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NASI AUTORZY

GRZEGORZ 
KAPLA

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

IN EGLISH

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

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

IN EGLISH

He lives by writing. And living 
by what you love is a gift. The 
only thing he likes more than 
writing is meeting other peo-
ple. He also likes being on the 
road, buying albums in stores, 
tomato soup and convertibles. 

MATEUSZ  
KUSZNIEREWICZ

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

IN EGLISH

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

Pisarz, scenarzysta, grotołaz, 
felietonista, fan piłki nożnej. 
Laureat Nagrody Literackiej 
Nike. Człowiek o wielu pasjach. 
Z nami będzie dzielił się tą 
filmową, co miesiąc polecając 
jeden obraz wart obejrzenia.

IN EGLISH

A writer, screenwriter, caver, 
columnist and soccer fan. 
A winner of the Nike Literary 
Award. A man of many passions. 
He will share one of them with 
us recommending one picture 
worth seeing every month.

WOJCIECH 
KUCZOK

RAFAŁ  
RUTKOWSKI

Fotografka, artystka, pasjonat, 
osoba zafascynowana ludźmi, 
twarzami, pozami, życiem 
ale zawsze z człowiekiem na 
pierwszym planie. Skończyła 
Warszawską Szkołę Filmową i od 
kilku lat oddaje się wyłącznie 
fotografowaniu.

IN EGLISH

A photographer and artist 
fascinated with people, faces, 
poses and life – always with man 
in the foreground. She finished 
the Warsaw Film School and for 
several years has been devoted 
to photography.

MONIKA
SZAŁEK

Marudzi, poprawia, kłóci się. 
Sam już nie wie, czy woli pisać 
o muzyce, turystyce, czy jedze-
niu, więc pisze o czym akurat 
trzeba. Połowa duetu stojącego 
za książką „Gastrobanda”. 

IN EGLISH

He grumbles, corrects, argues. 
No longer knows, if he prefers 
to write about music, tourism, 
or cuisine, so he writes about 
anything what is needed in 
a moment. Half of a duo behind 
a "Gastrobanda" book.

JAKUB
MILSZEWSKI

Aktor, dyrektor artystyczny 
„Teatru Montownia”. Specjalista 
od one-man show i stand-upów. 
Słowem pisanym para się rzad-
ko, ale za to długodystansowo. 
Pierwszy felieton w życiu pisał 
siedem miesięcy.

IN EGLISH

An actor and the Artistic 
Director of the Montownia 
Theatre. A specialist in one man 
shows and stand-up comedy. 
To him, writing is an occasional 
but long-term activity. It took 
him seven months to write his 
first feature.

Człowiek pracy, marzyciel.  
Choć większość zna go jako 
żeglarza i mistrza olimpijskiego, 
ma w rękawie jeszcze kilka asów. 
Jest biznesmenem, inwestorem 
i społecznikiem. Zawsze ma 
wysoko zawieszoną poprzeczkę.

IN EGLISH

A working man and a dreamer. 
Most of you know him as a sail-
or and an Olympic champion, 
but he has several more aces up 
his sleeve. He’s a businessman, 
investor and social activist. He 
always aims high.
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ALEKSANDRA 
BUDKA

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

IN EGLISH

Her dream was to listen to 
music professionally. Today, 
she not only listens to music, 
but also talks and writes about 
it. She’s a passionate of radio 
and retro style, and collects CD 
albums, glasses and handbags. 
For many years, she's been in-
volved with Polish Radio Three.

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

IN EGLISH

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

KATARZYNA
ZDANOWICZ

Znawca i poszukiwacz 
smaków. Przeszedł przez 
wszystkie szczeble w branży 
gastronomicznej. Współautor 
książki „Gastrobanda. Wszystko 
co powinieneś wiedzieć, zanim 
wyjdziesz coś zjeść”.

IN EGLISH

Maven and seeker of tastes.  
He went through all stages of 
the food industry. Co-author of 
the book "Gastrobanda. Wszyst-
ko co powinieneś wiedzieć, 
zanim wyjdziesz coś zjeść".

Słabość do samochodów 
ma zaszytą w głowie, 
bo serca nie ma – jest 
turbosprężarka. Pociąga 
ją wszystko, co ma cztery 
koła. Autorka bloga „Panie 
wiozą Panów”

IN EGLISH

She has a weakness for 
cars instilled in her head, 
because she does not have 
a heart but a turbocharger 
instead. Everything with 
four wheels attracts her. 
The author of a blog enti-
tled Panie wiozą Panów. 

ANNA 
NAZAROWICZ

KAMIL
SADKOWSKI

GRZEGORZ 
MAŁECKI

Mówi o sobie “aktor wyłącznie 
teatralny”. Od osiemnastu lat 
związany Teatrem Narodowym 
w Warszawie. W rankingach 
krytyków znajduje się w ścisłej 
czołówce najważniejszych 
aktorów polskiego teatru w XXI w. 

IN EGLISH

Says that he is “exclusively 
a theatre actor”, for many 
years now working with the 
National Theatre in Warsaw. 
He is at the very top of the 
critics’ ranks of 21st century 
Polish theatre actors. 

Rozmawia, pisze, potem 
redaguje. Interesuje się kulturą 
wysoką, średnią i niską, bo jest 
prawdziwą (post)humanistką. 
Od dobrej książki woli tylko 
teledysk MC Hammera.

IN EGLISH

She talks, writes and edits. 
She is interested in high, 
middlebrow and low culture 
because she is a true (post)
humanist. She claims there 
is nothing better than a good 
book except for  
MC Hammer’s video clips. 

SYLWIA  
GUTOWSKA

Socjolog z zawodu i z pasji. 
Wytrawny badacz społecznych 
zjawisk i kulturowych 
trendów. Naukowiec 3.0 nie 
bojący się trudnych wyzwań, 
międzynarodowej współpracy 
i interdyscyplinaroności. 

IN EGLISH

A sociologist by profession and 
passion. An experienced scientist 
of social phenomena and cultural 
trends. A 3.0 scientist, who 
is not scared of challenges, 
international cooperation and 
interdisciplinarity.

TOMASZ 
SOBIERAJSKI
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Edyta Bartkiewicz - jest 
fotografem mody, ma 23 lata 
i pochodzi ze Szczecina. 
Do Warszawy przyjechała 
spełniać marzenia i kieruje 
się dewizą 'liczy się jakość,  
a nie ilość'.

IN EGLISH

She’s a fashion 
photographer, she’s 23 and 
comes from Szczecin. She 
came to Warsaw to fulfill her 
dreams and follows the rule 
„Quality over quantity”.

EDYTA
BARTKIEWICZ



Chciałabym być  
JAK MOJA BABCIA

Dziennikarka, pisarka, propagatorka literatury, 
założycielka portalu BukBuk.pl. Jeszcze niedawno 

rockmenka, dziś Anna Dziewit-Meller to dojrzała kobieta, 
która odważnie wyraża swoje opinie, między innymi 

w „Tygodniku Powszechnym”. A nie zawsze jest to łatwe. 

ROZMAWIAŁA: SYLWIA GUTOWSKA  ZDJĘCIA: TOMASZ SAGAN

16 WYWIAD INTERVIEW
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Spotykamy się z okazji festiwalu Miasto Słowa 
w Gdyni, w sobotę o 8:30. Będziemy rozmawiać 
o literaturze. Myślisz, że ktoś będzie nas czytał?
Ja o 8:30 raczej nie zajmuję się literaturą, ale życzmy  
sobie tego.

Patrząc na kolejny raport o stanie czytelnictwa można 
by przypuszczać, że nie będzie zbyt wielkiego odzewu.
Niestety, te badania są dosyć dramatyczne. One nie 
pogarszają się na przestrzeni lat, ale trwają na tym jakże 
strasznym, kiepskim poziomie. To jest załamujące z róż-
nych względów. Dla ludzi takich jak my, zajmujących się 
literaturą w ten czy inny sposób, to jest fatalna wiadomość, 

bo jeśli nie wychowamy sobie czytelników, nie wiem, co 
będzie za lat dwadzieścia. Trzeba działać systemowo, żeby 
ten trend odwrócić.

Co można zrobić?
Oczywiście najważniejsze jest to, żeby wychować sobie 
nowe pokolenie, które będzie czytało. Nie wiem, czy do 
uratowania są ludzie dorośli, którzy po prostu nie zostali 
wychowani w taki sposób, że książka jest czymś istotnym, 
natomiast niewątpliwie to, co można zrobić, to zarażać czy-
taniem młodych ludzi, dzieciaki, udowadniając im, że książ-
ka może być tak samo dobrą rozrywką, która w dodatku ma 
tę bazę (nie tylko nadbudowę), która może im coś w życiu 

 ŁATWO JEST POWIEDZIEĆ KOMUŚ, KTO NIE CZYTA, ŻE JEST  
OD NAS GŁUPSZY. TO JEST PROSTE, NATOMIAST TROCHĘ 
WYSIŁKU JUŻ BĘDZIE WYMAGAŁO ZACHĘCENIE GO DO TEGO, 
ŻEBY DOŁĄCZYŁ DO TEJ NASZEJ GRUPY, ŻEBYŚMY STALI SIĘ 
GRUPĄ NIE EKSKLUZYWNĄ, A INKLUZYWNĄ.
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dać. Niestety w dzisiejszych czasach książka musi rywa-
lizować z serialem, filmem, grą komputerową czy innymi 
aktywnościami. Wydaje mi się, że bez przekazu, że książka 
jest czymś atrakcyjnym, a nie tylko smutnym obowiązkiem 
ucznia, który musi „odwalić” Mickiewicza i Sienkiewicza 
w podstawówce, gimnazjum i liceum, to się może nie udać.

A inicjatywy skierowane do dorosłych, typu „czytanie 
jest sexy”, „Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!”?
Ja mam ambiwalentny stosunek do takich wykluczających 
akcji promujących czytelnictwo. Łatwo jest powiedzieć 
komuś, kto nie czyta, że jest od nas głupszy. To jest proste, 
natomiast trochę wysiłku już będzie wymagało zachęcenie 

go do tego, żeby dołączył do tej naszej grupy, żebyśmy stali się grupą 
nie ekskluzywną, a inkluzywną. Należałoby zmienić wektory – włą-
czać, a nie stygmatyzować. A tak trochę jest, że w większości akcji 
promujących czytelnictwo przekonujemy przekonanych. Przekonajmy 
nieprzekonanych, to jest wielkie wyzwanie. Nie jestem specjalistką od 
czytelnictwa jako takiego, z Ministerstwa Kultury ani Biblioteki Naro-
dowej, nie dam tu żadnych złotych rad, ale wydaje mi się, że refleksja 
powinna iść w tym kierunku – jak włączać, a nie jak odcinać się od 
tych, którzy po książki nie sięgają.

