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Kinga Burzyńska: Adam Woronowicz – fantastycz-
ny aktor, chodź dzisiaj chciałabym powiedzieć, że to 
Darek Wasiak do nas przyszedł, bo będziemy  mówić 
o drugim sezonie „The Office”. Dzień dobry Adasiu.
Adam Woronowicz: Cześć.

Adasiu, Darku – zastanawiałam się mocno, patrząc 
na tamto Twoje zdjęcie Można powiedzieć, że polski 
Dwight. Lubisz, jak tak się mówi?
Nie jest żadną tajemnicą, że początek „The Office” miał 
miejsce w BBC – dwa sezony w Wielkiej Brytanii i chy-
ba aż jedenaście w Stanach Zjednoczonych. Jest to nie-
malże kultowy serial. No i słynny Dwight, ale nie tylko. 
Pojawiło się tam kilka postaci, które pozamiatały. Nie 
obrażam się na takie określenie, natomiast w naszym 
polskim „The Office” niesamowite jest to, co zrobili 
Łukasz Sychowicz i jego dwóch kolegów. Nagle się oka-
zało, że akcja została sprowadzona do polskich realiów 
i to działa. Nie byłoby jednak tego „The Office”, gdyby 
nie Dorota Kośmicka. Teraz głośno się mówi o tym rów-
nouprawnieniu, jeśli chodzi o płace kobiet i mężczyzn. 
Za tymi sukcesami stoi Dorota Kośmicka i jakby się ktoś 
jeszcze nie zorientował, to jest to kobieta. Uwierzyła 
w ten projekt. Jak do mnie zadzwoniła, powiedziała: 
wiesz Adam, w każdym z krajów, w których pojawiło się 
„The Office”, wszystko po jednym sezonie upadało, a mi 
się marzy wiele, wiele sezonów. 

To nie brzmiało zachęcająco. Znałeś wcześniej 
„The Office”? 
Nie, ja tego w ogóle wcześniej nie oglądałem, nie było 
w moim zasięgu. Postanowiłem, że w ogóle nie będę tego 
oglądał. Przy rozpoczęciu prób Maciej Bochniak pokazał 
mi kilka scen, ale ja do końca nie wiedziałem, jak to bę-
dzie wyglądało – czy bierzemy format oraz odcinki i prze-
pisujemy je na polski, czy adaptujemy? Okazało się, że 
wszystko jest oryginalne, od początku i od nowa. Doszło 
do tego, ze BBC ciągle daje zielone światło. Zastanawiamy 
się nad tym fenomenem – jak to jest możliwe, że to się tak 
ogląda, śmieszy widzów i nas. Pamiętam, że jak robiliśmy 
pierwszy odcinek drugiego sezonu…

Możemy powiedzieć jak się nazywa – „Parapetówka”. 
Spotykamy się dlatego, że już zaraz wychodzi drugi 
sezon serialu. 
Tak, „Parapetówka” – nie będzie pewnie tajemnicą, 
że ta parapetówka jest u Michała Holca. Pojawili się lu-
dzie z BBC i to było niesamowite święto, wszyscy chcą 
w tym uczestniczyć.

Czyli przyjechałeś na parapetówkę? 
Tak, dokładnie.

Adam, od początku było tak, że dawali wam zielone 
światło? Czy dopiero gdy zobaczyli, jak dobry produkt 
robicie, to przyznawano wam coraz więcej tej wolności?
To była długa i żmudna droga. Stoi za tym niesamowita 
wiara Doroty Kośmickiej i jej ogromne serce do tego 
projektu. To, jak bardzo o to walczyła. Rzeczywiście, my 
zaczęliśmy od malutkich kroczków. Gdy doszło do pro-
dukcji, to nagle okazało się, że materiały, które spływają 
do montażowni – a tam siedzi Nikodem Chabior – i mówi: 

kurna, to jest strasznie śmieszne. Wiadomo, bardzo dużo 
robi montaż, wielkie ukłony do Pawła Chorzępy, ale i Mać-
ka Bochniaka, bo on włożył w tę historię swoje ogromne 
serce. I nagle się okazało, że to działa, że te postacie są 
stąd, znad Wisły, są prawdziwe. Zdarzało się, że tak zwa-
ne testymoniale, czyli offy do kamery, były dopisywane 
z dnia na dzień, w zależności od rozwoju sytuacji. To, co 
zrobili chłopcy ze scenariuszem, jest niesamowicie kom-
fortowe, bo w momencie, gdy przystępowaliśmy do pracy, 
to były już napisane wszystkie odcinki. 

Adam, skupmy się na Darku Wasiaku. Mówisz, że nie 
oglądałeś wcześniej „The Office” – rozumiem, że nie 
chciałeś go też oglądać w trakcie waszej realizacji. 
Powiedz mi, co w tym Darku Wasiaku jest Twoje? Ob-
serwuję cię i znam, więc wiem, że tam jest pewnie tona 
pomysłów Adama Woronowicza, zaczynając od klapek. 
Często dostaję takie pytania w ostatnim czasie: ile w tych 
postaciach jest pana? Pamiętam taki wywiad po „Milcze-
niu Owiec” z Anthonym Hopkinsem, dziennikarka zapy-
tała się go: Proszę pana, ile Hannibala Lectera…, a on prak-
tycznie odpiął mikroport i chciał wychodzić. 

Ja nie pytam o kreację – pytam o to, co wymyśliłeś. 
Miałem doświadczenia i spotkania z moimi profesorami: 
Zbigniew Zapasiewicz, Gustaw Holoubek, Andrzej Łapic-
ki i nie tylko. Dziś jak aktor się przygotowuje do roli, to 
przechodzi na pudełka i idzie na siłownię. To wszystko. 
Natomiast starzy mistrzowie uczyli tego, że budowanie 
roli zaczyna się od dołu, czyli w jakich butach chodzi po-
stać. Mam to tak zakonotowane, że naprawdę od tego za-
czynam. Potem idąc w górę – jakie mamy skarpetki, jakie 
są mankiety i tak dalej. Od razu wiedziałem, że do gar-
nituru Darka nie będzie nic lepszego, niż sandały. A to, 
że on wchodzi do biura i zmienia buty, to jest coś, co pod-
patrzyłem w czasie zdjęć na tak zwanym Mordorze, w ja-
kimś biurze. Zobaczyłem tam, ku mojemu zdziwieniu, że 
ludzie wchodząc do biura, zmieniają buty na wygodne. 

Na wygodne? A nie w drugą stronę? Bo kobiety 
przychodzą w płaskich, a potem zakładają niebo-
tyczne szpilki, żeby dobrze wyglądać.
To było czwarte piętro, więc nie wiem, co jest na ósmym. 
Utkwiło we mnie to zmienianie butów lub trzymanie je na 

D Z I Ś  JA K  A K T O R  S I Ę 
PR Z YG O T OW UJ E 
D O  RO L I ,  T O 
PR Z E C H O D Z I  N A 
P U D E Ł K A  I   I D Z I E 
N A  S I Ł OW N I Ę . 
T O  W S Z Y S T KO. 
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salony, na pokoje. To jest naprawdę bardzo 
wdzięczna postać do grania. 

Powiedziałeś, że były buty – no ale potem 
trzeba było zbudować resztę, prawda?
On jest rozpięty między dwiema epokami, 
człowiekiem uwikłanym, można tak powie-
dzieć, w PRL. Te wszystkie wywiady, służby 
– Darek ma to obcykane. Zastanawiamy się 
z chłopakami jak bardzo umoczył, czy był 
w Solidarności, czy był TW. Nie wiem o tym, 
nie wchodzimy w to. To jest świat Darka, on 
żyje dziś tu i teraz,  próbuje się w tej rzeczywi-
stości ogarnąć. Ma telefon, słynną motorolkę. 
Drugi sezon jest już nakręcony, to może w trze-
cim, ale uwaga, Darek Wasiak zmieni telefon. 
Może jakiś konkurs? Wszystkie telefonie ko-
mórkowe w Polsce, to będzie jakiś hicior – co 
on dostanie, jaki nowy sprzęt będzie miał?

To jest idealny pomysł na sponsora.
Ale tak serio, on rzeczywiście został gdzieś 
tam, ale próbuje żyć tu i teraz. Marzeniem sce-
narzystów jest, żeby pokazać mieszkanie Dar-
ka. Poznać jego żonę, z którą jest już 23 lata 
– od 3 lat w separacji, ale mieszkają razem. 
Mamy naprawdę dużo marzeń i nadzieję, że 
będziemy tę historię kontynuować. Oczywi-
ście nie tylko Darka, ale też całego naszego 
biura i wszystkich postaci. Oddźwięk jest nie-
samowity, ludzie na to czekają.

Tuż przed naszą rozmową powiedziałeś mi 
o tym, że młodzi ludzie zaczepiają cię na 
ulicy, kochają Darka. To jest niesamowite.  
Tak, to jest niesamowite. Jestem na jakimś 
klasycznym spotkaniu z publicznością, ktoś 
na przykład puszcza „Teściów”. Nagle podcho-
dzą do mnie młodzi, dwudziestoletni ludzie 
i dziękują za „The Office”, są tutaj z tego powo-
du. Jak się dowiadują, że właśnie skończyły 
się zdjęcia do kolejnego sezonu, to w ogóle są 
przeszczęśliwi i mówią, że czekają. Ja się cze-
goś takiego nie spodziewałem. 

Ale powiedziałeś też jedną fajną rzecz 
– o tym, że gdzieś w biurowcu zobaczy-
łeś te klapki. Myślę, że takich Darków 
też trochę spotkałeś. To też mogło być 
dla Ciebie inspiracją 
Myślę, że tak. Jak Polska długa i szeroka, 
w dziale logistyki na pewno zobaczylibyśmy 
dużo takich Darków. To jest postać z krwi 
i kości. Można powiedzieć everyman. Cudow-
ny gość, szczery do bólu, bardzo wdzięczna 
postać do grania. Darek jest poza tym łatwo-
wierny, można go w różne rzeczy wkręcić.

Na przykład piękny odcinek z Andrzejem 
Grubbą.
Ten odcinek. Ja nie mogłem w to uwierzyć, że 
ktoś tak się wkręci. 
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T O  J E S T  Ś W I AT  DA R K A , 
O N  Ż YJ E  D Z I Ś  T U 

I   T E R A Z ,   PRÓ B U J E  S I Ę 
W   T E J  R Z E C Z Y W I S T O Ś C I 
O G A R N ĄĆ .  M A  T E L E F O N , 

S ŁY N N Ą  M O T O RO L K Ę .

tych klapek będzie fajnym uzupełnieniem. To 
będzie też zaakcentowane w drugim sezonie 
w kilku miejscach. 

Możesz coś opowiedzieć, zwłaszcza o tym 
pierwszym odcinku drugiego sezonu?
Wszystko zaczyna się parapetówką u Micha-
ła Holca, więc wiadomo, że Darek przycho-
dzi i coś się tam będzie działo. Jeżeli cho-
dzi o zmianę butów, to Darek nie wymięka 
– wszystko jedno, jaka jest ranga miejsca. 
W obuwiu z podwórka nie wchodzi się na 

zmianę przy biurku. Tak, żeby sobie wygod-
nie pokonywać te kilometry. Potem pojawiły 
się, tak zwane, góralskie kapcie. Doszliśmy 
do wniosku, że jeśli Darek spędza gdzieś od 
trzydziestu lat wakacje, to zawsze są to góry, 
Zakopane. Co roku przywozi stamtąd nową 
parę tych kapci – dlatego, że bardzo łatwo 
się niszczą. W trakcie zdjęć też nam się roz-
waliły, ale to dlatego, że w podeszwie jest ka-
wałek drewienka – jak się za dużo pochodzi, 
to noga jest do wymiany, grubsza sprawa. Od 
tego zaczęliśmy i ja wiedziałem, że zmiana 



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

Sytuacja jest taka: nie wszyscy wiedzą, że wicepre-
zeska Patrycja, grana przez Vanessę Aleksander, jest 
córką prezesa. Darek zostaje wkręcony, że Patrycja 
to była mistrzyni Polski w tenisa stołowego. 
No tak, Darek jest bardzo wdzięczną postacią. Na przy-
kład jego szacunek do historii – 1410 rok, bitwa pod 
Grunwaldem. W ogóle, zacząłem zastanawiać się, że 
gdyby Darek dostał nowy telefon, to tam wyświetlałaby 
się na przykład godzina 16:12 – to  przecież też jest jakaś 
bitwa, która gdzieś się kiedyś odbyła.

Cedyni nie dałoby rady.
Oj Cedyni nie dałoby rady. Natomiast przekrętki różnego 
rodzaju są możliwe. Na przykład pojawia się 14:12, czyli 
dwa lata po Grunwaldzie – co się wtedy działo? 14:11, rok 

po Grunwaldzie – to jest dopiero przestrzeń dla Darka. On 
chyba właśnie tak funkcjonuje.

Powiedziałeś o tym, że zbudowanie postaci to nie tylko 
siłownia i dieta pudełkowa. Tak lekko i wspaniale 
mówisz o Darku, wdzięcznie. To jest ciężka praca, czy 
jednak tylko i wyłącznie przyjemność? Słyszałam od 
wielu osób, że jesteście na planie niesamowitą drużyną. 
Tak, to jest naprawdę mocny team. Ale fakt, to jest ciężka 
praca, nie przychodzi nam to tak łatwo. 

Jadzia Basińska z Mumio powiedziała mi kiedyś, że 
żeby tak improwizować, jak oni w latach 90-tych, 
to trzeba być genialnie osadzonym w roli. I to chyba 
jest dokładnie ten sam przypadek. 

P R Z Y C I Ą G A M  D A R K Ó W  W A S I A K Ó W
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  ...U W I ER Z YĆ W T O, C O SI Ę ROBI,  U W I ER Z YĆ W T E 
P O S TAC I E.  W O G ÓL E N I E PR Z E J MOWAĆ SI Ę T Y M, 

JA K NA S W I DZ I K A M ER A , CZ Y T O J E S T G ŁU PI E , 
CZ Y N I E G ŁU PI E I  W E JŚ Ć NA S T O PRO C E N T.

powstawania tego jest niezwykle interesu-
jący dla kogoś, kto siedzi po drugiej stronie.
Wbijamy na miejsce, odbieramy swój zestaw 
śniadaniowy, czyli w przypadku Darka ogór-
ki kiszone i dwie konserwy mielonki. Ma mu 
to starczyć do obiadu – żartuję oczywiście. Są 
dwie kamery, no i tyle. Siadamy za biurkami, 
jest oczywiście scena, którą mamy zrobić. 
Tutaj reżyser i ekipa wymyślają, w jakiej się to 
przestrzeni zamknie. Czy te kamery podglą-
dają, czy są z nami bezpośrednio. Nie ma za 
dużo miejsc, w których realizujemy sceny – 
aneks kuchenny, małe biuro Michała Holca, 
sala konferencyjna i tak zwany open space. 
Chcielibyśmy bardzo, żeby powstała ładna 
łazienka z prawdziwego zdarzenia. Mamy wej-
ście, ale nie możemy go pokazać, podobno 
ma się to pojawić gdzieś w przyszłości.

Czyli wy, podobnie jak pracownicy 
biura, macie swoje marzenia dotyczące 
waszej przestrzeni.
Ta przestrzeń jest skromna. Troszkę taki 
„Twój Nowy Dom” – jest taki program – 
i mamy takie marzenia: ciepła woda i ła-
zienka, żeby nie chodzić do wychodka na ze-
wnątrz. Ja żartuję, ale rzeczywiście w biurze 
marzymy o łazience z prawdziwego zdarze-
nia. Realizujemy w pomieszczeniach na Że-
raniu, w dawnej fabryce  samochodów FSO, 
tam jest nasze biuro.

Czy Twoje piękne wejścia, jak na przy-
kład w scenie u Piotrka Polaka, czyli 
u Michała Holca, że nagle gdzieś pojawia 
się wychylona twarz Darka Wasiaka – 
improwizacja, czy macie to zaplanowane? 

