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GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

Pisarz, scenarzysta, grotołaz, 
felietonista, fan piłki nożnej. 
Laureat Nagrody Literackiej 
Nike. Człowiek o wielu pasjach. 
Z nami będzie dzielił się tą 
filmową, co miesiąc polecając 
jeden obraz wart obejrzenia. 

In English 
A writer, screenwriter, caver, 
columnist and soccer fan. 
A winner of the Nike Literary 
Award. A man of many passions. 
He will share one of them with us 
recommending one picture worth 
seeing every month.

Aktorka, dramaturg, reżyserka. 
Ukończyła krakowską PWST, 
została zaangażowana do 
Teatru Starego w Krakowie, 
później dołączyła do zespołu 
TR Warszawa. 

In English 
An actress, dramatist and 
director. She finished the PWST 
National Academy of Theatre 
Arts in Krakow, worked at the 
Stary Theatre in Krakow and 
joined the team of TR Warszawa. 

Fotografka, artystka, pasjonat, 
osoba zafascynowana ludźmi, 
twarzami, pozami, życiem 
ale zawsze z człowiekiem na 
pierwszym planie. Skończyła 
Warszawską Szkołę Filmową 
i od kilku lat oddaje się 
wyłącznie fotografowaniu.

In English 
A photographer and artist 
fascinated with people, faces, 
poses and life – always with 
man in the foreground. She 
finished the Warsaw Film 
School and for several years has 
been devoted to photography.

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

In 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, tomato soup 
and convertibles.

Marudzi, poprawia, kłóci 
się. Sam już nie wie, czy woli 
pisać o muzyce, turystyce, 
czy jedzeniu, więc pisze 
o czym akurat trzeba. Połowa 
duetu stojącego za książką 
„Gastrobanda”.

In English 
He grumbles, corrects, argues. 
No longer knows, if he prefers 
to write about music, tourism, 
or cuisine, so he writes about 
anything what is needed in 
a moment. Half of a duo behind 
a "Gastrobanda" book.

Obserwuje, a potem opisuje 
i komentuje. Głównie sport, 
ale ma w swoim dorobku dwie 
powieści. Na co dzień dziennikarz 
NC+, ale też prezenter wiadomości 
w TVN i TVN24. 

In English 
He observes and then describes 
and makes comments. Mainly 
about sport, but he has two novels 
to his credit too. On a regular 
basis, he is a journalist at NC+ and 
newscaster at TVN and TVN24.

Człowiek pracy, marzyciel.  
Choć większość zna go jako 
żeglarza i mistrza olimpijskiego, 
ma w rękawie jeszcze kilka asów. 
Jest biznesmenem, inwestorem 
i społecznikiem. Zawsze ma wysoko 
zawieszoną poprzeczkę.

In English 
A working man and a dreamer. 
Most of you know him as a sailor 
and an Olympic champion, but 
he has several more aces up 
his sleeve. He’s a businessman, 
investor and social activist. He 
always aims high.

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

MATEUSZ  
KUSZNIEREWICZ

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

WOJCIECH 
KUCZOK

KATARZYNA
WARNKE
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JAKUB
MILSZEWSKI
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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.

In 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.

Rozmawia, pisze, potem 
redaguje. Interesuje się kulturą 
wysoką, średnią i niską, bo jest 
prawdziwą (post)humanistką. 
Od dobrej książki woli tylko 
teledysk MC Hammera.

In English 
She talks, writes and edits. She 
is interested in high, middle-
brow and low culture because 
she is a true (post)humanist. 
She claims there is nothing bet-
ter than a good book except for 
MC Hammer’s video clips.

Mówi o sobie “aktor wyłącznie 
teatralny”. Od osiemnastu lat 
związany Teatrem Narodowym 
w Warszawie. W rankingach 
krytyków znajduje się w ścisłej 
czołówce najważniejszych ak-
torów polskiego teatru w XXI w. 

In English 
Says that he is “exclusively a the-
atre actor”, for many years now 
working with the National The-
atre in Warsaw. He is at the very 
top of the critics’ ranks of 21st 
century Polish theatre actors. 

Socjolog z zawodu i z pasji. 
Wytrawny badacz społecznych 
zjawisk i kulturowych 
trendów. Naukowiec 3.0 nie 
bojący się trudnych wyzwań, 
międzynarodowej współpracy 
i interdyscyplinaroności.

In English 
A sociologist by profession and 
passion. An experienced scien-
tist of social phenomena and 
cultural trends. A 3.0 scientist, 
who is not scared of challenges, 
international cooperation and 
interdisciplinarity.

Gdyby nie było muzyki, jej 
życie nie miałoby sensu. Pas-
jonatka radia i klimatu retro, 
kolekcjonerka płyt, okularów 
i torebek. Od wielu lat związa-
na z radiową Trójką. O muzyce 
i radiu pisze także na blogu.

In English 
Without music her life would be 
completely meaningless. A radio 
and retro style aficionado. Collects 
music albums, sunglasses and 
purses. For years has been related to 
Polish Radio Programme 3. Writes 
on music and radio on her blog.

Znawca i poszukiwacz smaków. 
Przeszedł przez wszystkie szczeble 
w branży gastronomicznej. 
Współautor książki „Gastrobanda. 
Wszystko co powinieneś wiedzieć, 
zanim wyjdziesz coś zjeść”.

In English 
Maven and seeker of tastes.  
He went through all stages of the 
food industry. Co-author of the 
book "Gastrobanda. Wszystko 
co powinieneś wiedzieć, zanim 
wyjdziesz coś zjeść".

ALEKSANDRA 
BUDKA

KATARZYNA
ZDANOWICZ

ANNA 
NAZAROWICZ

KAMIL
SADKOWSKI

GRZEGORZ 
MAŁECKI

SYLWIA  
GUTOWSKA

TOMASZ 
SOBIERAJSKI

EDYTA 
BARTKIEWICZ

Słabość do samochodów ma 
zaszytą w głowie, bo serca 
nie ma – jest turbosprężarka. 
Pociąga ją wszystko, co ma 
cztery koła. Autorka bloga 
„Panie wiozą Panów”.

In English 
She has a weakness for cars 
instilled in her head, because she 
does not have a heart but a tur-
bocharger instead. Everything 
with four wheels attracts her. 
The author of a blog entitled 
Panie wiozą Panów. 

Jest fotografem mody,  
ma 23 lata i pochodzi ze 
Szczecina. Do Warszawy 
przyjechała spełniać marzenia 
i kieruje się dewizą‚ liczy się 
jakość, a nie ilość’. 

In English 
She’s a fashion photographer, 
she’s 23 and comes from 
Szczecin. She came to Warsaw 
to fulfill her dreams and follows 
the rule „Quality over quantity”. 
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Podróżując po Kolumbii zwrócimy uwagę przede 
wszystkim na zróżnicowany krajobraz – od płaskich 
terenów północnego wybrzeża karaibskiego poprzez 

kręte drogi wijące się przez majestatyczne Andy 
będziemy obserwować zielone doliny w Rejonie 
Kawy, by na samym końcu podziwiać w ciszy 

rozgrzane pustynne tereny.

tekst i zdjęcia: Izabela Jackowska

PODRÓŻE
travel 17

NA WSKROŚ  
KOLUMBII

PODRÓŻE
travel 17
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–Ale tam jest chyba bardzo niebezpiecznie? – takie 
pytanie zadawał mi prawie każdy, z którym rozma-
wiałam o mojej podróży do Kolumbii. Nic dziwnego 

– to kraj o złej sławie. Wiadomo, że jest tam chyba wszystko, co 
złe – od kokainowych wojen, przez powszechnie panującą biedę, 
po partyzantkę FARC, skrywającą swoje tajne obozy w dżungli 
i podkładającą bomby nie tylko pod autobusy turystyczne. To 
zdecydowanie nie wpływa na pozytywny odbiór kraju oraz nie 
zachęca do podróży. Kiedy dotarłam na miejsce, tym bardziej za-
skoczył mnie fakt, jak bardzo Kolumbia jest rozwinięta pod kątem 
infrastruktury, transportu i... bezpieczeństwa.

Jak to z tą Kolumbią jest
Trafiłam w sam środek pory suchej, pod koniec stycznia, kiedy 
na wybrzeżu karaibskim gałęzie łamią się pod lekkim podmu-
chem wiatru, a zmęczone słońcem psy leżą leniwie na rozgrza-
nych chodnikach. Kolumbijczycy kończą swoje wakacje, otwiera 
się upalny raj dla gringo. Tutaj nikt nie zaproponuje ci kokainy, 
a jedyną powszechnie dostępną używką stanie się piwo sprze-
dawane na każdym rogu ulicy. O Pablo Escobarze w dzisiejszej 
Kolumbii mówi się niewiele, a szczytem nietaktu jest rozmawiać 
z Kolumbijczykami o narkotykach. Nie spotkała mnie ani jedna 
niebezpieczna sytuacja, o które tak wypytywali znajomi, gdy już 
wróciłam bezpiecznie do Polski. Latynosi z natury są uprzejmi 
i pomocni, lubią rozmawiać, nawet jeśli nie potrafią zrozumieć 
ani jednego zdania po angielsku i nawet jeśli nieskładnie mówisz 
po hiszpańsku. Pomogą w każdej sytuacji i o każdej porze dnia, 
tym bardziej widząc zagubionego białego człowieka, który łatwo 
może paść ofiarą rodzimych złodziei.

Kolumbia urzeka zróżnicowaniem 
terenu, a co za tym idzie – kuchnią 
i klimatem. Każdy łowca przygód i każdy 
typowy turysta znajdzie tu swój eden. 
Ciepłolubni oraz fani sportów wodnych 
z pewnością wybiorą piaszczyste plaże 
otoczone zjawiskowymi palmami nad 
Morzem Karaibskim w północnej części 
kraju. Jest to również najbezpieczniejszy 
rejon Kolumbii, a z uwagi na sporą liczbę 
turystów w sezonie można liczyć na wiele 
atrakcji i ofert wycieczek przygotowanych 
przez miejscowych. Wędrowcy udadzą się 
w kierunku gór, by podziwiać najwyższe 
szczyty masywu Sierra Nevada de Santa 
Marta – Cristóbal Colón i Bolivar, albo 
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CIEPŁOLUBNI ORAZ FANI 
SPORTÓW WODNYCH 
Z PEWNOŚCIĄ WYBIORĄ 
PIASZCZYSTE PLAŻE 
OTOCZONE ZJAWISKOWYMI 
PALMAMI NAD MORZEM 
KARAIBSKIM W PÓŁNOCNEJ 
CZĘŚCI KRAJU. 
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idąc wąskimi ścieżkami w kierunku lodowca w Parque Nacional 
Natural Los Nevados. Tam również nie będą czyhać na nich 
bandyci, a jedynymi osobami, które spotkają na szlaku, będą 
pasterze w towarzystwie swoich osłów niosących na grzbiecie 
bańki z mlekiem.

Salsa na języku
Nie sposób nie wspomnieć kolumbijskiej kuchni – ciężkiej, 
a zarazem pożywnej i zdrowej. Kolumbia nie jest azjatyckim 
rajem kulinarnym, nie jest też tak różnorodna, ale każdy 
z pewnością znajdzie tu coś, co sprosta jego wymaganiom. 
Zaskakują przede wszystkim porcje – ogromne, jak w przy-
padku badeja paisa, czyli typowego lunchu kolumbijskiego, 
składającego się po kolei z: ryżu, mielonego mięsa, sadzonego 
jajka, smażonego platana, boczku, avocado, świeżego banana 
i potrawki z czerwonej fasoli. Ta zabójcza porcja kalorii ser-

W CAŁYM KRAJU NIE 
ZABRAKNIE DOSTĘPU DO 
SOCZYSTYCH OWOCÓW 
I WARZYW, A ZACHWYCĄ 
SMAKIEM TE, KTÓRE SĄ 
SŁABO DOSTĘPNE W INNYCH 
REGIONACH ŚWIATA, JAK 
NA PRZYKŁAD ZDROWOTNA 
GUANABANA CZY KWASKOWATA 
CURUBA, PRZYPOMINAJĄCA 
W SMAKU MARAKUJĘ. 
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wowana niegdyś na śniadanie farmerom, którzy mieli przed 
sobą ciężki dzień pracy, teraz jest najbardziej popularnym 
daniem w centralnej Kolumbii. W całym kraju nie zabraknie 
dostępu do soczystych owoców i warzyw, a zachwycą sma-
kiem te, które są słabo dostępne w innych regionach świata, 
jak na przykład zdrowotna guanabana czy kwaskowata curu-
ba, przypominająca w smaku marakuję. Tym, którzy myślą, 
że kuchnia kolumbijska to głównie banany, radzę przejść 
się do większego marketu, na targ albo spróbować jednej ze 
złocistych empanad u przydrożnych sprzedawców – kubki 
smakowe same będą tańczyć w rytmie salsy.

Przez Andy do stolicy
Od piaszczystych plaż poprzez andyjskie kręte drogi docieram 
na pustynię Tatacoa, by podziwiać nocą gwiazdy, a o świcie 
przemierzyć małym tuk-tukiem główną pustynną trasę mię-

dzy rozległym, pełnym majestatycznej ciszy krajobrazem. 
Zostawiam turystów daleko w tyle, ściśniętych między Ko-
lumbijczykami w zatłoczonych colectivos, czyli miejskich 
autobusach i udaję się w kierunku prawdziwego pustkowia.

Długo nie zapomnę widoków rozgrzanych do czerwono-
ści pustynnych wzniesień, a już do reszty będę za nimi tęsk-
nić po wylądowaniu w głośnej i zakurzonej stolicy kraju, do 
której przybywam pod koniec mojej podróży. W Bogocie 
czuję największy niepokój, martwiąc się nie tylko o swój 
bagaż, ale i o samą siebie. Nie pomaga mi taksówkarz, który 
w biały dzień w centrum miasta zwalnia i, odwracając się 
w kierunku tylnych siedzeń, zamyka auto od wewnątrz. 
Peligroso! Peligroso!, woła, a dla mnie to słowo brzmi tak 
pięknie, jakbym co najmniej słuchała komplementów. Opo-
wiada, że w centrum zdarzają się przypadki wyciągnięcia 
pasażera przez drzwi albo okno. Koniec końców nie zostaję 
ofiarą secuestro express, czyli porwania z krótkim termi-
nem płatności okupu. Co najlepsze – udaje mi się wyjść 
bez szwanku z całym aparatem, torbą i świeżymi owocami 
kupionymi na Paloquomeo – najsłynniejszym targu w Bo-
gocie, który znany jest z niezbyt bezpiecznej lokalizacji.

Po powrocie do domu Kolumbia jawi mi się jako 
urokliwy chaos, jednak w całej jego spontaniczności da 
się odnaleźć odrobina wytchnienia. Spokoju można szu-



kać na zielonych wzgórzach Zona Cafetera – Rejonu Kawy. 
Tam życie toczy się swoim rytmem, w małych, kolorowych 
miasteczkach, wyjętych żywcem z opowieści Márqueza, po 
których dostojnie spacerują paisa (farmerzy) w swoich pięk-
nych, beżowych kapeluszach, odziani we wzorzyste poncza. 
Za dnia spotykam ich w towarzystwie koni, zachęcają mnie 
do wybrania się na przejażdżkę do pobliskich finec – farm, 
na których z pasją opowiadają o etapach produkcji kawy. Jest 
to miejsce, w którym czuć wszechobecną ciszę i nawet głośne 
krzyki bawiących się w gospodarstwie dzieci milkną gdzieś 
pośrodku zielonych gór. 

In English 

ACROSS COLOMBIA
When travelling across Colombia you will surely notice the 
unique terrains. From flat Caribbean Shore on the north, 
through roads weaving down the majestic Andes, past green 
valleys in the Coffee Region, to, at the very end, hot deserts.
 
“But is it not very dangerous there?” was the question I was 
constantly asked by practically anyone I spoke to about my 
trip to Colombia. No wonder – this country does not have 
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a great reputation. Anyone knows that 
there are only horrible things there: from 
cocaine wars, through poverty, to FARC 
rebels hiding their secret camps in jungles 
and planting bombs not only under tourist 
buses. This is definitely not showing Co-
lombia in a positive light or encouraging 
tourism. So when I got there I was very 
surprised by how developed the country is, 
especially when it comes to the aspects of 
infrastructure, transport and… safety.

