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 NASI AUTORZY

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

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

GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

RAFAŁ 
BRYNDAL

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

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

JERZY 
SCHEJBAL

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

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

MICHAŁ 
FIGURSKI

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

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

DAGMARA
KOWALSKA

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

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

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

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

PAULINA 
SMASZCZ-
KURZAJEWSKA

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

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

TOMASZ
KOWALSKI

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

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

WOJTEK 
KALARUS

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

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

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

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

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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

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

JAKUB 
FIREWICZ

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

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

MAGDALENA
JUSZCZYK

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

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

OLGA 
ŻARNASIEK

Dziennikarka polsko-ro-
syjskiego pochodzenia. 
Przez wiele lat związana 
z telewizją Biełsat jako 
prezenterka i wydawczy-
ni. Obecnie redaktorka 
prowadząca Anywhere.pl

ENGLISH  Journalist of 
Polish-Russian origin.For 
many years associated 
with Belsat TV as a pre-
senter and editor. Curren-
tly the editor-in-chief at 
Anythwere.pl

ALEKSANDRA 
BUDKA

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

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

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

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

TOMASZ 
SAGAN

Fotograf zafascynowany 
ruchomym obrazem. 
W robieniu zdjęć, podobnie 
jak w życiu, kieruje się 
dobrym smakiem.

ENGLISH A photographer 
fascinated by the moving 
image. He appreciates 
good taste in photography 
as well as in his life.

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

MAREK
KACPRZAK

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

ENGLISH A journalist 
and editor-in-chief. At 
present, he works at 
Wirtualna Polska, where 
he hosts a talk show ‘Tłit’ 
with top politicians.
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B Ł Y S K O T L I W A  R Y Z Y K A N T K A

DLA AKTORKI I REŻYSERKI ALEKSANDRY KONIECZNEJ PO ERZE TEATRALNYCH 
SPEŁNIEŃ NASTAŁ CZAS SPEKTAKULARNYCH SUKCESÓW W KINIE. NAGRADZANA 
ZA ROLĘ ZOFII BEKSIŃSKIEJ W „OSTATNIEJ RODZINIE” ORAZ IGI CEMBRZYŃSKIEJ 
W „JAK PIES Z KOTEM” STAŁA SIĘ OBIEKTEM POŻĄDANIA FILMOWCÓW. JAN KO-
MASA I BORYS LANKOSZ ZAPROSILI JĄ DO SWOICH NAJNOWSZYCH PRODUKCJI, A 
TO TYLKO CZĘŚĆ FILMOWYCH PLANÓW AKTORKI. POTRAFI TAKTOWNIE PROWO-
KOWAĆ, WIE, CO JEST WAŻNE, SŁUCHA ŚWIATA, PRZYGLĄDA SIĘ MU, JEST ENTU-
ZJASTKĄ ŻYCIA, A POMYSŁY NA SPOSÓB PRACY NAD ROLĄ ZNAJDUJE WSZĘDZIE, 
NAWET PODCZAS WYWIADU.
TEKST Magdalena Juszczyk ZDJĘCIA Bartosz Maciejewski

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY 
NA ANYWHERE.PL

BŁYSKOTLIWA 
RYZYKANTKA



Aleksandra Konieczna: Przed naszą rozmową chciałabym 
zobaczyć Twój charakter pisma.

Magdalena Juszczyk: Piszę trochę jak cyrylicą.
Pięknie.

Mogłabym z takim pismem zostać ministrem kultury?
Tak, nawet w Moskwie.

To jest żartobliwe otwarcie naszego spotkania. 
Początek zaplanowałam inny, ale skoro zaczęłaś 
od charakteru pisma, to spytam, czy można do 
niego porównać aktorstwo? Na ile charakter 
pisma przekłada się na to, jak się w tym zawodzie 
malujesz na ekranie czy scenie?
Muszę chwilę pomyśleć o tym... Poszłam kiedyś do grafolo-
ga, żeby mi powiedział, kim jestem, jakie cechy ujawniam. 
Napisałam dwa zdania, z których wyczytał nonszalancję, 
wysokie poczucie własnej wartości...

Potwierdzasz to? Tak się czujesz?
Często nie. Albo grafolog się mylił, albo to poczucie własnej 
wartości czymś zabiedzam, nie wiem. Bardzo zamaszyście 
stawiam wielkie litery, te wszystkie zakrętasy takie mocne 
– to świadczy ponoć o silnej seksualności. I teraz, odpowia-
dając na Twoje pytanie: szukam zazwyczaj głosu, brzmie-
nia postaci (i nie chodzi o intonację). Każda postać pisze 
inaczej, to pewne. Nigdy w ten sposób nie pracowałam, by 
sobie wyobrażać charakter pisma, a to jest ciekawe, zrobię 
tak przy następnej okazji, daję Ci słowo. Zainspirowałaś 
mnie. Dziękuję Ci.

Ja też dziękuję za docenienie tego przypadkowego 
pomysłu. Nasze spotkanie powinnam zacząć od opisu: 
Aleksandra Konieczna – aktorka teatralna, reżyserka 
teatralna, aktorka filmowa, aktorka telewizyjna...
Aktorka wszechstronna.

Aktorka wszechstronna i kamikadze, jak sama 
o sobie powiedziałaś na festiwalu w Gdyni. Po tym, 
co zobaczyłam, obserwując Cię dziś w relacjach 
międzyludzkich na planie sesji zdjęciowej i przy kawie 
w kuchni, przedstawiłabym Cię jako ryzykantkę, 
która ryzyko wnosi w bardzo delikatny sposób.

Chyba tak jest. Nie wiem, z czego to się bierze. Z wrażliwo-
ści? Może trochę z nudy? Może z nonszalancji? A może po 
prostu z patrzenia, z obserwacji, z tego, że żyję, doświad-
czam? Czuję się coraz bogatsza i dojrzalsza, coraz więcej 
wiem, a równocześnie chcę się kontaktować z ludźmi, 
którzy są w różnych momentach swego życia, na różnych 
poziomach życiowej „kamienicy”. Ja czasem też spadam 
na parter, czasem do piwnicy – bywa się na różnych pozio-
mach tej architektury losu. Czasem też chyba po prostu 
chcę, żeby nie było nudno, więc wywołuję napięcie. Też 
chcę rozśmieszać, rozbroić coś, kontrapunktować. Jestem 
zodiakalną Wagą, pomimo iż do horoskopu nie przywią-
zuję dużego znaczenia, to jednak jest we mnie coś imma-
nentnego dla tego znaku, na przykład zawsze staram się 
dbać o elegancję i o takt. Robię to również z powodów in-
teresownych – gdyby ktoś wobec mnie postępował niezbyt 
przyjemnie i nie czułabym idących za tym dobrych lub 
przynajmniej neutralnych intencji, to stawiałabym opór. 
Więc w drugą stronę staram się działać tak samo: dbam 
o dobre „opakowanie” i mam tak od zawsze. To jest u mnie 
niewykoncypowane, bezwiedne, nieświadome.

Aktorka, która ma ogromne osiągnięcia w teatrze, 
pracowała z najwybitniejszymi twórcami 
teatralnymi, sama też reżyserowała na nie byle 
jakich scenach, do świata kina wchodzi bez pychy 
dyktowanej teatralnym zapleczem i nie na prawach 
gwiazdy. Skąd ta skromność?
Wydaje mi się, że nie ma takiej możliwości, kiedy tak 
zwany sukces przychodzi późno i niespodziewanie. 
W ogóle za nim nie tęskniłam, nie byłam rozżalona – 
pracowałam w teatrze w wielkim spełnieniu, we współ-
pracy z dobrymi reżyserami stworzyłam wiele ważnych 
ról. [Spektakle w teatrach: Polskim, Dramatycznym, 
Rozmaitości; współpraca z Janem Englertem, Krzysz-
tofem Warlikowskim, Grzegorzem Jarzyną, Krystia-
nem Lupą, René Polleschem, Piotrem Cieplakiem, 
Pawłem Miśkiewiczem; reżyseria m.in. w Teatrze 
Narodowym, Teatrze Dramatycznym i TR Warszawa 
– przyp. M.J.] Kiedy powierzano mi takie role, czułam, 
że mam szczęście dostępując tych wszystkich spotkań. 
Swoje cowieczorne spełnienie, trud, a także poczucie roz-
woju i sensu miałam zapewnione, nie tkwiłam gdzieś na 
uboczu i nie rozmyślałam: czemu nie ma mnie w kinie? 
Jakoś nie myślałam o filmie – nie przyszedł do mnie, 
ja do niego też nie przyszłam. Natomiast jeśli chodzi 
o „Ostatnią rodzinę” – pierwsza duża rola w świetnie 
napisanym scenariuszu – to warto tu poruszyć kwe-
stię inteligencji aktorskiej. Moim najbliższym partne-
rem był wybitny aktor Andrzej Seweryn. Nie miałam 
tremy, nigdy nie jestem stremowana w aktorstwie, kiedy 
dochodzi do istoty sprawy, czyli kiedy zaczynam swoją 
robotę. Boję się ewentualnie, że nie podołam czemuś, ale 
wchodzę we wszystko bardzo głęboko. Natomiast tutaj 
podczas pierwszych prób prawie nie miałam szansy wbić 
się z jakimkolwiek swoim zdaniem. Janek Matuszyński 
rzucił nagle: Ola, powiedz coś jeszcze, bo Ciebie mam 
tak mało. Może po prostu nałożyło się na naszą pracę to, 
że opowiadaliśmy o rodzinie Beksińskich: o tym demo-
nie, Zdzisławie Beksińskim, i drugim demonie, synu, To-
maszu Beksińskim. Dwaj aktorzy bardzo silni w swoich 

BA R DZ O  Z A M A S Z YŚ C I E 
S TAW I A M  W I E L K I E 

L I T E RY,  T E  WS Z YS T K I E 
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MO C N E  –  T O  Ś W I A D C Z Y 
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Zbliż telefon i odczytaj film
 



rolach – ja nic nie miałam do powiedzenia. I wtedy mnie 
olśniło: to jest dokładnie jak w tej rodzinie! Zosia odzy-
wa się tylko wtedy, kiedy chłopaki dadzą jej głos, ona 
działa tylko w przestrzeniach, na które oni jej pozwolą. 
A przecież i tak mocno działa, bo jest czymś w rodzaju 
uziemienia, ważną częścią tej rodziny, jej szarą eminen-
cją. Ona nie musi dbać, żeby istnieć – ona istnieje.

Bez niej oni przepadną.
Bez niej oni przepadną i bez niej oni przepadli. Jakieś licho 
aktorskie we mnie, inteligentnie to rozbierając, pomyśla-
ło sobie: co ja tu będę przy Sewerynie! Może zastosować 
takie środki wyrazu, żeby tego prawie nie było widać? 
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Uwielbiam takie aktorstwo, to jest dla mnie ideał – tak 
grać, żeby widz patrzył i myślał: co to, amatorka? Za co oni 
jej płacą? Kiedy zobaczyłam „Ostatnią rodzinę”, pomyśla-
łam: Boże, ja tam nic nie zagrałam, właściwie powinnam 
producentom kasę zwrócić, gdyby nie to, że już w całości 
ją przeżarłam! [Aleksandra Konieczna otrzymała za 
rolę Zofii Beksińskiej Nagrodę za pierwszoplanową rolę 
kobiecą na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdyni w 2016 r., Orła Polską Nagrodę Filmową w ka-
tegorii: Najlepsza główna rola kobieca, Nagrodę za 
„wielką kreację aktorską” na Koszalińskim Festiwalu 
Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” – przyp. M.J.]

A zatem mniej znaczy więcej.
To był mój sposób na ten układ, na tę konstelację bo-
haterów filmu i aktorów w nim grających – rozrzedzić 
środki wyrazu, nie docisnąć, rozmazać, żeby tego 
prawie nie było. Wydawało mi się, że to jest na tyle 
subtelne, że może zostać niezauważone, a jednak za-
uważone zostało. Bardzo mnie ucieszyło, że coś tak 
subtelnego działa. Natomiast Iga Cembrzyńska [za-
grana przez Aleksandrę Konieczną w filmie Janusza 
Kondratiuka „Jak pies z kotem”, rola ta przyniosła 
aktorce Nagrodę za drugoplanową rolę kobiecą na 
Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni 
w 2018 r. – przyp. M.J.] jest postacią kompletnie inną 
– taką, że mogłam naprawdę „pojechać” jak na skór-
ce po bananie i tej jazdy nie skończyć, rozerwać się 
w kroku. Jest to postać tak wychylona, tak kolorowa, 
tak niezrównoważona – środki wyrazu nie mogły być 
stonowane, one musiały być mocne. Miałam też bardzo 
mało czasu. Trzeba to było też uprawdopodobnić – dla 
siebie, by sobie napalić w sercu. W swoim wyobrażeniu 
niewiele miałam i bardzo bałam się omsknięcia w kicz. 
Jeżeli chodzi o robotę, o „charakter pisma”, to były też 
inne środki wyrazu, świadomie podejmowane przeze 
mnie decyzje. Tego się mgiełką nie zagra, tu trzeba bar-
dzo ostrego rysunku. Konstanty Stanisławski podaje 
najprostszą moim zdaniem definicję aktu twórczego – 
aktorskiego, ale też każdego twórczego: jest to zejście 
do podświadomości i świadomymi sposobami nieprze-
szkadzanie jej. Czyli po prostu muszę bardzo głęboko 
zanurkować w jakiś rodzaj niewiedzenia, w ten sen, 
w oniryczną część tej osoby, która tu na przykład jest 
dodatkowo jeszcze otumaniona alkoholem, kacem, 
brakiem alkoholu we krwi, rozdrażnieniem z tym zwią-
zanym. Musiałam wejść w swoją podświadomość – też 
kiedyś alkohol piłam, na szczęście limit mam wyczer-
pany i teraz już nie piję, ale pamiętam świetnie ten czas. 
Wychodzę stamtąd i staram się pamiętać, co tam się za-
działo i tylko w drobiazgach, strzępach jestem w stanie 
to zapisać, zapamiętać. Potem z tych strzępów powstaje 
coś. W teatrze też tak pracowałam, wchodziłam bardzo 
głęboko i szybko wychodziłam. To musi być higienicz-
ne. Głębokie wejście i zostawanie tam grozi deprechą. 
Jeśli zostanę, nie zapamiętam na powrót wszystkich 
swoich PIN-ów kart kredytowych, miejsca parkingo-
wego, gdzie zostawiłam auto, tego, jak działa moja 
skrzynia biegów... Wiem, że kiedy wchodzę głęboko, to 
później muszę się dłużej regenerować. Te wiwisekcje na 
mózgu są bardzo niebezpieczne.



Na tym właśnie zasadza się największe 
ryzyko w tym zawodzie?
Myślę, że akurat ryzyko w tym trudnym zawo-
dzie jest bardzo duże. Nie czuję się na siłach, 
żeby mówić w imieniu wszystkich aktorów, 
na czym polega największe ryzyko w  tym 
zawodzie. Ja staram się świadomie wchodzić 
i wychodzić, a gdy się ma tę świadomość, robi 
się to w miarę higienicznie. Choć zdarzają się 
rzeczy takie, jak przy filmie „Jak pies z ko-
tem”. Przyjechałam do domu, spakowałam 
walizkę, zostawiłam swojego oniemiałego 
ukochanego mężczyznę i pojechałam spać 
do hotelu kilka ulic dalej. Po prostu to był ten 
moment, kiedy nie byłam w stanie stamtąd 
wyjść... Ale oczywiście za chwilę podałam mu 
SMS-em adres. Poprosiłam o herbatę, ktoś za-
pukał i usłyszałam: room service, zapytałam, 
jaki room service, odpowiedź brzmiała: sraki, 
Ola, otwieraj! To był mój facet. Powiedział: pa-
kuj się! Jeszcze trzy dni filmu, wytrzymamy.

Jak sprawić, żeby taki życiowy „room 
service” w trybie stałym mieć? Po swojej 
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B A R D Z O  L U B I Ę  Ż YC I E 
I   D O  Ż YC I A  N AT YC H M I A S T 
P O  PR Z E D S TAW I E N I AC H 
W R AC A Ł A M .  L U B I Ł A M  RO B I Ć 
KO L AC J E ,  L U B I Ł A M  D B AĆ 
O   M O JĄ  C Ó R K Ę,  O G A R N I AĆ 
D O M ,  RO B I Ć  PR A N I E ...

bardzo niestandardowej pracy dźwigać 
wyzwania, jakie niesie tak zwane 
normalne życie?
Nie ma takiej możliwości. To byłoby bar-
dzo nudne, nie miałabym życia. A gdybym 
nie miała życia, to nie mogłabym uprawiać 
aktorstwa – proste. To działa w dwie stro-
ny, jedno musi zasilać drugie, inaczej się nie 

da. Bardzo lubię życie i do życia natychmiast 
po przedstawieniach wracałam. Lubiłam 
robić kolacje, lubiłam dbać o moją córkę, 
ogarniać dom, robić pranie, wyprowadzać 
psa (zawsze miałam zwierzęta) – być blisko 
życia. Po prostu lubić je, ale też interesować 
się i ciekawić nim. W moim życiu, powiem 
szczerze, były może ze dwa takie dni (nawet 
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i myśli o ułożeniu z miłości piosenki, bo to 
lepiej posłuży zdrowiu chorej bliskiej oso-
by. Dzięki temu filmowi już nie mam takiej 
prostej oceny osób, które tych recept nie 
wykupią – bo może nie mogą ich wykupić, 
bo może zapomniały, bo może nie mają pie-
niędzy, bo może nie mogą dojść do apteki, bo 
może nie dają rady, bo może mają inne jakieś 
pomysły, bo może w ogóle myślą, że można 
jeszcze inaczej leczyć: właśnie miłością, 
dotykiem? Moja kotka bardzo ciężko teraz 
choruje. Do wszystkich cieniusieńkich żył 
zakładają jej wenflony, jakieś pompy infuzyj-
ne, a ona tylko się wystawia i czeka, żeby ją 
kiziać. Patrząc na mnie z miłością wielkimi 
zielonymi oczami, mówi mi: guzik mnie 
obchodzą ból i śmierć, ważne jest kizianie! 
Kiziaj mnie. Uznałam zatem: co tam śmierć, 
ważne kizianie. Wiesz, ja nigdy jeszcze nie 
dotykałam dziennikarza podczas wywiadu. 
Możemy się pokiziać? Nie będzie to tzw. zły 
dotyk? Nie posądzisz mnie o coś takiego? 
Ani wasz wydawca?

Ależ skąd! Jestem tym dotknięciem 
zaszczycona. Czy ja Ciebie również 
mogę dotknąć?
Masz tak gładką skórę, że chciałabym ją teraz 
wąchać, ale to może już w innym programie...

Posuniemy się już za daleko. Chociaż... 
niby dlaczego?
[Głośny śmiech obu rozmówczyń]

Z teatru, który zawsze był dla Ciebie 
łaskawy i dobry, przeszłaś do serialu. 
Mówię o takim typie seriali, które nie są 

kinem artystycznym w paru lub kilkunastu 
odcinkach, lub w kilku sezonach. [Aleksandra 
Konieczna zagrała m.in. w serialach: „Klan”, 
„Na Wspólnej”, „Diagnoza” – przyp. M.J.] 
Zapominasz o wielkiej sztuce i zaczynasz 
myśleć wyłącznie o codzienności i środkach 
finansowych, jakie grając tam zyskujesz?
Jest magia teatru, do którego zawsze tę-
skniłam, i jest po prostu życie – płacenie 
rachunków i jakaś ciągłość finansowa. Jest 
świadomość tego, że w  serialu pod wzglę-
dem artystycznym będzie cieniej i że będę 
szła na kompromisy, ale tego też potrzebu-
ję, bo serial da mi rozpoznawalność, co jest 
ważne dla sposobu myślenia producentów 
filmowych. Ryzyko jest, ale równocześnie 
ja jako aktorka staram się po prostu zrobić 
swoją robotę dobrze. Gorzej mnie oświetlą, 
zrealizują wszystko najprostszymi sposoba-
mi, bo tam brak czasu, to jest często taśmo-
wa produkcja, pojawiają się takie klapki: ma 
być zagrane to, co jest napisane. Zachęcają 
mnie wtedy lub nawet przymuszają do ilu-
stracyjnego aktorstwa. Wówczas się buntuję. 
Po prostu mój organizm aktorski się buntuje: 
nie będę ilustracyjnie grała pewnych rzeczy, 
nie zgadzam się! Źle znoszę, gdy reżyserzy 
realizujący seriale będące w  codziennej 
emisji mówią mi, że widz czegoś nie zrozu-
mie. Nie ma co z widza robić durnia.