W dobie Internetu nawet czytającym trochę trudniej czytać.
Skupić się?

Tak, ciągle coś bzyczy.
Trzeba wyłączać Facebooka (śmiech). W dobie Internetu jesteśmy 
otoczeni literami, pytanie tylko, jakie przekazy będziemy wybierać. 
Jak długo będziemy się w stanie skupić na blasze tekstu, którą mamy 
w książce czy większym tekście w tygodniku czy miesięczniku. 
Wydaje mi się, że to ważne dla samego rozwoju mózgu, żeby umieć 
się skupić na chwilę dłużej niż piętnaście sekund czytania lidu czy 
podpisu pod obrazkiem. Jeśli myślimy o przyszłości – kurczę, zabrzmi 
górnolotnie – naszych dzieci, to naprawdę pozwólmy im sięgać po 
rzeczy trochę bardziej skomplikowane. Pozwólmy mózgowi pracować 
na nieco bardziej skomplikowanych treściach. To strasznie ważne.

Ty sama działasz w Internecie, promując książki. Internet, 
książki, nie widzisz tu zgrzytu? Czy może wręcz przeciwnie, 
tak powinno się robić?
Kto wie, to jest pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Ciężko być 
twórcą i tworzywem. Promuję książki w Internecie głównie poprzez 
rozmowy z ich twórcami. Poza tym bardzo dużo i często prowadzę 
spotkania autorskie i właściwie to, co robię w sieci, to przełożenie 
spotkania autorskiego do Internetu. Zazwyczaj spotykam się tam 
z autorami i rozmawiam o ich ostatnich książkach, ale także o tym, 
co oni czytają. Zawsze wydawało mi się to interesujące. O dziwo, 
nie tylko mnie to ciekawi i ludzie to oglądają. Jest jakaś grupa ludzi 
w Polsce, która książki kupuje i się nimi interesuje i warto nie ska-
zywać ich na wyginięcie, tylko czasem trochę pogłaskać po głowie 
(śmiech) i dać im do zrozumienia, że są ważni. Bo naprawdę są. To 
są ludzie, którzy w bardzo świadomy sposób dokonują pewnych wy-
borów – politycznych, konsumenckich. To niezmiernie interesująca 
grupa właśnie dlatego, że świadoma, a świadoma dlatego, że czyta 
i w związku z tym ma bardzo szerokie horyzonty.

Od jakiegoś już czasu jesteś też felietonistką „Tygodnika 
Powszechnego”. Uderzył mnie tam twój pierwszy tekst, 
w którym napisałaś, że kobiety boją się wyrażać swoje opinie. 
Naprawdę tak uważasz?
Tak. To zostało nawet naukowo udowodnione i ma swoją nazwę, 
„impostor syndrome”, czyli syndrom oszusta. Polega on na tym, że 
kobiety (choć mężczyźni również, jednak znacznie częściej doty-
czy to kobiet) mają poczucie, że ich kompetencje są niższe niż są 
w rzeczywistości. Wynika to z wielu kulturowych uwarunkowań. 
Ja sama się z tym spotykam, zresztą jestem ofiarą myślenia o sobie 
w kategoriach oszustki, osoby, która nie powinna robić tego, co 
robi, bo na pewno się na tym nie zna. Bardzo mnie zaskoczyło, że po 
publikacji tego tekstu strasznie dużo osób go udostępniło. Stał się 
on niemalże „viralem”, w „Tygodniku Powszechnym” był nawet jakiś 
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MYŚLĘ, ŻE AKCJA RODZI REAKCJĘ I WSZYSTKIE CZARNE PROTESTY, 
TO, CO SIĘ TERAZ DZIEJE, SĄ EFEKTEM WYEMANCYPOWANIA 
KOBIET I STRACHU PRZED TĄ EMANCYPACJĄ. TO PRAWDOPODOBNIE 
ZROZUMIAŁY MECHANIZM PSYCHOLOGICZNY. 

dla bardzo konserwatywnego jednak społeczeństwa, jakim 
jest społeczeństwo polskie, to jest jakoś szokujące. Myślę, 
że akcja rodzi reakcję i wszystkie czarne protesty, to, co się 
teraz dzieje, są efektem wyemancypowania kobiet i strachu 
przed tą emancypacją. To prawdopodobnie zrozumiały 
mechanizm psychologiczny. Niemniej jest mi przykro, 
że tego doświadczamy i musimy walczyć o rzeczy, które 
wydawało się, że dawno są już wywalczone. O to, że trzeba 
znowu mieć receptę na tabletkę Ella One, że dyskutuje się 
o takich rzeczach, które dawno już zostały przedyskuto-
wane. To mnie przeraża, raz że sama jestem kobietą w wie-
ku reprodukcyjnym, a po drugie dlatego, bo mam córkę 
i życzyłabym sobie, żeby nie musiała kolejny raz wyważać 
otwartych drzwi i przeżywać tego wszystkiego od nowa. 
To jest dla mnie jakimś smutnym absurdem.

Czujesz się wojującą feministką jako była już 
rockmenka?
Och, ten zespół niespecjalnie wyrażał  
feministyczne treści, nie śpiewałyśmy piosenek  
o konieczności równouprawnienia...

...ale kobieta z gitarą...
Tak, tak... To, że byłyśmy zespołem wyłącznie złożonym 
z dziewczyn, i to jeszcze wówczas, jakieś piętnaście lat 
temu, budziło ogromne zainteresowanie, często niezdro-
we. Często doświadczałyśmy różnych zupełnie fatalnych 
sytuacji ze strony mężczyzn. Świat rocka jest bardzo 
machoistowski i cztery bardzo młode dziewczyny, w oko-
licach wczesnej dwudziestki, które przychodzą i chcą grać 
koncert i które czasem mają jakieś wymagania... No, to była 
walka o ogień i nieustające tłumaczenie tym facetom, że 
naprawdę wiem, co ja robię, nie potrzebuję wujków dobra 
rada, którzy podłączą mi gitarę do prądu. To było cholernie 
irytujące. Bycie wokalistką w zespole męskim to jedno, ale 
bycie w zespole całkowicie żeńskim w świecie akustyków, 
inżynierów dźwięku, panów technicznych to była niezła 
próba wytrzymałości.

Tęsknisz za tymi czasami? Będzie reaktywacja zespołu 
Andy?
Byłoby to oczywiście wspaniałe. Miałyśmy nawet plan, 
żeby zebrać się na piętnastolecie, ale to jakoś się nie udało. 
Mieszkamy teraz w różnych miastach, a nawet krajach i to 
jest niemożliwe. Muzyka jest jak sport, trzeba ćwiczyć. 
Trzeba naprawdę regularnie spotykać się i grać. Na razie 
to niemożliwe, ale może kiedyś. Wspólne tworzenie, granie 
muzyki jest bardzo fajne, to moja wielka pasja.

problem techniczny z serwerem, bo tak dużo osób zaczęło 
go udostępniać. To z jednej strony było dla mnie jako dla 
debiutującej felietonistki świetne, z drugiej strony dla mnie 
jako dla kobiety było to przerażające. Nagle okazało się, że 
takich jak ja jest bardzo dużo, i że ( jako że widziałam, kto 
wśród moich znajomych udostępniał ten tekst) były wśród 
nich kobiety, które zawsze traktowałam jak kobiety suk-
cesu, synonim odwagi. One pisały: „Napisałaś o mnie”. To 
wcale nie było przyjemne, tylko dosyć smutne, bo świadczy 
to tylko o systemie, w jakim funkcjonujemy.

Czy mogę zapytać o to, czy ty sama tak się 
czujesz w kontekście tego, że jesteś żoną znanego 
dziennikarza?
No tak, wiadomo. Bycie żoną znanego męża jest jakąś 
tam rolą, w której przyszło mi funkcjonować. Wycho-
dząc za mąż za kogoś, kto jest znany, zdawałam sobie 
sprawę, że pewnie tak będzie, zwłaszcza że wówczas, 
gdy zaczynaliśmy być razem, pracowaliśmy w podobnym 
segmencie. Oboje zajmujemy się podobnymi rzeczami, 
więc siłą rzeczy tkwiłam w jego cieniu. I nadal tak jest, 
bo Marcin jest rzeczywiście popularny i rozpoznawany 
w Polsce. Natomiast dla nas we dwoje to nie stanowi 
żadnego problemu. My się wspieramy i życzymy sobie 
nawzajem sukcesów, bo uważamy, że sukces jednej osoby 
bardzo wpływa na drugą i to jest świetne. Rzecz jasna to 
są irytujące sytuacje, kiedy jesteś bezimienną żoną swo-
jego męża. Czasami irytuję się bardziej, czasami mniej, 
czasami po prostu to olewam, staram się robić swoje jak 
najlepiej umiem. Jakoś to chyba wychodzi. Natomiast 
oczywiście w Polsce tak jest, że niezależnie od tego, co 
robisz, to, czyją jesteś żoną (lub nie jesteś i dlaczego) ma 
znaczenie. Uważam, że nie powinno mieć.

