAŃSK AIRPORT  
FOOTBALL TEAM
Gdańsk Airport Football Team was set up almost 25 years ago 
and it brings together workers from different departments. It 
has achieved considerable success over the years.

Few people remember how it all started. At that time, the 
team of the Airport Fire Brigade participated in tournaments 
for fire brigade units in Gdańsk. It was the beginning of ama-
teur futsal tournaments, and Poznań Airport held the 1st Pol-
ish Futsal Championships for Airports. The information was 
announced at Gdańsk Airport, and the response was quick 
to come.

Over the years, the team has brought together employees 
from practically all airport departments – uniformed (the Air-
port Fire Brigade and the Airport Security Services), techni-
cal (energy, cargo, maintenance), as well as marketing and IT. 
Since the very beginning, the current airport CEO has been an 
active member of the team.

Gdańsk Airport Football Team has participated in an annual 
futsal tournament for airports, which is a kind of Polish Futsal 
Championships, since its first edition. The team from Gdańsk 
has won the championships the greatest number of times. 

The team has taken part not only in tournaments in futsal 
but also in traditional football and beach football. At pres-
ent, after several years of absence, the team is participating 
in R-GOL Six-man Football Division. Last year, it won the 4th 
division tournament. This year, it also did great, repeating its 
success and moving up to the second division. The team plays 
excellent defence and lets in few goals. It has finished many 
matches without losing any goals. 

Gdańsk Airport Football Team is still active, bringing to-
gether employees from various airport units. The team mem-
bers, who were once only colleagues, are now one big family. 

N E W S

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

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

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

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

-
-

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

-

następuje etap uzupełnień tymczasowych, aby pacjent mógł oce-

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

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

nienaruszenie sąsiednich zębów może okazać się bardzo przekonują-

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

-
mują się raczej bezproblemowo. Wieloletnia praktyka wskazuje na 

-
wym okresie gojenia objawy te łatwo skorygować.

Podsumowując, odbudowy protetyczne poprawiają warunki zgry-

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

IMPL ANT Y

K O M F O R T 
Ż Y C I A

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

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

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

W Y B I E L A N I E  Z Ę B Ó W






