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C zarno-czerwony skuter Juana zręcznie omija 
ustawione przed światłami samochody. Niewiel-
ka błękitno-biała flaga ze słoneczkiem pośrodku 
majestatycznie powiewa ponad prawą rączką kie-
rownicy. Do lewego lusterka przyklejona naklejka 
z twarzą Che Guevary. Wzdłuż tylnego schowka 
zdobiony na biało napis: „Dios es grande!” Czarny 

połysk skutera aż mieni się w palącym ulice Buenos słońcu. Na sygna-
lizatorze nadal pali się czerwone światło, lecz Juanowi w niczym to nie 
przeszkadza. Zręcznie podpierając się nogami jest już prawie na samym 
początku kolejki samochodów oczekującej na zielone. Nie przeszkadza 
mu nawet sporawy rów, poprowadzony kilka metrów przed skrzyżowa-
niem. To przekleństwo ulic Buenos. Z racji tego, że większość skrzy-
żowań ma charakter równorzędny, władze wybudowały przed nimi 
głębokie koleiny. Wszystko po to, by ostudzić zapędy kierowców wjeż-
dżających nań z całym impetem. Po latynosku. Kierowcom wiecznie 
się tutaj spieszy, a takich Juanów z fantazją jest całe mnóstwo. Zaraża 
ich mentalność aglomeracji. Tak różna od reszty kraju, gdzie pośpiech 
jest ostatnią rzeczą, o jakiej się myśli. A tutaj, w centrum Buenos trwa 
gonitwa. Niestety. Połączenie Nowego Jorku z Honolulu - tak wygląda 
Buenos Aires w godzinach szczytu.  

Wieżowce wznoszą się po obu stronach jednokierunkowych, szerokich, 
zawalononych zgrają samochodów i motocykli ulic. Nie za piękne te 
budynki, ale za to jakie pragmatyczne! Mają pomieścić setki biur. Tych 
bowiem dla coraz większej liczby inwestorów zza oceanu wciąż mało. 
W centrum stworzono też deptaki tylko dla pieszych – zepchnięte pod 
szklane elewacje, za którymi widać witryny najdroższych sklepów 
w mieście. I ten tłum. Też zepchnięty, też ścisły. Głowa przy głowie. 
Gdzieś pędzą. Ogólny rumor. Sprzedawca gazet krzyczy, ile tylko ma 
sił w głosie. Elegancki biznesmen przytyka jedno ucho i drze się do 
słuchawki. Inny jegomość z teczką przepycha się między maszerującym 
tłumem. Gdzieniegdzie na rogu ulic można spotkać włóczęgę przeszu-
kującego kosze na śmieci. W pewnej chwili młody chłopak ciągnący 
wypakowany po brzegi wózek ze starociami postanawia przenieść 
się z chodnika na ulicę. Pisk hamulców. Lewy pas musi się zatrzy-
mać. Gdzieś z tyłu słuchać głuchy huk. Ktoś nie zdążył zareagować. 
A chłopak od tej pory maszeruje już beztrosko lewym pasem. ze swoim 
wózkiem. Będzie mu lżej niż po popękanych płytkach chodnika. I na 
pewno luźniej.
Mimo wszystko lubię to miasto. Ma w sobie to „coś”. Może jest to słynna 
la Boca? Dzielnica inna niż wszystkie, które dotąd widziałem. Niegdyś 
robotnicza, dziś stanowiąca centrum współczesnej turystyki. Dzielnica, fo
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Buenos Aires  
Miasto tropem mieszkańców