To jest taka troszkę straceńcza szarża. Trze-
ba absolutnie się w to zaaplikować i uwie-
rzyć w to, co się robi, uwierzyć w te postacie. 
W ogóle nie przejmować się tym, jak nas wi-
dzi kamera, czy to jest głupie, czy nie głupie 
i wejść na sto procent. To jest bardzo trud-
ne, często po dziesięć lub jedenaście godzin 
harówy. Tak łatwo to nie przychodzi. Ilość 
dubli, różne ustawienia kamer – żadna dieta 
pudełkowa i siłownia by sobie z tym nie po-
radziły. Bardzo dużo jemy, zero diety pudeł-
kowej, zero siłowni, tłuste żarcie na maksa 
– i tak nie dajemy rady, więc gość, który przy-
szedłby na przykład z pudełkiem do obiadu, 
to jest wrak człowieka. 

A jak filmujecie? Wiadomo, że to-
warzyszy wam kamera. Sam proces 
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PR Z Y OK A Z J I K R Ę C E N I A 
M A M Y DUŻO P O CZ UC I A 
H U MORU, M AC I EK 
BO C H N I A K J E A B S OLU T N I E 
GWA R A N T UJ E. W K R Ę C A 
N I EKT ÓRYC H LU DZ I 
Z EK I PY, A KT ORÓW. 

zwariuje w  tym temacie i  od razu odpali 
rakietę w mediach społecznościowych. Bę-
dzie pierwszy do bycia  influencerem. 

Ale chciałbyś?
Mamy wiele marzeń co do tej postaci. Jestem 
zdumiony, że ona się tak wymknęła i  żyje 
swoim życiem. Darek może równie dobrze 
reklamować nawozy, jak i elektrownie ato-
mowe. Rzeczywiście, elektrownie atomowe 
i Darek Wasiak. Kto jak nie on? 

A czy Tobie jest łatwo rozstać się z posta-
cią Darka np. gdy wracasz do domu? Już 
w transporcie przestajesz być Darkiem Wa-
siakiem, czy zabierasz go ze sobą? Pewnie 
twoje dzieciaki też są odbiorcami serialu. 
Mój czternastoletni syn kocha „The Office”. 
Łapię się na tym, że dużo takich rzeczy przy-
ciągam – tych Darków Wasiaków, tych typo-
wych sytuacji. Takich, które można spokoj-
nie wypożyczyć 1:1 do scen. Na przykład 
jestem w słynnym wagonie nr 7, pociąg Pen-
dolino, strefa ciszy. Zanim pociąg ruszył, wi-
dzę pana, który rozmawia głośno przez tele-
fon i już widzę te osoby, które się do niego 
odwracają. A on odkłada komórkę i mówi: 
Ruszył? Się nie ruszył jeszcze, nie?  

Czyli chcąc, nie chcąc, tropisz.
Wracamy z planu, leci prosty quiz w radio. 
Proszę pana, takie pytanie: znana polska teni-
sistka, potrzebuję jej nazwiska. Dla podpowie-
dzi dodam, że na imię ma Iga… Odpowiedź 
w radio: yyy, o Jezus Maria, no jak byłem bli-
sko, no właśnie mecz wygrała… – nie wiem, 
Świątek? A ja myślę, co za tuman! Jeszcze 
gość mówi do niego, że proszę się nie przej-
mować. Chłopak dostaje jakąś nagrodę po-
cieszenia. Nie no, jesteś bałwanem i nie znasz 
polskiej tenisistki, naprawdę? Przyciągam ta-
kie rzeczy. Przy okazji kręcenia mamy dużo 
poczucia humoru, Maciek Bochniak je abso-
lutnie gwarantuje. Wkręca niektórych ludzi 
z ekipy, aktorów. To jest coś przepysznego. 

może być pyszne dla widzów. Super, że ta po-
stać się pojawia i wpływa też na Darka. 

Wiem, że ponagrywaliście dużo różnych 
dodatkowych materiałów do internetu. 
Darek pojawia się oddzielnie, a ludzie go 
pokochali, abstrahując już od całej ekipa 
biura. Czy Tobie to sprawia frajdę? Czło-
wiekowi, który nie posługuje się mediami 
społecznościowymi w szaleńczy sposób?
Wręcz odwrotnie. Jestem bardzo wierny Dar-
kowi, nie mam nic poza moją starą motorol-
ką. Ja żartuję. Nie mam żadnych TikToków 
i tak dalej. Jestem bardzo wierny tej postaci. 
Dlatego wiem co się stanie, gdy Darek też 

Ja rzeczywiście się rzucam we wszystko. 
Czasami mnie ograniczają i mówią, że już 
za dużo, ale rzeczywiście jestem pierwszy 
do wychylania się. Nie jest żadną tajemnicą, 
było to też u amerykańskiego Dwight’a, że on 
naprawdę chciałby kiedyś zająć miejsce Hol-
ca. Darek uwielbia, gdy może usiąść na chwi-
lę na miejscu Michała i zachowywać się jak 
dyrektor. Mówi, że jest jego oczami i uszami, 
ale za swoimi uszami też trochę ma. Uwielbia 
zaglądnąć, podejrzeć.

Może skorzystać, donieść. 
On za bardzo nie ma komu donosić. Je-
dyną osobą, której mógłby donosić jest 
Michał. Ale Darkowi naprawdę wszystko 
można wybaczyć. 

W drugim sezonie pojawia się nowa bo-
haterka – Daria Widawska.
Tak, postać Moniki Obary idzie na zwolnie-
nie lekarskie, bo jest w ciąży. Pojawia się 
więc nowa, atrakcyjna kobieta.

A jak wiemy, Darek jest od 3 lat w separacji…
Tak, Darek jest w separacji. Ona siedzi akurat 
bardzo blisko Darka, więc będziemy oglądać 
ich perypetie. Umówmy się, Darek nie jest 
taki otwarty w stosunku do nowych pracow-
ników, wręcz przeciwnie. Musi być tak zwa-
na fala. Sam jestem strasznie ciekawy, jak 
to zostanie odebrane. Wydaje nam się, że to 
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Tam na zapleczu też się dużo dzieje, tak-
że naprawdę czasami śmiejemy się do łez. 

Można mieć poczucie, że robisz tylko to. 
A przecież jesteś również aktorem TR-u, cały 
czas pracujesz, skończyliście nad morzem 
„Teściów II”. Podejrzewam, że dobrą energię 
z biura zawiozłeś tam na nagrania. No i za 
chwilę będziemy mogli oglądać „Skazaną”.
Tak, drugi sezon. Cieszę się, że dołączyłem 
do tego projektu. Tutaj niestety nie ma Darka 
Wasiaka, tam jest Hepner. Pomyślałem sobie, 
że strasznie niemiecko brzmiało to nazwi-
sko. To nowa postać, ponieważ następuje za-
miana dyrektorów w więzieniu. Tomek Schu-
chardt odchodzi i przychodzi Hepner. 

No i nie jest najlepszym człowiekiem 
na świecie… 
Delikatnie mówiąc. W skrócie, nie jest naj-
bardziej subtelnym i delikatnym człowie-
kiem, chociaż świetnie się zapowiada. Począ-
tek jest pyszny i uroczy. Pamiętam pierwszy 
dzień zdjęciowy, pierwsza scena. Przywożą 
mnie na halę do Sękocina, gdzie zbudowany 
jest słynny spacerniak, a dokładniej peron-
ka. Stoi tam czterdzieści dziewcząt, wszyst-
kie nasze główne postacie z Agatą Kuleszą, 
Olą Adamską, Martą Malikowską – no i ja 
mam speech na dzień dobry. Tak mnie spię-
ło, tak mi odcięło tlen, niesamowicie. 

Dlaczego odcięło Ci tlen? Dlaczego wielkie-
mu aktorowi Adamowi Woronowiczowi za-
brakło tego powietrza? Zestresowałeś się? 
Spinka była straszna. Obawiam się, że gdy-
bym coś wtedy zjadł, to mundur mógłby być 
do wymiany.

Z czego to wynikało?
Wiesz, wchodzi gość jak na Santiago Ber-
nabéu, 40 czy 60 tysięcy ludzi się na ciebie 
patrzy, musisz coś zrobić piłką. Żeby się sło-
wa nie poplątały, bo masz pokazać, że tutaj 
nowy kogut przyszedł. 

Ale to miało znaczenie, że to są kobiety? 
Ogromne znaczenie, mnie to bardzo spię-
ło. Pierwszy raz w życiu miałem coś takiego, 
że wygłaszałem speech do tylu kobiet. Gene-
ralnie no to…  

Mówisz do jednej w domu…
Raczej jest odwrotnie. Słyszysz mnie? Teraz 
uwaga: 10 jajek i tak dalej… Ja żartuję. Ale 
nieczęsto w życiu zdarza się przemowa do 
czterdziestu dziewczyn, na takim gigancie. 
Byłem potwornie spięty, ale dałem radę. 

Dałeś radę, bo już to widziałam. Bardzo 
dobrze to wyszło. A dziewczyny potem 
biły brawo – to prawda czy plotki?

Tak, wszystkie spodziewały się, że nastąpi do-
bra zmiana. Ale potem okazało się, że ta zmia-
na  jest raczej na gorsze. 

Wydaje mi się, że Darek Cię niesie. Myśląc 
o Johnnym i o filmie Daniela Jaroszka, 
jesteś na takiej petardzie. A nawiązując do 
Hepnera – on może dołować, zabierać coś 
dobrego z człowieka.
Złe postaci się niestety o wiele łatwiej gra, 
niż takiego Darka Wasiaka. Łatwiej, bo są 

tak skonstruowane, że wszyscy się ich boją, 
na przykład jak w produkcji „Szadź”. Bardzo 
łatwo też kogoś wystraszyć, bo wystarczy, 
że otworzysz drzwi, krzykniesz „BOO” i już 
masz emocję strachu. To jest postać, która 
na wiele sobie pozwala, scenarzyści też na 
to pozwalają. Z drugiej strony myślę sobie, 
że mówienie o łatwości grania takiej postaci 
nie pozostaje bez konsekwencji. To jest ener-
gia o której mówimy ogólnie – zło. Gdy tego 
dotykamy, to może ona do nas nie wraca, ale 

Z Ł E P O STAC I SI Ę N I E ST ET Y 
O W I EL E Ł AT W I E J GR A , 
N I Ż TA K I E G O DA R K A 
WA SI A K A . Ł AT W I E J, BO SĄ 
TA K SKON ST RUOWA N E , Ż E 
WSZ YS C Y SI Ę IC H BOJĄ...

P R Z Y C I Ą G A M  D A R K Ó W  W A S I A K Ó W
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materials we sent to the editing room, where 
Nikodem Chabior sat, were hilarious. You 
know how much editing changes, so - thanks 
Paweł Chorzępa and Maciek Bochniak, who 
put their heart into this story. Suddenly, it 
turned out that it worked, and those Polish 
characters were real. Sometimes, those tes-
timonials to the camera were written a day 
before, depending on the situation's develop-
ment. What the boys did with the script was 
highly comfortable, as when we started work-
ing, all the episodes were already written.

Adam, let’s focus on Darek Wasiak. You 
say that you didn’t watch “The Office” 
before. As I understand, you didn’t want 
to watch him also during the produc-
tions. Tell me, what is yours in Darek 
Wasiak? I care about you and know you, 
so I know that many of your ideas are in 
there, starting from flip-flops.
I have gotten many of those questions recent-
ly: how much of you is in your characters? I re-
member this interview with Anthony Hop-
kins after “Silence of the Lambs,” when the 
journalist asked him: “Sir, how much Hanni-
bal Lecter…” he almost walked out on her.

I’m not asking about creation; I’m asking 
what you’ve thought.
I had many experiences and meetings with 
my professors, Zbigniew Zapasiewicz, Gus-
taw Holubek, Andrzej Łapicki, and others. 
As an actor, when I prepare for the role, I go 
through all these boxes and go to the gym. 
It’s everything. Those old masters taught 
me that you don’t build the character from 
down upwards; you make it from what kind 
of shoes the character wear. I  have it in-
scribed in me. Then, going up, what kind 
of socks do we have, what kind of shirt, etc. 
I always knew there would be no better thing 
for Darek to wear thanks sandals for his suit. 
And that when he comes to the office and 
changes his shoes is something I watched 
when I shot in some corporation. I saw peo-
ple who walked into the office change their 
shoes for more comfortable ones.

You told me that young people stopped 
you on the street before our live conver-
sation. They love Darek. It’s amazing!
Yeah, it is fantastic. When I am on some clas-
sic meeting with the audience, someone puts 
on the “In-Laws.” Suddenly, young people 
started coming up and thanking me for “The 
Office”, and they’re here because of that. 
They were pleased when the pleased the sec-
ond season shoot ended. I didn’t expect that.

Thank you for the conversation.
Thank you.  

ENGLISH

ADAM WORONOWICZ: I ATTRACT 
DAREK WASIAKS

Kinga Burzyńska: Adam Woronowicz 
- a fantastic actor, although I would 
like to say that it’s Darek Wasiak who 
came to us because now we’ll be talking 
about the second season of “The Of-
fice.” Good Morning, Adam.
Adam Woronowicz: Hi.

Adam, Darek - I wondered a lot while 
looking at your picture. You can say 
that you’re a Polish Dwight. Do you like 
when people tell you that?
It’s not a mystery that the beginning of “The 
Office” on BBC, two seasons in Great Brit-
ain and, I think, eleven in the United States. 
It’s a cult show. And this famous Dwight, but 
not only him. There are a few characters that 
ruled. I’m not getting offended when people 
say that, although, in our Polish “The Office”, 
it’s fantastic what Łukasz Sychowicz and his 
two friends accomplished. It suddenly turned 
out that when you set this action in Polish reali-
ty. There wouldn’t be this “The Office” without 
Dorota Kośmicka. There’s a lot of talk about 
equal pay for women. Well, Dorota Kośmicka 
stood at the forefront of that, and if someone 
didn’t notice, she’s a woman, so… She believed 
in this project. When she called me, she said, 
you know, Adam, in every country when they 
tried “The Office”, it always falls down after 
a season. I dream about many, many seasons.

 Adam, you got the green light from the 
beginning? Or maybe when they saw 
how good quality product you’re making, 
they got a little more freedom.
It was a long and windy road. There is a lot of 
work by Dorota Kuśmicka and her great heart 
for this project. How much she fought for it. 
We started with small steps. When it came to 
the production, it suddenly turned out that the 

na pewno igramy z ogniem. Nawet w formie 
gry, jakiejś zabawy i tego, że jestem akto-
rem… mimo wszystko trzeba mieć pewien 
rodzaj dystansu. Ja mogę zabrać Darka do 
siebie do domu bez konsekwencji, ale z Hep-
nerem naprawdę nie chciałbym wrócić.

No i przy tym pozostańmy. Zapraszamy 
do pójścia z Hepnerem na peronkę i obej-
rzeć „Skazaną” w listopadzie.
Ale nie zabierać go do domu. Natomiast Dar-
ka Wasiaka, absolutnie. Jeżeli on się pozwoli 
zaprosić, a jest lisem na mielonkę i ogórki ki-
szone, to bardzo proszę. 

A swoją drogą, lubisz sam mielonkę 
i ogórki?
Uwielbiam. 

Ja wiem, że lubisz boczek i te kurczaczki…
Niestety, żeby grać tę rolę, to zostawiam kar-
tony i wchodzę na bardzo ostrą, tłustą dietę. 
Tak zwaną dietę Kwaśniewskiego, jak to się 
kiedyś mówiło. 

Czyli to dlatego chciałeś grać tę rolę, 
żeby sobie ten boczek podjeść.
Tak, dokładnie. 

