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Rozmawiamy w świątecznym czasie Chanuki, w studio 
AnywhereTV, w dawnej fabryce Norblina, o krok od 
getta, więc zapytam o „Śmierć Zygielbojma”, film 
o wyjątkowej postaci, której historia  wciąż nie przebiła 
się do popkultury. Uda wam się to zmienić?   
 „Śmierć Zygielbojma” dotyka po pierwsze holokaustu, po 
drugie Szmula Zygielbojma, który popełnił samobójstwo, 
aby Zachód zechciał dostrzec to, co się dzieje z Żydami 
w okupowanej Polsce. Zagrałem Ignacego Szwartzbarta, 
przedstawiciela Rządu polskiego na obczyźnie. Temat pol-
sko - żydowski w różnych formułach powraca. I choć nie 
zastąpi praktycznie nieistniejącej już kultury żydowskiej, 
w takim wymiarze, w jakim istniała przed holokaustem, 
to mamy z nią jakiś mistyczny, duchowy kontakt. Łącznie 
z przypominaniem najtrudniejszych czasów, w których 
byliśmy świadkami tego, co wyprawiał nazizm hitlerow-
ski na terenach Polski. Holokaust jest cały czas umiej-
scowiony, oczywiście w sensie geograficznym, w Polin. 
Zygielbojm popełnił samobójstwo w akcie rozpaczy, po 
rozmowie z emisariuszem z Polski, czyli Janem Karskim, 
który przekazał te wieści. Co to były za wieści? Jak zostały 
one przekazane przez Karskiego Zygielbojmowi? Podej-
rzewam, że to pozostanie mroczną tajemnicą, jak wiele 
tajemnic XX wieku, II wojny światowej i holokaustu.

Spróbowaliście przypomnieć ten gest, bardzo polski, 
bardzo romantyczny. 
Krzysztof Krauze, świętej pamięci, z którym parę filmów 
zrobiłem, mówił że jest takie chińskie przekleństwo: „abyś 
wiedział pierwszy”. To przekleństwo dotknęło Karskiego 
i Zygielbojma, także Pileckiego, bo do nich wieści o wy-
jątkowym okrucieństwie pewnych działań docierały jako 
pierwszych. Pewnie przy okazji różnych okrutnych wy-
darzeń w historii, w szczególności okrutnego XX wieku, 
iluś tam ludzi wiedziało wcześniej. To jest przekleństwo. 
Karski żył do końca z tym ciężarem, bo to jest też film 
o Karskim, w gruncie rzeczy. Karski przekazuje instruk-
cje od Wyższych Rad Żydowskich z Polski, żeby Żydzi 
na świecie podjęli głodówkę w tej sprawie, żeby zwrócili 
uwagę dużych instytucji międzynarodowych czy świato-
wych na Zachodzie. Zygielbojm nie podejmuje głodówki. 
Popełnia samobójstwo. Bez wątpienia, Karski musiał to 

zarejestrować. Wieści o holokauście zmieniały się na coraz 
gorsze. Od trucia gazem z ciężarówek do Cyklonu B. Może 
to wzbudziło w nim to uczucie, że w jakiś sposób, wieścia-
mi z Polski to on Zygielbojma doprowadził do tego aktu 
rozpaczy. Ja nie jestem specjalistą w tym, chociaż głęboko 
to przeżywam, podobnie jak przeżywam wszystkie kryzy-
sy relacji polsko-żydowskich i w ogóle Polski ze światem. 
Jechałem tu z dolnośląskiej prowincji, gdzie zniknąłem 
i strasznie trudno mi o tym mówić, ponieważ do dziś poza 
nielicznymi nie został nikt, kto był świadkiem okrucień-
stwa holocaustu. Ja bardzo długo wyznawałem zasadę, że 
jeżeli czegoś nie dotknąłeś, to nie opowiadaj. Dziś ta rela-
cja staje się opowieścią historyczną, ale XX wiek niezwy-
kle silnie się odcisnął na świecie okrutnym piętnem wojen, 
kolonializmu. I to nie były tylko nazistowskie Niemcy, cho-
ciaż przede wszystkim… Jesteśmy w trudnej sytuacji. Ilu 
pozostało dziś w Polsce Żydów? Tysiąc? 

W ostatnią niedzielę zapalałem chanukową świecę 
z przyjaciółmi i to tutaj, niedaleko miejsca w którym 
jesteśmy, więc to życie, ta kultura wraca. Bardzo smutno 
zaczęliśmy, ale mamy świąteczny czas, idzie Boże 
Narodzenie, wróciłeś wspaniałym, ważnym filmem…
Mamy smutne konstatacje zostawić za nami, tak? Na 
Camerimage w Toruniu, na pięknie przygotowanej kon-
ferencji prasowej, praktycznie nie było zainteresowania 
tym filmem. Może jesteśmy zainteresowani już tylko ka-
stowością „Teściów”, z całym szacunkiem dla tego obrazu, 
niż przestrogą wobec naszych relacji?  Krótko mówiąc, 
moim zdaniem przyjmowanie perspektywy XX wieku do 
rozprawiania o współczesności jest dzisiaj niebezpieczne. 
Trudne. A ja się martwię, żebyśmy nie zaczęli tego wieku, 
podobnie jak poprzedniego.
 
Skoro dotknęliśmy rozrywkowego aspektu życia, to 
Twoje spektakularne zniknięcie też dostarczyło przed 
kilkoma laty, nie ma co ukrywać, sporej dawki rozrywki. 
Zniknąłeś spektakularnie.
Ja takich cezur nie widzę. Rejestruję je przy okazji takich 
rozmów jak nasza, a jakieś tam stany niepoprawności reje-
strują media niższego rzędu, typu Fakt czy Pomponik, ja 
tym nie żyję, ja nawet nie mam telewizji.

JA  B A R D Z O  D Ł U G O  W Y Z N AWA Ł E M  Z A S A D Ę, 
Ż E  J E Ż E L I  C Z E G O Ś  N I E  D O T K N Ą Ł E Ś, 

T O  N I E  O P OW I A DA J.  D Z I Ś  TA  R E L AC JA 
S TA J E  S I Ę  O P OW I E Ś C I Ą  H I S T O RYC Z N Ą , 

A L E  X X  W I E K  N I E Z W Y K L E  S I L N I E  S I Ę 
O D C I S N Ą Ł  N A  Ś W I E C I E  O K RU T N Y M 

PI Ę T N E M  WO J E N ,  KO L O N I A L I Z M U. 
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Chciałeś sprowokować ten medialny świat do  
jakiejś reakcji?
Nie, nie, to jest tak, że mi się bardzo dostało od mediów. 
Umiem znikać, umiem się pojawiać, bo w pewnym sensie 
musiałem zostać swoim własnym kontrwywiadowcą, to 
znaczy wiedzieć czego, poza aktorstwem, które uprawiam 
trzydzieści lat, chce ten świat. Ja go nie znałem nawet za-
nim nie zabrał się za wynurzenia na mój temat. Nie wie-
działem jak mogą zinterpretować moje zachowania, czy 
dresscode. W sytuacji, którą wspominasz, wylądowałem 
zmęczony po zdjęciach w Berlinie, w kurtce ramonesce, 
więc nie mogłem po prostu usiąść w eksponowanym miej-
scu na uroczystej prezentacji ramówki pewnej telewizji. 
Ale czy to była przyczyna mojego zniknięcia? Nie wiem. 
W zasadzie to nigdy na dobre nie zniknąłem ani nigdy na 
dobre się nie pojawiłem. 

U MIEM Z N IK AĆ, U MIEM SIĘ 
POJAW I AĆ, BO W PEW N Y M 

SENSIE MUSI A ŁEM 
ZOSTAĆ SWOI M W ŁASN Y M 
KONTRW Y W I A DOWCĄ, TO 

Z NACZ Y W IEDZIEĆ CZEGO, 
POZA A KTORSTW EM, KTÓR E 

U PR AW I A M TR Z Y DZIEŚCI 
LAT, CHCE TEN ŚW I AT.



To nie jest prawda. Dzięki „Grom 
ulicznym”, czy rolą w „Długu” zapisałeś 
się w historii kina.
Dziękuję bardzo, ale normalnie jest tak, że 
winda działa tylko w górę, w moim przypadku 
było inaczej. Ja jestem raczej constans. Jak pa-
trzę na siebie ubranego dzisiaj, to przypomina 
mi się moje zdjęcie z lat 80-tych. W zasadzie 
wyglądałem podobnie, też założyłem nową 
marynarkę. W tym sensie uprawiam mój zen 
od tych trzydziestu paru lat i nie mam poczu-
cia, żebym się bardzo zmieniał, znikał, czy się 
pojawiał. To jest wyłącznie kwestią oceny lu-
dzi, którzy obserwują mnie z dystansu, kiedy 
udzielam wywiadów, kiedy podsumowujemy 
jakieś historie. Dzisiaj akurat to rozmowa, dla-
tego mam okazję na żywo reagować, ale czę-
ściej jest inaczej. Moją rodzinę, moją mamę 
dotyka to w szczególności. Mama przytacza 
mi coś, co rzekomo powiedziałem w „Na 
żywo”, czy „Na gorąco” nawet nie znam tych 
tytułów.  To nie jest mój świat. Ja tym nie żyję. 
Oczywiście, biorę to na siebie, jednak jest to 
część mojego świata. Nie mogę tego negować, 
skoro ten świat pozbawił mnie rodziny, opieki 
nad dziećmi, w gruncie rzeczy ulokował mnie 
na pozycji „znikającego samotnika”. Mówię 
szczerze, mówię o tym, o czym być może 
aktorzy tego świata nie wiedzą. Ja też, zazna-
czam, tego nie rozumiem, bo to przecież nie 
są media, to jest jakieś inne zjawisko. Może 
oni naprawdę nie rozumieją, jak to wpływa na 
losy innych ludzi? Na nasze życie?

Może nie mają czasu na taką refleksje, bo 
gonią za klikalnością? 
- Tak, no więc ja się odpłacam tym samym. Nie 
chce mi się rozumieć tego świata, nauczyłem 
się tego, jestem dorosły, pewnym sytuacjom 
ufam, innym nie ufam. Kontroluję to, co mó-
wię. Ale proszę mi wierzyć, że to jest bardzo 
trudne, kiedy ktoś tam odkrywa historię mo-
ich pomrukiwań na ramówce jednej z telewi-
zji i ogłasza ją wszem i wobec całemu światu, 
podczas gdy to, co mówiłem, po pierwsze było 
wyrazem sympatii wobec tych osób, które 
jakoś tam w slangu naszym wewnętrznym 
kocham, lubię, szanuję. To miało być z mojej 
strony pozytywne, a przebił się obraz gościa, 
który siedział na podłodze w ramonesce i do-
gadywał. Stało się to młynem na rozmaite ko-
mentarze, rozbuchano tę całą sytuację, więc 
ja nie mam ochoty tego komentować. Nie je-
stem osobą, za którą mnie uznali, ale trudno 
dzisiaj uwierzyć komukolwiek, że jest w sta-
nie kontrolować swój wizerunek. Jedna re-
fleksja na koniec. Za takim potraktowaniem 
stoją prawdziwe dramaty. To jest okrutny 

H I P O K R Y Z J A  Z N A C Z Y  A K T O R S T W O
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dużo. I chyba zostałem zbyt poważnie potrak-
towany przez ten rykoszet rynku, jakim jest 
świat tego rodzaju mediów. Ja chyba nie powi-
nienem być tak serio traktowany, bo ani ten 
zawód nie jest na serio, ani ja tak na serio nie 

świat. Poza fałszem i hipokryzją, która za nim 
stoi, nic tam nie ma. I ja nie mam nic do po-
wiedzenia temu światu. Jestem prostym chło-
pakiem, który coś tam przeczytał, coś tam 
robił przez te trzydzieści lat. Dużo, bardzo 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

jestem wyznacznikiem sztuki aktorskiej. Im 
jestem starszy, tym bardziej wycofuję się do 
milczenia poza rolami. Dzisiaj, jadąc do War-
szawy, myślałem o tym, że żyjemy w czasach 
hipokryzji. Jesteśmy otoczni oceanem hipo-
kryzji, a po grecku hipokryzja znaczy właśnie  
aktorstwo. Pierwotnie ten termin nie miał 
w ogóle kontekstu cywilizacyjnego. Oznaczał 
tylko po prostu aktorstwo. ‘Ypokrisía’. Ja to 
wiem od świętego pamięci Iliasa Wrazasa fi-
lozofa, marksisty, wrocławianina. Jest mi bli-
ski, bo jestem też zanurzony we Wrocławiu, 
w Dolnym Śląsku, mieszkam w siedemnasto-
wiecznym krajobrazie i to mi daje szczęście 
i ukojenie. Śląsk to jest sfera magiczna, nie 
opowiedziana w ogóle w Polsce.

To może o tym właśnie porozmawiamy 
następnym razem?
Dziękuję bardzo. 

J E S T E Ś M Y  O T O C Z N I 
O C E A N E M  H I P OK RYZ J I, 

A   P O  GR E C K U 
H I P OK RYZ JA  Z NAC Z Y 

W Ł A Ś N I E   A KT OR S T WO.
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ACTING IS HYPOCRISY
Spectacular disappearances and great comebacks 
specialist. As popular film magazine writes 
“handsome actor from young generation”.  
Robert Gonera comes back as Ignacy Szwartbart 
in “The Death of Zygielbojm”

Grzegorz Kapla: We’re talking during 
Chanukah, in new AnywhereTV studio at 
late Norblin’s factory, a step from the Ghetto, 
so I’ll ask about “The death of Zygielbojm”, 
a movie about a unique character, whose 
story still didn’t pierce through to the 
mainstream. Did you manage to change that?
Robert Gonera: “The death of Zygielbojm” 
touches firstly – the holocaust, secondly – the 
Szmul Zygielbojm character, who committed 
suicide to make the West see what is going on 
with Jews in occupied Poland. I played Igna-
cy Szwartzbart, a  representative of polish 
government abroad. Polish-Jewish topic re-
turns in many forms. It will not replace almost 
non-existent Jewish culture in the same way 

it was before the holocaust, but we have some 
mistic, spiritual contact with it. Including re-
membering the hardest times, when we wit-
nessed what the Nazis did in Poland. Holocaust 
is still placed geographically in Polin. Zygiel-
bojm committed suicide in an act of despair, 
after talking to an emissary from Poland, Jan 
Karski, who passed on the news. What were 
those news? How were they transferred to Zy-
gielbojm by Karski? I guess it’s a dark secret, 
like many secrets of 20th century, II World 
War and holocaust.

You tried to remember this gesture,  
very polish, very romantic.
Krzysztof Krauze, may he rest in peace, 
with whom I’ve made a few movies, said that 
there is this Chinese curse: “may you know 
first”. It’s the curse that Karski and Zygiel-
bojm were the victims of. Pilecki as well, be-
cause the cruelty of those historical events, 
especially of the 20th century came to same 
people earlier. It’s a curse. Karski passed the 
instructions from Higher Jewish Councils 
from Poland to start starvation diet among 

the Jews in the world to make great interna-
tional institutions in the West notice that. 
Zygielbojm didn’t start starvation diet. 
He committed suicide. Without a  doubt, 
Karski had to notice that. News about ho-
locaust changed from bad to worse. From 
gas poisoning from trucks to Cyclone B. 
Maybe it made him feel that, in some way, 
news from Poland made Zygielbojm do this 
terrible act of despair. I’m not a specialist, 
although I feel it greatly, because I feel all 
the crises of Polish-Jewish relations, and 
Poland’s relation with the world in gener-
al. I came here from Lower Silesia, where 
I disappeared and it’s hard to talk about it, 
because today, except from a few people, 
there is no one who witnessed the cruelty 
of holocaust. For long I thought that if you 
didn’t touch something, don’t speak about 
it. Today, this relation is a historical story, 
but 20th century was extremely hard on 
the world with wars and colonialism. This 
was not only Nazi Germany.

Thanks for the convestation. 

F OR  L O NG  I   T HOUGH T 
T H AT  I F  YOU  DI D N ’ T 
T OUC H  S OM E T H I NG,  D O N ’ T 
S PE A K  A B OU T  I T.

PODZIĘKOWANIA DLA 
KinoGramu i Fabryki Norblina (ul . Żelazna 51/53, Warszawa)
za udostępnienie przestrzeni na potrzeby wywiadu i sesji zdjęciowej.



S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E1 6 – 1 7

DOBROMIR UWIELBIA RÓŻNORODNOŚĆ I W RÓŻNORODNYCH FILMACH TEŻ GRYWA. TO JUŻ NASZE DRUGIE 
SPOTKANIE I MOGĘ ŚMIAŁO POWIEDZIEĆ, ŻE DOBRY JEST UJMUJĄCO SZCZERYM CZŁOWIEKIEM, KTÓRY POMIMO 
PEŁNEGO POZWOLENIA NA SWOBODNE UŻYWANIE WULGARYZMÓW, UŻYŁ TYLKO JEDNEGO. KAŻDA JEGO 
ROLA ZASKAKUJE, ALE ZDARZA SIĘ RÓWNIEŻ, ŻE ROLE ZASKAKUJĄ JEGO. Z DOBROMIREM POROZMAWIAŁAM 
O AKTYWNYM TEATRZE, SYTUACJI NA ARENIE (NIE)MŁODYCH REŻYSERÓW ORAZ JEGO GUILTY PLEASURE.
TEKST Katarzyna Paczóska   ZDJĘCIA Michał Buddabar

W JEDNYM 
ZE SPEKTAKLI 
KRADLIŚMY 
TOREBKI 
PUBLICZNOŚCI

DOBROMIR 
DYMECKI :



WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY 
NA ANYWHERE.PL

W  J E D N Y M  Z E  S P E K T A K L I . . .
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Część, jesteśmy w Fabryce Norblina i jest z nami 
Dobromir Dymecki.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.

Z Dobromirem widzieliśmy się ostatnio podczas Filmów 
Fabularnych w Gdyni. Dobry, czy coś się zmieniło od 
tego momentu w Twoim życiu? Czy Ty się zmieniłeś?
Czy ja się zmieniłem…a to świetne pytanie, słuchaj…a pa-
miętasz,  co wtedy mówiłem, pamiętasz? (śmiech).

Nie pamiętam (śmiech).
Czy ktoś pamięta?

Rozmawialiśmy wtedy trochę o teatrze, o Twojej postaci 
w „Prime Time”, o policjancie, który tak naprawdę nie 
był typowo złym, tylko postacią, która ma za sobą jakiś 
background i dlatego zachowuje się, jak się zachowuje.
No to „Prime Time” faktycznie stał się już historią, ale nie 
zmieniło się nic pod tym względem, że wciąż jest dużo pra-
cy, więc pracuję, ale teraz zbliżają się święta i będę odpo-
czywał i mam zamiar skorzystać z tego momentu, więc to 
się zmieniło, że teraz będę odpoczywał.

Tak, wspominałeś, że byłeś bardzo zajęty…więc dobrze, 
każdemu się przyda…
Tak, absolutnie, każdemu życzę, aby trochę odpoczy-
wać i poświęcać sobie trochę czasu, tak w harmonii, 
w harmonii.

Wspominałeś w którymś wywiadzie, że mówią na Ciebie 
również Doberman. Czy czujesz się Dobermanem?
Wiesz, co, zależy. Imię Dobromir chyba nie jest tak popu-
larne, chociaż była bajka „Pomysłowy Dobromir”, a mój 
brat był wielkim fanem tej bajki. Ja miałem mieć na imię 
Mateusz. Mój brat był Łukasz, ja miałem być Mateusz, 
babcia była bardzo wierząca, więc miało być po aposto-
łach, ewangelistach, ale mój brat bardzo dużo oglądał tej 
bajki, no i wymusił - darł japę całymi dniami „Chcę bra-
ta Dobromira, ja chcę brata Dobromira!”, więc pomyśleli 
już „Dobra, idź w pizdu, niech będzie ten Dobromir”, no 
i tak dali Dobromir i tak zostało. Ja się cieszę, bo to jest 
całkiem oryginalne imię. Jakbym miał być Mateusz…Ma-
teusz też ładnie, ale Dobromir….Tak to zostało, ale imię 
Dobromir, to ludzie coś tak nie do końca są w stanie zapa-
miętać…wszyscy mówią na mnie „Dobry”, bo to taki chy-
ba najłatwiejszy do zapamiętania skrót, ale tak, była taka 

dziewczyna, która kompletnie nie była w stanie ogarnąć, 
więc mówiła na mnie „Doberman”, ale tych „Dobrek”, 
„Dobi”, „Dobruś” - jest bardzo dużo tych skrótów, więc 
kto co lubi, ja mam ogromny dystans do tego, może być 
nawet „Doberman”. „Dymitr”, często mówią, w recenzji 
którejś „Jaromir”.

Tutaj można byłoby pomyśleć analogicznie, jak 
w przypadku „Sławomir” - „Sławek”, „Dobromir” 
„Dobrek”?
„Dobrek”? Też, tak, w szkole chyba Pan Dziekan tak na 
mnie mówił, „Dobek, Panie Dobku”. Różne są genezy „Do-
bromira”, jedni mówią, że to jest dobro i mir, czyli pokój, 
czyli niosący dobro i pokój. To dobre imię, bardzo pozy-
tywne, od razu z misją, trzeba się starać. Są też takie tłu-
maczenie, że mir - świat, niosący dobro na świecie , w każ-
dym razie, trzeba być dobrym, taka klątwa, zobowiązanie.

Czy czujesz się zobowiązany?
No a jak. Trzeba się starać. Nie, żartuję oczywiście.