How Does it Work?
I got there in the middle of dry season, at the end of January, when 
on the Caribbean Shore branches break from the gentlest wind 
and tired of sun dogs laze around on the hot pavement. Columbi-
ans are finishing their holidays, hot heaven for Gringo begins. No 
one will offer you any cocaine here and the only easily found abu-
sive substance is beer, which can be purchased on every corner. In 
modern-day Colombia Pablo Escobar is rarely mentioned and it is 
very rude to talk to the locals about narcotics. I was not in a single 
dangerous situation and had no scary stories to tell after coming 
back to Poland. Latinos are naturally nice and helpful and like to 
talk, even if they cannot understand a single sentence in English 
and you do not speak Spanish very well. They will help you in any 
situation and at any time of day, especially since they see you as 
a lost white person, who can easily fall victim to local thieves.

Columbia charms with its unique terrains, cuisine and cli-
mate. Any adventure-seeker and any typical tourist will find 
his Eden here. Warmth-liking fans of water sports will surely 
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choose sandy beaches full of breath-tak-
ing palms on the Caribbean Shore in 
the north of the country. This is also 
the safest region of Columbia and, due 
to the high numbers of tourists, during 
the season there is a wide range of 
events and trips organised by the locals. 
Wonderers can go to the mountains 
and admire the highest peaks of the 
Sierra Nevada de Santa Marta range: 
Cristóbal Colón and Bolivar; or explore 
the narrow paths down the Parque 
Nacional Natural Los Nevados. They 
will not find any bandits there and the 
only people they will meet on the trail 
will be shepherds with their donkeys, 
carrying bottles of milk.

Salsa on Your Tongue
One has to comment on Columbian 
cuisine: thick, nutritious and healthy. Co-
lumbia is not an Asian cuisine haven, the 
food is not that varied but surely everyone 
will find something to their liking here. 

What always comes as a surprise are the portion sizes: huge, like 
in the case of badeja paisa, a typical Colombian lunch, which con-
sists of: rice, minced meat, scrambled egg, fried plantain, bacon, 
avocado, fresh banana and red bean fricassee. This killer amount 
of calories used to be served as farmers’ breakfast (who had a day 
of hard work ahead of them) and is now the most popular dish in 
central Colombia. The whole country has plenty juicy fruits and 
vegetables, and those which are rarely encountered in other parts 
of the world are the ones that are the fullest of flavour: healthy 
guanabana or sour curuba (similar to maracuya). Those who think 
that Colombia has mostly bananas should go to any larger shop, 
to a market or try one of the golden empanada sold by the locals – 
your taste buds will dance the salsa.

Through the Andes to the Capitol
By the weaving paths of the Andes Mountains and through 
sandy beaches I get to the Tatacoa Desert to admire stars during 





I will not forget the sight of red-hot 
desert risings and I will miss them like 
crazy after landing in the loud and dusty 
capitol, which I reach at the end of my 
trip. I feel most uncomfortable in Bogota, 
worrying not only about my luggage but 
also about my safety. This state is not aided 
by a taxi driver, who, in broad daylight, 
in the city centre, slows down, turns his 
head back and locks the car from the 
inside. “Peligroso! Peligroso!”, he calls and 
this word sounds so beautiful that I feel 
like I am listening to compliments. He 
says that in the centre there were cases of 
a passengers being dragged out of the car 
through the door or window. In the end 
I do not fall victim to secuestro express - 
a kidnapping with a short-term ransom 
payment. Furthermore, I manage to keep 
my camera, bag and fresh fruit purchased 
on Paloquemo (best-known market in 
all of Bogota) safe. Despite the market’s 
not-safest localisation.

After returning home I remember 
Colombia as a charming chaos, but in its 
spontaneity there is place for a bit of rest. 
You can relax on the green hills of the Zona 
Cafetera – Coffee Region. Life has a differ-
ent pace there. In little, colourful towns, 
taken straight from Marquez’s stories, in 
which you can find proud paisa (farmers) 
walking around in their beautiful beige 
hats, wearing patterned ponchos. During 
the day I come across them and their horses. 
They encourage me to go on a trip to the 
nearby finec – farms, where shepherds tell 
you about different stages of producing 
coffee. It is a place where you can feel the 
surrounding silence and even calls of chil-
dren playing on the farms get somehow lost 
amongst the green mountains. 
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the night and, at dawn, take a small tuk-tuk down the desert 
path through a wide scenery of majestic silence. I leave other 
tourists far behind, crowding with Colombians in busy colec-
tivos - city buses, and I go towards real nothingness.
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WSZYSTKIE 

Fernando Pessoa jest chyba najbardziej 
cenionym portugalskim poetą. Swoje 
dzieła tworzył jednak, podpisując się 

różnymi nazwiskami. Niektóre wiersze 
sygnował własnym, inne zaś wymyślonymi 

imionami. Ale każdemu z tych wcieleń 
nadawał oryginalne cechy. W ten sposób 
każdy z jego artystycznych przydomków 

zyskiwał własne życie, a pisane pod 
nim wersy były inne niż reszta. Skąd 

w jednym poecie tyle osobowości? Może 
z przywiązania do Lizbony, która ma 

w sobie kilka innych Lizbon.

tekst i zdjęcia: Jakub Milszewski

LIZBONY 
ŚWIATA



W klasztorze Hieronimitów 
w Belem, historycznej dziel-
nicy Lizbony, można zorien-

tować się, jak wiele różnych oblicz ma 
Portugalia. Zaraz za wejściem po jednej 
stronie zwiedzających przywita symbo-
liczny, ale okazały nagrobek śmiałka i od-
krywcy, któremu żadna przygoda nie była 
straszna – Vasco da Gamy. Naprzeciwko 
niego spoczywa inny słynny Portugalczyk 

– nieszczęśliwy i pogrążony w depresji 
książę poetów – Luís de Camões. W tym 
samym klasztorze spoczęły też docze-
sne szczątki poety o wielu twarzach. 
Ta podstawowa nosiła imię Fernando 
Pessoa. Za jego przydomkami kryły się 
zupełnie inne, wymyślone biografie. Inny 
od Pessoi był Alberto Caeiro, inny był 
Ricardo Reis, inny był Álvaro de Campos, 
inny był także w końcu Bernardo Soares. 
Wszyscy żyli w Lizbonie, w ciele jednego 
człowieka. I tak, jak Camões i da Gama 
pokazują różnorodność Portugalii, tak 
Fernando Pessoa pokazuje różnorod-
ność jej stolicy. Podobnie jak on ma ona 
bowiem wiele twarzy.

Twarz nr 1. Jasna i pełna życia
Portugalii można pozazdrościć klimatu. 
Jest ciepła, ale już nie tak upalna, jak 

jest tu nudno, wszędzie gra muzyka, ale 
jednocześnie turysta nie ma wrażenia, że 
narzuca mu się jakiś jeden, ogólnie przy-
jęty sposób spędzania czasu. Nic z tych 
rzeczy. W Lizbonie możesz być, kim ze-
chcesz, tak długo, jak będziesz wystawiał 
twarz do słońca i cieszył się bielą miasta 
z kieliszkiem wina w ręku. To w końcu 

chociażby Hiszpania, bo chłodzona 
jest wiatrem znad oceanu. Kiedy zatem 
nad Lizboną świeci słońce, jest pięknie, 
a trzeba mieć świadomość, że słońce 
świeci tu często. Na dodatek większość 
budynków jest biała, więc nawet w cia-
snych i stromych bocznych uliczkach jest 
jasno. Te z nielicznych budowli, które 
kryte są tradycyjnymi ceramicznymi ka-
flami, zwanymi „azulejo”, jeszcze mocniej 
odbijają promienie słoneczne. Czasami, 
żeby dojrzeć wzór na płytkach, trzeba 
porządnie zmrużyć oczy.

W Lizbonie się żyje. Być może ta ilość 
słońca i wszędobylska jasność poma-
gają Portugalczykom w cieszeniu się 
chwilą w inny sposób, niż robią to na 
przykład Włosi czy Hiszpanie. Zamiast 
szaleńczych zabaw, głośnych śmiechów 
i gwarnych biesiad, mieszkańcy Lizbony 
wolą wieść swoje życia niespiesznie, co 
wcale nie oznacza, że nudno i smutno. 
Wręcz przeciwnie. Życie łapie się tutaj 
nie płomiennymi romansami i szaleń-
czymi imprezami, a raczej spacerami nad 
brzegiem Tagu, spokojnymi, składa-
jącymi się z tradycyjnych specjałów 
kolacjami czy w końcu popijaniem wina 
na trawie podczas zachodzącego słońca 
nad rzeką i malowniczą wieżą Belem. Nie 
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 WYSTARCZY ZAGŁĘBIĆ SIĘ TROCHĘ 
W HISTORIĘ MIASTA I PRZYJRZEĆ JEGO 
ARCHITEKTURZE, BY ODNALEŹĆ BLIZNY NA 
JEGO SŁONECZNYM OBLICZU. SĄ W ZASADZIE 
WSZĘDZIE. KIEDY BĘDZIECIE ZWIEDZAĆ 
LIZBONĘ, MIEJCIE OCZY OTWARTE.

ojczyzna ludzi ciekawskich, nieustraszonych i energicznych. 
Przecież to właśnie stąd, z portu w Belem, wyruszały pierwsze 
eskapady do najdalszych znanych zakątków ówczesnego świata. 
A nawet dalej.

Twarz nr 2. Blizny
Miasto, w którym zawsze świeci słońce i wszyscy są uśmiech-
nięci, bo jak się nie uśmiechać, jeśli jest jasno, a wino jest dobre? 

Brzmi zachęcająco, ale tak utopijne może być tylko pierwsze 
wejrzenie na Lizbonę. Wystarczy zagłębić się trochę w historię 
miasta i przyjrzeć jego architekturze, by odnaleźć blizny na jego 
słonecznym obliczu. Są w zasadzie wszędzie. Kiedy będziecie 
zwiedzać Lizbonę, miejcie oczy otwarte.

Jeden z najpopularniejszych placów w Lizbonie nosi nazwę 
Rossio. Kiedy znajdziecie się na nim, spójrzcie w górę. Na po-
bliskim wzgórzu bez trudu dojrzycie strzeliste ruiny nigdy nie-
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odbudowanego kompleksu klasztornego 
Karmelitów. To jeden z wielu świadków 
wydarzeń, które rozpoczęły się w dniu 
Wszystkich Świętych – 1 listopada 1755 
roku. Tego dnia rano, kiedy większość 
mieszkańców Lizbony modliła się w świą-
tyniach, miasto nawiedziło potężne trzę-
sienie ziemi. Naukowcy oceniają, że miało 
siłę 9 stopni Richtera, jego epicentrum 
znajdowało się gdzieś w odległości kilku-
set kilometrów od miasta, a wyczuwalne 
było nawet w Wenecji, o czym wspominał 
w pamiętnikach Casanova. W Lizbonie 
wszystko wskazywało na to, że nadszedł 

koniec świata. W centrum miasta rozstąpiła się ziemia, tworząc 
kilkumetrowe bruzdy. Na wzgórzach miasta wybuchły pożary. 
Na głowy mieszkańców leciały kawały kamiennych sufitów 
świątyń i domów. Wody oceanu cofnęły się, zostawiając na na-
brzeżu mnóstwo zagłębionych w mule statków i łodzi. Ci, którzy 
nie zginęli pod gruzami, postanowili szukać schronienia z dala 
od walących się budynków – na terenach odsłoniętych przez 
ocean. Ale wkrótce ocean wrócił zabrać to, co zostawił – dwu-
dziestometrowe fale uderzyły w miasto, zabierając to, co mogły 
zabrać. Nie dotarły jednak do części wzgórz, które trawił ogień. 
Z około 270 tys. osób, jakie zamieszkiwały Lizbonę w tamtym 
czasie, śmierć poniosło około 90 tysięcy. Na zawsze przepadły 
dzieła sztuki autorstwa Tycjana czy Rubensa. Nie przetrwały 
bezcenne dokumenty naukowe zgromadzone w archiwum 



królewskim. Zniszczone zostały piękne 
manuelińskie budowle i inne zabytki, jak 
choćby rejestry podróży Vasco da Gamy 
i Krzysztofa Kolumba.

Ktoś pomyśli – okej, ale to było dawno. 
Jednak efekty trzęsienia ziemi w Lizbo-
nie widać po dziś. Zaraz po trzęsieniu 
ówczesny premier kraju Markiz de 
Pombal zabrał się za planowanie odbu-
dowy. Wybudowane na nowo dzielnice 
były pierwszymi na świecie osiedlami, 
które zostały zaplanowane tak, by mogły 
wytrzymać trzęsienia ziemi. Zaplanowa-
no szerokie ulice, którym nazwy nadano 

od cechów, mających tam swoje siedziby. Nowe kamienice, 
zamiast kolorowych i zdobnych płytek „azulejos”, miały proste 
formy, nazwane potem „pombalińskimi”. Użyteczność zaczęła 
górować nad estetyką.

Kiedy na Lizbonę popatrzy się dziś z góry – a można to zrobić 
choćby z terenu zamku św. Jerzego w żydowskiej dzielnicy Alfama 
(która nota bene ocalała od trzęsienia ziemi, pożarów i tsunami) 
lub z dachu pięknego łuku triumfalnego Arco da Rua Augusta, 
będącego jednocześnie bramą do Praça do Comércio, uwielbiane-
go przez turystów i miejscowych placu, położonego nad samym 
Tagiem – można dojrzeć przemyślaną zabudowę i kratownicę 
ulic. Nad nimi, niczym mroczna i fascynująca pamiątka, wznoszą 

KIEDY NA LIZBONĘ POPATRZY SIĘ 
DZIŚ Z GÓRY – A MOŻNA TO ZROBIĆ 
CHOĆBY Z TERENU ZAMKU ŚW. JERZEGO 
W ŻYDOWSKIEJ DZIELNICY ALFAMA LUB 
Z DACHU PIĘKNEGO ŁUKU TRIUMFALNEGO 
ARCO DA RUA AUGUSTA, UWIELBIANEGO 
PRZEZ TURYSTÓW I MIEJSCOWYCH 
PLACU, POŁOŻONEGO NAD SAMYM 
TAGIEM – MOŻNA DOJRZEĆ PRZEMYŚLANĄ 
ZABUDOWĘ I KRATOWNICĘ ULIC. 
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się wciąż wspomniane ruiny klasztoru 
Karmelitów. Warto je zwiedzić.

Smutne jest też fado, choć sami wykonu-
jący ten gatunek muzyki artyści twierdzą, 
że bywa ono tak samo smutne, jak i wesołe. 
Fado to muzyka Lizbony, nieodłączny 
element tutejszego folkloru, blues tego 
miasta. Jest tęskne, jest romantyczne. Por-
tugalska gitara i łkające głosy śpiewaków 
tworzą w duecie więcej niż tylko opowieść 
opatrzoną muzyką. Dają również kontekst 
XIX-wiecznej Lizbony, przemawiają tak 
do duszy, jak do wyobraźni (więcej o fado 
przeczytacie na Anywhere.pl).

Twarz nr 3. Europa i świat
Trudno o zaściankowość podejrzewać 
naród, którego dumni reprezentanci 
wyprawiali się w niesamowite eskapady 
i odkryli pół świata. Dlatego też w stolicy 
Portugalii, Lizbonie, nie znajdziecie kom-
pleksów. W końcu to w pełni europejskie 
miasto, z bogatą historią, z której jest 
dumne, i bogatą przyszłością, z której 
będzie dumne kiedyś. Samo miasto nie 
jest wielkie – żyje w nim nieco pół milio-
na mieszkańców. Niemniej jednak cała 
aglomeracja liczy już ponad 2,5 miliona 
żyjących w niej osób. Jak przystało na 
europejską stolicę, Lizbona żyje zarówno 
turystyką, handlem, jak i przemysłem. 
Mieszczą się tutaj dwa porty oceanicz-
ne – handlowy i wojenny, są stocznie, są 
fabryki przemysłu ciężkiego i rafinerie. 
Dzięki wspaniałym tradycjom żeglarskim 

i handlowym Lizbona do dziś pozostaje 
ważnym hubem i bramą, przez którą do 
Europy docierają towary z przeróżnych 
zakątków świata.