Pamiętam, jak spotkaliśmy się i byłeś 
w kostiumie Darka. Miałeś trochę przy-
małą koszulę – rozumiem, że już wtedy 
Darek zjadł tego boczku za dużo. 
Nie nie, doszywają tam kolejne płaty. Ja sobie 
folguję i wiem dobrze, że to bardzo wpływa na 
postać. Natomiast rzeczywiście, jest to o wie-
le trudniejsze do grania. Bycie w tym Darku, 
niż pobawienie się Hepnerem. 

Zapraszamy od 4 listopada na drugi 
sezon „The Office”, nie tylko z Adamem 
Woroniczem, ale też z całą wspaniałą ob-
sadą. Serial wyreżyserowany przez Maćka 
Bochniaka. Dziękujemy za rozmowę. 
Dziękuję bardzo. 
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Kinga Burzyńska: Agnieszka Smoczyńska, laureat-
ka Złotych Lwów na 47 Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni za film „Silent Twins”. Nie masz 
już dosyć zadawania pytań o twój jakże piękny, mą-
dry i poruszający film? Każda rozmowa jest inna, czy 
jest jeszcze jakieś pytanie, na które czekasz?
Agnieszka Smoczyńska: Takiego pytania nie ma, każda 
rozmowa jest inna. Choć jak ktoś zapyta się, skąd pomysł 
na film, to odpowiedź w głowie mam już jak pacierz.

Masz wciąż kontakt ze swoimi aktorkami? Bo ten 
film tak naprawdę teraz zaczął żyć własnym życiem. 
Jaka jest twoja relacja z Letitią i Tamarą?
Bardzo bliska. Ona zaczęła się już podczas castingu. 
Zbliżyłyśmy się do siebie w trakcie pandemii, kiedy 
prace nad filmem zostały przerwane. Nie wiedzieliśmy, 
czy wrócimy, czy ten film w ogóle zrobimy. Podczas 
pandemii wszystko było niewiadomą. Spotykałyśmy 
się wtedy z aktorkami na Zoomie praktycznie codzien-
nie, przez trzy godziny. To nas bardzo zbliżyło. Nadal 
jesteśmy w stałym kontakcie.

Jak odebrały festiwal w Gdyni, tę atmosferę?
Świetnie! One do Polski przyjechały na 10 godzin. Na pew-
no zastanawiały się jak to będzie, one uwielbiają Polskę 
i Polaków. Wcześniej były tu przez trzy miesiące, więc bar-
dzo się ze wszystkimi zżyły. Dziewczyny były zachwycone. 
Były w szoku, kiedy zobaczyły ilu jest widzów na sali. Nie 
spodziewały się, że jest to tak wielki festiwal.

Wspominałaś, że wykonałaś katorżniczą pracę, aby 
ten film powstał. Co sprawiło największą trudność? 
Co dla ciebie było emocjonalnie najtrudniejsze w ro-
bieniu tego filmu?
Chyba to, jak ten film stanął, kiedy byliśmy w zawiesze-
niu. Emocjonalnie to był najgorszy moment dla wszyst-
kich. Nie było przez pewien czas kontaktu z Letitią, nie 
wiedzieliśmy czy coś ruszy. Kiedy okazało się, że może-
my działać i zaangażował się Focus Features, to Anglia 
się zamknęła i nie mieliśmy jak przetransportować do 
Polski naszej brytyjskiej ekipy – zablokowały nas loc-
kdowny. W czasie kręcenia filmu pojawiają się różne wy-
zwania, natomiast ja nie lubię sytuacji, kiedy nie mam 
na coś wpływu. To bardzo frustruje.

Zawsze byłaś taka, że frustrowało cię to, że nie 
masz na coś wpływu?
Tak, na pewno. Jednak z drugiej strony odpuszczam, no 
bo co masz zrobić? Musisz odpuścić.

Co wtedy robiłaś, kiedy czekałaś, aż film znów ruszy?
Miałam te trzy-godzinne calle z aktorkami i z operato-
rem. Spędzałam czas z całą rodziną na wsi. Prywatnie 
to był wspaniały czas. Dodatkowo wykorzystałam ten 
moment na dopracowanie scenariusza. Potem okazało 
się, że to wszystko się przydało.

Przeczytałam w jednej z recenzji, że to film o tok-
sycznej miłości. Jest to historia emigrantek miesz-
kających w Walii. Bliźniaczek, które mają kontakt 
tylko ze sobą, odcinają się od świata. Ta relacja 
między nimi jest przedziwna. Oglądając film miałam 

w sobie bardzo skrajne emocje. Pod koniec, jedna z ich 
odchodzi. Pomyślałam wtedy „W końcu ta druga będzie 
mogła odżyć”.
Na tym właśnie polegał scenariusz: ogromna irytacja 
i jednocześnie wielka czułość. Zresztą, nawet jak się 
przyjrzymy jakiejkolwiek bardzo intensywnej relacji, to 
one właśnie takie są. Wpadające ze skrajności w skraj-
ność. June pisała, że ich relacja przypomina toksyczne 
małżeństwo – one mówią też o tym w scenie otwiera-
jącej. Dziewczyny były bardzo dojrzałe, potrafiły spoj-
rzeć z boku na swoją relację, niczym psychoterapeuta, 
a jednocześnie potem wracały do swoich emocji z któ-
rych nie potrafiły wyjść. 

Recenzenci piszą, a ja się z tym zgadzam, że 
Agnieszka Smoczyńska nie ocenia.  Nie kusiło cię, 
żeby jednak oceniać?
Nie, nie mogłam oceniać. Sama też nie lubię filmów, 
w których bohaterowie są oceniani przez autorów. Tu-
taj w naszym filmie ta relacja była bardzo skompliko-
wana, dziewczyny były niejednoznaczne.

Masz racje, tę relację jednocześnie się lubiło i nie 
lubiło. Trudno byłoby oceniać. Chociaż to ty jesteś 
reżyserką i mogłabyś narzucić swoją opinię.
Ja tak naprawdę, nie mam prawa ich oceniać. Film byłby 
z tezą, kogo by to interesowało? Wchodzimy głębiej w lu-
dzi, w kobiety i im towarzyszymy.

To prawda, że reżyserką zostałaś przez przypadek? 
Chciałaś być aktorką?
Chciałam być aktorką, ale tylko do 14 roku życia. Ro-
biłam z  koleżankami przedstawienia i  jeździłyśmy po 
przedszkolach, prezentowałyśmy to i w taki sposób za-
rabiałyśmy pieniądze. Uwielbiałam to robić. Później zro-
zumiałam, że to mi sprawia największą frajdę. Że mogę 
stanąć z boku i podpowiadać innym jak mogą zagrać. 
Tworzenie scenografii, szukanie tekstu i muzyki. To się 
powoli uruchamiało. Gdy poszłam do klasy filmowej, to 
już byłam przekonana, że chcę zostać reżyserką.

C HC I A Ł A M BYĆ 
A KT OR K Ą, A L E 
T Y L KO D O 14 ROK U 
Ż YC I A . ROBI Ł A M 
Z KOL EŻ A N K A M I 
PR Z ED STAW I E N I A 
I  J EŹ DZ I ŁYŚ M Y P O 
PR Z ED SZ KOL AC H, 
PR EZ E N T OWA ŁYŚ M Y T O...
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mnie nie rozwijały, były tylko odtwarzaniem wiedzy. To 
mnie nie interesowało. Historia sztuki to kierunek bardzo 
specjalistyczny, natomiast kulturoznawstwo to bardziej 
ogólny, humanistyczny kierunek, w którym łatwiej posze-
rzać swoją wiedzę ale też myślenie. Genialne przygotowa-
nie na reżyserię. 

Twoja droga jako reżyserki jest bardzo konsekwent-
na. To jest taka cecha, którą miałaś zawsze?
Chyba tak. Zrozumiałam, że nie chcę studiować histo-
rii sztuki po roku studiów – we wrześniu. Mieszkałam 
we Wrocławiu – pamiętam, że kiedy stałam na dworcu 
i usłyszałam zapowiedź wjeżdzającego na peron pocią-
gu do Poznania, to aż się we mnie zagotowało. Stwier-
dziłam, że nie ma szans, nie wracam tam. Na drugi 
dzień wybrałam się do katedry kulturoznawstwa za-
pytać,  czy mogę się przenieść i zrobić drugi fakul-
tet. Studiowałam więc dwa kierunki w dwóch różnych 
miastach. Już po pierwszym tygodniu wiedziałam, 
że zostanę na kulturoznawstwie. Wzięłam dziekan-
kę w Poznaniu i już tam nie wróciłam.

Pamiętasz w jakich okolicznościach przyszedł ci do 
głowy pomysł na pierwszy film?
Jeśli chodzi o krótki metraż, to był to „Kapelusz”, na 
podstawie opowiadania Kazimierza Brandysa, „Sobie 
i Państwu". Książkę podsunął mi mąż, wtedy chłopak, 
który akurat ją czytał.

Wydaje mi się, że przełomem były „Córki Dancin-
gu”. Od tego momentu stałaś się międzynarodo-
wą reżyserką. Jesteś jedną z niewielu reżyserek 
w Polsce, która ma sławę międzynarodową. Czy 
ten film to był przełom, podczas którego zrozu-
miałaś, że chciałabyś robić te filmy inaczej?
W 2007 roku zrobiłam „Arię Divę” Minęły trzy lata od mo-
jego dyplomu. Gabrysia trzy lata pisała scenariusz, druga 
koleżanka, Radka, pisała drugi scenariusz, a ja jeszcze 
rozwijałam projekty, jeździłam na warsztaty. W pewnym 
momencie poczułam, że już chce zrobić ten film, ileż 
można rozwijać ten projekt. Wtedy odezwał się do mnie 
Robert Bolesto, z którym współpracowałam nad etiuda-
mi powiedział, że ma pomysł na film: „Córki Dancingu”. 
To był pomysł absurdalny i wciąż jestem przekonana, że 
nikt by takiego filmu nie zrobił. Wszyscy pukali się w czo-
ło, łącznie z producentami, zarówno doświadczonymi jak 
i młodymi, którzy jeździli po świecie.

W końcu go zrobiłaś. Miałaś dziką satysfakcję?
Miałam ogromną satysfakcję każdego dnia.

Nigdy nie miałaś wątpliwości, czy idziesz właści-
wą drogą?
Wątpliwości nie miałam. Siedzieliśmy z twórcami przy 
biurku, rozmawialiśmy, wymyślaliśmy niestworzone rze-
czy a potem ja wiedziałam, że te pomysły trzeba wtłoczyć 
w życie. Zrobić ogony, nosić dziewczyny na planie, charak-
teryzacja na pewno będzie długo trwała. Jak to się wszyst-
ko miało złożyć, na przykład piosenki z realistycznymi 
scenami? Oglądaliśmy musicale, czytaliśmy artykuły – 
naprawdę nie mieliśmy pojęcia, jak to zrobić. To była masa 
pracy i nauki ale przede wszystkim zabawa. 

Klasa o profilu filmowych, ale zanim zdawałaś na 
reżyserię, to byłaś na kulturoznawstwie. Świadomie 
poszłaś najpierw na inne studia?
Świadomie. Wiedziałam, że chcę iść do Katowic. Mówi się 
tam, że reżyser bądź reżyserka powinien najpierw mieć ja-
kiś zawód, żeby dojrzał do opowiadania historii. Najpierw 
przez rok studiowałam w Poznaniu historię sztuki, a póź-
niej przeniosłam się na kulturoznawstwo.

A dlaczego nie zostałaś na historii sztuki?
To był bardzo wymagający i intensywny kierunek. My-
ślałam, że skupimy się głównie na sztuce nowoczesnej, 
że będę mogła oglądać obrazy, poznawać interpretacje. 
A musiałam bardzo dużo czasu spędzać na rzeczach które 



odtwarzam, bo jest to dla mnie nudne. To 
jest bardzo intuicyjny proces.

Czy to nie jest tak, że skoro miałaś mię-
dzynarodowe pieniądze, spoczywała na 
tobie ogromna odpowiedzialność? Musia-
łaś mieć wszystko idealnie zaplanowane?
Oczywiście, że tak. To, że powstanie „Dear 
Deth” wiedzieliśmy dużo wcześniej, ale pio-
senka finałowa, którą skomponował Marcin 
Macuk, powstała już po zdjęciach, podczas 
montażu.  Bardzo lubię jak podczas pracy 
spotykają się różne wrażliwości. 

SI EDZ I EL IŚ M Y Z T WÓRC A M I 
PR Z Y BI U R K U, ROZ M AW I A L IŚ M Y, 
W Y M YŚL A L IŚ M Y 
N I E ST WOR ZON E R Z E CZ Y 
A P O T E M JA W I EDZ I A Ł A M, 
Ż E T E P OM YS ŁY T R Z EBA 
W T Ł O CZ YĆ W Ż YC I E. 

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

Wydaje mi się, że w twoim świecie jest 
dużo muzyki. Jak Agnieszka Smoczyńska 
funkcjonuje z muzyką?
Muzyka jest blisko ze mną. Może dlatego, że 
jako mała dziewczynka chodziłam na lekcje 
muzyki, które bardzo lubiłam. Tak samo jak 
lekcje rytmiki. Wydaje mi się, że w reżyserii 
to poczucie rytmu jest bardzo ważne. Zresz-
tą, jak wiemy, muzyka jest najważniejszą ze 
wszystkich sztuk.

A czego słuchasz?
To zależy od filmu, nad którym pracuje, po-
nieważ ja tak naprawdę jestem ciągle w pracy. 
Słucham w kontekście tego nad czym pracu-
ję, o czym myślę.

Czego słuchałaś w przypadku „Córek 
Dancingu”?
Tu akurat była bardzo różna playlista, nato-
miast w przypadku „Silent Twins” to była 
Nina Simon, chociaż ona się w filmie nie po-
jawia. Natomiast gdy puściłam aktorkom 
piosenkę „Dear Death”, którą skomponowa-
ła, napisała i zaśpiewała Zuzka Wrońska, to 
dziewczyny powiedziały „Nina Simone”! 
Gdzieś to wszystko się składa, jest intu-
icyjne. Ja też nigdy nie pracuje nad filmem 
tak, że sobie cały wymyślam, a później to 

A ty słuchasz tych wrażliwości?
Tak, uwielbiam. Basia Rupik, która doszła 
do nas jako nowa osoba, niesamowicie od-
dała mrok, a jednocześnie poczucie humo-
ru Jennifer. Jej wrażliwość była dla mnie 
kluczowa do tego filmu. A pojawiła się w ze-
spole bardzo późno, jeżeli chodzi o proces 
powstawania „Silent Twins”. 

Ten film powstawał w Polsce, czyli wyczaro-
waliście Walie w Polsce? Gdzie kręciliście?
To jest Walia stworzona przez Jagnę Do-
besz i jej zespół oraz przez operatora Kubę 

K O N S E K W E N C J A  W  B U N C I E
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Kijowskiego. Pojechaliśmy najpierw do Wa-
lii na trzy dni, do prawdziwego domu boha-
terek. Tam się okazało, że bardzo przypomi-
na Górny i Dolny Śląsk. W filmach jest też 
tak i ja to bardzo lubię, że składasz tę całą 
wizję z małych puzzli. Myślisz zatrzymanym 
obrazkiem w ruchu. Uczę się tego od opera-
torów i scenografek. Uwielbiam, kiedy przy-
chodzą ze zdjęciem i  ja tego zupełnie nie 

widzę, a oni robią projekt i potem to wszyst-
ko faktycznie jakoś dobrze się składa.

Czyli obejrzeliście Walię i stwierdziliście, 
że spokojnie możecie to odtworzyć na 
Górnym i Dolnym Śląsku.
Tak, chociaż ja się bardzo bałam niektó-
rych obiektów. Na początku plan był taki, 
że polecimy do Walii na jakiś czas, ale ze 

względu na budżet i pandemię musieliśmy 
z tego zrezygnować. Nikt z nas nie wiedział, 
że uda nam się zrobić Walię w Polsce. Oka-
zało się, że się da.