Po zagraniu w „Belfrze” na pewno masz 
też inne spojrzenie na serial jako gatunek. 
Można być już spokojnym o jego kondycję?
Konkurencja bardzo goni i napiera. Po po-
jawieniu się platform takich jak Netflix, 
HBO i  Showmax producenci, reżyserzy 
i całe ekipy twórców seriali stracili wcze-
śniejszy komfort. Nie da się już realizować 
scen w sposób, o którym często dowcipko-
waliśmy, że gdy zapomnisz jakiś tekst, to 
zawsze możesz powiedzieć coś, co wydłuży 
scenę, a tobie pozwoli przypomnieć sobie 
kwestię. Takie zdania, które możesz powie-
dzieć zawsze, w każdym serialu: Wiesz co? 
Szczerze? Albo: To może zrobię ci herbaty? 
Albo: Płacz, to ci przyniesie ulgę. I właśnie 
ten komfort został zdewastowany, wycię-
ty przy korzeniu! Nie ma wyjścia – musimy 
iść w stronę serialu na poziomie europej-
skim czy wręcz światowym.

J E S T  M AG I A  T E AT RU, 
D O  K T Ó R E G O  Z AW S Z E 

T Ę S K N I Ł A M ,  I   J E S T  P O 
P RO S T U  Ż YC I E  –  P Ł AC E N I E 

R AC H U N KÓW  I   JA K A Ś 
C I ĄG Ł O Ś Ć  F I N A N S OWA .

N I E  M A  W YJ Ś C I A  –  M U S I M Y 
I Ś Ć  W   S T RO N Ę  S E R I A LU  N A 
P OZ IOM I E  EU ROPE J S K I M 
C Z Y  W R Ę C Z  Ś W I AT OW Y M.
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niecałe!), kiedy nie byłam go ciekawa. Nawet 
nie myślałam, że to jest depresja albo jej po-
czątek. Po prostu myślałam: strzelę samo-
bója. Dla mnie, tak pazernej na życie, tak go 
chciwej, to był moment absolutnego stopu. 
Przypomniało mi się zdanie z Prousta – nie 
wiem, czy kiedykolwiek przeczytałam w li-
teraturze bardziej smutne zdanie: drzewa, 
nie macie mi już nic do powiedzenia. A ja 
uwielbiam drzewa... I  takich momentów 
miałam dwa, nie trwało to dłużej niż dwa 
dni. Myślę, że to jest potwornie niewdzięcz-
ne względem Stwórcy, siły wyższej – ktokol-
wiek nas zaplanował w tych idealnych, ge-
nialnych komputerach, jakimi jesteśmy. To 
jest absolutnie niewdzięczne, nie chcę tego.

Zakładam, że teatr nie jest przestrzenią, 
w której zawsze idzie się ku słońcu, 
więc przypuszczam, że gdyby nie potęga 
Twojego ducha, to można by wiele razy 
dojść do tej otchłani. Zaryzykowałabym 
zatem stwierdzenie, że Twoje 
usposobienie i bycie entuzjastką życia 
decyduje o tym, iż mając określone 
doświadczenia w teatrze, nigdy się w tę 
otchłań nie osunęłaś.
To, o czym mówisz, to jedno, bardzo ważne, ale 
ja mam zawsze z tyłu głowy, że tu chodzi jed-
nak o dawanie. Ja daję. Daję dużo z siebie. Do 
teatru przychodzą ludzie co wieczór, za to pła-
cą, tego pragną, to jest im potrzebne do reflek-
sji. Niektórzy potem o tym mówią, przychodzą 
po spektaklach, piszą, że jakiś moment, albo 
rola, albo scena, gdy jakaś postać tak i tak się 
zachowała – to im coś dało. Myślę też, że mnie 
samej każda rola daje co innego. Co dała mi 
na przykład postać Igi Cembrzyńskiej? Mnie 
się zawsze wydawało, że miłość to jest odpo-
wiedzialność, a odpowiedzialność to miłość. 
I ten film jest o tym (choć jest też o wielu in-
nych rzeczach). Dla mnie dotychczas to był 
prosty ciąg przyczynowo-skutkowy: miłość/
odpowiedzialność, odpowiedzialność/miłość. 
Byłam raczej tą osobą – i myślę, że nią pozo-
stanę – która z miłości wykupuje recepty, jeśli 
są przepisane przez lekarza, a nie je zostawia 



Będzie nowe rozdanie w kinie z twoim udziałem – 
sięgają po Ciebie twórcy interesujący: Borys Lankosz, 
Jan Komasa. Filmy obu reżyserów są w produkcji.
Premiera ekranizacji wspaniałej powieści Joanny Bator 
„Ciemno, prawie noc” w reżyserii Lankosza odbędzie się 20 
marca. W roli głównej Magda Cielecka, a do Wałbrzycha na 
plan zjechało mnóstwo świetnych aktorów, by grać w epi-
zodach, w bardzo mocnych, wspaniałych charakteryza-
cjach. Nieco później pokazane zostanie „Boże Ciało” Janka 
Komasy. Mam dużo nadziei z tymi filmami związanych.

Ambitne rzeczy, interesujące, więc chyba nudzić się 
w sztuce filmowej nie będziesz?
Bardzo bym chciała nie nudzić się w sztuce filmowej.

Olu, było mi bardzo miło spotkać się z Tobą. 
Naszych czytelników i widzów zapraszamy do 
obejrzenia twojej sesji zdjęciowej – to owoc 
współpracy z fotografem Bartkiem Maciejewskim. 
Wszystkiego dobrego w zawodzie i w życiu!
Dziękuję.  

ENGLISH 

BRILLIANT DAREDEVIL

After finding fulfilment in theatre, Aleksandra Konieczna, an 
actress and director, hit the big time in cinema. She has won 
awards for her roles of Zofia Beksińska in ‘Ostatnia rodzina’ 
and Iga Cembrzyńska in ‘Jak pies z kotem’ and has become 
an object of desire of filmmakers. Jan Komasa and Borys 
Lankosz invited her to appear in their new productions, and 
these are only some of her plans for the nearest future. She 
can provoke with taste; she knows what’s important, listens 
to the world and observes it; she’s an enthusiast of life and 
finds acting inspiration everywhere, even during an interview.

Aleksandra Konieczna: Before we begin, I’d like to 
see your handwriting.

Magdalena Juszczyk: It looks a little like Cyrillic.

It’s beautiful.

Could I be the Minister of Culture with such handwriting?
Yes, even in Moscow.

It’s a humorous beginning of our conversation. I was 
going to begin our meeting in a different way, but 
since you’ve mentioned handwriting, I’d like to ask if 
you believe it has any influence on acting? To what 
extent does someone’s handwriting translate into 
their manner of acting?
I need to think about it a little… I went to a graphologist 
once to ask what kind of person I am, what my handwriting 
says about me. I wrote two sentences from which he read 
a flippant attitude, high self-esteem…

Would you agree? Do you feel like that?
Not very often. Either the graphologist was wrong or I don’t 
let my high selfesteem show very often, I don’t know. My 
capital letters are very sprawling; I write with wide loops 
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– this is the case with people with strong 
sexuality. And now, to answer your question: 
I usually look for the voice of my characters; 
and I  don’t mean intonation here. Every 
character writes in a different way, that’s 
for sure. But I’ve never tried to imagine the 
handwriting of my characters. Actually, that’s 
interesting, I’ll do that next time, I promise. 
You’ve inspired me. Thank you.

Thank you for appreciating this accidental 
idea. I should have begun our meeting 
with the following description: Aleksandra 
Konieczna – a theatre actress, theatre 
director, film actress, TV actress…
A versatile actress.

A versatile actress and kamikaze, as you 
called yourself at Gdynia Festival. After 
what I’ve seen of you today during the 
photo shoot and while drinking coffee in the 
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I didn’t feel they had good or at least neutral 
intentions, I would resist. So I try to do the 
same: I’ve always cared about the impression 
I make. I do it naturally, unknowingly.

You have achieved remarkable success 
in theatre, worked with some of the 
greatest theatre artists, have directed 
plays on big and important stages, and 
now you’ve entered the world of cinema 
without arrogance dictated by your 
achievements in theatre. You don’t act 
superior. Why are you so modest?
I guess it’s impossible when the so-called 
success is late and unexpected. I never missed 
it; I wasn’t embittered. I worked in a theatre 
and I was a fulfilled artist. I cooperated with 
good directors and played many important 
roles. [Theatre appearances: Polish Theatre, 
Dramatic Theatre, Rozmaitości Theatre; 
working with Jan Englert, Krzysztof 

kitchen, I would describe you as a daredevil 
who brings risk in a very subtle way.
I guess it might be true. I don’t know where 
this comes from. From sensitivity? Boredom? 
Nonchalance? Or perhaps from watching, 
observing, living, experiencing? I feel richer 
and more mature, I know more, and at the 
same time, I want to meet people at different 
stages of their life, at different levels of the 
‘town house’ called life. I sometimes fall to 
the ground floor, too, or even to the basement 
– we find ourselves at different levels of this 
architecture of fate. Sometimes, I create 
tension just to combat boredom. I want to 
make people laugh, too, disarm them, provide 
a counterpoint. I’m a Libra and although 
I don’t believe in horoscopes much, I have 
some immanent traits typical for the sign. For 
example, I always care about elegance and 
tactfulness. I also do it for myself – if someone 
was rude to me or wronged me in any way and 
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demon, his son, Tomasz Beksiński. Two brilliant actors 
playing strong characters – I didn’t really have a say. 
Then I saw the light: it’s exactly like in that family! Zosia 
says anything only when the guys let her; she moves only 
where they let her. And she really matters, because she is 
a kind of ground, an important part of the family, its grey 
eminence. She doesn’t need to do anything to exist – she 
simply exists.

They would be lost without her.
They would be lost without her and they were lost without 
her. I thought it through, and some evil spirit in me was 
like, ‘what can I do playing with Seweryn! Maybe I should 
go for such means of expression that would cover it up 
somehow? I love such acting; it’s perfect – to act in such 
a way to make the audience think, is she an amateur or 
what? What do they pay her for? When I watched ‘Ostatnia 
rodzina’, I thought: Dear God, I didn’t do anything there. 
Actually, I’d have given the money back to the producers if 
I hadn’t spent it all in the meantime! [For the role of Zofia 
Beksińska, Aleksandra Konieczna won the Award for 
Best Actress in a Leading Role at the Polish Film Festival 
in Gdynia in 2016, the Eagle Polish Film Award for Best 
Actress in a Leading Role, the Award for Outstanding 
Performance at Koszalin Debut Film Festival ‘The Youth 
and Film’ – M.J.’s note].

Less is more then.
That was my solution to that situation; that cast of film 
characters and actors – not to push it too hard, to thin 
down means of expression, blur the picture. I thought it 
was so subtle that it would go unnoticed, but it was noticed 
in the end. I’m glad that something so subtle worked. 
Iga Cembrzyńska [played by Aleksandra Konieczna 
in Janusz Kondratiuk’s film ‘Jak pies z kotem’; for the 
role, the actress won the Award for the Best Actress in 
a Supporting Role at Gdynia Film Festival in 2018 – 
M.J.’s note]. was completely different – the role was one 
crazy ride; I could really run wild with it. This character 
is so lively, so colourful, and so unstable that the means 
of expression couldn’t be toned down; they had to be 
strong. Also, I had very little time to prepare. I had to 
make it more credible – for myself, to fire my enthusiasm. 
I thought I didn't have much and I didn’t want it to be 
cheesy. As regards the job, ‘the handwriting’, I also had 
other means of expression, conscious decisions I made. 
It couldn’t be soft; the role needed a  strong frame. 
Konstanty Stanisławski has provided the simplest – in 
my opinion – definition of the creative act (in acting, but 
this describes all creative acts in general): it’s going into 
your subconscious and not hindering the process with 
any conscious actions. You have to immerse yourself in 
some kind of unconsciousness, in a dream, an oneiric part 
of a person who, for example, is drunk, has a hangover, 
has no alcohol in their blood, and is irritated about it. 
I had to go into my subconscious – I used to drink in the 
past; fortunately, it’s over, and I don’t drink anymore. 
But I remember that time very well. I come back and try 
to remember what happened there. I can only remember 
some snatches. Later, I create something from those 
snatches. I did the same in theatre – immersed myself 
in a role very deep and get out fast. The process must 

Warlikowski, Grzegorz Jarzyna, Krystian Lupa, René 
Pollesch, Piotr Cieplak, Paweł Miśkiewicz; directing 
in, among others, National Theatre, Dramatic Theatre 
and Rozmaitości Theatre in Warsaw – M.J.’s note]. 
When I got such roles, I felt lucky to be a part of those 
productions. I had my share of professional satisfaction, 
effort, development and a sense of purpose. I didn’t stay 
on the sidelines and wondered why I didn’t appear in 
cinema. I didn't think about films – cinema hadn’t come to 
me, I didn’t look for it either. As regards ‘Ostatnia rodzina’ 
– my first big role in a great film production – I’d like to 
raise the matter of acting intelligence here. My closest 
partner was Andrzej Seweryn, a brilliant actor. I didn’t 
have stage fright. I never do when I’m about to go on stage, 
that is when I’m about to start my work. I may be a little 
afraid of failure, but I always immerse myself completely 
in a role. Here, during first rehearsals, I practically didn’t 
have a chance to say any lines. Janek Matuszyński was 
like, ‘Ola, say something more, please, because we have 
little of you.’ Perhaps this was also because of the story 
character: a demon, Zdzisław Beksiński, and another 



be healthy. Getting deep into it and staying 
there for too long may lead to depression. 
If I  stay, I  won’t be able to remember my 
credit card PIN numbers, where I  left my 
car or how my transmission works… I know 
that when I  get in too deep, I  need a  long 
time to recover. These vivisections are very 
dangerous for the brain.

Is this the biggest risk of this profession?
I think that this difficult profession involves 
considerable risk. I don’t feel I can say on 
behalf of all actors what the biggest risk in 
this profession is. I try to get in and out of the 
role consciously; when you do it consciously, 
it can be healthy. But some strange things 
may happen as well, like in ‘Jak pies z kotem’. 
I  came home, packed up a  suitcase, left 
my dumbstruck man, and went to a hotel 
nearby. It was when I  couldn’t get out of 
the role… Of course, after a while, I sent 
him the hotel address. I ordered some tea. 
Someone knocked at my door, and I heard, 
‘room service’. I asked what room service, and 
the voice answered, ‘Ola, open the door’. It 
was my man. He said, ‘pack up your things.’ 
There are only three days of shooting left, 
we’ll get through it.

How to get such ‘room service’ in life 
every day? How do you deal with 
challenges of the so-called normal life 
after such peculiar work?
It’s impossible. It would be very boring; 
I wouldn’t have a life. And if I didn’t have 
a life, I couldn’t be an actress, it’s simple. It 
works both ways. Two people must help each 
other; it can’t be otherwise. I like my life very 
much and I always come back to it right after 
the performance. I like to make dinner, take 
care of my daughter, clean up the house, do 
the laundry, walk the dog (I’ve always had 
pets) – be close to life. To like it, be interested 
in it and curious about it. Frankly, in my life, 
there have been about two days (or even less 
than two days) when I wasn’t curious. I didn’t 
think it was depression or its beginnings. 
I thought I would end things. To a person like 
me, so greedy for life, it was an absolute halt. 
I remembered a quote from Proust – I don’t 
know if I’ve ever read a sadder sentence – 
‘Trees, you have nothing more to tell me.’ And 
I love trees… I believe there have been two such 
moments in my life, but it never lasted longer 
than two days. I think I was terribly ungrateful 
towards the Maker, a higher power – whoever 
made us those perfect, brilliant computers we 
are. It’s ungrateful, I don’t want that.

I assume that theatre isn’t a space where 
ones always walks on sunshine, so I guess 
that had it not been for your fortitude, 

and I’d have to make some compromises, 
but I also need it, because it will make me 
more recognisable, which is important 
for film producers. There is always a  risk, 
but at the same time, I try to do my best 
as an actress. The lighting may be poorer, 
the production may be simplified because 
they don’t have much time, episodes are often 
mass-produced, they may want me to play 
exactly what’s written in the screenplay. But 
when they try to encourage or even force 
me to illustrative acting, I say no. My acting 
organism protests against it: I won’t play in an 
illustrative way, I disagree! I also hate it when 
directors making soap operas tell me that the 
audience won’t understand something. We 
shouldn't play the audience for a fool.

After your role in ‘Belfer’, you must surely 
have a different perspective on TV series 
as a genre. Should we stop worrying 
about our TV series?
The competition is very fierce. When such 
platforms as Netflix, HBO, and Showmax 
appeared, producers, directors and other 
makers of series have lost their sense of 
comfort. In the past, when you forgot your 
lines, you could always say something to 
extend the scene, which would give you 
time to remember what you were supposed 
to say. You could always say something like, 
You know what? Really? Or: Would you like 
some tea? Or: Crying will do you good. This 
comfort has been cut at the root! We have no 
choice; we must make series at a European 
or even world level.

You're going to appear on the silver 
screen again soon – you are working with 
prominent filmmakers: Borys Lankosz, Jan 
Komasa. Their films are in production now.
The premiere of the adaptation of Joanna 
Bator’s novel ‘Ciemno, prawie noc’ directed 
by Borys Lankosz is held on 20 March. The 
film stars Magda Cielecka in the leading role, 
and plenty of great actors came to the set in 
Wałbrzych to appear in episodes in amazing, 
strong parts. Janek Komasa’s ‘Boże Ciało’ is 
having its premiere a little later. I have high 
hopes for these films.

These are ambitious and interesting 
productions, so I guess you won’t be 
bored in cinema?
I’d really love that.

Ola, it was nice meeting you. Our readers 
and viewers are invited to look at your 
photographs taken by Bartek Maciejewski 
during our photo shoot. I wish you all the 
best at work and in life!
Thank you.  
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you’d have come to that abyss many 
times. I dare say that thanks to your 
attitude and enthusiasm for life, you’ve 
never fallen into that abyss despite your 
experiences in theatre.
You are right, but I also think about giving. 
I do give. I make an effort. People come to 
the theatre every evening, pay for it, want it, 
and need some reflection. Some of them talk 
about it later, approach actors after the show, 
write that some moment, role or scene when 
a given character acted so and so gave them 
something. I  think that every role gives me 
something different, too. For example, what 
did the role of Iga Cembrzyńska give me? 
I always thought that love is responsibility, 
and responsibility is love. And the film depicts 
that idea (it raises other subjects, too). To me, 
it was a simple cause and effect relationship: 
love/responsibility, responsibility/love. I was 
– and I think I’ll be – a kind of person who 
buys medicine prescribed by the doctor for 
love instead of composing a love song to help 
someone get better. Thanks to this film, I don’t 
form opinions so easily on those who won’t 
buy this medicine – maybe they can’t buy it, 
forgot to do it, don’t have money, can’t go to the 
pharmacy, simply can’t do it, have different 
ideas, think that they can cure someone in 
a different way: with love and touch? My cat 
is very ill now. She has catheters and infusion 
pumps in all her tiny veins, while she only 
waits for her pets. She looks at me with love 
with her big green eyes which say, I don’t care 
about pain or death, I want you to pet me. Pet 
me. So I thought, screw death, petting is more 
important. You know, I’ve never touched 
a journalist during an interview. Can I touch 
you? Won’t it be the so-called bad touch? You 
won’t accuse me of that? Or your publisher?