Z drugiej jednak strony pojawiają się głosy, że to 
mężczyźni są teraz w odwrocie. Że są zagrożeni przez 
wyemancypowane kobiety.
Zgodzę się z tym o tyle, że ten nieprawdopodobny backla-
sh, ten zwrot w stronę konserwatywnego modelu rodziny, 
myśleniu o rozmnażaniu człowieka, o płodności kobiety, 
niewątpliwie jest efektem emancypacji kobiet. Tworzy się 
zupełnie nowy model i jedna ze stron prawdopodobnie 
nie potrafi sobie jeszcze z nim poradzić. To taki moment 
przepoczwarzania się, bardzo trudny dla obu stron, bo 
mężczyźni też muszą na nowo sformułować swoją rolę 
w społeczeństwie, w którym kobiety są świadome swoich 
praw, domagają się należnego im szacunku, równego sta-
tusu, płacy, podziału obowiązku domowych, i rzeczywiście 
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Pomówmy o twojej działalności pisarskiej. W zeszłym 
roku ukazała się twoja powieść „Góra Tajget”. Dlaczego 
zainteresowałaś się tematem zbrodni, które miały 
miejsce na Śląsku podczas II wojny światowej? Sama 
jesteś ze Śląska.
To moja druga powieść i druga opowiadająca w jakiś spo-
sób o Śląsku. Ten temat przyszedł do mnie trochę przez 
przypadek. Kiedy napisałam pierwszą książkę, która zo-
stała dobrze przyjęta, mój wydawca bardzo chciał, żebym 
pisała kolejną. Zupełnie nie miałam do tego głowy, tym 
bardziej, że urodziłam pierwsze dziecko, zaszłam w drugą 
ciążę, miałam swoje punkty ciężkości gdzie indziej. Wy-
dawca namawiał mnie do tego, żebym szukała sobie jakie-
goś śląskiego tematu, w związku z tym, że jestem Ślązaczką 
i w Polsce to jest trochę terra incognita. Natrafiłam więc na 
historię szpitala w Lublińcu, akcję T4 i mordowania dzieci 
i chorych psychicznie osób w czasie wojny i przed wojną na 
terenie Rzeszy. To był taki moment w życiu, że bardzo mnie 
to poruszyło, zaczęłam szukać więcej, trochę obsesyjnie, 
jak na to patrzę dzisiaj. Nie wiedziałam, co z tego wyjdzie, 
nie pisałam z założonym planem ani gotowym konceptem. 
Powstało to, co powstało. Cieszę się, że ją napisałam, cho-
ciaż teraz, już ponad dwa lata po tym, jak nad nią pracowa-
łam, mam poczucie, że to już obce ciało i jestem w zupełnie 
innym momencie swojego życia. Nie zaglądam do tej książki. 

Chociaż często o niej rozmawiam, jeżdżąc na spotkania 
po różnych częściach Polski. Ludzie chcą o niej rozmawiać 
i widzę, że to dla nich ciekawe i potrzebne. Natomiast ja 
jestem już zupełnie gdzie indziej.

W takim razie gdzie teraz jesteś?
W Gdyni (śmiech). To są takie ciężkie pytania dla wszyst-
kich pracujących twórczo, bo zawsze ma się poczucie, że 
pracuje się za mało albo za wolno. Teraz pracuję, robiąc 
Bukbuka, czyli tę moją stronę o książkach, o których 
rozmawiałyśmy, i to rzeczywiście bardzo mnie absorbuje. 
Miałam pisać kolejną powieść dla dorosłych, ale po tym, 
w sumie ciężkim, doświadczeniu, jakim było pisanie „Góry 
Tajget” nie chcę pisać teraz nowej powieści. Pracuję za 
to nad książką dla dzieci, która ma się ukazać jesienią. To 
nie był mój pomysł, to wydawnictwo zgłosiło się do mnie. 
Pracuję nad książką, będącą odpowiedzią na słynną książ-
kę „Rebel girls” o fantastycznych postaciach kobiecych 
w historii świata. Ja znalazłam bardzo fajne, niesamowicie 
inspirujące postaci w historii Polski. Piszę książkę, która 
może posłużyć jako taki zbiór „role modeli”, jak to się mówi 
po angielsku, dla polskich dzieciaków, żeby wiedziały, że 
w historii Polski – polskiej polityki, nauki, literatury – były 
fantastyczne kobiety, które troszeczkę zostały zapomnia-
ne, a niesłusznie.
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Co to za kobiety?
Od takich oczywistych jak Emilia Plater po trochę mniej 
oczywiste, od Stefanii Wilczyńskiej przez Magdale-
nę Samozwaniec, Magdalenę Będzisławską, która była 
pierwszym polskim chirurgiem w kopalni soli w Wieliczce 
w XVII wieku, po królową Jadwigę, Elżbietę Drużbacką, 
zapomnianą poetkę barokową, i tak dalej, i tak dalej. 
Piszę tę książkę dla dzieci, które mają dziewięć, dziesięć 
lat, więc znalezienie języka było dla mnie dosyć dużym 
wyzwaniem. Nigdy wcześniej nie pisałam dla dzieci, więc 
mam nadzieję, że podołam. Sprawia mi to ogromną przy-
jemność i mam nadzieję, że moja córka po to sięgnie, gdy 
będzie miała dziewięć lat.

Jesteś w temacie dziewczyńskości. Nie kobiecości. Ty 
sama czujesz się bardziej dziewczyną czy kobietą?
No nie, kobietą, umówmy się, ja mam trzydzieści sześć lat! 
Bardzo lubię swój wiek i właściwie im jestem starsza, tym 
lepiej się ze sobą czuję. Takie istotne z mojego punktu wi-
dzenia doświadczenie jak ciąża i macierzyństwo, to nawią-
zanie kontaktu z własnym ciałem – bo będąc w ciąży, jesteś 
głównie organizmem – to jest bardzo ciekawe i bardzo wie-
le mi to dało. Owszem, wiem, że się starzeję, wiem, że będę 
miała zmarszczki, ale mi się to podoba. Oczywiście moja 
babcia, która jest wspaniałą kobietą i ma ponad osiemdzie-
siąt lat, mówi, że też tak miała, mniej więcej do lat siedem-
dziesięciu pięciu, potem zaczyna już być tylko kiepsko, bo 
starość jest czymś absolutnie nieudanym. Ale to znaczy, 
że mam jeszcze trochę czasu, żeby czuć się ze sobą fajnie. 
Jeśli mam genotyp babci, a chyba mam, to pociągnę długo.

Kim w takim razie chciałabyś być po siedemdziesiątym 
piątym roku życia?
Chciałabym być niezależną, wolną kobietą, która nie boi 
się głosić kontrowersyjnych poglądów, jest przykładem dla 
swoich wnuków i dzieci, jest odważna, bezkompromisowa, 
ale też bardzo czuła. Chciałabym być taka, jak moja babcia. 
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IN ENGLISH

I’D LIKE TO BE LIKE MY GRANDMOTHER
A JOURNALIST, WRITER, PROMOTER OF LITERATURE, 
THE FOUNDER OF THE PORTAL BUKBUK.PL. UP UNTIL 
RECENTLY – A MEMBER OF A ROCK BAND, TODAY – 
A MATURE WOMAN WHO HAS THE COURAGE TO VOICE 
HER OWN OPINIONS, FOR EXAMPLE IN “TYGODNIK 
POWSZECHNY.” AND IT’S NOT ALWAYS EASY.

We meet on the occasion of the “Miasto Słowa” festival 
in Gdynia, on Saturday at 8.30 am. We are going to talk 
about literature. Do you think someone will read us?
Personally, I rarely deal with literature at 8.30 in the morn-
ing, but let’s hope someone will.

Looking at the newest report about the state of 
readership, you could assume that there won’t be any 
astonishing feedback.

Unfortunately, those surveys are quite dramatic. True, the 
results haven’t gotten worse over the years, but they remain 
at the same – terribly low – level. It’s depressing for many 
reasons. For people like us, who deal with literature in some 
way, it’s disastrous news, because if we don’t raise our read-
ers, I don’t know what will happen in twenty years. We need 
to act in a systematic way to turn this trend around.

And what can be done?
Of course, the most important thing is to raise the youngest 
generation so that it will read. I don’t know if adults who 
simply weren’t taught that books are something important 
can be convinced, but what undoubtedly can be done is 
infecting young people, kids, and showing them that a book 
can be an equally good source of entertainment – entertain-
ment that has a foundation (and not only a superstructure) 
that can be useful in their future lives. Unfortunately, nowa-
days books have to compete with TV series, films, computer 
games or other activities. So it seems to me that our efforts 
may fail without a clear message that books are something 
attractive, that reading is not tantamount to a sad duty of 
a student who has to “tick off” Mickiewicz and Sienkiewicz 
in elementary school, middle school and then high school.

And what about initiatives targeted at adults, such 
as „reading is sexy” or „You don’t read? I won’t sleep 
with you!”?
I have mixed feelings about such exclusive campaigns 
promoting reading. It’s very easy to tell someone who 
doesn’t read that they are less clever than us. It’s easy, but 
the more difficult part is to encourage such a person to join 
our group, so that we won’t become an exclusive group, but 
an inclusive one. We should change vectors and include, 
not stigmatize. And to some extent, in most of campaigns 
promoting reading we’re convincing the already convinced. 
Let’s convince the unconvinced, and that’s a huge challenge. 
I’m not an expert on readership as such, I’m not from the 
Ministry of Culture or the National Library, I don’t have any 
sage advice, but it seems to me that our thought should go in 
this direction – how to include and how not to cut ourselves 
off from those who don’t reach for books.

In the era of the Internet, even those who reach for 
books find it increasingly hard to read.
To concentrate?

Yes, there’s always something beeping.
You need to log out of Facebook (laughs). In the era of the 
Internet, we’re surrounded with letters. The question is 
what kind of messages we will choose, how long we will be 
able to focus on a wall of text that we have in a book or on 
a longer article in a weekly or monthly magazine. I think 
it’s important for the development of our brain, so that our 
attention span can be longer than fifteen seconds needed 
to skim a lead-in or a caption under a picture. If we think 
about the future – gee, it will sound grandiloquent – of our 
children, we should really let them reach for things that are 
slightly more complicated. Let’s allow our brain to work on 
some more complex messages. It’s crucial.
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You are active on the Internet yourself, you promote 
books there. The Internet and books – don’t you see 
a dissonance there? Or maybe quite the opposite, we 
should combine the two?
Who knows, it’s a question to which I don’t have the answer. 
It’s hard to be both the creator and the material at the same 
time. I promote books on the Internet chiefly thought inter-
views with their authors. Apart from that, I often conduct 
meetings with writers and, in fact, what I do on the Internet 
is having a given meeting there. Usually I meet with authors 
there, and talk about their most recent books, but also about 
what they read themselves. It has always interested me. 
Surprisingly enough, it’s not just me, many people watch it. 
There is a group of people in Poland that buys books and is 
interested in them, and it would be worthwhile not to let 
them go extinct but instead give them an occasional pat on 
the head (laughs) and tell them they’re important. Because 
they really are. They are people who make conscious choic-
es – be it political or consumption-related. It is an immense-
ly fascinating group precisely because it’s aware, aware that 
it reads and, subsequently, that it is very broad-minded. 