A czy twój film zobaczył ktoś z rodziny 
prawdziwych bohaterek?
Tak, June dała błogosławieństwo temu filmo-
wi i bardzo się cieszy, że powstał. Nie mogę 
mówić za dużo, bo poprosiła o dyskrecję. 
Film wszedł do Anglii na początku grudnia. 
June przyjaźni się z Marjorie Wallace, autor-
ką książki i Timem Thomasem. Wszyscy oni 
zobaczyli film i bardzo byli poruszeni. Zresz-
tą bez ich akceptacji myślę, że Focus Featu-
res nie zdecydowałby się na dystrybucję. 

Zwłaszcza, że część bohaterów i bo-
haterek żyje. Ja, jako matka, oglądając 
ten film myślałam cały czas o rodzicach 

W F I L M AC H J E ST T EŻ TA K 
I  JA T O BA R DZO LU BI Ę, Ż E 
SK Ł A DA SZ T Ę C A Ł Ą W I Z J Ę 

Z M A ŁYC H PUZZ L I.  



bohaterek. Zastanawiałam się, jak to możliwe, że 
rodzice do tego dopuścili. Pozwalają na zamknięcie 
córek w szpitalu psychiatrycznym.
Trzeba też na to inaczej spojrzeć. To było Windrush 
generation, które wyemigrowało do Anglii i oni bar-
dzo ufali systemowi. Rodzice byli bezradni wobec 
córek, bardzo je kochali uważali, że tylko system jest 
w stanie im pomóc. Oni naprawdę byli przekonani, że 
oddanie ich do Broadmoor, najcięższego szpitala psy-
chiatrycznego  w Anglii, pomoże ich córkom. Dziew-
czyny też tak uważały.

Co w Tobie zostawił ten film?
On jeszcze we mnie jest. Myślę, dopiero teraz w grud-
niu, po premierze w Londynie będę mogła całkowicie 
ten film oddać światu.

Ale on już teraz cię zmienił,  prawda? Jako twórcę, 
jako kobietę?
Myślę, że na pewno. Dziewczyny bardzo imponowały 
mi swoją postawą.

Czego się od nich nauczyłaś?
Konsekwencji w buncie, niesłychanej siły, szalonej wy-
obraźni, niesamowitej miłości, poświęcenia. Trudno 
jest to zamknąć w kilku słowach. 

Myślę, że trzeba być konsekwentną w buncie, żeby 
robić takie filmy. Bardzo za te filmy dziękuję.  

ENGLISH

AGNIESZKA SMOCZYŃSKA: CONSISTENCY 
IN REBELLING

Kinga Burzyńska: Agnieszka Smoczyńska, Złote 
Lwy winner at the 47 Polish Film Festiwal in Gdynia 
for “Silent Twins”. Are you not done with people 
asking questions about your beautiful, intelligent, 
and moving film? Every conversation is different, or 
is there a question you’re still waiting for?
Agnieszka Smoczyńska: There is no such question; 
every conversation is different. Although, if someone 
asks me where the idea for the film comes from, I al-
ready start praying.

Do you still have contact with your actresses? Be-
cause this movie now has a life on its own. What are 
your relations with Letitia and Tamara?
Very close. It started during casting. We became close 
to each other during the pandemic when the work on 
the movie stopped. We didn’t know if we’d come back 
if we were going to do this movie. During the pandem-
ic, everything was unknown. we met with actresses on 
Zoom almost every day for three hours. It made us clos-
er together. We’re still in contact to this day.

How did they take the Gdynia festival? The atmos-
phere around it?
Great! They came to Poland for 10 hours. They probably 
wondered how it would be as they love Poland and Polish 
people. There were here before for three months, so they 
are close to everyone already. The girls were delighted. 

There were in shock when they saw how many people were 
in public. They didn’t think it was such a big festival.

You’ve mentioned the hard work that you went 
through to make this film happen. What was the 
hardest thing about it? What was the emotionally 
most challenging thing in making this movie?
I think the moment when the film stopped was when we 
were suspended. Emotionally it was the worst moment 
for us all. There was no contact with Letitia; we didn’t 
know if anything would start again. When it turned out 

K O N S E K W E N C J A  W  B U N C I E



That is what the whole script was based around: signif-
icant irritation and extreme sensitivity. If we’d to look 
at any very intensive relations, those are just like that. 
They go all out in every direction. June wrote that their 
relationship looks like a toxic marriage - they also talk 
about it in the opening scene. Girls were very mature; 
they could look at their relationship from the side, like 
psychotherapists, and then go back to their emotions 
they couldn’t escape.

Reviews say, and I agree, that Agnieszka 
Smoczyńska does not judge. Were you not tempt-
ed to judge a little?
No, I couldn’t. I don’t like movies where the authors 
judge characters. This relationship was very compli-
cated in our film, and the girls were multifaceted.

You’re right; this relationship is loved and hated 
simultaneously. It’s hard to judge. Although you are 
the director, you can impose your opinion.
I have no right to judge them. A movie would be with 
a thesis, and you care about that? Let’s get deeper into 
people, in women, and be with them.

Thanks for the conversation.
Thank you.  

that we could work again and Focus Features engaged in 
the project, England went into lockdown, and we couldn’t 
transport to Poland our British crew. There are always 
some challenges during the shoot, but I don’t like when 
I don’t influence something. It’s very frustrating.

Were you always that frustrated with things you 
can’t control?
For sure. On the other hand, I let go because what can I do? 
You have to let go.

What did you do when you waited for the movie to 
start again?
I had those 3-hour calls with actresses and operators. 
I spend time with my whole family in the country. Pri-
vately, it was a wonderful time. Additionally, I used this 
moment to make the script better. Then, it turned out 
that everything was for the best.

I read in one of the reviews that it’s a movie about toxic 
love. It’s a story of emigrants living in Wales. Twins who 
have contact only with themselves are cut out from the 
world. The relationship between them is extraordinary. 
Watching this movie, I had a crazy emotional rollercoast-
er. In the end, one of them leaves. I thought to myself - 
now the second one will be able to live.
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GDA ŃSK GOSPODA R ZEM 
FI NAŁÓW SIATK ARSKIEJ 
LIGII NARODÓW

G D A Ń S K2 6 – 2 7

PO TEGOROCZNYCH MISTRZOSTWACH ŚWIATA SIATKAREK, 
CZAS NA EMOCJE W MĘSKIM WYDANIU. NA POCZĄTKU 
GRUDNIA OFICJALNIE OGŁOSZONO, ŻE FINAŁOWY TURNIEJ 
SIATKARSKIEJ LIGII NARODÓW VNL 2023 MĘŻCZYZN ZOSTANIE 
ROZEGRANY W ERGO ARENIE W LIPCU PRZYSZŁEGO ROKU.

K

Tym razem zmierzą się tu uczestnicy wielkiego finału 
tych rozgrywek.

SIATKÓWKA NA NAJWYŻSZYM 
POZIOMIE
- Kolejny raz siatkówka na najwyższym, międzyna-
rodowym poziomie trafi do Gdańska. Cieszymy się, 
że najlepsi siatkarze świata z reprezentacją Polski 
na czele zagrają w lipcu w Ergo Arenie. Zapraszamy 
wszystkich kibiców na mecze i do wspólnego prze-
żywania sportowych emocji – mówi Piotr Borawski, 
zastępca prezydenta Gdańska ds. przedsiębiorczości 
i ochrony klimatu.

SZESNAŚCIE REPREZENTACJI 
ZMIERZY SIĘ W GDAŃSKU
Siatkarska Liga Narodów 2023 kryje już coraz mniej ta-
jemnic – do pełnego obrazu brakuje jeszcze szczegółowego 

  Szesnaście reprezentacji zmierzy się w Gdańsku już w lipcu przyszłego roku.

TEKST Dariusz Wołodźko   ZDJĘCIA Mat. prasowe

ibice w Gdańsku nie będą musieli więc długo cze-
kać na kolejny siatkarski turniej najwyższej ran-
gi. W zeszłym roku nie ominęły ich Mistrzostwa 

Europy, podczas których Biało-Czerwoni rozegrali w Ergo 
Arenie fazę pucharową, a cały turniej EuroVolley zakoń-
czyli z brązowym medalem.

W Gdańsku rozegrana została też faza wstępna te-
gorocznej edycji Siatkarskiej Ligi Narodów mężczyzn. 



G D A Ń S K  G O S P O D A R Z E M  F I N A Ł Ó W  S I A T K A R S K I E J  L I G I I . . .

terminarza rozgrywek fazy wstępnej. Założenie jest takie, 
by każdej z uczestniczących w Lidze Narodów reprezen-
tacji zagwarantować po 12 meczów z tak samo silnymi 
rywalami. Wszystkie 16 zespołów jest klasyfikowanych 
według światowego rankingu po zakończeniu poprzed-
niej edycji Ligii Narodów.

Kto z kim zagra w Siatkarskiej Lidze Narodów 2023, 
a przede wszystkim z kim na boisku spotkają się repre-
zentanci Polski? Tego dowiemy się już w nowym roku.   

ENGLISH

GDAŃSK TO HOST THIS YEAR’S FINALS OF THE 
VOLLEYBALL CHAMPIONS LEAGUE

After this year's World Championship for female volleyball, 
it’s time for emotions in male volleyball. At the beginning 
of December, it was officially announced that the final 
tournament of the men’s Volleyball Nations League VNL 
2023 would take place in Ergo Arena in July next year.

Fans in Gdańsk will not have to wait long for another 
volleyball tournament of the highest rank. Last year, 
European Championship took place there, during 
which White-Reds played the knockout stage in Ergo 
Arena, and the whole EuroVolley tournament ended 
with a brown medal.

  Przyszłoroczny kalendarz Siatkarskiej Ligii Narodów z finałem w Gdańsku

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

The initial phase of this year’s men’s Volleyball Na-
tions League took place in Gdańsk. This time, the tour-
nament's grand final will also take place there.

VOLLEYBALL AT THE HIGHEST 
LEVEL 
Once again, volleyball at the highest international 
level in Gdańsk. We’re glad that the best volleyball 
players, including the Polish team, will play in July 
at Ergo Arena. We invite all the fans to the games 
and live those sports emotions together - said Piotr 
Borawski, vice president of Gdańsk for development 
and climate protection.

SIXTEEN TEAMS WILL FACE OFF IN 
GDAŃSK.
Volleyball Nations League 2023 has fewer and fewer 
secrets every day - the only thing missing is the de-
tailed schedule of the initial phase games. The idea 
is to guarantee that all teams can play 12 games with 
equally strong opponents. All 16 teams are classified 
according to the world ranking after the last Nations 
League commenced.

Who will play against who in Volleyball Nations 
League 2023? And most importantly, who will face 
the team from Poland? We’ll know that next year.    



PIT W GDA ŃSKU SIĘ OPŁACIŁ: 
E LE KTRYC Z N Y  PE UGE O T  DL A 

M Ł ODE J  NAUC Z YC I E LK I
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GŁÓWNA NAGRODA W ORGANIZOWANEJ W GDAŃSKU PO RAZ SZÓSTY LOTE-
RII PIT TRAFIŁA TYM RAZEM DO PANI KATARZYNY. KLUCZYKI DO SAMO-
CHODU PRZEKAZAŁA LAUREATCE PREZYDENT ALEKSANDRA DULKIEWICZ.

w  Gdańsku, "właściwym miejscowo ze 
względu na adres zamieszkania", czyli wska-
zała w deklaracji podatkowej PIT Gdańsk 
jako miejsce zamieszkania.

KTO WYGRAŁ GŁÓWNĄ 
NAGRODĘ?
Nagrodą główną w tegorocznej loterii był 
srebrny, elektryczny Peugeot E-208 Active. 
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz 
kluczyki do auta oficjalnie przekazała wy-
łonionej w losowaniu właścicielce na po-
czątku grudnia. Pani Katarzyna, do której 
trafiła główna nagroda w tegorocznej loterii 
z zawodu jest nauczycielką i uczyła języ-
ka polskiego w jednej z gdańskich szkół, 
pisze także książki. 

  Pani Katarzyna została właścicielką elektrycznego samochodu – głównej nagrody w miejskiej loterii PIT-owej / www.gdansk.pl

TEKST Dariusz Wołodźko   ZDJĘCIA Piotr Wittman

oteria „PIT w Gdańsku. Się opłaca!” 
zorganizowana została w  tym roku 
w  Gdańsku po raz szósty. Jej ce-

lem jest zachęcenie osób, które mieszka-
ją w mieście do rozliczania się z podatków 
właśnie w Gdańsku. Udział w podatku PIT 
jest jedną z najważniejszych składowych 
budżetu miasta. W 2021 roku przychody 
do budżetu Gdańska z tego tytułu wyniosły 
dokładnie 1 095 720 624 zł.

L PONAD 15 TYSIĘCY OSÓB 
WZIĘŁO UDZIAŁ W LOTERII
W szóstej edycji loterii wzięło udział 15122 
osób, w tym blisko 1000 osób, które po raz 
pierwszy złożyły deklarację podatkową 
w mieście.

Udział w  loterii mogła wziąć osoba za-
mieszkała na terenie miasta Gdańsk, któ-
ra złożyła deklarację podatkową PIT za 
2021 rok w jednym z urzędów skarbowych 
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  Po przekazaniu kluczyków, samochód trzeba było od razu wypróbować.. . / www.gdansk.pl

  Zwyciężczyni odebrała kluczyki do nowego, elektrycznego auta z rąk prezydent Aleksandry Dulkiewicz / www.gdansk.pl

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

will also use this electricity in the family 
as well, " said Mrs. Katarzyna.

CARS, BIKES, SMARTPHONES
There are 26 prizes in this year's lottery. 
Besides the electric car, lottery winners got 
15 trekking bikes and ten smartphones.

Congratulations to the winners, and 
everyone is welcome to participate in the 
next edition!  

Pani Katarzyna nie ukrywała radości 
z wygranej, ale przyznała też, że samocho-
dem elektrycznym nigdy nie jeździła. Po 
przekazaniu kluczyków obie panie wsia-
dły więc do samochodu i przejechały „na 
próbę” kilkanaście metrów.

- Na co dzień jeżdżę częściej rowe-
rem elektrycznym, ale samochód i pra-
wo jazdy też posiadam. Ten elektrycz-
ny, jak już ustaliliśmy w rodzinie, będzie 
wspólny. Będą z niego korzystać także 
moi rodzice – mówiła podczas uroczysto-
ści pani Katarzyna.

SAMOCHÓD, ROWERY, 
SMARTFONY
W puli tegorocznej loterii było 26 nagród. 
Poza samochodem o napędzie elektrycz-
nym, do laureatów loterii trafiło także 15 
rowerów trekkingowych i 10 smartfonów.

Gratulujemy wygranej, a  wszystkich 
zachęcamy do wzięcia udziału w następ-
nej edycji.    

ENGLISH

PIT IN GDAŃSK PAID OFF: ELECTRIC 
PEUGEOT FOR THE YOUNG TEACHER

The main prize in the Gdańsk PIT lottery 
went to Mrs. Katarzyna. The keys to the car 
were given to the winner by the president, 
Aleksandra Dulkiewicz.

“PIT in Gdańsk. It pays off!” lottery was 
organized in Gdańsk for the sixth time. It 
main goal is to encourage people who live 
in the city to do their taxes in Gdańsk. 
PIT taxes are one of the essential ele-
ments of the city budget. In 2021, it was 
1 095 720 624 zł.

OVER 15 000 PEOPLE 
PARTICIPATED. 
In the sixth edition of the lottery, 15122 
people participated, with almost 1000 
people who made their declaration in the 
city for the first time. Participating in 
the lottery can be done by a person who 
made their PIT declaration for 2021 in 
one of the tax offices in Gdańsk accord-
ing to the place of living, which means - 
putting Gdańsk in the PIT declaration as 
the place of residence.

WHO WON THE MAIN PRIZE? 
The prize in this year’s lottery was a silver, 
electric Peugeot E-208 Active. Gdańsk 
President Aleksandra Dulkiewicz offi-
cially gave the keys to the car to the per-
son who won the lottery at the beginning 
of December. Mrs. Katarzyna, who won 

this year’s lottery, is a  teacher of Polish 
in one of the schools in Gdańsk. She also 
writes books.