Żyje się tutaj nowocześnie. Restaura-
cje – te tradycyjne i te oferujące bardziej 
współczesne podejście do kuchni – tętnią 
gwarem od rana do nocy. Puby pełne są 
kibiców, którzy emocjonują się starcia-
mi piłkarskiej reprezentacji Portugalii, 
z ikonicznym już Cristiano Ronaldo na 
czele, ale także ligowymi pojedynkami na 
szczycie, rozgrywanymi przez miejscowe 
Benficę i Sporting (w Portugalii poza tymi 
klubami liczy się jeszcze tylko FC Porto). 
Kibice dojeżdżają na stadion nowoczesny-
mi samochodami i autobusami, a turyści 
krążą po mieście kultowym starym tram-
wajem numer 8, który okrąża starą część 

miasta, kluczy starymi, wąskimi uliczkami, 
na zmianę wspina się po stromych wzgó-
rzach i zjeżdża z impetem w dół.

Nowoczesność miasta ma swoje dobre 
i złe strony. Na rozległym placu, na 
którym kiedyś mieścił się port, obec-
nie powstaje wielopoziomowy parking. 
Będzie wciśnięty między Tag, od którego 
oddziela go jedynie ruchliwa ulica, a rząd 
pięknych starych kamienic.

Twarz nr 4. Jeszcze nieodkryta
Być może trzeba się tu urodzić, żyć 
i umrzeć, żeby mieć choćby cień szansy 
na poznanie tej nieodkrytej twarzy Lizbo-
ny. Być może trzeba stać się częścią tego 
miasta, stopić się z nim jak poeta Pessoa 
i śpiewacy fado, żeby móc przedostać się 
pod jego skórę i trafić do jego bijącego 
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serca. Turystom odwiedzającym stolicę 
Portugalii jakaś nieodkryta tajemnica 
miasta objawia się w małych rzeczach. 
Widać ją w pewnej nonszalancji kelnerów, 
którzy stawiają na stole którąś z niezli-
czonych wariacji na temat bacalhau, czyli 
potrawy, której podstawą jest suszony 
dorsz. Widać tę tajemnicę w zamyślonych 
spojrzeniach popijających kawę starszych 
panów w ulubionej restauracji Pessoi, 
ukrytej pod arkadami przy Praça do 
Comércio. Tę samą tajemnicę dostrze-
głem też w oczach dziewcząt, sączących 
wino i rozmawiających przyciszonym 
głosem na nowoczesnym nabrzeżu Tagu 
oraz młodych mężczyzn, wpatrujących 
się w otchłań oceanu, jakby kazały im to 
robić geny Vasco da Gamy, Bartolomeu 
Diasa i Fernão de Magalhãesa, czyli Fer-
dynanda Magellana.

Tę nieodkrytą jeszcze twarz Lizbony 
trzeba jednak dostrzec samemu. 

In English 

ALL LISBONS  
OF THE WORLD
Fernando Pessoa is probably the most 
renowned Portuguese poet. However, 
he created his works under different 
signatures. He wrote some poems under 
his own name, but there were works he 
wrote under pseudonyms. But he vested 
all those heteronyms with distinctive, 
idiosyncratic features. In this way, each 
of his artistic pen names gained its own 
life, and lines written by each of those 
imaginary characters were completely 
different from the rest. How could one 
poet have so many personalities? Per-
haps because of his affection to Lisbon 
that comprises many different Lisbons.

In the Jerónimos Monastery in Belém, 
a historical district of Lisbon, you can 
realize how many different faces Portugal 
really has. Right behind the entrance gate, 
visitors will be greeted by a symbolic but 
magnificent gravestone of a daredevil and 
explorer who loved adventures – Vasco 
da Gama. Opposite lies another famous 
Portuguese – Luís de Camões, the unhappy 
and depressed prince of poets. In the same 
monastery, we’ll find the remains of a poet 
of many faces, whose basic personification 
was Fernando Pessoa, whereas his other 
pen names had completely different, im-
aginary biographies. Different from Pessoa 

were Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Alvaro 
de Campos or Bernardo Soares. But they 
all lived in Lisbon, in the body of one man. 
And so, just as Camões and da Gama show 
diversity of Portugal, Fernando Pessoa 
shows the diversity of the capital. Because, 
just like him, it has many faces.

Face No 1. Bright and full of life
The climate of Portugal is something to be 
jealous of. The country is warm, but not 
as sweltering as Spain, because it’s cooled 
by the wind blowing from the ocean. So 
when the sun is shining, it’s beautiful, and 
you need to know that the sun shines very 
often there. What is more, the majority of 
buildings are white, so even the narrowest 
and steepest side lanes are light and bright. 
Those few buildings that are covered with 
traditional ceramic tiles called “azulejo” 
reflect the sunshine even stronger. Some-
times, to see the pattern on the tiles, you 
have to squint.

In Lisbon, you relish life. Perhaps the 
huge dose of sunshine and the omnipresent 
brightness help the Portuguese to enjoy 
each moment in a different way than 
Italians or the Spanish. Instead of noisy 
revelries, laud laughter and crowded feasts, 
citizens of Lisbon prefer to live their lives 
leisurely – but certainly not in a boring or 
sad manner. Quite on the contrary. There, 
you spend your time not on passionate 
romances and crazy partying, but rather on 
walking along the Tagus, having peaceful 
and traditional dinners, or sipping wine 
while sitting on the grass and watching 
picturesque sunset by the river and next to 
the beautiful tower of Belém. 

The city is far from boring, and it’s full of 
music, but at the same time, tourists are not 
under the impression that they are forced 
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architecture to find scars on its sunny façade. And they are virtually 
everywhere. When you do sightseeing in Lisbon, keep your eyes 
open. One of the most popular squares in Lisbon is called Rossio. 
When you visit it, look up. On a nearby hill, you’ll easily spot steeple 
ruins of the Church of Our Lady of Mount Carmel that has never 
been reconstructed. It’s one of the numerous witnesses of the events 
that began on All Saints’ Day – 1 November 1755. That day, in the 
morning, when the majority of people living in Lisbon were praying 
in temples, the city was struck by an incredibly strong earthquake. 
Scientists estimate that it had a magnitude of 9, and even though 
its epicentre was about several hundred kilometres away from the 
city, it was felt even in Venice, about which Casanova wrote in his 
diaries. In Lisbon, meanwhile, it seemed like the end of the world. 

to follow one generally accepted way of spending time. Nothing of 
the sort. In Lisbon, you can be whoever you want, as long as you lift 
your face to the sun and enjoy the whiteness of the city with a glass 
of wine in hand. After all, it’s the homeland of people who are curi-
ous, brave and energetic. It is from there, after all – from the port of 
Belém – that the first escapades set off to the furthest known parts 
of the world. And even further.

Face No 2. Scars
A city in which it is always sunny and everyone is smiling – because 
how not to smile if it’s so bright and the wine is so tasty? It sounds 
encouraging, but only the first impression of Lisbon can be so utopi-
an. It is enough to learn a bit about the city’s history and look at its 
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In the centre of the city, the ground parted, 
creating several-metre grooves. Hills of the 
city stood in flames. People were show-
ered with huge chunks of stone ceilings of 
temples and houses. Waters of the ocean 
retreated, leaving many ships and boats sunk 
in the mud on the coast. Those who hadn’t 
died under the debris, decided to take shelter 
far away from collapsing buildings – on the 
areas uncovered by the ocean. But soon, the 
ocean came back to claim what it had left – 
20-metre waves crashed into the city, taking 
everything they could. But they didn’t reach 
some of the hills that were still consumed by 
flames. Out of 270 thousand people living in 
Lisbon at that time, about 90 thousand died. 
Masterpieces of Titian or Rubens were gone 
forever. Invaluable scientific documents, 
gathered in the royal archives, didn’t survive 
either. Beautiful Manueline buildings and 
other historical monuments were utterly 
destroyed, along with travel records of Vasco 
da Gama or Christopher Columbus. 

Someone might think – okay, but it was 
a long time ago. But the effects of the earth-
quake are visible till this day. Soon after the 
calamity, the then prime minister, Marquis 
of Pombal, started to plan the reconstruc-
tion. Districts, rebuilt from scratch, were the 
first housing estates in the world that were 
planned in such a way so that they could 
withstand an earthquake. New roads were 
wide, and they were given names after guilds 
stationing in their vicinity. New tenement 
houses, instead of colourful and ornamented 

“azulejos” tiles, had simple forms, later called 
“Pombalian.” Usability started to gain the 
upper hand over aesthetics.

Today, when you look at Lisbon from 
above – and you can do it e.g. from São 
Jorge Castle in the Jewish district of Alfa-

ma (which, by the way, survived the earth-
quake, fires and tsunami) or from the roof 
of a beautiful triumphal arch called Arco 
da Rua Augusta, which is the gate leading 
to Praça do Comércio, a square located 
directly by the Tagus and beloved both by 
tourists and local people – you can see the 
well-considered layout and framework of 
streets. Over them, like a dark and fasci-
nating memento, tower the aforementioned 
ruins of the Church of Our Lady of Mount 
Carmel. It’s worth visiting them.

What is also sad is fado, although artists 
performing this kind of music claim that 
it can be both sad and happy. Fado is the 
music of Lisbon, an inseparable element of 
the local folklore, the blues of this city. It’s 
wistful, it’s romantic. Sounds of Portuguese 
guitar and sobbing voices of vocalists create 
a duet that is much more than just a story 
accompanied by music. They give you the 
context of the 19th century Lisbon, speak 
both to the soul and imagination (you can 
read more about fado at Anywhere.pl).

Face No 3. Europe and the world
You can hardly suspect that a nation whose 
proud representatives embarked on such 
extraordinary escapades and discovered 
half of the world is parochial. That is why 
Lisbon doesn’t have an inferiority complex. 
After all, it’s a full-fledged European city 
with a rich history, of which it is proud, 
and a rich future, of which it will be proud. 
The city itself is not large – it’s inhabited 
only by slightly over half a million people. 
But the entire agglomeration amounts to 
over 2,5 million citizens. As befits a Euro-
pean capital, Lisbon thrives on tourism, 
commerce and industry. It has two oceanic 
ports – a commercial and a martial one; 

there are shipyards, there are heavy indus-
try factories and refineries. Thanks to many 
wonderful sailing and commercial tradi-
tions, Lisbon still remains an important 
hub and a gate through which goods from 
all over the world reach Europe.

There, you live a modern life. Restau-
rants – both those traditional ones and those 
offering more modern approach towards 
cooking – are vibrant with crowds from 
dawn to dusk. Pubs are full of football fans 
who are excited not only about matches of 
Portugal national football team with iconic 
Cristiano Ronaldo in the forefront, but also 
about league matches at the top, played by 
local Benefica and Sporting (the only other 
club that matters apart from the mentioned 
ones is FC Porto). Fans come to the stadium 
in their modern cars or by buses, whereas 
tourists go round the city on board of the 
cult old tram number 8 that makes a detour 
around the old part of the city, meanders 
through old narrow lanes, goes up the steep 
hills and comes down vigorously.

The modernity of the city has its pros 
and cons. On a vast square, which once 
was a port, a multi-storeyed car park is 
currently under construction. It will be 
squeezed between the Tagus, from which it 
will be separated only by a busy street, and 
a row of beautiful old tenement houses.

Face No 4. Still undiscovered
Perhaps you need to be born there, live 
there and die there to have a ghost of 
a chance to get to know this undiscov-
ered face of Lisbon. Perhaps you need to 
become a part of this city, to merge with 
it like the poet Pessoa and fado musicians, 
to get under its skin and reach its beating 
heart. Tourists visiting the capital of Portu-
gal can discover this secret in small things. 
It may be noticed in certain nonchalance of 
waiters who serve one of countless versions 
of bacalhau, which is a dish based on dried 
cod. You can see a hint of it in pensive 
looks of older men sipping coffee in Pes-
soa’s favourite restaurant, hidden under the 
arcades close to Praça do Comércio. I no-
ticed it in the eyes of girls sipping wine and 
talking in hushed voices on the modern 
pier by the Tagus, as well as in young men 
staring into the depths of the ocean, as if 
driven to do so by genes of Vasco da Gama, 
Bartolomeu Dias and Fernão de Magalhães, 
also known as Ferdinand Magellan.

But you need to discover this unknown 
face of Lisbon on your own. 
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Mediolan to lotnisko, na którym 
zaczynają i kończą się marze-
nia o byciu pięknym, sław-

nym i bogatym. Słynny tekst „Jesteśmy 
w Mediolanie!!!” wykrzyczany przez 
jedną z aspirujących do zawodu modelki 
dziewcząt w znanym programie tapmadl, 
oznaczał nie tyle osobliwe, grubiańskie 
przywitanie się z miejscem, ile poinfor-
mowanie wszystkich dookoła, że oto 
wspięło się owo dziewczę na szczyt i nikt 
jej już z tego szczytu nie strąci. No cóż… 
Sen trwał chwilę. Mediolan jest zimny jak 
marmur, którymi obłożone są prestiżowe 
fasady banków na Via Clerici. Nie przytu-
la. I nie bierze jeńców.

W lotniskowym barze dosiadam się do 
stolika zjawiskowej, długonogiej pięk-
ności, jakich tu wiele. Zaczynamy miłą 
konwersację. Nie dziwi mnie to, kiedy 
przyznaje, że jest modelką. Pytam, czy jej 
praca jest ekscytująca. „Ekscytująca?” – 
odpowiada i przez chwilę przeżuwa to 
słowo w ustach. „No tak, masz rację, tak 
myślą tysiące dziewcząt. Miliony? Może 
i miliony. A w byciu modelką nie ma 
nic spektakularnego. Jesteś wieszakiem, 
nikogo nie interesuje jaką jesteś osobą. 
Liczy się twoje ciało i twarz. Uważasz, że 
przesadzam? Nie, ja po prostu jestem 
szczera. Dziwi cię to, że śmieję się, kiedy 
w taki sposób deprecjonuję swój zawód? 
Muszę to robić, bo inaczej bym oszalała. 
Tak, tak… Znam te dziewczyny, które 
próbują zrobić z modelingu sztukę. Ale 
to pierdoły, czcze gadanie. Mogę sobie 
pozwolić na to co mówię, bo… jestem 
wysoko. Prawdopodobnie kiedy jutro 
pojedziesz do Paryża, Madrytu czy Bu-
enos Aires, to na którymś z billboardów, 

MXP. MEDIOLAN
plakatów czy na okładkach magazynów 
znajdziesz moją twarz. Ale nie znajdziesz 
tam mnie. Mnie tam nie ma. Są wymę-
czone przez fryzjerów włosy, podrapana 
przez pędzle setek makijażystów twarz, 
umęczone ciało, które wyginam tak, 
żeby ubranie na mnie wyglądało lepiej, 
poranione stopy, które przez te wszystkie 
lata poznały najbardziej niewygodne 
buty świata. Wciskają mnie w stroje, 
związują, uciskają i formują – to ja mam 
pasować do sukienki, a nie odwrotnie. 
Łamią żebra, dociskają nerki, wpychają 
głębiej wątrobę. Dla fotografów jestem 
rzeczą, nawet wtedy, kiedy próbują mnie 
zaciągnąć do łóżka, żeby potem chwalić 
się tym na insta. Przestawiają mnie jak 
rekwizyt – lampa, która mnie oświetla, 
znaczy dla nich więcej niż ja. Czule doty-
kają obiektywów, a nie modelek. Patrzyłeś 
w oczy modelek, które widzisz na rekla-
mach? I co widzisz? Są puste, prawda? 
W oczach jest dusza. Modelki nie mogą 
mieć duszy. To się nie sprzedaje. Nie chcę, 
żebyś pomyślał, że użalam się nad sobą. 
Chcę, żeby ludzie wiedzieli, jak jest na-
prawdę. To jest zawód jak każdy inny. No, 
może odrobinę bardziej poniżający…”. 

In English 

MXP MILAN
It's an airport where dreams of being rich, 
famous and beautiful begin and end. The 
wellknown phrase “We're in Milan!!!”, 
shouted by one of aspiring models in pop-
ular TV show Top Model wasn't only a pe-
culiar and rather vulgar greeting of a place; 
it was about informing everyone around 
that the girl happened to be on top and no 

one could get her down to earth. Well… 
Her dream didn't last very long. Milan is 
as cold as marble in prestigious facades of 
the banks in Via Clerici. It doesn't embrace 
you. It doesn't take any prisoners.