Może teraz zapomnijmy o zobowiązaniu i zacznijmy od 
teatru, ponieważ zaczynałeś od teatru….
Wiesz co…tak. Wynikało to też z tego, że skończyłem 
szkołę filmową, bardzo dużo graliśmy w etiudach i jakoś 
na początku nie miałem takiej zajawki na film. Chociaż te 
wszystkie współprace, które się w szkole zaczęły, one się 
teraz kontynuują. Z Agnieszką Włoszczyńską zrobiliśmy 
krótki metraż, teraz go rozwinęliśmy w „Cichą ziemię” 
czy z Kaliną Alabrudzińską robiłem jej dyplom i teraz 
też kontynuujemy naszą współpracę. Te wszystkie współ-
prace szkolne i te przyjaźnie rozwijają się teraz w pracy 
w jakieś większe formy i to jest dla mnie bardzo satysfak-
cjonujące. To jest ten moment, że to moje pokolenie reży-
serów wchodzi teraz do kina i seriali. Niestety w Polsce tak 
jest, że zazwyczaj się późno debiutuje i filmowcy zawsze 
te 10 lat muszą odczekać, żeby zadebiutować. Debiutanci 
czterdziestoletni. Teraz trochę przesadzam, ale tak to za-
zwyczaj jest. Wiec faktycznie w szkole całkiem sporo tych 
etiud zrobiłem, ale teatr bardziej mnie fascynował. Kon-
takt na żywo z publicznością wydawał się większym wy-
zwaniem i dużo ciekawszym, bo jest to sytuacja, w której 
na scenie wszystko wydarza się na żywo, jest dużo większa 
adrenalina, a w filmie jest jednak ten dubel, dużo się cze-
ka, to zupełnie inny rodzaj pracy, wymagający cierpliwo-
ści, skupienia i tak dalej, więc faktycznie ten teatr był na 
początku takim miejscem, które pokochałem, i w którym 
się spełniałem. A teraz się to zmienia bardzo też w związku 
z tym, że moi rówieśnicy zaczynają tworzyć, to też mam 
poczucie, że robię coś co mnie bardziej dotyczy. Dla mnie 
zawsze ważny jest  głos pokolenia i nie tylko moja praca, 
ale też większa wypowiedź. Lubię być częścią większej wy-
powiedzi i móc się podpisać pod filmem, który zrobiłem, 
że ten film też się wypowiada w moim imieniu, a nie tyl-
ko rola, którą zrobiłem, więc faktycznie teraz film daje mi 
dużo radości i spełnienia.

Co do współpracy z Kubą Piątkiem, nakręciliście 
również krótki metraż „Users” i dopiero niedawno, jak 
przypominałam sobie różne filmy, to zdałam sobie 
sprawę, że de facto go widziałam i co więcej, Ty tam 
grałeś. „Users” było intensywnym filmem, były tam 

LU B I Ę  BYĆ 
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dwie osoby, siedzące na przeciwko ekranu 
i siebie, zderzone podczas nowego roku 
(który także się zbliża). Czy czułeś to 
narastające napięcie między Wami?
W przypadku „Usersów”, to jestem też współ-
scenarzystą tej historii i brałem w niej udział 
od początku. Kuba miał taki pomysł, żeby 
zaprosić aktora i scenarzystę, czyli Łukasza 
Czapskiego, żebyśmy wspólnie: Kuba z per-
spektywy reżysera, Łukasz scenarzysty, a ja 
aktora, stworzyli ten scenariusz. Każdy z nas 
już na poziomie scenariusza dawał feedback, 
wnosił swoje pomysły i tak dalej, więc pomysł 
dramaturgi narastających emocji był mi 
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znany od początku, bo sam go budowałem. 
Takie sobie postawiliśmy zadanie, żeby z tego 
randomowego, przypadkowego spotkania… 
to też było spore wyzwanie, bo faktycznie 
film jest o dwójce bohaterów, zamkniętych 
w mieszkaniach, którzy właściwie tylko ze 
sobą rozmawiają, nie ma tam żadnych wizu-
alnych efektów, wiec trzeba naprawdę wymy-
ślić taka dramaturgię, żeby film miał silę i…
żeby miał siłę, tyle, wystarczy chyba…

Jeszcze moc dodajmy.
Siłę i moc, dokładnie. Film ma tę moc, 
miejmy nadzieję. Dramaturgia była tak 

zbudowana, że emocjonalnie idziemy do góry 
i w bohaterach wyzwalają się emocje i traumy, 
które oni w sobie noszą od dawna, a to co sie 
wydarza jest tylko projekcją, ale tez prowo-
kacją. Dwójka samotnych osób, która szuka 
bliskości, a z drugiej strony w tej  bliskości nie 
potrafi wejść.

Wróciłabym jeszcze do teatru, bo 
powiedziałeś, że lubisz czuć reakcję widza. 
Czy często grałeś w spektaklach, które 
wymagały reakcji widza?
Wiesz co, jest jeden taki spektakularny 
przykład, gdzie „w imię Jakuba S.” Moniki 
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Strzępki, był taki „akt performatywny”, gdzie 
z dwójką aktorek, koleżanek, Klarą i Anią,  
kradliśmy torebki publiczności i wyciągali-
śmy, co było w środku, to było dosyć duże 
przekroczenie. Z tych torebek wyciągaliśmy 
różne rzeczy, głównie chodziło o portfele, 
o kradzież pieniędzy, a ze spektakl miał duże 
powodzenie, publiczność go uwielbiała to za-
częli przychodzić „prowokatorzy”. Raz na 
przykład przyszedł Pan, który miał w torbie 
hełm. Innym razem ktoś miał koronę. To był 
śmieszny gest, może trochę przekraczający, 
prowokacyjny, ale zdarzyło się też, że przez 
przypadek przekroczyliśmy za bardzo jakieś 
granice. To był jeden z momentów, które pa-
miętam, że faktycznie było takie ryzyko. 
Pamiętam jedną Panią, która bardzo mocno 
trzymała swoją torebkę, więc z tą torebką wy-
ciągnęliśmy Panią na scenę, a cała scena była 
w śniegu, pokryta była sztucznym śniegiem, 
bo akcja działa się zimą, wiec wpadła w ten 
śnieg. Minę miała nie tęga. To wymagało od-
wagi i na początku miałem pewne obawy, bo 
wiadomo, że nie da się przewidzieć reakcji 
publiczności, a później im więcej razy to robi-
liśmy…publiczność zresztą to uwielbiała, za-
wsze po tym momencie otrzymywaliśmy bra-
wa, bo to była część kończąca pierwszą część. 

Ja mam jeszcze w głowie „Fantazję”. 
Tam nie było aż takiej interakcji 
z odbiorcami, ale w „Fantazji” grałeś 

fantazje i to była dosyć ciekawa 
forma. To był pierwszy spektakl Anny 
Karasińskiej, który widziałam. Jak 
grało się, jak wspomniałeś kiedyś, 
choreograficznie, jak współpracowało 
się na zasadzie choreografii, a nie 
typowego… przyjętego przez standardy 
przygotowywania się do roli?
„Fantazja” faktycznie jest spektaklem, któ-
ry bardzo dużo czerpie z performensu, cho-
reografii, to są obszary, które są mi bardzo 
bliskie, oprócz takiego, ta jak mówisz, kla-
sycznego budowania roli, teatr od jakiegoś 
czasu poszerza to spektrum i dużo takich 
spektakli się ostatnio w teatrze pojawiło, co 
dla mnie jest dużym wyzwaniem, bo to jest 
zupełnie inna forma, zupełnie inna obecność 
na scenie. Ta obecność, ta autentyczność jest 
kluczem, podstawą bycia na scenie, wytwa-
rzaniem zupełnie innych jakości. „Fantazja” 
to taki spektakl, który dzieje się także w wy-
obraźni widza, to znaczy, że aktorzy dzielą 
się na scenie wyobrażeniem jakieś sytuacji 
czy stanu, ale to widz musi dopełnić ten ob-
raz w swojej głowie. To jest dla mnie ważny 
gest, bo sam bardzo lubię sztukę, która pozo-
stawia przestrzeń, nie wykłada wszystkiego 
widzowi wprost. Jako odbiorca, lubię mieć 
rolę sensotwórczą, że sam sobie pewne sen-
sy muszę dopowiedzieć czy odkryć, a nie 
mieć powiedziane wprost  „to jest o tym, a to 
o tym…”. W „ fantazji” widz ma tę przestrzeń, 
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żeby sobie te sensy samemu stworzyć, utoż-
samiać się z tymi bohaterami, pobyć z nimi, 
śledzić te mikrosekundy z życia każdego 
z tych bohaterów.

Nie wiem, czy wiesz, powracając jeszcze 
do filmu, że na Filmwebie podobnież 
jesteś najbardziej znany z „Planety Singli” 
i „Usersów” właśnie.
O, fajnie. „Planeta Singli” to był tylko epizod, 
gdzie poszarpałem jakiegoś człowieka i tyle, 
ale miło to wspominam.

A gdybyś miał pomyśleć o filmach, które 
były dla Ciebie najważniejsze i dlaczego 
były najważniejsze. O filmach, w których 
grałeś, doprecyzuję.
Staram sie nie prowadzić takich rankingów, 
ale tak jak w Gdyni rozmawialiśmy, że  „Cicha 
ziemia” to było zadanie najbardziej wyma-
gające w moim życiu, bo główna rola, zdję-
cia na Sardynii, międzynarodowa obsada, 
granie po angielsku i tak dalej, więc to było 
duże wyzwanie, ale myślę, że właściwie tak ze 
dwa lata temu, kiedy zacząłem film „Nic nie 
ginie” Kaliny Alabrudzińskiej, bardzo zmie-
niło się moje podejście do pracy w filmie i to 
był początek nowych wyzwań. Później „Biały 
Potok”, który jest jeszcze w kinach. „Prime 
Time” z Kubą Piątkiem, „Jakoś to będzie” 
z Sylwkiem Jakimowem, który wchodzić bę-
dzie do kin pewnie jakoś po nowym roku, jak 
się popandemiczna kolejka filmów  rozładu-
je, no i „Cicha ziemia”. W międzyczasie jesz-
cze „Ostatni komers” z Dawidem Nickelem, 
epizod, ale ta współpraca bardzo została mi 
w głowie. To są tytuły, które są dla mnie waż-
ne, na ten moment. One coś zmieniają i prze-
kraczają we mnie i inspirują i dają mi inną per-
spektywę na robienie kina.

A które z filmów, które ostatnio oglądałeś, 
na przykład, czy na festiwalu filmowym, 
czy w zaciszu domowym, wywarł na Tobie 
większe wrażenie? Pod tym względem, 

TA OBE C NO Ś Ć, TA 
AU T E N T YCZ NO Ś Ć  
J E ST K LUCZ E M, 
P OD S TAWĄ BYC I A 
NA S C E N I E , 
W Y T WA R Z A N I E M 
Z U PE Ł N I E I N N YC H 
JA KO Ś C I. 
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o którym mówiłeś teraz.
Mhm. Wiesz co, ja jestem wielkim fanem różnorodności.

Twoje role są bardzo różnorodne.
(śmiech) Nie mam doprecyzowanego „o, to lubię”. Nawet 
gdybyś mnie zapytała, którą aktorkę albo którego aktora 
lubię. Jest tak wiele różnych języków i form ze trudno mi 
wybrać albo zafiksować się na jednej nie doceniając innych. 
Ostatnio, przygotowując się do czegoś, oglądałem filmy, Jud-
da Apatowa, to taki amerykański reżyser, producent, który 
robi komedie sundance’owe. Z rożnym skutkiem niektóre są 
świetne a niektóre ocierają się o kino klasy B. Dla mnie jego 
kino jest totalnym odkryciem, nigdy o nim wcześniej nie 
słyszałem. Jego filmy są komediami, ale też dużo jest w nich 
smutku, bohaterowie są pełnowymiarowi bez uproszczeń, 
dla mnie duże odkrycie. Lubie tez kino europejskie czy 
arthousowe, Nowe Horyzonty, bardzo lubię. Byłem w tym 
roku prawie na całym festiwalu i zobaczyłem dużo dobrych 
filmów od  slow cinema, po różne eksperymentalne formy, 
ale lubię też te stare dobrze znane klasyki  amerykańskie, 
więc…lubię też na przykład telewizję, w sensie, że oglądam 
sporo reality show, strasznie głupie.

Zdradzisz które?
Chyba właśnie nie mogę, bo to przecież będzie mój koniec.

Ale możesz tak ciszej powiedzieć, może nie usłyszą…
(śmiech) jestem fanem jednego z najgorszych jak mi 
się wydaje.



PODZIĘKOWANIA DLA 
Hotel Indigo Warsaw - Nowy Świat (Smolna 40, Warszawa)
za udostępnienie przestrzeni na potrzeby wywiadu i sesji zdjęciowej.
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PODZIĘKOWANIA DLA 

KinoGramu i Fabryki Norblina (ul . Żelazna 51/53, Warszawa)
za udostępnienie przestrzeni na potrzeby wywiadu i sesji zdjęciowej.
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statusu, więc ten zawód jest bardzo zależny, 
to znaczy, ja zależę od tego czy ktoś mnie 
zaprosi do filmu, czy ktoś mi da pracę i tak 
dalej. Oczywiście mogę sam starać się coś 
napisać czy stworzyć ale zazwyczaj ludzie 
na to patrzą „Aha, sam sobie napisał, sam 
sobie robi…

Sam jeszcze gra!
…to coś mu nie wyszło, najprawdopodobniej”, 
co jest bardzo krzywdzące. Jeżeli miałbym 
Ci powiedzieć o procesie, który przechodzę, 
to o  szukaniu sprawczości i  przyjemności 
w tym, co robię i staraniu się być jak najbar-
dziej niezależnym i jak najbardziej twórczym 
w tym obszarze ograniczonym, który mam. 
To jest taką moja  największą zdobyczą ostat-
nich czasów, to znaczy, że faktycznie udaje 
mi się robić takie projekty, które lubię i chcę 
robić i są czymś więcej niż tylko pracą i czuję, 
że mam dosyć dużą sprawczość, czyli wpływ, 
ale też poczucie satysfakcji i to jest dla mnie 
w ostatnim czasie najważniejsze, żeby robić 
rzeczy, które są spełniające.

Jak wspominałeś o kinie, który ma własny 
głos, o twórcach, którzy robią kino, aby 
pokazać swój głos, to czy w ostatnich 
produkcjach, swoich, miałeś tak, że czułeś 
ten sam głos, zgadzałeś się z ideą?
Tak, w większości tak.

Gratulacje, bardzo.
(śmiech) Dziękuję, ale to jest też to, do cze-
go dążę. Oczywiście nie zawsze to się udaje 
w 100%, ale to są wybory, które mnie speł-
niają. Nie mogę teraz powiedzieć, że robię 
coś dla pieniędzy, a kiedyś tak się zdarzało. 
To znaczy, że robię to, ale nie do końca mi się 
podoba, nie czuję tego, ale muszę zarobić,  bo 
muszę z czegoś żyć.

Ale to fascynacja od niedawna?
Nie, oglądam od lat i lubię takie które dla nie-
których ocierają się o upadek telewizji i to nie 
są wiesz, programy w stylu „Kuchenne rewo-
lucje”, które są ikonicznym programem, ale 
są rzeczy gorsze, które lubię.

Właśnie do takich rzeczy trzeba podchodzić 
z odpowiednim dystansem, np. nie 
wiem, chociażby nawet taki program 
jak „Kiepscy”, według mnie to było coś 
strasznego, okropnego, co prawda, nie 
widziałam tego wiele lat, ale wydaje mi 
się, że jak teraz zaczęłabym oglądać, to 
z zupełnie inną perspektywą, oczywiście ja 
się zmieniłam, produkcja się nie zmieniła, 
ale społeczeństwo również się zmieniło, 
tak jak postrzeganie różnych ról, i tak, 
straciłam wątek.
Tak, to się bardzo zmienia, to  jest banał, ale te 
nowe media, internety i aplikacje, to wszyst-
ko się bardzo szybko zmienia.

Tak, ale no właśnie, teraz wydaje mi się, 
że podeszłabym do tego inaczej. Tak jak 
kiedyś, ktoś mi po raz pierwszy pokazał 
patologiczne rapsy, to też na początku 
myślałam „Jeżu, co to jest”, a później. 
A powiedz mi jaką największą zmianę 
u siebie zauważyłeś, na przestrzeni 
każdego etapu w Twoim życiu.
Mhm, najbardziej zaskakująca zmiana? 
Patrzę na to jak na proces. Trudno mi te-
raz powiedzieć, że jest jedna taka zmiana 
bardzo wyraźna, ale ten zawód, zawód ak-
tora jest bardzo zależny. To znaczy bardzo 
trudno, szczególnie w Polsce, bo w Ameryce 
aktorzy są również producentami, wielkimi 
gwiazdami, zarabiają setki milionów dola-
rów, mają ogromny wpływ na to, jak film 
wygląda. W Polsce aktorzy nie mają takiego 
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To przejdźmy może do świąt, do 
„radosnego tematu”, czy robisz ozdoby, 
ubierasz choinkę?
Trudna sprawa. Nie jestem osoba wierząca 
wiec nie przeżywam świąt w sposób duchowy. 
Jest to dla mnie raczej czas relaksu i odpo-
czynku. Lubię ten okres bardzo, ale  nie mam 
potrzeby celebracji w jakiś konkretny sposób. 
W związku z tym, że mam bardzo intensywne 
życie zawodowe, to to, co daje mi największy 
reset i relaks, to jest po prostu spokój i cisza, 
robienie nudnych i prostych rzeczy. dla in-
nych święta pewnie są celebracją albo mo-
mentem, w którym można coś odmienić, ja 
nie mam takiej potrzeby niestety, bo u mnie 
się tak dużo dzieje i się coś odmienia ciągle, 
że jak mam moment, to potrzebuję chwilowej 
stabilizacji, czyli usiąść, poczytać, zrobić so-
bie obiad, pójść do sklepu, na spacer, pobie-
gać, poćwiczyć, mini nudne rytuały, które 
wykonuję, które mnie stabilizują i osadzają, 
więc nie potrzebuję odmiany. Jedziemy oczy-
wiście do rodziny i to jest miłą odmiana, że 
możemy się z bliskimi zobaczyć. Ale takiej 
potrzeby celebracji w postaci ubierania cho-
inki w domu nie mam. Chociaż nie mam nic 
przeciwko, lubię choinkę i zawsze ten okres 
dobrze mi się kojarzył, zwłaszcza jako dziec-
ko lubiłem święta, bo prezenty, spotkania 
i tak dalej, no ale nie mam takiej potrzeby, nie 
walczę z tym, nie będę na siłę ubierał choinki. 
Chociaż ostatnio właśnie widziałem, że coraz 
zmyślniejsze są te bombki. Bombka w kształ-
cie ramenu albo rakiety.

Kosmiczną choinkę.
Albo z ramenu!

W takim razie życzę Ci spokojnych świąt, 
trochę odpoczynku, a nawet trochę więcej 
niż trochę odpoczynku, na podstawie 
naszych rozmów wiem, że tego potrzebujesz 
i wszystkiego, wszystkiego dobrego.
Super, dziękuję bardzo, Tobie też życzę 
wszystkiego dobrego, korzystaj z tych świąt, 
co tam potrzebujesz, to bierz. Państwu też 
wszystkiego dobrego.

Wszystkiego dobrego. 

ENGLISH

DOBROMIR DYMECKI: IN ONE OF THE 
PERFORMANCES, WE STOLE PURSES 
FROM THE AUDIENCE

Dobromir loves diversity and plays in many 
diverse movies. It’s our second meeting and 
I can say that Dobry is an honest man, who, 
even though we said we can curse, only 
used one profanity. Each one of his roles is 
surprising, but there are some that surprised 

...C Z UJ Ę,  Ż E  M A M  D O S YĆ 
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him. I talked with Dobromir about active 
theatre, not-so-young directors scene and his 
guilty pleasures.

Katarzyna Paczóska: Hi, we’re in a Norblin’s 
Factory, with us – Dobromir Dymecki.
Dobromir Dymecki: Good morning, welcome 
everyone.

We met last time at Film Festival in Gdynia. 
Dobry, has anything changed since that 
time in your life? Have you changed?
Have I changed? Well, that’s a great question, 
do you remember what I said then? [laughs]

I don’t really. [laughs]
Does anyone remembers?

We spoke a bit about theatre, about your 
role in “Prime Time”, about a police officer 
who is not really a bad guy, but a character 

there is a lot of sadness in in. Characters are 
multi-dimensional without taking any short-
cuts, it’s a great discovery for me. I like Euro-
pean or arthouse cinema. I very much enjoy 
New Horizons Festival. I  attended this year 
and watched many great movies, from slow 
cinema, through experimental forms, but 
also well-known American classics. I like TV, 
I mean – I watch a lot of reality TV, that is re-
ally dumb.

What is the biggest change you noticed in 
every part of your life, on every step of the 
way?
The most unexpected change? Well, I  look 
at it as a process. It’s hard for me to say that 
there is this one change that’s clear, but this 
profession, being an actor, is very dependent. 
It means, that it’s very hard, especially in Po-
land. In USA actors are also producers, stars, 
earn hundred of millions of dollars, they have 
a great influence on how the movie will look 
like. In Poland, actors don’t have that sta-
tus, so doing this profession in our country 
means that you will always depend on exter-
nal factors, like if someone will invite me to do 
a movie with them, or give me a job etc. I can 
write or create something, but people look at 
it and say – Oh, he wrote it himself, he makes 
it himself…

..he even plays in it!
…something didn’t go right in his career, prob-
ably. That’ really hurtful. Currently, I’m look-
ing for some agency and pleasure in what I do. 
I  try to be more independent and the most 
creative in this limited field that I have. It’s my 
greatest achievement in the last few years. It 
means that I really can do projects that I like 
and want to do it. There are something more 
than just work and I  feel that I  have a  lot of 
agency, a  lot of influence and satisfaction. It 
has recently been the most important thing 
for me, to do the things that are fulfilling.

You mentioned cinema with a voice of its 
own, creators who make a cinema to show 
something. Do you feel like in your latest 
movies you felt this voice, you agreed with 
the idea?
Yes, mostly.

Congratulations!
[laughs] Thanks, but it’s something that I’m 
aiming to. Of course, it’s not always 100%, 
but those are the choices that make me 
happy. I  can’t say that now I  do something 
for money, but it happened in the past. It 
means, that I do it, I don’t really like that I do 
it, but I have to live.

Thanks for the conversation. 

with some background and that is why he 
acts the way he does.
Yeah, “Prime Time” is indeed history, but not 
much changed. There’s still a  lot of work, so 
I  work. Christmas is coming, so I’ll be rest-
ing. I’m going to use this moment, so that will 
change – I’m gonna rest.

You play very diverse characters.
[laughs] Yeah, I don’t have this precise – oh, 
that’s what I like. Even if you’d ask me which 
actor or actress do I like – I couldn’t tell you. 
There are so many different ways and forms, 
that it’s hard for me to choose one or fixate on 
one of them. I have been recently preparing 
for something, so I watched Judd Appatow’s 
movies, it’s an American director, producer 
who makes sundace style comedies. Some 
are great, some less so. For me, his movies 
are a  discovery, because I’ve never heard of 
him before. His movies are comedies, but 
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początku był niebyt. W niebycie natomiast 
pojawił się człowiek. W człowieku pojawiło 
się pragnienie, by we względnie sprawy spo-

sób móc dojechać na pocztę, żeby nadać swojego ipho-
ne’a ze zniszczoną szybką do jakiegoś gościa w Kielcach, 
który skupuje zepsute telefony, bo je naprawia w swoim 
serwisie i sprzedaje drożej. A potem powstał Nissan Juke.

