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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.

JERZY 
SCHEJBAL

Odtwórca wybitnych ról 
filmowych i teatralnych, 
a także pedagog od 
wielu lat kształcący 
nowe pokolenia polskich 
aktorów.

ENGLISH He has 
portrayed outstanding 
film and theatre roles. 
For many years, he has 
been teaching new gen-
erations of Polish actors.

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. 

PAULINA 
SMASZCZ-
KURZAJEWSKA

Kobieta-dynamit. Dziennikar-
ka i prezenterka telewizy-
jna, trener autoprezentacji 
i rozwoju osobistego. 
Aktywnie działa na rzecz 
kobiet w biznesie.

ENGLISH A dynamite wom-
an. A journalist and television 
presenter, self-presentation 
and personal development 
coach. She actively promotes 
women in business.

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'.

WOJTEK 
KALARUS

Aktor teatralny, filmowy 
i telewizyjny. Reżyser, fe-
lietonista. Związany z No-
wym Teatrem Krzysztofa 
Warlikowskiego.

ENGLISH A theatre, film 
and TV actor. A director 
and columnist. Actor in 
Krzysztof Warlikowski's 
Nowy Teatr.
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CEZARY 
ŁAZAREWICZ

Lat 52, pochodzi z Darło-
wa. Pracował m.in. w Ga-
zecie Wyborczej, Polityce, 
Przekroju. Od dwóch lat 
bezrobotny. Zajmuje się 
pisaniem reportaży.

ENGLISH Aged 52, 
comes from Darłowo. He 
has worked for, among 
others, Gazeta Wybor-
cza, Polityka, Przekrój. 
Currently unemployed 
for two years. He writes 
reportage.

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.

ALEKSANDRA 
BUDKA

Wymarzyła sobie, że 
zawodowo będzie słuchać 
muzyki. Dziś nie tylko 
muzyki słucha, ale też o niej 
opowiada i pisze. Pasjonatka 
radia i klimatu retro, Od wielu 
lat związana z radiową Trójką.

ENGLISH Her dream was to 
listen to music professionally. 
Today, she not only listens 
to music, but also talks and 
writes about it. For many 
years, she's been involved 
with Polish Radio Three.

EDYTA
BARTKIEWICZ

Jest fotografem mody 
i lifestyle’u. Choć pocho-
dzi ze Szczecina, a pracuje 
w Warszawie, to w myślach 
nieustannie zwiedza cały 
świat. Lista jej marzeń to 
głównie podróże.

ENGLISH She is a pho-
tographer of fashion and 
lifestyle. Although she comes 
from Szczecin and works in 
Warsaw, she travels the world 
in her mind. Her bucket list is 
mostly about travelling.

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.”

MAREK
KACPRZAK

Dziennikarz i szef wielu 
redakcji. Obecnie związa-
ny na stałe z Wirtualną 
Polską, gdzie prowadzi 
program „Tłit”, w którym 
rozmawia z najważniejszy-
mi politykami.

ENGLISH A journalist 
and editor-in-chief. At 
present, he works at Wir-
tualna Polska, where he 
hosts a talk show ‘Tłit’ 
with top politicians.

MONIKA
SZAŁEK

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

ENGLISH A photographer 
and artist fascinated with 
people, faces, poses and 
life – always with man 
in the foreground. She 
finished the Warsaw Film 
School .
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TEKST Magdalena Juszczyk   ZDJĘCIA Monika Szałek

AKTORKA ZE SZWUNGIEM W SKRZYDŁACH SIĘGA PO LICZNE WYZWANIA GRAJĄC 
W ŚWIATOWYCH PRODUKCJACH. PODRÓŻUJE, POZNAJE ROZMAITYCH TWÓRCÓW, ROZ-
POCZYNA KOLEJNE PRZYGODY ZAWODOWE. AGNIESZKA GROCHOWSKA ZNA JĘZYKI 
OBCE, AKTORSTWO MA WŁASNE.

WŁASNE 
AKTORSTWO
W OB C Y C H J Ę Z Y K AC H

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY 
NA ANYWHERE.PL

W Ł A S N E  A K T O R S T W O . . .
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 W   S U M I E  N A  M A PI E  Ś W I ATA 
JA KO Ś  P OZ O S TA J E M Y, 

N I E Z A L E Ż N I E  OD  T E G O, 
C Z Y  GR A M  W   P OL S C E  C Z Y 

N A  PR Z Y K Ł A D  W   B E R L I N I E 
LU B  L O N DY N I E .

Pozwól mi mówić o tobie jako o uczestniczce 
kina światowego. Jesteś aktorką, która gra 
w rozmaitych produkcjach na świecie. Czy to coś 
zmienia w twoim życiu? 
Bardzo mi miło, że mnie tak umiejscowiłaś: na ma-
pie świata.

Sama to zrobiłaś dzięki swoim działaniom.
W sumie na mapie świata jakoś pozostajemy, niezależnie 
od tego, czy gram w Polsce czy na przykład w Berlinie 
lub Londynie. Można powiedzieć, że światowa jestem tak 
samo w Warszawie, jak i w Berlinie. Ale, oczywiście, tak 
się jakoś złożyło, że pracuję od jakiegoś czasu za granicą. 
Świadomie czy podświadomie, zawsze dążyłam do tego, 
by otrzymywać interesujące propozycje i ciekawe tek-
sty, było mi jednak wszystko jedno, czy będę realizowa-
ła je w Łomży czy w Paryżu. Otwarcie się na zagraniczne 
projekty nie było pomysłem na emigrację czy jakąś ka-
rierę, tylko po prostu na to, by cały czas znajdować się 
w jakimś cudownym pędzie. To nie jest praca, to nie-
samowita pasja, przygoda i totalny fun! To też ryzyko. 
A jedyny chyba plan, jaki mam i jaki od czasu do czasu 
udaje mi się zrealizować, to to, by adrenalina napędza-
ła mnie, jak długo „pociągnę”.

Powiedziałaś: ryzyko. Jeżeli operujemy określonymi 
narzędziami właściwymi nam z racji urodzenia – myślę 
o języku, o pracy w nim nad rodzimymi projektami, 
z rodzimymi twórcami – to to ryzyko możesz w jakiś 
sposób niwelować. A kiedy idziesz na zderzenie czołowe 
na przykład z Tomem Hardym, naprawdę masz wpływ 
na to, jaki będzie efekt końcowy?
Nigdy nie masz. Z Tomem Hardym zagrałam w filmie „Sys-
tem”, jego angielski tytuł to „Child 44” [ekranizacja po-
wieści Toma Roba Smitha „Child 44”,  amerykański film 
z 2015 r., reż. Daniel Espinosa – przyp. M.J.]. Film zrealizo-
wany za miliony dolarów, co oznacza, że sceny mogły być 
kręcone dosyć szczegółowo, z użyciem wielu kamer, a na 
trwającą dwie minuty scenę, którą graliśmy z Tomem, nie 
mieliśmy dwóch godzin, tylko dwanaście. I to jest ekstra. 
Totalna przygoda coś w  rodzaju warsztatów z  Tomem 
Hardym! Spędzić z nim cały dzień to rzecz niebagatel-
na. Będąc na planie przechodzisz różne etapy. Hierarchia 
jest tam bardzo klarowna tak przynajmniej było w przy-
padku tego wysokobudżetowego filmu: najpierw przy-
chodzą statyści, potem jacyś aktorzy, potem inni aktorzy, 
a wszyscy czekają na Toma, aż on wejdzie na plan... Wte-
dy odbyło się to beż żadnej próby, bez przegadania tekstu 
i odegrania sceny. Po prostu nagle: kamera! akcja! poszła!  
i masz grać. Pojawiła się u mnie taka myśl: no, dobra, 

a jeżeli ja po prostu nie zrozumiem, co on mówi, nie za-
łapię, gdzie kończy się jego kwestia? Przecież nigdy wła-
ściwie nie słyszałam na żywo jego głosu! Potworna adre-
nalina. Potem się w to wdrażasz, nagle przestajesz się bać, 
widzisz, że jesteś w stanie się w tym odnaleźć, że masz 
jakąś przestrzeń też jako artysta którą jesteś w stanie wy-
pełnić. Jest to rodzaj totalnej satysfakcji. Chodzi o coś, co 
w  moim przypadku działa: gdy spotykam partnera – 
wspaniałego, a do tego jeszcze hojnego, który się dzieli, 
który nie jest zamknięty, który nie ma idei grania wy-
łącznie dla samego grania, tylko się kontaktuje ze mną, to 
zaczynam lepiej grać! To jak z rozmową, ze spotkaniem 
siedzisz z kimś, wypijasz kawę, ale jakoś to się nie klei, 
a z kimś innym cztery godziny miną jak z bicza strzelił 
i będziesz marzyć, żeby niedługo znów się spotkać. W tej 
pracy jest tak samo. Staram się tak pracować: w zaan-
gażowaniu, ciekawości tej drugiej strony głównie jej. 
Może wynika to stąd, że parę lat już to robię, nie wiem, 
ze dwadzieścia? …Boże! To straszne!

Początkowo o tym właśnie chciałam z tobą rozmawiać 
– o upływie czasu, o tym, jak on wpływa na twoje 
aktorstwo, na twą kobiecość w zawodzie, ale... zamiar 
ten porzuciłam, gdy spotkałam cię w garderobie.
Traktuję to jako wielki komplement. 

Najnowszy film z twoim udziałem – „Moja gwiazda. 
Teen Spirit”, również światowa produkcja [od 5 lipca 
w kinach – przyp. M.J. ], dawał mi prawo stawiać ci te 
wszystkie pytania, bo zagrałaś tam matkę. 
Dodajmy: matkę siedemnastolatki! Wyznam ci, że cza-
sem chciałabym wiedzieć, kim jestem. Chyba im dłużej 
się pracuje w zawodzie, tym mocniej to pytanie się zary-
sowuje dlatego, że sięgasz po kolejne rzeczy, zmieniasz 
się jako człowiek, inne aspekty stają się dla ciebie istotne. 
A w ogóle jest dosyć ciekawe to, że grając po angielsku czy 
niemiecku jest się innym człowiekiem. Wróciłam teraz 
z Zurychu, gdzie zagrałam w filmie fabularnym...

W niemieckojęzycznych filmach często grywałaś na 
początku swojej kariery. 
Z  niemieckim jest inaczej właściwie to taki bonusowy 
język. Angielski jest czymś innym większość  ludzi go 
zna, twój akcent podlega ocenie, stoją też za tym pewne 
kompleksy i rozważania, czy trzeba się tego języka jeszcze 
poduczyć czy nie. W ubiegłym roku spędziłam w Rzymie 
dwa i pół miesiąca, potem w Alpach miesiąc, bo tam krę-
cony był serial „Sanktuarium zła”, który oglądać można 
teraz w Canal+. Miałam około 40 dni zdjęciowych to dłu-
gotrwała przygoda, obliczona na parę miesięcy. Miałam 
wrażenie, że zaczynam od zera. Zawsze mówiąc po angiel-
sku na przykład będąc gdzieś na wakacjach czułam, że coś 
się robi ze mną dziwnego: jestem innym człowiekiem.

Według Goethego, ile znasz języków, tyle razy jesteś 
człowiekiem.
Inny masz tembr głosu, choćby z tak prostego powodu, że 
ten dźwięk fizycznie inaczej się rozchodzi. Amerykański 
bierze się z głębi. Jeśli zaczniesz ćwiczyć konkretne mię-
śnie, to będziesz lepiej mówić po angielsku z amerykań-
skim akcentem tylko dlatego, że ćwiczysz mięśnie, 
których normalnie nie używasz. Nagle zaczynasz mówić 



W Ł A S N E  A K T O R S T W O . . .

Zbliż telefon i odczytaj film
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S PĘ DZ I Ł A M  DWA  M I E S I ĄC E  W   J E D N Y M 
Z   N A J PI Ę K N I E J S Z YC H  M I E J S C  N A  Ś W I E C I E! 
GDY BY M  M I A Ł A  W Y M I E N IĆ  M I E J S C A ,  GDZ I E 
C HC I A Ł A BY M  K R Ę C IĆ  F I L M Y,  T O  R Z Y M  J E S T 
B E Z  WĄT PI E N I A  W   PI E RWS Z E J  T RÓJC E . 

dużo głębiej, innym głosem, ale też inaczej trochę myślisz, 
bo inaczej się to wszystko formułuje. W związku z tym 
zaczęłam eksplorować coś takiego: grając psychiatrę po 
Harvardzie, Polkę, powinnam chyba zacząć od pytania, 
jaka jest moja osobowość, gdy mówię po angielsku  oso-
bowość moja jako Agnieszki, nie jako kreowanej przeze 
mnie postaci. Nie mam jeszcze odpowiedzi, to coś dziwne-
go, nie da się tego tak do końca zamknąć w ramy, ale ten 
proces, którego mogę doświadczyć, jest fascynujący. Bar-
dzo się cieszę, że w moim wieku, po różnych i wieloletnich 
doświadczeniach, w kinie i teatrze, nagle mogę zacząć ro-
bić coś zupełnie od początku. I jednocześnie już z odwagą 
oraz spokojem o to, że mam narzędzia, które skądś wynio-
słam i które może uda się wykorzystać.

Ujarzmiony strach? 
Tak! Albo strach, o którym wiem, że w końcu się za-
mieni w adrenalinę lub w chęć, by się tym w ogóle zaj-
mować. Strach jest przecież nieodłącznym elementem 
życia. To moje nowe doświadczenie jest na pewno prze-
łamaniem czegoś. Spędziłam dwa miesiące w jednym 
z najpiękniejszych miejsc na świecie! Gdybym miała 
wymienić miejsca, gdzie chciałabym kręcić filmy, to 
Rzym jest bez wątpienia w pierwszej trójce. Trudno 
tam było odpocząć, bo po zdjęciach człowieka wynosi-
ło w miasto. Zdarzyło się wiele różnych przygód. Potem 
spędziłam tam też dużo czasu z dziećmi, podróżuję 
z nimi, to dla nas cudowny czas mogę im pokazać takie 
miejsca, w dodatku gdy są jeszcze bardzo małe. I to dla 
mnie też ważne.

Pokazać im, że można być częścią takiego świata? 
Tak, i że można tam po prostu chodzić do pracy, miesz-
kać tam dwa miesiące i pracować. Można „w między-
czasie” pójść na zdjęcia próbne do Sorrentino... To są 
przygody, naprawdę fajne, dziwnym trafem jesteś przez 
chwilę w jakimś niesamowitym świecie, z niesamowitą 
architekturą i historią, czujesz się, jak u siebie w tym 
miejscu, które liczy 2000 lat, ma wszystko, a ty jesteś 
częścią tej kultur jako człowiek, istota ludzka, nie ak-
torka! Niesamowite chwile spędziłam na przykład 
z Matthew Medine, w studiu, w garderobach, podczas 
make up’u  żartowaliśmy, rozmawialiśmy. Jest on nie-
zwykłą osobą, i te jego role w „Ptaśku” czy w „Full Metal 
Jacket”… A  jeszcze to, że jest Amerykaninem gdy słu-
chasz historii tych ludzi, to Ameryka, ta wielka Amery-
ka, jest bardzo ciekawa. Z biografii i przygód dojrzałego 
aktora, który zagrał ileś ról, można film nakręcić! Nie-
wiarygodne, super ciekawe historie. Przez chwilę mo-
żesz być koleżanką kogoś takiego w pracy, jesteś trakto-
wana serio, nawiązywany jest z tobą dialog.

W Ł A S N E  A K T O R S T W O . . .

Coś się też musiało dokonać w umysłach młodych 
ludzi w Polsce, skoro pojawia się w nich poczucie, że 
są obywatelami świata. Spotkałam kiedyś Rafała 
Zawieruchę [na długo przed angażem w filmie Quentina 
Tarantino „Pewnego razu… w Hollywood” – przyp. M.J.], 
on wówczas bez kompleksów powiedział, że owszem, 
chciałby dostać Oscara. Dlaczego nie? Takie myślenie 
o sobie – szerzej i bez kompleksu – jest uwalniające. 
Kiedy ciebie teraz słucham, to myślę, że ten sposób 
myślenia jest do tego stopnia uwalniający, iż jesteś 
w stanie wziąć na barki nie tylko dotychczasowe 
doświadczenia, ale też kolejne, zupełnie inne.
Wyznam, że zazdroszczę Rafałowi on jest jednak 
młodszy ode mnie że w swoim życiu zaznał tego wcze-
śniej. Ja do pewnych rzeczy też doszłam do określone-
go sposobu myślenia o sobie, do jakiejś odwagi.

Lub do wyobraźni.
To wszystko się jakoś zbalansowało… I teraz nie ma żalu, 
że to się nie zdarzyło wcześniej rozumiem, że to po prostu 
jest rodzaj drogi, którą musisz przejść. Jeżeli czegoś nie 
jesteś w stanie zrobić, to dlatego, że nie jesteś gotowy… 
Wierzę, że te wszystkie etapy są po coś. Pewnie inaczej roz-
mawiałabym z tobą dziesięć lat temu.

Inaczej ze mną rozmawiałaś 10 lat temu. 
Otóż to. Gdy rozmawiam z Maćkiem Musiałem, a on jest 
jeszcze młodszy od Rafała, czy z Zosią Wichłacz i Michali-
ną Olszańską, to patrzę na nich z taką radością! Oni mają 
już zupełnie inne spojrzenie. Otwierają okno i lecą! To jest 
ekstra. To też pocieszające, znaczy, że coś dobrego się tutaj 
działo, coś przez te lata było tu w porządku, do tego stop-
nia, że dało tym dwudziestokilkulatkom poczucie, że oni 
są ok, że do Berlina, Paryża, Nowego Jorku mają tak samo 
blisko, jak dokądkolwiek indziej. To znaczy, że mają dobrą 
podstawę, że coś się udało tak bym to określiła.

Wróćmy do ciebie i zdjęć próbnych do filmu Sorrentino… 
Opowiedz o tej szansie. Chodziło o „Onych”? [„Oni” 
- najnowszy film twórcy „Wielkiego piękna”, zagrała 
w nim Kasia Smutniak – przyp. M.J.] 
Nie, o serial „Młody papież” [serial „The New Pope”, 
kontynuacja „Młodego papieża” – przyp. M.J.]. Trudno 
o tym mówić. Dziwne uczucie, gdy już wiesz, że jesteś 
na jakiejś liście tak bardzo blisko… Nagrałam zdję-
cia próbne w Warszawie, potem wróciłam do Rzymu  
i mnie olśniło: jestem przecież w Rzymie! Okazało się, 
że biuro tych, dla których nagrywałam zdjęcia próbne 
w Polsce, by im je wysłać, znajduje się 800 metrów od 
mojego rzymskiego mieszkania. Przyszłam i nagrałam 
to wszystko jeszcze raz z  Sorrentino się jednak nie 
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NA ŚWIECIE! Możliwości ma zatem ogrom. Ale ten mo-
ment, w którym dzwonią właśnie do ciebie i pytają, czy 
masz wolne terminy  wówczas, gdy będą kręcić… Nie 
może zaistnieć taka sytuacja, że Paolo się zdecyduje, 
a ty powiesz: sorry, coś innego wówczas robię. Oczy-
wiście byłam gotowa! Wszystko kończy się jednak tak, 
że twoje wolne terminy nie są już potrzebne, ale niesa-
mowity jest ten moment, w którym sobie myślisz: Jezu, 
to w ogóle jest możliwe, by się tam znaleźć! A  może 
stworzyłaby się ta przestrzeń, w której mogłabym być  
p a r t n e r e m  w tej rozmowie? Sorrentino jest mi też 
wybitnie bliski, zatem znalezienie się w  tej jego niesa-
mowitej wizji było cudem i fantastycznie byłoby z nim 
pracować. No, cóż… Problem polega też na tym, że sce-
na, którą miałam do zagrania, scena na pięć stron (nic 
więcej nie mogę powiedzieć), to jedna z lepszych, jakie 
czytałam w życiu. Nawet jeśli poza tą kilkuminutową 
sceną nie masz już nic więcej do zagrania w całym seria-
lu, to jesteś w stanie zrobić w niej naprawdę bardzo dużo 
i jako aktor pokazać wszystko, co masz do pokazania. To 
niesamowite, że ktoś jest w  stanie dać ci taki materiał. 

Wystarczy odrobina empatii, by rozumieć, o jakiej 
stracie opowiadasz… 
Wszystko jest po coś. Wiadomo na przykład, że warto 
się jeszcze pouczyć angielskiego, a może i włoskiego lub 
fran-cuskiego? Zaczęłam myśleć w ten sposób. Chodzi 
o to, by pewne rzeczy prowokować. Ostatnio, w związ-
ku z tym, że moi synowie rozpoczęli naukę francuskie-
go (jeden w szko-le, drugi w przedszkolu), przyszło mi 
do głowy, że chyba powinnam się uczyć wraz z nimi. 
Mam poczucie, że w ten sposób otwierają się pewne 
możliwości. Tak jak z   moim niemieckim zdawałam 
z niego maturę, dwadzieścia lat nie mówiłam w tym ję-
zyku (była we mnie jakaś niechęć), ale jestem w  stanie 
samodzielnie przeczytać  scenariusz i grać po niemiec-
ku to dla mnie żaden problem. Korzyści, które wyni-
kły z tego, że po czterech latach szkoły po prostu tym 
językiem władam, są bardzo duże zagrałam w  wielu 
różnych niemieckich filmach. Pomyślałam zatem, że 
gdy sprowokuję rzeczywistość i zacznę uczyć się fran-
cuskiego, to cholera wie, co z tego będzie. I  ja rozu-
muję dziś w  takich kategoriach: robisz coś, zaczynasz 
jakiś temat i on się być może spuentuje. Gdy siedzisz 
w domu i nigdzie nie wychodzisz, to nikogo nie spo-
tkasz. A   wychodzisz z  domu, idziesz ulicą dziwnym 
trafem zawsze coś się cie-kawego wydarza.

Co może przynieść najnowszy film ze świata z twoim 
udziałem? Spotkałaś się z Rebecą Hall na planie „Mojej 
gwiazdy. Teen Spirit”?
Nie spotkałam się z nią.

widziałam, niestety. Dajesz z siebie maksimum,  po-
tem oni dzwonią i  mówią, że się wszystko bardzo 
podobało, ale są tam jeszcze inni, wiadomo, taka 
zawężona już grupa. I tak się zastanawiasz… Do tej roli 
może zostać zaproszona dosłownie każda ak-torka na 
świecie, ponieważ on może wybrać KAŻDĄ AK-TORKĘ 

C Z Ę S T O  BY WA  TA K ,  Ż E  GDY  S P Y TA S Z  A KT OR A , 
C O  C HC I A Ł BY  Z AGR AĆ ,  T O  P OJAW I A  S I Ę 

PROB L E M  Z   N A Z WA N I E M  T E G O.  T E R A Z 
Z AC Z Ę Ł A M  T O  ROB IĆ  –  N A Z Y WAĆ. 



FI L M J E ST O T Y M, ŻE M Ł ODA, 
SI EDEM NA STOLET N I A 
DZI EWCZ Y NA CHCE SI Ę W Y RWAĆ 
Z ZA PYZI A ŁEG O ŚW I ATA, KTÓRY 
R EPR EZEN TUJ Ę M I ĘDZ Y I N N Y M I JA.

W Ł A S N E  A K T O R S T W O . . .

Ale za to jaką masz w tej opowieści córkę! 
Córkę mam ekstra! To jest wielce niesprawie-
dliwe: Elle Fanning skończyła w tym roku do-
piero 21 lat właściwie dopiero od kwietnia 
może pić al-kohol a  zagrała z  całym świa-
tem! Film jest o tym, że młoda, siedemna-
stoletnia dziewczyna chce się wyrwać z za-
pyziałego świata, który reprezentuję między 
innymi ja.

Zagrałaś to sugestywnie?
Bardzo! Ona bierze udział w talent show, śpie-
-wa i  chce śpiewać to jej marzenia. Fabuła, 
którą już skądś znamy, trudno się spodziewać 
zaskoczeń. I teraz pojawia się Max Minghella, 
debiutujący reżyser, którego państwo na pew-
-no znają z   „Opowieści podręcznej” zagrał 
w tym serialu kierowcę Nicka.

Jest aktorem, ale zapragnął reżyserii.
Tak. Jest też synem wspaniałego ojca, reżyse-
ra Anthony’ego Minghelli [autora m.in. „An-
gielskiego pacjenta” i „Utalentowanego pana 
Ripleya” – przyp. M.J.]. Darzy on niesamowi-
tą wprost miłością muzykę pop, którą się od 
niego trochę zaraziłam. Producentem filmu 
jest Fred Berger, który zrobił „La La Land”. Za 
muzykę w „Mojej gwieździe. Teen Spirit” od-
powiadają ci sami ludzie co w tamtym filmie. 
A zatem mamy miłość do muzyki, ¾ budżetu 
wydane zostaje na prawa do piosenek i jest 
Elle, która śpiewa tak genialnie, że mogłaby 
być piosenkarką…

Naprawdę tak świetnie śpiewa?
To jakiś kompletny odjazd! Również kolejna 
niesprawiedliwa rzecz! Zatem powstał film 
młodzieżowy, lekki, dobry na wakacje, który 
ma też coś bardzo szczególnego. Elle Fanning 
jest całkowicie wiarygodna! Gdy śpiewa ostat-
nią piosenkę i wygrywa w tym talent show...

Spoilerujesz?
To wiadomo od początku, jest o tym chyba 
już w  opisie filmu. Wiadomo, że musi wy-
grać, do cholery, ale i tak masz ciarki! Ona to 
jakoś unosi. Przez pół roku pobierała lekcje 
tańca, uczyła się śpiewu, jest Amerykanką, 
więc nauczyła się mówić z brytyjskim akcen-
tem, w Los Angeles uczyła się też mówić po 
polsku. Gdy w Toronto pytali ją, co jest naj-
trudniejsze, odpowiedziała, że owszem, trud-
ne jest połączenie tych trzech rzeczy: tańca, 
śpiewu i brytyjskiego akcentu, ale nic to w ob-
liczu nauki polskiego. Ta dziewczyna ma wy-
bitny słuch. Fred Berger, producent „La La 
Land”, człowiek młodszy ode mnie o dwa 
lata, ma obecnie w produkcji 14 filmów. Był 
na scenie odebrać Oscara [ostatecznie sta-
tuetkę otrzymał w 2017 r. film Barry'ego Jen-
kinsa "Moonlight" – przyp. M.J.], wprawdzie 
się pomylili, ale jednak za "La La Land" stoi 
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gigantyczny sukces. I teraz robimy razem film, siedzimy 
gdzieś pod Londynem i w Londynie, oni wszyscy są jak 
koledzy, świetnie się razem bawimy. Mam wrażenie, że 
to jakiś dziwny niskobudżetowy film robiony przez bar-
dzo ciekawych młodych ludzi z ogromnymi sukcesami, 
a ja jestem częścią tego świata. Można przez chwilę po-
czuć się dobrze. 

Wspomniałaś „La La Land”, który jest według mnie 
filmem o marzycielach. Żeby sięgnąć po te wszystkie 
przygody w świecie kina, o których opowiadasz, trzeba 
je sobie chyba jakoś wcześniej wymarzyć. Jesteś 
marzycielką?
To bardzo ciekawe. Chyba zaczynam nią być! Często bywa 
tak, że gdy spytasz aktora, co chciałby zagrać, to pojawia 
się problem z nazwaniem tego. Teraz zaczęłam to ro-
bić – nazywać. Ja zawsze tak nieśmiało: może nie ja, 
może ktoś inny… Chciałabym to zagrać i być może nawet 
mam trochę siły na to, ale nic się nie stanie, gdy sobie tak 
tu posiedzę. Bo co będzie, gdy ktoś mi coś zaproponuje, 
a mnie się nie uda i on będzie tego wyboru żałował? Jest 
z pewnością szereg reżyserów, którzy nie mają ochoty ze 
mną pracować i nigdy pracować nie będą sądzę, że na-
wet możemy się ze sobą bez problemu kolegować! ale są 
też tacy, i wiem to z różnych doświadczeń, z którymi, jak 
z Maxem Minghellą, dogaduję się w ćwierć sekundy! Gdy 
się z kimś tak dogadujesz na poziomie aktor reżyser i jest 
między wami taki rodzaj chemii czy akceptacja tego, co 
robisz, to ty ja przynajmniej zaliczam się do tego typu 
aktorówozpływasz się w  tej akceptacji, kwitniesz. 
Czujesz się bezpieczny i akceptowany, więc dajesz z sie-
bie jeszcze więcej. Trzeba głośno mówić, czego się chce, 
ale też trzeba uważać, co się mówi i czego się chce, bo to 
się spełnia, naprawdę. 

Dariusz Gajewski, któremu zaufałaś jako reżyserowi, 
stał się twoim partnerem życiowym, mężem. Jak 
w wymiarze zawodowym waszego małżeństwa oraz 
życia domowego rezonują te wszystkie wyzwania, 
po którprawdopodobnie najwięcej. Ktoś, kto jest ci 
tak bliski, z kim się tak dobrze znasz i kto cię tak 
rozumie, daje ci bezgraniczną wolność jako artyście. 
To podejście do pracy, jakie mam dziś, zrodziło się, 
gdy pracowaliśmy razem nad filmem „Obce niebo” 
poczułam, że tak chcę, nie chcę się trzymać żadnej 
poręczy, chcę wyskoczyć! To ma oczywiście swoje 
konsekwencje, bo emocje potrafią człowieka zjeść 
lub nadciągają jak tsunami i nie wiadomo, co z nimi 
zrobić. Ale pragnę tego, czego wtedy tam zaznałam. 
Wszystko zgrało się z niesamowitym talentem Darka. 
To niezwykłe, gdy ktoś stwarza ci przestrzeń, w której 

sam do czegoś dochodzisz  nie da się wszak zrobić 
tego za ciebie, otwierając ci oczy i pokazując palcem. 
Reżyser, który cię zna, może ci na coś pozwolić, dać 
ci jakiś rodzaj wolności, może spowodować, że ty sam 
zaczynasz coś widzieć. Film „Obce niebo” zmienił 
wszystko w moim życiu artystycznym, zawodowym. 
Tylko takich wyzwań teraz szukam. 