In the airport bar, I join a gorgeous, 
long-legged beauty, one of many here. We 
begin a nice chat. I'm not surprised when 
she admits she's a model. I ask if her job 
is exciting. “Exciting?” she asks in return, 
and reflects on that for a while. “You're 
right, thousands of girls think so. Mil-
lions? Perhaps millions. There's nothing 
spectacular about being a model. You're 
a hanger, nobody cares about your person-
ality. What matters is your body and face. 
You think I'm exaggerating? Not really, 
I'm just being honest. You're surprised I'm 
laughing when I'm deprecating my job in 
such a way? I have to do that, otherwise 
I'd go crazy. That's right… I know all 
these girls who try to present modelling 
as art. But it's all bullshit. I can say that 
because, you know… I'm on top. Perhaps 
when you go to Paris, Madrid or Buenos 
Aires tomorrow, you'll find my face on one 
of billboards, posters or magazine covers. 
But you won't find me there. I'm not there. 
There is my hair, painstakingly arranged 
by hairdressers; a face, scratched with 
brushes of hundreds of make-up artists; 
a tired body, which I bend in a particular 
way, so that clothes look better on me; 
hurt feet, which have known all the most 
uncomfortable shoes in the world for all 
these years. They squeeze me into outfits; 
tie, press and form my body – so that it fits 
the dress, not the other way round. They 
break my ribs, press my kidneys and liver 
deeper and deeper. For photographers, 
I'm an object even when they try to make 
out with me to boast about the fact on 
Insta afterwards. They present me as an 
object – a spotlight that lights me is more 
important. They touch gently their camer-
as, not models. Have you ever looked into 
the eyes of models you see in ads? What 
have you seen? They're empty, aren't they? 
Because eyes are the window to the soul. 
And models can't have souls. It wouldn't 
sell well. I don't want you to think I pity 
myself. I just want people to know what 
it's really like. It's a job like any other. Well, 
perhaps a bit more humiliating…” 

TOMASZ SOBIERAJSKI 
Socjolog z zawodu i z pasji. Wytrawny badacz społecznych zjawisk 
i kulturowych trendów. Naukowiec 3.0 nie bojący się trudnych 
wyzwań, międzynarodowej współpracy i interdyscyplinaroności. 
Felietonista magazynu „Sens” i współpracownik DDTVN. 
Znakomity słuchacz oraz wnikliwy obserwator. Apostoł dobrej 
nowiny i przeciwnik złych emocji. Z zamiłowania podróżnik 
i sportowiec. Życiowy optymista. Dla nas będzie pisał o tym  
co jest ważne w ludziach i dla ludzi.
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TOP 5 
ATRAKCJI 

DLA DZIECI

Atrakcje dla dzieci są dostępne na 
każdym kroku. Jak wybrać te 
najlepsze? Przestawiamy Wam 5 

naszym zdaniem najciekawszych.

Centrum Nauki Experyment (Gdynia)
Mieszczące się w Gdyni Centrum Nauki 
Experyment to miejsce, które rozbudzi 
ciekawość świata u dzieci i u dorosłych. 
Na 3500 m2 przestrzeni wystawienniczej 
mieści się ponad 200 interaktywnych 
stanowisk, wykorzystujących najnowsze 
technologie do tego, by nasze pociechy 
odkryły niesamowitość zjawisk przyrod-
niczych i rozwój technologii. Wystawa 
stała podzielona jest na cztery części: 
Hydroświat opowiada o mocy żywiołu 
wody, Niewidoczne Siły uczą podsta-
wowych praw fizyki, Akcja: Człowiek 

prezentuje, jak funkcjonują ludzkie ciało 
i zmysły, a Drzewo Życia pokazuje piękno 
przyrody. W Experymemcie pracują wy-
kwalifikowani opiekunowie wystawy, zaś 
w ciągu całego roku organizowane są tam 
specjalne wydarzenia dla rodzin.

 
Sea Park (Sarbsk)
Położony około 100 km od Gdańska Sea 
Park Sarbsk to jedyny w swoim rodzaju 
park rozrywki związany z morzem. Mieści 
się tu największe w Polsce fokarium, 
oceanarium prehistoryczne w technologii 
3D, dwa parki makiet – zwierząt morskich 
i latarni morskich, muzeum marinistycz-
ne, morski plac zabaw i kino 5D. To tylko 
główne atrakcje Sea Parku, w którym na 
pewno spędzicie dzień pełen wrażeń. Tutaj 
dzieci dowiedzą się wszystkiego o pod-

Planujecie rodzinny weekend? A może już wakacje? 
Nad morzem znajdziecie mnóstwo miejsc, w których 

spędzicie wartościowo czas i przy tym wszyscy będziecie 
bawić się jak dzieci.

tekst: Sylwia Gutowska  zdjęcia: PROT

wodnym świecie – jego historii i teraź-
niejszości. Będą mogły poznać nie tylko 
zwierzęta żyjące w wodzie, ale też ptaki 

– dodatkową atrakcją są specjalne woliery 
z ptakami, które możemy podpatrywać 
w ich niemal naturalnym środowisku.

 
Dom do góry nogami (Szymbark)
Na skraju Kaszubskiego Parku Krajobra-
zowego, w malowniczej części regionu, 
zwanej Szwajcarią Kaszubską, mieści się 
jedna z najciekawszych atrakcji turystycz-
nych w kraju. To Dom do Góry Nogami 
w Szymbarku. Co ciekawe, jest jeszcze 
bardziej zakręcony w środku niż na ze-
wnątrz. Po przestąpieniu przez próg może 
Wam się zakręcić w głowie, ale dzieci będą 
zachwycone. Wszystkie meble wewnątrz 
są przymocowane do sufitu – a właściwie 
do podłogi, która jest na górze, bo przecież 
my spacerujemy po suficie. Wszystko 
w stylu minionej epoki realnego socjali-
zmu. Jaki stoi za tym pomysł? Otóż poka-
zanie, że wtedy wszystko stało na głowie. 
Ten niezwykły dom jest częścią skansenu, 
w którym czekają na nas inne cuda – na 
przykład wpisana do Księgi Rekordów 
Guinessa najdłuższa deska świata.

 
Dino Park (Łeba)
Wasze dzieciaki przechodzą okres fascy-
nacji dinozaurami? A może chcecie roz-
budzić w nich miłość do świata prehisto-
rii? W Dino Park w Łebie możecie poczuć 
się jak na planie „Jurassic Park”. A nawet 
lepiej, bo obszar „zamieszkiwany” przez 
dinozaury do aż 20 ha! To na pewno 
najatrakcyjniej położony tego typu park. 
Nawiązuje bowiem do sąsiadujących 
ruchomych wydm w Słowińskim Parku 
Narodowym. Wśród piasków, drzew 
i krzewów można spotkać czającego się 



Sea Park (Sarbsk)
Located 100 km from Gdańsk, Sea Park 
Sarbsk in a one-of-a-kind maritime amuse-
ment park. It boasts the largest seal sanctu-
ary in Poland, prehistorical aquarium using 
3D technology, two model parks: marine 
animals and lighthouses, a marine museum, 
a sea playground and a 5D cinema. These 
are only main attractions of the Sea Park, 
where you’ll surely spend an exciting day. 
Children can find out everything about the 
underwater world – its history and present. 
They’ll see not only animals living in water, 
but also – thanks to dedicated aviaries – 
birds that can be observed in their natural 
habitat, which is an additional attraction.

Upside Down House (Szymbark)
The Upside Down House in Szymbark, stand-
ing at the edge of the Kashubian Landscape 
Park, in a picturesque part of the so-called 
Kashubian Switzerland region, is one of the 
greatest tourist attractions in the country. 
Inside, the house is even more crazy than on 
the outside. When you go in, you can get a bit 
dizzy, but your children will absolutely love 
it. All furniture is fixed to the ceiling, or rather 
the floor, since we’re standing on the ceiling. 
It's decorated in the style of real socialism. The 
idea behind it is to show that in the commu-
nism time everything was upside down. The 
house is a part of an openair museum, where 
you can also find such exhibits as, for example, 
the longest board in the world entered into the 
Guinness Book of World Records.

Dino Park (Łeba)
Are your children fascinated with dinosaurs? 
And maybe you’d like to arouse their interest 
in prehistory? Visit the Dino Park in Łeba 
and feel like on the set of the “Jurassic Park”. 
Or even better, since the park is spread over 
20 hectares of land! It's the best located and 

45-metrowego Brachiosaurusa i ponad 
100 innych pradawnych gadów. Dla 
najmłodszych dzieci też jest tu miejsce 
na spożytkowanie energii – dwa place 
zabaw i specjalny wóz Flinstonów, który 
zabierze je na przejażdżkę. Przy Dino 
Parku jest też mini-zoo, gdzie dzieciaki 
mogą nakarmić kozy, owce i przyjrzeć się 
z bliska danielom i jeleniom.

 
Zoo Oliwa (Gdańsk)
Najpiękniej położony ogród zoologiczny 
w Polsce. Leży pośród wzgórz i lasów 
oliwskich, w oddaleniu od zgiełku, 
a jednocześnie łatwo tam dojechać 
z każdego z trzech miast. Na 125 ha żyje 
499 osobników z 86 gatunków. Od 2014 
roku w oliwskim zoo mieszka też rodzina 

„króla zwierząt” – stado lwów. Jednak nie 
mniejszą popularnością cieszą się inni 
mieszkańcy, spośród których można spo-
tkać gatunki niespotykane już na wolno-
ści. Zoo dba o edukację dzieci i rodziców 
w zakresie ochrony przyrody. Wizyta 
w Oliwie może być wspaniałą okazją do 
tego, żeby zapoznać się ze zwierzętami 
nieco innymi niż Wasi domowi pupile, 
poznać ich przyzwyczajenia i rejony świa-
ta, z których pochodzą. 

In English 

TOP 5 ATTRACTIONS  
FOR KIDS
Planning a family weekend? Or maybe 
a holiday? In Gdańsk, Gdynia and Sopot, 
but also in the whole region, you’ll find 
spots where you can make the most of 
your time and all have fun like children.

There are plenty of family attractions 
here. How to choose the best ones? 
Here’s our pick of top 5 family attrac-
tions too good to pass up.

EXPERYMENT Science Centre (Gdynia)
Located in Gdynia Orłowo, EXPERYMENT 
Science Centre will arouse curiosity of the 
world of your whole crew. Set in 3500 m2 
of exhibition space, the centre houses over 
200 hands-on exhibits stands using state-of-
the-art technologies to show children remark-
able natural phenomena and technological 
development. The exhibition is divided into 
four sections: Hydroworld, concentrating on 
the water element; Invisible Forces, concerning 
basic physical principles; Operation: Human, 
presenting the functioning of human body 
and senses; and the Tree of Life, showing the 
beauty of nature. Qualified exhibition oper-
ators are here to help you and special family 
events are organised throughout the year.
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largest park of its kind. Along the paths, 
among trees, you’ll find a 45-metre high 
Brachiosaurus and over 100 other primeval 
reptiles. Youngsters may work off their 
surplus of energy on two playgrounds and go 
for a ride in a Flintstones’ car. Near the Dino 
Park, there’s also a mini zoo, where children 
may feed goats and sheep, as well as get close 
up with deer and fallow deer.

Oliwa Zoo (Gdańsk)
The zoo in Gdańsk, surrounded by hills and 
woods, far from the hustle and bustle of city 
life, is the most beautifully situated zoo in 
Poland. Set on 125 hectares of land, it's home 
to 86 different species and a total of 499 
animals. Since 2014, a family of “the king 
of animals” – a pride of lions – have been 
living here. The zoo boasts many species of 
animals that no longer occur in the wild. It 
also performs an educational function in 
the field of environmental protection. Going 
to Oliwa may be a perfect chance to get up 
close with animals a bit different than pets 
you have at home, get to know their habits 
as well as learn about their natural habitats 
and regions they occur in. 



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”.

ANDRZEJ SARAMONOWICZ
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CZYTANIE WEDŁUG SARAMONOWICZA

w sztuce i czyni to przeciekawie. „Nikt 
w jazzie, tak trafnie i wnikliwie, nie 
tłumaczy głębi, istoty i filozofii muzyki 
jak wielcy i sławni muzycy. Zwłaszcza 
Coltrane” – zapewnia Tomasz Stańko, 
a ja z kolei zapewniam, że należy mu 
wierzyć. 

In English 

GOD OF SOUNDS

We are living in sad times, in which one 
needs to explain to an intelligent person 
not only who John Coltrane is but what 
jazz is. And why we should not substitute 
him with modern crap sounds, such as… 
well, never mind.

So I will try to make it as simple as 
possible: Coltrane is God. He said it 
himself: “I aim to lead a truly religious 
life and I express it via music. If this is 
the way to live then playing is no prob-
lem, because music becomes an element 
of a whole.” Coltrane was not always 
religious but does God need to be? It is 
others who should believe in him.

“For me John Coltrane is both religion 
and church. Music of great love of the 
world and people, astonishing spiritual-
ity and musical depth, it is a praise of 
the infinite beauty and infinite ugliness”, 
says Tymon Tymański and I agree with 
every word.

The book is divided into a few 
sections: first one has interviews from 
1952-67, things Coltrane said  about life 
and other musicians. I am aware that 
Coltrane on Coltrane is not a book for 
everyone. But I also know that for mu-
sicians, fans of jazz and those who care 
about good music at all it is compulsory: 
extraordinary saxophonist talks in detail 
about his work, other musicians, what 
to do to be honest in art and he does it 
in a most interesting way. “There is no 
one in jazz who can explain the depth, 
core and philosophy of music as well 
and in so much detail as great and re-
nowned musicians. Especially Caltrone”, 
assures Tomasz Stańko and I assure you 
that he should be trusted on that. 
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BÓG DŹWIĘKÓW

religijnym bywało u Coltrane’a różnie, 
ale czy Bóg musi być religijny? Ważne, by 
inni w niego wierzyli.

„John Coltrane to dla mnie religia 
i kościół. To dźwięki wielkiej miłości do 
świata i ludzi, to porażająca duchowość 
i muzyczna głębia, to pochwała nieskoń-
czenie pięknego i nieskończenie brzyd-
kiego” –  twierdzi Tymon Tymański, a ja 
zgadzam się z każdym słowem. 

Książka podzielona jest na kilka części: 
w trzech pierwszych są wywiady z lat 1952-
67, są też cytaty z Coltrane’a oraz rozmowy 
o nim z innymi muzykami. Mam świa-
domość, że „Coltrane według Coltrane'a” 
to nie jest pozycja dla każdego. Ale wiem 
też, że dla muzyków, miłośników jazzu 
oraz tych, którym w ogóle dobra muzyka 
nie jest obojętna, to rzecz obowiązkowa; 
genialny saksofonista opowiada z wielki-
mi szczegółami o swojej pracy, o innych 
muzykach, co robić, by być szczerym 

red. Chris De Vito,  
tłum. Filip Łobodziński 
„COLTRANE WEDŁUG 
COLTRANE’A. 
WYWIADY”  
wyd. Kosmos Kosmos, Warszawa 2017

Dożyliśmy smutnych czasów, w których 
inteligentowi należy tłumaczyć nie tylko, 
kto to John Coltrane, ale co to w ogóle jazz. 
I dlaczego nie powinno się go zastępować 
współczesnymi badziewiami dźwiękowy-
mi w stylu… no, mniejsza z tym.

Spróbuję więc wyłożyć to jak najpro-
ściej: Coltrane to Bóg. Sam mówił tak: 

„Moim celem jest prowadzenie życia 
prawdziwie religijnego i wyrażenie tego 
poprzez muzykę. Jeśli tak żyjesz, to za-
granie tego nie stanowi problemu, ponie-
waż muzyka to cząstka całości”. Z życiem 





JAKUB MILSZEWSKI
Marudzi, poprawia, kłóci się. Sam już nie wie, 
czy woli pisać o muzyce, turystyce, czy jedzeniu, 
więc pisze o czym akurat trzeba. Połowa duetu 
stojącego za książką „Gastrobanda”

48 RECENZJE 
reviews

KROKE – TRAVELLER 
wyd. Universal

Muzycznymi towarami eksportowymi Polski zazwyczaj są wy-
konawcy, których próżno szukać w telewizjach śniadaniowych 

i na okładkach najpoczytniejszych pism. Tak jest także z Kroke, 
których mieszanka muzyki klezmerskiej, earth music i – coraz 

bardziej – atmosferycznego jazzu i orientu ma rzesze wielbicieli na 
całym świecie. Dopiero co wydany album „Traveller” wydaje się być 

muzycznym zapisem wojaży krakusów po całym globie. Punktem 
wyjścia dla wycieczek z Kroke są oczywiście ich klezmerskie korzenie, 

ale przystanki na muzycznej mapie trio robi bardzo urozmaicone: 
Kroke a to zawitają na moment gdzieś na Czarnym Lądzie za sprawą 

instrumentów perkusyjnych, a to zajrzą w polskie góry razem z fletem 
i skrzypcami, a potem wyskoczą na chwilę na wschód, by podchwycić 

tamtejszych skal i melodyki. Wszystko jest podlane nowoczesną pro-
dukcją i wciągającymi aranżacjami. Taki kłębek inspiracji i pomysłów 

nie miał prawa stworzyć spójnej płyty, ale Kroke to Kroke – u nich 
jakimś cudem wszystko się ze sobą łączy, jakby ludzkość nigdy nie 

podzieliła się na nacje i kultury. 