Of course not. I’m honoured. Can I touch 
you, too?
Your skin is so soft that I’d like to smell it now, 
but maybe let’s leave it for another time…

I think that would go too far. But well… 
Why not?
[Both chuckle]

From theatre, which has always been 
good to you, you moved to TV series. I’m 
talking about series which aren’t artistic 
cinema with several episodes or seasons. 
[Aleksandra Konieczna has appeared, among 
others, in: ‘Klan’, ‘Na Wspólnej’, ‘Diagnoza’ – 
M.J.’s note]. You forget about great art and 
begin to think only about everyday life and 
money you can earn there?
There’s magic of theatre I’ve always longed for 
and there’s life – paying the bills and liquidity. 
I’m aware that TV series are not high art 
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rólestwo Jordanii jest jednym z najbezpieczniej-
szych państw wśród krajów arabskich, choć ze 
względu na sąsiadów, takich jak Syria czy Arabia 

Saudyjska, jest niesłusznie oceniane jako miejsce pełne 
zagrożeń dla współczesnego turysty. Cóż za ogromna 
pomyłka! Jordania pełna jest uprzejmych i wykształco-
nych ludzi, którzy z ogromną chęcią dzielą się z obcymi 
kulturą i obyczajami swojego kraju.

PRZYSTANEK PIERWSZY: AMMAN 
I JEGO PANORAMA
Sercem Ammanu jest cytadela, na której wznosi się zbu-
dowana za czasów panowania cesarza Marka Aureliusza 
świątynia Herkulesa. Dookoła rozciąga się niesamowity 
widok na metropolię – fale białych domów oblewają po-
bliskie wzniesienia, a między nimi dumnie prezentuje 
się amfiteatr mogący zmieścić blisko 6 tysięcy osób. Na 
terenie królewskiego kompleksu mieszkalnego znajduje 
się 120-metrowy maszt z flagą Jordanii, która powiewa 
nad wzgórzami, napawając dumą mieszkańców kraju. 

W jednej z ciasnych uliczek w centrum miasta 
znajduje się słynna restauracja Hashem (czynna całą 
dobę!), w której jada nawet król wraz ze swoją rodzi-
ną. Można tu zjeść przepyszny posiłek za zaledwie 
kilka dinarów i najeść się nim tak bardzo, że zwiedza-
nie najciekawszych zakątków miasta będzie musiało 
zostać odłożone na kilkanaście minut – z tak pełnym 
brzuchem nie da się chodzić!

K
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PRZYSTANEK DRUGI: 
ŚLADAMI ALEKSANDRA 
WIELKIEGO
Około 50 km na północ od Ammanu znaj-
duje się miasto Jerash. Założone między 
III a IV wiekiem p.n.e. przez Aleksandra 
Wielkiego i  jego generała Perdikkasa, 
kryje w  sobie ruiny jednego z  najlepiej 
zachowanych rzymskich miast z okresu 
starożytności. Nie w regionie – na świe-
cie. Ogromne forum owalne, dwa teatry, 
liczne łaźnie, hipodrom z  widownią na 
15 tysięcy osób i niezliczona ilość świą-
tyń sprawiają, że mimo palącego słońca 
i wszechobecnego pyłu, niektórzy tury-
ści chodzą wyprostowani i trochę dumni 
– zupełnie jak rzymianie, którzy w 63 r. 
p.n.e. przyłączyli Jerash i otaczające go 
ziemie do rzymskiej prowincji Syrii, a na-
stępnie do Decapolis.

PRZYSTANEK TRZECI: 
GŁĘBOKA DEPRESJA
Na terenie Jordanii i Izraela znajduje się naj-
niżej położony punkt na naszej planecie 
– Morze Martwe. Lustro wody ciągle się 
obniża, będąc aktualnie na 422 m p.p.m. 
W ciągu ostatnich 40 lat powierzchnia mo-
rza zmniejszyła się o blisko 30%, a każdy 

N I E M A O S OBY, KT ÓR E J Z W R A Ż E N I A 
NA W I D OK SK A R BC A N I E O T WOR Z Y 
SI Ę BUZ I A A Ż D O SA M E J Z I E M I 

– TA K JA K BOH AT EROM F I L M U. 

kolejny spadek poziomu wody może mieć 
w przyszłości katastrofalne skutki. 

Morze Martwe słynie ze swojego błota, któ-
re jest niczym innym jak glinką pełną minera-
łów, która odżywia skórę i regeneruje ją, jak ża-
den inny produkt na świecie. Choć jej zapach 
nie należy do najprzyjemniejszych (w końcu 
jest to muł odkładający się na brzegu morza), 
służy nie tylko do celów kosmetycznych, ale 
także leczniczych. Z powodzeniem radzi sobie 
z wieloma alergiami, stanami zapalnymi, trą-
dzikiem czy chorobami stawów. Kąpiel w tym 
niezwykłym zbiorniku wodnym to nie lada 
przeżycie, bo ze względu na wysoką zawartość 
soli, nie da się w nim utonąć. Ciepła i bogata 
w minerały woda pobudza metabolizm orga-
nizmu, oczyszczając go przy okazji z toksyn. 
To wszystko brzmi tak pięknie, że gdzieś na 
pewno jest haczyk. I niestety jest – na terenie 
kraju znajduje się tylko jedna publiczna plaża, 
a wstęp na nią kosztuje 20 JOD (około 100 zł). 

Morze Martwe, poza cudownymi właści-
wościami regenerującymi ciało, słynie rów-
nież z  surowego i  niedostępnego brzegu, 
który bywa czasem bardzo niebezpieczny. 
Z daleka łatwo rozpoznać dzikie plaże, ale 
żeby się na nie dostać, trzeba zejść ze stro-
mych, pełnych osuwających się kamieni 
i błota zboczy, mijając po drodze hałdy śmie-
ci i ostrych przedmiotów. Ponieważ poziom 
wody spada obecnie o 1 metr rocznie, spada 
również poziom wód gruntowych, które wy-
płukują podziemne warstwy solanki w po-
bliżu linii brzegowej. Napływająca słodka 
woda rozpuszcza warstwy soli, tworząc pod-
powierzchniowe wgłębienia, które później 
przeradzają się w dziury. Miejsce ich wystą-
pienia jest niemożliwe do określenia, dlatego 
tak niebezpieczne jest chodzenie samotnie 
brzegiem Morza Martwego – nowo powsta-
ła dziura może mieć zaledwie metr głęboko-
ści, ale może mieć również dwadzieścia.
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PRZYSTANEK CZWARTY: 
KOLEJNY INDIANA JONES
W skalnej dolinie gdzieś pośrodku kraju 
znajduje się różowe miasto wykute w ska-
łach. Prowadzi do niego tylko jedna dro-
ga – wąwóz Al-Siq. Petra, bo o niej mowa, 
to jeden z siedmiu nowych cudów świata, 
który po prostu trzeba w życiu zobaczyć. 
Gdy błądzi się między wysokimi ścianami 
kanionu, a zza kolejnego nudnego zakrętu 
wyłania się wreszcie fasada Al Khazneh – 
najsłynniejszego budynku w Jordanii – to 
każdy na pół minuty staje się prawdziwym 
Indianą Jonesem z filmu „Ostatnia krucja-
ta”. Nie ma osoby, której z wrażenia na wi-
dok skarbca nie otworzy się buzia aż do sa-
mej ziemi – tak jak bohaterom filmu. 

Petra była kiedyś stolicą królestwa Na-
batejczyków, którzy zamieszkiwali miasto 
już od VI w p.n.e. W głąb miasta prowadzi 
ulica Fasad, gdzie znajduje się ponad 60 
wykutych w skałach domów i grobowców, 
wznoszących się obok pięknego, dwukrot-
nie zniszczonego teatru. 

Choć skarbiec jest najbardziej rozpo-
znawalnym elementem Petry, to Ad Dajr 
– Klasztor – jest zwieńczeniem wizyty 
w skalnym mieście. Klasztor leży u podnó-
ża wzniesienia Dżabal-Ad-Dajr, a prowadzi 
do niego 800 wykutych w skałach schodów. 
Można dostać się do niego o własnych si-
łach lub na grzbiecie maleńkich osiołków, 
co nie jest dobrym pomysłem, biorąc pod 
uwagę, że trasa pod górę zajmuje godzinę 
z licznymi przystankami na zdjęcia. 

Na wizytę w Petrze należy poświęcić cały 
dzień. Wędrowanie między grobowcami 
i świątyniami wykutymi w skałach jest nie-
zwykłym przeżyciem, dlatego o wiele lepiej 
zwiedzać miasto na własnych nogach, niż 
na czterech cudzych.

PRZYSTANEK PIĄTY: GDZIE 
JEST MATT DAMON?
Na południu kraju znajduje się miejsce, które 
chyba miało należeć do innej planety. Słynie 
z wiatru przemykającego między licznymi 
kanionami, z  nietypowych formacji skal-
nych, które stoją samotnie pośrodku piasz-
czystego obszaru, oraz kolorów, które swoją 
intensywnością przywodzą na myśl czwartą 

planetę od słońca. Pustynia Wadi Rum dzię-
ki głębokiej, czerwono-pomarańczowej sza-
cie, wielokrotnie brała udział w filmach po-
święconych tematyce odkrywania kosmosu. 
To właśnie tutaj były kręcone takie hollywo-
odzkie produkcje jak „Prometeusz”, „Trans-
formers: Zemsta upadłych”, „Czerwona 
Planeta” oraz „Marsjanin”, gdzie przystojny 
Matt Damon utknął samotnie na czerwonej 
pustyni, sadząc ziemniaki i czekając na ratu-
nek. Zamiast sadzonek, których na próżno tu 
szukać, można znaleźć miliony gwiazd, które 
w bezksiężycową noc świecą nad najpiękniej-
szą częścią kraju. 

Jordania jest wyjątkowym miejscem, 
pełnym fascynującej historii, przepysznego 
jedzenia i niezwykle gościnnych mieszkań-
ców. Niepowtarzalność narodowych skar-
bów, takich jak Petra, Góra Nebo czy pu-
stynia Wadi Rum, sprawiają, że wybór tego 
kraju na kolejne wakacje nie powinien stać 
dłużej pod znakiem zapytania! 

ENGLISH 

JORDANIE IN 5 STOPS

The Hashemite Kingdom of Jordan is one 
of the safest Arab countries, but it is often 
unjustly regarded as a dangerous tourist 
destination because it borders Syria and 
Saudi Arabia. What a big mistake! Jordan 
is full of friendly and educated people who 
gladly welcome visitors in their country.

STOP NO. 1: AMMAN AND 
ITS PANORAMA
The heart of Amman is the Amman Citadel 
with the Temple of Hercules built during 
the reign of emperor Marcus Aurelius. The 
Citadel gives amazing panoramic views of 
the metropolis, with rows of white houses, 
surrounding hills and an amphitheatre with 
seating for up to six thousand people. At the 
site of the palatial complex, there is 120-me-
tre pole with a flag of Jordan flying over the 
hills, filling people with pride and joy. 

On one of narrow streets in the city centre, 
you’ll find famous Hashem Restaurant (open 
round the clock!), visited even by the king 
and his family. The restaurant serves deli-
cious meals at an accessible price. When you 

eat your fill, sightseeing will have to wait a few 
minutes – you can't walk on such a full stomach!

STOP NO. 2: FOLLOWING 
THE STEPS OF ALEXANDER 
THE GREAT
About 50 kilometres north of Amman, 
there is the city of Jerash. It was founded 
between the 3rd and the 4th century BC by 
Alexander the Great and his general Per-
diccas and it boasts the ruins of one of the 
best preserved Ancient Roman cities (not 
in the region – in the world). A huge oval 
forum, two theatres, numerous commu-
nal baths, a hippodrome with seating for 
up to 15 thousand spectators, and a huge 
number of temples make tourists stand 
straight and walk proud despite the scorch-
ing sun and ever-present dust – just like the 
Romans, who annexed Jerash and the sur-
rounding lands to the Roman province of 
Syria and later to Decapolis.

STOP NO. 3: DEEP 
DEPRESSION
In the area of Jordan and Israel, there is 
the lowest point on the Earth – the Dead 
Sea. Its surface level is constantly drop-
ping, at present being 422 m below sea 
level. Within the last 40 years, the sea sur-
face has been reduced by about 30%, and 
every drop of the surface level can have di-
sastrous consequences in the future. 

The Dead Sea is known for its mud – min-
eral clay, which nourishes and renovates the 
skin like any other product in the world. De-
spite its unpleasant smell (after all, it's mud 
accumulated on the shore), it has many ap-
plications – not only in cosmetics, but also 
in medical treatments. It is used for allergies, 
inflammatory conditions, acne and joint dis-
orders. Bathing in the Dead Sea is quite an 
experience as because of its high salinity, one 
cannot sink in it. The water is warm and rich in 
minerals, it boosts metabolism and detoxi-
fies the body. It all sounds so well that there 
must be a  catch to it somewhere. Well, 
there is – there is only one public beach in 
the country, and the admission is JOD 20 
(about PLN 100). 

Besides its miraculous properties regen-
erating the body, the Dead Sea is also known 
for its rough and inaccessible shore, which can 
sometimes be dangerous. Wild beaches are 
visible from afar, but to get there, one needs 
to go down steep slopes with sliding rocks and 
mud and pass heaps of garbage and sharp ob-
jects. Since the surface level drops by 1 metre 
a year, the level of groundwater lowers, too. 
Sweet water dissolves buried salt layers, cre-
ating subsurface hollows, which later turn 

NA TERENIE JORDA NII I IZR AELA 
Z NA JDUJE SIĘ NA J N IŻEJ 

POŁOŻON Y PU N KT NA NASZEJ 
PLA N ECIE – MOR ZE M A RTW E.

W I Ę C E J  N A A N Y W H E R E . P L
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into holes. It’s impossible to determine their 
location, which makes walking alone by the 
shore so dangerous – a newly-formed hole 
may be one metre deep, but it can also be 
twenty metres deep as well.

STEP NO. 4: BE INDIANA
JONES
Somewhere in the middle of the country, in 
a rocky valley, there is a pink city carved out 
in the rocks. There is only one entrance to the 
city – through the Siq Gorge. Petra is one of 
the new seven wonders of the world, which you 
simply can't pass up. Walking among the high 
walls of the canyon, you will see the front of Al 
Khazneh – the best known building in Jordan 

– and for half a minute, you will feel like real In-
diana Jones of+ ‘The Last Crusade’. The sight 
of the treasury will make your jaw drop – just 
like it did in the film. 

Petra once was the capital of the Kingdom 
of Nabataeans, who lived in the city from the 
6th century BC. On the Street of Facades, 
which leads to the city centre, you will find 
over 60 houses and tombs carved out in rocks 
and a beautiful theatre building, which has 
been damaged twice. Although the Treasury 
is the most recognisable site in Petra, the ic-
ing on the cake is Ad Deir – the Monastery. It 
is situated at the foot of Jabal al-Deir Mount. 
To get to the top, you need to climb up 800 
stairs carved out in the rocks. You can also get 

there on a little donkey, but it isn’t a good idea 
given the fact that the journey takes an hour, 
including numerous stops for taking pictures. 
Sightseeing in Petra is an all-day trip. Walking 
among tombs and temples carved out in the 
rocks is an incredible experience, so it’s much 
better to move on your own legs instead of 
someone else’s.

STEP NO. 5: WHERE IS 
MATT DAMON?
In the south of the country, there is a place 
which looks like it’s on another planet. It is 
renowned for the wind blowing among can-
yons, unusual rock formations standing alone 
in the middle of the sandy area, and intensive 
colours, which make you think of the fourth 
planet from the Sun. Because of its intense 
red and orange colours, Wadi Rum Desert has 
appeared in many films about the space. It 
was the set of a number of Hollywood produc-
tions, such as ‘Prometheus’, ‘Transformers: 
Revenge of the Fallen’, ‘Red Planet’ and ‘The 
Martian’, in which handsome Matt Damon got 
stuck alone on the red desert, planting pota-
toes and waiting to be saved. Instead of crops, 
which you won't find here, you will see mil-
lions of stars shining over the most beauti-
ful part of the country on a moonless night.

Jordan is a special place with fascinating 
history, delicious food, and friendly and wel-
coming people. The uniqueness of its trea-
sures, such as Petra, Mount Nebo and Wadi 
Rum Desert, makes it a perfect holiday des-
tination. Come see for yourself! 
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iedza jest najbardziej wartościowym towarem 
na świecie. Każde nowe odkrycie czyni nas bo-
gatszymi” – to dwa zdania Kurta Vonneguta, od 

których każdy z nas powinien zaczynać dzień. W epoce, 
gdzie wiedza jest powszechnie dostępna i możliwa do zdo-
bycia, korzystamy z niej coraz mniej. Żyjemy w czasach, 
gdzie większość z nas ma potrzebę poczucia bycia poin-
formowanym, ale naprawdę wiedzieć wcale nie chce.

Czytamy coraz mniej, zadowalamy się tytułem, 
góra kilkoma zdaniami. Dziennikarze (w tym ja) wiemy 
o tym doskonale. Dlatego piszemy coraz krótsze teksty 
i dajemy im jeszcze bardziej krzykliwe tytuły. Wiedzą to 
też politycy. Osiągają mistrzostwo, jak w kilka sekund 
zdołać poruszyć nasze emocje i zdążyć powiedzieć to, 
co chcemy usłyszeć. Sens, prawda, wizja nie mają już 
znaczenia. Znaczenia ma to, że zaspokojona została 
potrzebapoczucia „bycia poinformowanym”. Że dosta-
jemy każdego dnia kilka myśli, nad którymi możemy 
zaciekle dyskutować, spierać się, a nawet kłócić

Co spokojniejsi i w swoim przekonaniu mądrzejsi, 
stają się głusi na te polityczne dźwięki. Żyją w przeko-
naniu, że im bardziej uciekną od polityki, tym bardziej 
żyją szczęśliwym życiem. Prawda jest jednak taka, że 
im bardziej zamykamy się na politykę, tym onanas 
bardziej dotyka. Co prawda możemy być jak dzieci, 
zamknąć oczy i  myśleć, że jesteśmy niewidzialni. 
Możemy przestać słuchać polityków, bo „nas to nie do-

W

tyczy”. Aim bardziej stajemy się głusi na to, co mówią 
i robią, tym bardziej pozwalamy, by robili i mówili to, co 
chcą, a nie to, co powinni.

Polityka ciebie nie dotyczy? Ale już podatki cię doty-
czą, prawda? To, gdzie ikiedy możesz robić zakupy, też 
cię dotyczy, prawda? Jeśli i to nie, to  przyznaj, że choć 
jakość powietrza, którym oddychasz, cię dotyczy. A to 
właśnie polityka i politycy decydują o tym wszystkim. 
To oni urządzają ci przestrzeń, w której żyjesz. 

ENGLISH

WHY DOES POLITICS CONCERN US ALL?

‘New knowledge is the most valuable commodity on earth. The 
more truth we have to work with, the richer we become,’ everyone 
should start a day with these two sentences by Kurt Vonnegut. 
In the era when knowledge is freely and easily available, we use 
it less and less. We live in the times when most of us need to be 
informed but don’t want to know after all.