ENGLISH

HER OWN ACTING IN FOREIGN LANGUAGES

Agnieszka Grochowska takes on multiple challenges with a real 
zing and plays in international films. She travels, meets a lot of 
various artists, embarks on new professional adventures. The 
actress speaks foreign languages but has her own way of acting.

Let me call you an international actress. You’ve 
starred in a number of international productions. Has 
it changed anything in your life? 
It’s very kind of you to place me on the map of the world.

You’ve done it yourself through your professional 
activity.
Actually, we’re all somewhere on the map of the world, 
regardless of whether I work in Poland or, for example, in 
Berlin or London. I guess you could say I’m as worldly in 
Warsaw as in Berlin. Yet, of course, it so happens that I’ve 
been working abroad for some time. Consciously or not, 
I’ve always been striving for interesting job offers and roles 
and never cared whether I’d be carrying out my projects in 
Łomża or in Paris. Opening myself up to foreign proj-
ects wasn’t my idea for emigration or an international 
career but an attempt to always be on the go. It’s not 
work but incredible passion, adventure, and fun! It also 
involves risk. I guess my only plan, which I sometimes 
manage to achieve, is to let my adrenaline carry me as 
long as possible.

You've mentioned risk. With specific tools related to 
our background – by which I mean language, using it 
in native projects with native artists – we can reduce 
it. But when you’re on a collision course with, for ex-
ample, Tom Hardy, can you control the outcome?
You never can. I appeared with Tom Hardy in ‘Child 44’ 
[an American film of 2015, directed by Daniel Espinosa, 
based on the novel by Tom Rob Smith ‘Child 44’ – M.J.’s 
note]. The film had a budget of millions of dollars, which 
means the scenes could be shot in detail, with a number 
of cameras. The two-minute scene I played with Tom 
wasn’t shot in two hours but twelve. And that's great. 
It was a wonderful adventure like workshops with Tom 
Hardy! It was incredible to be able to spend all day with 
him. You go through different stages on the set. The hi-
erarchy is very clear there or at least it was like that in 
this big budget production: supernumeraries come first, 
then some actors, then other actors, and everyone’s 
waiting for Tom to appear at the set… We didn’t have 
any rehearsals, didn’t go through the text or play the 
scene. Lights, camera, action! And that’s it. I was like, 
okay, fine, what if I don’t understand what he says and 
miss the end of his lines? I’ve never heard his voice live! 

TR ZEBA G Ł OŚNO MÓW IĆ, 
CZEG O SI Ę CHCE, A LE TEŻ 

TR ZEBA U WA ŻAĆ, CO SI Ę MÓW I 
I  CZEG O SI Ę CHCE, BO TO 
SI Ę SPEŁ N I A, NA PR AW DĘ. 
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Incredible adrenaline. When you get used to it, you stop 
being afraid and you realise you can do it, you have some 
space to fill, also as an artist. It’s total satisfaction. It really 
works for me: when I meet a partner 0a great one, who 
is generous and likes to share, who isn’t self-contained, 
doesn't play for the sake of playing but establishes some 
contact with me, I start to play better! It’s like a conver-
sation, a meeting you’re sitting with someone, sipping 
coffee, but the conversation is heavy going, while when 
you’re with someone else, four hours pass in no time and 
you dream of meeting them again. It’s the same with this 
job. I try to work like that: to be committed and curious 
about the other side. Perhaps it’s because I’ve been doing 

it for several years, I don’t know, twenty? …Oh my God! 
That’s terrible!

In the beginning, I planned to talk with you about 
that – the passing of time, how it affects your acting 
and your femininity in the profession, but… I changed 
my mind as soon as I met you in the dressing room.
I’ll take that as a great compliment. 

Your most recent role, the mother in ‘Teen Spirit’, 
which is also a conscious production [in cinemas from 
5 July – M.J.’s note], somehow allowed me to ask all 
these question.



W Ł A S N E  A K T O R S T W O . . .

The mother of a seventeen-year-old girl! I’ll 
tell you I’d like to know who I am sometimes. 
The more you work in this profession, the 
more distinct the question you take on new 
things, change as a person, other aspects of 
life become important. And in general, it’s 
interesting that when you play in English 
or German, you’re a different person. I’ve 
just returned from Zurich, where I played in 
a feature film

You often played in German films at the 
beginning of your career. 

German is a kind of extra language. English 
is different most people speak it, your accent 
is assessed, you may have a complex about it 
and wonder whether you should learn some 
more of it or not. Last year, I spent two and 
a half months in Rome, then a month in the 
Alps, because that’s where Canal+ ‘Sanctu-
ary’ series was shot. It was about 40 shoot-
ing days that’s a long adventure, planned 
for several months. I felt as if I was starting 
from scratch. When I  speak English on 
holidays abroad, for example I always feel 
that something is happening to me: I’m 
a different person.

According to Goethe, as many languages 
you know, as many times you are a hu-
man being.
You have a different timbre of voice, because 
the sound is produced in a different way. 

American English comes from within. If you 
start to strengthen specific muscles, you’ll 
speak English with the American accent 
much better only because you strengthen 
muscles which you don’t normally use. All of 
a sudden, you start to speak in a different, 
deeper voice, and you also think in a different 
way. So, I started to explore something like 
that: when I play a psychiatrist with a Harvard 
degree, a Pole, I should begin with a question 
what my personality is like when I’m speaking 
English my personality as Agnieszka, not 
the character I’m building. I don't have the 
answer yet; it’s strange, impossible to catego-
rise, but the process itself is fascinating. I’m 
glad that at my age, after various long-term ex-
periences, in cinema and theatre, I can start 
something from scratch. And, at the same 
time, I’m sure I have the right tools, which 
I got somewhere and which I can use.
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You overcame your fear? 
Yes! Or I can be sure that my fear will turn 
into adrenaline or willingness to keep on do-
ing what I’m doing. Fear is inherent to life. 
My new experience is surely a breakthrough. 
I spent two months in one of the most beauti-
ful places in the world! If I were to name plac-
es where I’d like to shoot a film, Rome would 
definitely be in top three. It was hard to get 
some rest there, because I usually went out 
after shooting. I had plenty of adventures. 
Afterwards, I spent a lot of time with my chil-
dren there I travel with my children. We live 
in great times I can show them such places 

Modine, in the studio, dressing rooms, during 
make-up – we laughed and talked. He's an 
amazing person, and his roles in ‘Birdy’ or 
‘Full Metal Jacket’ were brilliant… And he’s 
Americanwhen you listen to stories of those 
people, America, that big America, seems to 
be an exciting place. A biography and adven-
tures of a mature actor who has played a num-
ber of roles can be turned into a film screen-
play. Incredible, ultra-interesting stories. For 
a while, you can be their colleague, you're 
treated seriously, you engage in a dialogue.

Something must have changed for young 
people in Poland, who now believe they 
are citizens of the world. I once met 
Rafał Zawierucha [long before his role in 
Quentin Tarantino’s ‘Once Upon a Time in 
Hollywood’ – M.J.’s note], and he openly 
admitted he’d like to win an Oscar. Why 
not? It’s so liberating to think about 
yourself this way, coming out of our infe-
riority complex. Now, when I’m listening 
to you, I believe it’s so liberating that you 
can handle not only your previous expe-
riences but also some new, completely 
different ones.
I must admit I envy Rafał  he’s younger than 
me – that he experienced it earlier than I did. 
I’ve reached some conclusions, too – I’ve 
started to see myself in a different way, dis-
covered some boldness within.

Or imagination.
I’ve found a balance… Now, I don't regret it 
didn't happen earlier – I understand it’s a road 
I must have gone through. If you can’t do 
something, it means you aren’t ready… I be-
lieve that there is a reason for all these stages. 
I guess we’d have talked differently if we’d met 
10 years ago.

We did talk differently 10 years ago. 
That’s right. When I talk with Maciek Musiał, 
and he’s even younger than Rafał, or Zosia 
Wichłacz and Michalina Olszańska, I’m so 
happy for them! They have a completely 
different perspective. They can open the 
window and fly away! And that's great. It’s 
also comforting it means something good 
has happened here; something was right if 
those twenty-year-olds feel they're ok, and 
Berlin, Paris, and New York are as close as any 
other city. I’d say it means they have a good at-
titude, that something has gone right.

Let’s come back to you and your screen 
test for Sorrentino’s film… Please tell us 
more about that opportunity. Was it for 
‘Loro’? [‘Loro’ is the latest film of the 
director of ‘The Great Beauty’, starring 
Kasia Smutniak – M.J.’s note]

when they’re so little. And that’s important to 
me, too.

To show them we can be a part of such 
world? 
Yes, that you can work there, live there for 
two months. ‘In the meantime’, you can go 
to a screen test for Sorrentino's film… It was 
an incredible adventure. For a while, you’re in 
an amazing world, with amazing architecture 
and history, and you feel at home at a place 
which is 2000 years old. You’re a part of this 
culture as a person, a human being, not an 
actress! I had a wonderful time with Matthew 





No, it was for ‘The New Pope’ series [‘The New 
Pope’ series is a continuation to the series 
‘The Young Pope’ – M.J.’s note]. It’s hard to 
talk about it. It’s a strange feeling when you 
know you're so close… I recorded the screen 
test scene in Warsaw, returned to Rome, and 
realised I was in Rome! It turned out that the 
office for which I recorded the screen test in 
Poland was 800 metres of my apartment in 
Rome. I went there and recorded everything 
anew, but, unfortunately, I didn’t meet Sor-
rentino. You do your best, then they call you 
and say they really like it, but there are also 
some other actors on the list, a pre-selected 
group, you know. And you wonder… Every 
actress in the world can be offered the role be-
cause he can choose ANY ACTRESS IN THE 
WORLD! He has plenty of options. But the 
moment they call you and ask whether you're 
free for the shooting… If Paolo chooses you, 
you can’t be like, sorry, I’m busy at that time. 
Of course I was ready! In the end, I didn’t need 
to be available, but it was incredible to think, 
‘God, it’s possible to get there!’ And perhaps 
there would be a space where I could be a p a r t 
n e r in the conversation? I’m also very fond of 
Sorrentino's work, so being a part of his amaz-
ing vision was a miracle, and it’d be fantastic 
to work with him. Well… Another problem is 
that the scene I played, a five-page long scene 
(I can’t say anything more), was one of better 
scenes I’ve ever read. Even if you appear in 
the series only for several minutes, you can 
do a lot with your lines and, show everything 
you've got as an actress. It’s incredible that 
someone can give you such material…

It takes only a little empathy to under-
stand the loss you’re talking about… 
Everything happens for a reason. For exam-
ple, I know I should improve my English and 
perhaps learn Italian or French? I've started to 
think that way. The point is to provoke some 
things. Recently, my sons have started to learn 
French (one at school, the other in kindergar-
ten), I thought that perhaps I should study with 
them. I feel that it opens up certain opportuni-
ties. The same with my German I took the mat-
ura exam in German, didn’t use it for twenty 
years (there was a certain reluctance on my 
part), but I can read a screenplay and play in 
German – it’s not a problem. The benefits of 
knowing the language after four years of school 
are huge I’ve appeared in a number of German 
films. So I thought that if I provoked reality 
and started to learn French, maybe something 
would come out of it. I think in such categories: 
you do something, set the ball rolling, and wait 
and see what life brings. If you stay home and 
never go anywhere, you won't meet anyone. 
And when you go out, something unexpected 
always happens on the street.

What will your most recent film bring? 
Did you meet Rebecca Hall on the set of 
‘Teen Spirit’?
No, I didn’t.

But what a daughter you have in that 
story! 
My daughter is amazing! It’s utterly unfair. 
Elle Fanning turned 21 this year she has been 
allowed to drink alcohol since Apri and she 
has already played with the whole world! The 
film is about a young, seventeen-year-old girl 
who wants to get out of the shabby old world 
represented by, among others, me.

You played that suggestively?
Very much! She takes part in a talent show, 
sings, and wants to sing it’s her dream. We 
already know that story it won’t surprise us. 
Here, Max Minghella comes in a debuting 
director, whom you probably know for ‘The 
Handmaid's Tale’he played Nick, a driver, in 
that series.

He’s an actor but he wanted to try his 
hand at directing.
He’s an actor but he wanted to try his hand at 
directing.

She really sings so well?
It’s absolutely crazy! That’s unfair, too! We’ve 
made a teenage film, light, good for holidays, 
with something special about it. Elle Fanning 
is totally credible! When she sings the last 
song and wins the talent show…

You're spoiling?
It's clear from the start; I guess it’s also includ-
ed in the film description. It’s obvious she 
has to win, damn, but you still get chills! She 
handles it somehow. She was taking dance 
lessons for half a year, learned to sing, she’s 
American, so she learned to speak with Brit-
ish accent, she also learned to speak Polish in 
Los Angeles. When she was asked in Toronto 
what the hardest part was, she said that it’s 
very difficult to combine these three things: 
dancing, singing, and British accent, but 
it’s nothing in comparison to learning Polish. 
That girl has incredible hearing. Fred Berger, 
the producer of ‘La La Land’, who is two years 
younger than me, is currently producing 14 
films. He was on stage to receive an Oscar [in 
the end, in 2017, the Oscar was awarded to 
Barry Jenkins’ ‘Moonlight’ – M.J.’s note]; he 
made a mistake, but ‘La La Land’ is still a huge 
success. And now, we’re making a film togeth-
er, somewhere near London and in London, 
we’re all friends, we’re having fun together. 
It seems as if it was some strange low-budget 
production made by curious young people, 
who have achieved tremendous success, and 

I’m a part of this world. I can feel good about 
myself for some time. 

You’ve mentioned ‘La La Land’, which 
I think is a film about dreams. To strive 
for all those adventures in the world of 
cinema you’re talking about, you need to 
dream them first. Are you a dreamer?
That’s a very good question. I suppose I’m 
starting to be one! It often happens that when 
you ask an actor what they would like to play, 
they can’t name it. I’ve started to do it to name 
things. I’ve always been so shy: maybe not 
me, maybe someone else... I’d like to play that 
and maybe I even have energy to do it, but it’s 
okay if I just sit here for a while. What if some-
one offers me a job, and I won’t handle it, and 
they’ll regret their choice? There are a lot of 
directors who don’t want to work with me and 
never will and I think we can even be friends! 
But there are also directors like Max Ming-
hella with whom I hit it off right away! When 
you get on well at the actor  director level, and 
there is some chemistry between you, or ac-
ceptance of your work, then you – or at least 
I’m this kind of actress relish that acceptance, 
flourish. You feel safe and accepted, so you try 
even harder and do your best. You should say 
openly what you want but you also need to be 
careful of what you say and what you want, be-
cause it comes true, really. 

Dariusz Gajewski, whom you trusted 
as a director at first, became your life 
partner, your husband. How all those 
challenges you take on so boldly resonate 
in the professional dimension of your 
marriage and everyday life?
Luckily, we work in the same field, and thanks 
to our mutual understanding, I don’t suffer 
when I’m working with him. Darek knows 
very well how much I owe him probably the 
most. Someone who is so close to you, who 
knows you so well and understands you, gives 
you total artistic freedom. Working together 
on ‘Strange Heaven’ changed my whole atti-
tude to work I realised I wanted it to be this 
way. I didn’t want to hold on to any hand-
rail, I wanted to jump! It has consequenc-
es, of course, because emotions consume 
us or come like a tsunami, and we don’t know 
what to do with them. But I wish for what I had 
then. It all came together with Darek’s huge 
talent. It’s amazing when someone creates 
a space where you find yourself  he can’t do it 
for you, opening your eyes and pointing with 
his finger. A director who knows you may let 
you do something more, give you some kind 
of freedom, open up your eyes. ‘Strange Heav-
en’ has changed everything in my artistic and 
professional life. I’m after such projects 
and challenges now.  
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właśnie myśl przyszła mi do głowy 
ostatnio, gdy rozmawiałem z pew-
nym człowiekiem, który zajmuje 

się pewną techniczną kwestią. Jaką – nie ma 
znaczenia, ale dało mi do powód przynaj-
mniej, by napisać ten felieton.

Otóż, jakby się zastanowić nad paradygma-
tem, który uznaliśmy arbitralnie za prawdziwy, 
to, co robią ludzie tacy jak ja, czyli, tfu, pisa-
nie, jest czynnością istniejącą tylko dlatego, 
że uznaliśmy ją za istniejącą. Przecież – znaki 
nie istnieją same w sobie. Nie ma ich w przyro-
dzie. Nie znajdziemy „ą” żyjącego pod kamie-
niem, czy innego „o”, które kwitnie sobie na 
drzewie i pyli „ó”. Wszystko to jest umowne, 
tak jak umowne jest w ogóle to, że połączo-
ne literki stanowią słowa. Ba, z tych połączo-
nych słów tworzą się zdania, a gdy się posta-
ramy, ucząc się tego od lat, będziemy nawet 
mogli z tych zdań wyciągnąć sens poprzez 
akt tzw. czytania ze zrozumieniem (czyność 
dawno zapomniana, ale jeszcze gdzieś chy-
ba istniejąca).

Idąc dalej tym tropem, posługując się tymi 
umownymi znakami, tworząc z nich umow-
ne akapity, jestem w stanie wywołać w głowie 
potencjalnego czytelnika, który posługuje się 
umownym stworzeniem jakim jest język pol-
ski (w odróżnieniu od innych umownych stwo-

rzeń), coś, co można nazwać myślą. Fenomen 
tego wprawia mnie w osłupienie, gdyż siedząc 
sobie wygodnie w niewygodnym fotelu, two-
rząc nic z niczego, u jakiegoś innego przedsta-
wiciela gatunku ludzkiego, który przeczyta to 
za pomocą ogromnej ilości technologii, mogę 
wywołać, potencjalnie (prawdopodobnie nie), 
pewnego rodzaju akt w świecie rzeczywistym. 
Mogę na ten przykład, gdybym był nielubią-
cym cyklistów człowiekiem, nakłaniać za 
pomocą tych znaków, które wystosowuję do 
świata, by ktoś zrobił coś, co nazwać by moż-
na mordobiciem, czyli naruszeniem nietykal-
ności cielesnej niewinnej osoby korzystającej 
z roweru. Dlaczego? Bo moje niematerialne 
rzeczy stworzyły niematerialną myśl, która 
zmaterializowała się następnie w postaci zaci-
śniętej pięści. I jeszcze, gdyby było mało tego, 
może doprowadzić do eliminacji cyklistości 
powszechnej z przestrzeni publicznej.

Co jeszcze mnie fascynuje, że ogromna 
część naszej rzeczywistości opiera się w zasa-
dzie na rzeczach, które nie istnieją. Cały sys-
tem prawa to po prostu posługiwanie się nie-
materialnymi znakami, by uzyskać materialny 
efekt, gdyż ktoś inny, jakiejś czynności doko-
nał. Żyjemy więc w świecie iluzji, wymyślonej 
na potrzeby czegoś, co nazywamy spokojem, 
mirem społecznym, czy innymi, gdzie – w rze-
czywistości, nie ma w ogóle takich rzeczy.

A co najgorsze – piszę to przed obiadem, 
więc jeszcze dodatkowo odpuszczam niektó-
re kwestie realne, by zanurzyć się w niereal-
ności. Niektórzy nawet niszczą swój organizm 
poprzez narkotyki tego lub innego rodzaju, 
by ową kreatywność nierealną w sobie wy-
tworzyć. Wszystko po to, by zaistnieć w tym 
świecie iluzji jako nierealna persona. I tego 
też wam życzę. Bo jeśli jest coś ponad to życie, 
to na pewno musi to nie istnieć.  

ENGLISH

WHAT I DO DOES NOT EXIST

This occurred to me recently when I was talk-
ing with some man dealing with some techni-
cal stuff. It does not matter what he does, but 
at least it gave me a reason to write this article.

TO, CO ROBIĘ,
Well, if you think about the paradigm, 

which we arbitrarily acknowledge as true, 
what people like me do, namely writing is an 
activity which exists only because we believe 
it does. After all – characters do not exist in 
their own right. They do not occur in nature. 
You will not find some ‘ą’ living under a rock 
or some ‘o’ coming into bloom on a tree and 
spreading pollen at some ‘ó’. Everything is 
conventional, just like the fact that a series 
of letters form a word. Nay, those words 
form sentences, and if you try, having studied 
that for years, you will even be able to make 
sense out of them through an act of the so-
called reading and understanding (which is 
a long-forgotten activity that must still exist 
somewhere).

Following this reasoning, by using these 
conventional characters, creating conven-
tional paragraphs, I can evoke something 
that one might call thought in a potential 
reader who uses the conventional creation 
of Polish language (in contrast to other con-
ventional creations). I am flabbergasted at 
this phenomenon that as I am sitting com-
fortably in an uncomfortable armchair, 
creating something out of nothing, I can 
evoke, potentially (probably not), some 
kind of an act in the real world in another 
member of human species who will read 
it thanks to cutting-edge technology. For 
example, if I  despised cyclists, I  could 
use these characters I send out to the world 
to persuade someone to do something that 
one might call beating, that is a  violation 
of physical integrity of an innocent person 
using a bicycle. Why? Because my non-ma-
terial things have created a non-material 
thought which later materialised in the 
form of a clenched fist. And, if that was not 
enough, it can result in the elimination of 
cycling in general from the public space.

What is more, a huge part of our real-
ity is generally based on things that do 
not exist. The legal system consists in 
using non-material characters to achieve 
a material effect, because someone else 
has done something. Therefore, we live 
in a world of illusion, made up for the pur-
pose of something we call peace, social 
standing, and so on, while in reality, these 
things do not exist.

And, to cap it all – I  am writing this 
before dinner, so I am skipping some real 
matters to immerse myself in immaterial-
ity. Some people even destroy their body 
with drugs of some or other kind to spark 
such unreal creativity. All that to make 
a name for themselves in the world of illu-
sion as an unreal person. And this is what 
I wish you. If there is anything beyond that 
life, it cannot exist. 

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

JAKUB
WEJKSZNER
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estem sam, ale za to unoszę się szczęśliwy i pod-
niecony, jak ten chłopak ze zdjęcia. Patrzę w nie-
bo. Mocny, jasny księżyc rysuje tło mojego obraz-

ka, pięknie rozświetlając spokojną taflę rzeki, tworząc 
czarne kontury osób znajdujących się na dachu. A na 
pierwszym planie sztuczne światło dochodzące z baru, 
który jest otwarty do godziny 24. Sześciu karciarzy wy-
kupiło już chyba całe piwo. Dobrze, że nie grali w pokera, 
bo pewnie siedziałbym z nimi.

Wiedziałem od tygodnia, że popłynę – ile to było 
„wow“ wśród brasileiros. Przestrzegali mnie, martwili się. 
Bo do dżungli, bo ciepło, samemu tak? Bo niebezpiecznie, 
i my tam na wakacje nie latamy. Wolimy plaże w Miami. 
W Polsce ostatnio usłyszałem: Piotr ogarnij się! Jesteś 
przed 40-stką, skończysz z ręką w nocniku! O, serio? 
Jebać! Płynę dalej. Pokonałem kawał drogi bo aż 4 tysiące 
kilometrów z Belohorizonte do Manaus. Z przygodami 
i jednodniową obsuwą w końcu trafiłem na ten statek. 
W głowie miałem wszystkie przeczytanie reportaże 
o ciemnej stronie Brazylii. Ostrzeżenia o porwaniach 
gringo, o złodziejach i przestępcach.  W sercu miałem 
jednak  ciekawość i misję.

Ta misja to dotarcie do ludzi mieszkających 
w dżungli i sfotografowanie ślubu, tego jak żyją, co jedzą, 
jak grają w piłkę.

Misja to też ucieczka od świata, z którym się nie zga-
dzam. Uciekam od ludzi którzy nie interesują się czło-
wiekiem z drugiego końca globu. Nie chcą wiedzieć 
jak żyją ich rówieśnicy, boją się ich odmienności, ich 
koloru skóry i zapachu. Nie potrafią zrozumieć i doce-
nić tego, że urodzili się w czasach oraz kraju, w którym 
panuje dobrobyt. Ta sytość powoduje strach! Strach 
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przed utratą tego dobrobytu. A strach siłę ma 
wielką, rośnie szybko, tworzy granice. Budu-
jemy domu, kupujemy mieszkania, stawiamy 
płoty i szlabany na prywatnych osiedlach, 
okna zakrywamy firanami. Nie znamy na-
szych sąsiadów.  Zamykamy się. Bo tyle do 
stracenie, lepiej nie patrzeć, tak wygodniej 
i jeszcze więcej dla siebie i swojej bezpiecz-
nej przyszłości.

Wreszcie uciekam od świata, który z każ-
dej strony atakuje mnie milionami, tanich 
i mordujących moją kreatywność, i empatię 
obrazków.  Uciekam od środowiska, w któ-
rym umiejętność wyłapywania prawdzi-
wych i rzetelnych informacji jest jedną z naj-
ważniejszych umiejętności, ale tego jeszcze 
nie rozumiemy.

Port w Manaus to wyzwanie dla każdego 
podróżnika, tym bardziej bez znajomości 
portugalskiego. Trafiam na swój statek przy 
drugim podejściu następnego dnia. Udaje mi 
się dzięki kierowcy taksówki, któremu od-
dałem cały mój los przez te dwa dni. W por-
cie panuje chaos, temperatura, wilgotność, 
ciężki plecak, ale świadomość, że cały mój 
dobytek w  postaci sprzętu jest wraz ze 
mną, dodaje mi dodatkowych sił. Idzie-

W R E SZCI E UCI EK A M OD ŚW I ATA, 
KTÓRY Z K A ŻDEJ STRON Y ATA KUJ E 
M N I E M I LIONA M I, TA N ICH 
I MOR DUJĄC YCH MOJĄ K R EAT Y W NOŚĆ 
I EM PATI Ę OBR A ZKÓW.

instynktownie siadam przy tych chłopakach, 
czując, że tu będę bezpieczny. Wypływamy, 
po godzinie jest już ciemno, w końcu jeden 
z chłopaków podchodzi i pyta czy jestem 
głodny. Tak poznaje Xaviera i jego znajome-
go. Kolejka po jedzenie zaczyna się z jednej 
strony łodzi, idzie szybko jak po taśmie. Przy 
okazji poznaję ludzi, z którymi płynę. Statek 
jest wiekowy, toalety mają drzwi drewniane, 
w środku haczyk jak w wiejskich wychod-
kach. W końcu trafiam do kuchni. Drzwi cią-
gle się otwierają i zamykają, a kucharz wydaje 
posiłki w sekundę. Jeb, jeb i każdy odchodzi 
z swoją porcją ryżu oraz kurczaka, no i słod-
ką brazylijską kawą. Można prosić wersję 
Wegetarian, jeb, talerz z kurczakiem ryżem, 
słodka kawa do drugiej reki, drzwi trzasnęły 
mi przed nosem, następny.Tak sobie myślę, 
taka łódź, tylu ludzi i każdy ma kurczaka, 
ile takich łodzi teraz płynie w Amazonii, 
w Brazylii, na Świecie.  I co, każdy dostaje 
kurczaka? Potem wszyscy wracają i znowu 
kurczaki? Gdzie oni trzymają wszystkie te 
kurczaki? Płyniemy, popijam piwo z baru, jem 
ryż, palimy z chłopakami, nasza rozmowa jest 
wolna, angielski mniej niż elementarny, ale 
śmiejemy się, podchodzą dziewczyny i rado-
ści jest więcej.

Po jakimś czasie dopiero zauważam jak 
rzeka zwęża się i rozszerza co chwilę, a po 
obu stronach Amazońska dżungla, a w niej 
wszystkie te zwierzęta, wszystkie te polo-
wania, machina śmierci i walki o przetrwa-
nie właśnie się zaczyna, a ja jestem w samym 
centrum. Otacza mnie największy las desz-
czowy na świecie. Łapie mnie sen. Pozostaje 
jeszcze wejść na swój hamak, co przy tym 
gąszczu ludzi i moim prawie metr dziewięć-
dziesiąt jest wyzwaniem. Pewnie wyglądam 
komicznie, śpię z kolanami przy twarzy i chy-
ba na głowie jakiegoś chłopaka, który, nie wiem 
kiedy, umiejscowił swój hamak pode mną. Zioło 
i piwo robią swoje, zasypiam od razu.

Śpię tylko parę godzin, jest po czwartej, 
budzi mnie wilgotność, ciężkie powietrze 
i natura, która wstaje razem ze mną. Robi 
się szaro, idę na dziób, cudowna mgła, cisza 
i dźwięki z lasu po obu stronach. Zaczynam 
fotografować, idealną kompozycję uzupeł-
nia facet z kapeluszem, który siedzi i w ogóle 
nie zwraca na mnie uwagi.

B R A Z Y L I A . N I E  M A  M N I E . P Ł Y N Ę

my kilkaset metrów, wskakujemy do moto-
rówki i gdzieś płyniemy, nie mam wyjścia, 
muszę zaufać taksówkarzowi. W końcu tra-
fiam na jakiś statek, w życiu bym tutaj sam 
nie trafił.

Jair założył mi hamak, na którym mia-
łem spać i podróżować,  wyciągnął telefon, 
podał swój instagram i zaproponował każdą 
pomoc, gdyby były problemy. Bogowie mi 
sprzyjają, docieram tam, gdzie chcę i poznaję 
wspaniałych ludzi. Na statku są dwa pokłady 
i mnóstwo hamaków, kilkaset ludzi, ludzi już 
o innych twarzach. To prawdziwa część Bra-
zylii, tutaj czuję się jak wśród Indian, kobiety 
są piękne, mają skośne oczy, krótkie nosy 
i węglowe włosy. Czuję zapach marihuany, 
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Z każdą minuta jest jaśniej i głośniej. Ko-
lory których nigdy nie widziałem wcześniej, 
pojawiają się zwierzęta na brzegach. Są dzikie 
konie, wstaje słońce, jest czerwono, żółto, po-
marańczowo jest też strasznie wilgotno i co-
raz cieplej. Po osiemnastu godzinach docie-
ram do celu, około godziny dwunastej jestem 
w porcie Maues

Każdy zabiera swój hamak, bagaż i idzie 
w swoim kierunku. Dla mnie to nowy świat, 
w którym spędzę kolejne dwa tygodnie.  

ENGLISH

BRAZIL. I AM NOT HERE. I AM SAILING. 