In English 

KROKE – TRAVELLER 
wyd. Universal

Polish musical export goods are usually those artists who can’t be found on 
breakfast television or on magazine covers. It also applies to Kroke, whose 
combination of klezmer music, earth music and – increasingly so – atmos-
pheric jazz and orient accents has numbers of fans all over the world. Their 

most recent album “Traveller” seems to be a musical account of their voyages 
around the globe. The starting point for travels with Kroke are, obviously, 

their klezmer roots, but the remaining stops on their musical map are very 
differentiated – sometimes the trio visits the Dark Land thanks to percussion 

instruments, a moment later they fly to Polish mountains together with 
sounds of flute and violin, and then they make a short trip to the East to pick 
up some local scales and melodies. And everything is seasoned with modern 

production and mesmerizing arrangements. This kind of bundle of inspira-
tions and ideas should not have been able to become a coherent album, but 

Kroke is Kroke – miraculously enough, everything fits together perfectly, as if 
humanity had never divided itself into nations and cultures.  

ME AND THAT MAN  
– SONGS OF LOVE AND DEATH 
wyd. Agora/Cooking Vinyl

Nergala tyluż kocha, co nienawidzi. John Porter z kolei ma 
swoją publikę, ale dla reszty zaczynał popadać w zapomnie-
nie. Aż tu nagle gruchnęła wieść o takim niecodziennym 
debiucie. Jak to mogło się zgodzić? Nie wiem, ale brzmi, 
jakby zgodziło się od razu. Dark americana, mroczny blues, 
trochę folku, czyli miks zwany southern gothic w wykona-
niu Me And That Man to majstersztyk. Rockowe podejście 
Johna w połączeniu z wyniesionym przez Nergala z me-
talowej sceny niesfornym podejściem do tematów, które 
gdzie indziej mogą uchodzić za tabu, zaowocowało chyba 
najlepszym materiałem tego typu, jaki mógł powstać z dala 
od Stanów Zjednoczonych. „Songs of Love and Death” to 
bardziej charakterne i chwytliwe granie niż ostatnie doko-
nania Kinga Dude'a, Ghoultown czy Those Poor Bastards, 
za to gdzieś w okolicach płyt Marka Lanegana czy Dead 
Man's Bones, zespołu Ryana Goslinga. Tym, dla których 
przytoczone nazwy są obce, wyjaśniam pokrótce: Me And 
That Man to kawał porządnego bluesa, jaki powinno się 
grać pod bramami cmentarzy. Niezależnie od dyskografii 
zamieszanych w to przedsięwzięcie muzyków (a znajdziecie 
tu spore nazwiska), wszyscy powinni być z „Songs of Love 
and Death” dumni. 

In English 

KROKE – TRAVELLER 
wyd. Universal

Nergal has as many avid fans as zealous opponents. John Porter, in 
turn, has his own audience, but was slowly falling into oblivion for 
others. And suddenly bang! came the news about this unusual de-
but. How could this have worked out? I have no clue, but it sounds 
as if it worked out right off the bat. Dark Americana, dark blues, 
a little bit of folk, in other words a mix known as Southern Gothic 

– performed by Me And That Man, it’s a masterpiece. John’s rock at-
titude and Nergal’s unruly approach to various subjects that some-
where else might be considered taboo gave fruit to – possibly – the 
best material of this kind that could have been created far from the 
United States. “Songs of Love and Death” is a more spirited and 
catchy playing than most recent accomplishments of King Dude, 
Ghoultown or Those Poor Bastards, and more or less comparable 
to albums of Mark Lanegan or Dead Man’s Bones, the band of 
Ryan Gosling. To those who are not familiar with those names and 
won’t find this comparison helpful – Me And That Man is a piece 
of really good blues that should be played at graveyard gates. What-
ever the previous discography of musicians involved in this project 
might be (and you’ll find quite big names here), they all should be 
proud of “Songs of Love and Death.”  
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CIĘŻAR 
LEKKIEJ

Przyznaję, że oglądałem z wypiekami na twarzy. 
Momentami nawet wstawałem, jakby miało mi to dać lepszą 

widoczność. A to tylko emocje kazały mi podnieść się 
z kanapy i „pomóc” naszym. Emocje sportowe, takie, jakich 

wciąż nam brakuje – pozytywne.

and held a year after the Olympics. What 
does it mean? First of all, most of the best 
world and European sportspeople are 
resting or preparing for championships 
after the indoor season – the ones held at 
the open stadium. So we should evalu-
ate our performance on the basis of our 
results, not positions.

I don't belittle this success. I just have 
some doubts as to whether we should 
celebrate this much. Last year, we were 
even a greater athletics superpower, being 
placed first in the overall ranking of the 
Amsterdam European Athletics Cham-
pionships. Thrilled and feverish, we were 
waiting for the Olympics and we hoped 
to win a lot. And in Rio, we won… three 
medals. Precious few, taking into account 
what a superpower we were.

The number of medals won at the 
European Championships, indoor by the 
way, doesn’t have to translate into good 
results at the World Championships this 
year in London. Well, I’m sure it WON'T 
translate into that. Americans, Jamaicans, 
Kenyans and Ethiopians will come to the 
UK capital. And expectations. We failed 
in Rio because of expectations, perhaps. 
Adam Kszczot, our 800-metres runner, 
has been successful almost every time 
for years. Almost, as he failed once, at 
the Olympics. His defeat was practically 
a symbol of poor athletics performance.

Being happy about the victory in 
Belgrade – yes. Acclaiming Poland as 
a superpower – no. Keep your cool. Zd
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się NIE przełoży. W brytyjskiej stolicy 
zjawią się Amerykanie, Jamajczycy, Kenij-
czycy i Etiopczycy. I oczekiwania. Być 
może właśnie te ostatnie w Rio zdecydo-
wały o niepowodzeniu. Adam Kszczot, 
nasz biegacz na 800 metrów, od kilku 
lat wygrywa swoje starty jak chce. A na 
igrzyskach, jeden jedyny raz, zawiódł. 
Jego przegrana była wręcz symbolem 
słabego występu lekkoatletycznego.

A zatem radość ze zwycięstwa w Belgra-
dzie – tak. Tendencje mocarstwowe – nie. 
Trochę lodu na głowy. 

In English 

BURST THE BUBBLE
I admit I got all juiced up when I was 
watching it. I also stood up several times 
to get a better view. It was simply emotions 
that made me stand up from the couch 
and “help” our team. Sport emotions that 
we still lack – the positive ones.

Our athletes gave us many reasons to be 
happy about their performance at the 
European Athletics Indoor Champion-
ships. Polish sportspeople don't tend to 
achieve much success in sport discipli-
nes popular worldwide, so we seize and 
savour such moments. Uncritically, but 
it's hard to be critical when it comes to 
gold, silver or bronze medals. Well, it’s 
more about the lack of analysis of events, 
the lack of distance. You may say, “What 
do you mean by distance?! We won twelve 
medals!” Of course. And no one will take 
it from us. But in all this excitement and 
shouting that we’re an athletics super-
power we forget that, admittedly, it was 
European Championships, but indoor 

WOJCIECH ZAWIOŁA
Obserwuje, a potem opisuje i komentuje. 
Głównie sport, ale ma w swoim dorobku 
dwie powieści. O życiu opowiadali 
mu też Mariusz Czerkawski i Robert 
Lewandowski, co spisał na kartach 
książek. Na co dzień dziennikarz NC+, 
ale też prezenter wiadomości w TVN 
i TVN24. Zbzikowany na punkcie 
sportu, oszalały na punkcie muzyki. 
Wielbiciel twórczości z duszą. Tu: autor 
felietonów i wywiadów.

Lekkoatleci dali nam niewątpliwie 
mnóstwo radości tym, co zrobili 
w Halowych Mistrzostwach Europy. 

Polscy sportowcy rzadko bywają najlepsi 
w dyscyplinach liczących się na całym 
świecie, dlatego zachłystujemy się takimi 
chwilami, połykamy je jak najpyszniejsze 
danie. Bezkrytycznie, choć trudno o kry-
tykę w przypadku złotych, srebrnych czy 
brązowych medali. Chodzi raczej o brak 
nawet podstawowej analizy tego co się 
stało, brak chłodnego spojrzenia. Ktoś 
powie: „Jakie chłodne spojrzenie?! Zdo-
byliśmy dwanaście medali!” Oczywiście. 
Nikt nam tego nie odbierze. Tyle, że w tej 
całej euforii i wykrzykiwaniu, że jesteśmy 
potęgą lekkoatletyczną, zapominamy, że 
to były wprawdzie Mistrzostwa Europy, 
ale halowe, w dodatku w roku poolimpij-
skim. Co to oznacza? Ano przede wszyst-
kim to, że gro najlepszych na świecie 
i Europie odpoczywa albo szykuje się na 
czempionaty po sezonie halowym, czyli 
te na otwartym stadionie. Odpowiedź na 
pytanie jak dobrzy jesteśmy mogą dać 
jedynie rezultaty, nie zajęte miejsca.

Nie umniejszam tego sukcesu. Powąt-
piewam jedynie w słuszność tak hucznego 
świętowania. Bo w ubiegłym roku byliśmy 
jeszcze większą potęgą lekkoatletyczną 
po zwycięstwie w klasyfikacji generalnej 
mistrzostw Europy w Amsterdamie. Z bi-
jącymi sercami czekaliśmy na igrzyska 
olimpijskie i już liczyliśmy medale. Tym-
czasem w Rio naszym łupem padły… trzy 
krążki. Trochę za mało jak na potęgę.

Liczba zdobytych medali w mistrzo-
stwach Europy i to w hali nie musi się 
jednoznacznie przełożyć na wyniki 
w mistrzostwach świata, które czekają nas 
w tym roku w Londynie. Nawet na pewno 





Kiedy na początku lat 60-tych padł pomysł, 
żeby zestawić na planie filmowym dwie 

legendarne aktorki – Joan Crawford i Bette 
Davis – producenci zaczęli pukać się w głowę. 
To nie miało prawa wyjść. Wszyscy doskonale 
wiedzieli, że w Hollywood nie było większych 

rywalek. One po prostu się nienawidziły! 
Jeden z braci Warner wykrzyczał, że nie 

zainwestowałby nawet centa w film z tymi 
„dwiema przebrzmiałymi, walniętymi sukami”! 

Zainwestował. I wyszedł na tym zwycięsko.

tekst: Jacek Górecki  zdjęcia: Warner Bros

WOJNA  
W HOLLYWOOD:  

BETTE DAVIS  
I JOAN CRAWFORD
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nicy z Salem”. Z drugiej Joan Crawford, gwiazda kina niemego 
i filmów lat 30- i 40-tych. Obie niezwykle utalentowane i nagra-
dzane. Słynące z charakterystycznych ról, ale także zachowań 
i kontrowersyjnych wypowiedzi. Dwie bohaterki, rywalki, które 
łączył jeden, wspólny cel. Być tą pierwszą, najlepszą. Być w tym 
gwiezdnym cyrku zwycięzcą. Zapamiętaną w świadomości ma-
sowej na wieki. Legendą za życia. Jednak w historii kina zawsze 
będą występować jako duet. Pomimo iż na planie filmowym 
spotkały się tylko raz. Był to rok 1962, a za kamerą kultowego 

„Co się zdarzyło  Baby Jane?” stanął Robert Aldrich.
Pomysł na film był bardzo prosty. Historia dwóch starzejących 

się sióstr, które umęczone życiem i skazane tylko na siebie zaczy-
nają się sobą dusić, rywalizować i wytykać brudy z przeszłości. 

Ta historia jest jak najlepszy 
filmowy scenariusz. Scena-
riusz, który momentami mrozi 

w żyłach krew, przypominając najlepszej 
klasy horror albo naszpikowane suspen-
sami filmy Alfreda Hitchcocka. Miejsce 
akcji to stare, dobre Hollywood, będące 
u progu przełomu. Żegnało się bowiem 
z kartonowym graniem, na rzecz mocno 
realistycznych filmów. Wśród bohate-
rów z jednej strony Bette Davis – jedna 
z największych aktorek w historii kina, 
o której mówiono „prawnuczka Czarow-
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Któż inny miałby to zagrać jak nie Bette Davis i Joan Crawford? 
Ich konflikt rozpoczął się jeszcze kilka dekad wcześniej, kiedy to 
obie starały się o rolę w filmie „Kusicielka”. Ostatecznie wygrała 
Bette, w efekcie finalnym ponosząc jednak porażkę. Na planie 
filmowym bowiem próbowała bezskutecznie uwieść swojego 
partnera, Franchota Tone’a (prywatnie męża Crawford), tylko 
on nie był tymi miernymi zalotami zainteresowany. Powiedział 
jej, że jeśli chciałaby go uwieść, musiałaby spytać jego żony, jak 
to się prawidłowo robi. To był dla Davis policzek. Doskonale 
wiedziała, że talentem bije koleżankę na łopatki, gorzej z uro-
dą i stylem. Ale nie zamierzała tak tego zostawić. Rozpoczęła 
się wielka hollywoodzka wojna. Rozgoryczona Bette Davis 
zaczęła ostro grać, rozpowiadać na Joan plotki, że ta swój sukces 
osiągnęła przez łóżko, sypiając ze wszystkimi z wytwórni MGM 
oprócz Lassie... Było w tym sporo prawdy, ponieważ Crawford 
nigdy nie ukrywała, że jest uzależniona od seksu, jednak przypi-
sana przez jej koleżankę łatka była nadepnięciem na odcisk.

Joan Crawford właściwie nie wiedziała, dlaczego Bette Davis 
doczepiła się do niej, wytaczając jej wojnę. Swoją drogą nie 
była jedyna, na liście „prawnuczki Czarownicy z Salem”, obok 
niej byli m.in.: Jack Warner, Errol Flynn czy Miriam Hopkins. 
Początkowo Crawford chciała się nawet zaprzyjaźnić z Davis, 
wysyłając jej na plan upominki czy kosze kwiatów. Ale nie dla 
Bette było takie podlizywanie. Wszystko, co dostała, odsyłała do 
adresatki. To ją tylko nakręcało do tego, by poniżyć koleżankę. 

NA PLANIE FILMOWYM BOWIEM PRÓBOWAŁA 
BEZSKUTECZNIE UWIEŚĆ SWOJEGO PARTNERA, 
FRANCHOTA TONE’A (PRYWATNIE MĘŻA 
CRAWFORD), TYLKO ON NIE BYŁ TYMI MIERNYMI 
ZALOTAMI ZAINTERESOWANY. POWIEDZIAŁ JEJ, ŻE 
JEŚLI CHCIAŁABY GO UWIEŚĆ, MUSIAŁABY SPYTAĆ 
JEGO ŻONY, JAK TO SIĘ PRAWIDŁOWO ROBI. TO BYŁ 
DLA DAVIS POLICZEK. 
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Kiedy dowiedziała się, że Joan zagra w wymarzonej 
roli na podstawie sztuki Szekspira, od razu skomen-
towała to na łamach prasy, mówiąc, iż ogromnie się 
cieszy i gratuluje swojej koleżance roli, poza tym 
będzie to dla niej pretekst, aby nauczyć się czytać...

Takie słowne obrażanie nie było na wzgórzach 
Hollywood żadną nowością. Tutaj każdy tak 
samo posiadał przyjaciół jak i wrogów. Chociażby 
aktorka Doris Day, o której pianista Oscar Levant 
rozpowszechniał informacje, że poznał ją zanim 
jeszcze była dziewicą... Podobnie było w przypadku 
aktorki Jeanne Moreau, która notorycznie obrażała 
na łamach prasy swojego kolegę Burta Lancaste-
ra. Wspominane konflikty Bette Davis były więc 
codziennością. Ale i Joan Crawford miała swoje za 
uszami. Jako młodziutka aktorka wystąpiła w jed-
nym z najważniejszych filmów w swojej karierze 

– „Grand Hotelu” Edmunda Gouldinga. U jej boku 
m.in. wielka Greta Garbo, która wymusiła na produ-
centach, by jej nazwisko w napisach pojawiło się nad 
młodszą koleżanką. Rozwścieczona Joan nie dała za 
wygraną i w odwecie puszczała na planie filmowym 
płyty Marleny Dietrich, której Garbo nie znosiła.