We read less and less; we are satisfied with the title, a few 
sentences at most. Journalists (including me) perfectly 
know it. That’s why our texts are getting shorter and short-
er, while the headlines are becoming more screaming. 
Politicians know that, too. They are masters at arousing 
our emotions and saying what we want to hear in a few sec-
onds. The sense, the truth, or the concept don’t matter any-
more. What’s important is to satisfy the need for ‘feeling 
informed’, to get a few thoughts daily, which we can discuss 
or even argue about.

Those who keep calm and consider themselves smarter 
than others are deaf to those political sounds. They believe 
that the more they stay out of political arguments, the hap-
pier their life will be. The truth is, however, that the more 
we close to politics, the more it affects us. Of course, we can 
be like children, close our eyes and think we’re invisible. We 
can stop listening to politicians, because ‘this doesn’t con-
cern us.’ But the more we try to ignore what they say and do, 
the more we allow them to say and do whatever they want 
instead of what they should.

You think that politics doesn’t concern you? But taxes 
do concern you, don’t they? Where and when you can do 
shopping concerns you, too, doesn’t it? If it doesn’t, admit 
that at least the quality of the air you breathe concerns you. 
And this is politics, and politicians decide about all these 
things. They arrange the space you live in. 

DLACZEGO 
POLITYKA DOTYCZY 
NAS WSZYSTKICH

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

3 2 – 3 3 F E L I E T O N  /  C O L U M N
WIĘCEJ FELIETONÓW 

znajdziesz na www.anywhere.pl

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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C O  T W O J A  K U C H N I A

MÓWI O TOBIE?
W PEWNE ZNUDZONE POPOŁUDNIE TRZYMAJĄC W JEDNEJ RĘCE KIELISZEK Z WINEM, A W DRUGIEJ 
PILOTA I PRÓBUJĄC ZDECYDOWAĆ POMIĘDZY ŁOSOSIEM JAMIE OLIVER'A A FILMEM, TRAFIŁAM 
NA PROGRAM O ARCHITEKTURZE, A ŚCIŚLEJ, O BUDOWIE DOMU W AUSTRALII. ZAINTRYGOWANA 
INWESTOREM, KTÓRY Z OBSESYJNĄ DOKŁADNOŚCIĄ OPRACOWYWAŁ PROJEKT WŁASNEJ KUCHNI, 
POZOSTAŁAM PRZY TYM WYBORZE I OBEJRZAŁAM DO KOŃCA. 

TEKST I ZDJĘCIA Karolina Hrabczak-Duda
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łaściciel skradł moje serce, gdy z roz-
brajającą szczerością przyznał, że zdał 
sobie sprawę ze swojej precyzji, mie-

rząc miarką chleb i upewniając się w ten spo-
sób, że szafka specjalnie zaprojektowana do 
jego przechowywania jest w sam raz. Przyzna-
ję, że projektując w Nowym Jorku, wiele razy 
byłam w niecodziennych sytuacjach, jednak to 
dobrze, że nie musiałam nigdy sprawdzać roz-
miarów pieczywa. 

Fakt, miałam klientkę, która była tak 
zestresowana, czy nowa kuchnia pomieści 
cały jej porcelanowy dobytek, że musia-
łam spędzić z nią cały wieczór, upewniając 
się, że wszystko znajdzie swoje miejsce. Tylko 
raz – i mówię to z ogromną ulgą – doświad-
czyłam pracy z klientem, który wziął so-
bie za cel wykorzystanie każdego milimetra 
wolnej przestrzeni w swojej nowej kuchni. 

KAROLINA 
HRABCZAK-DUDA 
 
Ukończyła prestiżowy Fashion Institute of 
Technology na wydziale projektowania wnętrz. 
W 2006 wraz z mężem założyła w Nowym 
Jorku Interior Domi – działalność o charakterze 
projektowo-wykonawczym. W 2014 wróciła 
do Polski, gdzie kontynuuje swoją pasję 
do projektowania i pisania. Łączy w sobie 
europejskie poczucie estetyki i zamiłowanie do 
minimalizmu z doświadczeniem zdobytym na 
rynku amerykańskim.

W Poddałam się, kiedy doszliśmy do etapu pro-
jektowania szafek, w których mieściły się 
tylko wykałaczki. Horror vacui może znisz-
czyć nawet najlepiej z pozoru funkcjonu-
jącą relację. 

Większość moich klientów, z którymi 
miałam przyjemność współpracować, moż-
na podzielić na tych kierujących się wy-
łącznie walorami estetycznymi i takich, 
dla których rozwiązania praktyczne będą 
zdecydowanie na pierwszym planie z este-
tyką podążającą krok za. Praca z tymi dru-
gimi oczywiście z małymi wyjątkami jest 
bardziej satysfakcjonująca. Pozornie wy-
daje się, że będzie to większe wyzwanie, 
ale najczęściej okazuje się, że ci klienci 
znają siebie i swoje nawyki bardzo dobrze, 
a co za tym idzie, wiedzą czego oczekują 
i jak te oczekiwania spełnić. 

M I E J S C A  /  P L A C E S
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Każdemu jednak, bez wyjątku powtarzam to samo:
– zabudowa kuchenna to nie mebel, którego łatwo 

się pozbyć, bo przestał pasować. Wszystkie decyzje 
muszą być przemyślane

– z projektem kuchni nie należy się spieszyć, mu-
simy być go absolutnie pewni. Jeżeli czujemy, że coś 
nie działa, to lepiej się zatrzymać na etapie rysunku, 
inaczej zawsze będziemy tych decyzji żałować

– już od dawna kuchnia funkcjonuje w naszych do-
mach jako centrum życia rodzinnego i towarzyskiego, 
każdy jej projekt musi być skrojony na indywidualne 
potrzeby. To, co podoba się nam u naszych sąsiadów, 
może nigdy nie znaleźć zastosowania w naszym życiu 
codziennym

– nie zmuszajmy się do ślepego podążania za tren-
dami. Jeżeli nie znosimy granitu, to nie pokochamy 
go tylko dlatego, że wyglądał super na zdjęciu w cza-
sopiśmie. Optujmy za materiałami, które sprawią 
nam przyjemność

– jeżeli jesteśmy pedantami, to nie wybierajmy po-
wierzchni, które wymagają wiecznego biegania ze szmat-
ką, tylko takie, które ułatwią nam ich czyszczenie. De-
cyzje, które będziemy podejmować przy projektowaniu 
kuchni, częściej niż się nam wydaje, ukazują nasze praw-
dziwe cechy charakteru – to jak żyjemy, bawimy się, pra-
cujemy. Czy kiedy goście widzą naczynia piętrzące się 
w zlewie, to gniecie nas poczucie wstydu czy satysfakcji 
z wykonanej pracy? Co za tym idzie: czy kuchnia otwar-
ta czy odizolowana? I czy na pewno wszyscy są świadomi 
konsekwencji takiego rozwiązania?

Ze wszystkich projektowanych przestrzeni, w tworze-
niu kuchni jest najwięcej psychologii i najwięcej ten proces 
powie nam o nas samych i naszych preferencjach.  

ENGLISH

WHAT DOES YOUR KITCHEN SAY ABOUT YOU?

One boring afternoon, I was sitting with a glass of wine in 
one hand and a remote control in the other and trying to 
choose between Jamie Oliver’s salmon and a film when 
I came across a programme about architecture, and more 
precisely, about building a hose in Australia. Intrigued by 

PR Z YZ NA J Ę, Ż E PROJ EKT UJĄC 
W NOW Y M JOR K U, W I EL E R A Z Y 
BY Ł A M W N I E C ODZ I E N N YC H 
S Y T UAC JAC H, J EDNA K T O 
D OBR Z E , Ż E N I E M U SI A Ł A M 
N IGDY SPR AW DZ AĆ 
ROZ M I A RÓW PI E CZ Y WA . 
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the investor, who was working on the design 
of his own kitchen with meticulous exactitude, 
I decided to watch it to the end.

The house owner had me when he honestly 
admitted that he noticed his meticulous-
ness when he started to measure a  loaf 
of bread to make sure that the size of the 
custom-made bread cupboard was right. 
I admit that when I was working in New 
York, strange things happened to me as 
well, but luckily, I never had to check the 
size of bread. 

Well, once I had a client who was so wor-
ried whether the new kitchen would hold 
all her china that I had to spend the whole 
evening with her to make sure that there 
would be enough room for everything. For-

tunately, I’ve had only one client who decid-
ed to make use of every millimetre of space 
in his new kitchen. I gave up at the stage of 
designing cupboards for toothpicks only. 
Horror vacui can destroy even a seemingly 
perfect relationship. 

Most of my clients, whom I had a plea-
sure to work with, can be divided into two 
main categories: those who put the aesthet-
ic qualities first and those for whom practi-
cal solutions take precedence over aesthet-
ic appearance. Working with the latter is 
usually – with some exceptions, of course 
– more satisfying. It may seem more chal-
lenging at first, but in the end, it turns out 
that they know themselves and their hab-
its very well and, consequently, they know 
what they want and how to get it.

But I tell each and every of them:
– Built-in kitchen isn’t a piece of fur-

niture you can throw away because you 
don’t like it anymore. All decisions must be 
well-thought-out.

– You need to think it through, because 
you must be a  hundred percent sure of 
the design. If you feel that something isn’t 
right, it’s better to stop at the stage of de-
signing or otherwise you’ll always regret it.

– For a long time, the kitchen has been 
a centre of family and social life, so each de-
sign must be tailored to individual needs of 
the client. The solutions used at your neigh-
bours’ house might not be the best for you.

– Don’t follow trends blindly. If you hate 
granite, you won't start to love it only be-
cause it looked great in a picture in some 
magazine. Opt for materials you like.

– If you’re pedantic, don’t choose sur-
faces which require constant cleaning but 
those which are easier to keep clean. Deci-
sions made at the design stage reflect your 
character more than you think – how you 
live, relax, and work. When your guests 
see the dishes soaking in the sink, do you 
feel ashamed or satisfied with your work? 
Consequently, an open or closed kitchen? 
And are you aware of the consequences of 
a given solution?

From among all spaces, designing the 
kitchen involves psychology the most, and 
the process will tell you the most about 
yourself and your preferences. 

M I E J S C A  /  P L A C E S
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P O R S C H E  P A N A M E R A . . . .

MAWIAMY, ŻE W ŻYCIU NIE MOŻNA MIEĆ WSZYSTKIEGO. NADSZEDŁ JEDNAK 
MOMENT, W KTÓRYM TE SŁOWA STRACIŁY SWOJĄ MOC. BO TERAZ MOŻNA MIEĆ 
SAMOCHÓD, KTÓRY POMIEŚCI RODZINĘ, DOSTARCZY ROZRYWKI, A MIMO TO NADAL 
BĘDZIE DOSTOJNĄ LIMUZYNĄ. A PRZYNAJMNIEJ W TAK WSZECHSTRONNĄ ROLĘ 
WCIELA SIĘ PORSCHE PANAMERA GTS.

PORSCHE 

PANAMERA
 
GTS

DA M A   W  B I E G ÓW K AC H

TEKST Anna Nazarowicz ZDJĘCIA Paweł Malanowski
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świecie Porsche to bez wątpienia 
ona zasiada na miejscu królowej. 
Trudno bowiem o piękniejsze po-

łączenie świata sportu i biznesu. A Panamera 

rownicą Porsche, ten wie, o czym mowa. To 
dwutonowa hrabina, ale porusza się lekko 
niczym liść. Każdy, nawet ten najbardziej 
ciasny zakręt, pokonuje z niebywałą jak na 
takie gabaryty lekkością. To zasługa zawie-
szenia, które jest nie mniej zaawansowane 
technologicznie, co kosmiczny prom NASA. 
To, na co warto z pewnością zwrócić uwa-
gę, to czas, w jakim Panamera GTS rozpę-
dza się do pierwszej setki. A konkretnie 
zajmuje jej to niewiele więcej, co mrugnię-
cie okiem, czyli 4,1 sekundy. Szczęścia do-
pełnia praca układu wydechowego, który 
przy mocniejszym wciśnięciu gazu mruczy 
rasowym barytonem.

W wychwalaniu pod niebiosa nie można 
pominąć automatycznej, ośmiobiegowej 
skrzyni. To dwusprzęgłowa konstrukcja, 
która szybkością pracy jest w stanie zawsty-
dzić bojowy myśliwiec F16. Wbrew pozorom 
zabawa wcale się nie kończy po wjechaniu 
do miasta, gdzie element zaskoczenia ma 
swój ciąg dalszy. Bez dwóch zdań jest nim 
skrętna oś, dzięki której potężna Panamera 
jest niebywale zwrotna. Samochód standar-
dowo jest również wyposażony w pneuma-
tyczne zawieszenie umożliwiające regulację   
wysokości, co na miejskich nierównościach 

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. Dostrzeże  piękno w najbardziej 
niepozornych autach, jak również skazę w tych 
najbardziej pożądanych. Z natury plastyk. 
Instagram to pole, na którym daje upust swojej 
wyobraźni. Główną rolę zawsze gra samochód. 
Autorka bloga „Panie wiozą Panów”: 
www.paniewiozapanow.pl.
 

to dumna limuzyna, która ma również dra-
pieżne oblicze. Wiadomo, że niemiecki produ-
cent w koniach nie przebiera, a każda kolejna 
propozycja to istny wulkan mocy. Jednym 
z nich jest Panamera GTS.

To już jej druga odsłona. Poprzednia maso-
wo podbijała serca niebywałym, wolnossącym 
silnikiem V8 o pojemności 4,8 litra. Obecnie 
pod maską bije to samo, z tym że podwój-
nie doładowane, potężne serce generujące 
moc 460 KM. Nadwozie zyskało czarne wy-
kończenie zderzaków, równie czarne obra-
mowanie szyb, poszerzone progi boczne oraz 
20-calowe obręcze. Tak, one również są czar-
ne. Wewnątrz zaszły nieco większe zmiany, 
ale kabina pasażerska to nadal udany koktajl 
sporządzony ze sportowego ducha i niemiec-
kiej elegancji. O fakcie, że mamy do czynienia 
właśnie z tą konkretną wersją, przypomina 
oznaczenie GTS widoczne na zagłówkach, pro-
gach i klapie bagażnika. Wnętrze tradycyjnie 
wypełnia alcantara w kolorze głębokiej czer-
ni. Uwagę zwraca szeroki niczym autostrada 
tunel środkowy, ale do jego obecności można 
się przyzwyczaić.

O tym, jak genialnie prowadzi się ta ma-
szyna, można napisać trylogię. Kto chociaż 
raz miał to szczęście, aby zasiadać za kie-

W



bywa na wagę złota. To, czego nie ma w standardzie to 
ceramiczne tarcze hamulcowe. Aby się cieszyć ich sku-
tecznością, trzeba pogodzić się z faktem dopłaty. Ale 
kto zechce w pełni wykorzystywać potencjał tej damy, 
ten nie zawaha się ani przez minutę.

Jak nietrudno się domyślić, poprzeczka dla kupują-
cych została zawieszona bardzo wysoko. To nigdy nie był 
samochód, którego sprzedaż biła rekordy, i takim nadal 
pozostaje. Panamera GTS to bowiem produkt dla wy-
trawnego klienta, ale takich w progach Porsche Centrum 
Sopot w ciągu roku nigdy nie brakuje.

ENGLISH

PORSCHE PANAMERA GTS – LADY IN 
RUNNING GEAR

We say that one can’t have everything. But a time has come 
when these words have lost their meaning. Because now you 
can have a car which will accommodate your family, provide 
entertainment, and yet it will still be an elegant limousine. 
Porsche Panamera GTS is an answer to all your questions.

In the Porsche world, she is undoubtedly the queen. 
A better combination of sport and business is hard to 
find. Panamera is a proud limo with a fierce charac-
ter. The German manufacturer spares no horses, and 
every subsequent Porsche vehicle is a powerhouse of 
energy. This is surely the case for the second-generation 
Panamera GTS. The former one featured an incredible 
naturally aspirated 4.8-litre V8 engine. The heart be-
ating under the bonnet is now double-charged and gene-
rates 460 hp. Other changes introduced include a black 
finish for bumper inserts and window frames, sill exten-
sions and 20-inch alloy wheels. Yes, they’re black as well. 
Coming to the interior, the changes here are more visi-
ble, but the passenger cabin is still a tasty combination 
of sporty spirit and German elegance. GTS logos have 
been added to headrests, tread plates and the boot lid, 
and the interior is traditionally covered with black-colo-
ured Alcantara trim. Another distinctive feature of the 
vehicle is a central tunnel, which is as wide as a highway, 
but one can get used to it.

The driving experience is indescribable. If you have 
ever driven a  Porsche, you know what I’m talking 
about. She’s a two-tonne countess moving gracefully 
like a ballet dancer. Panamera GTS takes all corners, 
even the tightest ones, with unbelievable lightness. 
This is thanks to its suspension, which is no less tech-
nologically advanced than a  NASA’s space shuttle. 
Another thing worth noting is the rush of accelera-
tion – Panamera GTS reaches the speed of 100 kilo-
metres per hour in the blink of an eye, in 4.1 seconds. 
Its exhaust system purrs in a melodious baritone with 
every step on the accelerator.

The automatic eight-speed transmission is a dual-c-
lutch structure that could shame the F16 fighter fighter's 
speed. Despite appearances, the fun doesn’t end in urban 
conditions. The powerful Panamera is extremely agile 
thanks to its rear-axle steering. The standard version of 
the vehicle is also equipped with adaptive air suspension, 
which is worth its weight in gold on bumpy city roads. 

Ceramic brake discs don’t come as standard, and you need 
to pay extra for them. But if you want to fully exploit the 
potential of the lady, you won’t hesitate even for a minute.

The manufacturer raises the bar for customers. 
Panamera GTS has never been a car with record-bre-
aking sales, and this hasn’t changed. It is a product for 
discerning customers, but Porsche Centre Sopot has ne-
ver been short of these.



ie potrafię. Gapił się w pusty ekran swojego 
laptopa i powtarzał na głos w nieskończoność 
te dwa słowa. Nie potrafię, nie potrafię. Napi-

sał tylko tyle... „Nie potrafię”, trafiając precyzyjnie 
w odpowiednie litery na klawiaturze. Czcionka była ade-
kwatna do wielkości problemu, z  jakim od pewne-
go czasu się zmagał. Nie potrafił ułożyć sobie w głowie 
tego, o czym by chciał napisać. Przyzwyczaił się do 
tego, że nieustannie miał coś na myśli. Do tej pory za-
wsze coś mu chodziło po głowie i potrzebował tylko 
czasu, by odpowiednio to wyrazić. Wystarczyło pierw-
sze zdanie, by wpaść w trans i składając słowo za sło-
wem tworzyć lepsze lub gorsze historie. Teraz nie było 
go stać nawet na pierwszą literę. O całym zdaniu mógł 
tylko pomarzyć. Do tej pory nie zdarzyła mu się taka 
twórcza niemoc. Był przerażony.

Pustka w głowie była nie do zniesienia. Nic go nie 
interesowało, nic go nie podniecało i nic nie było na 
tyle ważne, by o tym od razu cokolwiek pisać. Miał 
kłopoty nawet z wypełnieniem ankiety zadowolenia 
w banku. Cholerną trudność sprawiało mu napisanie 
kilku słów na kartce świątecznej.

Wszystko wydawało mu się beznadziejne. Nawet jego na-
zwisko budziło w nim niechęć. Nic nie było warte tego, 
by chciał na to poświęcić choć chwilę, nie mówiąc już 
o drugim śniadaniu. Był nijaki. Bez werwy. Bez ani-
muszu. Był zerem. Przestał odczuwać cokolwiek. Ten 
stan budził niepokój.

Żył z tego, co napisze. Czasami było coś takiego, 
że dech zapierało, ale najczęściej odwalał fuchy. Slo-
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gany, krótkie teksty na zadany temat, scenariusze 
filmów reklamowych, dowcipy na zamówienie, rymo-
wanki. Wszystko brał jak leci. Odwalał pracę bez za-
stanawiania się, czy to się komuś spodoba, czy nie. 
Najważniejsze by można było fakturę wystawić...