I am alone, but I am soaring happy and ex-
cited, like that boy from the picture. I am 
looking at the sky. The strong, bright moon 
is forming the background of my picture, 
beautifully illuminating the glassy surface 
of the river, reflecting black outlines of the 
figures on the roof. In the foreground, there 
is artificial light coming from a bar open 
until midnight. A six card players have al-
ready bought out all the beer. It is a good 
thing they were not playing poker, because 
I would probably be sitting there with them 
right now.

I have known for a week that I was going – 
how many ‘wows’ I got from brasileiros. They 
warned me. They were worried. It is the jun-
gle, it is hot, how can I go alone? It is danger-
ous, it is not a holiday destination. We prefer 
beaches in Miami. My friends from Poland 
were like, ‘Piotr, get yourself together! You're 
soon turning 40, you’ll get the short end of the 
stick!’  Really? Fuck it! I am moving on. I have 
already covered 4 thousand kilometres from 
Belohorizonte to Manaus. It was an eventful 
time. A day late, I finally got on that ship.
My mind was full of articles about the dark 
side of Brazil. Warnings about gringo kid-
nappings, thieves, and criminals.   But in 
my heart, I felt curious. I was on a mission.

My mission was to reach people living in 
the jungle and photograph their wedding, 
their everyday life, food, and pastimes. The 
mission was to get away from the world I do 
not agree with. I am running away from peo-

ple who do not care about other people across 
the world. They do not want to know how 
their peers live; they are afraid of their oth-
erness, skin colour, and smell. They cannot 
understand and appreciate that they were 
born in times of prosperity, in a safe country. 
This repletion causes fear! The fear of losing 
that high standard of living. And fear is very 
strong, grows fast, creates divisions. We build 
houses, buy apartments, put up fences and 
gates on private housing estates, close the 
curtains. We do not know our neighbours.  We 
shut ourselves off. We have so much to lose. 
It is better not to look; it is more conven-
ient, to get even more for yourself and your 
safe future.

Finally, I am running away from the world 
bombarding me with millions of cheap pic-
tures, killing my creativity and empathy.  
I am running away from people who do not 
understand that the ability to recognise 
true and reliable information is one of the 
most important skills.

The Port of Manaus is a challenge for every 
traveller, especially those who do not speak 
Portuguese. I  find my ship in the second 
round on the second day. This is all thanks to 
my taxi driver whom I entrusted with my fate 
for these two days. The chaos in the port, high 
temperature, humidity, a heavy backpack, 
but also the thought that I have all my posses-
sions and equipment with me keep me strong.
We go on foot for several hundred metres, then 
hop on a motor boat, and go somewhere. I do 
not have a choice, I have to trust the taxi driver. 
In the end, we reach some ship – I would have 
never got there myself. Jair hangs a hammock 
in which I am supposed to sleep and travel. He 
takes off his phone, gives me his Instagram, 
and offers to help me if I get in trouble. The 
stars align in my favour. I reach my destination 
and meet wonderful people.

On the ship, there are two decks and 
plenty of hammocks, several hundred peo-
ple, people with different faces. This is the 
real Brazil – I feel as if I were among Native 
Americans. The women are beautiful, they 
have slanted eyes, short noses, and coal-
black hair. I can smell marijuana, so I in-
stinctively join those guys. I feel I would be 
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I COR A Z CI EPLEJ.
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safe there. We set sail; it gets dark after an 
hour. One of the guys approaches me and 
asks if I am hungry.

That is how I meet Xavier and his friend. 
A queue for food starts on one side of the 
ship; it moves very fast. I get to know some 
people in the process. The ship is age-old. The 
toilet door is wooden; inside the toilet, there 
is a hook like in a privy in the countryside. 
I reach the kitchen. The door keeps opening 
and closing all the time, and the cook serves 
rations in a second. Splat, splat, and everyone 

leaves with their ration of rice and chicken 
and sweet Brazilian coffee. May I have a vege-
tarian option, please, splat, a plate with chick-
en and rice to one hand, sweet coffee to the 
other hand, the door slams in my face, next. 
I am thinking, such a boat, so many people, 
and everyone is having chicken, how many 
such boats are sailing in Amazonia, Brazil, 
the world.  And what, everyone gets chicken? 
Then they come back and get chicken again?
Where do they keep all those chickens? We 
keep sailing. I am drinking beer from the bar, 

eating rice, smoking with the guys, our con-
versation is slow, English less than elementa-
ry, but we are laughing, some girls join us, and 
it gets merrier.

Only after a while, I notice how the river 
gets narrow and wide alternatively; there is 
the Amazon jungle on either side of the ship, 
with all those animals, hunting, death ma-
chine, and struggle for survival. It all starts 
now, and I am in the very centre of it. I am sur-
rounded by the largest rainforest in the world. 
I  get drowsy. I  need to get on my ham-
mock, which is a challenge in this crowd 
of people and with my one metre and nine-
ty centimetres. I  must look ridiculous. 
I sleep with the knees close to my face and 
I guess I am lying on the head of some guy who 
has hung his hammock under mine – I do not 
know when. Pot and beer do their thing, I fall 
asleep right away. I sleep only for a couple 
hours. Humidity, heavy air, and nature wake 
me up after four. It gets grey. I go to the bow. 
Amazing fog, silence, and sounds from the 
forests. I take some pictures. I get the perfect 
composition thanks to a guy with a hat, who 
is sitting nearby and not paying any attention 
to me. It gets brighter and louder every min-
ute. I see colours I have never seen before. 
Animals appear on the river banks. There are 
wild horses, the sun is rising, it is red, yellow, 
orange, very wet, and it gets hotter. I reach my 
destination after eighteen hours. I get to the 
Port of Manaus at about twelve o’clock. Every-
one takes their hammocks, luggage, and goes 
their own way. To me, it is a brand new world 
where I will spend the next two weeks.  





le zacznijmy od początku. A konkret-
niej – od 759 nut. Uroczyste otwarcie 
jarmarku rozpocznie bowiem, napisa-

ny specjalnie na tę okazję, hejnał, odgrywany 
przez szesnastu trębaczy z okien dworu Artu-
sa. Każdego roku do hejnału zostaje dopisana 
kolejna nuta, przez co sam utwór niejako sta-
rzeje się na równi z wydarzeniem.

To jednak nie jedyny powód, by wpaść na 
jarmark. Jest to wspaniałe miejsce dla wszel-
kiego rodzaju szperaczy, zbieraczy i poszu-
kiwaczy okazji. Co roku, tysiące osób z całej 
Europy przyjeżdża do Gdańska, by pokazać 
swoje towary szerokiemu gronu odbiorców. 
Można znaleźć tu niesamowite okazje, ale 
także spotkać produkty, których nie znajdzie 
się w zwykłym sklepie.

Niewątpliwą zaletą jarmarku jest także bo-
gata oferta gastronomiczna. Górskie oscypki, 
świeże ryby i potrawy z dalekich krain, zdecy-
dowanie umilą przechadzanie się wśród kra-
mów, a może również zainspirują do wprowa-

dzenia odrobiny innowacji do własnej kuchni 
– stoiska jarmarku obfitują w egzotyczne przy-
prawy, które nam w tym pomogą.

Jarmark św. Dominika to także miejsce, 
gdzie spotkać można artystów i rzemieśl-
ników, którzy traktują czas jarmarczny 
jako świetną okazję, by zaprezentować naj-
lepsze ze swoich produktów. Warto udać się 
w okolice ul. Św. Ducha, by nie tylko kupić 
wyjątkową, ręcznie robioną biżuterię, czy 
sztukę użytkową, ale także znaleźć dzie-
ło sztuki artysty, który okazać się może 
kolejnym Picassem. 

Jarmark to też okazja, aby wyjść na spo-
tkanie miastu. Gdańsk przygotował mnó-
stwo warsztatów i gier miejskich związa-
nych z obecnością kupców i artystów, które 
zadowolą nawet najbardziej wymagających 
turystów. Co więcej, jest to również świet-
na okazja, by zawitać na gdańską karuzelę, 
a także zobaczyć wspaniałą panoramę mia-
sta z koła widokowego AmberSky.

Zatem, niezależnie od tego, czy jest 
się zapalonym łowcą okazji, wielbicielem 
sztuki czy smakoszem – Jarmark św. Do-
minika po prostu trzeba zobaczyć. Zapra-
szamy od 27 lipca do 18 sierpnia!  

ENGLISH

759TH ST DOMINIC’S FAIR IS STILL 
FULL OF SURPRISES!

Famous St Dominic’s Fair kicks off on 27 July. 
From that date, the streets of Gdańsk will be full 
of stalls and stands with all sorts of things from all 
over Poland. The fair is a great opportunity to buy 
exceptional souvenirs, taste regional dishes, and 
take part in games and other fun activities.

But let’s start from the very beginning. From 
759 notes, to be precise. The fair will official-
ly open with a bugle call written for the occa-
sion, played by sixteen trumpet players from 
the windows of Artus Court. Every year, an-
other note is added to the budge call, which 
makes it age together with the fair.

But this is not the only reason to attend 
the fair. It is a perfect place for browsers, 
collectors, and bargain seekers. Every year, 
thousands of people from the whole Europe 
come to Gdańsk to present their products to 
a wide group of customers. You may pick up 
a really good bargain or buy products you 
will not find in a regular store.

Another attraction of the fair is its rich 
culinary offering. In-between shopping, you 
may enjoy regional smoked cheese from the 
Tatra Mountains oscypek, fresh fish, and 
exotic dishes. Who knows, maybe it will in-
spire you to experiment a little in the kitch-
en – if yes, you may get some exotic spices 
at the stalls.

St Dominic’s Fair is a place full of art-
ists and craftsmen, who see the event as 
a perfect opportunity to present the best 
of their works. On Św. Ducha Street, you 
will find exceptional hand-made jewellery, 
works of applied art, as well as works of 
artists who may even become the ‘next Pi-
casso’ one day. 

The fair is also a chance to explore the 
city. Gdańsk has prepared plenty of work-
shops and urban games related to mer-
chants and artists that will satisfy even the 
most discerning tourists. Other attractions 
that you can’t pass up include the merry-go-
round and a ride on the AmberSky Wheel 
from where you can admire the spectacular 
panorama of the city.

No matter if you are a bargain seeker, 
an art lover, or a  foodie – St Dominic’s 
Fair is a must. The fair is on from 27 July 
to 18 August! 

A

759. JARMARK 
ŚW. DOMI N IK A WCI Ą Ż ZA SK A KUJE 

JUŻ 27 LIPCA, NA GDAŃSKICH ULICACH POJAWI SIĘ SŁYNNY 
JARMARK ŚW. DOMINIKA, A Z NIM – KRAMY I STOISKA 
Z RÓŻNOŚCIAMI ZE WSZYSTKICH STRON POLSKI. TO OKAZJA, BY 
ZDOBYĆ WYJĄTKOWE PAMIĄTKI, SPRÓBOWAĆ REGIONALNYCH 
POTRAW I WZIĄĆ UDZIAŁ W GRACH I ZABAWACH. 
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est to jeden z najbardziej utytułowanych 
festiwali w Polsce. W zeszłym sezonie 
otrzymał EFFE Award – prestiżową na-

grodę przyznawaną przez Stowarzyszenie Fe-
stiwali Europejskich EFA w kooperacji z Komi-
sją Europejską i Parlamentem Europejskim.

Do Gdańska przybędą m.in. reprezen-
tanci Węgier, Armenii, Rosji, Niemiec oraz 
Włoch by zaprezentować sztukę z całego 
świata. Festiwal zainauguruje spektakl „Jak 
wam się podoba” w reżyserii Krystyny Jan-
dy, realizowany przez regionalny Teatr Wy-
brzeże w Gdańsku.

W  tym roku, poza tekstami samego 
Szekspira, organizatorzy wzbogacili reper-
tuar o twórczość współczesnych artystów, 
jak np. „Rycerza Ognistego Pieprzu” Fran-
cisa Beaumonta oraz dzieła inspirowane, 
takie jak „Rosenkrantz i Guildenstern nie 
żyją” Toma Stopparda.

Tradycyjnie już, Festiwal Szekspirowski 
podzielony jest na nurt główny oraz tzw. Szek-
spirOFF. Ten ostatni to alternatywa dla pozycji 
bardziej klasycznych, wpisująca się w projekt 
„Shaking the Walls”, współfinansowany przez 
program Unii Europejskiej Kreatywna Eu-
ropa. Motywem przewodnim tegorocznego 
konkursu SzekspirOFF będzie zatem interpre-
tacja wszelkiego rodzaju podziałów, murów, 
jakie istnieją między ludźmi na całym świecie. 

Dodatkowo, zobaczyć będzie można pol-
skie adaptacje sztuk Szekspira w ramach fina-
łu Konkursu o Złotego Yoricka. To nagroda 
przyznawana za najlepszą, polską insceniza-
cję dzieł dramatycznych Williama Szekspira 
oraz utworów inspirowanych jego twórczo-

26 LIPCA ROZPOCZYNA SIĘ 23. FESTIWAL SZEKSPIROWSKI. PRZEZ 10 DNI, W GDAŃSKU BĘDĄ GOŚCIĆ TEATRY  
Z CAŁEGO ŚWIATA. UCZESTNICY ZOBACZĄ FINALISTÓW KONKURSU O ZŁOTEGO YORICKA, 
SPEKTAKLE GOŚCINNE I WYDARZENIA Z NURTU SZEKSPIROFF.

23. FESTIWAL SZEKSPIROWSKI 
SPEKTA K LE Z CA ŁEGO ŚW I ATA W SERCU GDA ŃSK A

ścią. W tym roku, do finału zakwalifiko-
wały się 3 spektakle: „Hamlet” w reżyserii 
Mai Kleczewskiej z Teatru Polskiego w Po-
znaniu, „Wieczór Trzech Króli” w reżyserii 
Łukasza Kosa z Teatru Osterwy w Lublinie 
oraz „Kupiec wenecki” w reżyserii Szymo-
na Kaczmarka z Nowego Teatru w Słupsku.

Nie zabraknie także tzw. Letniej Akade-
mii Szekspirowskiej, czyli serii warsztatów, 
spotkań z twórcami, prób otwartych oraz 
seminariów. Jest to prawdziwa gratka dla 
każdego teatromaniaka! 

ENGLISH

23RD SHAKESPEARE FESTIVAL – 
PRODUCTIONS FROM ALL OVER THE 
WORLD IN THE HEART OF GDAŃSK!

The 23rd Shakespeare Festival kicks off on 26 
July. For 10 days, Gdańsk will be hosting theatre 
groups from all over the world. Festival attendees 
will have a chance to see the finalists of Golden 
Yorick Award Competition, guest performances, 
and ShakespeareOFF events.

It is one of the most award-winning festivals 
in Poland. Last year, it won an EFFE Award – 
a prestigious award given by the European 
Festivals Association (EFA) in cooperation 
with the European Commission and the Eu-
ropean Parliament.

Representatives of theatres from Hun-
gary, Armenia, Russia, Germany, and Ita-
ly will come to Gdańsk to present art from 
all over the world. The festival is inaugurat-

ed with ‘As You Like It’ directed by Krystyna 
Janda, prepared by the local Wybrzeże The-
atre in Gdańsk.

This year, apart from Shakespeare’s plays, 
the programme also includes works of con-
temporary authors, such as Francis Beau-
mont’s ‘The Knight of the Burning Pestle’, and 
inspired plays, such as Tom Stoppard’s ‘Rosen-
crantz and Guildenstern Are Dead’.

Traditionally, the Shakespeare Festival 
is divided into two parts: the main stage and 
ShakespeareOFF. The latter is an alternative 
to the classical performances and a part of 
‘Shaking the Walls’ – a project co-financed 
from EU Creative Europe Programme. The 
theme of this year’s ShakespeareOFF Com-
petition is the interpretation of all kinds of 
divisions and walls between people all over 
the world. 

Moreover, Polish adaptations of Shake-
speare’s plays will be presented as part of the 
Golden Yorick Award Competition. The Gold-
en Yorick is an award given for the best Polish 
staging of William Shakespeare’s tragedies 
and plays inspired by his works. This year, 
three performances qualified for the final: 
‘Hamlet’ directed by Maja Kleczewska from 
the Polish Theatre in Poznań, ‘Twelfth Night, 
or What You Will’ directed by Łukasz Kos 
from Juliusz Osterwa Theatre in Lublin, and 
‘The Merchant of Venice’ directed by Szymon 
Kaczmarek from the New Theatre in Słupsk.

Another attraction is the Summer Shake-
speare Academy – a series of workshops, 
meetings with artists, open rehearsals, and 
seminars. It is a real treat for all theatre buffs! 

J
TEKST Jakub Wejkszner   ZDJĘCIE Przemek Szalecki



przestrzeni kolejnych miesię-
cy od września, aż do końca 
sierpnia przyszłego roku bę-

dzie można wysłuchać gry Orkiestry Sym-
fonicznej Filharmonii Bałtyckiej z udziałem 
wybitnych solistów z Europy i świata. Orkie-
stra wykona utwory różnych epok, od baro-
kowych utworów Michała Żebrowskiego po 
prapremierę dzieła Piotra Mossa i od muzyki 
Mozarta po Antona Weberna.

Inauguracja sezonu nastąpi w piątek 13 
września. Od tego dnia w każdy piątek o godz. 
19.00 można będzie wysłuchać gry naszego 
zespołu. 20.09 odbędzie się koncert z muzyką 
filmową W. Kilara i H. Kuźniaka. 27.9 przyje-
dzie do nas Ewa Pobłocka i wykona Koncert 
f-moll F. Chopina. 4.10 wiolonczelista Garry 
Hoffman zagra Koncert Elgara. Później cze-
kają nas występy orkiestry w Gdyni (20.10) 
i Rumii (25.10). Później wysłuchamy 3 kon-
certów symfonicznych w ramach Gdańskiej 
Jesieni Pianistycznej 8-go, 15-go i 22-go listo-
pada. Recital podczas festiwalu wykona m.in. 
Julianna Avdeeva, zwyciężczyni Konkursu 
Chopinowskiego w 2010 r.

Na

ZDJĘCIA PFBTEKST Mikołaj Dudkiewicz
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NOW Y SEZON FILHAR MONII

NA OŁOW I A NCE W GDA ŃSKU
BLISKO 30 KONCERTÓW SYMFONICZNYCH, RECITALE PIANISTYCZNE, KONCERTY FAMILIJNE I EDUKACYJNE, 
TO WSZYSTKO CZEKA NAS W SEZONIE 2019/2020 W POLSKIEJ FILHARMONII BAŁTYCKIEJ W GDAŃSKU.

W grudniu zapraszamy m.in. na koncerty 
sylwestrowe, a potem przez pierwsze tygo-
dnie zimy na bale gdańskie w każdą sobotę 
o godz. 19.00. 28.02.2020 czeka nas światowe 
prawykonanie Koncertu na flet, organy i or-
kiestrę Piotra Mossa. 27.03 natomiast Polish 
Cello Quartet wykona także specjalnie na-
pisany Koncert, tym razem Mikołaja Górec-
kiego, syna słynnego kompozytora Henryka 
Mikołaja Góreckiego. Wyjątkowym gościem 
Filharmonii w kwietniu będzie Kristine Opo-
lais – sopran, solistka Metropolitan Opera 
w Nowym Jorku. Wystąpi ona w ramach 
koncertu charytatywnego „Muzyka czyni 
cuda”. W maju odbędzie się Gdański Festiwal 
Muzyczny z udziałem naszej orkiestry gdzie 
zagra m.in. Jan Lisiecki – fortepian.

Na zakończenie sezonu w czerwcu wysłu-
chamy II Symfonii c-moll G. Mahlera, „Zmar-
twychwstanie” z udziałem chóru Opery Bał-
tyckiej pod dyrekcją dyrektora artystycznego 
Filharmonii, Georga Tchitchinadze. 

Ponadto nasi odbiorcy chcący wziąć 
udział całymi rodzinami w naszych wyda-
rzeniach także nie będą mogli narzekać na 
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jakość naszej oferty. Planowane są dziesiąt-
ki wydarzeń dla najmłodszych od warszta-
tów muzycznych począwszy poprzez kon-
certy familijne o różnorodnej tematyce. 
Ponadto nauczyciele wraz z uczniami szkół 
podstawowych (do 8 klasy włącznie) będą 
mieli do dyspozycji specjalną ofertę dla swo-
ich podopiecznych.

Młodzież w wieku 18-19 lat jest zaproszona 
na wybranych 15 koncertów symfonicznych 
całkowicie bezpłatnie w ramach kontynuacji 
programu „ostrożnie, filharmonia wciąga!”. 
Dzięki programowi w tym roku setki młodych 
ludzi z małych miast i wsi pomorza po raz 
pierwszy miało szansę zetknąć się z muzyką 
symfoniczną i orkiestrą.

Jednym słowem warto śledzić nasz 
repertuar na filharmonia.gda.pl i na face-
book.com/filharmonia. Rozwijać się także 
będzie w tym roku profil „Filharmonia Bał-
tycka dla dzieci” gdzie planowane są atrak-
cyjne konkursy biletowe z we współpracy 
z naszymi partnerami. 

ENGLISH

PHILHARMONIC ON OŁOWIANKA 
IN GDAŃSK STARTS 
A NEW SEASON

About 30 symphonic concerts, piano recitals, family 
and educational concerts – all this and more is await-
ing music lovers in 2019/2020 season in the Polish 
Baltic Philharmonic in Gdańsk. 

From this September to the end of next Au-
gust, the Baltic Philharmonic Symphony Or-
chestra will perform with brilliant soloists 
from Europe and the world. The orchestra 
will play music from different periods, from 
Baroque compositions of Michał Żebrowski 
to the premiere of Piotr Moss’ most recent 
composition; from Mozart to Anton Webern.

The season inauguration is on Friday, 13 
September. From that day, the musicians 
will be performing every Friday at 19.00. On 
20 September, the Philharmonic holds a film 
music concert with compositions of W. Kilar 
and H. Kuźniak. On 27 September, Ewa Po-
błocka will make a guest performance and 
play F. Chopin's Concerto in F Minor. On 4 
October, Garry Hoffman (cello) will present 
Elgar’s Cello Concerto. Next, the philhar-
monic orchestra will perform in Gdynia (20 
October) and Rumia (25 October). On 8, 15, 
and 22 November, the Philharmonic holds 
three symphonic concerts as part of Gdańsk 
Piano Autumn. The festival line-up includes 
a recital of Julianna Avdeeva, the winner of 
2010 Chopin Competition.

In December, the highlight is New Year’s 
Eve concerts. In the first weeks of the win-
ter, we invite all music lovers to the Gdańsk 
Balls every Saturday at 19.00. On 28 Febru-
ary 2020, the Philharmonic holds the world 
premiere of Concerto for Flute, Organ, and 
Orchestra by Piotr Moss. On 27 March, Polish 
Cello Quartet will perform Concerto written 
by Mikołaj Górecki, a son of the famous com-

poser, Henryk Mikołaj Górecki. In April, the 
special guest of the Philharmonic will be Kris-
tine Opolais (soprano), a soloist of the Metro-
politan Opera in New York. She will perform 
during the charity concert ‘Music makes won-
ders’. In May, we organise Gdańsk Music Fes-
tival with our orchestra. The line-up includes, 
among others, Jan Lisiecki (piano).

At the end of the season, the Philharmon-
ic will present G. Mahler’s Symphony No 2 in 
C Minor ‘Resurrection’ in the company of the 
Baltic Opera Choir under George Tchitchi-
nadze, Philharmonic Artistic Director.

In the new season, our offering also includes 
plenty of family events. We are planning dozens 
of events for children, from music workshops to 
a variety of family concerts. Moreover, we are 
preparing a dedicated offering for teachers and 
primary school pupils (up to 8th grade).

Youth at the age of 18–19 are invited to 15 
open symphonic concerts as part of the ‘phil-
harmonic / be careful, it really pulls you in!!!’ 
programme continuation. This year, the pro-
gramme has allowed hundreds of young peo-
ple from small towns and villages in Pomorze 
to listen to symphonic concerts and a sym-
phony orchestra for the first time in their life.

In short, follow us at filharmonia.gda.pl 
and our Facebook page facebook.com/filhar-
monia. We are also developing our Facebook 
page for children ‘Filharmonia Bałtycka dla 
dzieci’ where together with our partners we 
hold attractive competitions in which you can 
win tickets to our concerts.  

Zbliż telefon i odczytaj film
 



WYSPA

G D A Ń S K

dańska Wyspa Spichrzów to architektoniczna per-
ła Trójmiasta. Współczesny kształt tego terenu 
łączyć należy ze średniowieczem - już w XIII w. była 

to dzielnica przemysłowa z pierwszymi spichlerzami, fol-
warkiem miejskim, rzeźnią i wielopiętrowymi magazyna-
mi. Nie miały numerów, tylko inspirujące dziś dewelope-
rów i inwestorów nazwy (Deo, Król Dawid, Daleka Droga). 
Drewniane pomosty służyły do załadunku towarów nad 
brzegami rzek prosto do spichlerzy. Z obawy przed nie-
proszonymi gośćmi i grabieżami, w połowie XVI wieku 
dokonano przekopu Motławy, a do spichrzów dostać się 
było można przez zwodzone mosty. Po zmroku podnoszo-
no je i w ten sposób przestrzeń spichlerzy odcięta od resz-
ty miasta zyskała miano wyspy. Współcześnie potencjał 
urbanistyczny tego terenu wykorzystują z powodzeniem 
inwestorzy, a z rozwiązań architektonicznych korzysta-
ją zachwyceni turyści i dumni mieszkańcy Trójmiasta. 

WYSPA SMAKÓW
Najmocniej tętni życiem serce Wyspy Spichrzów, czyli 
spektakularna przestrzeń miejskiego food hallu – Sło-
ny Spichlerz w miejscu historycznego spichlerza Deo 
Gloria. Nowoczesny wystrój przywodzi na myśl loftowy 
klimat industrialny, przez co jest idealnym miejscem za-
równo na romantyczną kolację, jak i swobodnego drinka 

G

TEKST Kasia Woźniak ZDJĘCIA Radisson Hotel & Suites Gdańsk

NIEZAPOMNIANYCH 
WRAŻEŃ

GOŚCINNY, OTWARTY, A JEDNOCZEŚNIE KOSMOPOLITYCZNY GDAŃSK JAK MAŁO KTÓRE MIASTO W EUROPIE 
POTRAFI SCALAĆ HISTORIĘ Z NOWOCZESNOŚCIĄ – NAJLEPIEJ WIDAĆ TO PO KSZTAŁCIE WYSPY SPICHRZÓW. 
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ze znajomymi. Gdański Słony Spichlerz to bo-
daj jedyna taka restauracyjna formuła w Trój-
mieście – w weekendy do 1 w nocy można tu 
zjeść dania z pełnej karty, a do 3 spokojnie 
korzystać z przestrzeni na przykład przy drin-
ku ze znajomymi. Jak przystało na miasto 
wolności, Słony Spichlerz jest synonimem 
demokratyczności i uniwersalizmu - obok 
siebie usiądą tu weganie, miłośnicy kuchni 
tajskiej, japońskiej, włoskiej i meksykańskiej, 
ale dosiąść się do nich może spokojnie amator 
schabowego albo owoców morza. Dziewięciu 
restauratorów serwuje tu różnorodne dania 
z kart inspirowanych kuchnią całego świa-
ta i kładzie szczególny nacisk na ich jakość 
i sezonowość. Żeby przedłużyć stan błogo-
ści, Słony Spichlerz zaprasza też na słodkie 
przysmaki, a toast za częste powroty można 
wznosić rozmaitymi trunkami – od regio-
nalnego piwa po wyszukane kompozycje 
smakowe drinków. 

Słony Spichlerz zaprasza już od godz. 8 
– wtedy serwuje sycące śniadania z różnych 
stron świata, a w ciągu dnia – lunche i obiady. 
Wielowymiarowy koncept na tysiącu metrów 
kwadratowych tworzy wspólną, otwartą prze-
strzeń dla wszystkich – bez względu na kuli-
narne upodobania. 

Rozległy, doskonale zaplanowany food 
hall to miejsce spotkań, odpoczynku i roz-
rywki. Na ósmym piętrze budynku znajduje 
się Roof Top. Rozciąga się stąd niezapomnia-
ny widok na krańce starówki, a wieczorami 
przestrzeń zamienia się w chilloutowy raj. 
To dlatego miejsce jest uwielbiane przez mu-
zyków – odbywają się tutaj niezapomniane 
koncerty, sety didżejskie i klimatyczne spo-
tkania. Na szóstym i siódmym piętrze mieści 
się dwupoziomowy Sassy Club z przestrzenią 
do tańca. 

WYSPA W PROCESIE
Bliskość Motławy i wielki potencjał Wyspy 
Spichrzów nie pozostawia inwestorów i ar-
chitektów obojętnymi. Nad Motławą powstał 
kompleks apartamentowo-hotelowy Deo Pla-
za z 341 pokojami hotelowymi (4-gwiazdkowy 
Hotel Radisson) i 120 apartamentami w bu-
dynkach usytuowanych na historycznych 
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parcelach po starych spichlerzach, znisz-
czonych podczas II wojny światowej. Znajduje 
się tu m.in. największe w Gdańsku centrum 
konferencyjne na 800 osób. Powstały już pla-
ny przekształcenia i zagospodarowania za-
bytkowych spichlerzy na hotel ze spa. 

Niebawem powstaną tu kolejne komplek-
sy hotelowo-mieszkaniowe, powierzchnie 
biurowe, handlowe i usługowe. Wciąż trwają 
tu prace nad zagospodarowaniem przestrze-
ni. To niebywały kąsek dla wszystkich miło-
śników piękna i pragmatyzmu. 

Wyspa Spichrzów, na której historia prze-
nika się ze współczesnością, to obowiązkowe 
miejsce do odwiedzenia na turystycznej ma-
pie Pomorza. 

ENGLISH

THE UNFORGETTABLE EXPERIENCE OF 
GRANARY ISLAND

There are few cities in Europe which blend tra-
dition and modernity like hospitable, open, and 
cosmopolitan Gdańsk. The best example of this is 
Granary Island. 

The island is an architectural pearl of Trici-
ty. Its present shape dates back to the Middle 
Ages – already in the 13th century, it was an 
industrial district with first granaries, an ur-
ban farm, a slaughterhouse, and multi-storey 
warehouses. The granaries did not have num-
bers but names that still inspire developers 
and investors (Deo, King David, Long Way). 
Goods were loaded directly to the granaries 
from wooden piers on the river bank. For fear 
of uninvited guests and plunder, the Motława 
River was dug, and the granaries could be 
accessed through drawbridges lifted for 
the night. From then on, the area cut off 
from the rest of the city was regarded as an 
island. At present, its urban potential is ex-
ploited by investors, while delighted tour-
ists and proud inhabitants of Tricity enjoy 
its architectural solutions. 