Kiedy pojawił się pomysł nakręcenia filmu na 
podstawie książki „Co się zdarzyło Baby Jane?”, 
największy problem mieli producenci. Jack Warner, 
właściciel studia Warner Bros., tak to skomentował: 

„Nie zainwestowałbym nawet centa w film z tymi 
dwiema przebrzmiałymi, walniętymi sukami”. Ale 
po pewnym czasie przygotowania do realizacji 
ruszyły pełną parą. Pierwsza propozycję dostała Joan 
Crawford, która z miejsca się zgodziła. Sama również 
zaproponowała to swojej „ukochanej” koleżance. 
Udała się więc do jej teatralnej garderoby. Kiedy por-
tier poinformował Bette Davis, że czeka na nią pewna 
dama, ta wyśmiała go, dodając, że nie zna żadnej 
damy... Ale do spotkania doszło i Crawford wręczyła 
jej egzemplarz książki. Była radosna i zafascynowana 
tym pomysłem, który tonowała oczywiście Davis. 
Była to kreacja, podskórnie wiedziała, że ten projekt 
może być w jej zwietrzałej w ostatnich latach karierze 
przełomem. Przełomem, który przypomni wszyst-
kim gwiazdę filmu „Wszystko o Ewie”, nominowa-
nego do Oscara w czternastu kategoriach. Przyjęła 
książkę, wyjechała na wieś i tam ją przeczytała. Po 
czasie zadzwoniła do wytwórni i oznajmiła, że zga-
dza się na ten film, ale będzie miała dużo warunków, 
które są nie do przeskoczenia.

Spóźnienia i zachcianki na planie były tutaj na 
porządku dziennym. Czasem trzeba było wywrócić 
wszystko do góry nogami, by tylko gwiazdy mogły 
poczuć się bardziej komfortowo. Tak było chociażby 
z obrazem, który w pierwotnej wersji miał być kolo-
rowy, jednak pod naciskiem Bette Davis nakręcono 
film czarno-biały. Aktorka tłumaczyła się z tego po 
latach, że tak naprawdę chodziło jej o podkręcenie 
klimatu. „Tragedia nigdy nie powinna wyglądać pięk-
nie!”, dodawała. Ale i tak wszyscy wiedzieli, że był to 
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zabieg marketingowy, krok spowodowany 
obawami, iż w kolorze widzowie zorientują 
się, jak bardzo postarzała się i zniszczyła 
była amantka kina. Żeby i to zatuszować, 
Davis zażądała mocnego, wręcz karyka-
turalnego makijażu, który pokrył twarz 
białym, zakrywającym niedoskonałości 
pudrem. Miała olbrzymie kompleksy, 
zawsze powtarzała, że najlepszy wiek dla 
kobiety to trzydzieści pięć lat. Poza tym 
grała w filmie siostrę Joan Crawford. Ta 
karykaturalność była zamierzona i jak 
najbardziej trafna. Jej demoniczna kreacja 
złożona ze świetnej charakteryzacji 
i podłego zachowania do dzisiaj uznawana 
jest jako jeden z najważniejszych czarnych 
charakterów w historii kina.

 Atmosfera na planie była ponoć nie do 
zniesienia. Twórcy i techniczni marzy-
li tylko o tym, by zakończyć zdjęcia. 

Aktorki rywalizowały ze sobą o wszyst-
ko, o każde ujęcie, lepsze oświetlenie, 
zbliżenie czy pochwałę reżysera. Do tego 
dochodziło podkładanie sobie kolejnych 
kłód pod nogi, by tylko wykończyć ry-
walkę. Bette Davis zażądała w kontrakcie, 
że na planie mają być ustawione wy-
łącznie automaty z coca-colą, wiedziała 
doskonale, że to rozdrażni Joan Crawford, 
która była wówczas od niedawna wdową 
po kolejnym już mężu... dyrektorze 
generalnym Pepsi. Davis nie musiała 
długo czekać na policzek. W scenie, kiedy 
jej bohaterka ciągnie młodszą siostrę po 
ziemi, wylewała siódme poty. Wszystko 
przez ciężkie kamienie, którymi wyp-
chała sobie fartuch Joan Crawford. Davis 
nadwyrężyła sobie plecy i musiała poddać 
się szybkiej rehabilitacji, ale zrewanżo-
wała się za to kolejnym policzkiem. I tak 

w scenie, kiedy to miała udawać, że kopie 
słabszą po głowie, zrobiła to przypadko-
wo za mocno, czego efektem były szwy 
na głowie Joan. To dolało tylko oliwy do 
ognia i tak, choć wydaje się to niewia-
rygodne, Crawford poszła o krok dalej. 
Podczas kręcenia ujęcia Davis miała zaja-
dać się czekoladkami, ale pod papierkiem 
zamiast słodkich pralinek znalazła od-
chody... Wojna trwała w nieskończoność.

Po wielkim sukcesie kasowym i ar-
tystycznym filmu producenci od razu 
zaczęli przygotowywać jego kontynu-
ację, choć żadna z pań po raz drugi do 
tej samej wody nie chciała wejść. Bette 
po namowach zgodziła się, stawiając 
tradycyjnie ultimatum, iż film ma 
otwierać scena, w której jej bohaterka 
kładzie kwiaty na grobie zmarłej siostry. 
Film nie doszedł do skutku. Po uda-
nej premierze obie pozowały do zdjęć 
i udzielały wywiadów. Przed nimi było 
jeszcze jedno zadanie... walka o oscarową 
nominację. To była wielka bitwa, która 
polegała na rozpuszczaniu wśród komisji 
plotek, a nawet zamieszczaniu w gazecie 
anonsów, będących dla drugiej czarnym 
PR-em. Ostatecznie nominację otrzymała 
tylko Bette Davis, była to dla niej wielka 
szansa pobić dotychczasowy rekord i zdo-
być trzeciego aktorskiego Oscara. Jednak 
po otwarciu koperty wyczytano nazwi-
sko Anne Bancroft, której na gali nie 
było, ponieważ grała wówczas spektakl 
w teatrze. O ewentualne odebranie na-
grody poprosiła swoją przyjaciółkę Joan 
Crawford... która swoją przemowę zaczęła 
od słów: „Przepraszam, mam Oscara do 
odebrania”. Możemy sobie wyobrazić 
minę Bette Davis.

Dziś świat przypomina sobie o dwóch 
nieco przyblakłych gwiazdach, które 
prócz efekciarskiego konfliktu były przede 
wszystkim świetnymi aktorkami. Ale ta 
historia i tak inspiruje i prowokuje do ko-
lejnych plotek. Już na początku marca pre-
miera pierwszego odcinka długo wycze-
kiwanego serialu „Feud”, opowiadającego 
o spotkaniu obu gwiazd na wspominanym 
planie filmowym. W obsadzie same wiel-
kie nazwiska z Susan Sarandon jako Bette 
Davis i Jessicą Lange jako Joan Crawford 
na czele. Czy, podobnie jak odgrywane 
przez nie postaci, na planie toczyły ze sobą 
wojnę? Dowiemy się wkrótce.

Jak każda historia, tak i ta musi mieć 
swoje zakończenie. Napis „The End”, gdzie 
i tym razem wkrada się klimat z Hitchcoc-
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ka. Polała się krew. Może nie dosłownie, ale trup padł. 
Joan Crawford zmarła 10 maja 1977 roku w Nowym Jorku. 
To był smutny dzień dla kina. Odeszła niezapomniana 
Mildred Pierce i Flaemmchen z „Grand Hotelu”. W jed-
nym z pierwszych wywiadów po jej śmierci Bette Davis 
skomentowała to krótko: „O zmarłych nie wypada mówić 
źle, tylko dobrze. Joan Crawford zmarła... To dobrze”. I to 
jest idealna puenta tej demonicznej relacji. Tego krwa-
wego cyrku, na arenie którego zwycięzca mógł być tylko 
jeden. Była to stara, schorowana Bette Davis – przynaj-
mniej w jej mniemaniu. Ile w tym całym galimatiasie 
było prawdy, nigdy się nie dowiemy. Do dzisiaj ta historia 
przynosi przecież niezłe zyski. A oto chodzi w tym bizne-
sie, więc nie warto zgłębiać, co tak naprawdę zdarzyło się 
w Hollywood. Poza tym fabryka snów przyzwyczaiła nas 
do takich bajek, którymi my, zwykli, szarzy ludzie chce-
my się karmić. Aż chciałoby się więcej takich pojedynków, 
takich historii, skandali... tylko że to Hollywood już nie 
to samo co dawniej. Wywietrzało z ludzkich emocji. 

In English 

WAR IN HOLLYWOOD:  
BETTE DAVIS & JOAN CRAWFORD
When at the beginning of the 1960’s there was an idea to 
make a film with two legendary actresses – Joan Crawford 
and Bette Davis – producers shook their heads in disbelief. 
It just couldn’t happen. Everyone knew perfectly well that 
there were no more zealous rivals in the entire Hollywood. 
They simply hated each other! One of the Warner brothers 
shouted that he wouldn’t invest even a cent in a film with 
those “two out-of-date crazy bitches!” But in the end, he 
did. And came out triumphant.

This story is like the best screenplay. A screenplay that 
is bloodcurdling, straight from a class A horror film 
or Hitchcock’s suspense-filled films. The story is set 
in the good old Hollywood, right at the threshold 
of a breakthrough. It was slowly bidding farewell to 

“cardboard” playing and starting to incorporate highly 

realistic productions instead. One of the heroes of the age was 
Bette Davis – one of the greatest actresses in the history of cinema, 
called “the granddaughter of the Witch of Salem.” Another great 
person was Joan Crawford, a star of silent cinema and films from 
the 1930’s and 1940’s. Both incredibly talented and showered with 
prizes. Famous for characteristic roles, but also for their behaviour 
and controversial statements. Two heroines, two rivals who had 
one common goal. To be the first one, the best one. To be the 
winner in this stellar circus. To remain in public consciousness 
forever. To become a living legend. But in the history of cinema, 
they will always be seen as a duet, although, paradoxically, they 
met on the set only once. It was in 1962, and behind the camera of 

“What Ever Happened to Baby Jane?” stood Robert Aldrich.
The concept for this film was very simple. A story of two ageing 

sisters who, tired with their lives and forced to endure each other’s 
company, begin to compete and dredge up each other’s past. Who 



could have played it better than Bette Davis and Joan Crawford? 
Their conflict had begun as early as several dozen years earlier, when 
they both were trying to land the role in the film called “Dangerous.” 
In the end, Bette won the battle, but lost the war – on the set, she 
tried to seduce her colleague, Franchot Tone (privately married to 
Crawford), but he wasn’t even remotely interested in her advances. 
He told her that if she wanted to seduce him, she would have to ask 
his wife how to do it properly. It was a slap in the face for Davis. She 
knew perfectly well that Crawford’s talent paled in comparison with 
hers, but appearance and style were another matter. But she didn’t 
intend to leave it at that. A great Hollywood war began. Embittered, 
Bette Davis went the whole hog, spreading gossip that Joan achieved 
her success through bed, sleeping with everyone from the MGM 
film studio except for Lassie the dog… There was a grain of truth in 
it, because Crawford made no secret of her addiction to sex, but the 
new aspersion cast by her colleague was certainly a blow.

In fact, Joan Crawford didn’t have a clue why it was her against 
whom Bette Davis waged a war. If truth be told, she wasn’t the 
only one on the list of “the granddaughter of the Witch of Salem,” 
there were also Jack Warner, Errol Flynn or Miriam Hopkins. At 
first, Crawford wanted to befriend Davis, sending her flowers or 
small gifts to the set. But Bette didn’t fall for such bootlicking. 
She sent everything right back. If anything, it only drove her on 
to humiliate her rival. When she learned that Joan would land the 
role of her dreams in a film based on one of Shakespeare’s plays, 
she immediately told the newspapers that she was very happy and 
congratulated Joan on her new role, commenting that it would be 
a great opportunity for her to learn how to read…

Such verbal abuse wasn’t a novelty in Hollywood. There, 
everyone had both friends and enemies. It’s enough to mention the 
actress Doris Day, about which the pianist Oscar Levant said that 
he had met her even before she became a virgin… It was similar 
in the case of the actress Jeanne Moreau who habitually insulted 
her colleague Burt Lancaster. So Bette Davis’ conflicts certainly 
weren’t something unheard of. But Joan Crawford wasn’t exactly 
innocent either. As a very young actress, she starred in one of the 
most important films in her career – “Grand Hotel” by Edmund 
Goulding. She played side by side with the great Greta Garbo, who 
forced producers to put her name in the credits above the name 
of her younger colleague. Outraged, Joan didn’t give up and as 
a way of revenge, she would play songs of Marlene Dietrich (whom 
Garbo hated) whenever they were on the set.

When there appeared the idea to make a film based on the 
novel „What Ever Happened to Baby Jane?” producers were very 
troubled. As Jack Warner, the founder of Warner Bros. studios, 
commented, “I wouldn’t invest even a cent in a film with those 
two out-of-date crazy bitches.” But after some time, preparations 
went full steam ahead. Joan Crawford received the offer as the first 
one, and she immediately accepted, and it was she who offered the 
other role to her “beloved” colleague. For this reason, she went to 
Davis’ theatre dressing room. When the doorman informed Bette 
Davis that certain lady was waiting for her, Davis laughed at him 
and added that she didn’t know any lady… But the meeting did 
take place and Crawford gave Bette a copy of the book. Joan was 
happy and fascinated with this idea, but Davis obviously toned it 
down. She subconsciously knew that it was a creation, a project 
which could be a breakthrough in her already weathered career. 
A breakthrough which would remind everyone about the star from 

“All About Eve,” a film nominated to Oscars in fourteen categories. 
She accepted the book, went to the countryside and read it there. 
After some time, she called the film studio and said that she agreed 
to play in this film, but that she would have many strict conditions.

Late arrivals and whims on the set were commonplace. Sometimes 
everything had to be turned upside down just to make the two stars 
feel comfortable. It was the case e.g. with the picture that at first 
was supposed to be in colour, but after Bette Davis’ persuasions 
it was made in black and white. The actress justified herself in the 
oncoming years by saying that she had wanted to improve the 
climate of the film. “Tragedy should never look beautiful!” she 
added. But everyone knew that it was a marketing move, a ploy 
driven by the fear that if the film had been in colour, the viewers 
would have realized how much the former film star had aged. To 
cover it up, Davis demanded heavy, almost grotesque make-up that 
covered her face with white powder concealing all imperfections. 
She had enormous complexes, and she always repeated that the best 
age for a woman was thirty-five. Apart from all that, she played 
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Joan Crawford’s sister. This grotesqueness 
was intentional and it turned out very 
well. Her demonic creation – composed 
both of her great characterization and vile 
demeanour – has been considered one of the 
best portrayals of a villain in the history of 
cinema to this day.

The atmosphere on the set was said to be 
unbearable. All that people involved in the 
film-making dreamt about was to finish the 
film. The actresses competed for everything, 
for each take, for better lighting, for every 
close-up or the director’s praise. Additionally, 
they kept on putting spokes in each other’s 
wheels, just to finish their opponent off. 
In her contract, Bette Davis demanded 
vending machines with Coca-Cola on the 
set, because she knew perfectly well that it 
would incense Joan Crawford, a widow after 
yet another husband… the CEO of Pepsi. 
Davis didn’t have to wait long for retaliation. 
In the scene in which her character drags her 
younger sister across the floor, she sweated 
like a pig. All thanks to heavy stones that 
Joan Crawford put into her apron. Davis 
strained her back and had to undergo a short 
treatment, but she quickly retaliated with 
another slap in the face. Thus, in a scene 
when she had to pretend to kick her weaker 
sister on the head, she accidentally did it 
too hard, which ended up in Joan’s having 
several stitches. It only added fuel to the 
fire, and – although it seems unbelievable – 
Crawford went even one step further. In one 
of the scenes, Davis was supposed to gorge 
herself on pralines, but what she found in the 
wrappers was not chocolate but excrements… 
The war dragged on and on infinitely.