Żuk, jak to niektórzy mówią, jest samochodem przy-
stosowanym do bardzo specyficznych potrzeb. Przed 
rewolucją intelektualną, powiedziałoby się, że jest to 
samochód dla kobiety. Dzisiaj jest to samochód dla każ-
dej z płci, która jest osobą spokojną, zrównoważoną, ce-
niącą sobie bezpieczeństwo oraz wygodę.

Na

CROSSOVER OSTATECZNY

KARS:

NISSAN 
  JUKE 2021

Pierwsza cecha każdej rzeczy, na którą człowiek zwra-
ca uwagę, to jej wygląd. Często ludzie rozmawiają ze sobą 
i mówią, że – o, ta rzecz ma intrygującą powierzchnię, 
przyciąga mnie do niej, chętnie oddam papierki z wydru-
kowanymi królami Polski w zamian za ową rzecz. W ten 
sposób powstał handel. Wracając jednak do naszego 
Żuka, jest to iście kosmiczna buda. Wygląda jak statek 
kosmiczny. Gdyby w pewnym momencie wyrosły mu 
skrzydła i zacząłby mówić do mnie brzydko po japoń-
sku to w ogóle bym się nie zdziwił. To zresztą klasycznie 
crossoverowa konstrukcja, wysoki, duże koła, odporny na 
wszelkiego rodzaju przebiśniegi, progi zwalniające i kału-
że. Nie ma problemu z podjeżdżaniem pod krawężniki, nie 
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buja w nim i wszystko widać. Dokładnie jak, 
w czasach słusznie minionych, projektowało-
by się samochód dla kobiety, a obecnie – dla 
osoby, która często wozi dzieci w różne miej-
sca (swoje w domyśle), zajmuje się domem, 
ogrodem, niekiedy z psem jedzie sobie pobie-
gać w legginsach do parku. Tego typu rzeczy.

Punkt drugi to – moc. Tutaj musimy od-
nieść się do starego chińskiego porzekadła 
– „Każdemu według potrzeb, podaj mi maka-
ron”. Innymi słowy, tutaj potrzeba prędkości 
nie występuje. Silnik 1.0 i 114 KM nie wpra-
wi nikogo w osłupienie. Z uwagi na mój dziki 
charakter i niestabilność emocjonalną, pora-
dziłem sobie z tym problemem w ten sposób, 
że jeździłem tylko w trybie sport. Pomogło mi 
to znieść wszelkiego rodzaju problemy z przy-
spieszaniem całkiem gładko. Jeśli natomiast 
jesteście osobą z opisów powyżej, raczej nie 
potrzebujecie więcej mocy, by, na ten zupeł-
ne znikąd przykład, sugerować gościowi w ja-
kimś drogim coupe, że od świateł do świateł 
to bierzecie go jak młodego, co by życie mia-
ło smaczek. Spalanie utrzymuje się w mieście 
w  okolicach 8l/100, na trasie trochę mniej, 
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ale niewiele, bo to nie jest lekkie auto. Jeż-
dżąc turbo eko to do tej szóstki można zejść. 
Osobiście, wolałbym, żeby ten silnik był jed-
nak trochę mocniejszy, bo to pomaga w sy-
tuacjach kryzysowych pt. ktoś zrobił coś głu-
piego i trzeba szybko ominąć ten problem. 
Alternatywą jest zatrzymanie się, ale ja nie 
lubię się zatrzymywać na drodze, bo prze-
cież po to onaż jest byż możnaż nią byłoż jeź-
dzićż, prawdaż?

Numero tres to wnętrze i tutaj wygląda to 
bardzo przyzwoicie. Dostałem wersję N-desi-
gn, więc przypuszczam, że w takiej klasyce 
może być gorzej, ale oceniam co widziałem 
i naprawdę wygląda to spoko. Dwukolorowe 
siedzenia z diamentem w zagłówku, skórzane 
wykończenia, podświetlenie skrzyni biegów 
i w ogóle podświetlenie ledowe środku auta, 
przyjemny podłokietnik. Bardzo przestrzen-
nie jest w środku. Ekran, no wiadomo, jest 
to tablecik wystający, czy w porządku, czy 
nie to kwestia gustu. Nie można też się de-
nerwować na takie rzeczy w samochodzie za 
100 000, bo naprawdę już gdzieś ową granicę 
trzeba postawić.

I to właściwie tyle z mojej strony. Jak moż-
na podsumować ten samochód? Ekonomicz-
nie wypada bardzo dobrze, bo zaczyna się 
od ok. 80 000, czyli za stówkę można dostać 
taką normalną wersję, a w przypadku cros-
soverów to nie jest wygórowana cena. Ma 
kamerki, ma asystentów jazdy, ma system 
audio-videło jakościowy, można tam podłą-
czyć kabelkiem androida także, iOS-a rów-
nież. Właściwie wszystko ma. Pali normalnie, 
jak każdy samochód obecnie. Eksploatacja 
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jest tania, bo to Nissan. Wygląda nowocze-
śnie i czułem się w nim również całkiem jak 
fajno-europejski człowiek, który ma wartości. 
Nie będzie to na pewno samochód, w którym 
będą się za Wami obracać dziewczyny i chło-
paki, a także niektóre zwierzęta, ale jest to 

auto, które spełnia swoją funkcję bycia spo-
kojnym, rodzinnym samochodem. Jeśli na-
tomiast chcielibyście połączyć ten element 
z absurdalną prędkością – zapraszamy do 
naszej recenzji elektronicznego Leaf-a. Je-
śli nie – The Żuk jest dla Ciebie! 
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odziennie rano, o 8:02, moje oczy otwierają się nie-
możebnie wolno, a mój mózg powoli i skutecznie 
zaczyna szukać telefonu, żeby znowu podłączyć 

się do strumienia życia oraz informacji. Każdego ranka, 
w okolicach 8:10 robię sobie kawę, oddaję mocz (komu?), 
a następnie idę sprawdzić ponownie, czy w nurcie inter-
netowym nie ma czegoś, co i dziś potwierdzi potrzebę 
codziennego wstawania. Może umarł ktoś ważny? Albo 
chociaż znany? Może w moim kraju będzie lepiej? Może 
coś wygrałem? A może wynaleziono taką drapaczkę dla 
mężczyzn, co by można było się drapać normalnie po 
plecach, ale żeby nie było uczucia tego ciepła i bliskości, 
które kojarzy się większości mężczyzn z byciem delikat-
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ZWYKŁY 
DZIEŃ, 

nym, omojboze, itd., co konotuje dziewczęcość, co ko-
notuje homoseksualizm, więc źle, bo wychowaliśmy się 
w społeczeństwie homofobicznym, gdzie mężczyźni nie 
mogą płakać, otulać się kocykiem i mówić takich słów 
jak herbatka albo ciasteczko, bo od razu mamy ciarki 
w złych miejscach.

Ja się buntuję czasem, więc o 8:15 robię sobie taki ry-
tuał, że mówię takie miłe rzeczy w walce z patriarchatem. 
Na przykład – nie masz raka, wszystko będzie dobrze, 
koteczki są śmieszne, choć to kutasy, a taki psztyczek na 
pszykładek to ni wiadomo co un robi, a ty, Kubusiu, nie 
musisz wiedzieć też, bo nie jesteś elektrykiem, więc skąd 
miałbyś, możesz żyć w niewiedzy. O tak!

O 8:30 myślę czy by do kogoś nie zadzwonić, usłyszeć 
głos ludzki, który powie mi w końcu, czy warto było szaleć 
tak. Może też wynikać to z tego, że zawsze byłem taki spo-
łeczny. Nigdy nie wiem czy to moje społeczniactwo wyni-
kało faktycznie z chęci bycia z ludźmi czy może nadzieją 
na ciekawą konwersację, w której zabłysnę jakimś wyjąt-
kowym poglądem, że np. stopy są paskudne, chyba że za-
kryte, wtedy wyglądają jak dwa ogony na których chodzi-
my i czy to nie dziwne, że ludzie, którzy lubią brukselkę to 
czasami pedofile? Na pewno tak się kiedyś zdarzyło.

O 9:00 – wciąż pracuję, żeby zarobić na jakieś kon-
sumpcjonistyczne obietnice lepszego dnia. Ostatnio ku-
piłem sobie biała kurtkę i bardzo ją lubię, ale z racji bycia 
białą to ciągle jest w praniu. Więc właściwie nie mam 
białej kurtki.

O 10 zaczynam pisać.
Ale to już nieprawda i nie należy do nas. 

patriarchat i kłamstwa

Z W Y K Ł Y  D Z I E Ń . . .
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5 MIEJSC, KTÓRE WARTO 
ODWIEDZIĆ WE WROCŁAWIU, 
BY POCZUĆ ŚW I ĄTECZ N Y K LI M AT

WE WROCŁAWIU CZUĆ JUŻ 
ATMOSFERĘ ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ 
ŚWIĄT. CO W TYM SEZONIE MA DO 
ZAOFEROWANIA STOLICA DOLNEGO 
ŚLĄSKA? SPRAWDZILIŚMY!

JARMARK 
BOŻONARODZENIOWY
Planując w najbliższych tygodniach zwiedzanie 
Wrocławia nie sposób ominąć Rynku, gdzie 
po raz 14. organizowany jest Jarmark Bożo-
narodzeniowy. Jarmark liczy ponad dwieście 
drewnianych straganów z towarami z różnych 
rejonów i prawdopodobnie jest największą tego 
typu atrakcją w Polsce. Stoiska są czynne co-
dziennie w godz. 10-21 (z wyłączeniem Wigilii 
Bożego Narodzenia). 1 grudnia na wrocław-
skim rynku pojawi też scena muzyczna, a 6 
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grudnia o godz. 18 nastąpi oficjalne rozświetle-
nie choinki i iluminacji świątecznych.

PYSZNOŚCI NA WYNOS PRZY 
THE BRIDGE WROCŁAW 
MGALLERY
Chatka ze smakowitościami pojawi się rów-
nież na Ostrowie Tumskim, w najstarszej czę-
ści Wrocławia, w ogrodzie hotelu The Bridge 
Wrocław MGallery. Tutaj będzie zdecydowanie 
bardziej kameralnie, ale nie mniej klimatycz-
nie. Wizyta na Placu Katedralnym to okazja 
do zwiedzania zabytkowej części miasta z kub-
kiem gorącej czekolady lub grzanego wina 
i pączkami od należącej do hotelu restauracji 
Craft. Zimowa chatka przy The Bridge z pysz-
nościami na wynos otworzy się już 26 listopada.

ZABYTKOWE KOŚCIOŁY 
OSTROWA TUMSKIEGO
Odwiedzając jarmark przy hotelu The Brid-
ge, nie można pominąć największych atrak-
cji Ostrowa Tumskiego. W bezpośrednim 
sąsiedztwie hotelu znajduje się Katedra św. 
Jana Chrzciciela, najstarsza gotycka katedra 
w Polsce, kryjąca w sobie mnóstwo zabytków 
sztuki sakralnej. Samo zwiedzanie katedry 
w okresie świątecznym lub udział w koncer-
cie kolęd będą niezapomnianym przeżyciem. 
Tym, którzy chcą poczuć prawdziwy, wznio-
sły nastrój świąt, polecamy udać się na dłuż-
sze zwiedzanie obiektów sakralnych Ostrowa 
Tumskiego i oglądanie szopek bożonarodze-
niowych, włączając poza katedrą Kościół św. 
Idziego (najstarszy kościół we Wrocławiu), 
Kościół Świętego Krzyża  na urokliwym Placu 
Kościelnym i Kościół Świętego Marcina w za-
chodniej części dzielnicy.

ILUMINACJE
Klimat świąt we Wrocławiu poczuć moż-
na także dzięki dekoracjom świątecznym, 
które oświetlają architekturę miasta. Gdy 
zapada zmierzch, iluminacje podświetlają 
m.in. budynki, kościoły i mosty. Dzięki nim 
spacer po zmierzchu, na przykład od stro-
ny Ostrowa Tumskiego, przez słynny Most 
Tumski i dalej w stronę Rynku, staje się ma-
giczny. Motywem przewodnim tegorocznej 
iluminacji świątecznej Wrocławia będzie 
podłaźniczka (słowiański pierwowzór cho-
inki) i staropolska tradycja bożonarodze-
niowa. Elementy iluminacji ozdobią też fon-

tanny na placach Gołębim, Orląt Lwowskich 
oraz Jana Pawła II.

ŚWIĄTECZNY KONCERT  
W HALI ORBITA
12 grudnia we wrocławskiej Hali Orbita odbę-
dzie się koncert „Christmas Time! Concert”. 
Royal Symphony Orchestra wraz z gwiazdami 
polskiej sceny muzycznej zaprezentuje najwięk-
sze światowe hity związane ze świętami Bożego 
Narodzenia. Wystąpią: Justyna Steczkowska, 
Kasia Moś, Krzysztof Cugowski, Andrzej Pia-
seczny i Kuba Badach. Koncert poprowadzi 
Ania Wendzikowska.   

  SPRAWDŹ OFERTĘ
Pakiet świąteczny 3=2 (zostań 3 noce, zapłać za 2), wizyta na Wrocławskim Jarmarku  
i Zimowym Jarmarku w ogrodzie The Bridge.
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BOŻE NARODZENIE 

MIŁOŚNIKA KONI



nowu prezent dla konia, a nie dla ciebie? 
To pytanie zapewne już niedługo usłyszy 
niejeden właściciel konia, a raczej, niejed-

na właścicielka. Bowiem nie od dziś wiadomo, że 
największą miłością do swoich rumaków pałają 
panie, dziewczyny i dziewczynki. I najbardziej na 
świecie cieszą się z prezentów nie dla siebie, ale 
właśnie dla swoich rumaków. Koniki zatem dosta-
ją prezenty na Boże Narodzenie i „na zająca”, na 
urodziny swoje własne i na urodziny swojej właści-
cielki, a czasami nawet na Walentynki. Czy to źle? 

Absolutnie nie. Owszem, czasami taka „konia-
ra” usłyszy parę docinków od rodziny lub znajo-
mych, ale jest to bardziej żartobliwa rezygnacja, 
niż złośliwość. Na zasadzie „a ty dalej jeździsz na 
tych koniach?”. 

A z czego ucieszy się koń? To znaczy, chciałam 
napisać, właścicielka konia? 

Wybór mamy ogromny, ale najlepiej, zanim 
wypuścimy się na szerokie wody zakupów jeź-
dzieckich, które dla nas zapewne stanowią naj-
wyższy poziom egzotyki, zapytać, czy może ko-
chany konik potrzebuje nowego uwiązu, kantara 
albo ciepłej derki. A może raczej czapraka i nausz-
ników (dla konia, nie dla amazonki!) z najnowszej, 
designerskiej, kolekcji. Radość właścicielki koni-
ka gwarantowana. A jeśli już w ogóle nie mamy 
pomysłu, to zawsze pozostają skarpetki. Prezent, 
który wydaje się cokolwiek oklepany, dla koniarza 
jest zawsze produktem pierwszej potrzeby, zawsze 
się przyda i każdego, kto spędził choć jedną zimę 
w stajni, bardzo ucieszy. 

Wigilia w stajni? Oczywiście, dlaczego nie? 
Zamiast krzywić się, gdy nasza znajoma mówi, 

że nie może długo zostać na spotkaniu, bo musi 
pędzić do stajni, ten jeden raz w roku dajmy się po-
rwać jej szaleństwu i pojedźmy razem z nią. Nawet 
całą grupą znajomych, nawet, jeśli nikt inny z naszej 
grupy nie jeździ konno, nie był nigdy w stajni a konie 
wszyscy lubicie, owszem, ale na obrazach Kossaka. 

Z

B O Ż E  N A R O D Z E N I E  M I Ł O Ś N I K A  K O N I
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Stajnie mają swój specyficzny klimat, to od-
rębny świat i nawet w ośrodku jeździeckim poło-
żonym w samym środku miasta – jak Hipodrom 
w Sopocie – można się poczuć jak dawno temu, 
w wiejskiej stajence. Bardzo bożonarodzeniowo 
i może właśnie takiej chwili z dala od telefonów, 
telewizji, gier niektórzy z nas potrzebują. Kupmy 
po drodze jakieś ciastka, zaparzmy w siodlarni 
herbatę w wyszczerbionych kubkach i pobiesia-
dujmy w towarzystwie wesołych rumaków, które 
na pewno będą zachwycone, jeśli dostaną od nas 
po marchewce. 

Tylko jedna przestroga – ubierzcie się ciepło! 
Dobrych, radosnych, zdrowych i  szczę-

śliwych Świąt oraz wszystkiego najlepszego 
w Nowym Roku. I oby „końska pasja” zarażała 
nowych jeździeckich maniaków szybciej, niż ja-
kikolwiek wirus. 



KATARZYNA
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CZY WYSTARCZY 
TYLKO PRZEŻYĆ? 

roblem związany z uchodźcami dy-
namicznie powraca i za każdym ra-
zem równie dynamicznie napędzana 

jest fala krytyki ludzi lub rządu. Powstają 
nowe felietony, nowe zdjęcia i wpisy na so-
cial mediach, a w każdych wiadomościach 
znajdą chwilę, aby pokazać swoją perspek-
tywę, której zazwyczaj daleko do bezstron-
ności. Jak jest naprawdę, wiedzą jedynie 
przymusowi podróżnicy i o jednym z nich 
jest dokument „Flee”.

Amin postanowił po raz pierwszy opowie-
dzieć swoją historię. Mężczyzna przychodzi 
do swojego wieloletniego przyjaciela i niczym 

P

u psychiatry otwiera każde drzwi, które przez 
lata zdążył pozamykać. Nikt, nawet jego part-
ner nie zna prawdy. Kładzie się na podłożu, 
bierze głęboki wdech i rozpoczyna.

Amin jest Afgańczykiem, mieszkającym 
z Danii, realizującym karierę naukową, ale 
jeszcze kilkanaście lat wcześniej doświadczył 
wielu traum, które z obawy przed konsekwen-
cjami, pozostawił jedynie w swoim wnętrzu. 
Już w dzieciństwie był niezwykłym chłopcem. 
Uwielbiał słuchać „Take on me” A-ha!, nie dbał 
o to, czy wybiegnie w sukience siostry, uwiel-
biał być w centrum uwagi. Wkrótce cała ich 
(i nie tylko ich) rodzina zyskała uwagę, o któ-
rej nie mogli zapomnieć przez kolejne lata.

Ludzie postanawiają opuścić swój dom 
z różnych powodów – wojen politycznych, 
religijnych, społecznych. Komfort życia w jed-
nym miejscu jest często brany za pewnik. 
Rodzinie Amina zabrakło komfortu bezpie-
czeństwa. W ostatnim możliwym momencie, 
zdecydowała się opuścić kraj. Jeszcze chwi-
la i nie byłoby rodziny Amina. Można byłoby 
stwierdzić, że najgorsze już za nimi, ale to był 
dopiero początek dramatu, trwającego przez 
kilka najbliższych lat.

Podstawowym prawem człowieka jest pra-
wo do wolności. Kiedy jednak dokumentów 
brak, a po moskiewskich ulicach po upadku 
komunizmu prowadzi się nie stroniąca od 
alkoholu policja, łatwo wpaść w kłopoty lub 
stracić pieniądze. Największym rozbojem 
były, jednakże nielegalne przemyty ludzi, za 
które trzeba było słono zapłacić. Jeszcze wię-
cej, żeby podróż przeżyć godnie, jeżeli jednak 
płaci się za osobę, a osób jest w rodzinie 5, nie 
sposób zabrać wszystkich jednocześnie.

Najważniejszy był cel, aby dostać się 
w konkretne miejsce, niezależnie od środków 
jego realizacji. Człowiek przestaje, wszakże 
być traktowany jako istota ludzka, której 
należy się szacunek i staje się towarem. Jak 
beczka ustawiona pomiędzy innymi beczka-
mi w bagażniku pick-upa. Osoba jest jedną 
z wielu osób, które zapłaciły, aby mieć jedną 
pewność – dostać się do upragnionego kraju.

Za animację odpowiedzialny jest Jonas 
Poher Rasmussen, będący jednocześnie bli-
skim przyjacielem Amina, osobą, której był 
w stanie zaufać. Kreskę, użytą w filmie po-
dzielono na dwie części. W jednej z nich, jest 
ona bardzo prosta, jak zaanimowany szkic, 
często pojawiający się w momencie powrotu 
do wspomnień lub wspomnień traumatycz-
nych (w których znajduje się jedna wspólna 
część – ucieczka). Druga jest również pro-
sta, ale przede wszystkim kolorowa i bardziej 
szczegółowa. W film wpleciono rzeczywiste 
ujęcia, dzięki którym produkcja nabrała 
większej realności.

Co zasługuje na pochwałę, to wspania-
łe przekazane emocje osoby, zmuszonej do 
ucieczki oraz procesy psychologiczne zacho-
dzące w jej głowie przez resztę życia. Nie za-
wsze bowiem natrafia się na ludzi zasługują-
cych na Twoje zaufanie.

„Flee” jest emocjonalną podróżą w nie-
poznane wszystkim rejony. Wykręca widza 
z każdej możliwej strony przez 90 minut 
i trzyma za gardło długo później.  Osobiście, 
już dawno nie widziałam filmu, który zapew-
niłby mi tyle silnych odczuć oraz miał tak ści-
śle określoną celowość i poruszał tak szeroki 
wachlarz tematów.  „Flee” to opowieść o ży-
ciu, w którym najsilniejszą potrzebą pozosta-
je potrzeba przeżycia. Czy życie ograniczone 
do przeżycia nadal można nazywać życiem?   
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RECENZJA DUŃSKIEJ ANIMACJI  „FLEE”

The Bridge Wroclaw MGallery Hotel Collection | plac Katedralny 8, 50-329 Wrocław, Poland | +48 71 72 73 100 | hotel@thebridgewroclaw.pl | 
www.thebridgewroclaw.pl
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THE BRIDGE WROCLAW MGALLERY
ODKRYJ PRAWDZIWĄ WARTOŚĆ CZASU

Poczuj współczesny klimat Wrocławia i mistyczne dziedzictwo Ostrowa Tumskiego 
w lifestylowym hotelu, który łączy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość,  

gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością.