THE ISLAND OF FLAVOURS
The beating heart of Granary Island is Słony 
Spichlerz – a spectacular urban food hall on 

the site of former Deo Gloria Granary. Its 
modern decor refers to industrial loft interi-
ors, which makes it a perfect place both for 
a romantic dinner and a casual meet-up with 
a group of friends. Słony Spichlerz is prob-
ably the only such restaurant in Tricity – at 
the weekend, it serves dishes from the menu 
to 1 a.m. and it is open to 3 a.m. for all those 
who want to, for example, enjoy a drink with 
friends. Located in the city of freedom, Słony 
Spichlerz is a synonym of democracy and 
universality. Everyone will find something to 
their liking here – from vegan dishes, through 
Thai, Japanese, Italian, and Mexican cuisine, 
to seafood and traditional Polish pork chops. 
Nine restaurateurs offer a variety of dishes 
from all over the world made from quality and 
seasonal ingredients. To enjoy the state of 
bliss even longer, Słony Spichlerz also offers 
sweet delicacies and a wide range of alcoholic 
beverages – from regional beer to drinks with 
sublime combinations of flavours. 

The food hall is open from 8 a.m., serving 
delicious breakfasts from across the world in 
the morning and lunches and dinners during 
the day. The multidimensional concept on 
a thousand square metres is a shared and 
open space for everyone, regardless of their 
culinary preferences. 

The spacious and well-arranged food halls 
is a meet-up, relaxation, and entertainment 
spot. Roof Top on the eighth floor of the build-
ing gives stunning views of the Old Town and 
turns into a chill out paradise in the evening. 
That is why it is so popular among musicians 
– it holds unforgettable concerts, DJ sets, and 
atmospheric meet-ups. On the sixth and sev-
enth floor, you will find twostorey Sassy Club 
with dancing space. 

ISLAND UNDER 
DEVELOPMENT
The vicinity of the Motława River and the 
huge potential of Granary Island appeal to 
investors and architects. The area has been 
developed with apartment and hotel complex 
Deo Plaza offering 341 hotel rooms (4-star 
Radisson Hotel) and 120 apartments in build-
ings located on the site of historical granaries 
destroyed during the Second World War. It 
houses, among others, the largest in Gdańsk 
conference centre for 800 people. There are 
also development plans for turning the histor-
ical granaries into a spa hotel. 

Soon, the site will be developed into a ho-
tel and housing complex with office, retail, 
and service spaces. Development works are 
still ongoing. The area is a tasty morsel for the 
lovers of beauty and pragmatism. 

Granary Island, where tradition blends 
with modernity, is a must for all tourists visit-
ing Pomorze.  

SŁ ON Y SPICH LER Z ZA PR A SZA TEŻ NA 
SŁ ODK I E PR Z YSM A K I, A TOA ST ZA 
CZĘ STE POW ROT Y MOŻ NA WZ NOSIĆ 
ROZ M A IT Y M I TRU N K A M I – OD 
R EGIONA L N EG O PI WA PO W YSZ U K A N E 
KOM POZ YCJ E SM A KOW E DR I N KÓW.
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Dziennikarz Canal Plus Sport i prezenter 
wiadomości w TVN i TVN24. Zbzikowany na 
punkcie sportu, oszalały na punkcie muzyki. 
Wielbiciel twórczości z duszą.

limpizm ma problem. Świat się zmienia - niekoniecz-
nie na lepsze - i ruch olimpijski również chce się 
dostosować. Nie próbuje przywrócić blasku tra-

dycyjnym, wiekowym zmaganiom atletów, woli dosto-
sować się do świata. Robi to, co jest w dzisiejszym świecie 
powszechne, choć w przypadku ruchu olimpijskiego przynaj-
mniej dość bezpieczne – podąża za głosem ludu. Czego lud 
chce, to dostaje, co lud akurat wielbi, to jest mu podawane.   

Już za rok w Tokio, podziwiać będziemy wspinaczkę spor-
tową, skateboarding i surfing. Pojawi się też koszykówka ulicz-
na 3x3, w której najbardziej szefowi MKOl podoba się słowo 
„uliczna”, bo zbliżona do „miejskości”. I całe szczęście, że na 
razie program igrzysk się rozrasta. Jeszcze kilka lat temu bo-
wiem bliskie odejścia do olimpijskich zaświatów były zapasy, 
szeptano też o boksie. Słaba oglądalność w telewizji, trybuny 
w halach również świeciły pustkami. Niewiele brakowało, by 
owe ważkie, tradycyjne dyscypliny podzieliły los przeciąga-
nia liny (obecnego na igrzyskach do 1920 roku) peloty (tylko 
w 1900) czy krykieta i krokieta (również tylko 1900).

Być może ów breakdance czyli taniec połamianiec, jak 
niegdyś nazywano tę niewątpliwie wymagającą sztukę, jest 

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz na www.anywhere.pl
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symbolem desperackiej próby uratowania igrzysk. Tak – ra-
towania, bo my kibice, widzowie, dziennikarze najbardziej 
skupiamy się na efekcie ostatecznym, pięknie opakowa-
nym i emocjonującym. A tymczasem chętnych do zorga-
nizowania olimpijskiego szczytu jest coraz mniej. W 2024 
roku igrzyska zorganizuje Paryż, który był jedynym kandy-
datem po tym jak doszedł do porozumienia z Los Angeles. 
Miasto Aniołów dzięki temu układowi zorganizuje igrzyska 
cztery lata później. Z walki o prawa igrzysk, czy to letnich, 
czy zimowych, raz za razem wycofują się kolejni kandyda-
ci, najczęściej po lokalnych referendach.  Niedługo orga-
nizatorzy będą przez MKOl wskazywani a dyscypliny będą 
narzucane z góry i dobierane pod kątem „miejskości”. Nic 
tylko trzymać kciuki...   

ENGLISH

OLYMPIC BREAKDANCE

Five years from now, between 2 and 18 August, when you 
hear hip hop sounds and rhythms coming from Paris, you 
should know that the Olympics have just come. With a bang, 
with poweroves, freeze, drop, and footwork – because these 
are the figures of the new Olympic discipline – breakdance.

The Olympic Games have expanded to 339 competi-
tions. This means 339 sets of medals. But also total ano-
nymity of medallists. Even the greatest heroes get lost in 
the crowd when they are stuck in a niche. But that does 
not seem to bother anyone.

Olympism is in trouble. The world is changing – not nec-
essarily for the better – and the Olympic movement wants to 
adapt to that change. It does not strive to restore the Games 
to their former glory and return to a traditional combat of 
athletes; it prefers to adapt to the circumstances. It follows 
the voice of the people, which is common nowadays, just to 
be on the safe side. People get what they want. People are 
served what they love.

Next year, in Tokyo, we will see competitions in sport 
climbing, skateboarding, and surfing. There will also be 
street basketball, which the Head of the IOC likes for the 
word ‘street’, because it is close to ‘urban’. Luckily, the 
programme of the Olympic Games has been expanding. 
A few years ago, wrestling and boxing were on the verge 
of fading into Olympic oblivion. Poor TV ratings, emp-
ty stands in the halls. Those important traditional disci-
plines nearly suffered the fate of tug-of-war (present at the 
Olympics until 1920), pelota (only in 1900), and cricket 
and croquet (also only until 1900). Maybe the demanding 
art of breakdance is a symbol of a desperate attempt to 
save the Olympics. Yes, we are talking about saving, be-
cause we, fans, spectators, and journalists usually focus 
on the outcome, full of emotions and beautifully served. 
Meanwhile, there are fewer and fewer countries that want 
to host the Olympic summit. In 2024, the Olympic Games 
will be held in Paris, which was the only candidate after it 
reached the agreement with Los Angeles. City of Angels 
will organise the Olympic Games four years later. More 
and more candidates back out from hosting summer or 
winter Games, usually after local referenda. Soon, the or-
ganisers will be appointed by the IOC, and the disciplines 
will be imposed and selected for their ‘urban character’. 
Keep your fingers crossed…   

KIEDY ZA PIĘĆ LAT, MIĘDZY 2 A 18 SIERPNIA, USŁYSZYCIE 
DOBIEGAJĄCE Z PARYŻA BRZMIENIA I RYTMY HIP HOP, WIEDZCIE, 
ŻE DO WASZYCH DOMÓW WDARŁY SIĘ WŁAŚNIE IGRZYSKA 
OLIMPIJSKIE. Z PRZYTUPEM, Z POWERMOVES, Z FREEZE’EM, 
DROPEM I FOOTWORKAMI – BO TAK NAZYWAJĄ SIĘ FIGURY 
W TEJ…NOWEJ DYSCYPLINIE SPORTU – BREAKDANCE.

OLIMPIJSKI
TANIEC
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ZA NAMI NAJWAŻNIEJSZE W POLSCE WYDARZENIE JEŹDZIECKIE – MIĘDZYNARODOWE ZAWODY W SKOKACH 
PRZEZ PRZESZKODY LOTTO CSIO5* SOPOT 2019 LONGINES FEI JUMPING NAIONS CUPTM. 

ZDJĘCIA Monika Metza-JodłowskaTEKST Alicja Kocik
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JEDNA Z NAJWAŻNIEJSZYCH 
IMPREZ JEŹDZIECKICH 
W EUROPIE ODBYWA SIĘ W SOPOCIE
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tą imponującą nazwą kryje 
się impreza, o której mało kto 
wie, że jest jedną z najważniej-

szych w świecie jeździeckim. Podczas tych 
zawodów rozgrywany jest konkurs Pucharu 
Narodów, w którym biorą udział ekipy wybra-
nych państw, walczące o zwycięstwo, punkty 
rankingowe i  kwalifikacje olimpijskie. Takich 
imprez, oprócz sopockiej, odbywa się w ciągu 
roku w Europie jeszcze siedem. 

CSIO to sport na najwyższym pozio-
2niekwestionowanych mistrzów w skokach 
przez przeszkody, sławy światowego jeź-
dziectwa takie jak John i Michael Whitaker 
z Wielkiej Brytanii. Ci bracia, założycie-

Za

le prawdziwego jeździeckiego klanu, to 
żywe legendy, których starty w Igrzyskach 
Olimpijskich mogliśmy oglądać przez kil-
ka dekad. Dziś klan Whitakerów to także 
ich dzieci i wnuki. Bracia Whitaker odwie-
dzili sopockie zawody kilkukrotnie w ciągu 
ostatnich lat, wywołując ogromne porusze-
nie wśród publiczności. John Whitaker, 
Kawaler Orderu Imperium Brytyjskiego, 
ośmiokrotny Mistrz Europy i czterokrotny 
Mistrz Świata ściąga do Sopotu rzesze mi-
łośników jeździectwa. 

Równie głośną gwiazdą, znaną nie tylko 
tym, którzy śledzą ten sport na bieżąco, 
jest Amerykanka, Beezie Madden, którą 
w Sopocie można było spotkać kilka lat temu. 
Ta słynna amazonka zajmowała wówczas 4. 
Miejsce w światowym rankingu, co oznacza, 
ze była czwartym najlepszym zawodnikiem 
na świecie. 

Wśród gwiazd sportu, które odwiedzają 
Sopot warto wymienić także francuskiego 
zawodnika, Kevina Stauta, który w ubiegłym 
roku był prawdziwą sensacją sopockiego 
parkuru. Co ciekawe, ten bardzo dobry za-
wodnik, kilkukrotny Mistrz Świata i Mistrz 
Europy, od tego roku startuje na wałachu 
Calevo 2, którego właścicielem jest Dariusz 
Słupczyński z Gdańska. A zatem wierzcho-
wiec, który przez jakiś czas mieszkał na 
Hipodromie w Sopocie, dziś kontynuuje 
karierę sportową pod jednym z najlepszych 
jeźdźców świata. Jest to wielka radość nie 
tylko dla właściciela konia, ale także dla 
wszystkich, którzy znają Calevo i pamięta-
ją go z Hipodromu. 

Niedawno Calevo 2 i Kevina Stauta moż-
na było oglądać w Paryżu, podczas zawodów 
Longines Global Champions Tour, gdzie sta-
nęli na podium. 

Takie właśnie są sopockie zawody 
CSIO. Startują na nich najlepsi zawodnicy 
świata, a konie sprawiają wrażenie, jakby 
latały, a nie skakały. Być może niewpraw-
ne oko nie dostrzeże różnicy technicznej 
między skokami dobrych koni, a  najlep-
szych na świecie, jednakże ceny, jakie te 

konie mogą osiągać mówią same za siebie. 
Podobnie jak w przypadku koni wyścigo-
wych, tutaj również liczą się predyspozy-
cje, a ceny mogą sięgać nawet kilkunastu 
milionów Euro. 

W tym roku w CSIO wystartowała mak-
symalna dopuszczalna dla tych zawodów 
liczba zawodników – 65 najlepszych spo-
śród najlepszych. Przedstawiciele Austrii, 
Belgii, Brazylii, Francji, Niemiec, Wielkiej 
Brytanii, Irlandii, Izraela, Włoch, Litwy, 
Holandii, Norwegii, Rosji, Szwajcarii 
oraz Polski. 

Dla polskich zawodników możliwość 
startowania w  tak wysoko punktowa-
nych zawodach to duża szansa na wy-
granie wysokich nagród oraz, co bardzo 
ważne, zdobycie punktów do świato-
wego rankingu. Efekty tych startów są 
widoczne, nasi jeźdźcy obecnie zajmują 
coraz wyższe miejsca w rankingu i wal-
czą o możliwość startów na Igrzyskach. 
Polskie jeździectwo powoli odzyskuje 
dawną chwałę. 

Tym bardziej warto odwiedzić zawo-
dy takie jak te organizowane w Sopocie. 
Nawet, jeśli nie jesteśmy zagorzałymi kibi-
cami jeździectwa, to możliwość obejrzenia 
u nas, w Polsce, sportu na poziomie olimpij-
skim jest nie do przecenienia. 

ENGLISH

ONE OF THE MOST PRESTIGIOUS 
EQUESTRIAN EVENTS IN EUROPE 
TAKES PLACE IN SOPOT

The most important equestrian event in Poland 
– the International Showjumping Competition 
LOTTO CSIO 5* Sopot 2019 Longines FEI Jumping 
Nations CupTM – came to an end.

Few people know it is one of the most presti-
gious equestrian events, which includes the 
Nations Cup entered by teams from a num-
ber of countries, fighting for victory, rank-
ing points, and Olympic qualification. Apart 
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DLA POLSK ICH ZAWODN IKÓW 
MOŻLI WOŚĆ STA RTOWA N I A W TA K 
W YSOKO PU N KTOWA N YCH ZAWODACH 
TO DUŻA SZA NSA NA W YGR A N IE 
W YSOK ICH NAGRÓD OR A Z, CO 
BA R DZO WA Ż N E, ZDOBYCIE PU N KTÓW 
DO ŚW I ATOW EGO R A N K I NGU.



from the one in Sopot, there are only seven 
other such events in Europe. 

CSIO is sport at the highest level. It is at-
tended by undisputed showjumping champi-
ons and worldfamous riders, such as John and 
Michael Whitaker from Great Britain. These 
two brothers, the founders of a real horse-rid-
ing clan, are living legends, whose perfor-
mances at the Olympics we followed for a few 
decades. Today, the Whitaker clan also com-
prises their children and grandchildren. The 
Whitaker brothers have appeared in Sopot 
several times within the last years, causing 
tremendous excitement among the audience. 
John Whitaker, a Commander of the Most 
Excellent Order of the British Empire, eight-
times European Champion and four-times 
World Champion, attracts crowds of equestri-
an fans to Sopot. 

Another popular figure was Beezie 
Madden from the US, who came to Sopot 
a few years ago. That famous horsewoman 
was on the 4th position in the world ranking, 
which means she was the fourth best rider in 
the world. 

Other famous participants include Kevin 
Staut, France, who created a great sensation 
at the Sopot Hippodrome last year. What is 
interesting, since this year, this prominent 
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rider, several-times World and Europe 
Champion, has been riding Calevo 2 geld-
ing owned by Dariusz Słupczyński from 
Gdańsk. The horse was living at the Sopot 
Hippodrome for some time and he is now 
making a sports career under one of the best 

riders in the world. It is a great joy not only 
for the horse owner, but also for all those 
who know Calevo and remember him from 
the Hippodrome. 

Not so long ago, Calevo 2 and Kevin Staut 
appeared at Longines Global Champions 
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Tour in Paris, where they took one of top 
three positions. 

That is what CSIO Sopot is like. It is en-
tered by the best riders in the world, and it 
seems that horses are flying, not jumping. 
An untrained eye might not spot a techni-
cal difference between the jumps of good 
horses and the best horses in the world, but 
the prices of these horses speak for them-
selves. Just like in the case of racehorses, 
what counts here is predisposition; the prices 
can be up to EUR several million. 

This year, the maximum allowable num-
ber of riders took part in the competition 
– 65 top riders, including representatives 
from Austria, Belgium, Brazil, France, 
Germany, Great Britain, Ireland, Israel, Italy, 
Lithuania, the Netherlands, Norway, Russia, 
Switzerland, and Poland. 

For Polish riders, an opportunity to take 
part in such high-score event is a great chance 
to win big awards and, what is important, get 
points in the world ranking. We can already 
see the results – our riders are taking good 
positions in the ranking and fighting for 
Olympic qualification. Polish horseriding is 
slowly restored to its former glory. 

Even if you are not a keen fan of horse-rid-
ing, such events as the one in Sopot are a mar-
vellous opportunity to attend a sports event at 
the Olympic advancement level.  

5 0 – 5 1
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ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

Reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg 
i dziennikarz. Autor największych polskich hitów 
komediowych w XXI w. (m.in. "Ciało", "Testosteron" 
i "Lejdis"). "Testosteron" - stale obecny w teatrach 
w kilkunastu krajach - jest również jedną 
z najpopularniejszych dziś polskich sztuk na 
świecie. W 2015 roku Saramonowicz wydał 
bestsellerową powieść „Chłopcy".

 
 KELNERZY 
      TOWARZYSZA P.

CZYTANIE WEDŁUG 
SARAMONOWICZA

GRZEGORZ RZECZKOWSKI, „OBCYM 
ALFABETEM. JAK LUDZIE KREMLA 
I PIS ZAGRALI PODSŁUCHAMI”, WYD. 
ARBITROR, WARSZAWA 2019

Prawdą jest, co wieszczył Wyspiański: klu-
czem do zrozumienia polskiej rzeczywistości 
jest sen. Trwamy w dusznej malignie, męcząc 
się majakami i koszmarami, a jednocześnie 
nie chcąc się z nich wybudzić. Tylko pogrą-
żeniem w głębokim transie – tym najnow-
szym, w którym od dekady utrzymuje nas 
demoniczny hipnotyzer Jarosław Kaczyński 
– można tłumaczyć, że książka dziennika-
rza Grzegorza Rzeczkowskiego, prawdziwie 
wstrząsająca, sensacyjna i zestawiająca nie-
pokojące fakty w sposób dotkliwy i dociekli-

wy, nie tylko nie staje się zaczynem pisowskiej 
Watergate, ale w przedziwny sposób omija 
wszystkie systemy alarmowe, jakie świado-
my naród musi mieć, jeśli chce przetrwać 
jako byt wolny i niezależny. I które już dawno 
powinny w naszym kraju ostrzegawczo wyć. 

Analityczny wysiłek Rzeczkowskiego – 
w którym zastąpił on polskie tajne służby, 
w najlepszym przypadku opieszałe, w gor-
szym zaś obojętne na bezpieczeństwo pań-
stwa – jednoznacznie dowodzi, że afera pod-
słuchowa z 2014 roku nie była, jak się ciągle 
usiłuje nam wmawiać, osobliwą fanaberią 
niesfornego biznesmena oraz podległych 
mu kelnerów z jednej z warszawskich knajp 
dla vipów, ale precyzyjną operacją rosyjskich 
służb specjalnych, której celem było politycz-
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notist, Jarosław Kaczyński. This is the only explanation 
why the book of Grzegorz Rzeczkowski, truly horrifying, 
sensational, and compiling disturbing facts in an incisive 
and sharp way, does not initiate the Watergate scandal of 
the Law and Justice Party, but somehow eludes all alarms 
which a conscious nation should have to survive as a free 
and independent being. The alarms which should have 
gone off a long time ago.

The journalist stands in for the Polish intelligence 
agencies, tardy in dealing with the case or even indifferent 
towards the country’s safety. His analytical effort clearly 
shows that the socalled tap scandal of 2014 was not, as it 
is claimed, a sudden whim of an unruly businessman and 
his waiters from one of Warsaw restaurants for VIPs, but 
a precise operation of the Russian secret service aimed at 
bringing about a political revolution in Poland. On the one 
hand, they wanted to strike at the heart of Tusk’s govern-
ment, who got involved in Ukraine, and on the other 
hand, to carry Poland away from the European Union 
and strengthen the political formations contesting the 
Western system of values. Last but not least, they wanted 
to prevent the Polish government from taking Russian 
coal off the market. 

According to Rzeczkowski, thanks to their influence 
in Polish politics, media, secret service, and business, the 
Russians managed to achieve these goals. An internal 
beneficiary of this political scheming was the Law and 
Justice Party, which came to power in 2015. An openend-
ed question put by Rzeczkowski is whether in 2014 or late 
2013 there was some kind of conspiracy between the then 
opposition (the Law and Justice Party) and Moscow or 
whether Putin’s people helped Kaczyński’s party win the 
elections while doing their own business. The journalist 
believes that this question should be addressed by a Sejm 
investigative committee. At the same time, he adds that 
the Law and Justice party is not interested in clarifying 
the mystery. 

The more so, if there is no investigation that could help 
solve the greatest Polish political scandal since the mar-
tial law period, we should, Ladies and Gentlemen, read 
Grzegorz Rzeczkowski’s book and get acquainted with the 
facts provided therein. I truly encourage you to do so, espe-
cially because what you will find there is more sensational 
than 95 per cent of novels, films, and TV series classified as 
political fiction. 

ne trzęsienie ziemi w Polsce. Z jednej strony chodziło o to, 
by uderzyć w rząd Tuska, który zaangażował się w sprawy 
ukraińskie, z drugiej – by rozerwać bliskość Polski z Unią 
Europejską, umacniając te formacje polityczne, które 
kontestują zachodni system wartości, z trzeciej wreszcie 
– by nie pozwolić polskim władzom na wyeliminowane 
z rynku rosyjskiego węgla. 

Rzeczkowski pisze, że dzięki wpływom w polskiej poli-
tyce, mediach, tajnych służbach oraz biznesie, Rosjanom 
udało się te cele zrealizować w stu procentach. A we-
wnętrznym beneficjentem tych machinacji stała się partia 
Prawo i Sprawiedliwość, która dzięki aferze taśmowej ob-
jęła władzę w 2015 roku. Otwartym pytaniem – na które 
Rzeczkowski nie stawia jednoznacznej odpowiedzi – jest 
to, czy w 2014 roku lub pod koniec 2013 roku doszło do cze-
goś w rodzaju „zmowy” między ówczesną opozycją (czyli 
PiS-em właśnie) a Moskwą, czy też ludzie Putina, kręcąc 
swoje lody, pozwolili partii Kaczyńskiego doślizgać się do 
władzy po odpowiednio wysokiej fali, którą sami wytwo-
rzyli. Dziennikarz twierdzi, że na to pytanie winna dać od-
powiedź sejmowa komisja śledcza, którą należy powołać, 
jednocześnie dopowiada otwarcie, że PiS nie jest żadnym 
wyjaśnianiem zainteresowany. 

Tym bardziej zatem - skoro nie zanosi się na śledztwo, 
które pomogłoby rozwikłać największą polską aferę po-
lityczną od czasów wprowadzenia stanu wojennego – 
należy, szanowni Państwo, czytać książkę Grzegorza 
Rzeczkowskiego i poznawać zawarte w niej oszałamiające 
fakty. Do czego szczerze zachęcam, zwłaszcza, że to, co 
w niej znajdziecie, jest bardziej sensacyjne niż 95 procent 
powieści, filmów i seriali z tzw. political fiction. 

ENGLISH

WAITERS OF COMRADE P.

Grzegorz Rzeczkowski, ‘Obcym alfabetem. Jak ludzie 
Kremla i PiS zagrali podsłuchami’, published by Arbitror, 
Warsaw 2019

Wyspiański was right: the key to understanding Polish 
reality is dream. We are thrashing around feverishly, tor-
mented by phantoms and nightmares, and, at the same 
time, we do not want to wake up. We are living as if in 
a trance – kept in this state for a decade by a demonic hyp-
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N A L E Ż Y,  S Z A NOW N I  PA Ń S T WO,  C Z Y TAĆ  K S I Ą Ż K Ę 
GR Z E G OR Z A  R Z E C Z KOWS K I E G O  I   P OZ N AWAĆ 
Z AWA RT E  W   N I E J  O S Z A Ł A M I A JĄC E  FA KT Y.  D O 
C Z E G O  S Z C Z E R Z E  Z AC H Ę C A M ,  Z W Ł A S Z C Z A ,  Ż E 
T O,  C O  W   N I E J  Z N A J DZ I E C I E ,  J E S T  BA R DZ I E J 
S E N SAC YJ N E  N I Ż  95  PRO C E N T  P OW I E Ś C I , 
F I L MÓW  I   S E R I A L I  Z   T Z W.  P OL I T IC A L  F IC T IO N.



KRÓTKIE PYTANIA
DŁUGIE ODPOWIEDZI
MARIKA KRAJNIEWSKA W ROZMOWIE Z IVO VUCO

“SPRAWIEDLIWOŚĆ W NASZYM KRAJU ISTNIEJE, OWSZEM, ALE WIELU LUDZIOM JEST 
Z NIĄ NIE PO DRODZE. PRAWDA JEST TAKA, ŻE SPRAWIEDLIWOŚĆ KOŃCZY SIĘ TAM, GDZIE 
ZACZYNAJĄ SIĘ PIENIĄDZE. TAK JEST NA KAŻDEJ PŁASZCZYŹNIE ŻYCIA, W KAŻDYM JEGO 
ASPEKCIE. - IVO VUCO, PISARZ, KRYTYK LITERACKI, PODRÓŻNIK. OSTATNIO POJAWIŁA 
SIĘ NAKŁADEM WYDAWNICTWA DOLNOŚLĄSKIEGO KSIĄŻKA JEGO AUTORSTWA PT. 
OFIARY SYSTEMU. SPRAWA TOMASZA KOMEDY. O TYM, CZYM JEST I CZY W OGÓLE 
JEST SPRAWIEDLIWOŚĆ, O BYCIU PISARZEM ŚLEDCZYM, I O TYM, I OWYM W ROZMOWIE 
Z MARIKĄ KRAJNIEWSKĄ W SERII „KRÓTKICH PYTAŃ I DŁUGICH ODPOWIEDZI”.

Dlaczego akurat ta sprawa?
Jak każdy pisarz jestem bacznym obserwatorem świata. 
Sprawa Tomasza Komendy wybuchła nagle i wszyscy 
mówili tylko o  niesprawiedliwości systemu oraz 
milionowym odszkodowaniu dla niewinnie osadzonego. 
Jakby pieniądze te miałyby być antidotum na wszelkie 
zło, które w tej sprawie wydarzyło. Nikt jednak nie 
wspomniał słowem o odszkodowaniu dla rodziny ofiary. 
„Za co?”, zapyta ktoś, kto potrafi wczytać się jedynie 
w to, co pod nos podłożą mu media. Za to, że nie zaznali 
sprawiedliwości i spokoju przez dwadzieścia dwa lata, 
a winę za to ponosi ten sam system, który niesłusznie 
wsadził za kraty Komendę. W pewnej chwili stało się to tak 
bardzo irytujące, że postanowiłem zgłębić całą sprawę od 
samego początku aż do dzisiaj. Po to, aby zrozumieć, gdzie 
leży błąd i co powoduje, że sprawa Tomasza Komendy 
przesłania wszystkim sprawę Małgorzaty Kwiatkowskiej. 
Im więcej akt czytałem, im więcej poznawałem 
szczegółów, przeprowadziłem rozmów i zadawałem pytań, 
które zostawały bez odpowiedzi, tym bardziej byłem 
przerażony. Potwornością sprawców, nieudolnością 
systemu, skalą korupcji, malwersacji, układów, lenistwa 
i głupoty tych, którzy powinny byli tę sprawę załatwić 
raz, a porządnie już na samym początku. W pewnym 
momencie zdałem sobie sprawę, że nie zgadzam się 
na to, jak funkcjonowały i nadal zresztą funkcjonują 
organy ścigania i wymiar sprawiedliwości. Postanowiłem 
przybliżyć całą sprawę od początku do końca szaremu 
Polakowi, który jedyne co wiedział na temat tej sprawy to 
to, że z więzienia wychodzi człowiek niesłusznie skazany, 
któremu postanowili pomóc jakiś dziennikarz i  jakiś 
policjant, na pierwszy rzut oka nie mający w tym żadnego 
interesu. Ale proszę mi wierzyć, ta sprawa nie jest taka 

prosta, jak się wydaje. Znalazłem w niej drugie, a nawet 
trzecie dno. Główni sprawcy wciąż są na wolności i mają 
nadzieję, że ci, którym teraz postawiono zarzuty, pójdą 
do więzienia na długie lata tak, jak było to w przypadku 
Tomasza Komendy.

Jest w naszym państwie sprawiedliwość? Gdzie ją 
widzisz?
Sprawiedliwość w naszym kraju istnieje, owszem, ale wie-
lu ludziom jest z nią nie po drodze. Prawda jest taka, że 
sprawiedliwość kończy się tam, gdzie zaczynają się pienią-
dze. Tak jest na każdej płaszczyźnie życia, w każdym jego 
aspekcie. Czasami trafiają się ludzie prawi i sprawiedliwi 
(i nie mają nic wspólnego z partią o podobnej nazwie), ale 
szybko są usuwani przez tych, którzy sprawiedliwość mają 
w głębokim poważaniu. A jest to zdecydowana większość. 
Walczyć z nimi, to jakby wejść w buty Don Kichota.