For some time now, you’ve been writing a column in 
“Tygodnik Powszechni.” I was struck by your first 
text, in which you wrote that women are afraid to 
voice their opinions. Do you really think that?
Yes. What is more, the phenomenon has been scientifically 
proven and has its own name, “the impostor syndrome.” It 
consists in the assumption that women (men too, but it’s 
definitely more common amongst women) may feel that 
their competencies are lower than they really are. It stems 
from many cultural determinants. I also meet with this 
phenomenon, what is more, I too fall victim to thinking 
about myself in the category of an impostor, a person who 
shouldn’t do what she does because she doesn’t know her 
stuff. It really surprised me that after the text was published, 
a lot of people shared it. It went almost viral, there was 
even some technical problem with the server in “Tygodnik 
Powszechny” because too many people wanted to share the 
article at the same time. On the one hand, I found it great 
as a debuting column writer, but on the other hand, I found 
it terrifying as a woman. Suddenly, it turned out that there 
were countless women like me, and that among them (since 
I was able to see who from my acquaintances shared this 
text) were also those women whom I had always associated 
with success, treated as a synonym of courage. They wrote, 
“your text is about me.” It wasn’t pleasant at all, but rather 
sad, because it speaks volumes about the system in which 
we are now functioning.

May I ask if you feel this way yourself, being the wife 
of a famous journalist?
Well, yes, of course. Being the wife of a famous husband 
is a role in which I have to function. Marrying a famous 
person, I was aware that it would be like that, especially that 
when we started dating, we worked in a similar segment. We 
both deal with similar things, so, as a result, I’ve found my-
self in his shadow. And the situation hasn’t changed, because 

Marcin is popular and recognizable in Poland. But it’s not a problem 
for either of us. We support each other and wish each other all the 
best, because we are of the opinion that the success of one person 
positively influences the other, and it’s great. Of course, it’s irritating 
when you’re just a nameless wife of your husband. Sometimes I get ir-
ritated more, sometimes less, sometimes I just ignore it and try to do 
my job to the best of my abilities. It works out somehow, it think. But 
of course, in Poland, irrespective of what you do, it really does matter 
who you are married to (or who you aren’t married to and why). And 
I think it shouldn’t.

On the other hand, however, there appear voices that the 
ones who are on the defensive now are men. That they’re 
threatened by emancipated women.
I agree with it to the extent that this incredible backlash, this turn 
towards the conservative model of family, thinking about procrea-
tion, about women’s fertility, is undoubtedly the effect of women’s 
emancipation. A completely new model is being created, and in all 
likelihood one of the sides can’t cope with it yet. This is a moment 
of pupation, very difficult for both sides, because men too have to 
re-formulate their role in the society, in which women are aware 
of their rights, want to be treated with due respect, demand equal 
status, wages and fair division of household chores, and indeed, it is 
somewhat shocking to the still very conservative Polish society. I be-
lieve that for every action, there is a reaction, and all black protests, 
all that happens now, is the effect of woman’s emancipation and the 
fear of this emancipation. Probably, it’s an understandable psycho-
logical mechanism. But it pains me that we have to experience it and 
need to fight for the things that – as it would seem – have been won 
already years ago. That we have to have a prescription for the pill Ella 
One again, that there are discussions about matters that have already 
been broadly discussed. It scares me, first of all, because I myself am 
a woman in the reproductive age group, and secondly, because I have 
a daughter and I would like for her not to be forced to batter down 
the already open door again and relive all those things one more time. 
It’s somewhat sad and ridiculous.

Being an ex-rock woman, do you feel like a fighting feminist?
Oh, this band didn’t have many feminist messages, we didn’t sing 
about the equality of rights…

…but a woman with a guitar…
Yes, yes… The fact that we were a band composed exclusively of girls, 
and fifteen years ago at that, stirred a great interest, sometimes 
unhealthy. We were often dragged into various awful situations by 
men. The world of rock is very macho-ist, and four girls in their early 
twenties who came and wanted to perform, and sometimes even had 
some conditions… Well, I had to put up a fight and explain to those 
men over and over again that I really knew what I was doing, that 
I didn’t need any uncle-like advice from men who would insist to plug 
in my guitar. It was very irritating. Being a vocalist in a male band 
is one thing, but being in an exclusively female band in the world of 
men, who were acousticians, sound technicians, technical workers, 
and so on, was quite an ordeal.

Do you miss those times? Will there be a reactivation of the 
band Andy?
It would be great, of course. We once had a plan to meet for our fif-
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teenth anniversary, but the idea somehow fell flat. We now live in dif-
ferent cities, or even countries, and it’s impossible. Music is like sport, 
you need to train. You need to meet regularly and play. For now, it’s 
impossible, but maybe in the future. Creating together and playing 
music together is really cool, and it’s a great passion of mine.

Let’s talk about your writing activity. Last year, you published 
yout novel “Góra Tajget.” What piqued your interest in the 
topic of crimes that happened in Silesia during the Second 
World War? You’re from Silesia yourself.
It’s my second novel and the second one that refers in some way to 
Silesia. This topic came to me somewhat by chance. When I wrote my 
first book and it was well received, my publisher urged me to write 
another one. But I had other things on my mind back then, having 
given birth to my first child and being pregnant for the second time, 
so I had my priorities somewhere else. The publisher encouraged 
me to find a topic related to Silesia, because I come from this region 
and it’s still some kind of terra incognita in Poland. So I happened 
upon a story of a hospital in Lubliniec, the T4 action and murdering 
children and mentally ill people before and during the war on the 
territory of the Reich. It was such a moment in my life that it stirred 
something in me, so I started to look for more materials on this topic, 
a little bit obsessively when I look at it from the perspective of time. 
I didn’t know what the result would be, I didn’t write the book with 
any sort of plan or ready concept. What came to life, came to life. 
I’m happy that I wrote it, although now, more than two years later, 
I feel that it’s already a foreign body, that I’m in a completely different 
moment of my life. I don’t come back to this book. But I talk about it 
often, as I attend meetings in different parts of Poland. People want 
to talk about it and I can see that they find it interesting and neces-
sary. But I’m somewhere else entirely.

So where are you now?
In Gdynia (laughs). Those are difficult questions for 
everyone who works creatively, because there’s always this 
feeling that you work too little or too slow. Now I work on 
BukBuk, my webpage about books, which has already been 
mentioned, and it occupies me very much. I was supposed 
to write another novel for adults, but after the difficult – all 
things considered – experience of writing “Góra Tajget,” 
I don’t want to write a new novel right now. Instead, I’m 
working on a book for children which is supposed to come 
out this autumn. It wasn’t my idea, it was the publishing 
house that contacted me. I’m working on a book which 
is an answer to the famous book “Good Night Stories for 
Rebel Girls” about great women in the world’s history. 
I found extraordinary and incredibly inspiring women in 
the history of Poland. My book can serve as a collection of 
“role models” for Polish children, so that they know that in 
the history of Poland – Polish politics, science or literature 
– there were wonderful women that have been a little bit 
forgotten, unjustly so.

Who are those women?
For example those more obvious ones, such as Emilia Plater, 
but also those less obvious ones, like Stefania Wilczyńska, 
Magdalena Samozwaniec, Magdalena Będzisławska who was 
the first Polish surgeon in the Wieliczka Salt Mine in the 17th 
century, Queen Jadwiga, Elżbieta Drużbacka, a slightly for-
gotten Baroque poet, and so on and so forth. I’m writing this 
book for children who are nine or ten years old, so finding 
the right language was rather a tall order for me. I’ve never 
written for children before, so I hope I will manage. It brings 
me much joy and I hope that my daughter will reach for this 
book when she’s nine.

You’re in the topic of girliness. Not womanliness. Do 
you feel more like a girl or a woman?
Well, a woman, of course, let’s face it, I’m thirty-six! I like my 
age very much, and, to be honest, the older I get, the better 
I feel with myself. From my perspective, such important 
experience as pregnancy and motherhood, this contact with 
your own body – because during pregnancy you’re chiefly 
an organism – is very interesting and it gave me a lot. Yes, 
I know that I’m getting older, I know that I’ll have wrinkles, 
but I like the idea of it very much. Of course, my grand-
mother who is a wonderful woman and is over eighty years 
old, says that she experienced something similar, until she 
turned seventy-five, when it started to get bad, because se-
nility is something absolutely failed. But it means that I still 
have some more time to feel cool with myself. If I have my 
grandma’s genes, and I suppose I have, I will live a long life.

Who would you like to be when you are seventy-five?
I would like to be an independent and free woman who 
is not afraid of expressing controversial opinions, who is 
an example for her grandchildren and children, is brave, 
uncompromising, but at the same time very loving. I’d like 
to be like my grandmother. 

More at www.anywhere.pl.
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Mazury, północno-wschodnia Polska. Kraina jezior, lasów 
i przepięknych, niewielkich miasteczek. Zabieramy Was 

do jednego z nich! 

TEKST: KATARZYNA SZEWCZYK  ZDJĘCIA: UM GIŻYCKO

N A  C A ŁY  ROK
GIŻYCKO
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Giżycko, mimo że jest małym miastem, zna cała 
Polska. O tym, że leży nad jeziorem wiesz na 

pewno, Drogi Czytelniku, ale czy zdajesz sobie 
sprawę z tego, że jest to miejsce nie tylko na lato 
i nie tylko dla żeglarzy?

Szlakiem natury – Niegocin
W 2011 roku odbył się plebiscyt, w którym z pomo-
cą ponad 500 mln internautów wyłoniono siedem 
światowych cudów natury. Wśród najlepszej 14 
znalazła się Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, 
która uznana została tym samym za najpiękniej-
szy region w Europie i jeden z najpiękniejszych na 
świecie, pokonując takie ikony, jak Wielki Kanion 
Kolorado czy włoski Wezuwiusz.

Właśnie w tak malowniczym otoczeniu leży Gi-
życko. Nie bez powodu otrzymało tytuł Żeglarskiej 
Stolicy Polski, wyprzedzając przodujące do tej pory 
Gdańsk i Gdynię. Stolica Krainy Wielkich Jezior po-
łożona jest pomiędzy czterema akwenami – Kisajno, 
Tajty, Wojsak i Niegocin. Ostatni z nich jest siódmym 
co do wielkości i jednym z najbardziej atrakcyjnych 
jezior w Polsce. Odnajdą się tam zarówno entuzjaści 
wycieczek rowerowych – dookoła zbiornika wiedzie 
atrakcyjny szlak, jak i sportów wodnych.