Mrs. Katarzyna was pleased to win the 
car but also said she never drove an elec-
tric car. After passing off the keys, both 
ladies entered the vehicle and went a few 
meters to test it out.

I drive an electric bike daily, but I also 
have a car and a driving license. My parents 
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TEKST Ewa Janusz    ZDJĘCIA Paweł Poręcki

iramida zdrowego żywienia i aktyw-
ności fizycznej to bardzo prosty, gra-
ficzny sposób przedstawienia zaleceń 

dotyczących odżywiania oraz zdrowego stylu 
życia. Co kilka lat zasady te ulegają zmianom 
w związku z coraz to nowszymi badaniami na-
ukowymi. Warto poznać aktualne zasady pra-
widłowego komponowania posiłków.

CZYM JEST PIRAMIDA ZDRO-
WEGO ŻYWIENIA?
Jest to jak najprostsze i jak najkrótsze ogólne 
przedstawienie kompleksowej idei żywienia, 
której realizacja daje szansę na zdrowe długie 
życie oraz zachowanie sprawności intelektu-
alnej i fizycznej do późnych lat życia. Została 
stworzona przez Instytut Żywności i Żywienia 
na podstawie piramidy USDA. Pierwsza pi-

P

w zapobieganiu nadwagi i otyłości oraz utrzy-
maniu dobrego stanu zdrowia.

ZASADY ZDROWEGO 
ŻYWIENIA PRZEDSTAWIONE 
W PIRAMIDZIE
1.  Posiłki należy spożywać regularnie co 
3-4 godziny. W ciągu dnia powinno się 
pojawić 4-5 posiłków.
2.  Warzywa i owoce stanowią fundament 
piramidy żywienia. Powinny stanowić 
podstawę odżywiania.
3.  Należy spożywać produkty zbożowe, 
głównie te z pełnego ziarna.
4.  Zaleca się spożywanie 2 szklanek mleka 
dziennie, dodatkowo należy spożywać 
nabiał w postaci fermentowanych 
produktów mlecznych i serów.
5.  Należy ograniczyć spożycie mięsa 
do 0,5kg na tydzień. Warto ograniczyć 
ich spożycie na korzyść ryb, roślin 
strączkowych i jaj.
6.  Tłuszcze zwierzęce należy ograniczać 
i zastąpić tłuszczami roślinnymi.
7.  Należy ograniczyć spożywanie cukru 
i słodyczy na rzecz świeżych owoców.
8.  Zaleca się zredukowanie ilości 
spożywanej soli w diecie na rzecz ziół.
9.  Warto zadbać o prawidłowe 
nawodnienie, zaleca się wypijanie 
minimum 1,5 l wody dziennie.
10. Należy unikać alkoholu.

PIRAMIDA ZDROWEGO 
ŻYWIENIA I STYLU ŻYCIA 
DZIECI I MŁODZIEŻY
Została stworzona osobna piramida dla dzie-
ci i  młodzieży dostosowana do ich wieku 
wzrostu. W piramidzie dla dzieci i młodzieży 
zwiększone jest rekomendowane spożycie 
mleka do 3-4 szklanek dziennie. W pirami-
dzie została podkreślona waga snu, w kontek-
ście prawidłowej regeneracji oraz poprawy 
pamięci i koncentracji. Dzieci powinny rów-
nież zadbać o codzienną aktywność fizyczną 
– minimum 1 godzina dziennie oraz ograni-
czenie korzystania z urządzeń elektronicz-
nych do 2 godzin dziennie. 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

ramida w Polsce powstała w 2005 roku, nato-
miast najnowsza wersja pochodzi z 2016 roku.

Zalecenia żywieniowe zawarte w  pira-
midzie skierowane są do osób zdrowych. 
W  przypadku osób chorych należy dosto-
sować sposób żywienia do występujących 
jednostek chorobowych.

JAK ROZUMIEĆ PIRAMIDĘ?
Piramida została podzielona na części, tak aby 
w prosty sposób przedstawić kategorie pro-
duktów oraz ich sugerowaną ilość spożycia. 
Im niżej znajduje się dany produkt, tym więcej 
powinniśmy go spożywać. W bocznej części pi-
ramidy znajdują się rekomendacje dotyczące 
spożycia słodyczy oraz napojów w diecie.

Podstawę piramidy stanowi aktywność 
fizyczna, która podkreśla istotną rolę ruchu 

PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA 
I  AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

ZASADY, KTÓRE KAŻDY 
POWINIEN ZNAĆ
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C O  J E S T  D L A  M N I E  N A J W A Ż N I E J S Z E  W  S M A R T F O N I E ?

 Jakość, 
która robi wrażenie
Quality that makes an impression
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PASCAL BRODNICKI 
NAKARMI POLAKÓW SWOIM CATERINGIEM 

KALORIE NIE MOGĄ 
RZĄDZIĆ PYSZNOŚCIĄ 
PascalBox to pierwszy catering pysznościo-
wy w Polsce, w którym, jak mówi sam Pascal, 
„pyszność zjada dietetyczność na śniadanie”. 
Najważniejsza jest przyjemność jedzenia, 
świadome zrównoważone składniki najlep-
szej jakości, różnorodność smaków kuch-
ni światowej a nie dietetyczność i kalorie. 
Znakiem rozpoznawczym kuchni Pascala są 
sosy będące podstawą kuchni francuskiej, 
której Pascal jest mistrzem. Są sercem sma-
ków i nadają posiłkom niepowtarzalny cha-
rakter, dlatego w proponowanych potrawach 

posiłków pomiędzy poszczególnymi linia-
mi i to bez dodatkowych opłat.  Jeśli jakieś 
danie z  wybranej linii nam nie odpowia-
da, możemy zamienić je na inne dostęp-
ne w danym terminie. Do wyboru zama-
wiających są setki autorskich popisowych 
potraw Pascala. Można także skorzystać 
z opcji Wybór menu i wybrać każdy posi-
łek w modelu á la carte.  

Zdecydowałem się na catering pudeł-
kowy, bo chcę, żeby każdy, kto zechce, 
mógł spróbować mojej kuchni. Osoby, 
które znają mnie z ekranu, mają teraz 
okazję spróbować moich potraw, poczuć 

I ZADZWONI SPYTAĆ,
 CZY SMAKOWAŁO

zastosował sosy znane i zaskakujące, przy-
jemne i pobudzające, domowe i światowe. 

Każdy, kto zapragnie spróbować posił-
ków z kuchni Pascala, może je teraz po 
prostu zamówić. Potrawy w ekologicznych 
pudełkach z pulpy trzcinowej, które łatwo 
segregować i recyklingować, są dowożone 
do ponad 3 tys. miast i miejscowości w ca-
łej Polsce. Oferta jest bardzo elastyczna 
- do wyboru mamy cztery linie: Domowo, 
Światowo, Zielono i Energia, a w planach 
są kolejne dwie. 

Tym, co dodatkowo wyróżnia catering 
Pascala, jest możliwość pełnej wymiany 

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



ich smaki i zapachy oraz doświadczyć 
mojej filozofii kuchni. Jestem łasuchem 
kuchni światowej i chce się dzielić moją 
pasją. To dla mnie ważne, żeby być bli-
sko ludzi i  wspaniale się czuję mogąc 
w  końcu karmić ich pysznościami  – 
mówi Pascal Brodnicki.

 
BONJOUR, PRZY TELEFONIE 
PASCAL, CHCIAŁEM ZAPYTAĆ, 
CZY CATERING SMAKOWAŁ?
Pascal jest w  kuchni perfekcjonistą, dlatego 
posiłki w  PascalBox są przygotowywane tyl-
ko według jego popisowych przepisów, które 
poznawał i udoskonalał w swoim rodzinnym 
domu, w wieloletniej pracy w zawodzie kucha-
rza (zaczął ją w wieku 16 lat!) oraz setek podró-
ży, podczas których zgłębiał tajniki kuchni 
domowych z całego świata. 

Żaden składnik czy przyprawa nie są przy-
padkowe. Pascal uważa, że piękne przepisy 
mogą powstać tylko z  najlepszych plonów 
i przetworów, produktów sezonowych, pocho-
dzących w miarę możliwości od lokalnych do-
stawców, oraz tych sprowadzanych z  krajów 
ich pochodzenia dla zapewnienia oryginal-
ności smaków. Z  takich właśnie składników 
powstają potrawy przygotowywane przez 

P A S C A L  B R O D N I C K I  N A K A R M I  P O L A K Ó W . . .

PA S C A L  J E S T  W   K U C H N I 
PE R F E KC J O N I S TĄ , 
D L AT E G O  P O S I Ł K I 
W   PA S C A L B OX  S Ą 
PR Z YG O T OW Y WA N E 
T Y L KO  W E D Ł U G  J E G O 
P O PI S OW YC H  PR Z E PI S ÓW, 
K T Ó R E  P O Z N AWA Ł 
I   U D O S KO N A L A Ł  W   S WO I M 
RO D Z I N N Y M  D O M U...
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PA S C A L , JA K SA M 
T W I ER DZ I,  N I E LU BI 

RU T Y N Y I  N U DY, 
Z A T O U W I EL BI A 

RÓŻ NORODNO Ś Ć, 

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

mi warzywami i pita, a na kolację prowansal-
ska pasta w sosie śmietanowym, karczochy 
na białym winie z parmezanem, suszonymi 
pomidorami i natką pietruszki. Brzmi jak 
uczta dla podniebienia! 

A  jak PascalBox wygląda cenowo? Na 
początek można zamówić Paczkę Próbną 
i to od razu z rabatem. Cena trzydniowego 
pięciodaniowego cateringu (z uwzględnio-
ną już zniżką) to 217 zł, czyli 72,5 zł dzien-
nie za 5 top posiłków. Posiłki można zama-
wiać oczywiście także na dłuższe okresy, 
w trybie tygodniowym, miesięcznym lub 
na wybrane dni tygodnia - im dłuższy okres 
subskrypcji, tym stawka staje się niższa.

Pysznego!  

 WIĘCEJ INFORMACJI NA:
https://pascalbox.pl
https://www.facebook.com/pascalboxpl

masa pyszności. Chciałoby się zjeść wszyst-
ko. Pascal, jak sam twierdzi, nie lubi rutyny 
i nudy, za to uwielbia różnorodność, dlatego 
proponuje cztery linie cateringu dostosowa-
ne do różnych preferencji i  gustów. Znajdą 
coś dla siebie zarówno zwolennicy tradycyj-
nej kuchni domowej i schabowego (linia Do-
mowo), fani potraw z różnych krajów świata 
(Światowo), wegetarianie (Zielono) oraz oso-
by prowadzące bardzo aktywny tryb życia 
(Energia). Wkrótce do obecnych dołączą ko-
lejne dwie linie do wyboru.

Co powiedzielibyście na poniższe menu 
z linii Światowo? Na śniadanie croissant z se-
rem brie, pasta z cieciorki i papryki oraz sa-
łatka. Przekąska to wiedeński tort Sachera 
w konfiturze i czekoladzie z prażonymi płat-
kami migdałów. Na lunch łosoś w salsie man-
go z ryżem basmati i czarnym sezamem. Na 
podwieczorek buraczany hummus ze świeży-

Pascala i jego zespół doświadczonych kucha-
rzy, którzy dbają o zapewnienie posiłkom re-
stauracyjnej jakości.

Chcę poznać opinię swoich klientów 
i  dowiedzieć się, czy im smakuje to,  co 
proponuję, dlatego regularnie dzwonię do 
nich i pytam o ich doświadczenia. Cza-
sem bywa zabawnie. Nie wiem, dlaczego, 
ale wielu z nich nie dowierza, że dzwonię 
do nich osobiście.  Jestem przecież Che-
fem, a nie celebrytą! – mówi z uśmiechem. 

 
OGÓRKOWA Z PRZEPISU 
BABCI, WIETNAMSKA 
SAŁATKA NOM XOAI HAI, 
ŁOSOŚ W SALSIE MANGO - 
CO MOŻNA ZAMÓWIĆ?
Już podczas czytania menu PascalBox kub-
ki smakowe zaczynają intensywniej praco-
wać. Na każdy dzień zaplanowana jest cała 
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N I E  W I A D O M O ,  J A K  B Y Ł O

Przyrządzać posiłki dla Przyjaciół to największa przyjemność.
Pragnę podzielić się tym, co kocham najbardziej - pysznym,
pomysłowym, prostym, pięknym i praktycznym jedzeniem w

restauracyjnej jakości premium. 
 

Przyjmijcie moje zaproszenie, by doświadczać prawdziwych
przyjemności i kulinarnych podróży po domowych smakach Polski

i świata!

Przyrządzać posiłki dla Przyjaciół to największa przyjemność.
Pragnę podzielić się tym, co kocham najbardziej - pysznym,
pomysłowym, prostym, pięknym i praktycznym jedzeniem w

restauracyjnej jakości premium. 
 

Przyjmijcie moje zaproszenie, by doświadczać prawdziwych
przyjemności i kulinarnych podróży po domowych smakach Polski

i świata!
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autobiografię Matthew Perry’ego sięgałam, 
jak zapewne większość innych czytelników, 
z oczekiwaniem, że dostanę przede wszyst-

kim zgrabnie napisany zbiór anegdotek kręcących się 
wokół „Przyjaciół”. Jako wielka fanka serialu i postaci 
Chandlera (odtwarzanej przez Matthew) liczyłam, że 
przez te kilka godzin poczuję się jak na planie kultowego 
show. Nic bardziej mylnego. 

Chociaż Matthew Perry nie zaistniałby w maso-
wej świadomości bez „Przyjaciół”, to nie o tym jest 
ta książka i  nie to odcisnęło największe piętno na 
życiu aktora. Na pierwszy plan wysuwa się tytułowa 
„Wielka Straszna Rzecz”, czyli uzależnienie. Od alko-
holu, opioidów i papierosów. Uzależnienie, które za-
częło się jeszcze przed „Przyjaciółmi” i trwało po ich 
zakończeniu. Uzależnienie, które – jak opisuje aktor 
– niszczyło jego relacje z kobietami, filmy, w których 
grywał i zdrowie. Finalnie doprowadziło go prawie do 
śmierci. To, że żyje, spokojnie można uznać za coś 
w kategoriach cudu (w końcu 2% szans na przeżycie 
nocy to całkiem niewiele). Tak to zresztą traktuje sam 
Matthew, który mocno podkreśla wiarę w Boga i zwią-
zaną z tym misję pomagania innym. I właśnie częścią 
tej misji jest jego autobiografia.

W „Przyjaciołach, kochankach i tej Wielkie Strasznej 
Rzeczy” dostajemy oczywiście cały przekrój twórczej 
kariery aktora. Przechodzimy przez skomplikowane 
relacje z rodzicami (którzy jednak wspierają go po 
dziś dzień), pierwsze castingi i w końcu zdobycie roli 
w „Przyjaciołach”, za co następnie inkasował milion 
dolarów za odcinek. Wszystko jednak przedstawione 
jest w cieniu nałogu, który dominuje całe życie Matthew. 
Czytając książkę zastanawiałam się głośno, czy to nie za 
wcześnie na pisanie o uzależnieniu. W końcu aktor jest 
czysty od stosunkowo niedawna, a w swojej historii wal-
ki z nałogiem zaliczył wiele powrotów do picia i ćpania. 
Mój chłopak stwierdził jednak, że może to jest właśnie 
najlepszy moment i część jego leczenia. Jedno jest pew-
ne – aktor wypada bardzo wiarygodnie. Co prawda czę-
sto zdarza mu się wchodzić w rolę pragnącego wszyst-
kich rozbawić Chandlera, ale poza niefortunnym żar-
tem o śmierci Keanu Reevesa (za co już zresztą zdążył 
przeprosić), nie osłabia to przekazu. Dzięki temu całość, 
która ma mocno dołujący wydźwięk, jest do przełknię-
cia i czyta się ją naprawdę szybko. Nie zostanę fanką 
nieco wymuszonego stylu pisania aktora i momentami 

R E C E N Z J A  K S I Ą Ż K I  „ P R Z Y J A C I E L E ,  K O C H A N K O W I E  I  . . .