Czy warto rozgrzebywać to, co zamknięte? Tak ogólnie 
w życiu.
Jeśli chodzi o sprawę zbrodni w Miłoszycach, to nie było to 
rozgrzebywanie, bo sprawa nigdy nie została zagrzebana, 
jedynie zamieciona pod dywan. A tak ogólnie, w życiu? 
To zależy od wielu czynników: jaki jest tego cel, czemu 
to ma służyć, kto na tym skorzysta, a ilu będzie cierpieć. 
Wychodzę z założenia, że człowiekowi wolno wszystko 
tak długo, jak długo nie krzywdzi innych (czytaj: niewin-
nych). Czasami nawet wskazane jest rozgrzebanie cze-
goś, co uwiera. Choćby po to, żeby uwierać przestało. 
Najłatwiej jest wyprzeć i zapomnieć, udawać, że nic się 
nie stało, ale wydaje mi się, że wszystkie sprawy, za-
równo małe, jak i te wielkie, powinny być załatwione, 
zanim zostaną zapomniane.

L U D Z I E  /  P E O P L E5 4 – 5 5
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Nie wiem. Fakt jest jednak taki, że ten choler-
ny system sprawiedliwości dał dupy po cało-
ści. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że 
dzisiaj „nowy system” powiela błędy „starego 
systemu”. Jak koń, który ma klapki na oczach 
i człapie bezmyślnie za innym koniem.

No to i ja się zapytam - po co to 
wszystko?
Dla ludzi, którzy nie tylko żyją strajkiem na-
uczycieli, aferą Amber Gold i  wojną na linii 
Tusk-Kaczyński. Są sprawy ważniejsze niż 
utrata pieniędzy przez zachłannych obywa-
teli, skłonnych powierzyć własne oszczęd-
ności nawet diabłu, aby tylko się zarobić 
kilka złociszy więcej. Polacy to naród, który 
nie ma nic przeciwko okradaniu innych tak 
długo, jak sami nie zostanie okradziony. Są 
ludzie w tym kraju, których dotknęła praw-
dziwa niesprawiedliwość, jak choćby rodzina 
Kwiatkowskich nie mogących zaznać spokoju 
od dwudziestu dwóch lat. Okłamywanych, 
oszukiwanych, zwodzonych, pozostawio-
nych bez pomocy psychologa, bez pomocy 
finansowej, a nawet bez wsparcia werbal-
nego, tak bardzo im potrzebnego przez te 
wszystkie lata.

Czym jest radość?
Radość to spokój tworzenia, to uśmiechnię-
ta twarz ukochanej osoby, to małe rzeczy, 
które cieszą. Takie jak słońce zimą, deszcz 
w upalny dzień, kawa w miłym towarzy-
stwie, przynajmniej godzina dziennie z do-
brą książką, przyjaciele w potrzebie i góry. 
Góry, góry, góry

Kto daje radość?
Każdy, kto cię szanuje, docenia i wspiera. Ale 
też adoptowane zwierzęta ze schroniska, 
człowiek, którego spotykasz w metrze, czy-
tający twoją książkę, to sąsiad, który wpad-
nie na piwo i pogaduchy, i rodzina, która jest 
gotowa przyjść ci z pomocą zawsze i wszędzie. 
Ale prócz „kto”, jest jeszcze „co”. Jeśli potra-
fimy cieszyć się z małych rzeczy, to radość 
jest wszędzie i zawsze. Czasami tylko trzeba 
się natrudzić, aby ukrytą radość odkopać, ale 
zawsze warto się natrudzić. Zawsze.

Życie to?
Loteria. Taka na chybił trafił. 

Co z tymi górami?
Dużo by gadać. Dobrze, że są. Jeśli powiem, 
że lubię góry, to tak, jakbym nic nie powie-
dział. Każdego roku ryzykuję w górach, aby 
poczuć ich wielkość. Góry to wolność. Mój 
brat mówi, że góry są jak powerbank dla iPho-
ne’a, ładują na full, ale na krótko. Dlatego tak 
często w nie wracamy. Nasza mama dostaje 
gorączki na miesiąc przed naszym wypadem. 

ciężką, poważną i niezwykle ważną dla wielu 
ludzi pracę, dostając za to ochłapy. Ale grani-
ca jest cienka, bo gdybyśmy liczyli na to, że 
dziennikarstwo śledcze może być sposobem 
na dostatnie i wygodne życie, to z miejsca sta-
libyśmy się dziennikarzami brukowymi. A ta-
kich nie brakuje, zarówno w TVP, jak i w TVN. 
Tak samo w prasie prawicowej, jak i lewico-
wej. Wszędzie znajdziesz dziennikarskich 
hochsztaplerów, egoistycznych oszołomów 
i chytrych dorobkiewiczów. Ale są tam rów-
nież tacy, którym zależy, którzy mają coś do 
powiedzenia, coś do zrobienia. Tacy, którzy 
znają znaczenie słowa „empatia”. Jednak tych 
drugich jest mniej i mają ciężej.

Czy znalazłeś odpowiedzi, których 
wcześniej nie było lub były, ale ktoś je 
skrzętnie zataił?
W sprawie zbrodni miłoszyckiej? Tak, zna-
lazłem kilka odpowiedzi, ale jeszcze więcej 
szczegółów, które zostały pominięte, a które 
mogły doprowadzić do rozwiązania sprawy 
w pierwszych latach śledztwa. Nowojorski po-
licjant powiedział mi kiedyś, że wynik śledz-
twa to suma szczegółów. Aż dziw bierze, że 
ktoś mógł pominąć je w sprawie zbrodni mi-
łoszyckiej. Nie wiem, czy z premedytacją, czy 
z głupoty, lenistwa lub braku doświadczenia. 

R A D O Ś Ć  T O  S P OKÓJ  T WOR Z E N I A ,  T O 
U Ś M I E C H N I Ę TA  T WA R Z  U KO C H A N E J 

O S OBY,  T O  M A Ł E  R Z E C Z Y,  KT ÓR E 
C I E S Z Ą .  TA K I E  JA K  S Ł O Ń C E  Z I M Ą , 

DE S Z C Z  W  U PA L N Y  DZ I E Ń,  K AWA 
W  M I ŁY M  T OWA R Z YS T W I E ...
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Z jakimi problemami zmaga się pisarz 
śledczy?
„Po co ci to?” – te zdanie słyszę najczęściej. 
I to jest największy problem – strach, który 
paraliżuje zdroworozsądkowość. Wszyscy 
się boją, od świadków, przez znajomych i ro-
dzinę, po kolegów dziennikarzy i wydawcę. 
Każdy boi się czegoś innego – jedni zemsty, 
inni ośmieszenia, a jeszcze inni pozwów 
sądowych. Ale jednocześnie wszyscy oni 
chcą, abyś wykonał najlepszą robotę, na jaką 
cię stać. Zapominają jednak, że bez ryzyka 
i wsparcia, dziennikarz śledczy niczego nie 
wskóra. To jak u aktora – nawet najlepszy 
aktor nie pociągnie sztuki, jeśli w koło ma 
samych amatorów, grających na innym pozio-
mie niż on. Poza tym są jeszcze ludzie zawist-
ni, ale to temat rzeka. Kolejnym problemem 
jest nonszalancja wymiaru sprawiedliwości, 
który uważa, że dziennikarz śledczy to czło-
wiek tworzący teorie spiskowe i nie należy 
brać na poważnie jego rewelacji. Jest jeszcze 
szykan ze strony ludzi blisko związanych ze 
sprawą, a wciąż piastujących intratne pozycje. 
Dziennikarz śledczy to taka drzazga w dupie 
tych, których się rozpracowuje. Trzeba jed-
nak umieć rozróżnić dziennikarza śledczego 
od dziennikarza brukowego. My nie szuka-
my taniej sensacji, my staramy się wykonać Z
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Uważa, że powinniśmy się zająć czymś innym, znaleźć 
sobie inne hobby. Wtedy mój brat mówi: „Dobrze, mamo. 
Masz rację. Właśnie zapisałem się na kurs skoków spado-
chronowych”. Zawsze szukamy szlaków niedostępnych 
i trudnych. W górach jesteśmy wolni – wiem, to banał, ale 
tak właśnie jest. Kiedy podchodziłem pod Everest, byłem 
skrajnie wykończony, a mimo to przeżyłem najszczęśliw-
sze chwile w życiu. Trudno to opisać w kilku zdaniach, ale 
kiedy stajesz na szczycie ponad chmurami, a nawet kiedy 
człapiesz krok za krokiem przez chmury otulony, kiedy 
jest ciężko, bez sił, a głowa przestaje pracować, to w koń-
cu osiągasz stan nirwany i wiesz, że tego było ci trzeba; że 
właśnie to jest ten strzał, który sprawia, że czujesz życie 
każdym milimetrem swego ciała. 

Kim jest Ivo Vuco?
Pisarzem, krytykiem literackim, dziennikarzem, redak-
torem… czyli nikim ważnym. Większość ludzi uważa, że to 
co robię trudno nazwać pracą, to raczej coś na pograniczu 
fanaberii i hobby. Nie wyprowadzam ich z błędu. Kocham 
ciszę i spokój, nie znoszą pozerstwa, lansu i prostactwa 
(nie mylić z wariactwem). Chyba dlatego właśnie wciąż się 
przeprowadzam. Z Zamościa do Nowego Jorku; z Nowego 
Jorku do Dublina; z Dublina do Warszawy… a teraz znów 
uciekam. Tym razem na wieś, gdzie ciszy i spokoju mam 
pod dostatkiem. Z drugiej zaś strony kocham wyzwania 
w myśl zasady: im gorzej, tym lepiej. Trudne przeprawy 
przez szczyty gór, pustynie, lodowce czy lasy. Zakrawa to 
o hedonizm, ale podszyty jednak cierpieniem i bólem… 

Oczywiście na własne życzenie. Lubuję się w czerwonym 
winie, pikantnych potrawach i pięknych powieściach. 
Pięknych nie znaczy nudnych, bo wachlarz piękna w lite-
raturze zaczyna się od Bułhakowa, Dickensa i Dumasa, 
przez Jana Głuchowskiego, Mario Puzo i  Virginię 
Andrews, aż po Borlika, Galińskiego i Krajniewską.

Plany na przyszłość. 
Pracuję nad kilkoma projektami na raz. Kończę dopiesz-
czać (po raz kolejny) „Stos spadających liści”, powieść 
na podstawie prawdziwych wydarzeń, które nigdy się nie 
wydarzyły (!) Tak, tak, nie ma w tym opisie żadnej po-
myłki. Drugą książką, nad którą pracuję, to „Manuskrypt 
Wojnicza”, pierwsza część z serii o parze detektywów 
Lunie Darskiej i Alicji Korin. A poza tym kompletuję mate-
riały do biografii Oscara Wilde’a. No i Hultaj Literacki, pro-
jekt, który zabiera mnóstwo czasu, ale daje jednocześnie 
niebywałą satysfakcję. Z założenia blog literacki, szybko 
stał się czymś więcej, pięcioosobową grupą krytyków li-
terackich, którzy współpracują ze wszystkimi wydawnic-
twami w Polsce, wyszukując i recenzując najznamienitsze 
tytuły, promując pisarzy, których po prostu trzeba poznać 
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i dając czytelnikom stronę, na której nie lansują się influ-
enserzy z książką w tle. Dla nas ważny jest przekaz – pisząc 
o książkach, chcemy dawać obraz książek, a nie cycków, 
nóg, kubków z kawą, piesków otulonych kocem, czy in-
nych podobnych banałów. Podchodzimy do naszej pracy 
z wielką powagą i profesjonalizmem. W hultaju literackim 
liczą się jedynie autorzy, ich książki i wydawnictwa.  To nie 
jest jednak praca, to frajda i sposób na obcowanie z więk-
szą ilością literatury. To wyzwanie i nauka. 

A prywatnie?
A prywatnie niech zostanie prywatnie. 

ENGLISH

FEAR PARALYSING COMMON SENSE

There is justice in our country, but for a lot of people, it is just out 

of their way. The truth is that justice ends where money starts. 

It is the same in every aspect of life. Ivo Vuco, a writer, literary 

critic, traveller. Recently, his book entitled ‘Ofiary systemu. Sprawa 

Tomasza Komendy’ [Victims of the System. The Case of Tomasz 

Komenda] appeared under the imprint of Dolnośląskie Publishing 

House. What justice is and whether it exists at all, what it is like to 

be an investigativ

Why this particular case?
Like every writer, I’m a keen observer of the world. The 
case of Tomasz Komenda erupted suddenly, and everyone 
was talking about the injustice of the system and millions 
in compensation for the wrongfully condemned. As if the 
money was an antidote to all the evil that happened. Still, 
nobody has mentioned compensation for the family of the 
victim. ‘For what?’ ask those who only read what the media 
give them on a plate. For the fact that they didn’t get justice 
or peace of mind for twenty-two years, and the system that 
wrongfully imprisoned Komenda is to be blamed for that. 
At some point, it became so irritating that I decided to look 
into the case from the very beginning. To understand where 
the mistake was and why the case of Tomasz Komenda 
overshadows the case of Małgorzata Kwiatkowska. 
The more files I read, the more details I discovered, 
conversations I held, questions I asked which remained 
unanswered, the more terrified I was. With the cruelty of 
the offenders, the ineffectiveness of the system, the scale 
of corruption, embezzlement, connections, laziness, and 
stupidity of those who should have dealt with the case once 
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and for all at the very beginning. At some point, I realised 
that I object to the way the judiciary and law enforcement 
have functioned. I decided to describe the case from start 
to finish to average Joe, who has only known that a man who 
was wrongfully condemned was let out of prison with help 
of a journalist and a policeman who didn’t have any interest 
in the case on the surface. But, believe me, the case isn’t as 
simple as it seems. There is much more to the story. 
The offenders are still out there and hope that those 
who have been charged will go to prison for years, just 
like Tomasz Komenda.

Is there any justice in our country? Where do you 
see it?
There is justice in our country, but for a lot of people, it is 
just out of their way. The truth is that justice ends where 
money starts. It is the same in every aspect of life. There 
are some people who are fair, honest, and sincere, but 
they’re quickly removed by those who don’t give a damn 
about justice. And the latter are in huge majority. To fight 
them is like to step into the shoes of Don Kichot.

Is it worth it to rake up the past at all? In life in 
general.
As regards the crime in Miłoszyce, it wasn’t raking up the 
past, because the case had never been closed, only swept 
under the rug. But in life in general? It depends: what the 
purpose is, who will benefit from it, how many will suffer. 
In my opinion, an individual can do everything as long as 
they don’t hurt the others (read: the innocent). It’s some-
times even better to rake up something that you’re not 
comfortable with. At least to get over it. It's easier to deny, 
forget, pretend that nothing is wrong, but I think that all 
cases, important and irrelevant ones, should be solved be-
fore they’re forgotten.

What problems does an investigative writer face?
‘What's that for?’ that’s what I hear most often. And that’s 
the biggest problem – fear paralysing common sense. 
Everyone is afraid – from witnesses, through friends 
and family, to fellow journalists and the publisher. 
They’re afraid of different things – retaliation, humilia-
tion, lawsuits. At the same time, they want you to do your 
best. They seem to forget that without risk and support, 
an investigative journalist can't get very far. It’s like act-
ing – even the best actor won't do and save the play if he’s 
surrounded by amateurs. Besides, there are also envious 
people, but that’s a very broad subject. Another problem 
is the nonchalant attitude of the judiciary who believe that 
an investigative journalist is a conspiracy theorist and his 
revelations shouldn’t be treated seriously. There are also 
constant insults on the part of people closely related to the 
case who still hold important positions. The investigative 
journalist is a pain in the ass of those under investigation. 
But there is a  difference between the investigative jour-
nalist and the gutter journalist. We don’t look for cheap 
sensation; we do hard, serious, and very important work 
for peanuts. The line is thin; if we believed that investi-
gative journalism can ensure us comfortable and afflu-
ent life, we’d become gutter journalists right away. And 
there are plenty of the latter in TVP and TVN. The same 
with the right-wing and left-wing press. There are 

K A Ż DY  B OI  S I Ę 
C Z E G O Ś  I N N E G O 
–  J E D N I  Z E M S T Y, 

I N N I  O Ś M I E S Z E N I A , 
A   J E S Z C Z E  I N N I 
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plenty of charlatans, egoistic lunatics, and 
greedy nouveaux riches. But there are also 
those who care, who have something to say. 
Those who know the meaning of the word 
‘empathy’. But they’re in minority and have 
a pretty tough time.

Did you find any answers which weren’t 
there or were carefully hidden?
About the crime in Miłoszyce? Yes, I did find 
several answers and plenty of details which 
had been passed over and which could have 
helped solve the case in the first years of the 
investigation. Once, a policeman from New 
York told me that the result of the investiga-
tion is a sum of details. I’m surprised they 
were passed over in the case of the crime in 
Miłoszyce. I don’t know whether it was inten-
tional or resulted from stupidity, laziness or 
inexperience. I don't know. The fact is, how-
ever, that the bloody justice system screwed it 
up. The worst part is that today, the ‘new sys-
tem’ repeats the mistakes of the ‘old system’. 
Just like a blinkered horse trudging behind 
another horse without thinking.

I’ll ask you the same question – why do 
you do it?
For people who see beyond the teachers’ 
strike, Amber Gold scandal, and the war be-
tween Tusk and Kaczyński. Some things are 
more important than money lost by greedy 
people who would entrust their savings even 
to the devil to earn a few zlotys more. Poles 
don’t mind stealing as long as it’s not their 
money that’s stolen. There are people in this 
country affected by injustice, such as the 
Kwiatkowscy family, who haven’t found peace 
for twenty-two years. They’ve been lied to, 
deceived, deluded, left without psychological, 
financial, or even verbal support they've been 
needing so much all those years.

What is happiness?
Happiness is peace of mind, a smiling face of 
your loved one, the little things that make you 
happy. Just like the sunshine in winter, the 
rain on a hot day, a cup of coffee in a nice com-
pany, an hour a day with a good book, friends 
in need, and the mountains. The mountains…

Who brings happiness?
Everyone who respects, appreciates, and sup-
ports you. Also adopted pets, a person you 
meet on the tube, a person reading your book, 
a neighbour who drops in for a beer, and fam-
ily ready to help you whenever and wherever 
you are. Apart from ‘who’, there is also ‘what’. 
When you learn to appreciate the little things, 
you will be happy wherever you are. This hap-
piness is sometimes hard to find, but it's worth 
the effort. Always.

other hand, I love challenges in line with the 
principle – the worse, the better. Crossing 
the mountains, deserts, glaciers, or forests. 
It sounds like hedonism, but it's streaked 
with suffering and pain… Of course, it’s of 
my own accord. I love red wine, spicy food, 
and beautiful novels. Beautiful doesn’t 
mean boring, because beauty in litera-
ture begins with Bulgakov, Dickens, and 
Dumas, through Jan Głuchowski, Mario 
Puzo, and Virgnia Andrews to Borlik, 
Galiński and Krajniewska.

What are your plans for the future? 
I’m working on several projects right now. I’m 
finishing (again) ‘Stos spadających liści’ – my 
novel based on a true story which has never 
happened (!) Yes, it's no mistake. Another book 
I’m working on is ‘Manuskrypt Wojnicza’ – the 
first part of the series on a couple of detec-
tives, Luna Darska and Alicja Korin. Besides, 
I’m doing research for a biography of Oscar 
Wilde. And there’s also ‘Hultaj Literacki’ – 
a project which takes a lot of time but is also 
a major source of satisfaction. Inherently, it 
was supposed to be a literary blog, but it soon 
turned into a group of five literary critics coop-
erating with all publishing houses in Poland, 
searching for and reviewing the best books, 
promoting writers who deserve recognition, 
and providing readers with a website free from 
influencers with books in the background. 
What matters to us is the message – when 
we write about books, we concentrate on 
books, not tits, legs, cups of coffee, dogs in 
blankets, or other banalities. Our approach 
is serious and professional. Hultaj Literacki 
centres round writers, their books, and pub-
lishing houses. But it's not a job – it’s rather 
fun and an opportunity to be closer to liter-
ature. It’s a challenge and a chance to learn. 

And in private?
Let’s keep private what’s private. 

Life is?
A lottery. Hit or miss. 

What about those mountains?
That’s a long story. I’m glad they exist. To say 
that I like the mountains is like to say nothing 
at all. I risk my life in the mountains every 
year to feel their freedom. The mountains are 
freedom. My brother says the mountains are 
like a power bank for an iPhone; they charge 
you to full but for a short time. That’s why we 
come back there so often. Our mum gets sick 
a month before our trip. She thinks we should 
get a new hobby. Then my brother is like, 
‘Okay, mum. You’re right. I’ve just signed up 
for a parachuting course.’ We always look for 
inaccessible and difficult trails. In the moun-
tains, we're free – I know it sounds cliché, 
but that’s true. When I was climbing Mount 
Everest, I was exhausted, and still it was the 
best time in my life. It’s hard to describe it 
in a few sentences, but when you're stand-
ing at the top of the mountain, over the 
clouds, or even when you’re trudging in 
the clouds, when it’s hard, you’re exhaust-
ed, and your head stops working, you 
reach the state of nirvana and you know 
you needed it; that it’s that shot which lets 
you experience your life with every milli-
metre of your body. 

Who is Ivo Vuco?
A writer, literary critic, journalist, editor… 
nobody important. Most people think that 
what I do is hardly work but rather something 
in between hobby and whims. I don’t try to 
convince them otherwise. I love silence and 
peace, I hate posturing, swag, and crudeness 
(not to be confused with crazy good). I guess 
that’s why I move so often. From Zamość to 
New York; from New York to Dublin; from 
Dublin to Warsaw; and now I’m moving 
again. This time, to the countryside, where 
there is plenty of peace and silence. On the 
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FALLINGWATER
HARMONIA CZŁOWIEKA Z NATURĄ

“STUDIUJ NATURĘ, KOCHAJ NATURĘ, BĄDŹ BLISKO NATURY, ONA CIĘ NIGDY 
NIE ZAWIEDZIE”-FRANK LLOYD WRIGHT.
TEKST I ZDJĘCIA Karolina Hrabczak-Duda
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rzygnębia fakt, że najbardziej pożąda-
ne skojarzenie architektury z naturą 
wcale nie jest tak oczywiste i bezwa-

runkowe jak być powinno. Jeżeli jestem 
w mniejszości nie uważając, że człowiek ma 
prawo czynić sobie Ziemię poddaną to jednak 
wytrwam w tej mniejszości do końca i nic nie 
zmieni mojego przekonania, że jesteśmy tu 
tylko gośćmi i jako tacy nadużywamy gościn-
ności już od dawna, a zmiany przychodzą bar-
dzo powoli. 

Zdarza się, że oglądam program o ar-
chitekturze, w  którym właściciele domu 
przyznają, że jednym z priorytetów jakim 
kierowali się w fazie projektowanie to zwią-
zek domu z naturą. Ich marzeniem było, aby 
projekt wpisywał się w otoczenie, a nie zabu-
rzał go i był jak muchomor na zielonej łące. 
Boleję nad ilością “muchomorów” wokół 
mnie; w usprawiedliwieniu zrzucam winę na 
naszą historię i cenę jaką nasza rodzima ar-
chitektura zapłaciła za wszystkie zawieruchy. 
W jakimś sensie to nawet fascynujące obser-
wować historię wyrytą trendami królującymi 
w naszych domostwach.

Mówiąc o idealnym mariażu bryły z oto-
czeniem, chyba nie ma lepszego przykładu 
niż Fallingwater (ang. wodospad) zaprojekto-
wany przez Franka Lloyda Wright’a na zamó-
wienie rodziny Kaufmannów.

Ktokolwiek, kto będzie miał szczególną 
przyjemność odwiedzać Nowy Jork raczej 
na pewno w pewnym momencie swojej wi-
zyty uda się na Piątą Aleję, żeby podziwiać 
muzeum Guggenheima, którego twórcą 
jest ten największy architekt amerykański. 

Czy tylko po to, aby zobaczyć niepowta-
rzalną, organiczną bryłę, czy po to aby wejść 
do środka i podziwiać antresolę w kształcie 
ślimaka zwieńczoną wyjątkowym świetli-
kiem, czy też po to, aby zobaczyć ekspozycje 
i przejść przez słynne sale wystawowe, bez 
względu na cel wizyty, budynek ten na zawsze 
pozostanie w pamięci i nie pomylimy go z żad-
nym innym. 

Tym bardziej mogę zaskoczyć donosząc, 
że to jednak oddalony od Manhattanu o po-
nad 6 godzin jazdy samochodem Fallingwater 
jest uznany za największe dzieło Wrighta.
Dom Kaufmannów położony jest w stanie 
Pensylwania, około 90 minut jazdy samo-
chodem od miasta Pittsburgh. Nie ma opcji 
trafienia na niego przez przypadek czy też "po 
drodze". Do samego centrum dla odwiedzają-
cych trzeba dojechać samochodem przez las, 
a od parkingu czeka nas jeszcze dojście prze-
pięknie położoną ścieżką wsród drzew, co nie 
powinno zająć dłużej niż 15 minut.

Decydując się na jego zwiedzenie w więk-
szości przypadków jest to wycieczka zaplano-
wana właśnie w tym celu z możliwością zoba-
czenia jeszcze czegoś, na przykład muzeum 

W R A Z  Z E  S WOI M I 
N I E Z W Y K ŁY M I  DZ I E Ł A M I , 

F R A N K  L L OY D  W R IGH T 
DA Ł  N A M  C O Ś  J E S Z C Z E , 

A   M I A NOW IC I E  P OJ Ę C I E 
A RCH ITEKTU RY ORGA N ICZ N EJ. 

KAROLINA 
HRABCZAK-DUDA 
 
Ukończyła prestiżowy Fashion Institute of 
Technology na wydziale projektowania wnętrz. 
W 2006 wraz z mężem założyła w Nowym 
Jorku Interior Domi – działalność o charakterze 
projektowo-wykonawczym. W 2014 wróciła 
do Polski, gdzie kontynuuje swoją pasję 
do projektowania i pisania. Łączy w sobie 
europejskie poczucie estetyki i zamiłowanie do 
minimalizmu z doświadczeniem zdobytym na 
rynku amerykańskim.
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Andy Warhola w Pittsburghu, ale raczej nigdy odwrotnie. 
Niemniej jednak, od momentu kiedy dom został udostęp-
niony zwiedzającym w 1964 roku obejrzało go ponad 5 
milionów miłośników architektury. Dom zwiedzać można 
tylko z przewodnikiem w grupach, a bilety trzeba zakupić 
wcześniej przez internet.

Ponieważ nie należę do ludzi cieszących się poran-
kiem i  przysłowie kto rano wstaje, temu Pan Bóg 
daje to zdecydowanie nie moja bajka, byłam roz-
czarowana kiedy jedyne dostępne bilety na dzień, 
w którym mogliśmy wybrać się do Pensylwanii oka-
zały się być na 8:30 rano. Okazało się jednak, że 
pozorna niedogodność to najlepsza możliwa opcja 
i  jedyny moment, kiedy można zobaczyć dom bez 
turystów w tle.

To był jeden z tych perfekcyjnych, wiosennych dni. 
Idealny błękit nieba i jeszcze chłodno o poranku, ale jed-
nocześnie wiesz, że dosłownie za chwileczkę promienie 
słońca wezmą Ziemię w swoje ciepłe objęcia i ogrzeją nas 
w swojej łaskawości. 

Dom nie uchyla nam ani rąbka swojej tajemnicy dopó-
ki nie pokonamy leśnej ścieżki prowadzącej od centrum 
turystycznego. Położony w lesie jest zatopiony wśród 
drzew, otoczony tylko śpiewem  ptaków i szumem nie-
odłącznej wody, niewidoczny do ostatniego kroku, któ-
ry robimy idąc przez las.

Przed oczami zwiedzających staje nagle, w całej swojej 
okazałości. W jakimś sensie prawie niepozorny, a jedno-
cześnie majestatyczny i onieśmielający.

Ten moment, kiedy cała nasza grupa stanęła przed 
arcydziełem Wrighta i zapanowała cisza, którą można by 
nazwać nabożną jest niezapomniany. Są takie momentu 
w życiu, które pozostawiają w nas niezatarty ślad i dla 
mnie to był właśnie jeden z tych momentów. Nie wiem 
na ile spotęgowany tym, że jestem projektantem wnętrz; 
każdy ma swoją indywidualną formę percepcji, niepod-
ważalnie jednak na każdym, bez wyjątku, to miejsce robi 
wrażenie. Kiedy staliśmy tak w milczeniu, patrząc na obłe, 
charakterystyczne tarasy powoli zalewane słońcem, mia-
ło się wrażenie, że otwierają się drzwi do nowego zmysłu, 
zmysłu postrzegania i czerpania inspiracji.

Kiedy w 1935 roku Frank Lloyd Wright został poproszo-
ny przez rodzinę Kaufmannów o zaprojektowanie dla nich 
domu weekendowego, jego inspiracją stała się otaczająca 
go natura, a dokładniej skała, woda i roślinność. 
Wzburzona woda kaskadowych wodospadów jest moty-
wem przewodnim arcydzieła.

Kaufmanowie zakochani byli w otoczeniu, gdzie miał 
powstać ich dom, wyobrażali sobie jednak, że zostanie on 
usytuowany tak, aby z odległości mogli podziwiać ulubio-
ne wodospady. Ich architekt postanowił jednak popchnąć 
swój koncept o krok bliżej inspiracji i osadził budynek 

F A L L I N G W A T E R  H A R M O N I A  C Z Ł O W I E K A . . .



wsparty ponad nimi. Sytuując Fallingwater 
ponad wodospadem, Frank Lloyd Wright 
dał najlepszy wyraz jednemu ze swoich 
podstawowych przekonań o konieczności 
pojednania człowieka z naturą.

W dziejach wielkiej architektury powta-
rza się charakterystyczny wzór. Do stworze-
nia każdego dzieła potrzebny jest nie tylko 
geniusz wybitnego architekta, ale również 
otwartość klienta i jego wiara w promowa-
nie nowatorskich idei i rozwiązań. Owocna 
współpraca pomiędzy klientem a architek-
tem jest możliwa tylko w oparciu o wzajem-
ny szacunek i zaufanie. W tym sensie Frank 
Lloyd Wright i rodzina Kaufmannów stanowi-
li perfekcyjny tandem.