Do pracy podchodził na luzie. Robił, to co czuł, 
i rzadko się mylił. Był profesjonalistą. Nigdy nie cze-
kał na wenę. Siadał, pisał, a potem dowiadywał się po 
stanie konta w banku, czy to, co robi, podoba się innym.

Teraz wszystko się skończyło. Tak jakby zamarzł 
w wiecznej zmarzlinie albo zastygł zalany przez gąb-
czastą lawę wypły wającą z  wulkanu niemocy. Ten 
kryzys miał głębszy kontekst.

Do niedawna miał bardzo ironiczne podejście do 
życia. Bez przerwy pojawiało się coś, z czego żarto-
wał. Sarkastyczne komentarze regularnie trafiały na 
jego wszystkie możliwe profile w społecznościowych 
portalach. Teraz zamieszczał tam głównie smutne 
czarno-białe zdjęcia z brzydkich podwórek. Te prze-
pełnione śmieciami pojemniki, dziurawe mury z od-
padającym tynkiem, nieudane bazgroły, które trudno 
nazwać graffiti. Jedynie takie obrazy wzbudzały teraz 
jakiekolwiek jego zainteresowanie.

Kiedyś był królem życia. W towarzystwie rozkwitał. 
Nie było imprezy w mieście, która mogła się odbyć 
bez niego. To napędzało jego świat. Nie było nocy 
bez przygód.

Od pewnego czasu jednak to wszystko wygasło. 
Ogień się przestał palić w kominku, który rozgrzewał 
jego namiętności. Czuł się jak wyciśnięta z życiodaj-
nej pasty tubka. Teraz pozostało tylko wspomnienie 
po tym, co minęło. Nie miał jednak tych wspomnień 
opisywać, bo wydawały się beznadziejne jak polityka 
czy religia.

Był wydmuszką. Czuł się jak futerał bez instrumentu. 
Udawał tylko, że przejawia jakieś zainteresowania tym, co 
robi. Starał się bardzo i nic nie wychodziło na tyle, by choć 
przez moment sprawiało mu to przyjemność.

Nie potrafię – zabrzmiało jak wołanie o pomoc, jak 
alarm podczas burzy śnieżnej, jak nieudany seks z atrak-
cyjną dziewczyną, o której się marzyło przez lata.

Długo się zastanawiał, skąd się wzięły te jego wszyst-
kie problemy. Konsultował to z mądrzejszymi od sie-
bie, bo mimo wszystko tacy jeszcze byli w jego oto-
czeniu. Poszedł nawet do wróżki. Po tym swoistego 
rodzaju śledztwie doszedł w końcu do jedynego sen-
sownego wniosku.

Nikt mu nie powiedział, że takie są skutki ubocz-
ne przejścia na dietę. W ulotce dołączonej do środka, 
który nosił szlachetne miano „suplementy diety”, nie 
było słowa o tym, że jego użycie może wiązać się z ta-
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kimi problemami, jakie on przeżywał.
Biorąc to wszystko pod uwagę, musiał się zastano-

wić nad podstawowym problemem.
Jeść albo nie jeść – oto jest pytanie.. 

ENGLISH

I CAN'T

I can’t. He stared at the blank screen of his laptop and en-
dlessly repeated these two words aloud. I can’t, I can’t. 
He wrote only that much… "I can’t", hitting precisely 
the right letters on the keyboard. The font was adequ-
ate to the size of the problem with which he had been 
struggling for some time. He could not think about 
what he wanted to write about in his head. He got used 
to the thought that he constantly had something on 
his mind. Up to now, he always had something on his 
mind and all he needed was time to express it proper-
ly. The  first sentence was what it took to fall into 
a trance and write a word after a word to create better 
or worse stories. Now he could not even afford to wri-
te the first letter. He could only dream about the 
whole sentence.

Until now, he has never been so creatively impo-
tent. It terrified him.

The emptiness in his head was unbearable. Nothing 
interested him, nothing excited, and nothing was im-
portant enough to write anything right away. He even 
had problems with filling out a satisfaction survey 
at the bank. It was a goddamn difficulty to write a few 
words on a Christmas card.

Everything seemed hopeless to him. Even his sur-
name made him reluctant. Nothing was worth sacrifi-
cing for, even for a short moment, let alone a second 
breakfast. He was unremarkable. No spirits. Cheer-
less. A failure. He stopped feeling anything. This state 
was arising anxiety.

He survived on what he would write. Sometimes 
there was such a thing that would take a breath away, 
but mostly, he would botch his pieces. Slogans, short 
texts on a given topic, commercial scripts, custom jo-
kes, rhymes. He used to take everything that came his 
way. He would do his job without thinking whether he 
liked it or not. What mattered most, was to issue 
an invoice...

He was taking it easy at work. He did what he felt like 
doing and was rarely wrong. He was a professional. Never 
has he ever waited for an inspiration. He would sit down, 

write, and in the end, the bank account status would let 
him know, if others liked what he was doing.

Everything is over now. It's as if it froze in the per-
mafrost or got stuck in the spongy lava flowing out of the 
volcano's impotence. This crisis had a deeper context.

Until recently, he had a very ironic approach to 
life. There was constantly something that he was jo-
king about. His sarcastic comments would regularly 
find their way to all possible profiles on social networ-
king sites. Currently, he has been mainly posting sad, 
black and white photos from ugly courtyards. These 
containers full of garbage, holes in the walls with fal-
ling plaster, unsuccessful scribbles that are even diffi-
cult to call “graffiti”. Nowadays, only such images aro-
used any interest in him.

Once, the king of life that flourished in the com-
pany. There was no party in the city that could have 
happened without him. It fueled his world. There was 
no night without adventures.

For some time, however, all of this has been expi-
ring. The fire ceased to burn in the fireplace, which 
would warm his passions. He felt like a squeezed out 
of the life-giving paste tube. All that now remains is the 
memory of what has passed. He was, however, not to 
describe these memories because they seemed hope-
less like politics or religion.

He was a shell. He felt like a case without an in-
strument. He only pretended to show some interest 
in what he was doing. He was trying very hard and 
nothing came out enough, to make him enjoy it even 
for a moment.

I can’t – it sounded like a cry for help, an alarm during 
a snowstorm, an unsuccessful sex with an attractive girl 
that you've been dreaming about for years.

For a long time he wondered where did all his pro-
blems come from. He consulted it with the wiser ones, 
because despite everything, they were still present 
close to him. He even went to the fortune-teller. After 
this kind of investigation, he finally came to the only 
sensible conclusion.

Nobody told him that these are the side effects of 
going on a diet. Leaflet attached, which had the noble 
name of "dietary supplements", included no word that 
its use may be associated with such problems as the 
ones he experienced.

Taking all of this into account, he had to think 
about the basic problem.

Eat or not eat - that is the question.

D ŁUG O SI Ę Z A STA NAW I A Ł, SK Ą D SI Ę 
WZ I Ę ŁY T E J E G O WSZ YST K I E PROBL E M Y. 
KON SU LT OWA Ł T O Z M Ą DR Z E JSZ Y M I 
OD SI EBI E , BO M I MO WSZ YST KO TAC Y 
J E SZCZ E BY L I W J E G O O T O CZ E N I U.
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WIEDZIAŁEM, ŻE MUSZĘ COŚ ZROBIĆ, COŚ ZMIENIĆ. POŁĄCZYŁEM PASJĘ DO FOTOGRAFII 
I PODRÓŻOWANIA Z CHĘCIĄ POMOCY OSOBOM Z MNIEJSZYM DOŚWIADCZENIEM NA TEMAT CHOROBY, 
KTÓRA NAS ŁĄCZY. TERAZ STARAM SIĘ NIE SZUKAĆ PROBLEMÓW, TYLKO CIESZYĆ SIĘ TYM, ŻE MAM 
SWÓJ PROJEKT, ŻE ZA CHWILĘ WYLATUJĘ W KOLEJNE MIEJSCE. ŻYJĘ DNIEM DZISIEJSZYM – MÓWI 
PIOTR SOBIK, FOTOGRAF I PODRÓŻNIK, AUTOR PROJEKTU NAJWAŻNIEJSZY DZIEŃ W ŻYCIU.
TEKST Agnieszka Zawistowska 
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NAJWAŻNIEJSZY
DZIEŃ W ŻYCIU

ZDJĘCIA Piotr Sobik 
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Mówisz o sobie, że jesteś typem samot-
nika. Czy dlatego znalazłeś się ostatnio 
w amazońskiej dżungli?
Piotr Sobik: Być może. Ciągle mnie gdzieś cią-
gnie, ciągle od czegoś uciekam. Nie wiem dla-
czego, ale wiem, że lubię być sam. Jednocześnie 
czuję się samotny, będąc sam – jest to paradoks, 
ale potrzebuję wiele czasu, żeby pobyć sam 
ze sobą. Szczególnie teraz. Mam wrażenie, że 
dopiero poznaję, odnajduję siebie i zaczynam 
wreszcie siebie rozumieć.

Dlatego powstał projekt Najważniejszy 
Dzień w Życiu? 
Projekt zrodził się naturalnie i jest częścią 
mnie, zawsze był we mnie. Czekałem aż po-
jawi się odpowiedni moment w moim życiu 
i kiedy będę odpowiednio dojrzały, aby się za 
niego zabrać. Mówiąc dojrzały, mam na myśli 
zarówno dojrzałość mnie jako fotografa, jak 
i osoby. Nie bez znaczenia jest tutaj choroba, 
która kierowała moim życiem i decydowała, 
kiedy muszę spędzić czas w łóżku. Tematyka 
fotografii ślubnej jest tylko podsumowaniem 
mojej 11-letniej pracy oraz wniosków, jakie 
wyciągam po tym okresie, czyli bardzo szyb-
ko zanikających tradycjach ślubnych. 

Jak dowiadujesz się o ślubach? Czy 
ludzie sami kontaktują się z Tobą, czy 
znajdujesz ich Ty?
W Brazylii miałem tylko jedną znajomą, 
której podesłałem pomysł na projekt. Ona 
zaczęła go rozsyłać wśród swoich znajo-
mych. Takim łańcuszkiem dotarłem aż do 
Amazonii. Sporo ludzi wykazało zaintereso-

wanie: przyjeżdża do nich człowiek z drugie-
go końca świata i chce sfotografować ich ślu-
by. Natomiast mój drugi kierunek – Etiopia, 
to jedna wielka niewiadoma. Plan jest nieco 
szalony. Zamierzam wylądować i poszukać 

choćby jednego ślubu. Zapewne przejdę się 
do paru kościołów i popytam. 

Czyli jedziesz na przypał.
Totalnie. 

Ale z jakiegoś powodu wybrałeś 
właśnie Etiopię.
Przyznam, że nie bez znaczenia była atrak-
cyjna cena biletu. Miałem w planach cieka-
we, dalekie miejsca, w tym również Afrykę. 
Bilet zabukowałem jakieś dwa miesiące 
temu. Z racji tego, że nie mam jeszcze spon-
sorów, muszę bardzo uważać na budżet. 
Bilet to już połowa sukcesu. A na miejscu 
można jakoś przeżyć. 

Jakoś?
Mówię z  doświadczenia. W  Brazylii nie spę-
dziłem ani jednej nocy w hotelu. Ludzie sami 
decydowali, u kogo zatrzymam się w na-
stępnej kolejności. Spędziłem dwa tygodnie 
w Amazonii, jedząc tylko ryż i fasolę. To samo, 
co mieszkańcy. Dostosowałem się do trud-
nych warunków, momentami wręcz spartań-
skich. Okazuje się, że człowiek wcale nie musi 
jeść tyle, ile nam się wydaje, żeby przeżyć. 
To niesłychane doświadczyć czegoś takiego, 
a następnie trzy dni później znaleźć się na we-
selu wśród bogaczy, gdzie na stołach znalazło 
się wszystko, co tylko można sobie wyobrazić. 

L U D Z I E  /  P E O P L E



O K A Z U J E  S I Ę,  Ż E  C Z Ł OW I E K  WC A L E 
N I E  M U S I  J E Ś Ć  T Y L E ,  I L E  N A M 
S I Ę  W Y DA J E ,  Ż E BY  PR Z E Ż YĆ .

N A J W A Ż N I E J S Z Y  D Z I E Ń  W  Ż Y C I U

Fajny kontrast. Dlatego nie boję się, jak prze-
trwam w Etiopii, bo wiem, że dam radę.  

Pokazujesz skrajności – zarówno ludzi 
biednych, jak i zamożnych. A jak Ty wid-
zisz swoich bohaterów?
W dniu ślubu ludzie, widząc obcego człowie-
ka z aparatem, często zachowują się niena-
turalnie. Dopiero z czasem, gdy przekonają 
się, że on jest szczery i normalny, ich sposób 
bycia się zmienia. I wtedy najłatwiej poka-
zać, jacy są prawdziwi. Ale i kontrastowi. To 
ma być dokument na temat ludzi – niezależ-
nie od ich statusu majątkowego. 

Który z brazylijskich ślubów zrobił na 
Tobie największe wrażenie? 
Każdy z nich był na swój sposób wyjątkowy. 
Pierwszy był bardzo podobny do ślubów, 
które odbywają się w Polsce. Wiążą się z nim 
duże emocje, bo od niego zacząłem projekt. 
Nie wiedziałem, jak to wszystko będzie, czy 

to się uda. Ale się udało, pomyślałem sobie: to 
się dzieje. Zaplanowałem sobie coś, w co mało 
kto wierzył i dałem radę. Drugi ślub – 6 homo-
seksualnych par, był według mnie  najbardziej 
prawdziwym. Tam widziałem więcej emocji 
niż na jakimkolwiek innym ślubie. Oni po pro-
stu cieszyli się, że mogli to zrobić – oficjalnie 
stać się małżeństwem. Z kolei Amazonia była 
egzotyczna sama w sobie. Na ślub do dżungli 
przypływano łodziami, na stole znajdował się 
popcorn i ciasto kukurydziane.. Niesamowite 
przeżycie, choć momentami niebezpieczne. 
Wychodzisz do toalety, a konkretnie do lasu, 
i musisz uważać na węże. Jeśli jakiś cię ukąsi, 
masz słabe szanse na przeżycie – do najbliż-
szego lekarza płynie się dwie godziny. Ostatni 
ślub był natomiast pełen przepychu. Ze skraj-
nie biednej Amazonii, gdzie bardzo zżyłem się 
z ludźmi, znalazłem się wśród bogaczy, którzy 
niczego sobie nie odmawiali. Zestawienie 
dwóch kompletnie różnych światów. 

Ten projekt, mam wrażenie, jest także 
o Tobie…
Myślę, że tak (śmiech). Miałem taki moment 
w życiu, że wiedziałem, że muszę coś zro-
bić, coś zmienić. I muszę zrozumieć siebie. 
Dlaczego ja choruję? Postanowiłem zrobić coś 
zupełnie dla siebie od serca, czyli połączyłem 
pasję do fotografii i podróżowania z chęcią po-
mocy osobom z mniejszym doświadczeniem 
na temat choroby, która nas łączy. Te elemen-
ty mogą przecież przynieść tylko pozytywne 
efekty. Dla mnie było to odnalezienie samego 
siebie. Teraz staram się nie szukać proble-
mów, tylko cieszyć się tym, że mam swój pro-
jekt, że za chwilę wylatuję w kolejne miejsce. 
Nie myślę o rzeczach, nad którymi nie mam 
kontroli. Żyję dniem dzisiejszym. 

Co będzie, to będzie?
Życie mi pokazało, że nie mam innego wybo-
ru. Moja choroba – zesztywniające zapalenie 
stawów kręgosłupa – już dwa razy sprowa-
dziła mnie do parteru. Pogodziłem się z tym 
i przestałem się bać. Był moment, że było 
bardzo źle. Teraz biorę życie takim, jakie jest 
i staram się przeżyć je jak najpełniej. 

O czym marzy Piotrek?
Żeby było fajne, ciekawe lądowanie (śmiech). 
Zawsze, kiedy jadę do nowego miejsca, to wiem, 
że to będzie coś niesamowitego. Chcę doświad-

czyć tego znowu. A cała reszta? Lepiej nic nie 
zakładać. Mógłbym powiedzieć, że chciałbym 
wydać ten album, skończyć projekt, ale nie 
wiem jeszcze, co z niego wyniknie. Kiedy wy-
słałem swój pomysł do Stowarzyszenia 3majmy 
się razem, w krótkim czasie wszedłem w inny 
projekt i sfotografowałem 10 chorych osób. 
Zrobiliśmy wielką kampanię, zorganizowa-
liśmy wystawę w Warszawie. Nigdy wcze-
śniej nie pomyślałem, że mógłbym wybrać kil-
ka osób chorujących na to samo, co ja i pokazać 
ich historie. Nagle za pośrednictwem mediów 
mówię o chorobie, o której mało kto wie. Nagle 
moje środowisko dowiaduje się, że ja choruję, 
pojawiają się kolejne osoby, które chcą podzie-
lić się swoimi doświadczeniami. Wyniknęło 
z tego coś nowego, dobrego. 

Skoro mówimy już o projektach, warto 
wspomnieć, że wspierasz również akcję 
„Reumatyzm ma młodą twarz”.
Temat jest mi bardzo bliski. Przyjmuje się, że 
reumatyzm jest dolegliwością ludzi starszych. 
A dotyka ona także i młodych, którzy są mocno 
zdezorientowani. Nie ma dla nich dobrej pomo-
cy – medycyna jest na takim poziomie, że może 
jedynie opóźniać efekty tej choroby. Panuje jed-
na wielka dezinformacja. Ludziom zawala się 
życie. Dowiadują się, że będzie do nich powra-
cał straszny ból, muszą stale przyjmować leki 
i wiedzą, że średnio u nich z przyszłością. 

Najważniejszy Dzień w Życiu w takim razie 
wcale nie dotyczy jedynie tematyki ślubnej.
Bardzo chciałbym pokazać, że świat wca-
le nie jest taki straszny. Przerażają mnie 
zachowania ksenofobiczne. Wielokrotnie 
słyszałem: nie jedź tam, tam jest dziko i niebez-
piecznie. I z takim nastawieniem jechałem do 
Brazylii. A okazało się, że jest zupełnie inaczej. 
Staram się walczyć ze stereotypami i mam na-
dzieję, że odczaruję również Etiopię, pokazu-
jąc, że nie jest to jedynie najbiedniejszy kraj na 
świecie, do którego nie należy jechać. 

Co wcale cię nie powstrzymuje. 
W żaden sposób. Chcę tam dotrzeć i przede 
wszystkim sam wyrobić sobie zdanie. Wiem, że 
nikogo do tego nie przekonam tylko dlatego, że 
tam byłem. Mam nadzieję, że pomogą mi w tym 
moje zdjęcia, które pokażą, jak jest naprawdę. 
Ostatnio zostałem zaproszony do przedszkola 
i pokazałem maluchom amazońskie dzieciaki: 



w jakich warunkach mieszkają, co jedzą, że nie 
mają telefonów ani komputerów. Sześciolatki 
były tym bardzo zainteresowane, Już wiedzą, 
jak wygląda Brazylia, jakie dzieciaki tam miesz-
kają i że jest inny świat, równie pozytywny.

Brazylia, Etiopia, jakie jeszcze kierunki masz 
w planach?
Bardzo chciałabym zobaczyć Himalaje, ciągnie 
mnie do Nepalu. Na pewno jeszcze Kirgistan. 
Wiem, że nadal praktykowane jest porywanie 
dziewczyn i zawożenie do domu przyszłego 
pana młodego, gdzie aranżuje się ślub. To jed-
nak temat na kilka miesięcy. Najważniejsze jest 
zbliżenie się do ludzi. 