After a huge box-office and artistic 
success of the film, producers started 
to prepare its continuation right away, 
although neither lady expressed any wish 
to do it again. Bette, after some persuasion, 
agreed to do this only if the film began 
with a scene in which she could put 
flowers on the grave of her late sister. In 
the end, the film was never made. After 
the successful premiere, they both posed 
to pictures and gave interviews. But there 
was one more task ahead of them… a fight 
for an Oscar nomination. It was a huge 
battle, which consisted in disseminating 
gossip among the jury and putting 
announcements in newspapers that were 
unfavourable to their opponent.

In the end, it was only Bette Davis who 
received the nomination, and it was a great 
chance for her to break the record and 
win the third Oscar for acting. But after 

the envelope had been opened, it turned 
out that the award went to Anna Bancroft, 
who wasn’t present at the ceremony due 
to her performance at a theatre. But she 
had asked her friend to collect the prize for 
her, and the said friend was no one else but 
Joan Crawford… who began her speech, 
saying, “Excuse me, I have an Oscar to 
collect.” We can all imagine what Bette 
Davis’ expression must have looked like.

Today, the world is reminded of those 
two slightly faded stars who – apart 
from being in a showy conflict – first 
and foremost were great actresses. But 
irrespective of everything, this story still 
inspires and gives birth to gossip. At the 
beginning of March, we’ll be able to watch 
the first episode of a long-awaited series 
called “Feud,” showing the encounter of 
the two stars on the mentioned set. The 
cast is full of big names, such as Susan 
Sarandon in the role of Bette Davis and 
Jessica Lange in the role of Joan Crawford. 
Were they at war with each other on the set, 
just like the characters they played? We’ll 
find out soon enough.

Just like any other story, this one has to 
have its end too. The intertitle saying “The 
End” had an aura straight from Hitchcock’s 

film. Blood was spilled. Maybe not literally, 
but there was a dead body. Joan Crawford died 
on 10 May 1977 in New York. It was a sad day 
for the world of cinema. The unforgettable 
Mildred Pierce and Flaemmchen from “Grand 
Hotel” was gone. In one of the first interviews 
after her death, Bette Davis commented 
briefly, “You should never say bad things about 
the dead, you should only say good... Joan 
Crawford is dead. Good.” And it’s a perfect 
summary of their demonic relationship. Of 
this bloody circus, in which there could be 
only one winner.

And the winner was old and ailing 
Bette Davis – or at least she thought so. 
How much truth was there in all this 
chaos – we’ll never know. After all, this 
story has been generating much money 
to this day. And since it is money that 
the entire business is all about, it’s not 
worth pondering what really happened in 
Hollywood. Besides, the factory of dreams 
has gotten us used to this kind of fairy tales, 
and we, ordinary people, want to feed on 
them. We wish for more of such duels, more 
of such stories, more of such scandals… but 
today’s Hollywood is nothing like the old 
one. Today, the intensity of emotions there 
is much weaker. 
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PR Z E PI S  NA 
ELEGANCJĘ
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Ten wspaniały dom był jednym z najdłuższych projektów, jakimi 
się zajmowałam, ale to nie jest w żadnym wypadku minus tego 
przedsięwzięcia. Wręcz przeciwnie – to jedna z wielu jego zalet.

tekst: Lucyna Kołodziejska  zdjęcia: foto&mohito
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Dzięki temu, że inwestorzy pojawili się u mnie jeszcze na 
etapie fundamentów, mogliśmy wspólnie ustalać takie 
elementy, jak na przykład kolorystyka elewacji czy też 

usytuowanie okien dachowych. Mając optymalną ilość czasu na 
zaprojektowanie wnętrza domu, poznaliśmy się wcześniej, do-
wiedziałam się o ich niezwykłych pasjach, sposobach spędzania 
wolnego czasu, czy też o tym, gdzie podróżują.

Wiedzieliśmy, że dom będzie klasyczny, stylowy i eleganc-
ki, bo taki też był już w projekcie architektonicznym. Również 
inwestorzy podtrzymywali to założenie. Chciałam nawiązać do 
wówczas mało popularnego, ale dzisiaj szalenie modnego stylu 

„Hampton's”. Nazwa ta pochodzi od niewielkiego obszaru w USA 
położonego na Long Island w stanie Nowy Jork. Mają tam swoje 

przepiękne luksusowe domy wakacyjne za-
równo wielcy politycy, sławni aktorzy, jak 
i po prostu inni majętni mieszkańcy No-
wego Jorku. Dodatkowo, jak chyba mam to 
już w zwyczaju, przełamałam tę jednoli-
tość ciemnymi akcentami, wręcz czarnymi 
dodatkami, by odejść od oceanicznego 
klimatu na rzecz bałtyckiej północy.

Nie byłabym też sobą, a możliwe, że 
i moi klienci byliby rozczarowani, gdyby-
śmy nie zaprojektowali też wnętrz bardziej 
nowoczesnych. Tutaj to przede wszystkim 
łazienka przy saunie, którą wszyscy zgod-



PRAWIE KAŻDE MIEJSCE W DOMU 
ZYSKAŁO CZĄSTKĘ WSPOMNIEŃ 
I STAŁO SIĘ MIEJSCEM GODNYM 
SWOICH WŁAŚCICIELI. 

nie uwielbiają za jej lekkość i bezpretensjo-
nalność. Pomysł zaczął się od umywalki, 
wyglądającej trochę jak afrykański bęben. 
Później wkroczyły kafle rodem z lasów 
deszczowych, a całości dopełniają zielone 
kurki baterii, której producent – niewielka 
manufaktura z północnych Włoch – za 
pieniądze uzyskane ze sprzedaży owych 
baterii prowadzi działalność charytatywną 
w Afryce, kopiąc studnie.

Jedną z niezwykłych pasji właścicieli 
jest upodobanie do muzyki, wysokiej 
jakości sprzętu grającego, kolekcjono-



LUCYNA KOŁODZIEJSKA
Eleganckie kontrasty to element, który pojawia się w jej 
życiu nieustannie. Zawodowo architekt wnętrz i historyk 
sztuki, od 13 lat prowadzi autorską pracownię architektury 
wnętrz „Fabryka wnętrz”. We wnętrzach, które projektuje, 
takie kontrasty pojawiają się niejednokrotnie.  
Prywatnie od podobnych kontrastów nie stroni.

wania płyt i słuchania ich w osobnym 
pokoju muzycznym, który też miałam 
przyjemność projektować. Początko-
wo, kiedy weszłam do pomieszczenia 
w poprzednim domu inwestorów, aby 
zinwentaryzować zbiory CD, płyt winy-
lowych, kolekcjonerskich wydań kon-
certowych, poczułam się jak moja córka 
w pokoju pełnym zestawów klocków 
Lego – to wszystko to też moje ulubione 
płyty! Co za niezwykła kolekcja! Do 
niej i do ogromnych kolumn, połączo-
nych grubymi kablami z wzmacnia-



czami, zaprojektowałam ciemniejszy 
pokój z dodatkowo wygłuszającą 
wypukłą tapetą. To duża radość wi-
dzieć właścicieli kolekcji muzycznej, 
czerpiących przyjemność ze słuchania 
jej w zaprojektowanym przeze mnie 
pomieszczeniu.

Kwintesencją stylu i duchem domu 
jest oczywiście kuchnia. Początkowo 
właścicielka myślała o zabudowie szaf-
kami kuchennymi pięknego oktagonal-
nego wykusza. Dla mnie to było idealne 
miejsce na stół, stanowiący mniej 

oficjalną jadalnię, taką idealną do porannej kawy w małym 
gronie czy obiadu mamy z córką wczesnym popołudniem przy 
pogawędkach o szkole i koleżankach.

Moi inwestorzy ucieszyli się z tej propozycji. Oczywiste było, 
że stół do takiego wnętrza zrobimy na zamówienie, według 
projektu. Tapicerowane siedziska pod oknem dopełniły całości. 
Blat stołu wykonany został – podobnie jak blaty kuchenne – 
z włoskiego marmuru prosto z Carrary. Tego samego kruszca 
z tamtejszych kamieniołomów używali setki lat temu do swoich 
rzeźb Michał Anioł i Bernini.

Nawet w kuchni widać kolejną z pasji właścicieli – podróżowa-
nie. Ściany przyozdobione zostały pamiątkami przywiezionymi 
z wypraw. Z tą kolekcją było podobnie jak z płytami: inwentary-
zując ją przed rozpoczęciem prac nad domem, odżywały i moje 
wspomnienia z wielu z tych krajów. Właściciele mają pamiątki 
chyba z każdego z kontynentów poza Antarktydą, a kto wie, czy 
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NAWET W KUCHNI WIDAĆ 
KOLEJNĄ Z PASJI WŁAŚCICIELI 
– PODRÓŻOWANIE. ŚCIANY 
PRZYOZDOBIONE ZOSTAŁY 
PAMIĄTKAMI PRZYWIEZIONYMI 
Z WYPRAW. 
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i tam kiedyś nie zawitają. Ułożyłam kolekcję tema-
tycznie i tak wspaniałe maski weneckie przyozda-
biają cały korytarz na piętrze, zaś na przykład kącik 
szachowy w sali do relaksu w całości poświęcony 
jest Indiom. Prawie każde miejsce w domu zyskało 
dzięki temu cząstkę wspomnień i stało się miejscem 
godnym swoich właścicieli. 

In English 

RECIPE FOR ELEGANCE
This amazing house was one of the longest projects 
I worked on, but this is in no way an issue. On the 
contrary – it is one of its many positives.

The investors came to me as soon as the works begun 
so we were able to agree on such elements like colours 
of the elevation or where roof windows should be sit-
uated. Having an optimum amount of time to design 
the interior of the house we met way in advance and 
I learned about their amazing interests, what they do 
in their free time and where they like to travel to.

We knew that the house will be classic, stylish 
and elegant because this is how the architectural 
project portrayed it. And this is how the investors 
wanted it to be. I wanted to draw inspiration from 
the now fashionable but then not very popular 
Hampton’s Style. Its name comes from a small 
region of the USA, situated on Long Island in New 
York. Great politicians, renowned actors and rich 
New Yorkers have their beautiful, luxurious sum-
mer homes there. Additionally, as is now typical for 
my style, I contrasted this style with dark elements, 
often purely black details,  to go away from the 
ocean’s atmosphere towards the Baltic North.

I would not be true to myself, and my clients 
would be probably disappointed, had we not 
designed more modern interiors. Ii is first and 
foremost the bathroom adjoining the sauna, which 
is praised for its simplicity and breeziness. The 
idea came from a sink which looks a bit like an 
African drum. We added tiles inspired by rainfor-
est and the rest is complimented by a green faucet, 
produced by a small manufacturer in the north of 
Italy (who donates all the money from selling such 
faucets to charities digging wells in Africa).

One of the owners’ unique passions is the love of 
music, high quality musical equipment, collecting 
albums and listening to them in a separate music 
room, which I was also able to design. Initially, 
when I entered the room in the investors’ previous 
home to make an inventory of their CD collection, 
vinyl collection and collectible concert editions, 
I felt like my daughter would in  a room full of 
Lego sets. They were all my favourite albums! What 
an extraordinary collection! I designed a darker 
room with a sound-proof convex wallpaper to store 
the collection and huge speakers connected by 



thick cables to amplifiers. It is a great joy to see the owners 
of this musical collection enjoying listening to music in 
a room designed by me.

The heart of the home and the overall style indicator is, 
of course, the kitchen. Initially, the owner thought about 
putting cabinets in a beautiful, octagon-shaped bay window. 
For me it was the ideal spot for a table, to create a less-of-
ficial dining room, where we can have our morning coffee 
or a mum-daughter lunch when you would gossip about 
friends from school.

My investors liked the idea. It was obvious that we would 
have such a table custom-made, according to a project. Seat-
ing area in the window complemented the rest. The table and 
counters were made from Italian marble, brought straight 
from Carrara. The same marble was used hundreds of years 
ago by Michael Angelo and Bernini for their sculptures.

The owners’ other passion, travelling, is exhibited even in 
the kitchen. The walls are decorated with souvenirs brought 
from various trips. This collection was approached in a sim-
ilar way as CDs: when making an inventory, before working 
on the house itself, I remembered my trips to many of these 
countries. The owners seem to have souvenirs from every 
continent apart from Antarctica and, who knows, maybe 
someday they will venture there? I arranged the collection 
thematically and so gorgeous Venetian masks are decorat-
ing the hallway on the second floor and the chess corner in 
a relaxation room is fully dedicated to India. Almost every 
spot in the house now carries memories and has become 
a place worthy of its owners. 
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PEŁNA 
PALETA 
BARW

Niepozorne kropki zadbają, byś po raz pierwszy 
zobaczył na ekranie telewizora świat w jego 

pełnym kolorystycznym spektrum.

tekst i zdjęcia: Mat. Prasowe
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In English 

FULL SPECTRUM OF COLOURS
These innocent-looking dots will let you see the world  
on the TV screen like never before.

With Samsung QLED TV featuring Quantum Dot technology, you can now 
enjoy the picture in full spectrum of colours. The whole line of TVs (Q9, Q8 
and Q7 series) offers 100% colour intensity, regardless of the scene’s brightness. 
Samsung QLED features a unique bright, top quality and smooth picture, 
together with attractive, universal design and Smart TV rich functionality. You 
can easily control the TV and its connected devices with one remote control. 
It’s up to you how you arrange your favourite TV area – you can mount Sam-
sung QLED on the wall or place it on a special stand by means of swap bases. 
You no longer have to worry about bunches of cables – with one nearly invisible 
optical cable, you’ll plug your TV into One Connect, through which you’ll 
connect it with all extra devices. 

Smart TV in QLED TVs ensures fast and easy access to your favourite apps 
and video on demand services, and it’s up to you what you watch and when. 
Change the face of your home entertainment!  

Dzięki telewizorom Samsung QLED 
możesz cieszyć się obrazem w do-
słownie pełnej palecie barw. Od-

powiedzialna jest za to nowa technologia 
kropek kwantowych, czyli Quantum Dot. 
Dbają one o to, by wszystkie telewizory tej 
linii (serii Q9, Q8 i Q7) oferowały 100% na-
tężenia kolorów, niezależnie od tego, jakie 
natężenie jasności ma obserwowana scena. 
Dzięki temu Samsung QLED to niespotka-
na dotąd jasność, jakość i płynność obrazu.

To wszystko łączy się z pięknym, uni-
wersalnym designem urządzenia oraz 
bogatą funkcjonalnością Smart TV. Nie 
bez znaczenia jest także to, że telewizorem 
i innymi podłączonymi do niego urzą-
dzeniami możesz sterować wygodnie za 
pomocą jednego pilota. Na dodatek tylko 
od ciebie zależy, jak zaaranżujesz swoje 
ulubione miejsce do oglądania telewizji – 
Samsung QLED możesz powiesić płasko 
na ścianie albo ustawić na specjalnym 
stojaku dzięki wymiennym podstawom. 
Nie musisz się też martwić o zwoje kabli, 
bo telewizor podłączysz jednym prze-
zroczystym przewodem optycznym do 
One Connect, a za jego pośrednictwem ze 
wszystkimi dodatkowymi urządzeniami. 

Dzięki Smart TV w telewizorach QLED, 
zapewniającemu szybki i bezproblemowy 
dostęp do ulubionych aplikacji i serwisów 
wideo na żądanie, sam zadecydujesz co 
i kiedy oglądasz. Teraz twoja domowa 
rozrywka zależy wyłącznie od ciebie. 

DZIĘKI SMART TV W TELEWIZORACH 
QLED, ZAPEWNIAJĄCEMU SZYBKI 
I BEZPROBLEMOWY DOSTĘP DO 
ULUBIONYCH APLIKACJI I SERWISÓW 
WIDEO NA ŻĄDANIE...
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Nie tak dawno po raz 89. odbyła się ceremonia 
wręczenia Oscarów. Emocje były spore, ale w końcu 

gra toczyła się o najbardziej prestiżową nagrodę 
filmową. W branży motoryzacyjnej również są 
momenty, w których bierze się głęboki wdech.  