Projekt Fallingwater powstał w przecią-
gu kilku godzin oczekiwania na przybycie 
Edgara Kaufmanna. Tego dnia zapowiedział, 
że przybędzie do studia, aby obserwować 
postęp prac nad projektem. Nie zdążył prze-
śledzić żadnego etapu, bo kiedy przybył na 
miejsce Frank Lloyd Wright miał już gotowe, 
ręcznie zrobione szkice domu, łącznie z na-
zwą Falingwater widniejącą pod rysunkami 
planu, perspektywy i sekcji. Te rysunki, które 
były pierwszymi, stały się zarazem ostatnimi.

Wraz ze swoimi niezwykłymi dzieła-
mi, Frank Lloyd Wright dał nam coś jeszcze, 
a mianowicie pojęcie architektury organicz-
nej. Trend w architekturze promujący harmo-
nię pomiędzy ludzkimi domostwami a świa-
tem naturalnym. 

Jest to koncept, w którym otoczenie, 
budynek oraz wykończenie wnętrza sta-
ją się wspólną, nierozerwalną częścią 
jednej kompozycji.

Granica pomiędzy światem zewnętrznym 
a wnętrzem domu zostaje zatarta. W domu, 
nad wodospadem ten efekt został osiągnięty 
poprzez użycie tych samych kamiennych 
podłóg przechodzących z pokoju na taras. 

Kiedy Frank Lloyd Wright pracował nad 
projektem domu nad wodospadem miał 68 
lat. Nasuwa się wiele reakcji, z których "wow" 
jest najbardziej lakoniczną, ale i jakże słusz-
ną. Dla mnie to przykład  ludzkiego geniuszu, 
przesuwania własnych granic i wiary we wła-
sne możliwości. 

ENGLISH 

FRANK LLOYD WRIGHT – 
FALLINGWATER – HARMONY OF MAN 
AND NATURE 

‘Study nature, love nature, stay close to nature. It will 
never fail you. Frank Lloyd Wright. Were it not for 
the author, the quote might be associated with ev-
erything but architecture. It could appear in a menu 
of a vegan restaurant or be used by a travel agency 
promoting nature tours or as and a manifesto of 
a slow life movement.

It is actually depressing that the most desir-
able association of architecture and nature is 
not as obvious and unconditional as it should 
be. If I am in the minority not to think that 
man has the right to subdue the Earth, 
I would stay in the minority and continue 
to think we are only guests here, abusing 
the hospitality of our planet for too long, and 
changes are coming slowly. 

Recently, I was watching a show about 
architecture, where house owners admitted 
the harmony with nature was one of their 
priorities while designing the house. They 
wished the design to blend into its surround-
ings, not to disturb the picture and be like 
a fly agaric on a green meadow. I regret there 

Narożne okna otwierają się na zewnątrz, aby 
zaburzyć formę pokoju naturalnie kojarzone-
go z "czterema ścianami”.

Budowa Fallingwater została ukończona 
w 1937 roku i tego samego roku zdjęcie archi-
tekta ukazało się na okładce magazynu Time 
z rysunkami dzieła w tle.

W roku 1938, Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
(MOMA) w  Nowym Jorku poświęciło 
Fallingwater dwuletnią, wystawę objazdo-
wą. Niedługo później, charakterystyczny 
kształt ukazał się na okładkach magazynu 
Life i Architectural Forum. Zyskał miano naj-
bardziej rozpoznawalnego domu na świecie. 
Przychodzi mi na myśl wolne tłumaczenie an-
gielskiego idiomu, ale jakże oddające to, co 
zrobił architekt: podbił wyobraźnie świata 
(capture worlds imagination).
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are so many ‘fly agarics’ around me; in their defence, 
I blame our history for the prize our Polish architecture 
has paid for the turmoil. In some way, it is fascinating to 
observe history carved with trends reigning supreme in 
our houses.

Speaking of a perfect marriage of a building and its 
surrounding, I guess there is no better example than 
Fallingwater designed by Frank Lloyd Wright to the order 
of the Kaufmann family.

When in New York, at some point, you will surely visit 
the Guggenheim Museum on Fifth Avenue, designed by 
the greatest American architect. Regardless of the pur-
pose of your visit – whether it is to see the unique organic 
building, go inside and admire a snail-shaped entresol 
with a remarkable skylight, or to see the famous exhi-
bitions and exhibition rooms – you will never forget the 
building or mistake it for another.

It is therefore even more surprising that it is 
Fallingwater, located within a 6-hour drive of Manhattan, 
which is regarded as Wright’s greatest work.

The Kaufmann House is situated in the state of 
Pennsylvania, within a 90-minute drive from Pittsburgh. 
You will not get there by chance or ‘on your way’ some-
where. To get to the Visitors Centre, you need to drive to 
the forest and cover a path beautifully located among trees 
on foot, which should take less than 15 minutes.

In most cases, it is a planned trip combined with a visit 
to, for example, The Andy Warhol Museum in Pittsburgh, 
but seldom the other way round. Still, since 1964, when 
the building was opened to visitors, the house has been 
visited by over 5 million architecture buffs. It can only be 
visited on guided group tours, and you need to buy the 
tickets online in advance.

As I am not a morning person, and the saying that the 
early bird catches the worm is not my cup of tea, I was 
disappointed when the only tickets available for the day 
we could visit Pennsylvania were for the 8:30 trip. But it 
turned out that an apparent inconvenience was the best 
option and the only time when the house is not crowded 
with tourists.

It was one of those perfect spring mornings when 
you see the perfect blue sky and feel the morning chill but, 
at the same time, you know that the Earth will soon be 
embraced by the sunshine, which will make you feel safe 
and warm.

The house does not reveal its secrets until you go all 
the way through the forest from the Visitors Centre. It 
is hidden among trees, surrounded by birdsong and the 
sound of water. It does not emerge until you get out of 
the forest.

All of a sudden, it shows itself in all its glory – incon-
spicuous but majestic and awe-inspiring at the same time.

The moment when our group stopped in front of 
Wright’s masterpiece and relapsed into utter silence 
is unforgettable. Some moments in life leave an indeli-
ble impression on us, and to me, it was one of them. 
I do not know how much the feeling was intensified 
by the fact that I am an interior designer. Everyone 
has their own individual form of perception, but the 
place makes a huge impression on all visitors. When 
we were standing there in silence, looking at the rounded 
characteristic terraces soaking up in the sunshine, we felt 

as if some doors to a new sense, a sense of perception and 
inspiration, were opening.

In 1935, when Frank Lloyd Wright was asked by the 
Kaufmann family to design their weekend house, he 
drew inspiration from nature, and more precisely rock, 
water, and vegetation. 

The theme of the masterpiece is choppy water of cas-
cading waterfalls.

The Kaufmanns were in love with the area and they 
wanted their house to be situated in a place where they 
would be able to admire the waterfalls. Their archi-
tect, however, decided to go a step further and set the 
supported building over them. This way, Frank Lloyd 
Wright expressed one of his basic beliefs, namely that 
man should live in harmony with nature.

A characteristic pattern recurs in the history of 
great architecture. Every work of art requires not only 
the genius of a brilliant architect but also the openness 
of clients and their faith in promoting innovative ideas 
and solutions. The cooperation between the client and 
the architect may be fruitful only if it is based on mutu-
al respect and trust. In that sense, Frank Lloyd Wright and 
the Kaufmann family were a perfect team.

The design was drawn up within a few hours while 
Wright was waiting for Edgar Kaufmann. The client 
was coming to the studio that day to check on the prog-
ress of works. However, he did not have a chance to 
analyse anything because when he arrived at the stu-
dio, Frank Lloyd Wright was waiting for him with hand-
drawn sketches of the house, including the name 
‘Fallingwater’ under the drawings of the plan, per-
spective, and sections. Those first drawings soon 
became the last.

Along with his remarkable designs, Frank Lloyd 
Wright left us something more, namely the concept of or-
ganic architecture. It is an architectural trend promot-
ing harmony of houses and nature. 

According to this concept, the surroundings and the 
building and its interiors become an indispensable part of 
one composition.

The line between the outside world and the interi-
or is blurred. In the house over the waterfall, that effect 
was achieved through using the same stone floors lead-
ing from the room to the terrace. Corner windows open to 
the outside to disturb the form of a room naturally associ-
ated with ‘four walls’.

The construction of Fallingwater ended in 1937. That 
year, the architect made the cover of Time Magazine with 
some of his design drawings in the background.

In 1938, the Museum of Modern Art (MoMA) in 
New York organised a two-year travelling exhibition 
on Fallingwater. Soon afterwards, the characteristic 
building made the covers of Life and Architectural 
Forum Magazines. It was dubbed the most recognis-
able house in the world. To describe what the archi-
tect did, I would say he captured the world’s imagination.

Frank Lloyd Wright designed Fallingwater when 
he was 68 years old. This evokes a  lot of different 
responses, among which ‘wow’ is the most laconic 
and accurate one. To me, the architect is an example of 
human genius, challenging your limits, and believing 
in yourself.   
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je właśnie apartament w prestiżowej dzielnicy. Pomimo 
tych wszystkich przymiotów, nie warto przecież wpadać 
do nich na weekend, bo to będzie jedną wielką stratą 
czasu – naszą i naszych dobrze wykształconych dzieci 
pracujących w międzynarodowych korporacjach z wido-
kiem na londyńskie City. 

Zawsze zastanawiam się skąd w ludziach bierze się 
tak duża potrzeba dowartościowania się – ta licytacja kto 
lepiej, kto bardziej, kto dalej, kto wyżej. Tym bardziej do-
ceniam i cieszę się, że najważniejszymi wartościami dla 
moich najbliższych są mądrość (również ta życiowa), in-
teligencja, wspólnie spędzony czas, stan umysłu, a nie 
stan konta czy posiadania. Mam nadzieję, że gdy za kil-
kadziesiąt lat usiądę z przyjaciółmi przy winie w kawiar-
ni i słuchać nas będzie ktoś z pokolenia, którego nazwy 
i skrótu jeszcze nie wymyślono, nie pomyśli, że jesteśmy 
zepsutymi dziadkami, którym nie pozostała krzta za-
chwytu nad codziennością.  

ENGLISH

NEVER ENOUGH

Three women, one table, a roasting hot June afternoon, stories with 
travel, children, and money in the background…

I was sitting over a piece of cheesecake, waiting for 
a friend I had not seen for a long time, when I noticed 
three queens of the autumn of life, successful women or 
– I do not want to sound rude – wives of successful man 
(it is hard to say) with glasses of sparkling spirits at the 
next table. Petit bourgeois from Poznań, sophisticated 
globetrotters, elegant women with designer bags. The 
theme of their afternoon debate was travelling abroad, 
or rather complaining about popular mainstream des-
tinations. It was a heated discussion on the swarms of 
tourists on the Spanish coast, how Portugal is better, 
but actually, the views are a disappointment. The best 
one is Argentina, which one of them visited in the pre-
vious year – it was so wild, virgin, different from all 
those trite European destinations. France would do as 
a last resort, with a strong emphasis on ‘as a last resort’.

In a few minutes, I also learned that it does not make 
any sense to go to London for a weekend, because when you 
are leaving from Poznań, you are already thinking about 
the return. It does not make any difference that our child 
received their medical education there, graduating with 
honours, and the other offspring got a law degree and was 
buying an apartment in a prestigious district. Despite all 
those qualities, a weekend visit is a waste of time – our time 
and the time of our educated children working in interna-
tional corporations with a view of London City. 

I have always been wondering why people try so hard to 
make themselves feel more important, getting into a brag-
ging match about which one is better, more, further, high-
er. The more I appreciate that my family and friends value 
wisdom (life wisdom, too), intelligence, time spent togeth-
er, state of mind, not the account balance or possessions. 
I hope that one day, when I am talking with my friends over 
a glass of wine in a café one day, and a member of a genera-
tion which does not have a name or abbreviation yet hears 
us, they will not think we are spoilt old men, totally devoid 
of awe of everyday life. 

iedziałem sobie nad sernikiem w oczekiwaniu na 
spotkanie z dawno niewidzianą znajomą, kiedy 
przy stoliku obok, z kieliszkami bąbelków za-

siadły królowe jesieni życia, kobiety sukcesu albo też 
– nie umniejszając – żony mężów sukcesu (trudno dookre-
ślić). Drobne mieszczanki, poznanianki, wytrawne glob-
troterki, elegantki z sygnowanymi torebkami. Tematem 
przewodnim popołudniowych dysput okazały się wyjazdy 
zagraniczne, a właściwie narzekania na różne popularne, 
mainstreamowe destynacje. Żywe dyskusje o tym, że na 
wybrzeżu hiszpańskim tylu turystów, że przejść się nie da, 
że lepiej to już w Portugalii, choć w zasadzie niekoniecznie, 
bo widoki nie takie, jak można by oczekiwać. Najlepiej to 
przecież w Argentynie, którą jedna z bohaterek odwiedzi-
ła w ubiegłym roku – tam tak dziko, dziewiczo, tak inaczej 
niż w całej tej Europie. Ewentualnie jeszcze Francja może 
być, z dość dużym naciskiem na „ewentualnie”. 

Wystarczyło kilka minut, abym dowiedział się rów-
nież, że nie opłaca się lecieć do Londynu na weekend, bo 
wylatując z Poznania już myśli się o powrocie. Sytuacji 
nie zmienia fakt, że nasze dziecko skończyło tam medy-
cynę z wyróżnieniem, a druga z progenitur prawo i kupu-
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Od kilkunastu lat zajmuje się 
projektowaniem marki. Na swoim koncie ma 
ponad 150 nazw, które stworzył na potrzeby 
powstających firm, wprowadzanych na rynek 
produktów oraz usług. Opracował i wdrożył 
kilkadziesiąt strategii komunikacyjnych 
zarówno dla  międzynarodowych korporacji, 
jak i firm rodzinnych. Miłośnik dobrego 
jedzenia, kina oraz podróży.
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odczas wakacji czy w delegacji, niezależnie od cha-
rakteru i celu wyjazdu niezastąpionym kompanem 
w podróży jest smartfon. Zaczynając od zaplano-

wania dojazdu na lotnisko przez sprawdzenie prognozy 
pogody po wysyłanie maili i przeglądanie służbowych 
dokumentów – aplikacje i funkcje telefonów są nam 
pomocne na każdym kroku. Do tego, aby z nich korzy-
stać, potrzebny jest jednak dostęp do sieci. Na szczę-
ście znalezienie bezpłatnego Wi-Fi jest coraz łatwiej-
sze. Na lotniskach, dworcach, a nawet  w pociągach 
i autobusach dostępne są publiczne hotspoty. Logując 
się do otwartej sieci, trzeba być bardzo ostrożnym, by 
nie wpaść w sidła cyberprzestępców. 

Weźmy prosty przykład. Wylatujemy do Azji, gdzie 
będziemy negocjować kontrakt z potencjalnym partne-
rem biznesowym. Duża sprawa, duża odpowiedzialność. 
Powiedzmy, że czekając na przesiadkę, zatrzymujemy się 
w kawiarni na lotnisku. Łączymy się tam z poziomu tele-
fonu z otwartą siecią Wi-Fi, by przejrzeć pocztę i zrobić 
przelew. Nagle, przy próbie zapłacenia kartą za kawę do-
wiadujemy się, że nie mamy środków na koncie. Dzwonią 
też rozżaleni klienci, którzy otrzymali maila z wezwaniem 

PODRÓŻ ZA JEDEN
WYCIEK DANYCH

P

do zapłaty uregulowanej już przez nich faktury. Jak się 
później okaże z niewłaściwym numerem konta. Ilu z nich 
dało się naciągnąć? 

Oczywiście jest to ekstremalny przykład konse-
kwencji tego typu ryzykownych połączeń. Mimo to 
w zdigitalizowanym świecie trudno jest oprzeć się wra-
żeniu, że wszędzie czyha na nas niebezpieczeństwo 
– złośliwe oprogramowanie, phishing (wyłudzanie da-
nych) czy ataki typu „Man in the middle” (przechwy-
cenie przesyłanych informacji). Ryzyko jest zbyt duże, 
by to tak po prostu zostawić losowi. Przygody podczas 
podróży są fajne, ale tylko te z happy endem. 

Na szczęście są sposoby, by zabezpieczyć się przed 
tego rodzaju sytuacjami. Podstawa to oczywiście rozwa-
ga i odpowiednio przygotowane urządzenie np. wyposa-
żone w mobilny VPN. Ciekawym rozwiązaniem jest też 
autorski program BlackBerry – DTEK. Jest to aplikacja, 
której zadaniem jest sprawdzanie, czy jakakolwiek z za-
instalowanych aplikacji nie próbuje uzyskać dodatko-
wych zgód, czy wykraść jakichś danych z naszego tele-
fonu. Jest to szczególnie przydatne narzędzie choćby ze 
względu na wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa po-
pularnego w ostatnim czasie programu do postarzania 
twarzy na zdjęciach. A takich niespodzianek w sklepach 
z aplikacjami kryje się więcej. DTEK pozwala kontrolo-
wać dostęp zainstalowanych programów do danych i na 
bieżąco monitorować poziom ochrony. 

TEKST Jakub Wejkszner ZDJĘCIA Mat. Prasowe
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Nowe technologie i postępująca globali-
zacja otwierają przedsiębiorcom drzwi do 
zagranicznych rynków. Coraz częściej zda-
rza się, że nasze biuro jest tam, gdzie służ-
bowy komputer i telefon. Zarządzanie firmą 
z drugiego końca świata nie stanowi więk-
szego problemu np. kiedy aparat fotogra-
ficzny w telefonie zastępuje skaner. Zdjęcia 
dokumentów są nie tylko czytelne, również 
na wyświetlaczu smartfonu, ale też szyfro-
wane. Dodatkowo aplikacja Privacy Shade, 
dostępna w smartfonach BlackBerry ochro-
ni poufne informacje przed ciekawością 
osób postronnych np. innych pasażerów po-
ciągu. Dzięki niej w zatłoczonych miejscach 
możemy przyciemnić wyświetlacz, zosta-
wiając czytelny jedynie fragment ekranu, 
ograniczając tym samym podgląd do cało-
ści wyświetlanego dokumentu. Dzięki temu 
osoba zaglądająca nam przez ramię nie ma 
możliwości odczytania wrażliwych danych, 
które aktualnie przeglądamy.

Korzystanie z  urządzeń mobilnych 
w miejscach publicznych zawsze wiąże się 
z pewnym ryzykiem i to niezależnie od sze-
rokości geograficznej. Czy to w europejskiej 
stolicy, czy na kontynencie azjatyckim łą-
czenie się z otwartymi niezabezpieczonymi 
sieciami Wi-Fi, a w szczególności logowanie 
się za ich pośrednictwem np. do bankowości 
elektronicznej lub skrzynki mailowej stano-
wi poważne zagrożenie w postaci wycieku 
danych, a nawet przejęcia kontroli nad urzą-
dzeniem. Raczej nie byłaby to najlepsza pa-
miątka z podróży. 

ENGLISH

A TRIP FOR ONE… DATA LEAKAGE

On vacation or a business trip, whatever the 
nature and purpose of your journey, a smart-
phone is an indispensable companion. It can 
help you every step of the way – from plan-
ning your transport to the airport, through 
checking the weather, to sending e-mails and 
browsing company documents. But to use all 
these apps you need an Internet connection. 
Luckily, it is getting easier to find free Wi-Fi 
network. Public hotspots are available at air-
ports, railway stations, and even on trains and 
buses. However, when you connect to a public 
network, you need to be careful not to fall vic-
tim of cyber-criminals. 

Take a simple example. You are going to 
Asia, where you are going to negotiate a con-
tract with a prospective business partner. 
A big deal and big responsibility. Let’s say that 
you go to an airport café while waiting for your 
flight. You connect to a public Wi-Fi network 
to check your e-mail and make a transfer. All 
of a sudden, when you try to pay for your cof-
fee, it turns out your bank account is empty. 
You get phone calls from resentful clients who 
got an e-mail with a call for payment for an in-
voice they have already paid. As it later turns 
out, the back account number is incorrect. 
How many of them got tricked? 

Of course, this is an extreme example of 
the consequences of such risky connection. 
Still, in the digitalised world, it seems that 

there is danger everywhere – malware, phish-
ing, or attacks such as ‘the man in the middle’ 
(intercepting information). The risk is too 
high to leave it to fate. Adventures are great 
but only those which have a happy ending. 

Luckily, you can now protect yourself 
from such situations. Basically, you need to 
be careful and secure your device, e.g. with 
a mobile VPN. Another interesting solution is 
BlackBerry author software – DTEK. This app 
verifies whether any of the apps installed on 
the phone tries to obtain additional consent 
or steal any data from your phone. It is a par-
ticularly useful tool in such doubtful situa-
tions as the safety of the recently popular face 
ageing app. There are plenty of such surprises 
in app stores. DTEK allows you to control the 
access of software to your data and monitor 
the security level on an ongoing basis. 

New technologies and growing globali-
sation open up foreign markets for entre-
preneurs. More and more often, our office is 
where our company computer and phone are. 
Running your business from across the world 
is not a problem when, for example, a phone 
camera serves as a scanner. Photos of docu-
ments are not only legible, also on the smart-
phone screen, but encrypted, too. Moreover, 
Privacy Shade app available in BlackBerry 
phones protects your confidential informa-
tion from bystanders, such as fellow passen-
gers on the train. In crowded places, you can 
shade your screen, leaving only a part of it 
visible and thus limiting the page preview. As 
a result, a person looking over your shoulder 
cannot read the sensitive data you are brows-
ing at a given time.

Using mobile devices in public space al-
ways involves certain risk, regardless of lat-
itude. Be it in a European capital or in Asia, 
when you use unsecured Wi-Fi networks and, 
in particular, log in to banking apps or e-mail, 
you risk data leakage or even losing control 
over the device. It would not be the perfect 
travel souvenir.  

KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ 
MOBILNYCH W MIEJSCACH 
PUBLICZNYCH ZAWSZE WIĄŻE SIĘ 
Z PEWNYM RYZYKIEM...
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transparentne i docierały do przeciętnego człowieka, 
bo były prawdą, która czasami żenuje, czasami 
przeraża. Tutaj natomiast, wydaje mi się, że 
nastolęctwo się nie zmieniło, ale zmieniła się forma. 
Wydaje się trochę bardziej eteryczny, trochę ładniej 
pachnący, ale w gruncie rzeczy, to te same, infantylne 
i nieprzemyślane pierdoły.
B.M.: Ostro. Jestem z nim odkąd razem z Radiohead 
nagrał "Kid A". To był punkt zwrotny, definitywne 
odejście od rocka. To, co robi od kilku lat - w tym przede 
wszystkim takie kawałki jak "Lift" czy "Daydreaming" 
wpisują się w ten nurt. Jest spójnie chociaż cały czas 
to jest ewolucja. Ale umówiliśmy się, że pogadamy 
o Animie, więc skupmy się na niej.

Kuba Wejkszner: Obejrzeliśmy właśnie wspólnie ANIMĘ 
w reżyserii Paula Thomasa Andersona, z muzyką 
i występem Thoma Yorka. Zanim przejdziemy do 
dyskusji chciałbym Cię zapytać – jak wrażenia?
Bartosz Maciejewski: Dobre niezmiennie. Jestem sta-
ły w uczuciach do Thoma i tego, co robi. Chociaż zmie-
nia się przecież cały czas. Fizycznie i, przede wszyst-
kim jego w kategorii performansu. Fascynuje mnie to 
co robi.

K.W.: Lubię gościa, ale. I tu się zacznie. Bo choć jego 
początkowe projekty miały trochę emocjonalnego 
nastolęctwa i były dość obuchowe w sposobie 
przekazywania treści, jednak były nieco bardziej 
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K.W.: To o czym ona, według Ciebie, jest?
B.M.: To poemat o walce, która w końcowym 
rozrachunku nie ma sensu. Opowieść o jed-
nostce wtłoczonej w masę.

K.W.: Albo - dość naiwna reinterpretacja 
konceptu Wielkiego Brata, Nowego 
Wspaniałego Świata itp., a na końcu, spoiler, 
okazuje się, że wygrywa, chciałem napisać 
człowieczeństwo, ale jednak miłość. Nie 
śmierdzi Ci to trochę tandetą?
B.M.: Nie, zupełnie. Z kilku powodów. Mu-
zycznie broni się w  100%. Ale wiesz że 
ja wolę rozmawiać o obrazie i przekazie 

bardziej, więc na tym się skupię. Anima 
to opowieść o opętaniu, chorobie jedna-
kowości, mentalnym zrobotozywaniu, ob-
sesji podobieństwa, gdzie nie ma miejsca 
dla jednostki i indywidualizmu. To opo-
wieść o labiryncie życia. Nie systemu, tyl-
ko życia, Kuba!

K.W.: No to to znam. Klisza tak zgrana, że 
już nawet spaleni studenci pierwszego roku 
kulturoznawstwa sobie to odpuścili.
B.M.: Tylko czy ktoś potrafi to pokazać lepiej 
od Yorke'a? Tak dosłownie, a jednocześnie 
tak metaforycznie? Moment, w którym Yorke 
odpada od ściany (życia) i uderza twarzą 
w bruk jest końcem tej walki. Taki mógłby 
być koniec, a jednak senna wizja trwa dalej. 
Jest też o wyzwoleniu. Tym wyzwoleniem 
jest miłość.

K.W.: Wydaje mi się, że choć było to 
dość atrakcyjne wizualnie, treściowo 
pozostawiało wiele do życzenia. I choć na 
tańcach się nie znam, to jednak wiedzy 
użyczyła mi moja nieoceniona Sylwia 
Nosarzewska, która również skwitowała, 
że to są dość znane patterny, począwszy od 
dużych podobieństw do choreografii Anne 
Teresa De Keersmaeker, aż do dość prostych 
rozwiązań z kontakt improwizacji.
B.M.: Skupiam się na własnym odbiorze. 
Może Animy powinno się słuchać i oglądać 
ją, mając na barkach kilka lat więcej. Może 
ta cała historia jest o dojrzewaniu, o tym, że 
wszystko i tak się kończy na miłości, potrzebie 
bycia kochanym Albo o tym, że wszystko się 
kończy. Po prostu.

K.W.: Może i tak. Co nie zmienia faktu, że 
krytykiem można być w każdym wieku. 
W tym duchu zatem, pozwolę sobie 
z mojego niedoświadczenia skrytykować 
dzieło Pana Andersona, Jaleta i Yorka, 
których zresztą bardzo sobie cenię. I choć 
może zarzut sam w sobie truizmu nie jest 
warty całkowitego odrzucenia dzieła, to 

A N I M A  P I E K N A  H I S T O R I A . . .

jednak nie da się ukryć, że motyw - wszyscy 
jesteśmy robotami i należy wybudzić się 
ze śpiączki cywilizacji jest czymś, co nie 
leży mi samo w sobie. Abstrahując już od 
faktu, że "wszystko wyleczy miłość" jest nie 
tylko dość oczywista, ale, moim zdaniem, 
krzywdząca. Czy nie lepiej jest oswoić 
instytucje, z których i tak korzystamy, 
zindywidualizować je na swoje potrzeby, 
aniżeli być w wiecznej, dość megalomańskiej 
i mainstreamowej kontrkulturze na zasadzie 
- wszyscy śpicie, ale ja się obudziłem, 
pokażę Wam teraz nowy świat, zaraz 
po tym, jak nagram nowoczesną kamerą 
za kapitalistyczne piniądze, komercyjny 
produkt, w którym Wam o tym opowiadam? 
Czy może lepiej byłoby po prostu powiedzieć 
- hej, korzystamy z cywilizacji, daje nam 
ona bezpieczeństwo, wiedzę, możliwość 
komunikacji, podróży, rozrywkę, daje nam 
mnóstwo rzeczy - może zaprzyjaźnimy 
się z nią, zamiast ciągle twierdzić, że jest 
źle, a wszyscy są robotami. Bo jak gadasz 
z tymi ludźmi to trochę się wybudzasz 
z tego przekonania własnego, może śpiączki 
innego rodzaju. Bo widzisz różnego rodzaju 
inicjatywy oddolne, które jakoś pomagają 
temu światu w inny sposób niż siedzenie na 
kamieniu i bycie tajemniczym.
B.M: Może. Tylko, że ja widzę w tym gniew 
Yorka. Yorke nie chce się zaprzyjaźnić. 
Nie chce oswajać Instytucji. Yorke po pro-
stu zdaje sobie sprawę z rzeczywistości i nie 
lubi tego, co widzi, co mu się śni, co zresz-
tą może być tym samym. To jest być może 
kwestia pokoleniowa. Powtórzę – bagaż ży-
cia – zmęczenie materiału, tego, że zawra-
canie rzeki nie ma sensu, że współczesność 
nas nie zmienia i nie zmieni, tylko każe się 
dostosować.

K.W.: Trudno mi powiedzieć co bym 
o tym myślał, gdybym miał inne cyferki 
w PESEL-u, więc mogę pomyśleć tylko na 
podstawie obserwacji własnych. I własne 
obserwacje prowadzą mnie do konstatacji, 

ANIMA TO OPOWIEŚĆ O OPĘTANIU, 
CHOROBIE JEDNAKOWOŚCI, 
MENTALNYM ZROBOTOZY WANIU, 
OBSESJI PODOBIEŃSTWA, 
GDZIE NIE MA MIEJSCA DLA 
JEDNOSTKI I INDY WIDUALIZMU.



że, parafrazując poznańskiego rapera: ładnie ułożone, 
lecz niestety puste teksty (kultury). Może nas zmieniła? 
Może my się też zmieniliśmy, zmieniając ją? Może też, 
jest to kwestia doświadczenia w drugą stronę, bo gdy ma 
się go za dużo, człowiek zaczyna myśleć, że się nie da 
już nic zrobić. A potem przychodzi jakiś gówniarz, który 
o tym nie wie i robi to. Czy nie na tym polega rozwój?
BM: : Ale rozwój czego? Rozwój, który prowadzi nas do 
odhumanizowania, usprawnienia procesów, do jeszcze 
większego egoizmu? Do tego, że zapominamy o tym co 
najważniejsze a nie przydatne jedynie dla nas samych?  
Może więc w tym całym zidioceniu i odhumanizowaniu, 
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w natrętnym wyścigu z innymi, czymś co nas uwalnia 
poza śmiercią jest właśnie miłość.  