ENGLISH 

THE MOST IMPORTANT DAY IN
YOUR LIFE

‘I knew I had to do something, change some-
thing. I combined my passion for photography, 

travelling, and my willingness to help people 
who know less about our disease. At present, 
I’m trying not to look for problems but enjoy 
the fact that I can carry out my own project and 
I’m flying someplace new soon. I seize the day,’ 
says Piotr Sobik, a photographer and traveller, 
the author of the project The Most Important 
Day in Your Life.

You say you’re a lone wolf. Is that why you 
have been to the Amazon Jungle recently?
Piotr Sobik: Perhaps. I like to be on the go; 
I’m running from something all the time. 
I  like to be alone; I don’t know why. At the 
same time, I feel lonely when I’m alone – 
it’s a paradox, but I need a lot of time alone 
with myself. Especially now. It seems to me 
that I’ve just started to discover and under-
stand myself.

Is that why you’ve launched the project The 
Most Important Day in Your Life? 

The project originated naturally and is a part 
of me; it has always been within me. I was wa-
iting for a good time in my life when I would be 
mature enough to carry it out – mature both 
as a photographer and a person. My disease is 
also not without significance; it has affected 
my life and decided when I had to be in bed. 
Wedding photography is only a summary of 
11 years of my work and the conclusions I’ve 
made after that period relating to vanishing 
wedding traditions. 

How do you learn about weddings? Do cou-
ples call you or do you find them yourself?
I told about the project to only one friend 
in Brazil. She told her friends about it, and 
that’s how I ended up in Amazonia. Plenty 
of people expressed interest in the project: 
a man comes from the other side of the world 
and wants to photograph their wedding. The 
other direction – Ethiopia – is a great unk-
nown. The plan is crazy. I’m going to go there 
and look for at least one wedding. I suppose 
I’ll visit a few churches and ask. 

It’s a crazy run then.
Totally. 

But you’ve chosen Ethiopia for a reason.
I must admit that an attractive price of plane 
tickets was not without significance. I inten-
ded to visit fascinating faraway places, inclu-
ding Africa. I booked a ticket about two mon-
ths ago. I don’t have any sponsors yet so I need 
to watch my budget. A ticket is half the battle. 
When I get there, I’ll manage somehow.

Somehow?
I’m speaking from experience. When I was 
in Brazil, I haven’t spent a night in a hotel. 
People decided where I’d stay next. I spent 
two weeks in Amazonia, eating only rice 
and beans. Just like the locals. I adapted 
to that difficult situation and sometimes 
even Spartan conditions. It turns out that 
we don’t need to eat as much as we think. It 
was amazing to experience that and three 
days later attend a glamorous wedding with 
tables full of delicious food. It was a nice 
contrast. That's why I’m not afraid to go to 
Ethiopia; I know I’ll manage.

You capture the extremes – the poor and 
the rich. How do you see your couples?
On a wedding day, people often act unnatu-
ral in the presence of a photographer. But, 
over time, when they see that he’s honest and 
normal, their behaviour changes. And that’s 
when it’s easiest to show how true they are. 
But also full of extremes. It’s supposed to be 
a documentary about people – regardless of 
their social and financial status. 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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Which Brazilian wedding has impressed 
you the most? 
Each of them was special in its own way. The 
first one was similar to weddings in Poland. 
It involved strong emotions because it was 
the beginning of the project. I didn’t know 
how things would work out. But I did it. I was 
like, it’s happening. I planned something 
that few people believed in and I did it. The 
second wedding – six homosexual couples – 
was the truest one in my opinion. It involved 
more emotions than any other wedding I’ve 
seen. They were simply happy they could do 
it – to make it official. Amazonia itself was 
an exotic experience. People would come in 
boats to a wedding in the jungle; there was 
popcorn and corn pie on the table. It was 
incredible although sometimes dangerous. 
You go to a toilet, to the forest to be exact, 
and you need to watch out for snakes. If 
a snake bites you, you have little chance to 
live – it takes two hours to get to the nearest 
doctor. The last wedding was sumptuous 
and lavish. From extremely poor Amazonia, 
where I connected with the locals, I  found 
myself among the wealthy, who didn’t deny 
themselves anything. It was a juxtaposition 
of two completely different worlds. 

It seems to me that this project is also 
about you…
I suppose so (laughs). There was a time in 
my life when I knew I had to do something, 
change something. And I had to understand 
myself. Why am I sick? I decided to do some-
thing for myself from the heart and combined 
my passion for photography, travelling and 
my willingness to help people who know less 
about our disease. This could only result in so-
mething good. I found myself. At present, I’m 
trying not to look for problems but enjoy the 

fact that I can carry out my own project and 
I’m flying someplace new soon. I don’t think 
about things I can’t control. I seize the day. 

Whatever will be, will be?
Life has shown me I have no choice. My dise-
ase – ankylosing spondylitis – has already left 
me in bed twice. I resigned myself to my fate 
and stopped being afraid. There was a time 
when things got really bad. Now I take life as it 
comes and try to live it to the fullest. 

What does Piotrek dream about?
About a nice, interesting landing (laughs). 
Whenever I visit a new place, I know it will 
be amazing. I want to experience it again. 
And the rest? It’s better not to make plans. 
I could say that I’d like to publish this album, 
finish the project, but I don't know yet what 
will come of it. When I sent my proposal to 
3majmy się razem association, I soon joined 
another project and photographed 10 sick 
persons. We ran a huge campaign and held 
an exhibition in Warsaw. I’d never have tho-
ught that I could choose a few people suffe-
ring from the same disease as I and show the-
ir stories. All of a sudden, I can speak about 
a rare disease in the media. All of a sudden, 
people in my circle learn about my disease, 
and more and more people want to share 
their experiences. It has brought something 
new, something good. 

Speaking of projects, you're also sup-
porting the ‘Rheumatism has a young 
face’ campaign.
This topic is very close to me. Rheumatism is 
regarded as a disease of the old, while it also af-
fects young people, who feel very confused. It’s 
hard for them to get help – medicine can only 
delay the disease. They’re disinformed. Their 

life falls apart. They hear that they’ll experien-
ce recurring severe pain, they have to take 
regular medication, and that their future is not 
very promising. 

The Most Important Day in Your Life isn’t 
only about weddings then.
I’d really like to show that the world is not so 
horrible after all. Xenophobic behaviour fri-
ghtens me. Many times I’ve heard, ‘Don’t go 
there, it's wild and dangerous.’ I was going to 
Brazil with such an attitude. It turned out to be 
completely different. I try to challenge stereo-
types and I hope I’ll break the stereotypes abo-
ut Ethiopia, too, by showing that it’s something 
more than the poorest country in the world 
where we shouldn’t go.

Which doesn’t stop you. 
In no way. I want to go there and form my own 
opinion about the country. I know I won’t co-
nvince anyone only because I’ve been there. 
But I hope my photos depicting the real life 
in Ethiopia will help me do it. Recently, I was 
invited to a kindergarten and I showed pic-
tures of children living in the Amazon: how 
they live, what they eat, and that they don’t 
have mobile phones or computers. Six-year-
olds were very interested. They already know 
what Brazil is like, children who live there, 
and that it is also a good place.

Brazil, Ethiopia, what other destinations are 
you planning to visit?
I’d like to see the Himalayas and visit Nepal. 
And Kirgizstan, for sure. I know that they 
still capture girls there and take them to 
the house of the husband-to-be, where the 
wedding is arranged. But it's a subject for 
a few months of discussion. What matters is 
getting close to people. 

N A J W A Ż N I E J S Z Y  D Z I E Ń  W  Ż Y C I U
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KUCHNIA 
POLSKA KACZKA
TEKST Aleksander Domański
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owy rok rozpocznijmy z  restaura-
cją Gdański Bowke oraz rodzimą 
sztuką kulinarną. Dlaczego tym 

razem pochylimy się nad kuchnią polską? 
Kuchnia, która kojarzy nam się przede 
wszystkim z  gołąbkami mamy oraz ko-
tletem schabowym? Wraz z  Marcinem 
Faliszkiem, postaramy się ją trochę od-
czarować z  tych skojarzeń i  bazując na 
typowo polskich przepisach, przedstawić 
alternatywne, jak i tradycyjne dania w no-
wej odsłonie. 

Dlaczego akurat podejmę się tego wy-
zwania wraz z restauracją Bowke? Po raz 
pierwszy miałem z tą restauracją do czy-
nienia na jednej z  imprez promujących 
miasto Gdańsk. Ciekawość następnego 
dnia zaprowadziła mnie przed jej próg, 
gdzie od pierwszego dania miałem poczu-
cie, że poznaję naszą tradycyjną kuchnię 
od nowa. Tym bardziej jestem zadowolo-
ny, że udało się namówić do współpra-
cy Marcina Faliszka, tamtejszego szefa 
kuchni. Tematem głównym dzisiejszego 
gotowania jest kaczka. Cóż więcej mówić, 
przenieśmy się do kuchni.

Marcin Faliszek przygotowanie swoje-
go dania zaczyna od zamarynowania pier-
si w soli, pieprzu, tymianku, papryce oraz 
kawałku masła. Po 24 godzinach w mary-
nacie gotuje pierś metodą sous vide w 52 
stopniach przez 2 godziny. Przystępujemy 
do robienia dodatków, na początek – sos 
porzeczkowy. Przygotujemy go na bazie 
demi glace wina, miodu oraz samych 
porzeczek. Całe buraki pieczemy w pie-
karniku w skórce, gdy są jeszcze ciepłe, 
obieramy i  wrzucamy do blendera wraz 
z  sokiem jabłkowym, imbirem, śmieta-
ną, solą, pieprzem, masłem oraz gumą 
ksantanową. Emulsję można podawać na 
zimno i na ciepło. Ogórek kompresowany 

N
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Połowę czasu spędza przed komputerem 
w redakcji Anywhere, a drugą gotując w swojej 
kuchni i pakując do słoików wszystko, co 
nadaje się do jedzenia. Znajomi mówią, że jego 
dewiza życiowa mogłaby brzmieć: „Aby dobrze 
żyć, trzeba dobrze zjeść i wypić”. Żyje, aby jeść. 
Nie na odwrót.

przygotujemy wraz z  wermutem, sokiem 
z cytryny i miodem. Należy go poddać ob-
róbce termicznej metodą sous vide. 

Na koniec zostały nam do przygoto-
wania warzywa: marchew, którą najpierw 
blanszujemy, żeby później obsmażyć 
z  masłem i  miodem, oraz kalafior roma-
nesco – również najpierw blanszowany, 
później schłodzony w  lodzie, a  na końcu 

podsmażony. Całość układamy na tale-
rzu. Gotowe.

Sałatkę rozpocznę od przygotowania 
cykorii. Kroję ją na pół, smażę na oliwie 
przez około 2-3 minuty. Na patelnię wle-
wam likier ziołowy, parę kropel wody oraz 
wrzucam jedną gwiazdkę anyżu i przykry-
wam. Wszystko powinno się dusić około 
20 minut. Następnie obieram topinambur 

T E M AT E M  G Ł ÓW N Y M 
D Z I S I E J S Z E G O  G O T OWA N I A 
J E S T  K AC Z K A .  C Ó Ż  W I Ę C E J 
M ÓW I Ć ,  PR Z E N I E Ś M Y 
S I Ę  D O  K U C H N I .
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i kroję w cienkie plastry. Przyrządzę z nie-
go chipsy. Wrzucam plastry topinamburu 
na patelnię i  smażę, aż się zrumienią, 
pod koniec całość posypuję solą. Najlepiej 
sprawdzi się świeży szpinak, lecz można go 
również zblanszować. 

N A S T Ę P N I E  O B I E R A M  
T O P I N A M B U R  I   K RO J Ę 

W   C I E N K I E  P L A S T RY. 
P R Z Y R Z Ą D Z Ę 

Z   N I E G O  C H I P S Y. 

Pierś z  kaczki posypaną gruboziarni-
stą solą nacinam ostrym nożem od strony 
skóry. Smażymy na suchej patelni, z dodat-
kiem rozmarynu i do momentu aż skóra się 
zarumieni, po czym pierś w  naczyniu ża-
roodpornym przekładamy do nagrzanego  

ZDJĘCIE: ALEKSANDER DOMAŃSKI (2)

 
ZDJĘCIE: ALEKSANDER DOMAŃSKI (3)



P O L S K A  K U C H N I A :  K A C Z K A

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

piekarnika na około 7 minut. Przed pokrojeniem do 
sałatki trzeba pamiętać, aby pierś tuż po wyjęciu odpo-
częła jeszcze 4 minuty. Sałatkę polewam sosem mali-
nowym na bazie octu balsamicznego, oliwy, musztar-
dy dijon, szczypty soli, pieprzu oraz miodu. Na koniec 
sałatkę posypuje garścią świeżych malin. Do dekoracji 
zrobiłem jeszcze sos na bazie jagód, bulionu, rozmary-
nu oraz łyżeczki octu jabłkowego.

Po więcej dań – nie tylko z kaczki – zapraszamy do re-
stauracji Gdański Bowke, członka Pomorskie Culinary 
Prestige oraz Gdańskiej Organizacji Turystycznej, gdzie 
na pewno przeżyją Państwo wspaniałą podróż kulinarną 
po mapie Polski. 

ENGLISH

POLISH CUISINE: DUCK

Let’s begin the New Year with Gdański Bowke Restaurant 
and our native cuisine. Why Polish cuisine this time? The 
cuisine associated primarily with home-made stuffed 
cabbage and pork chops? Together with Marcin Faliszek, 
I will try to break these stereotypes and present a new 
version of both alternative and traditional dishes made to 
typical Polish recipes. 

Why am I  taking on this challenge with Bowke 
Restaurant? I heard about it for the first time during an 
event promoting the City of Gdańsk. Next day, out of cu-
riosity, I visited the restaurant and from the first dish, 
I had an impression that I was discovering our tradition-
al cuisine anew. The more glad I am to have a chance to 
cook with Marcin Faliszek, the chef of Gdański Bowke. 
The theme of today’s cooking is duck. What else can 
I say? Let’s go to the kitchen.

Marcin Faliszek begins with marinating duck breast 
in salt, black pepper, thyme, pepper and a pat of butter. 
After 24 hours, he cooks the breast sous vide in 52 de-
grees for 2 hours. Now we set about making black cur-
rant sauce with demi-glace wine, honey and currants. 

Roast unpeeled beets in an oven, peel them when still 
warm and put them in a blender with apple juice, gin-
ger, cream, salt, pepper, butter and xanthan gum. The 
emulsion can be served cold or hot. Next, prepare com-
pressed cucumber with vermouth, lemon juice and hon-
ey and cook it sous vide. 

At the end, prepare vegetables: carrot – blanch it 
first, then fry it with butter and honey – and romanes-
co cauliflower – also blanched, then cooled in ice and 
fried. Now plate the dish. It’s done!

Start making the salad with chicory. Cut it in halves 
and fry in olive oil for about 2–3 minutes. Then, pour 
herb liqueur and a few drops of water in the frying pan, 
add a star anise and cover the frying pan with a lid. 
Stew it for about 20 minutes. Next, peel sunroot and 
slice it. We’ll make sunroot chips. Put the sunroot slic-
es in the frying pan and fry until brown. Sprinkle with 
salt at the end. Fresh spinach will be best, but it can also 
be blanched. 

Cut the duck breast sprinkled with coarse-grain 
salt with a sharp knife from the side of the skin. Fry it 
in a dry frying pan with some rosemary until brown. 
Next, roast it in an oven in an ovenware for about 7 
minutes. Before chopping the vegetables, make sure 
to put the breast aside for about 4 minutes after tak-
ing it out of the oven. Pour the salad with raspberry 
sauce with balsamic vinegar, olive oil, Dijon mustard, 
a pinch of salt, pepper, and honey. Sprinkle the salad 
with fresh raspberries. You can also pour it with sauce 
with blueberries, broth, rosemary, and a teaspoon of 
apple vinegar.

For more dishes – not only with duck – visit 
Gdański Bowke Restaurant, a member of Pomorskie 
Culinary Prestige and Gdańsk Tourist Organisation, 
which will take you on a wonderful culinary journey 
across Poland. 

 
MARCIN FALISZEK - SZEF KUCHNI RESTAURACJI BOWKE, FOT. MAT. PRASOWE
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ył koniec 80 roku, moja pierwsza pra-
ca weekendowa, pawilon z hot-doga-
mi na Emilii Plater. To była pierwsza 

lekcja życia – praca. Miałem z 14 lat i moją 
pierwszą styczność z ulicznym jedzeniem. To 
było prawdziwe życie.

Mama Elżbieta, moja najważniejsza men-
torka życiowa, miała swój pierwszy, rodem 
z Jugosławii, pawilon, w którym sprzedawali-
śmy street food w wersji polskiej. To był począ-
tek lat 90, w najlepszym miejscu w Warszawie, 
bo przy Hybrydach w tzw. Pasażu Wiecha. 
Szałem stała się kanapka Submarine – włoska 
kanapka rodem z Ameryki. 100 osób w kolejce 
i szło wszystko… Szał… To było odważne, ale 
się opłaciło.

Kto w tym czasie jadł na ulicy? W su-
mie każdy, ale jedyne, co było dostępne, to 
hot-dogi i zapiekanki, a hitem była pizza 
z  baru „Kaczorek” robiona na cieście go-
frowym z cebulą, pieczarkami i serem. To 
był czas, kiedy prowadzenie biznesu ga-
stro było wyjątkowo ciężkie – według za-
sady „z niczego coś”…

Teraz używamy pojęcia street food. 
Wcześniej to było po prostu jedzenie z „budy”, 
a mekką jedzenia ulicznego były bazary – 
to piękne czasy. Żurki, flaki, pyzy na baza-
rze Różyckiego wyciągane spod ścierki – do 
dziś pamiętam ich zapach i smak. Początek 
lat 90 to był dobry czas dla street foodu i jego 

rozwoju w Polsce, choć pewnie nikt się nad 
tym nie zastanawiał, bo taka po prostu była 
potrzeba – handel się rozwijał, a ludzie mu-
sieli coś jeść. Pamiętam autobus blaszany na 
Emilii Plater pod „Patykiem” – to był prawdzi-
wy polski street food: golonka i kiełbasa, naj-
lepsza w mieście, zwłaszcza w nocy.

Pierwszy wyjazd za zachodnią granicę 
i currywurst, potem Grecja i gyros, souvla-
ki – pełna egzotyka dla Polaka. Pamiętam 
jak dziś młodą dziewczynę, która przygo-
towywała najlepsze souvlaki, jakie jadłem 
w swoim życiu. Miała swoje stanowisko pra-
cy na polu przy trasie i to było niesamowite, 
miało bardzo duży wpływ na to, jak potem 
rozwijałem swój biznes. Z ludźmi i dla ludzi, 
z otwartością i chęcią rozmowy i nawiązy-
wania relacji.

Ja w tym czasie zacząłem coraz więcej 
wyjeżdżać i poznawać kulturę street foodu 
od najlepszych – Turcja, Grecja, Węgry, 
Niemcy i Bałkany. Miałem dystans do re-
stauracji głównie z powodów materialnych 
– chłopak z dalekiej polski jadałem przeważ-
nie na ulicy, bo dzięki temu miałem moż-
liwość poznania prawdziwego świata, tzw. 
real world. No i ciągnęło mnie do ludzi i ich 
różnorodności. Z każdej takiej podróży wra-
całem z głową nabitą pomysłami do działa-
nia – i tak jest do dziś.

Każdy koncept, który otwieramy, opiera 
się na idei różnorodności i dotarciu do ludzi 
i dla ludzi. I to nakręca do działania – street 
food całe życie za mną chodził. Bo to formu-
ła otwarta i dostępna w zasadzie dla każdego 
i na tym opieram cały swój biznes – na róż-
norodności i dostępności.