Ze względu na otwartą, dużą powierzchnię 
Niegocin jest punktem niezwykle atrakcyjnym dla 

30 PODRÓŻE TRAVEL



więcej na www.anywhere.pl

żeglarzy, którzy co roku masowo odwie-
dzają Mazury. Plusem jeziora jest na pewno 
bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura 
i baza żeglarska. Znajduje się tu największy 
w regionie port pasażerski – Ekomarina, 
w której znajdzie się miejsce dla prawie 140 
jednostek różnego rodzaju. Obiekt ten jest 
idealny zarówno na prywatne wypady, jak 
i na spotkania biznesowe. W lipcu każdego 
roku na Niegocinie odbywa się Giżycki Ty-
dzień Żeglarski, pełen atrakcji nie tylko dla 
wielbicieli tego sportu.

Giżyckie jezioro to nie tylko lato – miesz-
kańcy i turyści robią z niego użytek także 
zimą. W tych miesiącach akwen jest idealny 
do uprawiania snowkitingu, jazdy na sku-
terach śnieżnych, a nawet wyścigów psich 
zaprzęgów czy wędkarstwa zimowego. Na 
tafli można wówczas zobaczyć także ama-
torów bojerów – holenderski mistrz Wim 
van Acker stwierdził nawet, że Niegocin jest 
jednym z najlepszych miejsce w Europie do 
uprawiania tego sportu, a w 1994 roku odby-
ły się tutaj Bojerowe Mistrzostwa Świata.

A jak ktoś nie przepada za uprawianiem 
sportów wodnych, zawsze może przejść 

się nadjeziornym deptakiem, wejść na najdłuższe molo 
na Mazurach i cieszyć się zapierającymi dech w piersiach 
widokami, docierającymi ze wszystkich stron.

Szlakiem historii – Twierdza Boyen
Idąc szlakiem w kierunku niewielkiego jeziora Popów-
ka Mała, dojdziemy do jednej z najciekawszych histo-
rycznych atrakcji Giżycka, a według niektórych nawet 
Europy – XIX-wiecznej Twierdzy Boyen, w której dzisiaj 
znajduje się muzeum, a w jednym z koszarowców – 
schronisko młodzieżowe.

Twierdza spełniała swoją główną rolę podczas I wojny 
światowej, kiedy przysłużyła się do zwycięstwa nad Impe-
rium Rosyjskim w bitwie pod Tannenbergiem w 1914 roku. 
Podczas II wojny światowej uznana została za przestarzałą, 
ale wciąż na jej terenie prowadzono tajemnicze, do tej pory 
nie do końca wyjaśnione zadania. Na majdanie giżyckiej 

TWIERDZA SPEŁNIAŁA SWOJĄ GŁÓWNĄ 
ROLĘ PODCZAS I WOJNY ŚWIATOWEJ, 
KIEDY PRZYSŁUŻYŁA SIĘ DO ZWYCIĘSTWA 
NAD IMPERIUM ROSYJSKIM W BITWIE POD 
TANNENBERGIEM W 1914 ROKU. 
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IN ENGLISH

GIŻYCKO ALL YEAR ROUND

MASURIA, THE NORTH-EAST OF POLAND. 
THE LAND OF LAKES, FORESTS AND SMALL, 
BEAUTIFUL TOWNS. LET US TAKE YOU TO 
ONE OF THEM!

Even though it is a very small city, Giżycko is 
famous in the whole Poland. Most of you probably 
know that it is located by the lake, but did you 
realise that it is a perfect place not only during 
summer and not only for sailors?

Following nature: Niegocin
In 2011, 500 million Internet users helped to 
choose seven natural wonders of the world in 
a special poll. The Great Masurian Lake District 
found itself among the best 14 locations and was 
considered the most beautiful region in Europe 
and one of the most beautiful ones in the world, 
defeating such icons as the Grand Canyon or the 
Italian Vesuvius.

Giżycko is located precisely in such a pictur-
esque surrounding. It is not without reason that 
it has received the title of the Sailing Capital 

twierdzy mieścił się wówczas tajny wydział, 
służący do przesłuchiwania sowieckich 
oficerów, którzy znaleźli się w niemieckiej 
niewoli. Związana jest z nią także legenda 
o słynnej Bursztynowej Komnacie. Podobno 
skradzione dzieło sztuki było eksponowane 
właśnie tutaj, w filii ówczesnego Muzeum 
Wielkoniemieckiego Wermachtu. Giżycko 
do tej pory znajduje się na liście potencjal-
nych miejsc, w których mógł zostać ukryty 
tajemniczy skarb.

Pieczę nad zabytkiem z ramienia miasta 
sprawuje Giżyckie Centrum Kultury, które 
dba o obiekt i udostępnia go zwiedzającym. 
Rok rocznie odbywają się tu widowiskowe 
inscenizacje historyczne w ramach Święta 
Twierdzy Boyen, w amfiteatrze twierdzy 
organizowane są festiwale, w tym  najstarszy 
w Polsce Mazury Hip-Hop Festiwal, a w od-
restaurowanych obiektach fortecznych znaj-
dują się ciekawe wystawy, w tym unikatowa 
ekspozycja broni. 

Powody, dla których powinieneś, Drogi 
Czytelniku, zajrzeć do Giżycka, można 
mnożyć. Sport, natura i historia spotykają 
się i krzyżują w jednym miejscu. Sprawdź 
sam, nie pożałujesz! 
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Because of its open and large surface, Niegocin 
is a particularly attractive place for sailors, who 
flock to Masuria every year. Very well-developed 
infrastructure and sailing facilities are certainly 
a great advantage of the city. Moreover, it can 
boast the biggest passenger port in the region, 
Ekomarina, which features place for almost 140 
various vessels. The object is perfect for both 
private trips and business meetings. Every year in 
July, there is Giżycko Sailing Week organised in 
Niegocin, which is full of attractions for everyone, 
not necessarily those who love the sport only.

But the lake is an asset not only during summer. 
Tourists and inhabitants of the town make use of 
it in winter too, when there are perfect conditions 
for snowkiting, snowmobile riding or even sled 
dog racing or winter fishing. You can also notice 
iceboats on the lake surface in that period: Dutch 
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of Poland and this way outdistanced the so-far leaders: 
Gdansk and Gdynia. The capital city of the Great Lake 
District is located between four lakes: Kisajno, Tajty, 
Wojsak and Niegocin. The latter is the seventh biggest 
lake in Poland and belongs to the most attractive ones, 
too. It is a perfect location for both those who love bicy-
cle rides (there is an attractive trail around the lake) and 
water sports amateurs.

champion Wim van Acker said that Niegocin is 
one of the best places in Europe to practise that 
sport. In 1994, Ice Yachting World Championship 
was organised here.

If you do not fancy water sports, you can always 
take a walk along the lakeside promenade, visit 
the longest pier in Masuria and enjoy the breath-
taking views wherever you look.
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Following history: Boyen Stronghold
Following the trail towards the small lake of Popówka Mała, 
you will reach one of the most interesting historical attrac-
tions of Giżycko or, as some claim, of the whole Europe: the 
19th-century Boyen Stronghold. Today, there is a museum in 
the stronghold itself and a youth hostel in one of the barracks.

The stronghold served its main role during the First 
World War, when it contributed to the victory over the 
Russian Empire in the Battle of Tannenberg in 1914. 

MATERIAŁ WSPÓŁTWORZONY Z MIASTEM GIŻYCKO

During the Second World War, the strong-
hold was considered dated, but there were 
still mysterious activities undertaken in its 
area, which have not been fully explained 
to this day. There was a secret department 
located in the ward of the stronghold used 
to interrogate Soviet officers who had been 
taken prisoners by the Germans. The legend 
of the famous Amber Room is connected with 
the stronghold too. The stolen work of art 
was allegedly exhibited precisely here, in the 
branch of the then Museum of Greater Ger-
man Wehrmacht. Giżycko is still on the list 
of potential locations where the mysterious 
treasure could be hidden.

The Boyen Stronghold is under patronage 
of Giżycko Culture Centre. The institution 
keeps the monument open for visitors. Each 
year numerous historical reenactments take 
place as part of the Boyen Stronghold Festival 
and the amphitheatre holds music festivals, 
such as Mazury Hip Hop Festiwal, the oldest 
hip hop festival in Poland. Finally. the restored 
fortress interiors keep valuable exhibits like 
the unique collection of weapons.

There are countless reasons to visit Giżycko. 
Sport, nature and history meet and interact in 
one place. Check yourself, it’s worth it! 
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36 RECENZJE REVIEW

ELŻBIETA RADZIKOWSKA,  
„W SŁUŻBIE URODY, CZYLI CO NAPRAWDĘ  
MOŻE POPRAWIĆ CHIRURG PLASTYCZNY”,  
wyd. Edipresse, Warszawa 2017.

Już z tego powodu sięgnąć po nią powinni wszyscy, którzy 
interesują się tematem zmiany wyglądu. A interesujących 
się jest mnóstwo, wszak potrzeba poprawiania swojego 
wyglądu staje się w Polsce coraz bardziej powszechna. Lu-
dzi, którzy poddali się zabiegom plastycznym jest już u nas 
setki tysięcy, a rozważają to miliony.

Chętni zatem są, ale w lwiej części mają znikomą, by nie 
rzec, sfalsyfikowaną wiedzę na temat chirurgii plastycznej, 
zaczerpniętą z kolorowej prasy lub seriali telewizyjnych: że to 

„kaszka z mleczkiem”. Tymczasem doktor Radzikowska studzi 
iluzje tych, którym wydaje się, że operacjom zmieniającym 

ANDRZEJ SARAMONOWICZ

Reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg i dziennikarz.  
Autor największych polskich hitów komediowych  
w XXI w. (m.in. „Ciało”, „Testosteron” i „Lejdis”). „Testosteron”  
- stale obecny w teatrach w kilkunastu krajach - jest również jedną 
z najpopularniejszych dziś polskich sztuk na świecie. W 2015 roku 
Saramonowicz wydał bestsellerową powieść „Chłopcy”.

O CHIRURGII  PL A ST YCZNE J  
NA SERIO

 CZYTANIE WEDŁUG SARAMONOWICZA  

wygląd można poddać się bezkosztowo. I nie mam tu na 
myśli pieniędzy, ale przede wszystkich ból, a zwłaszcza ry-
zyko niepowodzenia, które przecież zawsze wystąpić może.