Bo nagrody owszem, cieszą. Ale też budują prestiż. 
Citroen C3 ma go w tym roku z czego budować,  

bo na swojej półce zgromadził aż 5 różnych nagród.

tekst i zdjęcia: Anna Nazarowicz

CITROEN C3  
– ZŁOTO NIE ZAWSZE SIĘ ŚWIECI

To był 2016 rok, kiedy Leonardo DiCaprio zdobył Osca-
ra. Wielokrotnie dało się wtedy słyszeć, że ten Oscar 
już mu się należał. Wprawdzie jego rola w filmie 

„Zjawa” nie była tą, która chwyciła świat za serce, ale wcześniej-
szy dorobek artysty niejednokrotnie potrafił to zrobić. O złotą 
statuetkę zawsze warto powalczyć, bo kiedy już stanie na komin-
ku, to zostaje się gwiazdą przez duże G. Nazwisko zaczyna lśnić 
w gazetach znacznie mocniej, a honoraria wchodzą na zupełnie 
inną orbitę. Właśnie dlatego podczas uroczystości wręczania 
Oscarów wszyscy siedzą z drżącym sercem.

Francuski producent może i miał przez chwilę podobne odczu-
cia, ale kto by teraz o tym pamiętał, kiedy Citroena C3 zasypały 
trofea. Kiedy zobaczyłam go po raz pierwszy, nie miałam żadnych 
wątpliwości: jemu to się po prostu należało. I po siedmiu dniach 
spędzonych za jego kierownicą nie zmieniłam zdania. Tak, to 
z pewnością ten kolor lakieru. Śnieżna biel i krwista czerwień to 
udany duet. Możesz być jednak innego zdania. Do Ciebie należy 
wybór, zwłaszcza, że tu go masz. Decydując się na dwukolorowe 
nadwozie, otrzymujesz aż 36 kombinacji. Nie ma nudy.

Uroku ma również dodawać wielki pasek czekolady, który 
znajduje się po bokach samochodu. To panele z tworzywa 
sztucznego, które wnoszą do wyglądu nieco wariacji, ale również 
chronią drzwi przed zniszczeniem. Cóż, samochody w mieście 
nie mają lekkiego życia. Pomagają w tym jednak kompaktowe 
wymiary nadwozia. W przypadku Citroena C3 mowa o nieca-
łych czterech metrach. A konkretnie długość nadwozia to 3,99 
metra. Mało? To zapraszam do środka. I to każdego. Bo można 
mieć nogi niczym Anja Rubik, a w barach więcej niż Serena 
Williams, a i tak komfortu nie zabraknie. To za sprawą bardzo 
dużej ilości miejsca na nogi oraz szerokim i wygodnym fotelom. 
Całości dopełnia bardzo ładny kokpit. Nie poddaję się. W po-
szukiwaniu minusów zajrzałam do bagażnika. W końcu gdzieś 
one muszą być, w myśl zasady, że na tym świecie nie ma ideałów. 
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ANNA NAZAROWICZ
Słabość do samochodów ma zaszytą w głowie, bo serca nie 
ma – jest turbosprężarka. Tata uparcie karmił ją bezcenną 
wiedzą, sadzał za kierownicą samochodu jeszcze zanim wsiadła 
na rower. Dziś pociąga ją wszystko, co ma cztery koła, a każdy 
z samochodów darzy wielkim uczuciem. Autorka bloga  

„Panie wiozą Panów”: www.paniewiozapanow.pl.
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Jednak ciężko uznać za minus bagażnik 
o pojemności 300 litrów w tak niewielkim 
samochodzie. To może się przejadę?

Pod maską znalazł się wysokopręż-
ny silnik o pojemności 1.6 oraz mocy 
100 KM. „Mam Cię” – pomyślałam, bo 
jednak większą słabość mam do silników 
benzynowych. Owszem, podczas jazdy 
nie da się ukryć, że mamy do czynienia 
z dieslem – odgłosy dochodzące spod 
maski nie pozostawiają żadnych złudzeń. 
Ale zużycie paliwa w cyklu miejskim 
na poziomie 5,5 litra sprawia, że inne-
go silnika po prostu nie chcesz. Wlew 
paliwa może się kiedyś przydać, dlatego 
warto sobie zapisać, po której znajduje 
się stronie. Z zapamiętaniem, przy tak 
skromnym apetycie, będą problemy. 
Można się przyczepić do komputera 
pokładowego, w którym należy szukać 
nawet tak podstawowych funkcji jak 
regulacja temperatury i siła nawiewu, bo 
ich obsługa wymaga oderwania wzroku 
od drogi. Ale jednocześnie całe menu 
zostało tak ładnie zaprojektowane, że 
z jego obsługiwania płynie pewna radość. 
I do tego cena, która startuje od 39 900 zł. 
Tak, aby skonfigurować sobie taki ładny 
egzemplarz, jaki przypadł mi do testu, 
trzeba wyłożyć nieco więcej. Ale to i tak 
będzie kwota, której wart jest samochód 
tak ładny, wygodny i ekonomiczny. 
Zresztą nie jest to tylko i wyłącznie moje 
zdanie, bo na polskiej stronie producent 
chwali się doskonałymi wynikami sprze-
daży. Zresztą nie ma w tym niczego złego. 
W końcu dobrych wiadomości nie należy 
zamiatać pod dywan. 

In English 

CITROEN C3  
– GOLD DOESN’T  
ALWAYS GLITTER
The 89th Academy Awards ceremony 
was held not so long ago. Emotions were 
running high, as the most prestigious 
film awards were at stake. Such moments, 
when you take a deep breath, happen in 
the automotive industry as well. Because 
awards are indeed enjoyable. But they 
also enhance prestige. Citroen C3 got 
a major prestige boost this year, as it 
received 5 different awards.

It was in 2016, when Leonardo DiCaprio 
received the Academy Award. Many peo-
ple claimed that he had deserved it much 
sooner. His part in “the Revenant” wasn’t 
the one that got to heart of the public 
the most, but his previous appearances 
have moved us many times. As regards 
the golden statuette, the game is always 
worth the candle; when you have it on 
your mantelshelf, you become a star with 
a capital S. Your name glitters brightly in 
papers, and your earnings enter a com-
pletely different orbit. That’s why every-
body sits with a pounding heart during an 
Academy Awards ceremony.

The French manufacturer might have 
experienced similar feelings, but who 
would remember that when Citroen C3 
has received so many trophies. When 
I saw it for the first time, I was sure: it just 
deserved it. And after seven days behind 
the wheel, I haven’t changed my mind. 

Surely, it’s because of the varnish, which is 
a combination of snow white and bloody 
red. But you don’t have to agree. It’s up 
to you, actually, as you have a choice 
here. What you get is 36 combinations of 
two-colour bodies. It’s far from boring.

Large chocolate brown straps on the 
sides of the car are an extra addition. 
These plastic panels add a bit variation to 
the car’s image, but also protect its doors 
against damage. Well, it’s not easy for cars 
in the big city. The Citroen C3 body is of 
a compact size; its length is less than four 
metres, 3.99 metres to be exact. You’d say 
that’s not a lot? Well, you should get in 
then. It makes no difference whatsoever 
if you’re longlegged like Anja Rubik or 
broad-shouldered like Serena Williams; 
you'll still feel comfortable inside owing 
to much space for legs and broad and 
comfortable seats. The picture is comple-
mented with an attractive cockpit. I’m not 
giving up. Looking for weak points of the 
model, I check the boot. Nothing is per-
fect in this world, so there must be some 
drawbacks. But it’s impossible to consider 
a 300-litre boot – in such a small car – 
a drawback. Maybe I should take a ride?

The hood covers a 1.6-litre diesel engine 
generating 100 hp. “Got ya,” I thought, 
since I’d rather go for a petrol engine. In-
deed, while driving, you can feel that it’s 
a diesel because of sounds that you hear 
from under the hood. But fuel consump-
tion in the city at the level of 5.5 litres 
is convincing enough – now you know 
you don’t want any other engine. Fuel 
tank may come in handy one day, so you 
should write down where it is because 
remembering it, taking into account 
such small appetite of the car, may not 
be that easy. The on-board computer 
may be a drawback, as you need to look 
for such basic functions as temperature 
or ventilation there, and its operation 
requires attention. But at the same time, 
thanks to its attractive design, operat-
ing it is a sheer pleasure. Another asset 
of the car is its price – beginning from 
PLN 39 900. If you want to configure 
your personal vehicle, which I had 
a pleasure to test, you need to pay a bit 
more. But such a beautiful, comfortable 
and economical car is absolutely worth it. 
And that’s not only my opinion because 
the manufacturer achieves great sales re-
sults, as published on the Polish website. 
And there’s nothing wrong with it. Good 
news should be shared. 
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Wyraz naszej twarzy niewątpliwie  
ma wpływ na to, jak jesteśmy postrzegani 

przez otoczenie. Oczywistym jest, że 
uśmiechając się, wzbudzamy pozytywne 

uczucia. I na odwrót. Nasza ponura  
mina na pewno nie zjedna nam nikogo.

tekst:  lek. stom. Krzysztof Kruszyński  
zdjęcia: Mat. prasowe
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Jednak nie sama mimika determinuje 
urok, powab i szczerość naszego uśmie-
chu. Pogodna, zdrowa twarz to także 

karnacja skóry, oprawa oczu, zarys ust, owal 
twarzy i jeszcze kilka innych czynników, 
a przede wszystkim nasze zęby. Uśmie-
chając się informujemy otoczenie o tym, 
że jesteśmy zdrowi, zadowoleni, że kogoś 
darzymy sympatią, że osiągnęliśmy sukces 
itd. Nie może w takim razie dziwić tak duże 
zainteresowanie metodami, które popra-
wiają nasz uśmiech. Obecnie bardzo mocno 
rozwinęły się nowe dziedziny medycyny, 
takie jak medycyna estetyczna czy stomato-
logia estetyczna.

Jedną z bardzo skutecznych metod 
dostępnych na rynku, dzięki której mo-
żemy pozbyć się kompleksów związanych 
z brzydkim kolorem i kształtem zębów są 
licówki. Najnowsze badania wykazują, że 
aż 75% społeczeństwa jest niezadowolona 
ze swojego uzębienia i chciała by poddać 
się zabiegom poprawiającym wygląd ich 
zębów. W swoim gabinecie dentystycznym 
często słyszę pytania: co to są licówki, 
po co je robić, czy pękają, czy odpadają, 
czy się przebarwiają? Licówka to bardzo 
cienka warstwa materiału, które przy-
kleja się na powierzchni przedniej zęba. 
Materiałem najczęściej jest kompozyt lub 
porcelana. Jednak najlepsze efekty daje 
porcelana. Ma to na celu skorygowanie 
kształtu zębów, zlikwidowanie przebar-
wień, niekorzystnego koloru i odbudowę 
częściowo utraconych struktur zęba. Mo-
żemy także zlikwidować przerwy między 
zębami, skorygować położenie ich w łuku.

Czy licówki pękają, odbarwiają się i czy 
odpadają? Są materiały dedykowane właśnie 
do tych konkretnych celów. Zachowanie 
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w gabinecie dentystycznym reżimu 
technologicznego zmniejsza do minimum 
niebezpieczeństwo utraty licówki, więc 
zdarza się to niezwykle rzadko. Materiał 
ceramiczny, z którego są one wykonane, nie 
ulega przebarwieniom w trakcie upływu 
czasu, a jego piękny wygląd i struktura nie 
tylko naśladują, ale i poprawiają naturę. 
Dzięki temu, że ma on wytrzymałość 
zdecydowanie większą niż prawdziwy 
ząb, wzmacnia go. Montaż uzupełnienia 
metodą adhezyjną powoduje, że licówka po 
zamontowaniu tworzy nierozłączną całość 
z zębem. Jej wygląd jest tak doskonały, że 
niejednokrotnie lekarze dentyści mają 
kłopot ze wskazaniem zębów poddanych 
zabiegom z zakresu stomatologii estetycznej. 
Oczywiście, jak każda metoda, również i ta 
ma swoje ograniczenia i przeciwwskazania. 
Zaliczają się tu nieprawidłowości zgryzo-
we, które powodują nadmierne obciążenie 
zębów olicowanych oraz parafunkcje, czyli 
złe nawyki zgryzowe (obgryzanie paznokci, 
gryzienie długopisów...). Do przeciwwska-
zań zaliczają się także patologiczne zgrzy-
tanie zębami, brak lub niewystarczająca hi-
giena jamy ustnej, zęby martwe i w większej 
części objęte wypełnieniami czy próchnicą. 
W tych przypadkach mamy do dyspozycji 
inne rodzaje uzupełnień protetycznych.

Dzięki temu, że dysponujemy tak no-
woczesnymi technologiami i materiałami 
obserwujemy stały wzrost zainteresowa-
nia tymi zabiegami i pacjenci decydują się 
na nie z mniejszą obawą.

Sam bardzo chętnie stosuję obecnie 
licówki w swojej praktyce stomatologicznej. 
Cieszę się, że w określonych sytuacjach mam 
do dyspozycji materiały i technologie, dzięki 
którym mogę pomóc moim pacjentom.  

In English 

BEAUTIFUL SMILE – HEALTH, 
GOOD LOOKS OR FASHION?
Undoubtedly, our facial expression has 
a great impact on how we are perceived 
by our environment. It’s obvious that 
when we smile, we invoke positive feelings. 
And the other way around – our sour face 
definitely won’t win anyone over.

But not only facial expressions determine 
the charm, allure and honesty of our smile. 
A cheerful, healthy face is the effect of many 
factors, such as our complexion, colouring, 
shape of our lips, contour of our face and 
several others, but first and foremost – our 
teeth. When we smile, we send a message to 
our environment that we’re healthy, happy, 
that we like someone, that we’ve achieved 
success, etc. No wonder, therefore, that so 

many people are interested in methods that 
can improve our smile. Currently, we are 
witnessing dynamic development of new 
fields of medicine, such as aesthetic medi-
cine or aesthetic dentistry.

One of very effective methods available 
on the market, thanks to which we can 
now get rid of complexes connected with 
unsightly colour or shape of our teeth, are 
veneers. Most recent research shows that 
as many as 75% of people are displeased 
with the state of their dentition and would 
like to undergo treatments that would im-
prove the appearance of their teeth. In my 
dental office I often hear such questions 
as “what are veneers?”, “why do you make 
them?”, “do they break?”, “do they fall 
off?”, do they become discoloured?”. 

Veneer is a very thin layer of materi-
al that you stick to the front surface of 
a tooth. Most often, the material is com-
posite or porcelain. But the best effects are 
achieved with porcelain. It is supposed to 
correct the shape of teeth, eliminate stains 
or unfavourable colour, and reconstruct 
the partially lost structures of a tooth. We 
can also eliminate gaps between teeth and 
correct their layout in the arch. 

Do veneers break, become discoloured 
or fall off? There are materials dedicated for 
those specific purposes. Maintaining a tech-
nological regime in a dental office consider-
ably lowers the probability of losing a veneer 
to a minimum, so it happens very rarely. 
Ceramic material, from which they are made, 
is not susceptible to discolourations over the 
course of time, and its structure and good 
looks not only emulate nature, but also im-
prove it. And because it is more durable than 
natural teeth, it strengthens them.

The fitting of filling with the adhesive 
method makes the veneer become an insep-
arable whole with the tooth. Its appear-
ance is so perfect that sometimes dentists 
themselves have problems with differen-
tiating which teeth have been subjected to 
treatments of aesthetic dentistry. Of course, 
just like any other method, also this one has 
its own limitations and contraindications, 
e.g. occlusal anomalies that cause excessive 
burdening of the veneered teeth, and para-
functions, that is bad occlusal habits (biting 
nails, chewing on pens, etc.). Contrain-
dications also include pathological teeth 
grinding, insufficient or lack of hygiene of 
oral cavity, dead teeth or teeth that are full 
of fillings or cavities. In those cases, we can 
use other types of prosthetic fillings. 

Because we have such modern technol-
ogies and materials at our disposal, we 
observe a constant increase in interest 
in those treatments, and patients decide 
to undergo them with less apprehension. 
I gladly use veneers in my dental practice. 
I am happy that in certain situations I can 
use materials and technologies thanks to 
which I can help my patients.  
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THE GIFT OF  
SENSUALITY

FOTOGRAF photographer: Michał Kownacki www.michalkownacki.com
MODELKA model: Marta Gawrońska
WIZAŻ visage: Kaja Dobroń
WŁOSY hair stylist: Mariusz Czech
STYLIZACJA stylist: Agnieszka Osuchowska
FUTRO fur: Saga Furst

Fotograf jest reprezentowany przez agencję artystyczną theOrlowska  
www.theorlowska.com
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STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ 
IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA 

REGULAR SECTION OF LODZ WLADYSLAW REYMONT AIRPORT

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

fot. Marcin Bryja
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