bez pudru Buenos Aires to nie tylko tango. Zwłaszcza to komercyjne, tańczone 
na ulicach i będące źródłem zarobku dla aktorów i aktorek - amatorów. Buenos 
Aires nie kończy się także na najszerszej ulicy świata  Avenida 9 Julio. Ani tym 
bardziej na Evicie. Miasto to jest znacznie, znacznie bogatsze. Tylko trzeba je 
trochę odmitologizować [tekst: stefan CzernieCki]
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do której 
każdy 
przyjeżdża 
w innym 
celu. Jedni 
wpadają 
do knajp 
la Boca 
z apetytem 
na przepysz-
ne carne, czyli 
mięso serwowane 
na grillach z takim 
pietyzmem, który 
można zaobserwować tylko 
tutaj. Inni z wypiekami na twarzy 
podążają śladami włoskich emigrantów od 
jednej uliczki do drugiej, próbując poczuć 
atmosferę tego miejsca. Albo z nadzieją na 
uśmiech dziewczyny tańczącej tango w po-
bliskiej restauracji. Jedno jest pewne - akurat 
w la Boca nie ma powodu się spieszyć. Tym 
bardziej nie ma sensu gnać z planem miasta 
od jednego muzeum do drugiego, czy od 
jednego kościoła do innego - zresztą, tu nie ma 
tego typu zabytków. Mapę zostawmy w domu. 
Bez niej odnajdziemy coś innego. Coś ulotnego 
i niezwykle istotnego. Co jest tylko w la Boca: 
kolory blaszanych budynków, gwar i ścisk, ale 
nieco inny, przyjemniejszy od tego w centrum. 
Tutaj możemy zagubić się w tłumie i – gwa-
rantuję – wcale nie będzie nam się chciało 
prędko odnajdywać. Posłuchamy dzięki temu 
jak gra muzyka z całego świata. Przysiądziemy 
się z gazetą przy białym, metalowym stoliku 
na yerbę. Poobserwujemy jak dzieci wabią 
chrupkami gołębie. Kątem oka zobaczymy ich 
babcie, jak przyglądają się temu wszystkiemu 
z politowaniem, ale i z niekłamanym zachwy-
tem, połączonym z westchnieniem za swoją 
młodością. Miniemy argentyńskie psy mru-
żące oczy do słońca – one mają czas. Wreszcie 
ogłuchniemy od wujaszków przekrzykujących 

Kalendarz
do 17.02.2013
Lato w mieście 
Jak co roku, podczas argentyńskiego lata, 
dla mieszkańców i turystów przygotowa-
no mnóstwo wydarzeń na świeżym po-
wietrzu. Zaplanowano ponad 100 imprez: 
koncertów, pokazów filmów, spektakli. Na 
wiele wydarzeń wstęp wolny. 
www.airesbuenosaires.gob.ar

09-17.02.2013
iii Festiwal szekspirowski 
Festiwal przyciąga miłośników teatru, 
a zwłaszcza wielbicieli twórczości Willia-
ma Szekspira. By przybliżyć odbiorcom 
tło historyczne epoki, w której tworzył 
wybitny dramaturg, w programie festiwa-
lu przewidziano także występy taneczne, 
muzyczne, pokazy filmowe czy średnio-
wieczne rekonstrukcje.
www.shakespeareba.gob.ar

16-24.02.2013
copa claro
To już kolejna edycja, rozgrywanego od 
1993 roku, prestiżowego męskiego tur-
nieju tenisa. Na kortach W Buenos Aires 
zmierzą się ze sobą najlepsi zawodnicy 
z całego świata. Wydarzenie jest częścią 
ATP World Tour.
www.copaclaro.com

19 i 23.02.2013 
ultra buenos aires  
Podczas tego festiwalu muzyki elek-
tronicznej wystąpią światowej sławy 
wykonawcy. Imprezowa atmosfera po raz 
kolejny przyciągnie do stolicy Argentyny 
fanów rytmicznych brzmień i szalonej 
zabawy. www.ultrabuenosaires.com

} Casa 
rosada, czyli 
różowy Dom 
jest siedzibą 
prezydenta 
argentyny

} tango - wizytówka Buenos aires, tańczone w klubach i kawiarniach przyciąga gości

się przy kawie, że Peron to był ktoś. Gdy zaś, 
w poszukiwaniu wyjścia z tej zaczarowanej 
krainy, nogi zawiodą nas na lokalne podwórko, 
na nasze głowy spadnie kilka kropel ze świeżo 
wypranych ręczników.  
Zatem pewnie la Boca? Może to dla niej tak 
lubię wracać do Buenos? A może to jednak 
słynny Plaza de Mayo ta mnie tu przyciąga? 
Nie wiem. Może? Miejsce pamięci dla wielu 
kobiet. To tutaj zbierają się matki młodych 
mężczyzn zaginionych w czasach żołnierskiej 
rewolty. Część z tych chłopców do dziś nie 
wróciła do domów. Szacuje się, że w czasie 
rządów Jorge Videla, prezydenta i członka 
wojskowej junty, zaginęło od 10 do 30 tys. Ar-
gentyńczyków. Byli wśród nich podejrzewani 
o działalność antyrządową, duchowni, a często 
i całe ich rodziny Minęły lata, lecz pamięć 
pozostała. W każdy czwartek na Plaza de Mayo 
matki, żony, siostry i często przypadkowi gapie 
odbywają milczący marsz. Oni także stanowią 
ważną część Buenos Aires.
Stolica Argentyny,  jak każde miasto, wiele 
ma twarzy. Ta najbardziej oczywista to słynny 
70-metrowy obelisk przy najszerszej ulicy 
świata Avenida 9 Julio, katedrę, i Różowy 