Książka Radzikowskiej jest niezwykle ciekawa, bo 
lekarka opisuje dziesiątki zabiegów w sposób niezwykle 
fachowy (tak jak nie-lekarze nie zdołają), ale jednocześnie 
zrozumiały dla laika. Z tej pozycji naprawdę można się 
wiele dowiedzieć, ja przynajmniej jestem bardzo usa-
tysfakcjonowany. Ale najbardziej jestem wdzięczny pani 
doktor, że - nie negując istotnych powodów dla zabiegów 
chirurgii plastycznej, poprawiających (zwłaszcza w przy-
padku oszpeceń) wygląd i zdrowie psychiczne pacjentów 

– przestrzega przed iluzją, iż ten rodzaj inwazji medycznej 
zawsze i wszędzie zapewni ludziom szczęście. Bo szczę-
ście – nie bójmy się banalnych konstatacji – w czymś 
całkowicie innym się skrywa. 

IN ENGLISH

PLASTIC SURGERY SERIOUSLY
This book is a sensation. A popular book about plastic 
surgery is written not by a popular TV star or an Inter-
net celebrity, but by a distinguished surgeon, the Chief 
of the Department of Plastic Surgery in the Hospital of 
the Ministry of Interior and Administration in Warsaw – 
Elżbieta Radzikowska.

This should suffice to encourage all those interested 
in the field of plastic surgery. And there are many of 
them, as the need to improve one’s appearance has been 
growing in popularity in Poland. There are hundreds of 
thousands of people who have undergone a plastic sur-
gery, and millions are considering it.

Therefore, plastic surgery has many proponents, but 
most of them have little, not to say false, information on 
the topic, gained from colourful magazines or TV series, 
and believe that it’s ‘a piece of cake’. Meanwhile,  
dr Radzikowska shatters the illusions of those who 
believe that plastic surgeries don’t have any implications. 
And I don’t mean money, but primarily pain and the risk of 
failure, which is always involved.

Radzikowska’s book is highly interesting. The doctor 
describes dozens of surgeries in a professional way (like 
nondoctors couldn’t), and the book is comprehensible for 
laymen at the same time. Reading it, you may learn a lot; 
personally, I’m really satisfied. But first and foremost, I’m 
grateful to the author that without questioning relevant 
reasons for plastic surgeries, which improve (especially 
in the case of deformations) appearance and psychical 
condition of patients, she dispels illusions that this type 
of medical intervention will make people happy at any 
time and place. Because happiness – don’t be afraid of 
commonplace connotations – is somewhere else. 
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38 FELIETON COLUMN

Po jednym ze swoich meczów podczas tegorocznego Wim-
bledonu Jerzy Janowicz próbował wyprosić z konferencji pra-
sowej polskiego dziennikarza, między innymi nazywając go 

„mendą”. Kiedy mu się to nie udało (nie miał wsparcia u innych 
dziennikarzy) wyszedł, by rozmawiać tylko z reporterami 
z zagranicy. Piękny obraz. Godny mistrza… takiego, któremu 
do mistrzostwa daleko. 

IN ENGLISH

A BIG MAN, A LITTLE BOY

June 2014. Wimbledon. Jerzy Janowicz and Lleyton Hewitt 
on the court. The first has just embarked on his professional 
career (as it appeared at that time), the latter is about to end 
his adventure with sport. The Pole wins. One could say that 
perhaps that day marked a symbolic transfer of negative traits, 
but, for certain, this can’t be true. 

Lleyton wasn’t a good boy. His cheeky ‘come on!’ could 
be heard on the court all the time, and he would often 
shake his clenched fist in the air. He was angry with his 
supporters when they didn’t cheer and he couldn’t reach 
an agreement with the federation. He was simply too arro-
gant for that.

But Lleyton won two Grand Slam tournaments, was a top 
ranked player of the ATP for 80 weeks and a two-times 
winner of the Davis Cup. It doesn’t mean he was given special 
treatment. Still, his impressive performance overshadowed 
his flaws. He played with character, ambition and, first and 
foremost, success. He was respected by his competitors and 
valued by journalists. And even when his behaviour was inap-
propriate, he was still called: ‘the great’. Because there were 
good reasons for it.

Jerzy Janowicz acts like a lad, a callow one. Like a spoilt kid 
convinced by his mother of being a golden child, who was 
brought down to earth. He denies supporters and journalists 
their right to require results expected of him given his skills. 
He doesn’t accept criticism, and when he’s faced with it, he 
becomes bitter and twisted like a child in a sandpit.

Yes, that’s true, great sportspeople are often difficult to 
deal with. It’s true that this often helps them to succeed. And 
finally, it’s true that sportspeople with no character don’t 
stand a chance of success. But until a young person achieves 
a good result on a pitch, floor, mat, or court, he or she 
shouldn’t show any signs of arrogance or immodesty. Espe-
cially with people generally positive towards sportspeople 
(for example, journalists), not to mention older people, who 
deserve respect, at least on account of their life experience. 
But you usually learn this at home.

At a press conference held after one of his matches during 
the Wimbledon this year, Jerzy Janowicz asked a Polish jour-
nalist to leave; among others, he called him a ‘jerk’. When he 
didn’t succeed (other journalists didn’t support him), he left 
the room himself and afterwards, he spoke only with foreign 
journalists. A pretty picture. A conduct of a great champion… 
who is far from greatness. 

Czerwiec 2014 roku. Wimbledon. Na korcie Jerzy 
Janowicz i Lleyton Hewitt. Pierwszy z nich na 

początku zawodowej drogi (tak się wówczas wydawało), 
drugi kończący już sportową karierę. Wygrywa Polak. 
Zapewne ładnie zabrzmią słowa, że może wtedy nastą-
piło symboliczne przejęcie złych cech charakteru, ale 
to oczywiście nie może być prawda. 

Lleyton nie był grzecznym chłopcem. Na korcie 
ciągle brzmiało jego bezczelne „come on!” i często 
widać było uderzającą w powietrze zaciśniętą pięść. 
Był wściekły na kibiców, kiedy go nie dopingowali, i nie 
potrafił się dogadać z federacją. Miał do tego zwyczaj-
nie niewyparzony jęzor.

Ale Lleyton wygrał dwa turnieje wielkoszlemowe, 
przez 80 tygodni był liderem rankingu ATP, ma na 
swoim koncie dwa Puchary Davisa. To nie znaczy, że 
więcej mu było wolno. To znaczy jedynie, że swoje 
wady przysłonił efektowną grą. Grą z zębem, ambicją, 
a przede wszystkim z sukcesami. Rywale go szanowali, 
a dziennikarze cenili. I nawet, kiedy zachowywał się nie 
tak jak na idola przystało, nadal mówili o nim: wielki. 
Bo były ku temu powody.

Jerzy Janowicz zachowuje się jak młokos, do tego nie-
opierzony. Jak rozpieszczony dzieciak, któremu mama 
zawsze wmawiała, że jest złotym dzieckiem, a rzeczywi-
stość zadała temu kłam. Odmawia kibicom i dziennika-
rzom prawa do oczekiwania wyników przystających do 
jego umiejętności. Nie pozwala na krytykę, a kiedy tako-
wej doświadcza, obraża się jak dziecko w piaskownicy.

Tak, to prawda, że wielcy sportowcy bardzo często 
mają trudne charaktery. To prawda, że to często pomaga 
im w osiąganiu szczytów swoich umiejętności. To prawda 
wreszcie, że sportowcy bez charakteru szans na sukces nie 
mają. Tyle, że dopóki młody człowiek nie osiągnie wyniku na 
boisku, parkiecie, macie czy korcie, krnąbrność i brak pokory 
powinien schować głęboko do kieszeni. Zwłaszcza w kontak-
tach z ludźmi na ogół życzliwymi sportowcom (na przykład 
dziennikarzami), że nie wspomnę o ludziach starszych od sie-
bie, którym z racji choćby doświadczenia życiowego należy 
się szacunek. Wynosi się go najczęściej z domu.

WOJCIECH ZAWIOŁA 

Obserwuje, a potem opisuje i komentuje. Głównie sport, ale ma 
w swoim dorobku dwie powieści. O życiu opowiadali mu też Mariusz 
Czerkawski i Robert Lewandowski, co spisał na kartach książek. 
Na co dzień dziennikarz NC+, ale też prezenter wiadomości w TVN 
i TVN24. Zbzikowany na punkcie sportu, oszalały na punkcie muzyki. 
Wielbiciel twórczości z duszą. Tu: autor felietonów i wywiadów.

DUŻY FACET, mały chłopiec
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40 WYDARZENIA EVENTS

W ciągu kilku lat Cieszanów Rock Festiwal  
wyrobił sobie dobrą markę pośród rodzimych 
imprez rockowych. Tegoroczna edycja może 
tylko poprawić jego notowania. 

TEKST: JAKUB MILSZEWSKI  ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

metalową z muzyką poważną, operą czy muzyką barokową. 
Nic dziwnego, że grupa posiada rzesze fanów na całym 
świecie i uznawana jest za kultową.

Występ Therion nie będzie jednak jedynym wartym uwa-
gi wydarzeniem podczas tegorocznego Cieszanów Rock 
Festiwalu. Na deskach imprezy nie zabraknie także innych 
gwiazd. Jedną z największych będą bez wątpienia Riversi-
de – polski zespół progresywnorockowy, będący światową 
gwiazdą gatunku. Będzie to koncert wyjątkowy – grupa 
wraca bowiem do regularnego funkcjonowania po śmierci 
gitarzysty Piotra Grudzińskiego, jednego z założycieli 
i ojców sukcesu kwartetu. W Cieszanowie zagrają też inne 
gwiazdy polskiej muzyki rockowej i nie tylko. Nie zabraknie 
legend sceny, jak choćby Pidżamy Porno czy Kobranocki, 
na CRF powróci także Happysad. Cieszanowska publicz-
ność będzie mogła podziwiać także ukraiński metalco-
re’owy Jinjer, który z miesiąca na miesiąc zdobywa sobie 
coraz więcej zwolenników na całym świecie. Ze swoim 
żywiołowym show wystąpią także jedyny w swoim rodzaju 
żywiołowy heavymetalowy skrzypek Jelonek i polska le-
genda stoner metalu Corruption. Skład uzupełnią popular-
ni polscy wykonawcy, których zawsze warto zobaczyć na 
żywo, tacy jak Kabanos, Ørganek czy Bednarek.

MAŁY WOODSTOCK  
NA PODKARPACIU

W dniach 17-20 sierpnia niewielki Cieszanów na Pod-
karpaciu, jak co roku przeżyje najazd fanów rocka. 