TEKST Karolina Kołodziejczyk    ZDJĘCIA Mat. Prasowe   

nadmiernej pobłażliwości dla własnych zachowań, ale 
jestem wdzięczna za to, czym się z nami podzielił. 

Czy jestem więc zawiedziona, że nie jest to książ-
ka o „Przyjaciołach”? Absolutnie nie. Miło czyta się 
anegdoty o romansowaniu przez faks z Julią Roberts, 
odrzuceniu przez Jennifer Aniston czy opisy imprez 
z Bruce’m Willisem, ale ostatecznie to nie to jest dla 
mnie najciekawsze. Biografia Matthew to dobitny przy-
kład na to, że można osiągnąć wszystko, a przy tym nie 
mieć tak naprawdę nic. I zamiast cieszyć się sukcesami, 
myśleć tylko o kolejnym łyku czy tabletce, bo w oczach 
uzależnienia wszyscy jesteśmy tak samo biedni.

Jak napisał aktor: „Myślę, że tak naprawdę muszą się 
spełnić wszystkie twoje marzenia, żebyś zrozumiał, że 
były to niewłaściwie marzenia”. Przestroga z małą daw-
ka nadziei – tak podsumowałabym „Przyjaciół, kochan-
ków i tą Wielką Straszną Rzecz”.   

Po

R E C E N Z J A  K S I Ą Ż K I 

„ PR Z YJAC I E L E ,  KO C H A N KOW I E 

I  TA  W I E L K A  S T R A S Z N A  R Z E C Z ”
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Twój ulubiony rytuał?
Uwielbiam poranki. Traktuję każdy dzień jak nowy po-
czątek i  ta myśl budzi mnie do działania. I  poranna 
kawa – magiczne święto kawoszy! Mają je każdego dnia. 
Z nowych rytuałów – ostatnio zasypiam przy dźwiękach 
ulewnego deszczu w słuchawkach.

Kiedy ostatni raz robiłaś coś po raz pierwszy 
(i co to było?)
O rety, zaraz coś wymyślę! Kiedyś miałam założenie, że 
każdego dnia zrobię coś nowego, pierwszy raz, choćby to 
była drobnostka. I na przykład brałam w kiosku gazetę, 
której jeszcze nigdy nie miałam w rękach albo wjeżdża-
łam na 15. piętro budynku, w którym mieszkam, żeby zo-
baczyć, jaki stamtąd jest widok.

Gdybyś mogła wybrać dla siebie supermoc, to jaką 
byś wybrała?
Nie spać – działać! Życie jest tak fascynujące i jest tyle 
do zrobienia dla siebie, dla innych… A czas przyspiesza. 
A ja lubię spać. I śnić.

Czego na świecie powinno być mniej?
Przemocy. W każdej postaci – fizycznej i psychicznej. 
Wiemy, że świat bez zła nie jest możliwy, musi być biel 
i czerń. Ale odkąd zostałam mamą mam podwyższoną 
wrażliwość na przemoc, zwłaszcza nie potrafię zrozu-
mieć jej nadużywania i nieuzasadnionego używania w fil-
mach i serialach. Wyłączam.

Czego na świecie powinno być więcej?
Edukacji. Tej mądrej, dobrej, nastawionej na to, co na-
prawdę ważne. I radości - kocham widok szczerze śmie-
jących się ludzi. 

Piosenka, która mogłaby być hymnem kobiecości?
Natalia Grosiak - Chyba będę święta

Gdyby świat mógł mieć prezydentkę, to która kobie-
ta powinna objąć to stanowisko? 
Patti Smith na prezydentkę! Prezydent/ka powinien 
przede wszystkim kochać ludzi. Bez tego nie wydarzy się 
nic dobrego, nawet jeśli wszystkie pozostałe predyspozy-
cje do bycia prezydentem/tką kandydat posiada.

Jaki hasztag powinien podbić Instagram?
#porzućinstagram

Jaką radę udzieliłabyś szesnastoletniej sobie?
I tak bym nie posłuchała. Trzymaj się, dziewczyno!

Od której kobiety otrzymałaś najważniejszą lekcję/
radę (i jaka to była lekcja)?
Cały czas się uczę od innych kobiet. Nie wyróżniam 
żadnych lekcji, biorę, co mi teraz jest potrzebne, ob-
serwuję. Świat kobiet jest fascynujący i porywający na 
każdym etapie. 

Opowiedz nam swój ostatni sen.
Tu sen się kończy. 

 BELA KOMOSZYŃSKA – wokalistka Sorry Boys, autorka tekstów 

i kompozytorka.   

Bela Komoszyńska
Bardzo charyzmatyczna, 

kreatywna i energetyczna 
wokalistka zespołu Sorry Boys 

ZDJĘCIE Dawid Grzelak
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asem wypada zastanowić się nad 
początkiem. Nad tą pierwszą 
chwilą, której ślad naznacza przy-

padkowego delikwenta już na stałe, bez od-
wrotu. W wielu przypadkach zaczyna się nie-
winnie – jakieś ciche, wypowiedziane półgęb-
kiem marzenie o studiach humanistycznych. 
Później przychodzi człowiekowi do głowy, że 
trzeba podjąć jakąś decyzję, a po decyzji…. 
No cóż, a po decyzji wszystko toczy się już 
bardzo szybko. Delikwent nawet nie zdąży się 
obejrzeć, kiedy trzyma w ręku dyplom ukoń-
czenia studiów humanistycznych (tak, do-
kładnie tych samych, które w naszym kraju 
uznawane są za fanaberie dobre do produkcji 
bezrobotnych magistrów) i już stawia pierw-
sze kroki w instytucjach kultury. Oczywiście 
jeśli ma to szczęście i udało mu się upolować 
etat, ewentualnie bezpłatny staż.

Potem to już standard, czyli pytania dal-
szej rodziny (ta bliższa milczy dyplomatycz-
nie lub szybko zmienia temat, ewentualnie 
jest śmiertelnie obrażona), krewnych i zna-
jomych królika i oczywiście nieocenionych 

sąsiadów: Co ty w ogóle w tej kulturze robisz? 
Pewnie całe dnie się nudzisz? Potrzeba stu-
diów do zawieszenia kilku obrazków? Całe 
życie będziesz ciężarem dla rodziców? Z tej 
pensji da się przeżyć?  Przecież na kasie wię-
cej płacą, wiesz? 

Tak, wie. Nie dobijaj! I, o dziwo, wie także, 
że z pasji w tym kraju wyżyć się nie da. Co wię-
cej, zdarzyło się raz, że zamierzał kupić chleb 

CO T Y W OG ÓLE W TEJ 
KU LTU R ZE ROBISZ? 
PEW N I E C A ŁE DN I E SI Ę 
N U DZISZ? POTR ZEBA 
STU DIÓW DO ZAW I E SZEN I A 
K I LKU OBR A ZKÓW? 

Cz

i kilka kajzerek za swoją pasję, ale okazało się, 
że w piekarni wolą jednak złotówki. Do mię-
snego już nawet nie próbował wchodzić.

Zakupy to jedno, zawsze można rzucić 
na odczepnego, że żyje się energią słoneczną 
albo uzdrawiającą mocą bębnów, ale to cią-
głe tłumaczenie, kim się jest z zawodu, bywa 
naprawdę nużące. Etnolog? Kulturoznawca? 
Teatrolog? Historyk sztuki? O, tu już coś świ-
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... MOŻE PODZIELIĆ LOS MEN ELA 
I SKOŃCZ YĆ W I NST Y TUCJI 

KU LTU RY. A W TEDY PO Ż YCIU! 
O SA MOCHODZIE PROSTO 

Z SA LON U ZA POM N IJ, NA DROGIE 
METK I NAW ET N IE PATR Z...

szy, na bilety komunikacji miejskiej nie stać, 
więc chodzi pieszo w znoszonych trampkach, 
cukru nie widział na długo przed tym, zanim 
jego brak stał się modny, a od ciągłego kom-
binowania jak przetrwać do pierwszego posi-
wiał już całkowicie, nastaje niezręczna cisza. 

Nie wiedząc jak przerwać ten nagły impas, 
wszyscy zainteresowani wnikliwie zaczynają 
analizować czystość swoich butów lub stan 
powierzchni sufitu, by w odpowiednim mo-
mencie przerwać ciszę charakterystycznym 
chrząknięciem i kiwaniem głową z dezapro-
batą (to goście) oraz żałosnymi westchnięcia-
mi (delikwenta rzecz jasna). 

Delikwent dowie się za chwilę, że do-
stojnikom jest bardzo przykro, ale co oni 
mogą? I tak co miesiąc dokładają do tego 
zbytku. Poza tym, najważniejsze jest po-
czucie misji i niczym nieskrępowana ra-
dość codziennego przebywania w instytu-
cji kultury, wobec których połatane buty 
i regularne zadłużenie u rodziny są ofiarą, 
którą delikwent może znosić z dumą godną 
menela. Menela kultury rzecz jasna!  

*SJP PWN 

 

ta. Najlepiej chyba być bibliotekarzem, bo od 
podstawówki człowiek z nim obeznany, więc 
nie kręci później głową z niedowierzaniem 
i nie próbuje udowadniać, że taki zawód to 
chyba jednak nie istnieje. 

Nie można się więc później dziwić, że po 
tych wszystkich „życzliwych” uwagach, od 
równie „życzliwych” znajomych, delikwent 
co jakiś czas sam zaczyna się na sobą zastana-
wiać – kim on, do jasnej choroby, jest?!

Kilka lat temu z pomocą, choć zupeł-
nie nieświadomie, ruszył jeden z naszych 
narodowych wieszczy, ten od zachwytów 
nad wrocławskimi niewiastami. Rzucił on 
bowiem myśl, która na początku mogła obu-
rzyć, zasmucić nawet, by na końcu zmusić 
do dłuższego zamysłu i przyznać wieszczo-
wi, że co prawda niezwykle rzadko, ale jed-
nak czasem zdarzy się, że wyrwie mu się coś 
wcale niegłupiego. Otóż powiedział on, że 
pewne miasto w centralnej Polsce zamiesz-
kują sami menele! I to jest myśl, której tak 
potrzebował nasz delikwent! Ten moment 
zmienił wszystko – koniec z karkołomny-
mi tłumaczeniami, zapewnieniami, że nie 
robi sobie żartów i taka profesja istnieje i że 
jeszcze za to płacą! Od tej pory może z dumą 
mówić o sobie, że jest menelem! I to nie byle 
jakim. Jest menelem kultury!

Myślał nad tym długo, analizował, dys-
kutował z równymi sobie, zaprzeczał, by na 
powrót krzyczeć „eureka”! Wszystko się zga-
dza. Wszystko pasuje. Nawet definicja słow-
nika języka polskiego, wedle której menel, 
to „osoba z marginesu społecznego, budząca 
lęk lub odrazę swoim zachowaniem i nie-
chlujnym wyglądem”*. 

Nie zdarzyło się co prawda, żeby na jego 
widok dzieci płakały, a dorośli z odrazą brali 
nogi za pas czyniąc wcześniej znak krzyża, ale 
już straszenie delikwentem ma się całkiem 
dobrze. Ileż to już razy nasłuchał się, jak zacna 
sąsiadka ostrzegała wnuka, żeby wybrał do-
brą szkołę, w innym wypadku bowiem może 
podzielić los menela i skończyć w instytucji 
kultury. A wtedy po życiu! O samochodzie 
prosto z salonu zapomnij, na drogie metki na-

wet nie patrz, sushi co dnia również nie wcho-
dzi w grę, nawet schabowy! A zagraniczne 
wakacje? Chyba żartujesz?! 

Co prawda delikwenta czasem pochwa-
lą. Napiszą coś w lokalnej gazecie, przyślą 
dyplom. Zdarza się również, że odwiedzą go 
w pracy goście (często ci z najwyższej półki), 
uśmiechną się, zrobią pamiątkowe zdjęcie, 
nawet rękę uścisną. Kiedy jednak delikwent 
– kulturalnie, jak to ma w zwyczaju, zaczyna 
delikatnie wspominać, że chleb coraz droż-
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TEKST Jakub Wejkszner   ZDJĘCIA Mat. Prasowe

SOLVITA „KETOBUŁKA” 
KALUGINA-BUŁKA: 

KETO 
TO 
STYL 
ŻYCIA!

sen i regenerację. Jest to również aktywność fizyczna, 
więc na zdrowie składa się wiele filarów. 

Jak to mówią – jesteś tym, co jesz. W przypad-
ku diety ketogenicznej jesteśmy zatem przede 
wszystkim tłuszczem i białkiem. 
I tak, i nie. Jedząc tłuszcz uczymy nasz organizm spa-
lania tego tłuszczu. Bardzo często pojawia się obawa, 
którą ja również miałam przed rozpoczęciem diety 
keto, czyli jak to jest, że jem tłuszcz, a chudnę. Nasz 
organizm, jeśli otrzyma sygnał, że dostarczono od-
powiednią ilość tłuszczu, przestaje go gromadzić. 
Oczywiście, będziemy chudnąć, jeżeli utrzymamy 
deficyt kaloryczny. 

Kuba Wejkszner: Jesteśmy w naszym gościnnym 
studiu AnywhereTV, na Scenie Relax w Warszawie. 
Ze mną Ketobułka. Miło mi Cię powitać w naszym 
programie. 
Solvita Kalugina-Bułka: Bardzo dziękuję za zaprosze-
nie. Jest mi niesamowicie miło wystąpić przed wami 
i opowiedzieć troszkę o diecie ketogenicznej. 

Dzisiaj będziemy rozmawiać o diecie ketogenicznej 
i nie tylko, bo – tak jak rozmawialiśmy w kuluarach 
– jest to także pewnego rodzaju styl życia. 
Dokładnie – to nie tylko to, co przyjmujemy do na-
szego ciała jako pokarm. Są to również wiadomości, 
którymi karmimy nasz mózg. Dbanie o rytm dobowy, 
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Jak zaczęła się Twoja przygoda z dietą keto. Jest to 
historia poruszająca i wzruszająca – księga Twojego 
dzieciństwa i pewnych trudnych sytuacji życiowych. 
Jak to wyglądało?
Dietę ketogeniczną odkryłam w wieku nieco ponad trzy-
dziestu lat. Podczas pewnego eventu zobaczyłam, że mój 
znajomy schudł w spektakularny sposób. Ja w tamtym 
momencie ważyłam 132 kilogramy. W wieku 32 lat mia-
łam stan przedzawałowy, otyłość i bardzo dużo chorób 
towarzyszących. Próbowałam już tyle diet w swoim ży-
ciu, które nie zadziałały, a powodowały ciągłe zwiększa-
nie masy mojego ciała. Postanowiłam, że spróbuję tego, 
co mój znajomy. Wywróciłam swoją piramidę żywienio-
wą do góry nogami i zaczęłam jeść więcej tłuszczu. Co 
się wydarzyło? Schudłam ponad 30 kilogramów. 

Ponad 30 kilogramów? Czyli zrzuciłaś dziesięciolaka. 
Można tak powiedzieć, dwa worki z ziemniakami. (śmiech)

Keto nie jest jednak tylko dietą na schudnięcie. Die-
ta cud nie istnieje, więc z keto powiązana jest także 
zmiana stylu życia. Według teorii keto, nie tylko 
tracimy zbędne kilogramy, ale wspieramy też nasz 
organizm. Jesteś pewnego rodzaju ekspertką, jak to 
u Ciebie wygląda? 
Ketogeniczny styl życia spowodował u mnie oczywi-
ście redukcję masy ciała, czego efektem był powrót 
to stanu homeostazy, stanu zdrowia. Hormony zosta-
ją uregulowane, organizm zostaje odżywiony, pracu-
je lepiej i  wydajniej. Dzięki odpowiedniemu odżywia-
niu,  masa ciała będzie wraca do normy. To, z  czym 
zmagałam się przed dietą ketogeniczną, czyli nadci-
śnienie, stan przedcukrzycowy, insulinooporność – ja 
to wszystko wycofałam, tak samo jak refluks. Jest to 
powrót do korzeni, zadbanie o odżywanie. Ten styl ży-
cia pozwolił mi na powrót do lepszego samopoczucia 
i lepszego stanu zdrowia. 

