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Kim jest Dominika Olszowy?
Wolontariuszka nieprawdy,
dyplomowana sprzedawczyni wody źródlanej
w damskich torebkach,
farbowana psychofanka klubu żużlowego Stal Gorzów,
pierwsza w Europie kolekcjonerka testamentów kobiet 
w wieku przedmałżeńskim,
hodowczyni instagramowych psów nierasowych,
królowa zmyślonych dat urodzin,
wróżka przepowiadająca przeszłość w telewizji
postśniadaniowej,
koło zamachowe motocyklowego gangu wernisażowego,
gwiazda polarna art-feministycznego hip-hopu,
producentka tortów pogrzebowych o nieskończenie 
przedłużonej trwałości,
dekoratorka wnętrz w domu poprawczym dla bezrobotnych 
artystów,
wiecznie uśmiechnięta doktorantka medycyny dla 
nieubezpieczonych,
komiwojażerka plam po porannej kawie,
recepcjonistka w osiedlowym domu strachów dla 
nieletnich panien,
nocny portier w damskim przebraniu zatrudniony na 
7/5 etatu w fabryce używanego skaju,
akcjonariuszka domu pogrzebowego „Pieniądze szczęścia 
nie dają”,
nałogowa lunatyczka czarnego humoru dokamerowego,
dozorczyni czarnych dziur w sztuce,
kleptomanka drobnych przyjemności,
jedynaczka matki nadziei.
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Who is Dominika Olszowy?
Volunteer of untruth,
Certified vendor of spring water in ladies’ handbags,
Pseudo-psychofan of Stal Gorzów speedway club,
Europe’s first collector of women’s pre-marital testaments,
Breeder of half-breed Instagram dogs,
Queen of bogus dates of birth,
Fortune teller predicting the past on post-morning television,
The flywheel of an outlawed motorcycle club which
crashes art show openings,
The northern star of art-feminist hip-hop,
A manufacturer of funerary cakes with an infinitely-prolonged
shelf life,
Interior decorator at a correctional home for unemployed
artists,
Ever-smiling PhD student of medicine for the uninsured,
Door-to-door saleswoman of morning coffee stains,
Receptionist at the local haunted house for underage girls,
Night porter in womens disguise working overtime in a 
used pleather factory,
Shareholder of the funeral home Money Doesn’t Provide
Happiness,
Addictive sleepwalker of self-portrait black humor,
Caretaker of black holes in art,
Kleptomaniac of small pleasures,
Hope’s only child.
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