W tym właśnie czasie odbywa się tutaj Cieszanów Rock 
Festiwal – impreza, która z roku na rok rośnie.

Największą gwiazdą tegorocznego CRF będzie zespół, 
który stał się inspiracją choćby dla takich gwiazd, jak Ni-
ghtwish, Within Temptation czy Epica. Therion, bo o nich 
mowa, w tym roku świętuje 30-lecie istnienia. Niezmor-
dowany lider grupy, kompozytor i gitarzysta Christofer 
Johnsson, to jednocześnie muzyczny wizjoner. Therion to 
praktycznie całkowicie jego dzieło – on odpowiada za mu-
zykę, dobór instrumentalistów, czy w końcu image grupy. 
To za jego sprawą zespół przeszedł również ewolucję mu-
zyczną, stając się przed laty prekursorem symfonicznego 
metalu – Johnsson połączył na albumach Therion stylistykę 
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Jednym ze stałych punktów Cieszanów Rock Festiwalu są 
tak zwane koncerty monograficzne „3x...” – w ich ramach 
trzykrotnie podczas jednej edycji festiwalu prezentuje się 
jeden artysta, za każdym razem z inną formacją lub innym 
repertuarem. Tegoroczne „3x...” poświęcone zostało mu-
zycznej rodzinie Waglewskich. W Cieszanowie wystąpi za-
tem niezmordowane Voo Voo dowodzone przez Wojciecha 
Waglewskiego, osobny koncert zagrają jego synowie Fisz 
i Emade jako Fisz Emade Tworzywo. Trzecim występem 
będzie koncert grupy łączącej oba pokolenia Waglewskich – 
Waglewski Fisz Emade. 

PEŁEN LINE-UP FESTIWALU ORAZ WSZELKIE NIEZBĘDNE  
INFORMACJE ZNAJDZIECIE NA STRONACH:  
www.cieszanowrockfestiwal.pl  
i www.facebook.com/cieszanowrockfestival.  
Bilety na festiwal można zakupić online oraz w stacjonarnych  
punktach sprzedaży Eventim.

IN ENGLISH

SMALL WOODSTOCK IN SUBCARPATHIA

IN THE COURSE OF SEVERAL YEARS, CIESZANÓW ROCK 
FESTIVAL HAS ESTABLISHED A REPUTATION FOR ITSELF 
AMONGST OTHER NATIONAL ROCK EVENTS. THIS 
YEAR’S EDITION CAN ONLY IMPROVE ITS POSITION.

From 17 to 20 August, just like every year, fans of rock will 
lay siege to the small town of Cieszanów in Subcarpathia. It 
is in this time that the town hosts Cieszanów Rock Festival 

– an event which becomes bigger with each passing year.
The greatest star of this year’s CRF will be a band that 

has become an inspiration for such performers as e.g. 
Nightwish, Within Temptation or Epica. This year, Therion 

– because we are talking about them – celebrates its 30th 
anniversary. The band’s tireless frontman – a composer 
and guitarist Christofer Johnsson – is a music visionary. 
Therion is almost entirely his work – it is he who is respon-
sible for the music, the selection of instrumentalists, or the 
band’s image. It was thanks to him that the band under-
went a musical evolution, which years ago rendered it the 

forerunner of symphonic metal – on Therion’s albums, Johnsson 
combined stylistics of metal music with classical music, opera or 
baroque music. No wonder, therefore, that the band has crowds 
of fans all over the world and is considered a cult formation. 

But Therion’s performance won’t be the only event that is 
worth attending during this year’s Cieszanów Rock Festival, as 
there will be no shortage of other stars too. Without a doubt, one 
of the biggest ones will be Riverside – a Polish progressive rock 
band that is an international star of the genre. They will give an 
exceptional gig – the band resumes its regular activity after the 
death of the guitarist, Piotr Grudziński, one of the founders of 
the band and fathers of the quartet’s success. 

But by no means will it be the end of attractions – many other 
stars of Polish rock and not only will give their performanc-
es. For example, we’ll have the chance listen to such legends of 
the scene as Pidżama Porno, Kobranocka and Happysad. What 
is more, the audience in Cieszanów will be able to admire the 
Ukrainian metalcore band Jinjer that with each passing month 
wins hearts of more and more people from every corner of the 
globe. We will also have the chance to enjoy the energetic shows 
of Jelonek, a unique heavy metal violinist, as well as Corruption, 
the Polish legend of stoner metal. To top it all, amongst other 
Polish performers there will be stars that are always worth see-
ing live, e.g. Kabanos, Ørganek or Bednarek. 

One of the regular attractions of Cieszanów Rock Festival 
are the so-called monographic concerts “3x…” – within their 
frames, during one edition of the festival a given artist performs 
three times, each time with another formation or with a differ-
ent repertoire. This year’s “3x…” is devoted to the music-lov-
ing Waglewski family. Thus, we’ll have the chance to see the 
performance of the tireless Voo Voo led by Wojciech Waglewski; 
a separate concert will be given by his sons, Fisz and Emade as 
Fisz Emade Tworzywo. The last performance will be given by 
a band that combines two generations of the Waglewski family – 
Waglewski Fisz Emade. 

THE WHOLE LINE-UP OF THE FESTIVAL AND ALL NECESSARY  
INFORMATION CAN BE FOUND AT  
www.cieszanowrockfestiwal.pl  
and www.facebook.com/cieszanowrockfestival.  
Tickets for the festival can be bought on-line and at Eventim  
points of sale.
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BURSZTYNOWY 
NAPÓJ BOGÓW
Lager, porter, pilzner, ale, stout, mocno 
goryczkowe, z posmakiem owocowym, ciemne, 
jasne, warzone w browarach przemysłowych, 
rzemieślniczych, restauracyjnych albo w tak 
zwanych minibrowarach... Tworzone z pasją 
i poszanowaniem browarniczej tradycji, choć 
nie wolne od posmaku nowoczesności. Jak 
zaświadcza historia, Pomorskie zawsze należało 
do najbardziej „piwnych” regionów Polski.  
Dziś nie jest inaczej  

TEKST: EWELINA POTOCKA DZIENNIKARKA RADIA GDAŃSK    
ZDJĘCIA: ŁUKASZ STAFIEJ / PROT

Już w średniowieczu mieszkańcy Pomorza uwielbiali ten wyjątko-
wy, bursztynowy trunek. Największym ośrodkiem browarnictwa 

w tej części Europy był Gdańsk. Nic dziwnego, że powstał tu Cech 
Browarników formalnie zrzeszający wszystkich, którzy produko-
wali napój. Jego członkiem był m.in. słynny astronom Jan Heweliusz, 
który pieniądze ze sprzedaży piwa inwestował w urządzenia służące 
do obserwacji nieba.

Na początku XVI wieku w samym Głównym Mieście w Gdańsku 
prężnie działało ponad 400 browarów. To właśnie między innymi do 
ładowania licznych beczek z piwem wybudowano żurawia, który dziś 
stanowi jedną z ważniejszych atrakcji turystycznych Gdańska.

 Niemniej warto podkreślić, że pomorskie piwo ze słodu jęczmien-
nego z wielkim zapałem warzono również w Tczewie, Malborku, 
Gniewie czy Chojnicach, a sława lokalnych browarów rozprzestrze-
niała się po całej Europie. Gdańska wizytówka, czyli piwo jopejskie 
produkowane w „pleśniowych jaskiniach”, eksportowano do różnych 
zakątków Starego Kontynentu.

 Piwo pomorskie powstaje w regionie od lat. Do jego produk-
cji stosuje się tradycyjną, dekokcyjną metodę zacierania słodu, 
która pozwala uzyskać pełniejszy smak trunku. Już w 1930 
roku piwo pomorskie nazywano najwykwintniejszym w kraju.

Dziś pomorską klasykę gatunku kultywuje Pomorski 
Browar Tradycyjny, który jako browar kontraktowy współ-
pracuje z Browarem Gościszewo. Właściciele Pomorskiego 
Browaru Tradycyjnego za cel postawili sobie odtworzone 
znanych przed laty piw pomorskich. Jeden z rodzajów bursz-
tynowego trunku warzony jest pod czujnym okiem Lucjana 
Iwanowicza, gdańskiego piwowara, który przez ponad 40 lat 
doglądał trunku w gdańskim browarze we Wrzeszczu, a fach 
zdobywał pod okiem najlepszych polskich i niemieckich pi-
wowarów browaru gdańskiego. Jak mówi Lucjan Iwanowicz: 

– Warzyłem dla was „Gdańskie”, teraz warzę „StaroGdańskie”.
Warto dodać, że piwo pomorskie jest wpisane na Listę 

Produktów Tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Pomorski Browar Gościszewo jako jeden z pierwszych 

w Polsce wprowadził na rynek piwo niefiltrowane. Weizen 
warzony z dodatkiem skórki pomarańczy posiada wyjątko-
wy smak i aromat i... rzeszę fanów. Sam Pomorski Browar 
Gościszewo działa od 1991 roku i na stałe wpisał się już 
w piwny krajobraz Pomorza.
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To rodzinna firma, której siedziba znajduje 
się w Bielkówku. Ich piwa Koźlak czy Złote 
Lwy warzone na wodach głębinowych 
pozyskiwanych z własnej studni to flagowe 
produkty uwielbiane przez piwoszy. 

Na pomorskiej piwnej mapie nie brakuje 
również browarów rzemieślniczych, które 
zyskują coraz większą popularność. To na 
przykład Ale Browar czy Browar Brodacz.

Restauracje i hotele bardzo chętnie 
stawiają dziś na promocję bursztynowych 
trunków. Stąd ekspansja minibrowarów. Do 
przedwojennej sopockiej tradycji browarni-
czej nawiązuje Browar Miejski Sopot. Z kolei 
Brovarnia, czyli część Hotelu Gdańsk, przy-
wołuje smaki znane przed laty w portowym 
mieście. Nie brakuje tam również wariacji 
na temat klasyki, czyli edycji limitowanych 
jak piwo dymione czy czekoladowe.

Browar Piwna zaprasza z kolei na to, co 
znane i lubiane, czyli pilsa i tradycyjne 
piwo pszeniczne.

Z kolei Stary Browar Kościerzyna, który 
koniecznie odwiedzić należy podczas wi-
zyty na Kaszubach, wabi niefiltrowanym 
i niepasteryzowanym, w pełni naturalnym 
smakiem bursztynowego napoju.