ENGLISH

ANIMA - BEAUTIFUL STORY OR SONG 
OF THE FUTURE

Kuba Wejkszner: We have just watched ANIMA directed 
by Paul Thomas Anderson with Thom Yorke's music 
and performance. Before we move on to our discussion, 
I would like to ask – how do you find it?
Bartosz Maciejewski: Invariably good. I am constant in 
my feelings for Thom and his work. Although he is con-
stantly changing. Physically and – primarily – in terms 
of his performance. I am fascinated with what he does.

K.W.: I like the guy, too, but. And this is where it 
goes down. Although his first projects had a tinge of 
emotional adolescence and were quite straightforward 
in their message, they were more transparent and 
accessible for average Joe, since they were the truth, 
sometimes embarrassing, other times terrifying. Here, 
however, I believe that the adolescence did not change, 
but the form did. He seems a little more ethereal, 
a little more fragrant, but at the end of the day, it is the 
same infantile and thoughtless rubbish.
B.M.: That was harsh. I have been following him since 
he recorded ‘Kid A’ with Radiohead. That was a turning 
point, an absolute departure from rock music. What he 
has been doing for several years, and primarily pieces 

MOŻE WIĘC W TYM 
CAŁYM ZIDIOCENIU 

I ODHUMANIZOWANIU, 
W NATRĘTNYM WYŚCIGU 
Z INNYMI, CZYMŚ CO NAS 

UWALNIA POZA ŚMIERCIĄ 
JEST WŁAŚNIE MIŁOŚĆ. 
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  REŻ. PAUL THOMAS ANDERSON / MUZ. THOM YORKE

B.M.:I am concentrating on my own reception. 
Perhaps Anima is for a little older audience. Maybe it is 
a story about growing up and the fact that in the end, it 
all comes down to love and the need to be loved, or that 
everything has an end. As simple as that.

K.W.: Perhaps. Which does not change the fact that 
you can be a critic at any age. In that vein, let me 
criticise, from the perspective of my inexperience, the 
work of Mr Anderson, Jalet, and York, whom I value 
very much by the way. And although the production 
should not be written off as a truism, I cannot deny 
that the theme – we are all robots and we should wake 
up from the civilisation coma – does not appeal to me. 
The statement that ‘love is the cure for everything’ is 
not only obvious, but also, in my opinion, unfair. Is it 
not better to get comfortable with institutions which 
we deal with anyway, adapt them to your own needs, 
than to be a part of constant, quite megalomaniacal 
and mainstream counterculture like – you are all asleep, 
but I am awake and I will show you the new world soon 
after I record a commercial product where I am talking 
about that to my modern camera bought for capitalist 
money. Would it not be better to say openly – yes, 
we use the civilisation, it gives us safety, knowledge, 
a possibility of communication, travel, entertainment, 
plenty of things – we may as well like it instead of 
complaining how bad it is and that people are robots. 
Because when you talk with such people, you wake 
up from your own views, a coma of another kind. You 
see various grassroots initiatives which help the world 
in a different way than sitting on a rock and being 
mysterious.
B.M: Perhaps. But I see Yorke’s anger in it. Yorke does 
not want to make any friends. He does not want to get 
comfortable with the institutions. Yorke is just aware of 
reality and does not like what he sees, what he dreams of, 
which can be the very same thing. It may be the question 
of generation. I will repeat – accumulated experience, the 
burnt-out, the fact that holding back the river is no good, 
that the present does not and will not change us but will 
make us adapt to the circumstances.

K.W.: It is hard to say what I would think if I had 
different numbers in my PESEL No., so I can only 
consider it on the basis of my own observations. 
And they have led me to believe that these are, to 
paraphrase a rapper from Poznań, nicely arranged but 
unfortunately empty texts (of culture). Perhaps the 
reality has changed us? Perhaps we have changed by 
changing it? Perhaps it is a question of experience but 
the other way round, because when you have too much 
of it, you start to think nothing can be done. And then 
some snotty-nosed little brat, who does not know that, 
comes in and does it. Is it not how development works?
BM: The development of what? Development which 
leads to dehumanisation, enhancement of processes, 
greater egoism? That we forget what is important and 
not only useful for us. Perhaps in all this craziness and 
dehumanisation, in the constant rat race, the only lib-
eration is, apart from death, love. 

such as ‘Lift’ or ‘Daydreaming’ fit into this trend. It is 
consistent but also evolutionary. But we were supposed to 
talk about Anima, so let us focus on that.

K.W.: What do you think it is about?
B.M.: It is a poem about a struggle which does not make 
sense in the end. A  story of an individual forced into 
the mass.

K.W.: Or – quite a naive reinterpretation of concepts 
like Big Brother, the Brave New World, etc. In the end, 
spoiler, it turns out that what wins is – I wanted to write 
humanity, but – love. Do you not find it a little cheesy?
B.M.: Not really. For a number of reasons. In terms of 
music, it defends itself in 100%. But, you know, I prefer 
to talk about the picture and the message, so let me 
concentrate on that. Anima is a story about obsession, 
a disease of sameness, mental automatisation, sim-
ilarity obsession, where there is no place for individ-
uals nor individualism. It is a story about the labyrinth 
of life. Not the system, but life, Kuba!

K.W.: This I know. It is such a hackneyed theme that 
even discredited first-year students of cultural studies 
dropped it.
B.M.: But can anyone show it better than Yorke? So 
literally but also metaphorically at the same time? The 
moment when York falls off the wall (life) and hits his 
face on the pavement is the end of the fight. It could end 
this way, but the hallucination goes on. It is also about 
liberation. And the liberation is love.

K.W.: It seems to me that although it was visually 
appealing, the content left much to be desired. Although 
I do not know much about dancing, invaluable Sylwia 
Nosarzewska provided me with some information, and 
she also admitted the sequences are based on quite 
common patterns, from the close similarity to Anne 
Teresa De Keersmaeker’s choreography to quite simple 
solutions of contact improvisation.
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dyspozycji zwiedzających jest 
jedna duża hala, w której moż-
na obserwować 86 ptaków róż-

nych gatunków. Znajdziemy tu różnobarw-
ne małe papużki: nimfy, rudosterki i białob-
rzuszki – ulubieńców dzieci, a także okazałe 
gatunki, których nazwy znamy głównie ze 
środków masowego przekazu czy szkolnych 
atlasów, czyli np. ara czy żako. Papugarnia 
to ich naturalne otoczenie – spędzają tu 
całość swojego życia od momentu rozsta-
nia z rodzicami. Opiekunowie kolorowego 
ptactwa traktują je jak swoich wdzięcznych 
i pojętnych wychowanków. Zapewniają, że 
ptaki są oswojone i niezwykle towarzyskie. 
Lubią kontakt z człowiekiem i uwielbiają 
nas obserwować. 

- To niezwykle inteligentne i zaskakujące 
ptaki. Ich zachowanie jest zupełnie odmien-
ne od ludzkiego, znacznie bardziej skom-
plikowane niż nam się wydaje. Kiedy bliżej 
przyjrzymy się papugom, ich obserwacja 
może stać się przyjemnym uzależnieniem. 
Papuzie obyczaje to cały wachlarz nieoczy-
wistych emocji, ale kontakt ze zwierzętami 

to zawsze czasowa inwestycja, która zwróci 
się nam kilkukrotnie. To również wartościo-
wa psychologicznie rozrywka dla starszych 
i młodszych – obserwacja ludzkich reakcji 
na ptasie harce to w mojej pracy dodatko-
wy walor – mówi Katarzyna Bartosz, jedna 
z ptasich opiekunek.

Tak jak ludzie papugi bywają łakomczu-
chami. Można je karmić z ręki, ale wówczas 
należy uważać np. na biżuterię – tę odradza-
ją organizatorzy podczas odwiedzin. Wy-
bieramy odzież z długim rękawem, a włosy 
związujemy. Przed wejściem do papugarni 
każdy odwiedzający otrzymuje szczegółową 
instrukcję savoire-vivre’u, dlatego nie musi-
my martwić się o nasz debiut. Bilet normalny 
kosztuje 19 zł, a ulgowy – 15 zł. W dni robocze 
za wejście dorosłego z dzieckiem zapłacimy 
31 zł, a z dwojgiem – 40 zł. Grupom powyżej 
10 osób Papugarnia oferuje duże zniżki. 

W  hali można poczuć się jak w  pta-
sim radiu: opierzone lokatorki śpiewają, 
gwiżdżą, mówią, powtarzają, a  nawet 
przedrzeźniają ludzką mowę. Uczą się 
błyskawicznie, potrafią psocić, zaczepiają 

i  rozśmieszają. To doskonały pomysł na 
rozrywkę dla całej rodziny. 

ENGLISH

BIRD SHENANIGANS IN PARROTS 
HEAVEN

Aviary at Załogowa Street in Gdańsk is always 
a colorful and joyful place – even when the weather 
is unpleasant. It is a great attraction for a whole 
family and good time is a guarantee!

There is one great hall available for visitors. 
You can watch up to 86 different species 
of birds including multicolored little par-
rots: nymphs, green-thighed, and green-
cheeked parakeets and some big ones such 
as widely recognized in mass media and 
atlases – ara or grey parrot. The aviary is 
their natural environment – they spend 
there all of their life (since being departed 
from parents). Caretakers for the colorful 
birds treat them as the graceful and intel-
ligent creatures that they are. They assure 
that birds are domesticated and extremely 
social. No wonder birds like human contact 
and they definitely love to observe us.

“They are very intelligent and amazing 
creatures. Their behavior is completely 
different from humans, much more com-
plicated than we may think. When we look 
closer and observe how they act it may 
become a  pleasant addiction. Parrots’ 
customs include a  variety of unobvious 
emotions and although it takes time to get 
to know them, it is definitely worth it! It’s 
also fascinating psychological entertain-
ment for both young and older visitors 
– looking at people reactions to parrot’s 
shenanigans is an additional value to my 
work” says Katarzyna Bartosz, one of the 
caretakers at the aviary.

Same as people – birds are also greedy 
when it comes to food. Feel free to feed 
them from your hand but watch out for the 
jewelry. Also, it’s best to wear long-sleeve 
and to tie up your hair before coming in. 
Before entering the aviary, every visitor 
gets detailed instructions, so don’t worry 
about doing something wrong. Standard 
price is 19 PLN, reduced – 15 PLN. From 
Monday to Friday, the admission for an 
adult with one child is – 31 PLN, whilst with 
two – 40 PLN. Discounts are for groups 
over 10 people. In the hall you can feel like 
in parrot heaven – feathered tenants will 
sing, whistle, talk and repeat or even mock 
human speech. They learn really fast and 
are hilarious but may also mischievous so 
watch out and enjoy lovely entertainment 
for a whole family!  

PAPUGARNIA W GDAŃSKU PRZY ULICY ZAŁOGOWEJ TO ZAWSZE 
KOLOROWE I RADOSNE MIEJSCE – NAWET KIEDY POGODA NIE DOPISZE. 
CAŁĄ RODZINĄ WARTO WYBRAĆ SIĘ TU PO DOBRY HUMOR

PTASIE FIGLE
W PAPUZIM RAJU

ZDJĘCIA  Mat. PrasoweTEKST Katarzyna Woźniak

   PAPUGARNIA GDAŃSK
Załogowa 17, 80-557 Gdańsk 
FB: Papugarniagdansk, / tel. 58 355 05 04
czynne codziennie w godz. 10-18, / sjesta w weekendy od 14 do 15

Do
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to jakieś ćwiczenia Wojsk Obrony 
Terytorialnej? – zainteresował się 
doktor Zarański, patrząc przez szy-

bę kliniki, kiedy to prawdziwa wojskowa tere-
nówka zamlaskała oponami na asfalcie. 

Auto wyglądało na prawdziwe zwierzę tereno-
we. Po linię szyb widać było jakby ktoś wykąpał 
je w szlamie, który dodatkowo utrzymywał się na 
aucie z powodu jego specyficznej faktury lakieru, 
wyglądającego jak ściana wyszpachlowana przez 
fachowca po 3 mocnych piwkach. 

Aha – pomyślał doktor – To Pan Marcin, 
przecież wpisałem go wczoraj w nocy do syste-
mu rezerwacji, kiedy zadzwonił do mnie, seple-
niąc, że kolba karabinu obluzowała mu dwójkę 
i trójkę.  - Jezzzzstemmm koło Czernobyla. No, 

Co

M I E J S C A  /  P L A C E S

MARCIN
GŁUSZEK
Z radością przedstawiam Wam nasz 
wskrzeszony projekt. Krótkie opowiadania, 
do napisania których zainspirowały mnie 
rozmowy z naszymi Pacjentami w klinice 
Perfect Smile w Gdańsku Wrzeszczu.

. 

na Ukrainie – brzmiały urywane wyrazy 
– Mieliśśśśmy tu mały survival. – Potem 
zapadła cisza i dostał jeszcze SMS o treści. 
Koledze nawalił noktowizor, pomylił mnie 
z niedźwiedziem i wyrżnął kolbą w moje, 
a właściwie twoje implanty. Ratuj!!!

Tak więc stał teraz doktor Tomasz, pa-
trząc na to coś, co musiało być Marcinem – 
sławą neurochirurgii, który wygramolił się te-
renówki. Wyglądał jak Czubaka ze Star Wars, 
cały owłosiony, różniący się tylko od swojego 
ryczącego odpowiednika zieloną barwą sier-
ści. Łysa głowa Marcina, pomalowana farbą, 
wystawała z tego osobliwego stroju. Wielki 
kawał chłopa uśmiechał się przyjaźnie, zdu-
miewająco delikatną twarzą. 

8 2 – 8 3
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Znacząc błotem swoją linię przejścia do gabinetu, 
wskoczył na fotel, który czujna asystentka przykryła za-
pobiegawczo podwójnym jednorazowym prześcieradłem 
stomatologicznym.

Tymczasem w poczekalni, jeden z pacjentów wyraźnie 
się ożywił. 

- Kręcicie u was jakiś film? Może ten cudak, wskazał 
na drzwi gabinetu, powinien skoczyć z wagonu, potem 
spuścić się po drabince linowej z muru tego koło kolei – 
rozmarzył się pacjent.  - Przekażcie to proszę reżyserowi 
– możecie? - zapytał z bardzo poważną miną. 

- To niestety niemożliwe – odparła grzecznie Pani 
z recepcji – To nasz stały pacjent. Robi operacje – o, tu-
taj – delikatnie wskazała na swoją głowę. – Odreagowuje 
swoje stresy i lęki w lesie, bawiąc się w wojnę. Dziwne, ale 
nieszkodliwe hobby. A dodatkowo, wie Pan, daje nowe ży-

cie. Jak w grze na konsoli. Kiedyś przyleciał po niego, tutaj 
do Portu Lotniczego w Gdańsku, najnowszy Gulfstream, 
zabierając go na prywatną wyspę, którą to żona sparaliżo-
wanego, młodego człowieka przekształciła w jednorazową 
klinikę. Operacja się udała, gość mówi, je, ma sprawne 
ręce i tylko niedowład jednej nogi. Ale to cud – skrzyżowała 
ręce recepcjonistka – bo przecież uderzył w skały kanionu, 
lecąc w specjalnym kombinezonie, wingsuicie – jak ptak. 

- I co, co było dalej? - dowiadywał się pacjent. 
- Jest happy end, proszę się nie denerwować przed zabie-

giem. Cały sprzęt z tej operacji, warty miliony dolarów, zo-
stał bezpłatnie przekazany i przetransportowany do jednego 
z wojskowych szpitali na Ukrainie, na oddział neurochirurgii 
dziecięcej. Nie ma teraz miejsca na Ukrainie, do którego Pan 
Marcin nie miałby wstępu – włącznie z zakazaną strefą - zoną 
w najbliższym sąsiedztwie elektrowni w Czarnobylu. 

Z gabinetu doktora Zarańskiego, usłyszeli głośnie hur-
rrra. Przez niedomknięte drzwi usłyszeli poważny, ale ra-
dosny głos doktora. 

- Ty to masz szczęście i twój kolega, ten od karabinu co po-
mylił cię z misiem. Moje implanty tylko się poluzowały, patrz 
teraz dokręcę ci tylko ich część, specjalny łącznik. Jakbyś 
miał swoje własne zęby, to by było znacznie gorzej z całą two-
ją buzią. Jakby to powiedzieć – zamyślił się doktor – implant 
zamortyzował uderzenie i przyjął na siebie jego siłę. Kto wie, 
czy bez nich nie miałbyś pękniętej szczęki. 

- I co, jadłbym przez słomkę? – dopytywał się Marcin. 
- Tak i zero mięsa, tylko kleiki przez jakieś dwa 

miesiące. 
- To dobrze - ucieszył się sławny lekarz. – Pamiętaj, że 

moje zęby straciłem przez kamień, którym z procy Dziki 
strzelił do mnie na dzielni. Teraz, tam jest spokojnie to 
jedna z najbardziej pożądanych miejscówek w Gdańsku, 
ale kiedyś było jak było – zatarł ręce wspominając. – Teraz 
z Dzikim, jesteśmy najlepszymi kumplami. Pojutrze leci-
my w rejony dawnej Jugosławii. Wiesz, tam wciąż, w nie-
których rejonach, nie jest najbezpieczniej. Jakiś Milan 
lub Slobodan, imię na pewno zmyślone, wysłał swoich 
ludzi z zapytaniem czy nie wyjmę z jego głowy kawałka 

KOLEDZE NAWALIŁ NOKTOWIZOR, 
POMYLIŁ MNIE Z NIEDŹWIEDZIEM 
I WYRŻNĄŁ KOLBĄ W MOJE, 
A WŁAŚCIWIE TWOJE IMPLANTY. 
RATUJ!!!

ROZMOWY 
 W OCZEKIWALNI
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stali. Lubię takie wyzwania, choć moja mama 
najchętniej widziałaby mnie w fotelu z kracia-
stym pledem na kolanach, odpoczywającego 
po dyżurze w ramach Narodowego Funduszu 
Zdrowia – zarechotał radośnie.

- I co, Dziki będzie twoim asystentem? – 
dopytywał doktor Zarański. 

- No prawie – prychnął wodą do przepłu-
kiwania ust Marcin. – Będzie czuwał w po-
bliżu w śmigłowcu, takim jak niedawno ku-
piła nasza armia. Moim zdaniem, właśnie 
Black Hawk jest najdoskonalszym metalo-
wym ptakiem. Wiesz jak to robimy? – zapalił 
się do opowieści. – Lecimy w dwie sztuki, 
jeden pilotuję ja, drugi zaprzyjaźniona ko-
leżanka, o wiele lepsza ode mnie. Gdybym 
mógł decydować w Ministerstwie Obrony 
Narodowej, kierowałbym głównie babeczki 
na szkolenie pilotek helikopterów. Ok, nie-
ważne, więc mamy dwie sztuki, oba, poza bro-
nią automatyczną, wyposażone na naprowa-
dzone rakiety. Jednym Jessica, moja pilotka, 
nie śmiej się przyjaźnie – pogroził doktorowi 
neurochirurg – wisi w powietrzu, obok domu 
rodzinnego trudnego klienta, któremu muszę 
pogrzebać w głowie. Taka moja polisa na ży-
cie. Drugim Dziki manewruje nad polową salą 
operacyjną w klimatyzowanym namiocie. 
Ale sprzęt medyczny najlepszy już sprowadzi-
li, przywiozę też trochę mojego.

- Dobra, ale wiesz, kamienia ci się nazbie-
rało na zębach, a mamy w drugim gabinecie 
mała lukę, Pani Ola czeka na ciebie. To będzie 
jak śrutowanie statku w stoczni ze starej farby. 

- To lubię – tym razem chirurg od głów par-
sknął wodą na ścianę gabinetu.

- Chyba cię obciążę kosztami malowania 
– zaśmiał się doktor Zarański. - Leć, trawa do 
skoszenia na mnie czeka. 

- Czekaj, czekaj – zatrzymał go Marcin. 
– Nie chciałbyś polecieć ze mną do Serbii, 
zrobić kilka wycisków, wstawić paru zębów 
dawnym watażkom wojskowym?

- Nie, nie namówisz mnie – odparł ze śmie-
chem doktor Tomasz. – Jestem zbyt potrzeb-
ny moim pacjentom żywy, tutaj, na miejscu.

- Dzięki za szybką interwencję z implanta-
mi, muszę się zrewanżować. Zapraszam przed 
gabinet – ryknął Marcin, wyraźnie pobudzo-
ny przez swój wibrujący zegarek. – Tomek, 
Tomek. mam dla ciebie niespodziewankę. 

Dolny, a właściwie środkowy Wrzeszcz 

jeszcze tego nie widział. Najpierw w powie-
trzu pojawiły się decybele, później znienacka 
przybył wiatr – jak przed letnią burzą. Ale to 
nie był zwiastun deszczu. Nad nimi, napraw-
dę nisko, zaraz nad dachami zabytkowych po-
niemieckich kamienic, zawisł w oczekiwaniu 
wielki potwór. Z symbolami kraju rad ZSRR, 
szturmowy śmigłowiec MI przejął kawałek 
nieba. Coś czarnego wyleciało z niego prosto 
pod nogi obydwu lekarzy. Czarna, podwójna 
nylonowa lina zaopatrzona w charaktery-
styczne uprzęże, podobne do skoków na bun-
gee potoczyła się po ziemi. 

- W kwadrans studencki będziemy na pół-
wyspie w Juracie – warknął ochoczo, specja-
lista od operacji mózgu, podając doktorowi 
Zarańskiemu drugą uprząż. 

- Cóż, znów, ROAD TO HEL – skwitował 
ten drugi -  widoki będą bezcenne. 

Wszelkie postacie i wydarzenia, które 
miały miejsce w opowiadaniu są fikcją lite-
racką. Perfect Smile Clinic Wrzeszcz wręcz 
odwrotnie – jest jak najbardziej prawdziwa 
– zapraszamy ciepło, gorąco a nawet upalnie. 

ENGLISH 

CONVERSATIONS IN A WAITING ROOM 

‘Is it some kind of training drill of the 
Territorial Defence Force?’ wondered doc-
tor Zarański, looking through the window, 
when a real military truck stopped in front 
of the clinic. 

The vehicle looked like a real off-road ani-
mal. It was covered in slime up to the window 
line. The mud did not come out due to the 
specific texture of its paint, which looked like 
a wall smoothed down by a pro after three 
strong beers. 

‘Okay,’ the doctor thought. ‘It’s Mr 
Marcin. He called me yesterday to make 
an appointment, lisping that a rifle butt 
loosened his lateral incisor and canine.’ 
‘I’m near Chernobyl. Yes, the one in 
Ukraine,’ he spoke in broken sentences. 
‘We’ve had a  little survival here.’ A  si-
lence fell, and later the doctor got a text 
which read, ‘My friend’s night-vision 
device broke down, he mistook me for 
a  bear and hit me with a  butt in my, or 
rather your, implants. Help!!!’

And so the doctor was looking at some-
thing that had to be Marcin – a big name in 
neurosurgery – clambering out of the vehicle. 
He was all hairy and looked like Chewbacca 
in Star Wars; the only difference was that his 
coat was green. Marcin’s painted bald head 
stuck out of that peculiar attire. A radiant 
smile appeared on the big guy’s surprisingly 
gentle face. 

Trailing mud on his way to the surgery, 
he hopped on the chair preventively covered 
with double disposable sheet by a vigilant 
assistant.

Meanwhile, one of the patients in the wait-
ing room cheered up. 

‘Are you shooting a film here? Perhaps 
that weirdo’ he pointed to the surgery ‘should 
jump off a train and later lower himself down 
a rope ladder from the wall near the tracks,’ 
he said dreamily. ‘Tell that to the director, will 
you?’ he asked with a serious face. 

‘Unfortunately, it’s impossible,’ answered 
the receptionist politely. ‘It’s our regular pa-
tient. He performs surgeries, here,’ she point-
ed gently to her head. ‘He goes to the forest and 
plays war to let off steam. Strange but innocent 
hobby. And, you know, it gives you a new life. 
Like video games. Once, a new Gulfstream 
picked him up from Gdańsk Airport to take 
him to a private island turned into a private 
clinic by the wife of a paralysed young man. 
The operation was a success; the man is now 
able to speak, eat, and use his hands. He only 
has paralysis of one leg. But it’s a miracle,’ the 
receptionist crossed her arms, ‘because he hit 
against canyon rocks while flying in a  wing-
suit, like a bird.’ 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

NIE CHCIAŁBYŚ POLECIEĆ ZE MNĄ DO 
SERBII, ZROBIĆ KILKA WYCISKÓW, 

WSTAWIĆ PARU ZĘBÓW DAWNYM 
WATAŻKOM WOJSKOWYM? 
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‘What happened next?’ asked the pa-
tient curiously. 

‘There’s a happy ending to that story, 
don't worry before your surgery. The equip-
ment from the operation, worth millions 
of dollars, was donated and transported to 
one of military hospitals in Ukraine, to the 
Children's Neurosurgery Ward. There is no 
place in Ukraine where Mr Marcin isn’t wel-
come, including the exclusion zone near 
the Chernobyl Nuclear Power Plant.’

They heard a loud ‘hooray’ coming from 
doctor Zarański’s office. The doctor said in 
a serious but cheerful voice, 

‘You're both so lucky, you and your friend, 
the one who mistook you for a bear. My im-
plants only loosened up, see? I’ll only have to 
screw in one small element, a special connec-
tor. If it'd been your own teeth, it’d have been 
much worse. How shall I put it,’ the doctor 
pondered. ‘The implant cushioned the strike. 
But for it, who knows, maybe you’d had your 
jaw broken.’ 

‘And what, I’d eat through a  straw?’ 
asked Marcin. 

‘Yes, and no meat; you’d eat gruel for about 
two months.’ 

‘That’s good,’ the famous doctor was hap-
py to hear it. ‘Remember I lost my teeth when 
Dziki slung a stone at me. The area is more 
peaceful now, it’s one of the most desirable 
locations in Gdańsk, but it wasn’t always like 
that,’ he rubbed his hands. ‘We’re best friends 
now, me and Dziki. The day after tomorrow, 
we’re flying to former Yugoslavia together. 
You know, it's still not safe there in some re-
gions. Some Milan or Slobodan, with a made-

up name, sent his people to ask me if I take 
out a piece of steel of his head. I like such chal-
lenges although my mum would rather see me 
in an armchair with a chequered blanked on 
my legs, relaxing after a ward duty paid by the 
National Health Fund,’ he cackled.

‘And what, will Dziki be your assistant?’ 
asked doctor Zarański. 

‘Close,’ Marcin rinsed out his mouth. ‘He’ll 
be on the lookout in a helicopter, like the ones 
recently bought by our army. In my opinion, 
Black Hawk is a perfect metal bird. You know 
how we're doing it?’ he cheered up. ‘We’re 
flying in two helicopters – one piloted by me, 
the other one by my friend, who is a much bet-
ter pilot than me. If I made decisions in the 
Ministry of National Defence, I’d send women 
to professional pilot training. Nevermind, so 
we have two helicopters fitted with automat-
ic weapons and homing missiles. Jessica, 
my pilot, don't laugh,’ the neurosurgeon 
wagged his finger at the doctor, ‘is suspend-
ed in the air next to the family home of our dif-
ficult client. It’s my insurance policy. Dziki is 
manoeuvring in the other over the operating 
room in an airconditioned tent. They already 
have the best medical equipment, I’ll bring 
some of mine, too.’

‘Fine, you know, you have a lot of tartar, 
and we have a small gap in the other surgery, 
Ms Ola is waiting for you. It’ll be like scraping 
an old paint off a ship in the shipyard.’ 

‘That’s what I like,’ the head surgeon spat 
water on the surgery wall.

‘I’m afraid I must charge you for painting,’ 
doctor Zarański chuckled. ‘Go, I must mow 
the grass.’ 

‘Wait a second,’ Marcin stopped him. 
‘Wouldn’t you like to go to Serbia with me, 
take some impressions, put in some teeth for 
former leaders?’

‘No, you won’t talk me into that,’ doc-
tor Tomasz laughed. ‘My patients need me 
here alive.’

‘Thanks for your quick intervention 
with the implants, I  must return the fa-
vour now. Come out of the room with me,’ 
roared Marcin with excitement, looking at his 
vibrating watch. ‘Tomek, Tomek, I have a sur-
prise for you.’

Lower or even Central Wrzeszcz has 
never seen something like that. First, 
decibels appeared in the air, then came 
the wind – like before a summer storm. 
But it was not for the rain. Over them, re-
ally low, right over the roofs of historical 
German townhouses, a huge monster was 
hanging in the air. The MI helicopter with 
the USSR symbols covered a piece of the 
sky. Something black fell down right in 
front of the doctors. A black double nylon 
rope with a characteristic harness like the 
ones used for bungee jumping rolled on 
the ground. 

‘We’ll be on the Jurata Peninsula in a stu-
dent quarter,’ the brain specialist said enthu-
siastically handing the other harness to doc-
tor Zarański. 

‘Well, on the Road to Hel(l) again,’ the lat-
ter shrugged it off. ‘The views will be priceless.’

All characters and events depicted in this 
story are entirely fictitious. As opposed to 
Perfect Smile Clinic Wrzeszcz, which is abso-
lutely real – feel welcome to visit us.  

 



abiegi dentystyczne cieszą się niejed-
nokrotnie złą sławą. Często pacjenci 
boją się przychodzić do klinik z uwa-

gi na złe doświadczenia, czy po prostu 
strach przed bólem. Kwestia implantów już 
zupełnie urosła do rangi mitologii wręcz, jako 
zabiegu czasochłonnego, zazwyczaj niespe-
cjalnie estetycznego i po prostu nieopłacalne-
go. Jak się okazuje – niesłusznie.

Technologia w ostatnich dekadach niesa-
mowicie się rozwinęła. Jak można zauważyć, 
telefony nie są już przymocowane do ściany, 
na ulicach nie spotykamy już tylko klasycz-
nych „maluchów”, a gdy potrzebujemy infor-
macji w jakimś temacie – nie chodzimy już 
do biblioteki. Podobnie jest z usługami denty-
stycznymi. Źli dentyści w białych fartuchach, 
którzy piłują nam zęby to już odległa prze-
szłość i zabawna scena z filmu „Nic śmieszne-
go” Marka Koterskiego. Współczesna denty-
styka to przyjemne, wygodne i usprawniające 
nasze uzębienie zabiegi, które są wręcz roz-
chwytywane przez klientów.