To początek historii, która ma swój ciąg 
dalszy. Zapraszam do czytania. 

ENGLISH

MUSHROOM ROLLS

The end of the 80s. I had my first weekend 
job in a food spot with hot dogs on Emilii 
Plater Street. It was my first life lesson – 
a job. I was 14 and I discovered street food. 
It was the real life.

My mum Elżbieta, my life mentor, had 
her first Yugoslavia-style food spot, where 

MARCIN WACHOWICZ
Od 25 lat związany z gastronomią. 
Współtwórca jednych z najlepszych konceptów 
gastronomicznych: AïOLI (Warszawa, Gdańsk, 
Katowice), Banjaluka i MOMU.  Twórca, wizjoner 
i podróżnik poszukujący idealnego świata 
gastronomicznego. Wielbiciel ulicznego jedzenia 
i ludzi. Właściciel Grupy Gastronomicznej 
Marcina Wachowicza, człowiek o wielu pasjach 
i niekończących się pomysłach.

we were selling Polish street food. It was 
the beginning of the 90s, the best spot in 
Warsaw, near Hybrydy, in the so-called 
Wiech Shopping Arcade. The Submarine 
Sandwich – a US-style Italian sandwich – 
was a hit then. There were a hundred people 
in the queue, and we were always sold out. It 
was crazy and bold, but it paid off.

Who ate street food at that time? Well, 
everyone, but the only things available were 
hot dogs and French bread pizzas. Pizza waf-
fles from ‘Kaczorek’ bar with onion, mush-
rooms and cheese were all the rage. At that 
time, running a food business was extreme-
ly hard – according to the principle ‘some-
thing out of nothing’…

Now we call it street food. Before that, 
it was simply food ‘from a stall’, and mar-
kets were a Mecca for street food – those 
were beautiful times. Polish rye soup, 
tripe, potato dumplings from under a cloth 
at Różyckiego Market – I still remember 
their smell and taste. The beginning of 
the 90s was a good time for street food. It 
was gaining popularity in Poland, although 
nobody probably thought about it. There 
was a need for it – people bought more and 
more and they had to eat something. I re-
member a tin bus on Emilii Plater Street 
near ‘Patyk’ – it was real Polish street food: 
pork knuckle and sausages, the best in 
town, especially at night.

I remember my first trip to Germany 
and currywurst, next Greece and gyros, 
souvlaki – they were exotic dishes for 
a Pole. I remember a young girl who made 
the best souvlaki I’d ever had in my life. 
She worked in the field near the road, and it 
was incredible. It really affected my future 
way of thinking about business. With peo-
ple and for people; open-minded, willing to 
talk and meet new people.

I began to travel more and more and 
I learned the culture of street food from the 
best – Turkey, Greece, Hungary, Germany 
and the Balkans. I didn’t go to restaurants 
very often, mostly for financial reasons – as 
a boy from faraway Poland, I would eat on 
the street, because this allowed me to dis-
cover the real world. I was attracted by peo-
ple and their diversity. From every journey, 
I brought plenty of new ideas and motivation 
for work – and I still do.

Every concept we’ve set up is based on 
the idea of diversity and openness. This 
motivates me – street food has accompa-
nied me all my life. It’s an open concept, 
generally accessible, and so I’ve decided to 
base my business on diversity and accessi-
bility as well.

It’s the beginning of a history which will 
be continued. Now please read on. 

BUŁKA 
Z PIECZARKAMI

B
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W A R M I S H
5 8 – 5 9 M O D A  /  F A S H I O N

 B L I S S



W A R M I S H  B L I S S

BUTY / SHOES : DEICHMANN

KOSZULKA , SPODNIE, TOREBKA /

 SHIRT , TROUSERS, BAG : KAPPAHL



6 0 – 6 1

KOSZULA / SHIRT: OTHER STORIES

GARNITUR / SUIT: MARC O'POLO

KOSZULA / SHIRT: KAPPAHL

BUTY / SHOES: DEICHMAN



W A R M I S H  B L I S S



6 2 – 6 3 M O D A  /  F A S H I O N

MODELKA / MODEL:  
Liz / ECManagement

STYLIZACJA / STYLIST:  
Ilona Jaworska

ZDJĘCIA / PHOTOS:  
Kamil Banaszek

MAKIJAŻ / MAKE UP:  
Ilona Czarnik-Nawrocka

KOSZULA / SHIRT: KAPPAHL



W A R M I S H  B L I S S

SWETER Z GOLFEM / POLO NECK SWEATER: KAPPAHL





6 5 – 6 5

STAŁY DODATEK PORTU 
LOTNICZEGO SZCZECIN 
GOLENIÓW IM. NSZZ  
SOLIDARNOŚĆ

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

Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność



6 6 – 6 7 L O T N I S K O  /  A I R P O R T

Zanim jednak cały proces ruszy, 
przygotowywana jest indywidualna 
dokumentacja, w której kapitan, na pod-
stawie warunków zewnętrznych i stanu 
oblodzenia samolotu, deklaruje żądane 
parametry odladzania (jedno-/dwustop-
niowe, stężenie mieszanki), natomiast 
Ramp Agent podaje typ i znaki rejestra-
cyjne samolotu, numer rejsu, temperatu-
rę OAT (z ang. Outside Air Temperature – 
temperatura powietrza zewnętrznego) 
i datę wykonania usługi.

Odladzający ma prawo odmówić 
przystąpienia do odladzania, jeśli 
sposób odladzania sugerowany przez 
kapitana jest sprzeczny z zaleceniami 
dotyczącymi zależności stężenia mie-
szanki od warunków atmosferycznych 
lub najniższą temperaturą użycia płynu 
(LOUT – Lowest Operational Use Tempe
rature), czyli najniższą temperaturą, dla 
której płyn był certyfikowany do użycia.

Przed rozpoczęciem procesu odla-
dzania załoga samolotu powinna przy-
gotować samolot do wykonania tych 
czynności, a więc ustawić powierzchnie 
sterowe samolotu w konfiguracji do od-
ladzania, zamknąć odbiory powie-
trza, aby uniemożliwić przedostanie się 
oparów płynu przez otwory wentylacyj-
ne do wnętrza samolotu oraz włączyć 
rejestrator rozmów w kabinie, a następ-
nie poinformować Ramp Agenta o goto-
wości do rozpoczęcia odladzania.

Ze względów bezpieczeństwa odla-
dzanie powinno się prowadzić z wyłą-
czonymi silnikami samolotu, jednak 
z pewnymi wyjątkami możliwe jest 
prowadzenie odladzania z silnika-
mi pracującymi w zakresie jałowym 
(tryb IDLE). W takim przypadku wstrzy-
muje się wszelki ruch personelu i pojaz-
dów w strefach niebezpiecznych pracy 
silników, których wielkość i kształt są 
określane indywidualnie dla każdego 
typu samolotu.

Do odladzania chemicznego stosuje 
się cztery typy płynów odladzająco – 
zabezpieczających, o różnym składzie 
chemicznym, lepkości i gwarantowa-

PRZYGOTOWANIA NAZIEMNE TO SZEREG CZYNNOŚCI, PODCZAS 
KTÓRYCH TECHNICZNIE PRZYGOTOWUJEMY SAMOLOT DO STARTU. 
JEDNĄ Z TYCH CZYNNOŚCI JEST ODLADZANIE SAMOLOTU.

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

LOTN ISKO OD PODSZEW K I: 

ODLA DZA N IE

Na szczecińskim lotnisku są to stano-
wiska 4 i 5 na płycie postojowej nr 1 oraz 
stanowisko 3 na płycie postojowej nr 2.

Na ziemi stosuje się najczęściej odla-
dzanie poprzez polewanie powierzchni 
samolotu przeważnie (podgrzewanym) 
wodnym roztworem glikolu. Takie odla-
dzanie odbywa się w procesie jedno- lub 
dwustopniowym. Proces jednostopnio-
wy służący usunięciu zanieczyszczeń, 
wykonywany jest podczas ładnej pogody 
albo w sytuacjach, gdy samoloty nie 
są wystawione na działanie śniegu lub 
marznących opadów atmosferycznych. 
Przy gorszej pogodzie stosuje się proces 
dwustopniowy.

Pierwszym etapem w procesie odla-
dzania przy użyciu płynu jest usunię-
cie z powierzchni skrzydeł i kadłuba 
niepożądanego śniegu i lodu. Drugi etap 
ma na celu zabezpieczenie powierzchni 
przed formowaniem się na powierzch-
niach samolotu warstwy lodu i śniegu.

Chcemy Wam przybliżyć ten proces, 
często bowiem nasza wiedza spro-
wadza się tylko do stwierdzenia, że 

jest on ważny. Pod względem klimatu być 
może daleko nam do Alaski, ale doświad-
czenia pokazują, że oblodzenie może 
wystąpić właściwie w każdych warun-
kach, zarówno zimą, jak i latem. Przepisy 
Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa 
Cywilnego wymagają, żeby na każdym 
lotnisku, na którym może występować 
oblodzenie, było zapewnione stano-
wisko odladzania samolotów. Jednym 
z podstawowych czynników określają-
cych lokalizację urządzeń do usuwania 
oblodzenia ze statków powietrznych 
i zapobiegania ich oblodzeniu jest gwa-
rancja zapewnienia czasu ochronnego 
po zastosowaniu substancji antyoblodze-
niowych – tzw. Holdover Time (w skró-
cie HOT), który pozwala na kołowanie 
do momentu uzyskania przez samolot 
zezwolenia na start.



L O T N I S K O  O D  P O D S Z E W K I . . .

nym czasie ochrony. Czas ochrony 
określa kapitan statku powietrznego po 
uzyskaniu od Ramp Agenta meldunku 
potwierdzającego wykonanie odladza-
nia/zabezpieczania. HOT liczy się od 
rozpoczęcia odladzania/zabezpieczania 
w procesie jednostopniowym lub od 
rozpoczęcia zabezpieczania (II faza) 
w procesie dwustopniowym. Pilot ma 
obowiązek rejestrowania tego czasu oraz 
nieprzekraczania go do momentu startu, 
kiedy to zabezpieczenia przestaje działać.

Oczywiście może zdarzyć się, że 
w trakcie odladzania nastąpi zmiana 
warunków pogodowych wywołanych np. 
pojawieniem się opadu śniegu, które po-
wodują konieczność zwiększenia stęże-
nia mieszanki płynu odladzająco-zabez-
pieczającego. Jeżeli w takim przypadku 
Ramp Agent otrzyma od pilota zalecenie 
zmiany warunków odladzania, jest ono 
niezwłocznie wprowadzane do stosowa-
nia w taki sposób, by na całej powierzch-
ni odladzanych powierzchni był użyty 
płyn o tym samym rodzaju i stężeniu.

Odladzanie rozpoczyna się od 
przedniej części kadłuba, tzn. od 
powierzchni dostępnych i widocznych 
z kabiny załogi do ostatecznej kontroli 
stanu powierzchni samolotu pod kątem 
powstania początków zalodzenia bez-
pośrednio przed startem.

Z uwagi na możliwość uszko-
dzenia blach pokryciowych lub 
elementów kompozytowych sposób 
natryskiwania płynu odgrywa istotną 
rolę. Maksymalny kąt natrysku nie 
powinien przekraczać 30 stopni, 
odległość dyszy od natryskiwanej 
powierzchni powinna być w miarę 
możliwości jak najmniejsza, a gra-
niczna wartość ciśnienia natrysku jest 
określana przez każdego producenta 
i dla przykładu dla wszystkich modeli 
Boeinga serii 737 wynosi 0,7 bara.

W ramach ciekawostki, zgodnie z za-
leceniami AEA, czyli Stowarzyszenia 
Europejskich Linii Lotniczych, ilość 
płynu użytego do zabezpieczenia samo-
lotu przed oblodzeniem nie powinna być 
mniejsza niż: 480 litrów – w przypadku 
Boeinga 767, 200 litrów – w przypadku 
Boeinga 737 serii 300, 400 i 500 oraz 230 
litrów – w przypadku Airbusa A320.  

  IN ENGLISH

AIRPORT FROM THE INSIDE: 
DE-ICING

Ground handling is a series of op-
erations carried out to prepare an 

faces for de-icing, close bleed air valves to 
prevent vapours from getting into the air-
craft interior through vents, and turn off 
the combination recorder in the cockpit; 
then, they should inform the Ramp Agent 
that the aircraft is ready for de-icing.

Due to safety reasons, aircraft engines 
should be shut down during de-icing 
operations, however, in some cases, it 
is admissible that the engines remain 
running at idle speed. In such a case, no 
operations are performed in dangerous 
zones near the engines, whose size and 
shape are determined individually for 
every type of aircraft.

There are four types of de-icing/an-
ti-icing fluids, which differ in terms of 
their chemical composition, viscosity 
and holdover time. The holdover time is 
determined by the pilot in command after 
he receives from the Ramp Agent a report 
on the performance of de-icing/anti-icing 
operations. HOT is counted from the be-
ginning of de-icing/anti-icing operations 
in the case of one-step procedure or from 
the beginning of anti-icing operations (the 
2nd step) in the case of two-step procedu-
re. The pilot is obliged to register that time 
and not to exceed it until take-off, when 
the protection stops working.

It may happen that a change in weather 
conditions occurs during de-icing ope-
rations, e.g. it starts snowing, which will 
require higher concentration of de-icing/
anti-icing fluid mixture. If the pilot de-
cides on a change in de-icing parameters, 
the Ramp Agent is required to apply it 
immediately, so that the same type and 
concentration of fluid is used on all de-i-
ced surfaces.

De-icing operations begin with de-icing 
of the fuselage front, i.e. surfaces accessible 
and visible from the cockpit, and end with 
a final inspection of aircraft surfaces in 
terms of ice formation prior to take-off.

Since covering panels or composite 
elements might be damaged during the 
operations, the method for fluid appli-
cation is very important. The maximum 
angle of fluid stream should not exceed 
30 degrees, the spraying nozzle should 
be kept as close as possible to the surface, 
while the fluid pressure is determined in-
dividually by a manufacturer, for example, 
for all Boeing 737 models it is 0.7 Bar.

An interesting fact is that according 
to the AEA (the Association of European 
Airlines) recommendations, the amount of 
anti-icing fluid applied should be at least: 
480 litres – for Boeing 767, 200 litres – for 
Boeing 737 300, 400 and 500 series, and 
230 litres – for Airbus A320.   

aircraft for a flight. One of them is 
aircraft de-icing.

We would like to take a closer look at the 
process as most often, the only thing we 
know about it is that it is important. The 
Polish climate may be poles apart from 
the one in Alaska, but experience shows 
that icing may occur in practically any 
conditions, both in winter and sum-
mer. According to the provisions of the 
International Civil Aviation Organisation 
(ICAO), a de-icing area is required at every 
airport where icing may occur. One of the 
basic factors determining the location of 
de-icing/ant-icing equipment is a possibi-
lity of ensuring holdover time (HOT) after 
applying anti-icing fluids, which allows 
for taxiing before the aircraft is given 
take-off clearance.

At Szczecin airport, these are Stations 4 
and 5 on Apron 1 and Station 3 on Apron 2.

Ground de-icing/anti-icing opera-
tions usually consist in applying, in most 
cases, (heated) glycol-based de-icing 
fluid on the aircraft surface. It’s a one- or 
two-step procedure. One-step de-icing 
aims at removing any contaminants 
and is carried out when the weather is 
nice or when aircrafts are not exposed 
to snow or other freezing precipitation. 
Two-step procedure is carried out in the 
event of bad weather.

The first step of de-icing with the use of 
fluid is removing any snow and ice from 
wing and fuselage surfaces of an aircraft. 
The second step aims at preventing ice and 
snow formation on the aircraft surfaces.

First, individual documentation must 
be prepared. On the basis of weather 
conditions and the amount of ice and 
snow accumulated on the aircraft 
surface, the pilot in command declares 
required de-icing/anti-icing parameters 
(a one-/two-step procedure, fluid mixture 
concentration), whereas a Ramp Agent 
provides such information as the aircraft 
type and registration numbers, flight 
number, outside air temperature (OAT) 
and the date of service.

The service provider may refuse to 
perform de-icing operations if the deicing 
parameters demanded by the pilot in com-
mand do not comply with recommenda-
tions for the fluid and water mixture con-
centration for given weather conditions 
or the lowest operational use temperature 
(LOUT), that is the lowest temperature at 
which the fluid is certified for use.

Before commencing the procedure, the 
crew should prepare the aircraft for the 
operations, that is adjust the control sur-
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TEREN Y I N W ESTYCYJN E 
W POSTR EFI E SZCZ ECI N 
SPEC JA LN EJ STR EFY 
EKONOM ICZN EJ 
CZ EK A JĄ NA I N W ESTORÓW

LOKALIZACJA TRZEBUSZ
Dostępna powierzchnia całkowita – 
ponad 18 ha:
Teren inwestycyjny podzielony jest na 
działki o powierzchniach od około 1,9 
do 4,8 ha położone w kompleksach:

•  Kompleks 3 
 dz. nr 6/1 o pow. 2,2786 ha,
 dz. nr 6/2 i 6/14 o łącznej pow. 2,3089 ha,
 dz. nr 6/7 z 6/12 i 6/15 o łącznej pow. 

2,3764;
•  Kompleks 4 (działki 28/1, 28/2, 28/3 o 

łącznej pow. 1,9380 ha) – w przygo-
towaniu, 

•  Kompleks 5 
 dz. nr 12/5 i 16/5 o łącznej pow. 2,1512 ha, 
 dz. nr 16/6 i 16/7 o łącznej pow. 

4,7584 ha, 
 dz. nr 16/3 i 16/11 o łącznej pow. 

2,4405 ha.
W zależności od potrzeb Inwestora ist-
nieje możliwość nabycia kilku działek.
Wskaźniki urbanistyczne:
•  max. powierzchnia zabudowy 75 %,
•  min. powierzchnia biologicznie 

czynna 25%,
•  max. wysokość zabudowy – 15 m, 

Pełne uzbrojenie w infrastrukturę 
techniczną: energia elektryczna, wodo-
ciąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja 
deszczowa, telekomunikacja, gaz.

LOKALIZACJA DUNIKOWO
Dostępna powierzchnia całkowita – 
ok. 20 ha:

•  Kompleks 6 – obszar 2 (działki 21/4 i 
22/4) o łącznej pow. 1,4632 ha,

•  Kompleks 6 – obszar 3 (działki 27/4, 
28/4, 29/4, 30/4, 31/1, 32/1) o łącznej 
powierzchni 4,2296 ha,

•  Kompleks 7 – obszar 1 (działki 66/1, 

66/2, 66/3, 66/4 i 66/7, 66/5, 66/6) – po-
wierzchnie od 0,8708 ha do 1,4625 ha,

•  Kompleks 7 – obszar 2 (działka 65/5) 
– powierzchnia 1,4994 ha, 

•  Kompleks 7 – obszar 3 (działki 67/1, 
67/3, 67/4, 67/5, 67/6, 67/7, 67/8) – po-
wierzchnie od 0,6162 ha do 1,3579 
ha; nieruchomości 67/1, 67/3 i 67/4 
przewidziane są do sprzedaży w II 
połowie 2018 r., pozostałe z uwagi na 
realizację nowej drogi przewidziane 
są na 2018/19 r.