THE BRIDGE WROCLAW MGALLERY  |  DISCOVER A REAL VALUE OF TIME
Experience the contemporary vibe of the city of Wrocław and the mystical heritage of Ostrów Tumski in 

a lifestyle hotel that is a link between the past, present and future, where tradition meets trends.

The Bridge Wroclaw MGallery Hotel Collection | plac Katedralny 8, 50-329 Wrocław, Poland | +48 71 72 73 100 | hotel@thebridgewroclaw.pl | 
www.thebridgewroclaw.pl
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EKSCENTRYCY 
NA WIELKIM 
EKRANIE  

ie mowa tu o amerykańskim akto-
rze, a o brytyjskim więźniu, które 
de facto nazywał się Michael Gordon 

Peterson i niejednokrotnie w trakcie swojej 
kryminalnej kariery bywał nazywany przez 
media „najbrutalniejszym/najgroźniejszym 
więźniem Wielkiej Brytanii”. Podczas od-
siadki zaatakował 20 strażników, dziesiątki 
współwięźniów, w izolatce spędził ponad 30 
lat. Stało się - Nicolas Winding Refn postano-
wił zekranizować postać, o której nie wszy-
scy poza Królestwem słyszeli. W roli głównej 
– (jeszcze nie tak bardzo znany) Tom Har-
dy i osobiście, nie wyobrażam sobie na tym 
miejscu innego człowieka.

Michael Peterson był dosyć spokojnym 
dzieckiem – jego babcia zawsze pochleb-
nie się o  nim wypowiadała – uprzejmy, 
grzeczny, kulturalny. Do pewnego momentu 

N

rzeczywiście tak było, jednak w pewnym mo-
mencie głowa małego Michaela została wysta-
wiona na negatywne działanie środowiska. 
Nie wykluczone, że to jego głowa zmieniła 
w pewnym momencie kierunek działania. 
W wieku 13 lat dołączył on do gangu, które-
mu nieobce były drobne kradzieże. Tymże 
sposobem rozpoczął swój bunt przeciwko pa-
nującym ogólnie zasadom. Po ukończeniu 22 
lat, zaliczył wpadkę – został złapany za napad 
z bronią w ręku i skazany na 7 lat pozbawienia 
wolności. Jak to się stało, że za kratkami spę-
dził ponad 40 lat? 

Michael Peterson podczas odsiadki ewo-
luował w obywatela szczególnie brutalnego, 
dlatego też jego kara przesłużyła się o ponad 
30 lat. Wkracza więc Tom Hardy. Do swojej 
roli aktor przygotowywał się robiąc 2500 
pompek dziennie z obciążeniem na plecach 
równym 19 kg. W prezencie od prawdziwe-
go Michaela otrzymał pocztą zgolone wąsy, 
które następnie zostały mu przyklejone. 
Jeżeli wierzycie w przejmowanie cech oso-
by po transplantacji, zaprawdę powiadam 
Wam – tu stało się tak z wąsami.

Przy „Bronsonie” mamy doświadcze-
nie z planem średnim, ukazującym posta-
ci najczęściej od pasa w górę. Po dołożeniu 
gwałtownych ruchów aktora, pokazujących 
narwaną naturę Charlesa, kryminalista 
sprawia wrażenie kreskówkowej postaci. 

Peterson nie próżnuje i przyjmując różne 
pozy i zakładając coraz to inne stylizacje 
opowiada historię ze swojej perspektywy. 
W ten sposób i za pomocą scen z życia prze-
stępcy, Refn ukazuje szaleństwo Bronsona 
w niezwykle dokładny sposób.

Co uczyniło Petersona unikatem? Po-
rywczość, agresja i niesamowita siła, któ-
rą nabrał odsiadując swoją karę w izolatce 
(ku przypomnieniu – spędził tam ponad 3 
dekady). Oprócz swoich pięści, przy wię-
ziennych napadach wykorzysty wał bu-
telki, noże, metalowe tace czy trucizny. 
Przenoszony był z jednego zakładu karne-
go, do drugiego (czasami bywały to zakła-
dy psychiatryczne). Ku zdziwieniu wielu, 
Bronson został wypuszczony na wolność, 
w której zupełnie nie umiał się odnaleźć. 
Żył na własnych zasadach, brał to, na co 
miał ochotę, bił kogo chciał. W trakcie 69 
dni na wolności zaangażował się również 
w nielegalne walki na gołe pięści.

Bronson mimo dorosłego wieku, zacho-
wywał się czasem niczym duże dziecko (nie 
ma się czemu dziwić po tak długiej odsiad-
ce). Miał też drugą naturę – naturę preda-
tora, która pojawia się z obliczu strażników 
oraz innych przetrzymywanych w zakła-
dach karnych/psychiatrycznych. Sprawiał 
wrażenie człowieka niezniszczalnego, który 
odradzał się po każdej bójce.   
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CHARLES 
    BRONSON
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 Jakość, 
która robi wrażenie
Quality that makes an impression



zwycięzców, którzy do 7 stycz-
nia prześlą współczesne lub 
historyczne zdjęcie siedziby 

gdańskiej Rady, czekają atrakcyjne nagrody. 
Nagrodą główną jest elektryczna hulajnoga.
 
ZASKOCZYĆ  
NIEBANALNYM KADREM
Co istotne, nie chodzi o to, by koniecznie 
było to zdjęcie nowe. – Zachęcamy do podzie-
lenia się z nami zdjęciami siedziby Rady Mia-
sta Gdańska, jej architektury i detali, otocze-
nia czy wydarzeń historycznych związanych 

W YŚLIJ ZDJĘCIE I W YGRAJ 
ELEKTRYCZNĄ HULAJ NOGĘ

G D A Ń S K4 0 – 4 1

TEKST Dariusz Wołodźko   ZDJĘCIA Mat. Prasowe

JEDNĄ Z PEREŁEK ARCHITEKTONICZNYCH GDAŃSKA JEST BUDYNEK 
NOWEGO RATUSZA. RADA MIASTA PO RAZ DRUGI ZAPRASZA DO UDZIAŁU 

W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM „NOWY RATUSZ W OBIEKTYWIE”.

Na z budynkiem – mówi Agnieszka Owczar-
czak, przewodnicząca Rady Miasta Gdań-
ska. – Czekamy na zdjęcia współczesne, jak 
również na te przechowywane w domowych 
archiwach. Liczymy na to, że uczestnicy za-
skoczą nas niebanalnymi kadrami.
 
ZDJĘCIE TRZEBA  
PRZESŁAĆ MAILEM
Zdjęcia konkursowe należy przesyłać do 
7 stycznia przyszłego roku na adres e-mail 
konkurs.rmg@gdansk.gda.pl, wraz z wypeł-
nioną przez uczestnika Kartą Zgłoszenia. 

Kartę oraz regulamin konkursu znajdziemy 
na stronie internetowej Gdańska, w zakładce 
poświęconej Radzie Miasta. Szczegółowe in-
formacje zamieszczono także na facebooko-
wym profilu gdańskiej Rady.
 
WYNIKI W POŁOWIE STYCZNIA
Wyboru laureatów dokona Komisja Konkurso-
wa, która wyniki konkursu ogłosi 14 stycznia 
2022 roku. Tego dnia nastąpi też publikacja 
zwycięskich zdjęć na profilu facebookowym 
Rady Miasta Gdańska i na oficjalnej stronie 
miasta www.gdansk.pl.   

 To zdjęcie, przesłane przez Patryka Kośmidra, zwyciężyło w Konkursie w ubiegłym roku.



 Jedno z pięciu wyróżnień otrzymała fotografia Andrzeja Pomirskiego.
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ENGLISH

SEND A PICTURE AND WIN AN  
ELECTRIC SCOOTER

One of the great pearls of architecture in Gdańsk is a New 
Townhall building. City Council invites everyone to participate in 
a photographic contest “New Townhall in a lens”.

Those, who will send their modern or historic photo of 
Gdańsk’s Townhall, can win many incredible prices. 
The main one is an electronic scooter.

SHOW AN ORIGINAL FRAME
What’s important is not only to make a new picture. – 
We want you to share with us photos of the City Council 
building, architecture and details, surroundings or his-
torical events connected to this place – said Agnieszka 
Owczarczak chairman of the City Council – We want 
modern photos, but also those kept in a family archive. 
We hope to be surprised by an original frame.

SENT A PICTURE WITH AN E-MAIL
All the pictures should be send by January 7th 2022 
at konkurs.rmg@gdansk.gda.pl with a filled applica-
tion card. The card and terms and conditions of the 
contest are available at Gdańsk’s website in a City 
Council tab. For more information – check out 
Council’s fb profile.

W Y Ś L I J  Z D J Ę C I E  I  W Y G R A J  E L E K T R Y C Z N Ą  H U L A J N O G Ę

RESULTS IN THE MIDDLE  
OF JANUARY
Winners will be chosen by a committee on January 14th, 
2022. All the pictures will be published and City Council’s 
fb profile and official website of Gdańsk – www.gdansk.pl    

 Wyróżnienie zdobył także Paweł Kosik za to zdjęcie Nowego Ratusza



ala, poza przekazaniem tytuły 
Gdańskowi, była także czasem pod-
sumowań tegorocznych działań po-

dejmowanych na terenie całego Berlina. 
Zaprezentowane zostały wydarzenia, które 
miały miejsce w ostatnim roku, dotyczące 
szeroko rozumianego wolontariatu.

G D A Ń S K

G

4 2 – 4 3

TEKST Dariusz Wołodźko  ZDJĘCIA Mat. Prasowe

 Co roku w Gdańsku odbywa się Parada Wolontariuszy podczas Gdańskiego Tygodnia Wolontariatu. Fot. Grzegorz Mehring

GDAŃSK BĘDZIE EUROPEJSKĄ STOLICĄ WOLONTARIATU 2022. SYMBOLICZNE 
PRZEKAZANIE TYTUŁU OD TEGOROCZNEGO GOSPODARZA ODBYŁO 
SIĘ W CZERWONYM RATUSZU W BERLINIE NA POCZĄTKU GRUDNIA, 
PODCZAS OBCHODÓW MIĘDZYNARODOWEGO DNIA WOLONTARIUSZA.

EUROPEJSKA STOLICA 
WOLONTARIATU  
– Z BERLINA DO GDA ŃSK A

- Bycie Europejska Stolica Wolontariatu 
stało się dla Berlina niezwykle rozwija-
jącą możliwością, ale także wielkim wy-
zwaniem, jeśli chodzi o trwającą pande-
mię – mówiła Sawsan Chebli, sekretarz 
Miasta Berlina ds. inicjatyw obywatelskich 
i współpracy międzynarodowej. – Chcemy 

pracować z Gdańskiem nad wspólnym wy-
darzeniem, które jeszcze bardziej rozwinie 
wolontariat w Europie.

TYTUŁ ZAGOŚCI 
W GDAŃSKU
W berlińskiej gali uczestniczyła Monika 
Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska 
ds. rozwoju społecznego i równego traktowa-
nia, która odebrała tytuł Europejskiej Stolicy 
Wolontariatu z rąk Sawsan Chebli. Władze 
Berlina przekazały Gdańskowi także białą 
porcelanową figurkę niedźwiadka – symbo-
lu miasta. 

- Chciałabym, aby Gdańsk stał się 
w przyszłym roku stolicą wszystkich wo-
lontariuszy, nie tylko samego wolontaria-
tu. Bardzo cieszymy się z tego tytułu, że 
trafi on do miasta solidarności. Z pewno-
ścią będzie to rok prodemokratyczny, pro-
obywatelski i pro klimatyczny – mówiła 
Monika Chabior. – Mam nadzieję, że spo-
tkamy się w przyszłym roku w Gdańsku, 
by przedstawić nasz program, który jest 
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zaawansowany na rzecz demokracji, praw 
człowieka i ochrony klimatu.

Tytuł jest z jednej strony wyróżnieniem 
za dotychczasowe działania w  zakresie 
wolontariatu, ale także motywacją do dal-
szego rozwoju. Jest to impuls do dalszych 
działań w obszarze wolontariatu w mieście. 
Gdańsk jest gotowy, by promować kulturę 
wolontariatu i swoimi inicjatywami inspi-
rować innych.

MIASTO WOLONTARIUSZY
W  Gdańsku od zawsze zaangażowanie 
mieszkańców w wolontariat we wszystkich 
obszarach życia społecznego było jednym 
z  najwyższych w  skali kraju, co zostało 
dostrzeżone na arenie międzynarodo-
wej i uhonorowane tytułem Europejskiej 
Stolicy Wolontariatu. Przyznawany jest on 
od 2013 roku przez Europejskie Centrum 
Wolontariatu (CEV). W 2020 roku zapadła 
decyzja, że w 2022 roku to właśnie Gdańsk 
będzie Europejską Stolicą Wolontariatu.

Miasto od lat wspiera wolontariuszy 
i  inicjatywy obywatelskie. Zapewnia sta-
łe finansowanie aktywności wolontariac-
kich i prowadzenie Regionalnego Centrum 
Wolontariatu. Co roku odbywa się Gdański 
Tydzień Wolontariatu i  to w  Gdańsku 
powstała pierwsza w  Polsce aplikacja 
mobilna do pośrednictwa wolontariatu 
WolontariApp. Według badań satysfakcji 
życia mieszkańców Gdańska ponad 60% 
mieszkańców deklaruje swój udział w wo-
lontariacie.   

  Tytuł odebrała Monika Chabior (w środku), zastępczyni prezydent Gdańska z rąk sekretarz Miasta Berlina Sawsan 
Chebli (z lewej). Z prawej Gabriella Civico, dyrektor Europejskiego Centrum Wolontariatu. Fot. Martyna Kowacka

are very happy to receive this title, happy to 
have it in a city of Solidarity. It will definitely 
be a pro-democracy, pro-citizens and pro-cli-
mate year – said Monika Chabior – I hope 
that we will meet next year in Gdańsk to pres-
ent our advanced program for democracy, 
human rights and protecting the climate.

The title is on one hand a distinction for 
all activities that were taken upon in the 
city, but also a motivation to grow. It’s an im-
pulse to further actions considering volun-
teering in the city. Gdańsk is ready to pro-
mote volunteering culture with initiatives to 
inspire others.

THE CITY OF VOLUNTEERS
Gdańsk citizens’ engagement in every life 
aspect was always one of the highest in the 
country and it was noticed by internation-
al crowd and honored with the European 
Volunteering Capital award. The award was 
introduced in 2013 by Center for European 
Voluneteering. In 2020, it came to a con-
clusion, that Gdańsk will be European 
Volunteering Capital.

The city supports volunteering and cit-
izens’ initiatives. It provides founding to 
volunteering activities and runs Regional 
Volunteering Center. Every year, there is 
a Volunteering Week in Gdańsk and here, in 
Gdańsk, first volunteering mobile app was 
created called WolontariApp. In a study of 
life satisfaction of Gdańsk’s citizens, over 
60% declared wanting to participate in volun-
teering work.  

ENGLISH

EUROPEAN VOLUNTEER CAPITAL  
– FROM BERLIN TO GDAŃSK

Gdańsk will be a European Volunteer Capital 
2022. Symbolic passing of this title from last 
year’s host took place at Rotes Rathaus in Berlin 
at the begging of December during International 
Volunteer Day.

During gala, apart from giving the title 
to Gdańsk, there was also be a summari-
zation of all the activities taken upon in 
Berlin last year.

- Being a European Volunteer Capital 
was for Berlin an extremely developing op-
portunity, but also a great challenge, con-
sidering current pandemic – said Sawsan 
Chebil, Citizens’ Activities and International 
Partnership Secretary of Berlin – We want to 
work with Gdańsk to create a common event, 
that will develop volunteering in Europe.

THE TITLE COMES  
TO GDAŃSK
During gala in Berlin, Monika Chabior, 
Gdańsk Mayor’s Deputy for Social 
Development and Fair Treatment, received 
a title of European Volunteer Capital from 
Sawsan Chebli. Berlin’s authorities also gave 
to Gdańsk a white porcelain bear figurine – 
a symbol of the city.

- I would like for Gdańsk to be a capital for 
all the volunteers, not only volunteering. We 

  Gdańsk otrzymał pamiątkową figurkę niedźwiedzia - symbolu 
Berlina fot. Maryna Kowacka
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ZIMOWY SEZON ZBLIŻA 
SIĘ WIELKIMI KROKAMI. 
WSZYSCY NARCIARZE 
I SKITOUROWCY 
SPRAGNIENI ŚNIEŻNEGO 
SZALEŃSTWA SKIERUJĄ 
SIĘ W GÓRY, BY CZERPAĆ 
PEŁNYMI GARŚCIAMI 
Z ATRAKCJI JAKIE 
ZAPEWNIAJĄ STOKI 
I TRASY NARCIARSKIE. 
PODKARPACIE JEST 
PEŁNE MIEJSC, 
KTÓRE DOSTARCZĄ 
ROZRYWKĘ TEGO 
TYPU, A DZIĘKI SWOJEJ 
RÓŻNORODNOŚCI, KAŻDY, 
NAWET NAJBARDZIEJ 
WYMAGAJĄCY WIELBICIEL 
ZIMOWYCH SPORTÓW, 
ZNAJDZIE TUTAJ 
COŚ DLA SIEBIE.

TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe

PODK ARPACIE ZIMĄ 
R A J DLA MIŁOŚN IKÓW NA RCI A R STWA

 Wschód Słońca na Połoninie Wetlińskiej, fot. Krzysztof Koczera

 Tarnica, fot. Radosław Wierzbiński



 Wschód Słońca na Połoninie Wetlińskiej, fot. Krzysztof Koczera

ntuzjaści wyciągów z rozwiniętą in-
frastrukturą i odpowiednią bazą noc-
legowo-gastronomiczną zachwycą 

się nowoczesnymi wyciągami. Miłośnicy 
turystyki narciarskiej, którzy od przygoto-
wanych i ratrakowanych stoków wolą dzie-
wicze trasy kuszące spokojem i widokami 
zapierającymi dech w piersiach, odnajdą 
się na mało uczęszczanych szlakach, gęsto 
przecinających podkarpackie lasy. Za to 
wielbiciele nie tylko sportów, ale także roz-
rywek umysłowych dowiedzą się, że Pod-
karpacie jest miejscem narodzin polskiego 
narciarstwa, bo to właśnie tutaj "wyprodu-
kowano" pierwsze w Polsce narty. 

BIAŁE SZALEŃSTWO  
NA STOKACH
Jedną z najpopularniejszych podkarpackich 
miejscowości wśród narciarzy są Ustrzyki 
Dolne, nazywane także Zimową Stolicą Pod-
karpacia. Znajdują się tam stoki Gromadzyń, 
oferujący wyciągi orczykowe oraz talerzy-
kowe, kompleks Laworta Ski, który posiada 
największy w Bieszczadach wyciąg krzeseł-
kowy, a także wyciąg Mały Król. W niedużej 
odległości od Ustrzyk Dolnych znajduje się 
również wyciąg Arłamów. Stoki narciarskie 
znajdziemy także w wielu innych miejscowo-
ściach, między innymi w Weremieniu, Kal-
nicy oraz w Przemyślu. Wymaganiom miło-
śnikom jazdy w stylu slow sprosta natomiast 
Rusinowa Polana w Dwerniczku, najstarsze 
gospodarstwo turystyczne w Polsce. Odwie-

E

P O D K A R P A C I E  Z I M Ą  –  R A J  D L A  M I Ł O Ś N I K Ó W  N A R C I A R S T W A

Zanim wybierzemy się na taką wyprawę na-
leży jednak pamiętać, że trasy te są najczę-
ściej nieoznakowane i nie patrolowane, więc 
należy się do nich dobrze przygotować. 

UWARUNKOWANIE…  
HISTORYCZNE 
Okolice Bieszczad to idealne miejsce dla 
wielbicieli turystki narciarskiej nie tylko ze 
względu na ukształtowanie terenu, warunki 
atmosferyczne czy rozwiniętą infrastruk-
turę stoków. Dużą rolę odgrywa tutaj także 
historia, bo Podkarpacie to także miejsce 
narodzin polskiego narciarstwa. Właśnie tu-
taj, dokładnie w Cieklinie koło Jasła wyko-
nano pierwsze w Polsce narty. W 1888 roku, 
w okolicznych lasach polował Stanisław 
Barabasz, polski architekt i pedagog, uzna-
wany (słusznie) za prekursora polskiego 
narciarstwa. Głębokie śnieżne zaspy nie uła-
twiały poruszania się po tamtejszym terenie 
– aby pomóc sobie w polowaniu, Barabasz 
zlecił wykonanie stelmachowi z okoliczne-
go dworu sprzętu na wzór tego skandynaw-
skiego i syberyjskiego. Były to dwie deski  
z zaostrzonym i wygiętym końcem wystru-
gane z drewna jesionu oraz buku, przywią-
zane do stóp prawdopodobnie sznurkiem. 
Obecnie w Cieklinie znajduje się Muzeum 
Narciarstwa imienia Stanisława Barabasza, 
gdzie oprócz poznania szczegółów historii 
pierwszych nart na ziemiach polskich moż-
na obejrzeć jedną z największych kolekcji 
sprzętu narciarskiego w Polsce.  
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dzający mogą nie tylko skorzystać z kameral-
nego stoku znajdującego się na polanie obok 
pensjonatu, ale również spróbować swoich 
sił w skiringu, czyli jeździe na nartach za… 
koniem! Beskid Niski również oferuje wiele 
miejsc, gdzie miłośnicy sportów zimowych 
mogą spędzić czas wolny. Są to między inny-
mi wyciągi na Chyrowej, Mareszce czy w Pu-
ławach Górnych. 