Dom, z którego przemawiała niezapomniana 
Evita, a także słynne lekcje tango, których 
koszt może jednak przyprawić o zawrót głowy. 
Dla tych, którzy zdmuchną nieco pudru 
z twarzy Buenos, spróbują poznać miasto na 
własną rękę, ważna będzie wizyta na przepięk-
nym, oddychającym przeszłością cmentarzu 
La Recoleta. Zajrzą oni również do kościoła 
św. Ignacego z przepiękną fasadą i najdłużej 
zasiedzą się w zaułkach la Boca. Choć „tam 
niebezpiecznie i trzeba uważać”, będą chcieli 
poczuć to „coś”. Co przyciągnęło w to miejsce 
tylu artystów i wolne dusze, by osiedlić się 
tutaj się na stałe. Owinięci w żółto-granatowe 
flagi zapewne pójdą też na mecz Boca Juniors, 
klubu-legendy, w którym na szerokie wody za-
wodowego futbolu wypłynął Diego Maradona. 
Z trąbkami, śpiewem na ustach oraz z innymi 
fanami udadzą się na stadion. Wszystko po to, 
by poczuć, co to znaczy siedzieć w sektorze 
tifosi i słyszeć ogłuszający doping. Doping po 
argentyńsku. Prawdziwy. Nie przypudrowa-
ny. Bo takie właśnie Buenos wydaje się być 
najciekawsze. I do takiego Buenos chce się 
wracać zawsze.
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)6 ogród Japoński 
Av. Casares 2966
To miejsce idealne dla zako-
chanych par i spragnionych 
romantycznych uniesień. Bilet 
wstępu kosztuje 5 peso. To 
jeden z największych tego typu 
ogródów znajdujących się poza 
Japonią.  
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Gdzie spać?
Bardzo tanio: Primo Hostel 
jest jednym z tańszych 
i bardziej klimatycznych 
hosteli w mieście. Świetnie 
płożony w urokliwej, starej 
dzielnicy  san telmo. Ceny 
zaczynają sie od 50 peso 
(czyli ok. 30 zł) za łóżko 
w pokoju wieloosobowym.  
www.primohostel.com.ar
Przystępnie: Yira Yira Guest 
House ma przestronne, 
przytulne i ładnie urządzone 
pokoje. Pensjonat położo-
ny jest w centrum miasta, 
ceny zaczynają się od 35 
$ za pokój jednoosobowy 
ze śniadaniem.
www.yirayiraba.com.ar
ekskluzywnie: four 
seasons Hotel ulokowa-
ny jest w pobliżu rzeki, 
w ekskluzywnej dzielnicy 
La recoleta, na końcu naj-
szerszej ulicy świata av. 
9 de Julio. Jest pięknie 
oświetlony nocą, 
wyjątkowo luksusowy 
i nieziemsko drogi.  
www.fourseasons.
com/buenosaires

} Ogród Japoński łączy florę orientalną z tą typową dla argentyny

PoleCa 
Magdalena 
ottone  
- dziennikarka, 
publicystka. Od 
urodzenia miesz-
ka w Buenos 
Aires. Wciąż 
zaprasza  
do siebie przy-
jaciół z całego 
świata

)5 almacén y bar
Cochabamba 1701
Skoro Argentyna, to obowiązkowo 
nasza wołowina. Drugiej takiej 
na świecie nie znajdziecie. W Bu-
enos znakomite steki serwują 
w knajpie Almacén y Bar w dzielni-
cy San Telmo. Gorąco polecam!

)7 muzeum Narodowe 
sztuki dekoracyjnej
Av. del Libertador 1902
Jeśli chodzi o muzea, koniecznie 
odwiedźcie Museo Nacional de 
Arte Decorativo de Buenos Aires 
(Muzeum Narodowe Sztuki Deko-
racyjnej), gdzie można zobaczyć 
m.in. dzieła El Greco i Maneta.
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PoleCa 
antonio F.  
ottone – z za-
wodu inżynier 
mechanik. Żyje 
w Buenos od 68 
lat. W młodo-
ści zjeździł 
pół świata. 
teraz „zjeżdża” 
go za pomo-
cą internetu.