Wskaźniki urbanistyczne:
•  max. powierzchnia zabudowy – 65%,
•  min. powierzchnia biologicznie 

czynna – 25%,
•  max. wysokość zabudowy – 12 m,
Pełne uzbrojenie w infrastrukturę 
techniczną: energia elektryczna, wo-
dociąg, kanalizacja sanitarna, kanali-
zacja deszczowa.
Właściciel: Miasto Szczecin
Kontakt:
Tel. +48 91 4245 086; tel. +48 91 4351 164
e-mail: invest@um.szczecin.pl; kuf-
nal@um.szczecin.pl  

  IN ENGLISH

INVESTMENT AREAS IN 
SZCZECIN SUB-AREA OF 
SPECIAL ECONOMIC ZONE 
WAITING FOR INVESTORS

LOCATION: TRZEBUSZ

Total available area – over 18 ha:
The investment area is divided into 
plots from 1.9 to 4.8 ha located within 
the following complexes:

•  Complex 3 
 plot No 6/1 with a surface area of 2.2786 ha,

 plot No 6/2 and 6/14 with a total surface 
area of 2.3089 ha,
 plot No 6/7 with 6/12 and 6/15 with a 
total surface area of 2.3764 ha,

•  Complex 4 (plots No 28/1, 28/2 and 
28/3 with a total surface area of 
1.9380 ha) – in preparation, 

•  Complex 5 
 plot No 12/5 and 16/5 with a total surfa-
ce area of 2.1512 ha, 
 plot No 16/6 and 16/7 with a total surfa-
ce area of 4.7584 ha, 
 plot No 16/3 and 16/11 with a total surfa-
ce area of 2.4405 ha.
Depending on the investor’s needs, it is 
possible to purchase several plots.
Urban indicators:

•  max built-up area 75%,
•  min biologically active surface 25%,
•  max building height – 15 m. 
Fully serviced with technical infra-
structure: electric energy, water supply 
pipeline, sewage system, storm water 
drainage, telecommunications, gas.

LOCATION: DUNIKOWO
Total available area – about 20 ha:

•  Complex 6 – area 2 (plots No 21/4 
and 22/4) with a total surface area of 
1.4632 ha,

•  Complex 6 – area 3 (plots No 27/4, 
28/4, 29/4, 30/4, 31/1, 32/1) with a total 
surface area of 4.2296 ha,

•  Complex 7 – area 1 (plots No 66/1, 
66/2, 66/3, 66/4 and 66/7, 66/5, 66/6) 
surface areas from 0.8708 ha to 
1.4625 ha,

•  Complex 7 – area 2 (plot No 65/5) 
with a surface area of 1.4994 ha, 

•  Complex 7 – area 3 (plots No 67/1, 
67/3, 67/4, 67/5, 67/6, 67/7, 67/8) – sur-
face areas from 0.6162 ha to 1.3579 
ha; real estates 67/1, 67/3 and 67/4 are 
intended for sale in the 2nd half of 
2018, while the remaining ones are 
intended for 2018/2019 due to the 
construction of a new road.

Urban indicators:
•  max built-up area – 65%,
•  min biologically active surface – 25%,
•  max building height – 12 m.
Fully serviced with technical in-
frastructure: electric energy, water 
supply pipeline, sewage system, storm 
water drainage.
Owner : City of Szczecin
Contact:
Tel. +48 91 4245 086; tel. +48 91 4351 164
e-mail: invest@um.szczecin.pl; kuf-
nal@um.szczecin.pl  

6 8 – 6 9 L O T N I S K O  /  A I R P O R T
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Prezent
na każdą okazję,
dokądkolwiek lecisz...

A gift
for every occasion
wherever you are going...

Zapraszamy do naszego sklepu w Porcie
Lotniczym Szczecin-Goleniów w strefie
wolnocłowej (Aelia Duty Free)
oraz ogólnodostępnej (Aelia Beauty).
  

Visit our shop at Szczecin-Goleniów Airport
in the duty free shopping area (Aelia Duty Free)
and in public zone (Aelia Beauty).
  

aeliapl 

Znajdziesz nas także na: / Find us on:

Aelia_duty_free_polska
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  źródło: PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW
  zdjęcia: PIXABAY.COM

Duńska stolica nie jest tak szykow-
na, jak Paryż, kosmopolityczna 
i gwarna jak Londyn i nie można 

w niej zaszaleć tak, jak w Amsterdamie. 
Kusi ona przepięknym położeniem, 
udzielającym się wszystkim wszech-
obecnym tam hygge czy nieograniczony-
mi wręcz możliwościami dla miłośników 
jednośladów. Kopenhagę można zwie-
dzać na rowerach, i to gratis. Wypożycza 
się je, podobnie jak wózki na zakupy 
w supermarkecie, wrzucając monetę 
do stojaków znajdujących się w kilku-
dziesięciu punktach w centrum miasta. 
Pieniądze odzyskuje się, wpinając rower 
do stojaka, ale tylko w śródmieściu. 

O renomie Kopenhagi świadczy fakt, 
że jest najczęściej odwiedzanym przez 
turystów skandynawskim miastem. Jest 
uważana za najczystsze miasto Europy, 
plasuje się wysoko wśród najbardziej 
przyjaznych środowisku ośrodków 
świata. Dlaczego więc osobiście nie 
poczuć kopenhaskiego czaru? Weekend 

Na placu zawsze coś się dzieje. Turyści 
zatrzymują się tu chętnie, przypatrując 
się występom zespołów muzycznych, 
paradom, demonstracjom lub warszta-
tom ekologicznym. Ale bardziej kusi ich 
rozciągający się obok labirynt wąskich 
uliczek ze słynnym deptakiem Stroget. 
Ta kopenhaska ulica cieszy się taką 
samą sławą jak wiedeńska Kärtnerstras-
se i barcelońska Rambla. Jest jednak zu-
pełnie inna. Składa się właściwie z kilku 
fragmentów ulic i zaułków.

Obowiązkowym punktem progra-
mu podczas pobytu w Kopenhadze jest 
wizyta w zespole pałaców duńskiej ro-
dziny królewskiej – Amalienborg, który 
składa się z czterech identycznych XVIII-

-wiecznych pałaców zbudowanych 
wokół ośmiokątnego placu. Szczególnie 
oczekiwana jest uroczysta zmiana warty. 
Codziennie w południe można oglądać 
gwardzistów królewskich w czarno-

-niebieskich historycznych mundurach 
i charakterystycznych czapkach z futra 
niedźwiedziego, przekazujących poste-
runek. W niedzielę podczas obecności 
królowej w pałacu zmiana warty ma 
szczególnie uroczystą oprawę z udzia-
łem wojskowej orkiestry.

Port Nyhavn to chyba najbardziej 
kolorowe miejsce w całej Kopenhadze. 
Urocze, małe kamieniczki z barwną 
fasadą w odcieniach czerwieni, żółci 
i błękitu dumnie prężą się nad porto-
wym kanałem. We wnętrzach swych 
kryją niezliczoną ilość restauracji, 
barów i kawiarni, które w cieplejszych 
miesiącach roku wręcz wylewają się na 
pobliski deptak i zachęcają do odpo-
czynku. Zacumowane wzdłuż kanału 
żaglówki, barki mieszkalne i kutry 
rybackie dodają temu miejscu dodat-
kowego uroku. Prawy brzeg portu ma 
typowo miejski charakter. Jest mniej 
barwny i tłoczny. Lewy tzw. słoneczny 
przez cały dzień tętni życiem i przyciąga 
jak magnes odwiedzających port tury-
stów. W dawnych czasach Nyhavn był 
miejscem skupiającym rybaków, porto-
wych robotników i marynarzy przy-
bywających do Kopenhagi. Nie cieszył 
się zbyt dobrą sławą. Opanowany przez 
półświatek, awanturników, pijaków 
i prostytutki nie zachęcał do odwiedzin. 
Dziś to miejsce wyjątkowe na kopenha-
skiej mapie. Dzięki licznym działającym 
tu barom i restauracjom określane jest 
mianem „najdłuższego baru Skandyna-
wii”. Port Nyhavn bowiem odwiedza się 
głównie po to, by posmakować Kopen-
hagi. Rarytasem jest smorrebrod z wa-
rzywami i różnymi dodatkami, np. 

w duńskiej stolicy już dla wielu turystów 
stał się niezapomnianym przeżyciem.

Kopenhagę można zwiedzać spraw-
dzoną metodą – na piechotę. Stolica Danii 
nie jest rozległa. Podczas jednego week-
endu obejdziemy spacerem całe Stare 
Miasto i dotrzemy do najważniejszych 
zabytków i muzeów miasta. Przejście 
na plac, gdzie wznosi się potężny gmach 
ratusza, nie zajmuje więcej niż 10 minut. 
Budowlę w stylu włoskiego renesansu 
zaprojektował zafascynowany architek-
turą XVI-wiecznej Sieny Martin Nytrop.

Fasadę ratusza zdobi pozłacana figura 
biskupa Absalona, założyciela Kopen-
hagi. Obok głównego wejścia widoczny 
jest zegar świata. Pokazuje nie tylko 
godziny i minuty we wszystkich strefach 
czasowych, ale również położenie słońca 
i gwiazd oraz kolejne dni według kalen-
darza gregoriańskiego i juliańskiego.

Obok ratusza przy bulwarze Ander-
sena znajduje się oblegana przez dzieci 
figura najsławniejszego bajkopisarza. 

KOPEN H AGA 
NA W EEK EN D



K O P E N H A G A  N A  W E E K E N D

śledziem, dorszem, łososiem, kawiorem 
lub anchois. Nie można się tym najeść, 
ale z piwem smakuje znakomicie. Lep-
szą metodą na głód jest smażona flądra 
z frytkami, sałatką i dużym piwem 
(małego nie podają).

Wieczór możemy spędzić w jed-
nym z licznych klubów stolicy Danii. 
W centrum i w pobliskiej dzielni-
cy Vesterbro jest kilkadziesiąt barów 
muzycznych i dyskotek, które w weeken-
dy są otwarte do późnej nocy.

Miłośnikom jazzu oraz hip-hopu 
zapewne przypadnie do gustu Stereo 
Bar urządzony w stylu lat 70., a fanom 
bluesa i muzyki folkowej – niewiel-
ki Mojo Blues Bar. Kilka godzin spędzo-
nych w klubie muzycznym przy modnej 
chilloutowej muzyce to wspaniałe 
podsumowanie pierwszego weekendu 
w Kopenhadze.  

  IN ENGLISH

WEEKEND IN COPENHAGEN

The capital of Denmark may not be as 
glamorous as Paris, as cosmopolitan 
and bustling as London, nor as vibrant 
and entertaining as Amsterdam, but it 
boasts a beautiful location, ever-present 
hygge infecting everyone around and 
unlimited possibilities for cycling fans. 
In Copenhagen, you can go sightseeing 
on a bike for free. You can hire a bike 
like a shopping trolley, by inserting a 
coin to one of the stands located in sev-
eral dozen points in the city centre. To 
get your money back, you need to return 
the bike to the stand, but only one of 
those in the city centre. 

Copenhagen is the most visited Scan-
dinavian destination. It’s considered to be 
the cleanest European city and one of the 
eco-friendliest centres in the world. Why 
not discover the charms of Copenhagen 
yourself? A weekend in the capital of 
Denmark is a remarkable tourist expe-
rience.

Another way to discover the city is 
walking. The capital of Denmark is not 
vast. During one weekend, you can take 
a walk in the Old Town and see the most 
important sights and museums in the 
city. Walking to the square with the ma-
jestic City Hall takes less than 10 minutes. 
The building in the Italian Renaissance 
style was designed by Martin Nytrop, 
fascinated by 16th-century Siena.

The front of the City Hall is adorned 
with a gilded statue of Bishop Absalon, 
the founder of Copenhagen. Next to the 
main entrance, there is the World Clock. 
It tells the time in all time zones as well 
as the location of the sun and the stars 
and the forthcoming days in the Gregori-
an and Julian calendars.

Next to the City Hall, on Andersen 
Boulevard, there is a statue of the most 
famous author of fairy tales, which is 
extremely popular among children. The 
square is a venue of plenty of attractions. 
Tourists come here to listen to music 
performances, see parades and demon-
strations or take part in eco workshops. 
They also enjoy walking in the maze of 
narrow streets, including the famous 
Stroget promenade, which is as famous 
as Kärtnerstrasse in Vienna and Ram-
bla in Barcelona. But it’s completely 
different. It consists of several parts of 
streets and side streets.

When in Copenhagen, you can’t pass 
up the complex of palaces of the Danish 
royal family – Amalienborg, which con-
sists of four identical 18th-century pal-
aces built around an octagonal-shaped 
square. The Changing of the Guard 
ceremony is a must. Every day at high 
noon, you can watch royal sentries in 
black and blue historical uniforms and 
characteristic bearskin hats relieved 
by a new batch of sentries. On Sunday, 
when the Queen is in the residence, the 
changing of the guard is particularly 
ceremonial and new sentries are accom-
panied by the Royal Guards music band.

The port of Nyhavn is probably the 
most colourful place in entire Copen-
hagen. Lovely little town houses with 
colourful fronts in red, yellow, and light 
blue are spread along the port canal. 
They house numerous restaurants, bars 
and cafés, attractive and welcoming 
especially in warm months. Sailing 
boats, boathouses and fishing boats 
berthed along the canal make the place 
even more atmospheric. The right bank 
of the port has a typical urban charac-
ter. It’s less colourful and crowded. The 
left bank, the so-called sunny one, is 
vibrant with life all day long and attracts 
tourists visiting the port like a magnet. 
In the past, Nyhavn was an infamous 
place gathering fishermen, port workers 
and sailors arriving in Copenhagen. It 
was infested with the criminal under-
world, troublemakers, drunkards and 
prostitutes. Today, it's a special place 
on the map of Copenhagen. Thanks to 
numerous bars and restaurants, it’s 
called ‘the longest bar in Scandina-
via’. After all, tourists visit the port of 
Nyhavn to get a taste of Copenhagen. The 
specialities served in local restaurants 
include smorrebrod with vegetables 
and various sides, such as herring, cod, 
salmon, caviar or anchovies. You won’t 
eat your fill, but it tastes excellent with 
beer. For big appetites, the restaurants 
serve fried flounder with fries, salad and 
large beer (they don’t serve small one).

In the evening, you can relax in one 
of numerous clubs in the capital of Den-
mark. In the city centre and the district 
of Vesterbro, there are several dozen 
music bars and clubs, which are open 
till late at night at the weekend.

Lovers of jazz and hip hop will surely 
like 70s-themed Stereo Bar, while blues 
and folk music fans – small Mojo Blues 
Bar. A few hours in a night club with 
chillout hits will be a perfect ending of 
your first weekend in Copenhagen.    

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL



SZCZECIN

DUBLIN

LONDYN
STANSTED

LIVERPOOL

OSLO GARDERMOEN

BERGEN

OSLO TORPSTAVANGER

WARSZAWA

KRAKÓW

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU
PLANE TYPE

 1------ 17:35 21:20 FR2466/7 737

 -23---- 21:50 22:15 FR2466/7 737

----5-- 20:50 21:15 FR2466/7 737

------7 22:20 22:45 FR2466/7 737

LONDYN STANSTED    RYANAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU
PLANE TYPE

-2----- 17:10 17:35 FR5322/3 737

-----6- 18:40 19:05 FR5322/3 737

DUBLIN    RYANAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

-2----- 11:30 12:00 DY1014/5 737

-----6- 10:10 10:40 DY1014/5 737

OSLO GARDERMOEN    NORWEGIAN

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

-2---6- 09:40 10:10 W6 2159/60 A320

OSLO TORP    WIZZAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

--3---7 09:55 10:25 W62155/6 A320

STAVANGER    WIZZAIR

DNI  
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

123-5-- 00:10 05:45 LO3937/38 Q400

123456- 08:55 09:25 LO3933/2 Q400

1234567 14:15 14:55 LO3933/4 Q400

12345-7 20:35 21:05 LO3931/2 Q400

WARSZAWA    PLL LOT

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

-2----- 21:55 22:20 FR9507/8 B737

---4--- 09:00 09:25 FR9507/8 B737

-----6- 13:40 14:05 FR9507/8 B737

KRAKÓW    RYANAIR  ( OD 02.04.2019 )

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

--3---7 10:30 11:00 W62152/1 A320

BERGEN    WIZZAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

------7 20:05 20:30 FR7111/2 737

---4--- 21:00 21:25 FR7111/2 737

LIVERPOOL    RYANAIR

W okresie świątecznym linie lotnicze zwiększyły ilość połączeń. Zapraszamy na stronę przewoźników oraz www.airport.com.pl

KOPENHAGA

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

1234--- 09:25 09:50 SK2757/8 ATR

----5-- 12:00 12:25 SK2757/8 ATR

KOPENHAGA    SAS



SZCZECIN

KRETA

KIERUNKI DESTINATIONS

1  GRECJA-KORFU
2  GRECJA-KRETA
3  GRECJA-ZAKYNTHOS
4  TURCJA
5  ALBANIA 
     

KORFU TURCJA

KORFU, KRETA, ZAKYNTHOS, TURCJA - BEZPOŚREDNI LOT
ALBANIA - TRASA Z ODCINKIEM WODNYM

ALBANIA

ZAKYNTHOS



         TAXI

             Airport Taxi Group
Tel.: +48 91 481 7690

DOJAZD SAMOCHODEM  BY CAR
Z kierunku Szczecin – Trasa S6 

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

MINIBUSY DO / Z PORTU  
LOTNICZEGO / MINIBUS 

KOSZALIN / KOŁOBRZEG
  AIR-TRANSFER.PL

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

SZCZECIN
  INTERGLOBUS TOUR

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

          INTERNET

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

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

         PUNKT INFORMACJI LOTNISKOWEJ 
         AIRPORT INFORMATION POINT

Tel.: +48 481 74 00
Email: info@airport.com.pl
GG: 23336639
Czat online! / online chat!

CENTRUM OBSŁUGI PODRÓŻY 
TRAVEL SERVICE CENTRE

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

ZAGINIONY BAGAŻ LOST & FOUND 
Welcome Airport Service

Tel.: +48 481 75 03

PARKING / DOBOWY  
  CAR PARK RED 

CENNIK  CAR PARK FEES / SHORT-STAY

PIERWSZE 10 MINUT  FIRST TEN MINUTES FREE

DO GODZINY   UP TO 1 HR 7 PLN

DO 2 GODZIN  UP TO 2 HR 9 PLN

KAŻDA NASTĘPNA GODZINA  EVERY FOLLOWING 
OUR

2 PLN

PIERWSZA DOBA  FIRST DAY 53 PLN

KAŻDA NASTĘPNA DOBA  EVERY FOLLOWING 
DAY

30 PLN 
/ DAY

PARKING ZIELONY / WIELODOBOWY 
  CAR PARK GREEN

CENNIK  CAR PARK FEES / LONG-STAY

PIERWSZE 10 MINUT  FIRST TEN MINUTES FREE

DO GODZINY  UP TO 1 HR 5 PLN

DO 2 GODZIN  UP TO 2 HR 8 PLN

DO 3 GODZIN  UP TO 3 HR 9 PLN

DO 4 GODZIN  UP TO 4 HR 10 PLN

DO 5 GODZIN  UP TO 5 HR 11 PLN

PIERWSZY DZIEŃ  FIRST DAY 25 PLN

DRUGI DZIEŃ SECOND DAY 15 PLN

TRZECI DZIEŃ  THIRD DAY 15 PLN

PIERWSZY TYDZIEŃ  FIRST WEEK 89 PLN

DWA TYGODNIE  SECOND WEEK 124 PLN

TRZY TYGODNIE  THIRD WEEK 150 PLN

KAŻDY NASTĘPNY TYDZIEŃ EVERY FOLLOWING WEEK 20 PLN

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

DLA PASAŻERÓW WYLATUJĄCYCH CZARTEREM TURYSTYCZNYM 
RABAT 20%. / 20% DISCOUNT FOR PASSENGERS OF TOURIST CHAR-
TER FLIGHT.

PRZYKŁADOWE CENY PO RABACIE: / EXAMPLE FEES WITH DISCOUNT:
POSTÓJ 7 DNI / 7 DAYS PARKING – 72 PLN
POSTÓJ 14 DNI / 14 DAYS PARKING – 100 PLN

LOTNISKO    AIRPORT

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

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

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

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

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

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