BEZDROŻA IDEALNE  
NA NARTY
Wszyscy zmęczeni gwarem na stokach od-
najdą się na zaśnieżonych oraz zalesionych 
podkarpackich trasach i szlakach. Ukształ-
towanie tutejszego terenu sprzyja ski-tourin-
gowi, biegom na nartach czy plasującym się 
pomiędzy tymi dwiema akty wnościami 
backcountry, nazywanym też narciarstwem 
śladowym lub przełajowym. Krainy Podkar-
pacia są idealne do odkrywania nowych tras 
samodzielnie, jednak można również sko-
rzystać z tras już wytyczonych, jak na przy-
kład tych w Ustjanowej Górnej, Mucznem 
oraz w Wetlinie. Ski-touring czy wyprawy 
na rakietach śnieżnych po zalesionych tere-
nach Bieszczad, Beskidu Niskiego oraz Roz-
tocza to rodzaje aktywności, które z roku na 
rok cieszą się coraz większą popularnością. 
Miłośnicy takich sportów cenią sobie spokój 
na trasie, piękne widoki, które zapewniają 
okoliczne wzgórza i lasy oraz, dzięki różno-
rodności ukształtowania terenu, mniej lub 
bardziej wymagające ścieżki do przebycia. 

 fot. Krystian Kłysewicz



4 6 – 4 7 L I F E S T Y L E

TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe

BELUGA

SY BERYJSK A JA KOŚĆ 
DOCEN IONA NA CA ŁY M 

ŚW IECIE

https://www.stock-polska.pl/pol/pl/brands/49/wdki_czyste/515/beluga
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eluga weszła na rynek wódek premium 
w 2003 roku, podbijając konkurencję 
uniwersalnym smakiem i wysoką ja-

kością. Jaki jest sekret tej jednej z najpopu-
larniejszych gorzałek wśród konsumentów 
rynku premium? 

Po pierwsze – to na pewno doświadczenie. 
Najlepsi gorzelnicy połączyli 100 lat doświad-
czenia, przekazywanego z pokolenia na poko-
lenie z nowoczesnymi technologiami. Z tego 
powodu zdecydowano się na unikalny, nawet 
90-dniowy okres leżakowania, mający wycią-
gnąć z Belugi to, co najlepsze.

Po drugie – składniki. Beluga produko-
wana jest na bazie najczystszego spirytusu 
słodowego, uzyskiwanego w procesie natural-
nej fermentacji ziarna wolnego od zanieczysz-
czeń przemysłowych, pozyskanego z regionu 
zachodniej Syberii. Bazą do stworzenia tego 
dzieła, jest czysta woda artezyjska ze studni 
o głębokości 300 metrów. Filtracja piaskiem 
kwarcowym i srebrem pozwala natomiast na 
uzyskanie wodzie krystalicznej czystości. 

Po trzecie – estetyka. Butelki Belugi wy-
różniają się na tle konkurencji jakościowym 
i ekskluzywnym wykonaniem. Zaprojektowa-
ne przez francuskich designerów, zachwycają 
swoim wyglądem czystego szkła kryształowe-
go oraz metalowym symbolem ryby Beluga. 
Jak wiadomo – konsumujemy także oczami.

Po czwarte – branding. Oprócz sma-
ku, jakości oraz estetyki, należy wziąć pod 
uwagę również sposób promocji alkoholu 
i asocjacji z nim związanych. Beluga, czy 
„po naszemu” – Bieługa, to ryba z gatunku 
jesiotrowatych, z ikry których powstaje je-
den z najdroższych, czarnych kawiorów na 

B jątkowość spotkania i rangę okazji. Jest to 
także świetny prezent, szczególnie w jednej 
z limitowanych wersji, na przykład Gold Line 
z ręcznie wykonanym, metalowym symbo-
lem ryby Beluga. 

To zresztą nie tylko opinia ludzi z marke-
tingu. Belugę uwielbiają na całym świecie. 
Nie wstydzą się jej takie gwiazdy jak Jennifer 
Lopez czy Jason Derulo, pokazując, że jest to 
coś, co pije się także „na salonach”. 

 

świecie. Ustawiając Belugę już od początku 
obok produktów najwyższej jakości, w świa-
domości konsumenta buduje się naturalne 
skojarzenie jej z dobrami luksusowymi. 

Jak natomiast smakuje sama Beluga? Jest 
to wódka świetna na każdą okazję. Jej nie-
narzucający się i delikatny smak pozwala, 
by wykorzystać ją jako bazę do koktajli, ale 
także do samoistnej konsumpcji, która „nie 
odrzuca”. Jej obecność na stole podnosi wy-

 SPRAWDŹ najnowsze oferty  
oraz nowe smaki Belugi

JA K  N AT OM I A S T  S M A K UJ E 
SA M A  B E LUG A?  J E S T  T O  WÓDK A 
Ś W I E T N A  N A  K A Ż DĄ  OK A Z J Ę.

https://www.stock-polska.pl/pol/pl/brands/49/wdki_czyste/515/beluga


kres świąteczny zbliża się wielkimi 
krokami. Grono osób, które w szcze-
gólny sposób dbają o swoje odżywia-

nie oraz o ilość spożywanych kalorii w ciągu 
dnia zadaje sobie pytanie: „Jak przetrwać 
Święta i nie przytyć?” Potrawy świąteczne 
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TEKST Ewa Janusz Dietetyk EstroVita   
ZDJĘCIA Mat. Prasowe

JA K N IE PR Z Y TYĆ  
W  ŚW I Ę TA?

O mogą być ciężkostrawne, a spożywanie ich 
w dużych ilościach przyczynia się do powsta-
wania zgagi, bólu brzucha oraz wzdęć. Jak 
jeść z głową, aby uniknąć nadmiernych kilo-
gramów? Poznaj 7 praktycznych wskazówek, 
dzięki którym zachowasz umiar i równowagę.

 
• ZASTOSUJ ZASADĘ  
MAŁEGO TALERZYKA
Używając małego talerzyka mamy wrażenie, 
że zapełniamy cały talerzyk jedzeniem i spo-
żywamy jego duże porcje. Prawda jest taka, 
że na mały talerzyk zmieści się o połowę mniej 



EWA 
JANUSZ

Z wykształcenia jestem dietetykiem 
klinicznym oraz technikiem farmaceutycznym. 
Studia magisterskie ukończyłam w Wyższej 
Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi 
z tytułem dietetyk kliniczny. Doświadczenie 
w pracy z pacjentem zdobywałam pracując 
w prywatnym gabinecie dietetycznym. Swoją 
wiedzę poszerzam na wszelkich szkoleniach 
z dietetyki i suplementacji.

Pasjonuje mnie zdrowy styl życia oraz 
naturalna pielęgnacja. Wiele lat borykałam się 
z trądzikiem, dzięki temu narodziła się we mnie 
pasja do naturalnej pielęgnacji i suplementacji. 
Wtedy właśnie poznałam dobroczynny wpływ 
kwasów omega-3 oraz witamin A,D,E,K na stan 
mojej skóry.

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

jedzenia niż na standardowym talerzu. Twój 
organizm dostanie wówczas sygnał – zjadłeś 
cały talerz jedzenia, nie jesteś już głodny.

• ZACHOWAJ REGULARNOŚĆ 
POSIŁKÓW
W świąteczne dni często zdarza nam się jeść 
przez cały dzień, nawet wtedy kiedy nie od-
czuwamy głodu. Należy pamiętać o swojej 
dotychczasowej rutynie żywieniowej. Warto 
zacząć dzień od pełnowartościowego śniada-
nia, które będzie składało się z dobrej jako-
ści: białka, tłuszczu i węglowodanów. Pozwól, 
aby przewód pokarmowy w ciągu dnia mógł 
odpocząć. Zachowaj co najmniej 2-3 godziny 
odstępu między posiłkami. 

• NIE MUSISZ PRÓBOWAĆ 
KAŻDEJ POTRAWY, KTÓRA 
ZNAJDUJE SIĘ NA STOLE
W  wielu domach utrzymuje się tradycję 
wigilijną, podczas należy spróbować 12 

J A K  N I E  P R Z Y T Y Ć  W  Ś W I Ę T A ?

obiadu przygotuj sałatkę bądź surówkę, która 
będzie składała się z surowych lub gotowanych 
czy pieczonych warzyw.

• AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
Zadbaj o to, aby podczas całego dnia spędzo-
nego przy stole znaleźć czas na aktywność 
fizyczną. Po wspólnym posiłku najlepszy bę-
dzie rodzinny spacer. Postaraj się namówić 
całą rodzinę na 30-40 minut spaceru. Po wyj-
ściu na świeże powietrze będziecie się czuć 
znacznie lepiej.    

przygotowanych potraw. Jeśli nie przepadasz 
za wszystkimi, zjedz te które lubisz najbardziej.

• PAMIĘTAJ O WODZIE
Ogranicz spożywanie napojów gazowanych 
oraz soków owocowych. Zawierają one duże 
ilości cukru, a jednocześnie pobudzają ape-
tyt. Do picia przy świątecznym stole wybieraj 
wodę, napary z imbirem czy napary ziołowe.

• ZREZYGNUJ ZE  
SKLEPOWYCH SŁODYCZY
Podczas Świąt stoły aż uginają się od trady-
cyjnych wypieków. Wypróbuj słodkości, któ-
re przygotowali Twoi najbliżsi zamiast korzy-
stać z gotowych „sklepowych słodkości” tj. 
czekoladki, wafelki czy batoniki. Pamietaj, 
że od 1 kawałka makowca w ramach podwie-
czorku nikt jeszcze nie przytył. 

• PAMIĘTAJ O WARZYWACH
Nie zapominaj o spożywaniu warzyw podczas 
świątecznego biesiadowania. Do świątecznego 

W   Ś W I ĄT E C Z N E  D N I  C Z Ę S T O 
Z DA R Z A  N A M  S I Ę  J E Ś Ć  PR Z E Z 
C A ŁY  DZ I E Ń,  N AW E T  W T E DY 
K I E DY  N I E  OD C Z U WA M Y  G Ł ODU. 
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KTÓRY MI CHCEM Y 
SIĘ DZIELIĆTEMATY



–  Z  E T NO GR A F K Ą  A L IC JĄ  WO Ź N I A K  RO Z M AW I A  JOA N N A  R E M B OWS K A

Oczywiście, zawsze. Tylko moje patrzenie na 
modę polega na pokorze. Przez czterdzieści 
lat pracy nauczyłam się takiego spojrzenia na 
strój, że nie jestem już w stanie spoglądać na 

Zajmujesz się badaniami nad tradycyjnym 
i współczesnym sposobem ubierania się 
przeszło czterdzieści lat, czy jest jeszcze 
coś, co cię jeszcze w modzie zaskakuje?

„ M O D A  T O  C I Ą G Ł E  P O W R O T Y ”

TEKST Joanna Rembowska   ZDJĘCIA Mat. Prasowe

W MODZIE BYŁO JUŻ WSZYSTKO. TO CIĄGŁE POWROTY. 
I INSPIRACJE. CORAZ CZĘŚCIEJ LUDOWOŚCIĄ, TRADYCJĄ. ALE 
ETNO DESIGN TO NIE TYLKO KWIATY I KOLOROWE CHUSTY. 
O TYM, CZY UBIÓR MOŻE BYĆ MANIFESTACJĄ OSOBOWOŚCI, JAK W CIĄGU 
LAT ZMIENIAŁO SIĘ PODEJŚCIE DO STROJU, O UBRANIACH Z SIECIÓWEK 
ORAZ O MODZIE NA ETNICZNOŚĆ ROZMAWIAMY Z ALICJĄ WOŹNIAK, 
ETNOGRAFKĄ Z MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO I ETNOGRAFICZNEGO 
W ŁODZI, KTÓRA OD PRZESZŁO CZTERDZIESTU LAT ZAJMUJE SIĘ BADANIAMI 
NAD TRADYCYJNYM I WSPÓŁCZESNYM SPOSOBEM UBIERANIA SIĘ. 

osobę i nie łączyć tego z tym, jak jest ubrana, 
bo przecież strój, to też jest nasza osobowość, 
to jest coś, co chcemy sobą prezentować. Ale 
nigdy nie oceniam ludzi na podstawie tego, jak 
są ubrani, staram się za to opisywać, badać, bo 
od zawsze mnie fascynowało, skąd się biorą 
pewne trendy i dlaczego wchodzą w modę. 
Ogólnoświatową, ale też lokalną.

Jak się ubieramy? Inaczej podchodzimy do 
kwestii stroju niż nasze babcie?
Na pewno. Jeżeli spojrzymy na strój historycz-
nie, to przecież każda warstwa społeczna mu-
siała ubierać się inaczej. Weźmy na przykład 
strój panny i mężatki. Mężatka ubierała się 
bardziej stonowanie, z umiarem, by nie pro-
wokować nosiła chustę, a młoda dziewczyna 
takich ograniczeń w stroju już nie miała. Strój 

„MODA TO CI ĄGŁE POW ROTY”

 Torebka, inspirowana haftem łowickim, powstała podczas projektu “ Nie tylko petanka. . .W kręgu haftów regionalnych” Łowickie II edycja“ 
realizowanego przez Łódzki Dom Kultury i Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, wykonała Majka Konopacka”



ludowy często jest postrzegany jako monolit, a przecież 
to nie prawda. Również i w tym wypadku było podąża-
nie za modą. Zimą się tkało, a na wiosnę, szczególnie na 
Wielkanoc, wychodziło się w nowym stroju, przeważ-
nie do kościoła, który stawał się miejscem mody. Wtedy 
podpatrywało się nowe hafty, nowe wzory i potem szyło 
się podobne. Oczywiście w zależności od zasobności 
i umiejętności, bo przecież nie każda była przysłowiową 
Jagną Reymonta. Także i wtedy były trendy. Ale musiały 
się mieścić w stroju zaakceptowanym społecznie. 

W PRL-u, w latach 70tych, nastąpiło pewne poluzowa-
nie i swoboda ubierania się, zaczęto wprowadzać modę 
europejską. Kanony przekazywane kulturowo, które do 
tej pory obowiązywały, czyli na przykład odpowiedni strój 
do teatru czy do pracy, ale też same sposoby zestawiania ze 
sobą stroju, czyli kolor butów musiał odpowiadać kolorowi 
torebki, czy górze stroju, przestały obowiązywać. Każdy 
chciał się jakoś wyróżnić, być modnym, a w tamtych latach 
żeby być modnym, to często trzeba było samemu coś sobie 
uszyć, czy utkać. Dziś po prostu idziemy do sklepu i wybie-
ramy z obecnie panujących trendów.

Ta łatwość dostępu, o której mówisz, wpływa na nasz 
indywidualizm? Ubieramy się podobnie?
Obserwując polską ulicę i to, jak się ubieramy, wydaje mi 
się, że mimo wybierania rzeczy z sieciówek, wybija się nasz 
indywidualizm. Widzę często pewne siebie dziewczyny 
i kobiety, które nadają swój charakter temu, co wybierają.

To chyba dobrze?
Tak, a szczególnie dla mnie jako badaczki. Natomiast 
oprócz indywidualizmu na polskich ulicach widoczna jest 
również tendencja do zapatrywania się na to, co zachodnie.

A etno design? To nie pewien powrót do  
rodzimych tradycji?
Ludowość była u nas wprowadzana w różny sposób, na 
przykład po odzyskaniu niepodległości wprowadzona 
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została jako strój narodowy, teraz dominuje raczej inspi-
racja wzornictwem zaczerpniętym ze strojów ludowych 
różnych regionów.

Czym dla ciebie, etnografki, jest etno design?
Jest to rodzaj inspiracji tradycją, który może iść w bardzo 
różnym kierunku. Chciałabym żeby nie był traktowany 
bardzo powierzchownie.

Kupujesz ten styl w całości?
Jestem od opisywania, a nie oceniania tego, jak się ubiera 
Cleo czy Kayah. Dla mnie to jest po prostu zjawisko, które 
odnotowuję. Obserwuję nurty w modzie, żeby być na bie-
żąco i wiedzieć, o co chodzi. Ale moda to wieczne powroty. 
A ten powrót do ludowości to jest demonstrowanie swojego 
pochodzenia. Bardzo ciekawe, bo moje pokolenie sześć-
dziesięciolatków bardzo różnie odnosiło się do ludowości, 
niektórzy jej nie akceptowali, bo uważali, że to jest wieś.

Wielkie domy mody, takie jak Valentio czy Burberry 
tworzą kolekcje inspirowane etnicznością, nasi rodzimi 
projektanci również, choćby Joanna Klimas.
W tej chwili jest to jeden z głównych nurtów i mam nadzie-
ję, że będzie to nowa jakość, którą będziemy mieć cały czas 
w ofercie. Ludowość jest niezwykle ciekawa i na pewno jest 
ofertą do wykorzystania w modzie. Kiedyś bardzo spłyca-
na, jak w PRL-u, kiedy Jerzy Antkowiak, słynny projek-
tant Mody Polskiej, szedł do ministerstwa i mówił „dajcie 
mi więcej tego folkloru!”. Teraz ma się całkiem dobrze. 
Weźmy chociażby wspomnianą Joannę Klimas, która 
w swojej współczesnej kolekcji, wspaniale wykorzystała ło-
wickie wzory, w zupełnie nietradycyjny sposób.

Powiedziałaś kiedyś, że „łatwo o kiczowate 
zestawienie ze sobą elementów typowych dla 
Podhala, ziemi krakowskiej czy ziemi łowickiej”. Czy 
wybierając etno dodatki powinniśmy skupić się na 
wzorach, ich pochodzeniu?
Wiesz, teraz jest tak, że już samo założenie czegoś kwia-
towego powoduje w niektórych przekonanie, że jest się 
etno. Oczywiście jako etnografka nie chciałabym takiej 
powierzchowności, dlatego realizuję projekty żeby po-
kazać jak wielka jest ta różnorodność z której możemy 
czerpać. Możemy przetwarzać formy, korzystać ze znaku 
ludowości. Nie tylko kwiaty, ale też pasy, kraty, materiały, 
na przykład filc. A wracając do twojego pytania o wzory, to 
oczywiście nie musimy znać ich wszystkich, ale na pewno 
fajnie jest, jak się wie, skąd coś pochodzi, z jakiej inspiracji 
zostało zaczerpnięte. I coraz więcej osób, młodych ludzi, 
jest tego ciekawych. Prowadząc zajęcia ze studentami na 
uniwersytecie toruńskim dostawałam bardzo dużo pytań 
właśnie o to jak rozróżniać wzory, ale też jak je wprowadzać 
we współczesne tendencje, jak się wyróżniać strojem.

W takim razie, jak się wyróżniać?
Myślę, że najpierw trzeba sobie odpowiedzieć na pyta-
nie, czy naprawdę chcemy się wyróżniać. Bo nie każ-
dy ma taką odwagę, żeby faktycznie to zrobić. Bycie 
zauważalnym wiąże się z awangardą, która nie zawsze 
jest przychylnie przyjmowana.  

BYCI E 
ZAU WA ŻA L N Y M 

W I Ą ŻE SI Ę 
Z AWA NGA R DĄ, 

KTÓR A N I E 
ZAWSZE J E ST 

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

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

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

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

-
-

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

-

następuje etap uzupełnień tymczasowych, aby pacjent mógł oce-

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

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

nienaruszenie sąsiednich zębów może okazać się bardzo przekonują-

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

-
mują się raczej bezproblemowo. Wieloletnia praktyka wskazuje na 

-
wym okresie gojenia objawy te łatwo skorygować.

Podsumowując, odbudowy protetyczne poprawiają warunki zgry-

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

IMPL ANT Y

K O M F O R T 
Ż Y C I A

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

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

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

W Y B I E L A N I E  Z Ę B Ó W
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MARGO KONIUSZEWSKI, PREZESKA FUNDACJI THE BRIDGE, AUTORKA 
AUDIOBOOKA „STRIPTIZ W ERZE APEK I ALGORYTMÓW”, W ROZMOWIE 
O POSTĘPIE, PERSPEKTYWACH ROZWOJU CYFROWEGO ŚWIATA 
I NASZEJ „INTYMNEJ” RELACJI Z MEDIAMI SPOŁECZNOŚCIOWYMI. 
TEKST Aleksandra Trendak   ZDJĘCIA mat. prasowe

TA ŃCZYMY  
W RYTM  
W YGRY WA N Y 
NA M PRZEZ 
BIG TECH

Aleksandra Trendak: Jak wyjaśnić trudne, 
technologiczne zagadnienia przeciętnemu 
Kowalskiemu i Kowalskiej.
Margo Koniuszewski: To właśnie jest celem tego au-
diobooka, a że jedną z najbardziej przyjaznych metod 
na objaśnianie jest storytelling, opowiadam à la bajkę 
o ekosystemie technologicznym, z którym jesteśmy na 
co dzień zrośnięci. Wszystko ma swoją ewolucję i nie 
inaczej jest z wymiarem tech. Cofam się zatem sto lat 
wstecz do prac nad pierwszymi komputerami, sztucz-
ną inteligencją, robotyką, aby pokazać, że używana 
przez nas technologia, która przenika każdą sferę na-
szego życia, nie wyskoczyła nagle jak królik z kapelu-
sza. W audiobooku podaję przykład znamienitej ak-
torki Hedy Lamarr, wielkiej propagatorki nauki, która 
podczas II Wojny Światowej opatentowała wynalazek 
tzw. fal skaczących, czyli metodę często zmieniających 
się częstotliwości. Bez tego nie mielibyśmy dzisiaj Blo-
otooth’a, GPS-u czy smartphona. Naszego obecnego 
scalenia z technologią nie sposób zrozumieć bez hi-
storycznego tła. Jeśli dziś powiedzielibyśmy laikowi, 
że przed 2000 rokiem założyciele Google’a Larry Page 
i Sergey Brin nie tolerowali reklam na ich platformie, 
twierdząc, że wypaczają one internet i szkodzą wyszu-
kiwarce, zapewne by w to nie uwierzył. Na przestrzeni 

M A RGO KON IUSZEWSK I 
O STR ITPZIE W I NTER N ECIE: 



lat podejście technologicznych gigantów zwanych Big 
Techiem zmieniło się diametralnie.

AT: Czy można zatem powiedzieć, że przeszliśmy od ery 
„dziewictwa”- czystości w internecie do ery striptizu?  
MK: To pytanie parafrazuje tytuł audiobooka „Striptiz 
w  erze apek i  algorytmów”. Wyobraźmy sobie tancer-
kę-striptizerkę w nocnym klubie, która w rytm muzyki, 
w tańcu odrzuca poszczególne warstwy garderoby. W pew-
nym momencie zostaje ona naga. Dokładnie tak samo jest 
z nami, jesteśmy jak golaski w sieci, dodatkowo prześwie-
tlone niczym promieniami rentgena, a wszystko za sprawą 
naszych śladów cyfrowych. Tańczymy w rytm wygrywany 
nam przez Big Tech, inaczej GAFA - Google’a, Amazona, 
Facebooka, Apple’a. Bo technologia jest pociągająca, kolo-
rowa, dynamiczna, po prostu ją lubimy i to jest jej awers, 
na pierwszy rzut oka nie widzimy jednak rewersu, którym 
jest wszechogarniająca nas w interencie kontrola. I to jest 
właśnie punkt, o którym warto rozmawiać.