Jeżeli chodzi o ten słynne węgle – co w nich takiego 
jest, że warto ich unikać?
Warto unikać – tak. Czy warto je całkowicie elimino-
wać? Nie. Jeżeli chodzi o węglowodany, to musimy je na 
diecie ketogenicznej zminimalizować. Podczas pierw-
szego miesiąca do poziomu 20 gramów węglowodanów 
netto, później zwiększamy tę pulę po to, żeby organizm 
zrozumiał, że nadrzędnym paliwem nie są węglowoda-
ny, tylko właśnie tłuszcze. 

Dlaczego tłuszcze są lepsze od węglowodanów? 
Nie mówią że są lepsze ogólnie, one są lepsze dla mnie. 

Bo to kwestia preferencji i organizmu?
Jest to sprawa indywidualna. Dieta ketogeniczna to 
dieta, która nie musi być dla każdego. Węglowodany 
nie są niczym złym i nie ma co ich demonizować, po-
nieważ węglowodany to również błonnik, a błonnik jest 
potrzebny naszym bakteriom jelitowym, ponieważ ma 
właściwości prebiotyczne, które odżywiają nasz mikro-
biom. A odporność i zdrowie bierze się właśnie z jelit. 

Podobno w jelitach jest drugi mózg. Dużo ludzi 
mówi o tym, że dieta ketognieczna ma bardzo dobry 

S O V I T A  „ K E T O B U Ł K A ”  K A L U G I N A - B U Ł K A :  K E T O  T O  . . .

T E N ST Y L Ż YC I A 
P OZ WOL I Ł M I NA 
P OW RÓ T D O L EP SZ E G O 
SA MOP O CZ UC I A 
I  L EP SZ E G O STA N U 
Z DROW I A . 

wpływ na pewne rzeczy w naszej głowie i nie jeste-
śmy w stanie wyjaśnić dlaczego. 
Wszystko da się wyjaśnić!

Z tego co czytałem, to naukowcy nie są jeszcze 
pewni do końca.
Gdzie jest tak napisane?

Czytałem pewne badania dotyczące choroby Parkin-
sona i tego rodzaju schorzeń – dieta ketogeniczna 
faktycznie pomaga, ale nie mamy w stu procentach 
pewności dlaczego. 
Rozbierając to na chłopski rozum – co stanowi więk-
szą część mózgu? Mózg to jest tłuszcz, to jest chole-
sterol, który jest nam potrzebny między innymi do 
syntezy witaminy D. W momencie w którym odżywia-



my się wysokotłuszczowo – nie chce powie-
dzieć, że nadbudowujemy – ale nasz mózg 
lepiej funkcjonuje na paliwie tłuszczowym.

Czyli karmimy nasz mózg. A jeżeli chodzi 
o krytykę diety ketogenicznej? Jest część 
ludzi, którym to się nie podoba, z różnych 
przyczyn – sama pewnie najlepiej wiesz 
z jakich. Mówią, że jest to niezdrowe dla 
naszych nerek, niezdrowe jeżeli chodzi 
o schorzenia związane z kamienicą itd. 
Jak do tego podchodzisz? 
Naszych nerek nie uszkadza tłuszcz, a cu-
kier oraz nadmierna ilość białka. Dieta ke-
togeniczna nie jest dietą białkowa. Makro-
składniki pochodzące z białka to jest tylko 
od 15 do 30 procent energii, której dostarcz-
my będąc na keto. Większość to są tłuszcze, 
więc nie ma opcji, że ktoś przez dietę ke-
togeniczną będzie miał chore nerki. Jeżeli 
ktoś już ma z nimi problemy, to oczywiście 
powinien konsultować wszystkie zmiany ży-
wieniowe z lekarzem, bo nie wiadomo, z cze-
go to może wynikać. Dieta ketogeniczna nie 
powoduje uszkodzenia nerek. 

W twojej książce jest sporo przepisów. 
Rekombinujesz receptury, które kojarzą 
się z węglami – ciasta, makarony. Co jest 
najciekawsze, jeżeli chodzi o reinterpre-
tacje węgli? Jaki przepis jest szczególnie 
wart wprowadzenia w życie?
Przepisami, które polecałabym każdemu do 
wprowadzenia są wywar kolagenowy na ko-
ściach oraz podroby, czyli mózg, wątróbka. 
Mózg jest najbardziej bogatym superfoodem 
na świecie. Nie ma nic lepszego dla naszego 
organizmu, jest bogaty w różne mikroele-
menty i witaminy. Jeżeli chodzi o ciasta to 
mogę sketonizować wszystko, oprócz piero-
gów, bo to święty Graal, nie do podrobienia. 
Ale jak najbardziej, w wersji keto można wy-
konać ciasta czy pizzę i smakują o wiele lepiej 
niż oryginalne wersje. 

odpowiedniej kaloryczności, żeby nie jeść 
za mało, bo bardzo dużo ludzi nie odczuwa 
głodu. To jest właśnie zaleta diety keto, 
że nie odczuwa się głodu, ale jeżeli go nie 
odczuwamy, to jest ryzyko, że dostarczy-
my za mało pożywienia, witamin i mine-
rałów. Rozregulujemy w ten sposób hor-
mony, mogą nam zacząć wypadać włosy. 
Jeżeli zaczyna się dietę keto, to najważniej-
szymi są przygotowanie i edukacja. 

Chciałbym zacząć dietę keto jutro – jaki 
jest pierwszy krok?
Pierwszym krokiem jest rozplanowanie 
w ciągu kolejnych dwóch tygodni tego co 
i kiedy się przeczyta. Czerpanie wiedzy 
z różnych publikacji. Moja książka to kom-
pendium wiedzy napisane bardzo prostym 
językiem. Tutaj jest skondensowana wie-
dza na temat keto, napisana w sposób lek-
kostrawny. Postanowiłam napisać książkę 
tak, jak sama chciałabym ją przeczytać, 
kiedy zaczynałam. 

Zapraszamy więc do zakupienia. Jak 
to się kiedyś mówiło – dostępna tylko 
w najlepszych księgarniach.
Tylko w najlepszych! Sztuka KETO. Jak 
schudnąć trwale i zdrowo.

Bo zdrowie jest najważniejsze. Dziękuję za 
rozmowę.
Dziękuję bardzo.   

WA Ż N E SĄ NAW Y K I, 
W Y BI ER A N I E L EP SZ E G O 

D OBR A DL A SI EBI E , 
P OKO C H A N I E SI EBI E. 

W Y BORY, KT ÓRYC H 
D OKONA M Y P OW I N N Y 

NA M SPR Z YJAĆ. 
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Jak można zacząć taką dietę? Wiadomo, 
że ważnym elementem jest motywacja. 
Oczywiście motywacja jest iskrą, ale to na-
wyki będą podtrzymywały płomień. Moty-
wacja jest moim zdaniem przereklamowa-
na – dzisiaj jesteśmy zmotywowani, jutro 
też, ale pojutrze już nie. Ważne są nawyki, 
wybieranie lepszego dobra dla siebie, po-
kochanie siebie. Wybory, których dokona-
my powinny nam sprzyjać. Nasze nawyki 
trzymają nas przy postanowieniach i to jest 
najważniejsze. Jeżeli podejmujemy się die-
ty ketogenicznej musimy pamiętać o moż-
liwych blaskach i cieniach, które mogą wy-
stąpić podczas adaptacji. Trzeba pamiętać 
o elektrolitach,  nawodnieniu i pilnowaniu 
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KARS :  WELCOME TO THE 
HOTEL CALIFORNIA ! 

RECENZJA VW CALIFORNIA
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TEKST I ZDJĘCIA Jakub Wejkszner   



ak to powiedział onegdaj Ernest Hemin-
gway, gdy wypoczywał nad morzem, ocze-
kując starości – „Tak, to można zabrać, tego 

jeszcze nie.”
Podobnież było z tym tekstem o jakże wyjątko-

wej przygodzie z VW California. Niektóre rzeczy 
można było zabrać, inne nie. Na niektóre trzeba 
było poświęcić uwagę wyjątkowej wartości, inne 
należało zupełnie zignorować.

Niemniej – jesteśmy tutaj, pełni wrażeń, sił wi-
talnych i zimna, które studzi nasze kości, sprawia-
jąc, że jesteśmy bardzie podobni do szykujących się 
do hibernacji niedźwiedzi niż zarobionych i jakże 
odpowiedzialnych osób, pełnych marzeń i obowiąz-
ków, których nie da się przełożyć na nigdy.

I czy gdybyśmy byli bardziej uczciwi,  nie ucie-
klibyśmy stąd? Jak bociany? Albo ludzie ze śred-
nim wykształceniem z małych miasteczek, którzy 
masowo zwiewają w pogoni za pieniądzem, któ-
rego raczej by u nas nie uzyskali; do Holandii, Wiel-
kiej Brytanii i Norwegii?

I czy gdybyśmy mieli taką, proszę ja Ciebie, 
Californię, to czy nie słusznym obecnie byłoby 
uciec w nieznane, greckie czy hiszpańskie dzielni-
ce, gdzie cieplej, przyjemniej i wspanialej?

Otóż to!
VW California pozwala na to wszystko i jeszcze 

więcej! Jest to mikrokawalerka idealna na dzisiej-
sze czasy patowynajmów, kłótni małżeńskich i, co 
najgorsze, gdy Twoje dzieci chcą zrobić sylwestra, 
bo jeszcze mają znajomych, a Ty właściwie je-
steś już na etapie, kiedy wszyscy Cię zdradzili 
i jedyne czego chcesz to chociaż raz się wyspać 
jak masz wolne. TO WTEDY TEŻ JEST IDEALNA!

W Californii znajdziemy właściwie wszystkie 
potrzebne do życia elementy. Jest woda, są krze-
sełka wyciągane z miejsc różnych (o podobień-

J

K A R S :  W E L C O M E  T O  T H E  H O T E L  C A L I F O R N I A !

W C A L I F OR N I I  Z NA J DZ I E M Y 
W Ł A Ś C I W I E WSZ YS T K I E 
P O T R Z EBN E D O Ż YC I A EL E M E N T Y. 
J E S T WODA , SĄ K R Z E SE Ł K A 
W YC I ĄGA N E Z M I E JS C 
RÓŻ N YC H, J E S T GA Z , MOŻ NA 
S OBI E Z ROBIĆ K AW K Ę...

stwie tego samochodu do filmu Waterworld 
z  Kevinem Costnerem jeszcze przejdzie-
my), jest gaz, można sobie zrobić kawkę, 
ugotować pyszne noodle z Płaza czy Owada 
i ogólnie – żyć w pełni.

Co jeszcze? Cóż, możemy też tam spać. 
Czy to na dachu pod całkiem cool namio-
tem, gdzie zmieszczą się spokojnie dwie oso-
by, które jednak muszą się trochę lubić; czy 
też na dole, miejsca jest naprawdę sporo.

Podczas naszego bajkowego pobytu 
w  Chorwacji, na które dzielne Samochody 
Dostawcze VW zabrały nas, nie znając jesz-
cze podówczas naszych możliwości, ani razu 
nie czułem się niewygodnie. Grzańsko też 
działa dobrze, choć przypuszczam, że jak 
temperatura jest -30 to niespecjalnie świet-
nym pomysłem będzie spanie w kamperze, 
choć podobno to do odważnych świat należy.

W każdym razie, jak zobaczycie w filmiku 
poniżej (który to zrobiliśmy wspólnie ze Stefa-
nem Roniszem z NaTemat), wszystko eleganc-



ko można powyciągać, powsadzać, poklikać 
i tak dalej. Przypomina to właśnie film Wa-
terworld, gdzie nasze wspaniały protagonista 
wkłada rzeczy w rzeczy i w jeszcze inne rzeczy, 
i w jakiś sposób to wszystko sprawia, że działa. 
https://www.youtube.com/watch?v=XtX9n-
GuAvrI&ab_channel=naTemat.pl

Co do samego auta, jest ono dostępne 
w różnych wariantach silnikowych. Ja miałem 
do swej dyspozycji 2.0 z turbo i sprawdzało 
to się naprawdę przyzwoicie. Drogi w  Chor-
wacji są kręte, jeździliśmy po błotach, kocich 
łbach, psich miętkach i wszystkim, co się da, 
by sprawdzić wyporność tego auta i  ani razu 
nie mieliśmy choćby najmniejszego problemu 
z zawieszeniem, prędkością, rozpędzaniem się 
czy czymkolwiek innym.

To zresztą jest najmocniejszy punkt tego 
auta – autentycznie, jest to legitny samochód, 
którym można jeździć na co dzień. Koło dy-
chy, może jedenaście litrów pali w  mieście, 
nie jest żadnym klocem ani nic, ale napraw-
dę spoko sposobem poruszania się po, jakże 
wspaniałych, polskich drogach.

A z trzeciej strony, to także nie jest prze-
cież najważniejsze. Przez te kilka dni spę-
dzonych w kamperze, człowiek zaczyna ro-
zumieć ideę wolności, braku zobowiązań 
i kredytu na najbliższe trzy stulecia. Wy-
starczy wsiąść i już się jest u siebie. Jest to 
zresztą powiązane z całą ideologią związaną 
z  kamperowaniem. Rozmawiałem wielo-
krotnie z ludźmi na naszym kempingu i ich 
doświadczenia zawsze pokrywały się z moim 
przeczuciem. Nie chodzi tu li tylko o to, by 
wyjechać na wakacje w ramach raty leasin-
gu. Chodzi tu o to, by móc wyjechać kiedy 

się chce. Być zawsze u siebie, zawsze wśród 
swoich przyzwyczajeń. Brać tę cząstkę zwa-
ną domem pod pachę i zwiedzać świat. Być 
może brzmi to nieco górnolotnie, ale ileż 
można wytrzymać cynizmu w tym świecie, 
gdzie poważnie mogą mówić tylko politycy?

Oczywistym jest bowiem, że ta atmosfera 
nie bierze się znikąd. Kempingi na całym świe-
cie odznaczają się jedną, bardzo ważną cechą, 
a mianowicie, jest to zbiór ludzi o podobnych 
wartościach, sposobie życia i bycia. I jeśli to 
nie przemówi do Was, to pewnie nic i nie ma 
sensu kupować tego auta.

P.S. Możecie się zastanawiać skąd po-
jawia się nagle ta recenzja w  listopadzie. 
Otóż, odpowiedź jest prosta – jest to ide-
alne postanowienie noworoczno/świątecz-
ne! Plus – jest to swego rodzaju ucieczka 
przed milionem recenzji w  miesiącach po-
przednich, byście mogli docenić nasze sta-
rania w wyjątkowości.     

T E C H N O L O G I E  /  T E C H N O L O G I E S4 8 – 4 9



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

SKLEP 
INTERNETOWY 
stworzony 
specjalnie 
dla przyjaciół 
anywhere.pl

więcej na buy too.pl

EstroVita MEN 
Sięgnij po codzienną dawkę zdrowia 
z EstroVitą MEN! Suplement diety, 
zawierający kompleks ultraczystych, 
wysoce skoncentrowanych kwasów 
omega-3,6,9 oraz unikatowego kwasu 
omega-5, pochodzącego z owocu grana-
tu, który wspiera organizm mężczyzn 
w każdym wieku.   |  Cena: 99,91  zł

Bransoletka HORSE
Bransoletka marki Farys z orygi-
nalnym wzorem  konia artystycz-
nie uchwyconym w jego ruchu. 
Szczegóły: bransoletka z zawiesz-
ką ażurowego konia zakończona 
delikatnym karabińczykiem.
Długość 18 cm. Materiał : srebro 
– próba  925.  |  Cena: 120 zł

Aphrodite’s Tears  
W starożytnej Grecji jedną z dwuna-
stu prac Heraklesa było przyniesienie 
złotego jabłka z ogrodu Hesperydów. 
Dla archeolog Oriel Anderson dołą-
czenie do zespołu greckich nurków na 
wyspie Helios wydaje się być złotym 
jabłkiem jej marzeń. 