)1 puerto madero
Uwielbiam naszą Puerto Madero 
dzielnicę portową nad La Plata. 
Pamiętam, gdy organizowano tam 
plaże miejskie. Dziś pobudowano 
tu biurowce i drapacze chmur. 
Ale klimat pozostał. Zwłaszcza 
po zmroku, gdy światła biurowców 
odbijają się w lustrze ciemnej 
wody... 

)2 pomnik Las Nereidas
Av. Dr. Tristana 
Mało piszą o tym miejscu 
w przewodnikach, a szkoda. 
Według mnie pomnik autor-
stwa Achavala Rodrigueza jest 
nawet piękniejszy od rzymskiej 
Fontanny di Trevi. Naprawdę! Coś 
wprost fantastycznego!

)3 café tortoni 
Av. de Mayo 825
Z knajpek Buenos najbardziej 
ukochałem starą, tradycyjną Café 
Tortoni. To więcej niż tylko pyszna 
kawa. To także wystrój, muzyka, 
koncerty, historia...

)4 kawiarnia Las Violetas 
róg Av. Rivadavia i Medrano 
Warto także spędzić choć jeden 
wieczór w kawiarni Las Violetas 
z niepowtarzalną atmosferą. 
Wyobraźcie sobie, że to miejsce 
działa nieprzerwanie od 1884 
roku! 

} avenida 9 de Julio jest najszerszą ulicą świata! } turyści na cmentarzu recoleta szukają grobu evy Perón 

PoleCa 
Mariano  
Grinberg – in-
żynier chemik, 
zapalony pasjo-
nat gór

)8 pchli targ 
okolice Av. Dorrego
Niezwykły spektakl czeka was 
na pchlim targu w okolicach ulicy 
Av. Dorrego w dzielnicy Paler-
mo. Sprzedaje się tam wiekowe 
meble, stare, tradycyjne dekora-
cje, używane ozdoby. Wszystko 
to współtworzy specyficzny, dość 
niezwykły klimat.

)9 avenida corrientes 
Na wieczorny spacer szczególnie 
polecam Avenida Corrientes w sa-
mym centrum miasta. Osobiście 
najbardziej lubię region tutejszych 
bibliotek. Poza tym wiele tutaj tea-
trów. W nocy cała ulica zapełnia się  
bywalcami klubów i dyskotek.

PoleCa 
Maru Gonza-
lez - 26-letnia 
instruktorka 
makijażu i tre-
nerka wychowa-
nia fizycznego

PoleCa 
alexis Mation-
dakio – stu-
dent. rodowity 
mieszkaniec 
Buenos aires. 
i wierny fan fC 
Barcelona

!2 cmentarz recoleta 
Azcuénaga 
Obowiązkowo polecam spacer 
po Recoleta. To najpiękniejszy 
cmentarz na świecie! Pochowa-
ni są tu słynni Argentyńczycy, 
również Evita Peron. 

!3 café de los angelitos
Av. Rivadavia 2100
Z kawiarni obok słynnej Café 
Tortoni poleciłbym także Café 
de los Angelitos. Co wieczór 
odbywają się tu jedne z najlep-
szych w mieście pokazów tan-
ga. www.cafedelosangelitos.com

!0 cabildo de buenos 
aires 
Plaza de Mayo
Warto zobaczyć na własne oczy 
nasz słynny budynek Cabildo de 
Buenos Aires. Niegdyś był on 
siedzibą Wicekrólestwa Rio de 
Plata, dziś znajduje sie w nim 
muzeum. 

!1 restauracja dom 
polski
Jorge Luis Borges 2076 
Będziecie się śmiać, ale moją 
ulubioną restauracją w Buenos 
jest... Dom Polski („La Casa 
Polaca”). Mieści się w dzielnicy 
Palermo, przy Jorge Luis Bor-
ges 2076. Wystrój i ta kuchnia... 
Mmm... 

!2 pizzeria Las 
cuartetas
Av. Corrientes 820
Z takich „klasyków” warto 
wymienić też słynną w całym 
mieście pizzerię Las Cuartetas 
położoną w samym centrum 
Buenos Aires. Pizze są niedro-
gie i naprawdę przepyszne! 
Oprócz pizzy serwuje się tu tak-
że słynne placki la fainá rodem 
z Włoch. 

!3 zakupy
Ach! I zakupy, rzecz jasna! 
Najlepiej udać się do jednego 
z czterech najlepszych centrów 
handlowych w mieście: Alto Pa-
lermo, Patio Bullrich, Unicenter 
lub Dot Baires.