AT: Jaki był ten przełomowy moment, dzięki któremu 
cały świat wiruje w rytmie „GAFA”?
MK: Wynalezienie smartfona - magnum opus naszych 
czasów. W 2007 roku pierwszy model zaprezentował nam 
Steve Jobs, Facebook funkcjonował już wtedy trzy lata. 
Smartfon stał się wodą na młyn dla aplikacji i mediów spo-
łecznościowych. Poprzez różnej maści apki dajemy algo-
rytmom uczenia maszynowego dostęp do naszego mózgu 
i emocji, odkrywamy się przed nimi. Smartphon wodzi 
nas na pokuszanie, nie możemy się mu oprzeć.

AT: Jak możemy chronić nasze dane, aby w niewłaściwy 
sposób nie były wykorzystywane bez naszej wiedzy?
MK: Należy najpierw zrozumieć czym jest to zagrożenie. 
Powinniśmy wiedzieć, jak funkcjonuje otaczający nas wy-
miar technologiczny, kim są jego gracze, w tym wypadku 
Big Tech. Platformom społecznościowym zależy na spie-
niężaniu naszych danych poprzez formułę „kliknij, daj 
emotkę, udostępnij”. Bardzo ważne w tej rozgrywce z so-
cial mediami jest to, abyśmy wiedzieli jak działa nasz mózg 
i emocje, bo właśnie na znajomości tych mechanizmów ba-
zują giganci interentu. Świadomość, świadomość i jeszcze 
raz świadomość, tylko dzięki niej możemy sprawować kon-
trolę i nie czuć się manipulowanymi. Przez to, że klikamy 
w byle co i komentujemy różne treści bez głębszego zasta-
nowienia ujawniamy nasze emocje, pragnienia i przekona-
nia polityczne. Wszystkie ślady cyfrowe wykorzystywane 
są przez algorytmy uczenia maszynowego. Analizują one 
naszą aktywność w sieci i na tej podstawie podsyłają nam 
treści. Każdy użytkownik danego medium społecznościo-
wego ma w nim à la spersonalizowaną szufladę. To co wi-
dzi na ekranie jest sprofilowane pod niego, na podstawie 
poprzednich kliknięć czyli śladów cyfrowych.

AT: Internet bazuje teraz na młodych użytkownikach. Co 
można zrobić, aby nie trafiali na treści nieodpowiednie 
dla swojego wieku, w tym pornografię?
MK: Właściwe jest to awykonalne. Można ich jedynie 
uwrażliwiać i  uświadamiać na temat zagrożeń w  sie-
ci. Mówimy o pokoleniu tzw. postmillenialsów, urodzo-
nych w świecie, gdzie od zawsze byli otoczeni technolo-
gią. Instytut Badawczy NASK co roku publikuje raport 

T A Ń C Z Y M Y  W  R Y T M  W Y G R Y W A N Y  N A M  P R Z E Z  B I G  T E C H

dotyczący zjawiska FOMO wśród młodzieży (fear of mis-
sing out) czyli strachu przed tym co nas omija. To choro-
ba cywilizacyjna współczesności związana z  obawą wy-
padnięcia z obiegu informacyjnego. W tym roku zbadano 
nastolatki w przedziale wiekowym 15-19 lat. Statystki są 
zatrważające, bowiem aż 94% z nich doświadcza silnego 
lub średniego poziomu lęku związanego z odłączeniem 
ich od internetu. A oni oprócz interakcji w świecie wirtu-
alnym, powinni mieć przede wszystkim bardzo dobrze 
ułożone relacje interpersonalne ze swoimi rówieśnikami. 
To co owocuje w pracy z młodzieżą to dyskusja i debata na 
argumenty, a nie prawienie im kazań. Rozmowa kształci 
krytyczne myślenie, umiejętność analizy i syntezy. Warto 
wyjaśniać jak działają algorytmy uczenia maszynowego, 
czym one właściwe są. Żąglujemy tym pojęciem bez rozu-
mienia jego znaczenia. Kiedy na spotkaniach autorskich 
opisuję, że np. przepis zrobienia ciasta jest algorytmem. 
Czyli co musi się zadziać, by powstała szarlotka. Jak w od-
powiednich proporcjach połączyć składniki; mąkę, jajka, 
masło, jabłka, aby prawdopodobieństwo udania się ciasta 
było jak największe, widzę błysk w oczach na widowni. 
Big Tech tworzy algorytmy, kodując w nich konkretne 

POPR ZEZ 
RÓŻ N EJ M A ŚCI 
A PK I DA J EM Y 
A LGORY TMOM 
UCZEN I A 
M A SZ Y NOW EGO 
DOSTĘP DO 
NA SZEGO 
MÓZGU I EMOCJ I, 
ODK RY WA M Y SI Ę 
PR ZED N I M I. 



polecenia do wykonania. Wyznacza im zadanie w stylu 
„Hej algorytmie masz tu coś do sklasyfikowania i analizy, 
zrób z tym to i to”. Uruchomiony zostaje system oceniania, 
który szacuje prawdopodobieństwo zdarzenia x, y, z, czy-
li, co zrobi Kowalski i pani Smith jeśli… Nie wszyscy są też 
świadomi, że algorytmy mogą dyskryminować dla przy-
kładu ze względu na płeć, wiek lub kolor skóry, ponieważ 
mają tzw. zakodowaną stronniczość, wynikającą z faktu, 
że uczą się od swojego internetowego ekosystemu, który 
jest odbiciem zjawisk funkcjonujących w społeczeństwie. 
Dobrym przykładem jest rekrutacja, która kilka lat temu 
miała miejsce w firmie Amazon. Użyto w niej algorytmu 
do procesu sortowania CV. Okazało się, że algorytm był 
stronniczy i dyskryminował kobiety, ale do tego stopnia, 
że odrzucał aplikacje, które zawierały kobiecą godność, 
nazwę szkoły z żeńską patronką, a nawet żeńskie sporty 
wpisane w rubryce hobby takie jak siatkówka plażowa ko-
biet. Jest to przykład, który otwiera nam oczy, ponieważ 
zaraz te młode osoby wejdą na rynek pracy i oprócz zaba-
wy na Facebooku, Instagramie i Tik Toku, powinny znać 
mechanizmy funkcjonowania świata tech.  

AT: Tak, zdecydowanie. Mam jeszcze jedno pytanie, 
trochę odbiegające od tematyki poruszonej 
w audiobooku, ale ostatnio odbyła się ważna 
konferencja dla Facebooka, Google’a i Microsoftu, 
w czasie, której ogłoszono projekt Metawersum, 
którego jednym z filarów są okulary VR (virtual reality). 
Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że jego założenia 
przypominają scenariusz filmu Player One, gdzie całe 
społeczeństwo żyło w wirtualnym świecie, właśnie 
dzięki tym okularom. Czy właśnie czymś takim ma być 
Metawersum? Czy można traktować to jako zagrożenie? 
Czy pewnego rodzaju innowację?
MK: Zaraz wrócę do Metawersum, ale czy słyszała pani 
o tym, że w Rosji krowy dostały właśnie takie okulary VR, 
aby nie stresować się rzeczywistością?

AT: Tak, tak, dzięki nim miały dawać więcej i lepszej 
jakości mleko. Wydaje mi się z jednej strony to bardzo 
abstrakcyjne, a z drugiej straszne.
MK: Na początku może wydać się to nam surrealistyczne, 
ale wiemy jak w większości gospodarstw hodowlanych są 
traktowane zwierzęta, dlatego właśnie dano im okulary, 
aby mogły sobie wyobrazić, że żyją na pastwisku z trawą, 
ziołami i pięknymi kwiatami. Ciekawe czy eksperyment 
odniesie sukces? Wracając do Metawersum, nie jest ta-
jemnicą, że obecnie Facebook, a właściwie powinniśmy 
już mówić Meta, jest bardzo krytykowany za brak działań 
w kwestiach negatywnego wpływu platformy na zdrowie 
psychiczne dzieci i nastolatków oraz za to, że używane 
przez nich algorytmy promują mowę nienawiści, przemoc 

na tle rasowym, polaryzują społeczeństwa czy z taryfą 
ulgową traktują użytkowników VIP, pozwalając im na wię-
cej niż przeciętnemu Kowalskiemu i pani Smith. Nie cich-
ną głosy, że to właśnie od tych kwestii ma odciągnąć uwagę 
Metawersum – internet trójwymiarowej, wirtualnej rze-
czywistości, w którym będziemy, a nie na który patrzymy. 
To projekt zaplanowany na 5-15 lat, mają go tworzyć m.in. 
Facebook/Meta, Microsoft i Google. Meta twierdzi, że za-
leży jej, aby zabrać ludzi ze zwykłego internetu do świata 
tak zwanego aktywnego internetu, szczególnie w kontek-
ście młodego pokolenia, dla którego taki świat jest bardziej 
naturalny i ekscytujący. Dziennikarze stawiają jednak 
wiele pytań m.in. o to jak będą chronione nasze dane, sko-
ro firma nie jest tego w stanie dobrze robić obecnie? Czy 
użytkownicy nie są popychani w kolejną skrajność, która 
będzie jeszcze bardziej uzależniać? Wchodzimy w zupeł-
nie nowy rodzaj cyfrowej interakcji. Platforma przekonu-
je, że nie jest jej intencją wyeliminowanie relacji interper-
sonalnych między ludźmi. Chcą tylko, aby użytkownicy 
spędzali ten sam czas w „niezwykłym” internecie. Są to 
piękne hasła, brzmiące podobnie do tych, które Facebook 
głosił, niespełna 20 lat temu, zachęcając pierwszych użyt-
kowników do rejestracji swoich kont. Jednak nikt wtedy 
nie wspominał o misternym planie zarabiania pieniędzy 
na naszych danych w ukryciu. Czas pokaże jak będą się 
rozwijać poszczególne fazy projektu. Warto jednak pamię-
tać, że z technologią jest tak jak z łyżką, możemy jej użyć 
na wiele sposobów; do mieszania herbaty, zjedzenia zupy 
lub podgrzania heroiny przed wstrzyknięciem, ale to nie 
łyżka jest decydentem! Metawersum świetnie może służyć 
do edukacji, chociażby studentom medycyny w przyswa-
janiu anatomii. Weźmy cyfrowy model 3D mózgu, jakość 
studiowania z takim narzędziem jest nieporównywalna do 
nauki bazującej na zwykłym atlasie czy książce. Podstawą 
jest bycie mądrze otwartym na wymiar tech. Krytyczne 
myślenie o technologii, która nas otacza i dbanie o swoje 
bezpieczeństwo oraz prywatność. Bo wszystko ma swoje 
mocne i słabe strony, dlatego logiczne i krytyczne myśle-
nie były i zawsze będą w cenie.

AT: Czyli po raz kolejny wracamy do kształtowania 
świadomości. Czytaj, analizuj i nie klikaj bezmyślnie.
MK: Jesteśmy dopiero na początku ery cyfrowej, wszystko 
przed nami. Nową rzeczywistość kreować będą nie tylko 
wielkie, emblematyczne postaci, takie jak Elon Musk lub 
Mark Zuckerberg, ale ogromny tłum ludzi mniej znanych, 
a wręcz bezimiennych, którzy na różne sposoby posze-
rzają granice naszego poznania. Główną cechą naszego 
rozumu jest jego otwartość. Jak mawiał wielki filozof Karl 
Popper celebrujmy zdolność człowieka do doświadczania 
zmiany, monitorując jej kierunek. Zarządzajmy technolo-
gią i nie pozwólmy, aby technologia zarządzała nami. 

F O R  H E R 5 6 – 5 7
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Bransoletka Horse 
Bransoletka z oryginalnym  wzorem 
konia artystycznie uchwyconym  
w jego ruchu.

Materiał: srebro – próba  925
Długość:18cm

Przystań
Marika Krajniewska

Powieść choć jest fikcją, została 
mocno osadzona w realiach hi-
storycznych. Jest tu i działalność 
konspiracyjna Umińskiej, i wojenny 
teatr Leona Schillera, i codzien-
na – jakże niezwykła – walka 
superbohaterek.

Krem z Bakuchiolem 
Lekki krem o złożonym składzie 
(na dzień lub/i na noc) zawie-
rający roślinny odpowiednik 
retinolu – Bakuchiol.

https://buytoo.pl


czoraj, 5 grudnia, pierwsza dama 
amerykańskiej eseistyki obchodzi-
ła swoje 87 urodziny. Filigranowa, 

zawsze w dużych, ciemnych okularach i pa-
pierosem w dłoni. Podobna do Eve Babitz, 
a jednocześnie diametralnie inna. Na pewno 
o wiele smutniejsza. Bystra, precyzyjna, czuła 
i delikatna. Joan Didion to rzemieślnik słowa 
i skromny narrator, której teksty od dziesię-
cioleci kształtują nowe pokolenia.  

F O R  H E R 5 8 – 5 9

TEKST Julia Trojanowska  ZDJĘCIA Mat. Prasowe

miała zaledwie 5 lat. W Dryfując do Betlejem 
Didion wspomina swój pierwszy notatnik, 
który podarowała jej matka – blok Big Five. 
Jej pierwszy wpis dotyczył kobiety, która jest 
pewna, że zamarza w arktyczną noc, by prze-
konać się rano, że tak naprawdę znajduje się 
na pustyni i zaraz zginie od żaru lejącego się 
z nieba. Według Didion, ten zapis świadczy 
o ciągnącym się za nią aż do dorosłości po-
padaniu ze skrajności w skrajność. Jej chęć 

W DZIECKO DOTKNIĘTE 
PRZECZUCIEM
Ludzi kształtuje krajobraz, w którym dorasta-
ją – ją ukształtowało Sacramento. Urodziła się 
w stolicy stanu Kalifornia 5 grudnia 1934 roku 
i to właśnie na Zachodnim Wybrzeżu spędziła 
większość swojego życia. Jej talent do przele-
wanie myśli i lęków na papier dał o sobie znać 
bardzo wcześnie, bo zaczęła notować gdy 

WSZYSTKIE SMUTKI 
JOA N DIDION



( N A S Z E )  P R A W O  D O  P R Z Y J E M N O Ś C I

powróci. Zbiór ten stał się przełomowym 
w jej karierze i wyniósł ją do rangi gwiazdy 
dziennikarstwa i literatury non-fiction.

Przełom lat 60. i 70. był czasem horroru 
i chaosu. Zabójstwo Sharon Tate i czterech 
innych osób, dokonane przez sektę Char-
les’a Mansona na Cielo Drive, w sąsiedztwie  
domu Didion i Dunne’a. Śmierć Janis Joplin 
i Jima Morrisona, ruch hippisów, wszechobec-
ne psychodeliki i kryzys w małżeństwie – „To 
był ciężki czas”, powie w dokumencie Joan 
Didion: Wszystko w rozpadzie. Razem z ro-
dziną przeprowadziła się blisko morza i nagle 
znowu wszystko zaczęło mieć sens. Była tam 
szczęśliwa – organizowała przyjęcia, na któ-
rych pojawiali się Steven Spielberg i Warren Be-
atty. Rozbudową ich domu w Malibu zajmował 
się Harrison Ford, wtedy jeszcze początkujący 
aktor i… stolarz. Sielanka w życiu prywatnym 
mieszała się z tematami, które Didion w dal-
szym ciągu podejmowała, pisząc dla The New 
York Times, Life i Esquire. Później nastał czas 
New York Review Of Books, zwróceniu się ku 
tematom takim jak polityka George’a W. Busha 
i Dick'a Cheneya czy wojna domowa w Salwa-
dorze. Bystry obserwator, powie o niej redaktor 
naczelny, Robert Silvers. Wyjechała z rodziną 
do Nowego Jorku, który w kolejnych latach 
przysporzyć jej miał wiele cierpienia. 

SMUTNA LEGENDA ESEISTYKI 
„Siadasz do kolacji i życie jakie znasz, się 
kończy” – takimi słowami zaczyna się książ-
ka Didion Rok magicznego myślenia, napisa-
na by rozliczyć się z okrutnymi wydarzenia-
mi, które przyniosła końcówka 2003 roku. 
W przeciągu zaledwie kilku dni, jej córka za-
chorowała, a ukochany mąż zmarł. Maraton 
mierzenia się z bólem nabrał jednak rozpędu 
– w 2005 roku, niecałe dwa lata po śmierci 
Dunne’a, Didion żegna również Quintanę. 
Rok magicznego myślenia jest jedną z ostat-
nich pozycji w literackim dorobku Didion. 
W 2011 roku powstaje Blue Nights, o śmierci 
Quintany i jest zwieńczeniem procesu prze-
pracowania straty. 

Joan Didion to czołowa przedstawicielka 
amerykańskiego dziennikarstwa. Dziś, już 
87-letnia, mieszka w Nowym Jorku. Jej legen-
da żyje natomiast w zbiorowej świadomo-
ści, jako kronikarki niespokojnych czasów, 
których pokłosie odczuwalne jest  do dziś. Di-
dion to cichy świadek minionych wydarzeń, 
którego słowa przelane na papier wybrzmia-
ły głośniej niż głos. 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

zapisywania nigdy jednak nie była wypadkową 
dokumentalistycznego odbioru otaczającego 
ją świata, a uporczywym kształtowaniem rze-
czywistości po swojemu. 

Ostatni rok studiów na Uniwersytecie 
Kalifornijskim w Berkeley przyniósł wielką 
zmianę – dzięki wygraniu konkursu literac-
kiego magazynu Vogue, Didion stała się jedną 
z jego redaktorek. Zostawiła swoje rodzinne 
Sacramento, by przenieść się do Nowego Jorku 
i rozpocząć nowy, ekscytujący rozdział w swo-
im życiu. Pod wodzą Jessici Davies i Diany 
Vreeland, Vogue był biblią czasów, w których 
haute couture przeżywało swój złoty wiek,  
a dzięki takim postaciom jak Truman Capote 
czy Thomas Wolfe dziennikarstwo skręciło na 
zupełnie nowe tory, które nazwano Nowym 
Dziennikarstwem. Didion, ze swoim stylem 
prowadzenia narracji i obnosząc się z pozornie 
nieistotnymi szczegółami opisywanej rzeczy-
wistości, wyniosła reportaż do rangi literatury 
pięknej. Wydawać by się mogło, że idealnie od-
nalazła się nowojorskim środowisku. Nic bar-
dziej mylnego. Wyszła za mąż i szybko wróciła 
tam, skąd przybyła. 

PARTNERZY NA CAŁE ŻYCIE
Zakochanie się nigdy nie było częścią jej 
natury, jej świata. Swoją chęć poślubienia 
pisarza i dziennikarza Johna Gregory’ego 
Dunne’a określiła jako determinację. Pozna-
ła go w kluczowym dla siebie momencie, bo 
cierpiąc na nerwicę i zmagając się z coraz to 
bardziej nasilającymi się stanami lękowymi. 
Nowy Jork nie był dla niej – razem z Dunnem 
uciekli do Kalifornii, szukając domu jako „pi-
sarz i jego żona”. On faktycznie pisał, „jego 
żona” również, a Zachodnie Wybrzeże stało 

  Tekst powstał w oparciu o dwie 
książki Joan Didion, Dryfując do 
Betlejem i Rok Magicznego Myślenia 
oraz film dokumentalny Joan Didion: 
Wszystko w rozpadzie.

się ich specjalnym miejscem. Nie mogąc mieć 
swoich dzieci, w 1966 roku adoptowali nowo-
narodzoną dziewczynkę i dali jej na imię Quin-
tana. W tamtym okresie, między pisaniem 
a wychowywaniem dziecka, Didion szalała na 
punkcie The Doors, piła zimną colę i zaja-
dała solone migdały. To był jej czas.

Ona i Dunne partnerowali sobie nie tylko 
w życiu, ale również w pracy. Byli swoimi pierw-
szymi czytelnikami i najsurowszymi krytyka-
mi. Pracowali często razem nad scenariuszami 
filmowymi – jednym z ich wspólnych dzieł jest 
scenariusz do musicalu Franka Piersona A star 
is Born z Barbrą Streisand i Krisem Kristoffer-
sonem w rolach głównych. „To jak robienie no-
tatek dla reżysera”, powie. A w tym zawsze była 
dobra. Dunne to partner na całe życie. Ich mał-
żeństwo, jak przystało na dwójkę pisarzy, pełne 
było wzlotów i upadków, jednak przeżyli razem 
40 lat – związek przerwała dopiero śmierć Dun-
ne’a, który zmarł w 2003 roku. 

KRUCHA RZECZYWISTOŚĆ
Didion przyszło obserwować Stany Zjed-
noczone w momencie, w którym wszystko 
było w rozpadzie, a myśli ludzi zajmowały 
narkotyki, morderstwa i  bunt przeciwko 
ówczesnemu porządkowi. Zbiór Dryfując 
do Betlejem wydany 1968 roku traktował 
o wszystkim, czym zajęta była Ameryka, 
jednak bez surowej oceny zastanej rze-
czywistości, a próby jej zrozumienia i inter-
pretacji. Joan znikała w swoich tekstach, by 
pozwolić na prowadzenie opowieści swoim 
bohaterom, którzy zawieszeni byli gdzieś 
pomiędzy kontrkulturami a,   kontrrewolu-
cjami – stali się znakiem minionych czasów, 
symbolami Kalifornii, która już nigdy nie 



HA N NAH FIELDING: 
„PIE ŚŃ N ILU” T O POW RÓ T 
DO KOR ZEN I! 
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TEKST Jakub Wejkszner   ZDJĘCIA Mat. Prasowe

Kuba Wejkszner: „Pieśń Nilu” to Twoja 
najnowsza książka. Zanim zgłębimy się 
w temacie, chciałbym zapytać – jaka 
historia kryje się za tą książką? Jakie są 
kulisy jej powstania?

Hannah Fielding: „Pieśń Nilu” to dla mnie po-
wrót do domu, książka, którą musiałam na-
pisać. Akcja mojej pierwszej powieści, którą 
opublikowałam 9 lat temu, dzieje się w Afryce, 
w Kenii i od tamtego czasu napisałam wiele 

książek, których akcja toczy się w krajach eu-
ropejskich, które kocham. Z każdą czułam jed-
nak, że ciągnie mnie coraz bardziej do Egiptu, 
mojej ojczyzny.