Hannah Fielding



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



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
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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 .
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-
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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-
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REKLAMAREKLAMA

do 10 min 
/ to 10 min

1 godzina
/ 1 hour

2 godzina
/ 2 hours

2,00 PLN 12,00 PLN 22,00 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

do 30 min  
/ up to 30 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 40,00 PLN

FREE OF CHARGE KISS&FLY CAR PARK

do 45 min  
/ to 45 min

do 55 min  
/ up to 55 min

do 30 min  
/ up to 30 min

bezpłatnie / free 20,00 PLN 40,00 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

1 godzina
/ 1 hour

1 dzień 
/ 1 Day

2,00 PLN 12,00 PLN 22,00 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)

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.)
• linia 120 z Łostowice-Świętokrzyska (czas dojazdu około 45 minut) 120 bus line (journey time approx. 45 min.)

AUTOBUSY Z/DO GDAŃSKA 

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)       

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

TRANSWAL 
www.transwal.pl 

AD-MAR-TRANSPORT
www.facebook.com/admarnalotnisko
Grudziądz > Airport Gdańsk (i z powrotem)

PRZEWOŹNICY NIEREGULARNI:      

NIWOTRANS
www.niwo.pl

BYTNER TRANSPORT 
www.bytnertransport.pl

TRANSLINEAIR 
www.translineair.pl

MINIBUSEM
BY MINIBUS

TAXI

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

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

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

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

TROMSØ avinor.no/en/airport/
tromso-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

EDYNBURG www.edinburghairport.com

LEEDS-BRADFORD www.leedsbradfordairport.co.uk

LIVERPOOL www.liverpoolairport.com

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

LONDYN-STANSTED www.stanstedairport.com

MANCHESTER www.manchesterairport.co.uk

NEWCASTLE www.newcastleairport.com

SZWECJA / SWEDEN

WIELKA BRYTANIA / GREAT BRITAIN

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

BARACELONA EL-PRAT www.aena.es

MALAGA www.airport-malaga.com

CYPR / CYPRUS

PAFOS         www.hermesairports.com

LARNAKA www.larnaca-airport.com

KUTAISI www.kutaisi.aero

GRUZJA / GEORGIA

DORTMUND www.dortmund-airport.de

FRANKFURT www.frankfurt-airport.de

HAMBURG www.fhl-web.de

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

MONACHIUM www.munich-airport.com

KRAKÓW  www.krakowairport.pl

LUBLIN www.airport.lublin.pl

WARSZAWA www.lotnisko-chopina.pl

WROCŁAW www.airport.wroclaw.pl

POLSKA / POLAND
MALTA         www.maltairport.com

MALTA / MALTA

AARHUS www.aar.dk

BILLUND       www.billund-airport.com

KOPENHAGA www.cph.dk

DANIA / DENMARK

AUSTRIA / AUSTRIA

WIEDEŃ www.viennaairport.com

MEDIOLAN-BERGAMO www.orioaeroporto.it

PIZA www.pisa-airport.com

WENECJA www.veneziaairport.it

WERONA www.aeroportoverona.it

WŁOCHY / ITALY
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rób sobie fantastyczne zdjęcie w samolocie!
Dwa świetlne samoloty stanęły w  tym roku 

w Gdańsku. Jeden znajduje się wewnątrz terminalu 
pasażerskiego na gdańskim lotnisku. Drugi w  par-
ku im. Jana Pawła II w  dzielnicy Zaspa-Rozstaje. 
Port Lotniczy Gdańsk jest sponsorem tej świątecz-
nej iluminacji. 

Świąteczne iluminacje są od lat tradycją w Gdań-
sku. Są umieszczone w sumie w 11 miejscach. Wśród 
nich są 3 nowe lokalizacje, w  Parku Kuźniczki, na 
Skwerze Heweliusza i na Zaspie. 

W tym roku po raz pierwszy pojawiły się motywy 
lotnicze. Możecie podziwiać i  fotografować się na tle 
i na miejscu pilota samolotów przypominających jed-
nopłatowce. Na „grzbiecie” mają świąteczne choinki. 
Jeden samolot stoi na Zaspie i  ta lokalizacja nie jest 
przypadkowa. Prawie 50 lat temu to właśnie tam było 
lotnisko, które następnie zostało przeniesione do wsi 
Rębiechowo, a dziś jest to część Gdańska.

Drugi samolot stoi naprzeciwko Check-inów w cen-
tralnej, ogólnodostępnej części terminalu pasażerskie-
go w Porcie Lotniczym Gdańsk. 

IDĄ ŚWIĘTA

Z

Organizatorzy Jarmarku Bożonarodzeniowego, któ-
rzy odpowiadają za iluminacje, czyli Międzynarodowe 
Targi Gdańskie zapewniają, że wykorzystane zostały 
światła w energooszczędnej technologii EKO LED. 

Świąteczne iluminacje mają świecić w Gdańsku 
do 2 lutego 2023 roku.   

ENGLISH

HOLIDAYS ARE COMING! 

Make a fantastic photo in a plane!
Two shining planes are this year in Gdańsk. One 

can be found in the passenger terminal at the Gdańsk 
Airport. The second one is in John Paul II Park in the 
Zaspa-Rozstaje district. Gdańsk Airport is a sponsor 
of the holiday illumination. 

Holiday illuminations have been a tradition in Gdańsk 
for years. They can be found in 11 places. Among those, 
there are three new ones, Park Kuźniczniki, at Heweliusz 
Square, and Zaspa.

This year, for the first time, aircraft motives ap-
peared. You can see and photograph yourselves with 
or inside a monoplane-lookalike plane. It has Christ-
mas Trees on the back of it. One plane is at Zaspa, and 
the location is not random. Almost 50 years ago, an 
airport was later transferred to Rębiechowo village, 
which is a part of Gdańsk these days. 

The second plane is next to the Check-ins in the central, 
public part of the passenger terminal at Gdańsk Airport. 

Christmas Fair organizers responsible for these illu-
minations, by which we mean the International Gdańsk 
Fair, ensure that all the lights are created with the ener-
gy-saving EKO LED technology. 

Holiday illuminations will shine in Gdańsk up to 
February 2, 2023.  





lotnisku w Gdańsku uruchomio-
ne zostały biometryczne bram-

ki do odprawy granicznej pasażerów.
Wojewoda pomorski Dariusz Drelich 

przekazał Straży Granicznej dziesięć bra-
mek ABC (Automated Border Control) 
służących do automatycznej odprawy gra-
nicznej pasażerów na lotnisku w Gdańsku. 
Urządzenia usprawnią procedury, zwiększą 
przepustowość portu lotniczego przy jedno-
czesnym utrzymaniu bezpieczeństwa i nie-
naruszalności granic. 

Gdański port lotniczy jest szóstym w Pol-
sce, który został wyposażony w bramki ABC. 

„Cieszymy się, że gdański port lotniczy 
jest kolejnym lotniskiem, na którym służ-
bę naszych funkcjonariuszy, a konkretnie 
proces kontroli granicznej, będą wspie-
rać w pełni zautomatyzowane urządze-
nia. Dzięki nim zyskujemy kolejne stano-
wiska do odprawy podróżnych. Należy 

Na

AUTOMATYCZNA ODPRAWA 
PASZPORTOWA NA LOTNISKU

na dużych światowych i europejskich lot-
niskach i  taki jest standard na lotnisku 
w Gdańsku” – powiedział Tomasz Kloskow-
ski prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Le-
cha Wałęsy. 

Do dyspozycji osób podróżujących do 
i ze strefy Non-Schengen jest w sumie dzie-
sięć bramek ABC. Pięć urządzeń zainstalo-
wano w hali przylotów i pięć w hali odlotów. 
Automatyczny proces kontroli granicznej 
jest nadzorowany przez funkcjonariuszy 
Straży Granicznej. Koszt zainstalowania 
urządzeń to ponad 4,2 mln zł.

W bramkach ABC mogą odprawiać się 
wyłącznie obywatele państw Unii Europej-
skiej i Europejskiej Wspólnoty Gospodar-
czej oraz Szwajcarii, którzy ukończyli 18 
rok życia, posługujący się biometrycznym 
paszportem. Z bramek mogą korzystać tak-
że obywatele Polski posiadają biometryczny 
dowód osobisty. 

podkreślić, że bramki automatycznej kon-
troli granicznej są w pełni zintegrowane 
z bazami danych obsługiwanymi przez 
Straż Graniczą, co pozwoli ustalić, czy 
dana osoba nie stanowi zagrożenia dla 
bezpieczeństwa państwa bądź nie jest 
poszukiwana. Dodatkowo, dzięki wery-
fikacji podróżnych z danymi zawartymi 
w ich biometrycznych dokumentach toż-
samości, wykluczona będzie możliwość 
posłużenia się fałszywym lub cudzym do-
kumentem” – powiedział komendant Mor-
skiego Oddziału Straży Granicznej kontrad-
mirał SG Andrzej Prokopski. 

„Postęp technologiczny stanowi o roz-
woju naszego lotniska. Nowe urządzenia 
dają pasażerom możliwość skorzystania 
z automatycznej odprawy granicznej. To 
może zwiększać ich komfort i poprawiać 
jakość i szybkość obsługi. A to dla nas ab-
solutne priorytety. Taki jest dziś standard 



Pasażer odprawiający się w  bramce 
ABC w pierwszej kolejności skanuje swój 
dokument, przykładając go do czytnika. 
Po otwarciu drzwi wejściowych, podróżny 
musi wejść do środka. Następuje proces 
sprawdzenia i weryfikacji biometrycznej. 
Automatycznie porównywane są wizeru-
nek twarzy, odciski palców i potwierdzane, 
czy osoba przedstawiająca dokument do 
odprawy jest jego właścicielem. Dzięki we-
ryfikacji danych biometrycznych bramka 
ABC wyklucza możliwość posłużenia się 
podrobionym, przerobionym lub cudzym 
dokumentem. Bramki ABC są połączone 
z  bazami danych, które obsługuje Straż 
Graniczna. Pozwala to wykryć m.in. czy 
podróżny widnieje w bazach danych np. 
jako osoba poszukiwana lub osoba, która 
stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa 
wewnętrznego i porządku publicznego. Po 
pozytywnej weryfikacji otwierają się drzwi 
wyjściowe i pasażer może opuścić bram-
kę. W przypadku konieczności wykonania 
dodatkowych czynności i szczegółowych 
sprawdzeń, podróżny jest kierowany na 
II linię kontroli. 

Wdrożenie automatycznej odprawy zwięk-
sza przepustowość odprawy granicznej, po-
nieważ skraca czas samej odprawy, kontro-
le za pomocą bramek biometrycznych trwają 
z reguły kilkanaście sekund.

 ODPRAWA W BRAMCE ABC 
KROK PO KROKU:
1. Przygotuj dokument i podejdź do bramki 
z  zieloną strzałką oznaczającą, że bramka 
jest gotowa do odprawy pasażera. 

2. Przyłóż paszport do czytnika stroną per-
sonalizacyjną ze zdjęciem, a dowód osobisty 
awersem lub rewersem. Przytrzymaj kilka se-
kund, aż do pokazania się na ekranie strzałki 
i otwarcia drzwi bramki.
3. Wejdź do środka i stań na wyznaczonym 
miejscu. Skieruj twarz na skaner, gdzie zo-
stanie wykonane zdjęcie.
4. W następnym etapie nastąpi weryfika-
cja drugiej cechy biometrycznej - odci-
sków palców.
5. Poczekaj aż dane uzyskane z dokumentu 
zostaną porównane z danymi optycznymi 
i elektronicznymi, zweryfikowane w ba-
zach teleinformatycznych i  sprawdzone 
w systemach.
6. Po pozytywnie zakończonej weryfikacji 
drzwi bramki otworzą się, co oznacza, że od-
prawa przebiegła pomyślnie i możesz konty-
nuować podróż. 



ENGLISH

AUTOMATIC CHECK-IN AT THE 
AIRPORT
Gdańsk Airport has launched biometric gates 
for passengers checking in.

Pomeranian Voivode, and Dariusz Drelich, 
donated 10 ABC (Automated Border Control) 
gates to the Border Control. Those will be used 
for the automatic border check-in for the pas-
sengers at the Gdańsk Airport. Those devices 
will make the whole procedure more accessi-
ble and improve the airport's flow while keep-
ing the borders' safety and integrity.

Gdańsk Airport is the sixth airport in Po-
land that has ABC gates.

We’re glad that Gdańsk Airport is an-
other one where automated devices can 
support the officers at the border control. 
Because of that, we gain another stand for 
passenger check-ins. It’s worth noting that 
automated border control gates are wholly 
integrated with databases serviced by bor-
der control. This will help us establish if they 
threaten the country or if the police or other 
services want them. Additionally, thanks to 
passengers' verification with data included 
in their biometric IDs, it’s impossible to use 
a fake or third-party’s document. - said Rear 
Admiral Andrzej Prokopski,  commandant of 
the Border Control, Sea Departament. 

Technological advancement makes our 
airport’s development. New devices give 

After positive verification, the door outside 
opens, and the passenger can leave the gate. 
When it’s necessary to perform additional 
verifications or detailed check-in, passen-
gers will be directed to the II line of control.

Implementing automated check-in will in-
crease the volume of check-in because it short-
ens the process. Automatic control gates take 
about a few dozen seconds. 

ABC CHECK-IN STEP-BY-STEP:
1. Prepare a document and come to the gate 
with a  green arrow. It means that the en-
trance is ready to check in the passenger.
2. Put your passport in the scanner with 
a personalized side with a photo and the 
ID with a  personal side, wherever possi-
ble. Keep it there for a few seconds until 
the arrows on the screen appear, and the 
gate opens.
3. Go inside and stand in the directed 
place. Look at the scanner that will take 
a picture of you.
4. Next, there will be a verification of the 
second biometric feature will be verified 
- fingerprints.
5. Want until the data from the document 
is compared with the optical and electron-
ic data, verified in computerized databas-
es, and checked in the systems.
6. After positive verifications, the gate will 
open. The check-in went positive, and you 
can continue your trip.  

passengers the ability to use automated 
border control. It can increase their com-
fort and improve the quality and speed of 
service. Those are our absolute priorities. 
This is a standard in big airports in Europe 
and worldwide, and it’s a standard here, in 
Gdańsk - said Tomasz Kloskowski, Gdańsk 
Airport President. 

Passengers traveling from and to 
Non-Schengen zones have 10 ABC gates to 
choose from. Five devices were installed 
in the Arrivals and five in the Departures. 
Border Control officers supervise automat-
ed border control. The cost of installing 
those devices is over 4,2 million zł. 

Only citizens from European Union, Euro-
pean Economic Community, and Switzerland 
over 18 years old with a biometric passport can 
use the gates. Poles with a personal biometric 
ID also can use it.

Passengers checking in at the ABC gate 
scan their documents by putting them next 
to the scanner. After the entrance door 
opens, the passenger must go inside. Then, 
there is a process of checking and biometric 
verification. Face and fingerprints are auto-
matically compared and confirmed with the 
person showing the document are the same 
that is in the paper. ABC gates are connect-
ed to many databases that Border Control 
uses. It allows them to detect, among other 
things, if the passenger is a wanted person 
or someone dangerous to the public's safety. 
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Unikalne podroze 
w wyselekcjonowane
miejsca, gdzie luksus 
ma wiele twarzy

Anna
Godlewska

KAtarzyna
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