Zresztą, przykładów nie trzeba szukać da-
leko. Klinika dentystyczna Titanium Dental 
z gdańskiej Zaspy to wyjątkowe miejsce, reko-
mendowane przez klientów jako miłe, przy-
jemne miejsce, gdzie profesjonaliści zajmują 
się naszymi zębami w najlepszy możliwy spo-
sób. Najlepiej – oddać im głos.

- Mogę polecić klinikę Titanium Dental 
dlatego, że pacjent nie jest tam traktowany 
tylko jako klient, który płaci za usługę, ale 
również człowiek. – mówi Małgorzata, która 
zdecydowała się na poprawę swojego uzębie-
nia w klinice. – To, co mi oferowali przez te 
wszystkie miesiące daleko wykracza poza 
ramy zwykłego polecenia. Teraz mam takie 
wrażenie, że gdy ktoś z moich znajomych 
umawia się do jakiegoś dentysty i, jeśli nie 
będzie to Titanium, wówczas nie będzie 

najlepiej jak może być. Tam, oprócz bezpie-
czeństwa swojego zdrowia i wydania swoich 
pieniędzy, dostajemy coś w zamian, nie tylko 
zwykłą usługę dentystyczną. Dostajemy zro-
zumienie i serce.

I jest to chyba najlepsza z możliwych re-
komendacji. Dzięki zabiegom w Titanium 
Dental, pani Małgorzata zyskała nowe, pięk-
ne uzębienie i, jak twierdzi, już nie wstydzi się 
uśmiechać do ludzi. Serdecznie zatem zapra-
szamy do Titanium Dental, nie tylko po nowe 
zęby, ale po nową jakość życia.   

ENGLISH

TITANIUM DENTAL – A NEW QUALITY 
OF LIFE

Dental treatment generally has a bad repu-
tation. Patients are often afraid to go to the 
dentist due to their previous bad experience 
or the fear of pain. Implants have practically 

become a myth as a time-consuming, usually 
not very aesthetic, and simply unprofitable 
treatment. Quite wrongly, as it turns out.

The past few decades have witnessed 
tremendous technological development. 
As you can see, phones are no longer fixed 
to the wall, there are no more traditional 
Fiats 126p on the streets, and we no lon-
ger go to the library when we need some 
information. It is the same with dental 
services. Bad dentists in white coats filing 
our teeth are a thing of the past and a funny 
scene from Marek Koterski’s film ‘Nothing 
Funny’. Contemporary dentistry offers 
pleasant and comfortable treatments bene-
ficial to your teeth, which are very popular 
among clients.

Besides, there are plenty of examples to 
support that view. Titanium Dental Clinic 
located in the district of Zaspa, Gdańsk, is 
a unique spot, recommended by clients as 
a nice and pleasant place where professionals 
offer top quality dentistry services. Let’s hear 
from clients themselves.

‘I can recommend Titanium Dental Clinic 
because it does not see patients only as cli-
ents who pay for the service but also human 
beings,’ says Małgorzata, who have used the 
services of the clinic. ‘What they gave me 
for all those months goes beyond regular 
recommendation. It seems to me now that 
if one of my friends goes to another dentist, 
they will not get the best treatment possible. 
In Titanium, apart from the best care and 
guarantee of quality, we get much more 
than a dental service. We get understand-
ing and empathy.’

I think it is the best recommendation pos-
sible. Thanks to the treatment in Titanium 
Dental, Ms Małgorzata now has new, beautiful 
teeth and, as she says, is no longer ashamed 
to smile. Visit Titanium Dental to get not only 
new teeth but also a new quality of life.  

TITANIUM DENTAL
NOWA JAKOŚC ŻYCIA

Z
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   TITANIUM DENTAL 
ul. Stefana Drzewieckiego 9/1, 80-464 Gdańsk
www.titaniumdental.pl
+48 607 516 663

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

TEKST Jakub Wejkszner    ZDJĘCIA Mat. Prasowe



TITANIUM DENTAL
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MO
  OVE

MODA

wie przyjaciółki dające sobie nawzajem pozytywną ener-
gię i siłę, postanowiły swoją radością podzielić się z inny-
mi kobietami, przyjemnością dla przyjemności dawania.

Razem tworzymy MOOVE, czyli ubrania, które są wynikiem 
naszych doświadczeń, życia. Prosty, niewymuszony styl sprawdza 
się przy każdej okazji, to moda w innym kontekście, co czyni ja 
znaną.. nieznaną. 

Ubranie, moda to kwestia inteligencji , konieczna jest 
doza pewności siebie, trzeba się trochę lubić, żeby się podobać. 
A my chcemy dać kobietom tą pewność, siłę. Ubranie ma być 
przyjemnością dla nas samych. Ubieramy się dla siebie! To nasza 
codzienna przyjemność. 

ENGLISH

Two friends full of positive energy and strength decided to share 
their joy of giving with other women.

Together, we create MOOVE – clothes inspired by our ex-
periences and life. An easy and simple style never goes out of 
fashion. It puts it in a different context and makes the known… 
unknown. 

Clothes and fashion are a question of intelligence. To be at-
tractive, you must like yourself first. It takes a lot of confidence. 
We want to make women feel confident and strong. Clothes 
should bring us pleasure. Let’s dress for ourselves! This is our 
daily treat. 

D
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ZDJĘCIA  /  PHOTOS:  
Monika Szałek  

MODELKA  / MODEL:  
Katarzyna Wojtera

STYLIZACJA  / FASHION STYLIST
Jarosław Kaczmarek

MAKE UP I FRYZURA / 
MAKE UP AND HAIRSTYLE

Magdalena Chrisofi

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

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz na www.anywhere.pl

odatki, zdrowie, kolejny plus. To tylko niektóre 
z emocjonalnych tematów, wokół których potoczy 
się kampania wyborcza. Czekam na polityka, któ-

ry w walce o głos, postawi na mądrość, a nie na emocje. 
Polityka, który będzie potrafił spojrzeć dalej, niż tylko 
na czas przewidywanej czteroletniej kadencji.

Dam swój głos temu, kto będzie miał odwagę o ekolo-
gię mądrze dbać, a nie tylko o niej pięknie mówić, albo nią 
dramatycznie straszyć. 

Doszedłem do tego wniosku jadąc za samochodem, 
który wypuszczał ze swojej rury wydechowej kłęby 
czarnego dymu. Nie mam wątpliwości, że jego kierow-
ca słyszał o tym, że ludzie szykują zagładę Ziemi. Może 
nawet tym losem się przejął. Zimą może nawet oburzał 
się wszędobylskim smogiem. Ze swojego dymiącego sa-
mochodu nie widzi jednak, że za każdym razem, gdy 
wciska pedał gazu, sam też do tej zagłady się przyczy-
nia. Jak kiedyś zauważył James Hindson “ludzie są za-
interesowani ekologią tak długo, jak długo nie ma to 
specjalnego wpływu na ich codzienne życie, kiedy mogą 
mieć wszystko to, do czego się przyzwyczaili, krok dalej 
wymaga wyższej świadomości akceptującej wyrzecze-
nia”. I nie ma znaczenia, czy są to wyrzeczenia dotyczą-
ce stylu życia, przyzwyczajeń, czy większych wydatków. 
Bo każdy z nas, bardziej myśli o tym co tu i teraz, o swo-
jej wygodzie i swoim komforcie, niż o tym, co jest mgli-
stą przyszłością. Zwłaszcza, gdy przekonanie o swoim 
sprawstwie jest na poziomie przekonania, że to co robię 
“to zbyt mało, by miało znaczenie”. 

P

I trudno winić pojedynczego człowieka, którego nie 
stać na lepszy samochód, tego, który w ramach oszczęd-
ności pali w piecu śmieci, zamiast instalować mechanizm 
pozyskiwania energii. Bądźmy szczerzy. Pojedynczy czło-
wiek i tak nic nie zmieni. Może co najwyżej poprawi swoje 
samopoczucie. Zmian mogą dokonać zmiany systemowe. 
Dopiero za nimi pójdą zmiany przyzwyczajeń i zmiany na-
wyków. Jeśli to nie nastąpi szybko, to szybko będziemy mu-
sieli zapomnieć o naszym starym przysłowiu, które mówi, 
że nie było nas, był las. Dodając, że nie będzie nas, będzie 
las. Bez politycznej mądrości najpierw nie będzie lasu. 
Potem nie będzie nas. 

ENGLISH

IF THERE IS NO FOREST, THERE WILL BE NO US

Taxes, health, another benefit. These are only examples 
of emotional topics of the forthcoming electoral cam-
paign. I am waiting for a politician who will place his bet 
on wisdom, not emotions. A politician who will be able to 
look further than the four-year term of office.

I will vote for a person who will be bold enough to care 
about ecology wisely, not only speak beautifully about it 
or make dire threats. 

I realised that while I was driving behind a car belching 
out black smoke. I have no doubts that the driver has heard 
that people are destroying the planet. Perhaps he really 
took it to heart. In winter, he was indignant about ever-pres-
ent smog. What he does not see from his smoking car is that 
every time he presses down on the accelerator pedal, he is 
contributing to that destruction. James Hindson said, ‘peo-
ple are interested in ecology as long as it has no special im-
pact on their everyday life, when they can have everything 
they are accustomed to whereas a step further calls for 
higher awareness which accepts sacrifice.’ It does not mat-
ter whether this sacrifice is related to lifestyle, habits, or 
extra expenses. Everyone cares more about their comfort 
here and now than remote future. Especially when they are 
convinced that what they do ‘is too little to make a change’. 

It is hard to blame individuals who cannot afford a bet-
ter car, who burn rubbish to make savings instead of in-
stalling a mechanism of electricity generation. Let’s be 
honest. An individual will not make a change. At most, 
they will just feel better about themselves. What we need 
is a systemic change followed by changes in habits. If this 
does not happen soon, we will have to forget about our 
old saying that ‘there was no us, and there was forest’. 
And that there will be no us, and there still will be forest. 
Without political wisdom, there will be no forest. And 
there will be no us. 

MAREK KACPRZAK
 
Z wykształcenia menager i humanista, 
absolwent studiów Executive MBA oraz 
kulturoznawstwa ze specjalnością komunikacji 
społecznej i ekonomiki kultury. Z zawodu 
dziennikarz i szef wielu redakcji. Z pasji wykładowca, 
szkoleniowiec, miłośnik literatury, samodoskonalenia 
i kształcenia. Obecnie związany na stałe z Wirtualną 
Polską gdzie prowadzi program Tłit, w którym 
rozmawia z najważniejszymi politykami. W wolnych 
chwilach uprawia triathlon. 

NIE BĘDZIE LASU 
    NIE BĘDZIE NAS
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Odnajdź i zaznacz  nazwy wszyskich 
miast w Wielkiej Brytanii do których
dolecisz z naszego lotniska



STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO 
GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

REGULAR SECTION OF GDANSK LECH WALESA AIRPORT

07.
2019

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
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POCIĄGIEM
BY TRAIN
 
Pociągi w kierunku: Gdańsk, Gdynia, Kartuzy, Kościerzyna 
Trains in the direction of:  Gdańsk, Gdynia, Kartuzy, Kościerzyna 
Rozkład / Timetable: www.skm.pkp.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

Armii Krajowej



FL IG HT  DEST INAT IONS
KIE RUNKI  LOTÓW

HAMBURG www.fhl-web.de

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

MONACHIUM www.munich-airport.de

AARHUS www.aar.dk

BILLUND*       www.billund-airport.com

KOPENHAGA www.cph.dk

HELSINKI www.finavia.fi

TURKU         www.finavia.fi

ALICANTE www.barcelona-airport.com

BARCELONA*         www.aena.es

BARCELONA - REUS* www.alicante-airport.net

AMSTERDAM  www.schiphol.nl

EINDHOVEN www.eindhovenairport.com

CORK www.corkairport.com

DUBLIN   www.dublinairport.com

BERLIN-TEGEL www.berlin-airport.de

BREMA www.bremen-airport.com

DORTMUND www.dortmund-airport.de

DUSSELDORF https://www.dus.com/de-de

FRANKFURT AM MAIN www.frankfurt-airport.de

PARYŻ-BEAUVAIS www.aeroportbeauvais.com

DANIA / DENMARK

FINLANDIA / FINLAND

HISZPANIA / SPAIN

HOLANDIA / NETHERLANDS

IRLANDIA / IRELAND

NIEMCY / GERMANY

FRANCJA / FRANCE

BODO https://avinor.no/en/airport/
bodo-airport/

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

KRISTIANSAND www.avinor.no/en/airport/
kristiansand

OSLO -GARDERMOEN www.osl.no

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

MOLDE https://avinor.no

GÖTEBORG  www.goteborgairport.se

MALMÖ-STURUP www.lfv.se/sv/Malmo

SZTOKHOLM-ARLANDA www.swedavia.se/arlanda

SZTOKHOLM-SKAVSTA www.skavsta.se

VÄXJÖ www.smalandairport.se

ABERDEEN www.aberdeenairport.com

BELFAST www.belfastairport.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

NEWCASTLE* www.newcastleairport.com

MEDIOLAN-BERGAMO www.orioaeroporto.it

PIZA www.pisa-airport.com

KRAKÓW  www.krakowairport.pl

WARSZAWA www.lotnisko-chopina.pl

WROCŁAW www.airport.wroclaw.pl

SZWECJA / SWEDEN

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN

WŁOCHY / ITALY

POLSKA / POLAND

TEL AVIV         www.iaa.gov.il

IZRAEL / ISRAEL

* Połączenia sezonowe / seasonal connections

CHARKÓW hrk.aero

KIJÓW airport.kiev.ua

LWÓW lwo.aero

ODESSA http://www.odessa.aero/en

UKRAINA / UKRAINE

ALESUND  www.avinor.no

NORWEGIA / NORWAY

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

REYKJAVIK         www.kefairport.is

ISLANDIA / ICELAND

MALTA         www.maltairport.com 

MALTA / MALTA

RYGA         www.riga-airport.com

ŁOTWA / LATVIA

ATENY* www.aia.gr

GRECJA/ GREECE

WIEDEŃ         www.viennaairport.com

AUSTRIA / AUSTRIA

KUTAISI kutaisi.aero

GRUZJA/ GEORGIA

ZURYCH www.zurich-airport.com

SZWAJCARIA / SWITZERLAND

DUBLIN

LIVERPOOL

LONDYN-LUTONBRISTOL

PARYŻ-BEAUVAIS 

EINDHOVEN

HAMBURG

KOPENHAGA
MALMÖ - STURUP

SZTOKHOLM
OSLO-TORPSTAVANGER

KRISTIANSAND

GÖTEBORG

OSLO
BERGEN

HAUGESUND

TRONDHEIM

TURKU
HELSINKI

KOLONIA-BONN
FRANKFURT

BARCELONA*

MEDIOLAN-BERGAMO 

PIZA

LONDYN-STANSTED

DONCASTER-SHEFFIELD

LEEDS-BRADFORD CORK

EDYNBURG

DORTMUND

WARSZAWA

MANCHESTER

KRAKÓW

MONACHIUM

BIRMINGHAM

MALTA

ALESUND

SZTOKHOLM-SKAVSTA

BILLUND*

ABERDEEN

ALICANTE

REYKJAVIK

GLASGOW

NEWCASTLE*

KIJÓW

VÄXJÖ

GDAŃSKAMSTERDAM

AARHUS

WROCŁAW

KIERUNEK TEL A
VIV

RYGA

TROMSØ

ATENY*

LWÓW

WIEDEŃ

CHARKÓW

BREMA

KIERUNEK KUTAISI

ZURYCH

BARCELONA REUS*

BERLIN-TEGEL 

BODØ

LONDYN-GATWICK

DUSSELDORF

ODESSA

MOLDE
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N E W S
LOTNISKO W GDAŃSKU UTRZYMUJE 
WYSOKI POZIOM PUNKTUALNOŚCI
Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy nadal zajmuje pierwsze 
miejsce w rankingu polskich lotnisk, z których wyloty są realizowa-
ne punktualnie.

W czerwcu 2019 r. średni współczynnik punktualności wyniósł 
w Polsce 76,79 proc. i był wyższy o 4,6 proc. W Gdańsku wyniósł 
82,65 proc. (wzrost o 0,4 proc.). 

Za Portem Lotniczym Gdańsk w rankingu są lotniska we Wrocławiu, 
Katowicach, Poznaniu, Modlinie, Krakowie i Chopina w Warszawie. 
Wśród mniejszych lotnisk, obsługujących do 500 startów samolotów 
rejsowych miesięcznie, w czerwcu najpunktualniejsze były Szymany. 
Za nimi uplasowały się porty w Bydgoszczy, Łodzi, Rzeszowie, Lublinie, 
Zielonej Górze i Szczecinie.

Raport punktualności portów lotniczych publikuje portal pasażer.
com. Dane do raportu dostarczyła firma VariFlight, monitorująca rze-
czywisty czas operacji lotniczych.  

Z GDAŃSKA DO MOLDE, 
NORWESKIEGO MIASTA RÓŻ
Linie lotnicze Wizz Air przywracają połączenia z Gdańska do Molde. Sa-
moloty zaczną latać na tej trasie 27 października 2019, wraz z wejściem 
w życie zimowego rozkładu połączeń.

Linie lotnicze Wizz Air ogłosiły, że wznawiają połączenie Gdańsk – 
Molde w Norwegii. Loty z Gdańska będą się odbywać dwa razy w tygo-
dniu, we wtorki i soboty. Bilety są już dostępne na wizzair.com. Można je 
kupić już od 39 złotych. Wizz Air latał na trasie Gdańsk- Molde od marca 
2015 do marca 2018 r. 

Paulina Gosk, manager ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Air, 
powiedziała: “Cieszymy się z dodania atrakcyjnych tras do wciąż rozwi-
jającej się siatki połączeń z Polski. Trasa z Gdańska do Molde podkreśla 
nasze zaangażowanie w działalność w Polsce, aby naszym klientom ofe-
rować coraz więcej niskokosztowych możliwości podróżowania”.

Norweskie Molde reklamuje się jako miasto róż. Rosną one w bar-
dzo wielu odmianach  w mieście i okolicach. Ta kraina norweskich 
fiordów kusi atrakcjami natury. To świetne miejsce na wakacyjne 
wypady i narty zimą. Lotnisko Molde jest oddalone od centrum 
miasta tylko 6 kilometrów.  

EN GDAŃSK AIRPORT 
MAINTAINS HIGH LEVEL 
OF PUNCTUALITY
Gdańsk Lech Wałęsa Airport maintains first place in the punctuality 
ranking of Polish airports.

In June 2019, the average punctuality rate in Poland was 76.79%, 
which was a 4.6% increase. In Gdańsk, it was 82.65% (a 0.4% in-
crease). 

Gdańsk Airport placed before airports in Wrocław, Kato-
wice, Poznań, Modlin, and Cracow as well as Chopin Airport in 
Warsaw. Among smaller airports serving up to 500 departures 
a  month, the most punctual airport in June was Szymany. It 
placed before airports in Bydgoszcz, Łódź, Rzeszów, Lublin, 
Zielona Góra, and Szczecin.

The airport punctuality report is drawn up by pasażer.com on the 
basis of data provided by VariFlight, a company monitoring the 
real-time of aviation operations. 

EN FROM GDAŃSK TO MOLDE, 
A NORWEGIAN CITY OF ROSES
Wizz Air Airline is relaunching flights from Gdańsk to Molde from 27 
October 2019, when the winter schedule starts to apply.

Wizz Air has announced the relaunch of flights between 
Gdańsk and Molde in Norway. Flights from Gdańsk will be operat-
ed twice a week, on Tuesday and Saturday. The tickets are already 
available at wizzair.com and start from PLN  39. Wizz Air was 
operating flights between Gdańsk and Molde from March 2015 
to March 2018. 

Paulina Gosk, Wizz Air Corporate Communication Manag-
er, said, ‘We welcome the introduction of new attractive routes 
to our offer in Poland. The route between Gdańsk and Molde 
shows our commitment to offer more low-cost travel opportu-
nities for our clients in Poland.’

Molde is known as a city of roses. The flowers grow in a large num-
ber of varieties in the city and its surroundings. The region of Norwe-
gian fjords boasts beautiful nature. It is a great destination for summer 
vacation and winter ski holidays. . 



    DESTINATION- LVIV

GDZIE TO JEST?
Lwów to jedno z najpiękniejszych miast malowniczej Ukrainy, po-
łożony na pograniczu wschodniego Roztocza i Wyżyny Podolskiej, 
nad rzeką Pełtwią.

JAK DOJECHAĆ?
Z Gdańska do Lwowa możemy polecieć liniami lotniczymi WizzAir, by 
znaleźć się za wschodnią granicą już w niecałe półtorej godziny.

CIEKAWOSTKI
Przekazy historyczne głoszą, że miasto zostało założone w XIII wie-
ku przez księcia Daniela Halickiego z dynastii Rurykowiczów. Na-
zwa miasta – Lwów – została wybrana, by upamiętnić syna szlach-
cica o imieniu Lew. Z zupełnie innej beczki – w Lwowie funkcjonują 
także tzw. marszrutki, czyli prywatne busy dojeżdżające w miejsca, 
gdzie wzrok nie sięga. Są wyjątkowo tanie, aczkolwiek trafienie na 
nie jest dość trudne z uwagi na to, że…nie ma rozkładu ich jazdy.

WARTO ZOBACZYĆ
Zwiedzanie należy rozpocząć zdecydowanie od pięknego, lwowskie-
go śródmieścia, by poczuć ducha miasta i narodu ukraińskiego. Nie 
bez kozery, dzielnica ta została wpisana w 1998 roku na Listę Świa-
towego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Oprócz grona „standardo-
wych” muzeów i zabytków, warto także udać się do Muzeum Piwa, 
gdzie obejrzeć będziemy mogli historyczne narzędzia do warzenia 
piwa, antyczne już właściwie butelki, a także przystąpić do degusta-
cji tego trunku. Nie ma co powątpiewać w jakość browarnictwa lwow-
skiego – pierwszy browar powstał już około roku 1715! 

Nie można również zapomnieć o pysznej, ukraińskiej kuchni. 
Choć podobna do naszej, ma jednak swoje odmienności, jak na przy-
kład słynna….słonina w czekoladzie.

CO ZABRAĆ ZE SOBĄ?
Parasolkę na wszelki wypadek, poczucie humoru na zapas i zdecydowa-
nie alka-seltzer, gdyż niewątpliwie „intensywna”, ukraińska gościnność 
może spowodować duże ilości dobrej zabawy, która może niekiedy przy-
prawić o ból głowy. Niewątpliwie jednak – warto! Lwów jest dla polskie-
go turysty tani, komunikatywny i przede wszystkim przyjazny. 

WHERE IS IT?
Lviv is one of the most beautiful cities in picturesque Ukraine. It 
is located on the edge of the eastern Roztochia and the Podolian 
Upland, on the bank of the River Poltava.

HOW TO GET THERE?
Flights from Gdańsk to Lviv are operated by WizzAir Airlines. 
The flight duration is less than one hour and a half.

INTERESTING FACTS
According to historical records, the city was founded by King 
Daniel of Galicia from the Rurik Dynasty in the 13th century. It 
was named in honour of Leo, the son of Daniel. On an entirely 
different tack, in Lviv, there are the so-called marshrutkas – pri-
vate minibuses taking passengers to otherwise inaccessible plac-
es. They are extremely cheap but also hard to come by, because 
there is no schedule.

MUST-SEE
Start your trip with the beautiful historic city centre to feel the 
spirit of the city and the Ukrainian nation. Not without reason the 
district was classified as a UNESCO World Heritage Site in 1998. 
Apart from ‘regular’ museums and monuments, visit Lviv Beer 
Museum where you can see historical beer brewing equipment 
and ancient bottles as well as enjoy beer tasting. The quality of 
Lviv brewing industry is unquestionable – the first brewery in the 
city was set up in 1715! 

In-between sightseeing, enjoy the culinary experience of 
Ukraine. Although Ukrainian and Polish cuisine have a  lot in 
common, there are also plenty of differences, such as famous… 
pork fat in chocolate.

WHAT TO TAKE?
An umbrella, just in case, loads of humour, and definitely Al-
ka-Seltzer, because the lavish Ukrainian hospitality may give 
you terrific fun but also a headache. Still, it is definitely worth 
it! For Polish tourists, Lviv is a cheap, communicative, and 
friendly city. 

 

Tekst: Piotr Stefanowski Zdjęcie: Pixabay.com
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PROJEKT MODERNIZACJI TOALETY NA GDAŃSKIM LOTNISKU ZOSTAŁ OPRACOWANY 
PRZEZ BIURO PROJEKTOWE PIG ARCHITEKCI SP. Z O.O. I ZAKŁADAŁ KOMPLEKSOWĄ 
MODERNIZACJĘ CAŁEGO WĘZŁA SANITARNEGO O NAZWIE GDAŃSK. WYKONAWCĄ 
PRZEBUDOWY BYŁA FIRMA DDS POLAND SP. Z O.O. 

Tekst: Mat. Prasowe  Zdjęcia: DDS Poland

NOWE
TOALETY PORTU LOTNICZEGO 
GDAŃSK TO ERGONOMIA
I UNIKALNOŚĆ



G łówne założenia to zbudowanie otwartych toalet i nacisk na 
ergonomię, użyteczność i łatwość korzystania z urządzeń, jak 
i zachowanie wysokiej higieny. Na gdańskim lotnisku jest to 

pierwsze takie miejsce, gdzie zastosowano tak dużo nowoczesnych 
materiałów i rozwiązań. 

Pomysł na wykończenie toalet to podróż po Gdańsku. Już pierwszy 
kontakt zaskakuje, bo na wejściu widzimy lustra naprzemiennie z ekra-
nami, na których widać sceny z Gdańska. Specjalnie przygotowany 
materiał wideo wraz dźwiękiem daje wrażenie, jakbyśmy stali w oknie 
i podziwiali wspaniałe widoki. Morze i szum fal, gdańskie dźwigi i hałas 
stoczni, tramwaj i jego charakterystyczne dźwięki, czy stadion i sły-
szalny doping kibiców. Do tego wszystkiego zapach. Specjalnie dobra-
ne kompozycje olejków naturalnych emitowane przez ukryte dyfuzory 
zastosowane w toalecie uspokajają i są przyjemne dla większości ludzi. 

Kolejna nowość to umywalki w kształcie fali morskiej – mono-
lityczna umywalka o długości prawie 5 metrów została wykonana 
z wysokiej jakości kompozytu – CORIANu. Charakterystyczny 
kolor white jasmin z drobinkami wtrąceń materiałów z odzysku to 

najnowszy trend w projektowaniu i wykończeniach.
Całość dopełniają krano-szuszarki firmy Dyson. To chyba obecnie 

jedne z najbardziej higienicznych kranów i suszarek na rynku. Wszyst-
ko działa automatycznie. Wystarczy podsunąć dłonie, aby poleciała 
woda, po czym uruchamia się suszarka i strumieniowym nadmuchem 
osuszy nasze ręce. Wszystko odbywa się bardzo intuicyjnie, choć nie-
którzy pasażerowie są trochę zaskoczeni.

W strefie toalet też czeka na nas kilka niespodzianek. Cztery 
toalety i każda w innym kolorze. Kolory ścian i podłóg zostały do-
brane tak, by tworzyć wizualnie całość. Do tego nowoczesne wzor-
nictwo i ergonomia ułatwiająca utrzymanie w czystości. Ściany 
toalet zostały wykonane z wytrzymałego i estetycznego laminatu 
HPL. Na drzwiach toalet znajdziemy też kilka ciekawostek o Gdań-
sku i zaproszenie do ich odwiedzenia.

Wszystkie te elementy mają służyć ludziom. Mają być użytecz-
ne, proste w obsłudze, proste w utrzymaniu czystości, ale też mają 
być miłe dla oka. Nowoczesne wzornictwo i najwyższej jakości ma-
teriały to przyszłość w budowaniu doświadczenia klienta.  



ENGLISH

NEW RESTROOMS AT GDAŃSK AIRPORT OFFER 
ERGONOMICS AND UNIQUE DESIGN

NEW RESTROOMS AT GDAŃSK AIRPORT WERE 
DESIGNED BY PIG ARCHITEKCI SP. Z O.O. 
ARCHITECTURAL DESIGN COMPANY. THE PROJECT 
PROVIDED FOR THE COMPLEX MODERNISATION OF 
THE WHOLE SANITARY UNIT NAMED GDAŃSK. THE 
RECONSTRUCTION WORKS WERE CARRIED OUT BY 
DDS POLAND SP. Z O.O. 

The design of open toilets concentrated on their ergonomics, usabili-
ty, and ease of use as well as hygiene. This is the first place at Gdańsk 
Airport where such modern materials and solutions were applied. 

The design theme is a trip around Gdańsk. The first thing you see 
when you enter the room are mirrors and screens displaying scenes 
from Gdańsk. With the video footage and sounds, you feel as if you were 
standing in a window, admiring beautiful views of the city. The sea and 
the waves breaking on the shore, Gdańsk cranes and the noise of the 
shipyard, a tram with its characteristic sounds, and the stadium and 
the cheering of football fans. Then, you catch the fresh and pleasant 
smell of the bergamot orange and the geranium emanated from hid-
den diffusers. 

Wave-shaped washbasins are another novelty – the monolithic 
5-metre washbasin is made from top quality composite – CORIAN. Its 
characteristic white jasmine colour combined with small recycled ele-
ments is the latest trend in interior design.

Dyson tap hand dryers add a finishing touch to the room. At pres-
ent, they are one of the most hygienic tap hand dryers on the market. 
All the devices are automated. Water flows when you move your hands 
in close proximity of the tap. Next, the dryer turns on automatically to 
dry your hands. The device is intuitive although some passengers are 
a little surprised.

There are also a few surprises awaiting you in the toilet zone. There 
are four toilets in total, each of them in a different colour. The colours 
of the walls and the floor create a coherent whole. The ergonomics of 
the toilets makes them easy to keep clean. The walls are made from 
durable and aesthetic HPL laminate. On the toilet door, there are a few 
interesting facts about Gdańsk and an invitation to visit the city.

All the elements are primarily designed for people and are easy 
to use, easy to keep clean, but also pleasant to the eye. The modern 
design and top quality materials are the future of building a positive 
client experience.   