Jest wiele rzeczy, które kocham w Egip-
cie. Ciepło ludzi, ich ciekawość, ich poczucie 
humoru. Kuchnia oraz kultura, szmer i zgiełk 
miast takich jak Aleksandria, gdzie się urodzi-
łam i Kair, gdzie mieszkałam.

Kocham także krajobraz Górnego Egiptu, 
Nilu, po którym feluki pogodnie pływają z an-
tycznym sznytem; niekończące się pola, rozcią-
gające się w dal, przepierzone małymi miastecz-
kami ze ścianami z błota i nierównomiernymi 
ścieżkami ozdobionymi palmami, gdzie ludzie 
wciąż podążają za tradycją przodków. Jest to 
miejsce odległe od problemów współczesnego 
świata, miejsce głębokiego spokoju.

Oczywiście, przyciąga mnie także histo-
ria egipskiej cywilizacji. Zawsze interesowały 
mnie starożytne monumenty, takie jak pira-
midy i spędziłam wiele godzin podróżując po 
świątyniach i grobowcach, wpatrując się w ar-
tefakty w muzeum w Egipcie i innych krajach 
na całym świecie.

Naprawdę, jak można by nie napisać histo-
rii miłosnej w tym miejscu? Jest to piękny i fa-
scynujący kraj, idealne tło dla romansu.

Aida, główna bohaterka Twojej 
książki, jest silną i niezależną kobietą, 
co jest problematyczne dla wielu jej 
pobratymców w Luxorze. Czy sądzisz, że 
jest to kwestia kulturowa, religijna czy to 
zupełnie coś innego?
Są dwa aspekty życia Aidy, które miały niesa-
mowity wpływ na jej niezależność.

Pierwszy to jej rodzina. Niestety, matka Aidy 
zmarła, gdy ona była jeszcze dzieckiem, co spo-
wodowało, że to ona stała się „kobietą” w domu. 
Naturalnie, musiała przez to szybko dojrzeć i stać 
się bardziej niezależną i odporną niż mogłaby 
być. Dodatkowo, wychowana przez ojca, człowie-
ka inteligentnego i progresywnego, miała moż-
liwość zdobywania budujących ją doświadczeń. 
Na przykład, zamiast zostawiać w domu z nianią, 
ojciec zabierał ją na wykopaliska archeologiczne, 
dając jej jednocześnie dostęp do strefy zdomino-
wanej przez mężczyzn.

Dodatkowo, lata pracy jako pielęgniarka 
w Londynie, podczas nalotów w trakcie II Woj-
ny Światowej zmieniły ją bezpowrotnie. Jak 
każdy, kto przeżył oblężenie miasta, musiała 
przetrwać trudy i horror wojny. Nauczyła się 
jak przetrwać, jak być twardą. Jak być sobą.

Jest wiele postaci męskich w Twojej książce, 
niektóre pozytywne, inne trochę mniej. Jak 
piszesz mężczyzn? Mam na myśli, w jaki 
sposób eksplorujesz męski umysł?
Antagoniści są całkiem prości do wymyślenia, 
co jest trochę niepokojące; ich rolą jest to, by 

Z AUTORKĄ BESTSELLEROWYCH ROMANSÓW ROZMAWIA JAKUB WEJKSZNER

https://hannahfielding.net


sprawić, że bohaterka, a idąc dalej – czytelnik, 
czuli się niekomfortowo. Bohaterowie z drugiej 
strony potrzebują dużo więcej rozwinięcia, co 
jest to dla mnie fascynujące samo w sobie.

We wszystkich moich książkach, główni 
bohaterowie mają wady, ale czyż nie wszy-
scy je mamy? Jest bardzo łatwo stworzyć bo-
hatera romansu jako po prostu atrakcyjne-
go, silnego i „męskiego”, z sukcesami w pracy 
zawodowej i bogatego. Musi być w tym jednak 
coś więcej; musi mieć swoje słabości, musi się 
zmagać z jakimiś demonami. Czytelnik musi 
móc się do niego odnieść, musi być ludzki.

By czytelnik mógł zrozumieć perspekty-
wę bohatera, musi wejść w jego buty, dlatego 
właśnie w swoich książkach staram się wpro-
wadzić sekcje opowiedziane z perspektywy bo-
hatera. Bohaterka ma jedną percepcję, ale bo-
hater może mieć całkiem inną i tylko poprzez 
spojrzenie na świat jego oczami możemy zro-
zumieć jak myśli i czuje, co motywuje go i co 
nim porusza. W związku z tym, myślę że naj-
lepszym sposobem eksplorowania męskiej 
perspektywy jest włączenie jej do narracji.

Historia Aidy ma wiele podobieństw do 
Twojej. Jak wiele Hannah jest w Aidzie?
Myślę, że wszyscy pisarze naturalnie zawiera-
ją coś o sobie w swoich książkach, nawet jeśli 
niewiele, ponieważ piszemy prosto z serca. 
Aida ma coś z mojej niezależności, jaką wyka-
zywałam w jej wieku. Ja także podróżowałam 
i wydeptywałam swoją ścieżkę, pojechałam za 
granicę na uniwersytet, zamieszkałam w An-
glii i zbudowałam biznes renowacji nierucho-
mości. To wszystko było bardzo romantyczne, 
oczywiście, podobnie jak ja teraz i tak jak Aida 
byłam zdeterminowana poślubić kogoś z miło-
ści. Szczęśliwie, udało mi się i do dziś inspiruje 
mnie to do pisania romansów, które sprawiają, 
że bohaterki czują się tak spełnione jak ja. 

Aida jest rozdartą bohaterką. Żongluje 
pomiędzy chęcią bycia pielęgniarką, 
osobą, która pomaga innym a walką 
o sprawiedliwość dla jej niesłusznie 
oskarżonego ojca, ekskluzywnym życiem 
i zakochiwaniem się w „złym” mężczyźnie. 
Jakbyś ją opisała? Jaki jej portret 
stworzyłaś w jej głowie?
Dla mnie charakter Aidy jest prosty w swoim 
skomplikowaniu. Jest młodą kobietą, która szu-
ka siebie i swojej drogi w życiu. Nie jest to pro-
ste: to znaczy, ciągnie ją w różnych kierunkach. 
Romans, rodzina, dom, kariera, marzenia, wia-
ra – wszystkie te nici łączą się w tkaninę życia 
i bardzo łatwo mogą się poplątać. Mimo tego, 
że pochodzi z bogatej rodziny, mimo tego, że 
jest córką mężczyzny oskarżonego o straszną 
zbrodnię, Aida jest tak naprawdę taka, jak każ-
da inna młoda kobieta, która stara się zrozu-
mieć kim jest i gdzie jest jej miejsce na świecie.

 WIĘCEJ NA:
www.hannahfielding.net
pl.hannahfielding.net
#SongoftheNile #NABEPinnacleBookAwards 
#AmericanFictionAwards #BigBookAward

Czy trudno jest pisać romans w dzisiejszych 
czasach? Czy czujesz, że czasami się 
cenzorujesz? Pytam, gdyż myślę, że 
współczesny świat nie dorósł jeszcze do 
współczesnych ideologii.
Nie mogłabym pisać powieści w jakimkolwiek 
innym gatunku niż romans. Jestem marzyciel-
ką, romantyczką. Zakochałam się w „miłości” 
bardzo wcześnie, moi rodzicie i guwernantka 
opowiadali mi bajki i nigdy nie straciłam chęci 
tworzenia historii, które grzeją serce.

Czy romans nie łączy się ze współczesnym 
myśleniem? Myślę, że to nie do końca prawda. 
Może sposób, w jaki przedstawiamy romans 
mógł się zmienić, ale ostatecznie zawsze bę-
dziemy pragnąć historii o połączeniu między 
ludźmi, wspólnocie i jedności, pasji i pięknie, 
a ostatecznie, o nadziei.

Czego szukasz w Twoich postaciach? Czy 
jest jakaś cecha albo sposób bycia, które 
pragniesz znaleźć i na nich zbudować postać?
Kiedy pracuję nad powieścią, zazwyczaj zaczy-
nam od lokacji – Kenia, Włochy, Hiszpania, 
Grecja i ostatnio Egipt. Po tym myślę o bohate-
rze lub bohaterce. Nie zaczynam od tego jak wy-
glądają, zaczynam od ich życia. Co jest ich wiel-
kim marzeniem w życiu? Jaki jest ich talent, ich 
kariera? Z jakiej pochodzą rodziny? Jakie cięża-
ry noszą na swoich barkach; jaki ból ukształto-
wał ich charakter? Czy są romantykami, czy 
raczej trzeba ich przekonywać? Czy łączą się ze 
swoją pasją, czy raczej uciekają od niej?

Bohater i bohaterka powieści są w podró-
ży, muszę zidentyfikować jaki jest jej począ-
tek, jakie przeszkody ich miłości zaistniały 
i jak je pokonają.

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

N I E MOG Ł A BY M PISAĆ 
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W Twojej książce poruszasz temat 
problemów kobiet w tamtych czasach. Choć 
są to problemy klasy wyższej, to jednak 
pokazują w jaki sposób postaci wchodzą ze 
sobą w interakcje. Szczególnie biorąc pod 
uwagę to, jak twarda i bezkompromisowa 
jest Aida. Czy jest to coś, czym się 
pasjonujesz? Czy czujesz, że jest to bardziej 
wojna między klasami niż płciami?
Dla mnie, osadzenie powieści w Egipcie lat 40-
tych naturalnie oznaczało eksplorację społecz-
nego krajobrazu tych czasów. Powojenny hedo-
nizm arystokracji, wylegiwanie się na słońcu 
zestawione ze zmarszczkami politycznych nie-
pokoi, które niedługo miały spowodować wiel-
ką transformację społeczną. 

Aida jest silną kobietą, żyjącą w męskim 
świecie i jest to niekomfortowa rzeczywistość 
dla niej. Mieszkała w Anglii, pracowała jako 
pielęgniarka, widziała wiele cierpienia, prze-
trwała bombardowania, żyła niezależnie, jak 
można więc oczekiwać od niej, że wróci do 
Egiptu i po cichu weźmie ślub z sąsiadem tyl-
ko z uwagi na konwenanse i połączenie włości? 
Czy naprawdę miałaby dożyć swych dni jako 
pani na włościach?

Tak, Aida jest w jakiś sposób uwięziona jako 
kobieta i jako członkini klasy wyższej, w obu 
przypadkach oczekuje się od niej, że podda się 
wysłowionym i niewypowiedzianym zasadom. 
Ale one, jak to mówią, są po to, by je łamać…

Czy masz już plany na kolejną książkę? Jeśli 
tak, co chciałabyś zbadać?
Kiedykolwiek publikuję powieść, zawsze po 
cichu pracuję już nad kolejną. Następna po-
wieść będzie miała miejsce w Camargue, we 
Francji – nie tak daleko od mojego domu na 
południowym wybrzeżu, w wyjątkowym miej-
scu z naturalnym rezerwatem. Bohaterka jest 
tour-operatorką i bohaterką francusko-hisz-
pańskiej arystokracji ze straszliwym sekre-
tem. Naturalnie, spodziewajcie się dramatów, 
zagadek oraz pasji!  

ENGLISH

HANNAH FIELDING: “SONG OF THE 
NILE” IS A RETURN TO THE ROOTS!

Jakub Wejkszner in conversation with best-selling 
romance novel author

“Song of the Nile” is your latest book. 
Before we’ll delve into the thick of it, what 
was the story behind that book? How did it 
come about?
Song of the Nile was a homecoming for me – 
a book I had to write. My first novel, published 
nine years ago, was set in Africa, in Kenya, 
and since then I have written books set in 
European countries that I love. But with each 
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book I wrote there was a pull to return home to 
Egypt, my homeland.

There is so much I love about Egypt. The 
warmth of the people, their curiosity, their 
sense of humour. The cuisine and the culture; 
the bustle and buzz of cities like Alexandria, 
where I was born, and Cairo, where I later lived. 

I love the landscape of Upper Egypt: the 
Nile, on which the feluccas (sailboats) glide 
serenely as they have since antiquity; the end-
less fields stretching afar, peppered with tiny 
villages with their mud walls and winding ways 
fringed with palms, where people still follow 
the traditions of their ancestors. This is a place 
far removed from the trappings of everyday life, 
a place of deep-abiding peace. 

Of course, I am also drawn to the great 
history of the Egyptian civilisation. I have 

always had a keen interest in the ancient sites 
like the Pyramids, and have spent countless 
hours touring temples and tombs and gazing 
at artefacts in museums in Egypt and other 
countries worldwide.

Really, how could I not set a love story here? 
It is a beautiful and fascinating country, the 
perfect backdrop for romance.
 
Aida is a strong, independent woman, which 
is a problem for many in her surroundings in 
Luxor. Do you feel like it’s a cultural thing, 
religious or something completely different?
Two aspects of Aida’s life have had a great deal 
of influence on her independence. Firstly, her 
family. Sadly, Aida’s mother died when she was 
a child, which left her the ‘woman’ of the house. 
Naturally, that made her grow up a great deal 
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and become more independent and resilient 
than she may otherwise have been. In addition, 
being raised by her father, a progressive and in-
telligent man, she was able to have experiences 
that strengthened her. He would take her to ar-
cheological digs, for example, rather than leav-
ing her behind at home with her nanny, thereby 
giving her access to a male-dominated sphere.
Secondly, Aida’s years working as a nurse in 
London during the Blitz changed her irrevoca-
bly. As for everyone living through wartime in 
a city under attack, she has had to endure hard-
ship and horrors. She has learned to be a survi-
vor, to be tough. To be her own person.
 
There is a variety of male characters in 
your book, some positive, some rather 
bad. How do you write male characters? 
By that I mean, how do you explore the 
male perspective?
Antagonists are quite easy – if unsettling – to 
dream up; their very role is to make the her-
oine, and by extension the reader, uncom-
fortable. Heroes, though, require much more 
development, but this is fascinating work for 
me. In all of my books the main characters are 
flawed, for aren’t we all? It is too easy to think 
of a romance hero as simply an attractive man, 
strong and virile, maybe successful in his work 
and perhaps wealthy. But there has to be so 
much more than that; he has to have his own 
weaknesses, struggles, demons. He has to be 
relatable, human. In order for the reader to un-
derstand the hero’s perspective, they need to 
stand in his shoes, and that is why in my books 
I always include sections told from the hero’s 
point of view. The heroine has one perception, 
but the hero’s may be quite different, and it is 
only by seeing the world through his eyes that 
we can understand how he thinks and feels, 
what motivates him and moves him. Thus, 
I feel the best way to explore the male perspec-
tive is to incorporate it into the narrative.

The story of Aida has a lot of similarities to 
your own. How much Hannah would you say 
is in the Aida character?
I think all writers naturally reveal something of 
themselves in their books, however small, be-
cause we write from the heart. Aida has some-
thing of my own independent streak at her age: 
I too travelled then and forged my own path, 
going to university abroad, settling in England, 
and then building a property renovation busi-
ness there. I was a romantic then, of course, 
as I am now, and like Aida I was determined to 
marry for love. Very happily, I did, and to this 
day I am inspired to write romances that leave 
the heroines fulfilled, as I am.  

Aida is a torn character. She juggles 
between wanting to be a nurse who helps 

people, fighting for justice for her wrongly 
accused father, living a luxurious lifestyle 
and falling for the “wrong” man. How would 
you describe her? What was her portrait in 
your mind when you created her?
For me, Aida’s characterisation is simple for 
its complexity. She is a young woman find-
ing herself and her path in life, and that is 
not straightforward: it means being pulled 
in different directions. Romance, family, 
home, career, dreams, beliefs… these are 
the threads that are interwoven into the 
fabric of life, and they can so easily become 
tangled. Though she may be from a wealthy 
background, though she may be the daugh-
ter of a man accused of a terrible crime, 
Aida is essentially just like any other young 
woman, doing her best to work out who she 
is and where she belongs. 

Is it hard to write romance fiction in 
modern times? Do you find yourself self-
censoring sometimes? I’m asking, because 
I feel like modern world did not yet catch 
up to modern ideologies.
I couldn’t write any other kind of book than 
romance. I am a dreamer, a romantic. I fell in 
love with love at an early age, when my par-
ents and my governess would tell me fairy 
tales, and I have never lost the desire to cre-
ate stories that warm the heart. Is romance 
out of step with modern thinking? I don’t 
believe so. Perhaps how we portray romance 
may develop, but ultimately we will always 
want stories about human connection, about 
togetherness and unity, about passion and 
beauty – about, ultimately, hope.

What do you look for in your characters? Is 
there some characteristic or a habit that you 
seek out and then built upon?
When I am dreaming up a new novel, I of-
ten begin with the location: Kenya, Spain, 
Greece, Italy and most recently Egypt. Then 
I think about the hero or heroine. I do not 
begin with a name or how they look; I begin 
with who they are. What is their big dream in 
life? What is their talent, their career? What 
is their family background? What burdens 
do they carry; what pain has shaped their 
character? Are they a romantic, or in need 
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of convincing? Are they in touch with their 
passion, or do they run from it?

The hero and heroine of a novel are on 
a journey, and I must identify at the outset what 
that journey will be. What obstacles to their 
love exist, and how will they overcome these?  

In your book, there is a part that relates to 
women struggle during that times, although 
it is an upper class kind of struggle, it shows 
in the way characters interact with each 
other. Especially considering how tough 
and uncompromising Aida seems to be. 
Is it something you’re passionate about? 
Or maybe you feel that it’s rather a class 
warfare than war between sexes?
For me, setting a novel in 1940s Egypt nat-
urally meant exploring something of the so-
cial landscape of the time: the post-war he-
donism of the aristocracy, making hay while 
the sun shone, juxtaposed with ripples of 
political unrest that would soon see massive 
transformations in society. 

Aida is a strong woman living in a man’s 
world, and that is an uncomfortable reality 
for her. She has lived in England, worked 
as a  nurse, seen great suffering, survived 
bombings, lived independently – how can 
she be expected to return to Egypt and qui-
etly be married off to a neighbour simply for 
the convenience of merging their proper-
ties? Can she really live out her days as ‘the 
lady of the manor’?

Yes, Aida is somewhat trapped by being 
both a woman and a member of the upper 
classes, for both come with expectations 
that she will conform with spoken and un-
spoken rules. But rules, as they say, are 
meant to be broken…

Do you have any plans for the next book? If 
so, what would you like to explore?
Whenever I publish a new novel, I am always 
quietly working away on the next one. My forth-
coming novel is set in Camargue, France – not 
far from my home on the south coast and such 
a beautiful location with its nature reserve. The 
heroine is a tour operator and the hero a half-
French, half-Spanish aristocrat with a devastat-
ing secret. Naturally, drama, mystery and pas-
sion will ensue!  
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SMAKI 
A NDRZEJA POLA NA 
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TEKST Jakub Wejkszner   ZDJĘCIA Grzegorz Grzeszczak

O TY M CO JE ŚĆ, JA K JE ŚĆ I NA J NOWSZEJ KSI Ą ŻCE 
„CZTERY PORY ROKU NA POLA N IE SM A KÓW"
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Kuba Wejkszner: Cześć Andrzeju.
Andrzej Polan: Cześć Kuba. 

Cóż za zaskakujące spotkanie! 
No bardzo jestem zaskoczony. Cieszę się, że 
przyszedłeś, nareszcie! 

Gdy pierwszy raz tu wszedłem, miałem 
coś takiego, że to jest taka górska chatka, 
zamknięta w centrum Warszawy. Taka 
mała knajpeczka, która jest pomiędzy 
innymi w Zakopanem. 
A  dlaczego? Przecież tutaj nie ma dużo 
drewna. 

Właśnie nie ma, ale jest tutaj po 
prostu taki klimat, który odczuwam też 
w tamtym zakątku. 
Wiesz…dużo choinek, dużo światła, fajny 
podkład muzyczny, który na czas naszej roz-
mowy został wyłączony. Myślę, że to powo-
duje, że atmosfera jest rzeczywiście bardzo 
przyjemna. Prawie jak w chatce góralskiej. 

Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o gotowanie 
to powiem Ci szczerze, nie jestem w tym 
ekspertem, ale to ja jestem odpowiedzialny 
za takie ogólne gotowanie w moim domu. 
Staram się robić tak, że robię np. dwa dni 
z jakimś mięsem, dwa dni wege i dwa dni 
jakieś takie rybne. Coś w ten deseń. 
Czyli urozmaicone? 

Tak, staram się robić urozmaicone posiłki, 
żebyśmy żyli długo. <śmiech>
Bardzo mi się to podoba. Dobrze, że nie jeden 
garnek na tydzień. 

Tak, nie jeden garnek na tydzień ale jeden 
garnek na dwa dni. 
Super, to jest bardzo pocieszająca informacja. 

Teraz tak… jest to trudne zadanie. 
Najtrudniejsze zadanie jakie jest to 
supermarket. Jest coraz trudniej znaleźć coś 
takiego, co jest albo ciekawe, albo w ogóle 
spożywalne. Jak do tego podchodzisz? 
W jaki sposób to u Ciebie się odbywa? 
Chodzi ci o zakupy do domu czy do restauracji?

Może tak i tak. 
To tak naprawdę dla mnie bardzo duże połą-
czenie. Wyjeżdżając po zakupy do restaura-
cji, nabywam też produkty do domu, których 
potrzebuje i odwrotnie. Jak to robię? Otóż, je-
stem trochę takim szwędaczem. Mam pewne 
sprawdzone punkty w Warszawie i poza. Bo 
naprawdę dużo rzeczy przyjeżdża do mnie 
spoza Warszawy, chociażby wszystkie kiszo-
ne produkty, które odbieram o 5:00 rano, 
wprost z natury, bo wiem, że są najwyższej ja-
kości - kapusta, ogórki, buraki, zakwasy, soki 

z kiszonych warzyw. Wszystko  najwyższej 
półki. Często inspiruję się tym, co może poja-
wić się w mojej karcie albo co mógłbym przy-
gotować sobie w domu. Poza tym, ja nie je-
stem zwolennikiem działania w taki sposób, 
że kupuję 50 kg ryby albo 50 kg ziemniaków 

i one więdną, bo nie mam możliwości ich 
właściwie przechowywać, a ryb nigdy nie 
mrożę, ponieważ uważam, że lepiej małymi 
porcjami ją dostarczać, ale zawsze świeżą. 
I wtedy jesteśmy zadowoleni. To jest tak, jak 
robimy jakąś karierę, jakiś biznes. Zawsze 

CZĘ STO I NSPI RUJ Ę SI Ę 
T Y M, CO MOŻE POJAW IĆ SI Ę 
W MOJ EJ K A RCI E A LBO CO 
MÓG ŁBY M PR Z YG OTOWAĆ 
SOBI E W DOM U. 
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mówię – małą łyżeczką, a nie dużą. W cho-
chli najczęściej się utopimy, w tej zachłanno-
ści i w tym zamiarze nabrania dużych ilości. 
A jeżeli będziemy to robić bardzo subtelnie 
i delikatnie to zawsze wygramy. 

Dobrze, że o tym mówisz, dlatego że dużo 
ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że 
kotlet schabowy + ziemniaki + surówka to 
jest zupełnie inne danie, jeśli masz dobre 
mięso, dobre ziemniaki i dobrą surówkę.
Dlatego pamiętajmy, małymi łyżeczkami, nie 
dużą chochlą, nie topmy się w ilościach, tylko 
degustujmy małe porcje, wówczas będziemy 
zadowoleni i zdrowsi. 

Jestem tego samego zdania. Może 
przejdźmy już do Twojej książki, ,,Cztery 
pory roku na Polanie Smaków”. 
Tak, tak! Jest już.

Wielkie wrażenie na mnie zrobiło to, 
że znajdują się tu produkty, które są 
autentycznie dostępne na wyciągnięcie 
ręki, produkty, które możemy faktycznie 
spożyć. Nie ma takiej egzotyki, pod tytułem 
,,musisz zdobyć lód spod płetwy pingwina”, 
ale ziemniaki, boczek… wystarczy kupić 
tylko te produkty o dobrej jakości. 
Zawsze w kuchni - w mojej restauracji, w domu, 
w przepisach do różnych wydawnictw, do wła-
snych książek czy przepisach do telewizji śnia-
daniowej - używam  produktów dostępnych 
na wyciągnięcie ręki, czyli produktów dostęp-
nych, niewyszukanych. Dlaczego? Dlatego, 
że tę książkę dedykuję wszystkim. Dedykuję 
nawet tym, którzy mieszkają przy jakimś skle-
piku azjatyckim, w którym tak naprawdę nie 
kupią nic, co mogłoby się im przydać do prze-
pisów z mojej książki, ale będą mogli podraso-
wać sobie mój przepis jakimiś przyprawami. 
To również książka dla osób z bardzo małych 
miejscowości. Kocham wioski, kocham wsie. 
My powinniśmy otaczać się dobrodziejstwami, 
które u nas żyją, rosną, które zbieramy na po-
lach, łąkach, w lesie, w sadzie. To jest to, czego 
nasz organizm potrzebuje, więc szukanie cze-
goś więcej, na siłę, nie ma sensu. Ta książka 
jest bardzo wiarygodna, dlatego że są w niej 
przepisy, które osobiście przygotowywałem, 
więc nie ma tam ściemy, nie ma kopiuj-wklej, 
bo spotykałem się już nie raz w różnych wyda-
niach, że ktoś potrafił ściągnąć z innej książki, 
nawet nie zmieniając czcionki, ale zostawiam 
tych autorów już w spokoju. Tutaj każdy prze-
pis został przerobiony. „Cztery pory roku na 
Polanie Smaków” to książka pisana przez cały 
rok, zaczęliśmy na początku lutego tego roku. 
O każdej porze roku, dopiero w miejscu  w któ-
re się udawałem, wymyślałem, co będziemy 
robić, co mi pasuje do otoczenia, do ludzi, do 
aury, do wszystkiego. Dzięki temu powstała 
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POW I N N IŚM Y OTACZAĆ SI Ę 
DOBRODZI EJST WA M I, KTÓR E 

U NA S Ż YJĄ, ROSNĄ, KTÓR E 
ZBI ER A M Y NA POL ACH, 

Ł Ą K ACH, W LE SI E, W SA DZI E. 
TO J E ST TO, CZEG O NA SZ 

ORGA N I Z M POTR ZEBUJ E...
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WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

naprawdę fajna książka z dobrymi przepisami, gdzie nie 
tylko gotujemy w domu, ale możemy wyjść na łąkę, na 
grilla, na kociołek. Możemy iść na plażę albo przy plaży. 
Mamy tu różne  możliwości kulinarne.

Czyli mówisz, że ta warszawska niedawna moda 
na przegrzebki nie oznacza, że są to ludzie 
wyrafinowani?
<śmiech> Prawda jest taka, że każdy z nas ma ochotę 
zjeść coś z tej wysokiej półki. Nie mówię, że cenowo, bo 
ktoś powie – dlaczego cały czas wytykam produkty bar-
dzo drogie? Oczywiście, są to produkty sprowadzane 
i wiadomo, że muszą być droższe i na tym kończę. Mamy 
od czasu do czasu ochotę coś takiego zjeść. Proszę bar-
dzo, ale u mnie w książce takich rzeczy nie dostajemy, 
Jednak prawdą jest to, że choćbyś jadł tydzień przegrzeb-
ki, to po tym tygodniu pierwszą potrawą, jaką zechcesz 
zjeść to albo mielony, albo jakiś makaron, albo jakaś do-
bra zupa. Lubimy wracać do smaków, które kojarzymy ze 
swoim domem.

Często podkreślasz w swojej książce to, że, w pewien 
sposób, kucharz, dobry twórca smaków, musi być 
także dobrym dietetykiem?
Na pewno nie podpisuję się pod tym, że jestem dietety-
kiem, natomiast uważam, że przepisy powinny być dla 
każdego. Kucharz powinien na tyle dobrze łączyć skład-
niki, żeby nie było to tylko dla niektórych, bo zgniecie, 
zmiażdży żołądek itd., ani też żeby nie było to danie, 
które jest totalnie nie-daniem, czymś, czego w ogóle nie 
poczujemy. Powinniśmy zawsze wyśrodkować. Jeżeli 
przygotowujemy jakąś większą porcję mięsa, duszone-
go na przykład, to wiadomo, że to jest temat cięższy, ale 
możemy dodać jakieś delikatniejsze warzywa czy kaszę. 
Dla mnie niesamowicie ważne jest używanie przypraw. 
Dzięki nim, danie cięższe staje się daniem lekkim. Nie 
na wadze, oczywiście, chodzi o to, że jak coś jesz, to Cię 
nie obciąży na tyle, że nie masz jak się ruszać i koszula 
Ci pęka. Jedzmy, przede wszystkim, wolno. Patrzę cza-
sami, w jakim biegu ludzie jedzą, nieraz podziwiam, cho-
ciaż przyznaję się bez bicia, ja również tak mam, jak się 
bardzo spieszę, to po prostu gryzę i uciekam. Organizm 
nie jest jednak w stanie tego trawić. Jedzenie wolniejsze, 
używanie przypraw, to wszystko powoduje, że jemy i czu-
jemy się świetnie. No i najważniejsze, nie przepijamy za 
każdym razem. Nie powinno się w trakcie jedzenia prze-
pijać. Najlepiej na początku większą szklankę wody lub 
na koniec, ale nigdy w trakcie. To powoduje, że w żołądku 
zaczyna nam wszystko tańczyć.

To może teraz, na koniec już, pro publico bono, 
jakiego rodzaju błędy popełniają Polacy, jeżeli  
chodzi o jedzenie, zakupy, tak podsumowując  
naszą rozmowę.
Niestety, przy zakupach dostajemy obłędu, szczególnie 
w okresie przedświątecznym. Widzę to jak jeżdżę po ba-
zarkach czy po sklepach. Patrzę i nie wierzę.. Patrzę na 
młodą rodzinę z dwójką dzieci i na górę parówek w ich 
koszyku. Przed świętami cudowna rzecz, bo akurat 
jest promocja. Robimy totalny błąd, dostajemy amo-
ku, żeby wykupić wszystko, co jest, żeby ten wózek był 
jak najpełniejszy. Później wychodzimy, podjeżdżamy 

samochodem, bo takiego tonażu nie jesteśmy w stanie 
zabrać torbami; bagażnik oczywiście wyczyszczony, tam 
nawet nie ma koła zapasowego, bo za chwilę będą parów-
ki i z tym się jedzie do domu. Radość jest wielka, a póź-
niej smutek, jak spojrzymy na paragon, bo przegięliśmy 
i dopiero wtedy mamy z tym problem. Czy dzielić po dwie 
paróweczki czy mrozić? Czy zjemy dzisiaj 40 parówek, 
bo nam się zepsują (co oczywiście jest nie do zrobienia)? 
Największym błędem jest bezmyślne kupowanie. Róbmy 
sobie listę, sprawdzajmy, co mamy w domu. Często jest 
tak, że przyjdzie nam coś do głowy „chodź, zobaczymy 
ten jeden produkcik”, ale ten produkcik potrzebuje jesz-
cze rzędu innych składników, żeby to danie zrobić i za-
miast się zastanowić, czy mamy to w domu, bezmyślnie 
kupujemy, a to stare dalej stoi. A później to się przeter-
minuje i do niczego nie nadaje. Jaki problem kupić, prze-
trzymać i wyrzucić? Powinniśmy się zastanawiać, jak ro-
bić zakupy i jak najmniej tych zakupów robić, korzystać 
z tego, co mamy jeszcze na półkach, 

Dokładnie. Zapraszamy do książki, zapraszamy też do 
restauracji, Emilii Plater 14.  

https://www.empik.com/cztery-pory-roku-na-polanie-smakow-polan-andrzej,p1281070968,ksiazka-p?fromSearchQuery=cztery+pory+roku+na+polanie


6 8 – 6 86 8 – 6 8

  Czesanie i stylizacje
  Diagnoza skóry głowy i włosów
  Koki i upięcia

  Strzyżenie damskie i męskie
  Koloryzacje / dekoloryzacje
  Rytuały pielęgnacyjne włosów

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

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

   tel. 780 107 920 & 22 290 41 80



6 9 – 6 9

STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO 
GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

REGULAR SECTION OF GDANSK LECH WALESA AIRPORT

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



REKLAMAREKLAMA

USŁUGI 
PREMIUM
PREMIUM SERVICES

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

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

KONTAKT 
CONTACT:

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

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

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

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

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

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

do 10 min 
/ to 10 min

do 20 min
/ up to 20 min

każde następne 10 minut 
/ each next 10 min

1 godzina
/ 1 hour

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

P1

P3

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

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

BEZPŁATNY PARKING KISS&FLY 

do 10 min  
/ to 10 min

do 20 min  
/ up to 20 min

każde następne 10 min  
/ each next 10 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 10,00 PLN

FREE OF CHARGE KISS&FLY CAR PARK

do 45 min  
/ to 45 min

do 55 min  
/ up to 55 min

każde następne 10 min  
/ each next 10 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 10,00 PLN

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

do 10 min 
/ to 10 min

do 20 min
/ up to 20 min

każde następne 10 minut 
/ each next 10 min

1 godzina
/ 1 hour

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



 Stocznia

 Zaspa

Przymorze Uniw.

Oliwa

Sopot

Sopot Wyścigi

Zatoka Gdańska

Gdańsk

Kołobrzeska

Chwaszczyno

77

7

S6

S6

221

 Politechnika

Gdańsk Główny

 Wrzeszcz

1

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

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

Z K M G D Y N I A

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

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

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA 

AUTOBUSY Z / DO GDYNI

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

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

TAKSÓWKĄ

AUTOBUSEM

BY TAXI

BY BUS

Taxi rekomendowane przez Port Lotniczy
 Gdańsk im. Lecha Wałęsy  

Taxi recommended by Gdansk Lech Walesa Airport

• z kierunku Banina (zachód) – ul. Nowatorów

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

• z kierunku Tczewa (południe) – trasa S6

• z kierunku Gdańska (północ) – ul. Słowackiego

• z kierunku Torunia, Bydgoszczy – trasa A1

• from Banino (west) – Nowatorów St.

• from Gdynia/Sopot (north) – route S6

• from Tczew (south) – route S6

• from Gdansk (north) – Słowackiego St.

• from Torun, Bydgoszcz – route A1

SAMOCHODEM
BY CAR

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

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

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

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

TRANSLINEAIR
www.translineair.pl

PRZEWOŹNICY NIEREGULARNI:      

NIWOTRANS
www.niwo.pl

TWOJBUS24PL
twojbus24.pl

MAJBUS 
www.majbus.eu

LOTRANS 
www.lotrans.pl

MINIBUSEM
BY MINIBUS

TAXI

BYTNER TRANSPORT 
www.bytnertransport.pl 

OLIMPIC
www.olimpic.net.pl
Hel-Władysławowo

AD-MAR
www.admartransport.pl 
Grudziądz

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

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

Gdynia

Kierunek 
Gdynia

T2

 Kierunek Warszawa 
Bydgoszcz

>

DOJAZD DO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY

HOW TO GET TO GDANSK LECH WALESA AIRPORT

Słowackiego

Kartuska

Nowatorów

AUTOBUSY Z / DO SOPOTU

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

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



GÖTEBORG  www.goteborgairport.se

MALMÖ www.lfv.se/sv/Malmo

SZTOKHOLM-SKAVSTA www.skavsta.se

SZTOKHOLM-ARLANDA www.swedavia.se/arlanda

VAXJO www.smalandairport.se

AARHUS www.aar.dk

BILLUND       www.billund-airport.com

KOPENHAGA www.cph.dk

HELSINKI www.finavia.fi

TURKU www.finavia.fi

AMSTERDAM  www.schiphol.nl

EINDHOVEN www.eindhovenairport.com

DUBLIN   www.dublinairport.com

CORK www.corkairport.com

PARYŻ-BEAUVAIS www.aeroportbeauvais.com

DANIA / DENMARK

FINLANDIA / FINLAND

HISZPANIA / SPAIN

HOLANDIA / NETHERLANDS

IRLANDIA / IRELAND

NIEMCY / GERMANY

FRANCJA / FRANCE

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

OSLO -GARDERMOEN www.osl.no

OSLO-TORP www.torp.no

STAVANGER   www.avinor.no/en/stavanger

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

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

NARWIK avinor.no/en/airport/harstadnarvik 
-airport/

GÖTEBORG  www.goteborgairport.se

MALMÖ www.lfv.se/sv/Malmo

SZTOKHOLM-SKAVSTA www.skavsta.se

ABERDEEN www.aberdeenairport.com

BIRMINGHAM www.birminghamairport.co.uk

BRISTOL www.bristolairport.co.uk

DONCASTER-SHEFFIELD www.robinhoodairport.com

EDYNBURG www.edinburghairport.com

LEEDS-BRADFORD www.leedsbradfordairport.co.uk

LIVERPOOL www.liverpoolairport.com

LONDON-GATWICK www.gatwickairport.com

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

LONDYN-STANSTED www.stanstedairport.com

MANCHESTER www.manchesterairport.co.uk

NEWCASTLE www.newcastleairport.com

MEDIOLAN-BERGAMO www.orioaeroporto.it

SZWECJA / SWEDEN

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN

WŁOCHY / ITALY

ALESUND  www.avinor.no

NORWEGIA / NORWAY

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

REJKIAWIK-KEFLAVIK         www.kefairport.is

ISLANDIA / ICELAND

ALICANTE www.alicante-airport.net

WALENCJA www.aena.es/va/valencia.html

CYPR / CYPRUS

PAFOS         www.hermesairports.com

CHARKÓW www.hrk.aero

KIJÓW-BORYSPOL www.airport.kiev.ua

KIJÓW-ŻULANY iev.aero

LWÓW www.lwo.aero

ODESSA www.odessa.aero

UKRAINA / UKRAINE
KUTAISI www.kutaisi.aero

GRUZJA / GEORGIA

DORTMUND www.dortmund-airport.de

DUSSELDORF www.dus.com

FRANKFURT www.frankfurt-airport.de

HAMBURG www.fhl-web.de

KRAKÓW  www.krakowairport.pl

LUBLIN www.airport.lublin.pl

WARSZAWA www.lotnisko-chopina.pl

WROCŁAW www.airport.wroclaw.pl

POLSKA / POLAND

AUSTRIA / AUSTRIA

WIEDEŃ www.viennaairport.com

MALTA         www.maltairport.com

MALTA / MALTA

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

MONACHIUM www.munich-airport.com

KIE RU NKI  LOTÓW  |  FL IG HT  DEST INAT IONS
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Tekst: Mat. Prasowe   Zdjęcia: stock.adobe.com

W DRODZE DO 
2 MLN PASAŻERÓW



G z Gdańska podróżowało o ponad 3 500% 
więcej osób niż w listopadzie 2020. Były to 
głównie loty do Turcji i Egiptu. W listopa-
dzie w siatce połączeń z Gdańska pojawił 
się zupełnie nowy, atrakcyjny kierunek – 
hiszpańska Walencja. 

ENGLISH

ON THE WAY TO 2 MILLION 
PASSENGERS

Gdańsk Airport is having better and better 
results. In the last 11 months of 2021, Gdańsk 
Airport serviced exactly 1 925 698 passen-
gers. It’s almost 17% more than in 2020.

In November 2021, Gdańsk had 240 
310 travellers. It’s 345,5% more then last 
year during the same time and only 38% 
less than in record 2019, where the air-
port serviced 5,4 million passengers. 
London, Oslo, Amsterdam, Warsaw and 
Copenhagen were among most popular 
destinations.

November 2021 was also great when 
it comes to charter f lights. Over 3500% 
more passengers traveled from Gdańsk 
this year than in November 2020. Most-
ly to Turkey and Egipt. In November, 
Gdańsk network of connections gained 
a  new, attractive destination to Valen-
cia in Spain.  

dańskie lotnisko osiąga coraz wyż-
sze wyniki. W ciągu 11 miesięcy 2021 

roku, Port Lotniczy Gdańsk obsłużył do-
kładnie 1 925 698 pasażerów. To o ponad 
17% więcej niż w 2020. 

W  listopadzie 2021 było w  Gdańsku 240 
310 podróżnych, o 345,5% więcej niż w tym sa-
mym miesiącu ubiegłego roku, a tylko o oko-
ło 38% mniej niż w  rekordowym roku 2019, 
kiedy lotnisko w ciągu 12 miesięcy obsłużyło 
5,4 milionów pasażerów. Wśród najbardziej 
popularnych kierunków podróży z Gdańska 
były w ubiegłym miesiącu Oslo, Londyn, Am-
sterdam, Warszawa i Kopenhaga. 

Listopad 2021 był też bardzo dobry, jeśli 
chodzi połączenia czarterowe. Na wakacje 



SZLACHETNA PACZKA TRADYCJĄ  
W PORCIE LOTNICZYM GDAŃSK
Już po raz piąty pracownicy Portu Lotniczego w Gdańsku zaangażowali 
się w Szlachetną Paczkę i sprawili, że dla kolejnej rodziny święta Bożego 
Narodzenia będą milsze i bezpieczniejsze.

Święta to szczególny czas dzielenia się radością, miłością i dobro-
cią. Kolejny raz pracownicy Portu Lotniczego Gdańsk zjednoczyli siły, 
otworzyli serca i portfele, by święta dla rodziny pani Magdaleny były 
wyjątkowe. W  tym roku marzeniem dzieci były sanki, wobec czego 
Święty Mikołaj przyniesie im piękne niebieskie sanki. Pani Magdalena 
marzyła o opiekaczu do kanapek, udało się kupić aż dwa. Z pieniędzy 
zebranych wśród pracowników lotniska zakupiono także artykuły spo-
żywcze i chemiczne oraz kosmetyki. W paczce znalazły się także bloki 
rysunkowe, kredki, mazaki, zabawki i książki dla dzieci oraz ubrania 
i buty. Są też perfumy dla mamy. 

Pani Magdalena ma 39 lat, jest wdową samotnie wychowującą 
trzech chłopców (Antek 2, Piotr 4 i Paweł 4 lata) i znalazła się w trudnej 
sytuacji. Czerpie siłę z miłości do dzieci, to one nadają sens jej życiu. 
Rodzina spędza wiele czasu na wspólnych zabawach. Paweł ma zdol-
ności plastyczne, a Piotr to mistrz majsterkowania. Najmłodszy z braci 
Antek najchętniej spędza czas na placu zabaw.

Podczas 21. edycji Szlachetnej Paczki chęć pomocy połączyła do-
kładnie 704 200 osób (o 300 000 więcej niż w 2020 r.). W paczkach moż-
na było przede wszystkim znaleźć chemię gospodarczą oraz produkty 
spożywcze lub, jak w przypadku rodziny pani Magdaleny, dodatkowe 
niespodzianki.

W tym roku dzięki Szlachetnej Paczce udało się obdarować ponad 17 
tysięcy rodzin. W akcję zaangażowało się 12 840 wolontariuszy, a łączna 
wartość pomocy przekazanej w podarkach wyniosła 68 111 965 zł. Szla-
chetna Paczka wspiera nieustannie od 2001 roku. 

N E W S
EN    SZLACHETNA PACZKA IS  

A TRADITION AT GDAŃSK AIRPORT
For the fifth time, Gdańsk Airport employees engaged in a Sz-
lachetna Paczka initiative and made another family’s Christ-
mas nicer and safer.

Holidays are amazing time of joy, love and good. Once 
more, employees of Gdańsk Airport joined their forces, 
opened their hearts and wallets to make Ms. Magdalena’s 
Christmas a unique one. This year, children wanted slates, 
that’s why Santa will bring them beautiful blue slates. Ms. 
Magdalena hoped for a new toaster and luckily got two! Mon-
ey gathered by employees were used to buy food, chemical 
supplies and cosmetics. There were also pads for drawing, 
crayons, markers, toys and books for kids, clothes and shoes. 
There were also perfumes for mom.

Ms. Magdalena is 39, she’s a widow who is raising three 
boys on her own (Antek 2, Piotr 4, Paweł 4) and she’s in 
a tough situation. She is getting a lot of strength from love of 
her children, they give meaning to her life. Family spend a lot 
of time on playing together. Paweł likes to draw, Piotr is inter-
ested in tinkering with things and the youngest one, Antek, 
likes to be on the playground.

During 21st edition of Szlachetna Paczka, 704 200 peo-
ple helped those in need (it’s 300 000 more than in 2020). In 
packages you could find household chemicals, food or, as 
in Ms. Magdalena’s case, additional surprises.

Szlachetna Paczka managed to give packages to over 
17 000 families. 12 840 volunteers engaged in helping and 65 
111 965 zł in gifts was gathered. Szlachetna Paczka helps peo-
ple from 2001. 
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