 Browarniana tradycja na Pomorzu 
zgrabnie łączy się z współczesną wysoką 
kulturą spożywania piwa. W minibrowa-
rach czy pubach z kilkunastoma kranami 
do nalewania różnorakich piwnych trun-
ków nie brakuje smakoszy. Wielu z nich 
próbuje warzyć piwo na własne potrzeby, 
a inni – zafascynowani produkcją – chcą 
uczyć się tej sztuki od piwowarów.

Choć swego czasu zawód ten wymarł, 
dziś następuje odrodzenie browarnictwa. 

Wiele browarów organizuje wycieczki 
i warsztaty dla osób zainteresowanych 
zagłębianiem tajników warzenia piwa. 
Miejsca należy rezerwować z wyprzedze-
niem, bo chętnych do spotkania z piwo-
warami nie brakuje. 

IN ENGLISH

AMBER NECTAR OF GODS

LAGER, PORTER, PILZNER, ALE, STOUT, 
BITTER, FRUITFLAVOURED, DARK, 
LIGHT, BREWED IN INDUSTRIAL, CRAFT, 
OR RESTAURANT BREWERIES, OR 
IN SO-CALLED MICROBREWERIES… 
BREWED WITH PASSION AND RESPECT 
FOR BREWING TRADITION, YET 
TINGED WITH A MODERNITY FLAVOUR. 
ACCORDING TO THE HISTORY 
RECORDS, POMERANIA HAS ALWAYS 
BEEN AMONG TOP ‘BREWING’ REGIONS 
IN POLAND. NOTHING HAS CHANGED. 

Already in the Middle Ages, inhabitants of 
Pomerania loved this exceptional, amber 
beverage. The largest brewery centre in 
this part of Europe was Gdańsk. There-
fore, it’s no surprise that the Brewers’ 
Guild associating all brewers was set up 
here. One of its members was a famous 
astronomer, Johannes Hevelius, who 
invested his profit from sales of beer in 
astronomy equipment.

At the beginning of the 16th century, 
over 400 breweries operated in the Main 
City in Gdańsk. Among others, load-
ing numerous barrels of beer led to the 
construction of the Żuraw Crane, which is 
one of Gdańsk landmarks today.

 However, it should be noted that Pomer-
anian beer made using barley malt was also 
brewed on a large scale in Tczew, Malbork, 
Gniew or Chojnice, and local brewers’ rep-
utation spread all over Europe. A speciality 
of Gdańsk, that is jopejskie beer produced 
in ‘mouldy caves’, was exported to various 
parts of the Old Continent.

 Pomeranian beer has been brewed in the 
region for years. It is produced using a tra-
ditional, decoction mashing method, which 
enhances the flavour of the beverage. Already 
in 1930, Pomeranian beer won acclaim as the 
most exquisite one in the country.

Today, the Pomeranian brewing tradition 
is continued by Pomorski Browar Tradycyjny, 
which cooperates with Browar Gościszewo 
as a contract brewery. The owners of Pomor-
ski Browar Tradycyjny aim to reproduce the 
formerly wellknown Pomeranian beers. One 
of the beer types is brewed under the watch-
ful eye of Lucjan Iwanowicz, a brewer from 
Gdańsk, who has supervised the produc-

tion of the beverage in a brewery in Gdańsk 
Wrzeszcz for over 40 years, and who learned 
from the best Polish and German brewers 
of the Gdańsk brewery. Lucjan Iwanowicz 
says, ‘I brewed “Gdańskie” for you, now I brew 

“StaroGdańskie”.’
It should be noted that Pomeranian 

beer is included on the List of Traditional 
Products of the Ministry of Agriculture and 
Rural Development. 

Pomorski Browar Gościszewo was one of 
the first breweries in Poland to put unfil-
tered beer on the market. Weizen brewed 
with orange peel has a unique flavour and 
aroma, and… a multitude of fans. The 
brewery has been operating since 1991, and 
it has become an integral part of the beer 
landscape of Pomerania.

Browar Amber is also highly popular. It’s 
a family company seated in Bielkówko. Their 
beers such as Koźlak or Złote Lwy, brewed 
in well water from their own well, are flag 
products popular with beer lovers.

Also craft breweries are growing in 
popularity in the region. These include Ale 
Browar or Browar Brodacz.

Restaurants and hotels often go for 
promoting the amber beverage, which 
contributes to the expansion of microbrew-
eries. Browar Miejski Sopot continues Sopot 
brewing tradition of the prewar period. 
Brovarnia, which is a part of Hotel Gdańsk, 
refers to the flavours popular in the past 
in the harbour. It also offers variations on 
classics, that is limited editions, such as 
smoked or chocolate beer.

Browar Piwna invites you to enjoy well-
known and popular beers, such as pils and 
traditional wheat beer.

Stary Browar Kościerzyna, which is 
a must if you’re visiting Kashubia, offers un-
filtered and nonpasteurized, natural flavour 
of the amber beverage.

 Pomerania boasts both rich brewing tra-
dition and contemporary high culture of beer 
consumption. Microbreweries or pubs with 
several beer taps are regularly visited by beer 
lovers, many of whom attempt to brew beer 
themselves, while the others – fascinated by 
beer production – wish to learn the art of 
brewing from professional brewers.

Even though the profession almost disap-
peared, the brewing tradition has enjoyed 
a revival in popularity. Many breweries or-
ganise trips and workshops for those inter-
ested in the arcana of brewing. The number 
of participants is limited, and tickets should 
be booked in advance. 



więcej na www.anywhere.pl

44 SPRZĘT EQUIPMENT

MASZ 50 000 
POWODÓW…
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Jeden z polskich alpinistów powiedział,  
że marzenia, które nie są realizowane, 
stają się zabójstwem. Bo taki niespełniony 
człowiek na starość robi się bardzo trudny 
do zniesienia. A przecież to, co wydaje się 
nierealne, czasami jest bliżej, niż myślisz. 
Dobrym tego przykładem jest Porsche. 

TEKST I ZDJĘCIA: ANNA NAZAROWICZ

„Operacja Słoń” to film z 1995 roku, którego akcja roz-
grywa się podczas wojny w Wietnamie. Amerykań-

skie wojsko ma za zadanie bezpiecznie przetransportować 
do małej wioski chłopca oraz wielkiego słonia. Cała misja 
obfituje w różne perypetie, ale w pamięci szczególnie za-
pada scena, w której jeden z bohaterów przyznaje: robię to, 
abym za kilka lat, patrząc na swoje życie z lotu ptaka, mógł 
powiedzieć, że zrobiłem coś naprawdę fajnego.

Klienci Porsche Centrum Sopot, patrząc za jakiś czas na 
swoje życie z lotu ptaka, z pewnością będą mieć równie 
piękny widok. Bo właśnie tu, na polskim wybrzeżu, znajduje 
się salon Porsche, będący miejscem wyjątkowym. Niech 
najlepszym tego dowodem będzie fakt, że odnotowuje on 
najwyższą sprzedaż samochodów tej marki w kraju. To 
za sprawą klientów, którzy przyjeżdżają tu z całej Polski, 
aby zrealizować swoje długo wyczekiwane marzenie. Fakt, 
motoryzacja ma wyjątkową siłę przyciągania. Magii pięk-
nych aut ulegamy bez względu na wiek, płeć czy też status 
społeczny. Dziś drzwi do świata Porsche uchylają się nieco 
mocniej. Również dla tych, którzy do tej pory o własnym 
egzemplarzu nawet bali się pomyśleć. Bo właśnie teraz, 
kupując nowe Porsche Cayenne, otrzymasz w Porsche Cen-
trum Sopot na start aż 50 000 zł upustu od ceny wyjściowej. 
To naprawdę spora suma, którą możesz przeznaczyć na 
dowolnie wybrany przez siebie cel. I wcale nie musi być on 
związany z utrzymaniem właśnie nabytego przez Ciebie 
modelu Cayenne. Bowiem wraz z jego zakupem otrzymujesz 
jeden z trzech prezentów przygotowanych przez Porsche 
Centrum Sopot. Pierwszy z nich to dwa bezpłatne przeglą-
dy z wymianą wszystkich płynów. Każdy Porsche Centrum 
Sopot wykona go dla Ciebie co 30 000 kilometrów lub co 
dwa lata. A to oznacza, że przez cztery pierwsze lata od 
momentu zakupu nie ponosisz żadnych kosztów związanych 
z utrzymaniem Twojego Porsche w szczytowej formie. Jedy-
ne, co musisz zrobić, to przyjechać do serwisu. Na tym jed-
nak nie koniec niespodzianek. Drugą, którą możesz wybrać, 
jest przedłużona, czteroletnia gwarancja. Święty spokój nie 
ma ceny.  A wybierając tę opcję, zyskujesz święty spokój 
na okrągłe cztery lata. Pozostaje czerpać radość z jazdy 
nowym Porsche Cayenne. Resztą zajmie się dział serwisu 
Porsche. Jednak, jak mawiał Stanisław Jerzy Lec, można 
zamknąć oczy na rzeczywistość, ale nie na wspomnienia. 
Dlatego do wyboru masz również udział w niezapomnianym 
wydarzeniu, jakim jest test całej gamy modelowej Porsche 
na torze Silesia Ring w Kamieniu Śląskim. Nie jest to jednak 
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zwykły tor, a najnowocześniejszy tego typu obiekt w kraju, 
spełniający surowe wymogi Porsche. Co to oznacza? Ponad 3,6 
km nowego asfaltu, 7 różnych konfiguracji i minimalna szerokość 
wynosząca 12 metrów. To niepowtarzalna okazja, aby podczas 
jazdy bez jakichkolwiek ograniczeń sprawdzić swoje umiejętno-
ści za kierownicą 25 modeli Porsche, m.in. kultowej 911 GTS, 911 
GT3, Panamery Turbo, czy też Cayenne GTS. Przekonaj się, jak 
to jest prowadzić jedne z najszybszych samochodów dostępnych 
na rynku podczas jazdy na torze, kiedy jesteś tylko Ty, maszyna 
oraz adrenalina wydzielająca się falami.

ANNA  NAZAROWICZ

Słabość do samochodów ma zaszytą w głowie,  
bo serca nie ma – jest turbosprężarka. Tata uparcie 
karmił ją bezcenną wiedzą, sadzał za kierownicą 
samochodu jeszcze zanim wsiadła na rower. Dziś 
pociąga ją wszystko, co ma cztery koła, a każdy 
z samochodów darzy wielkim uczuciem.  Autorka 
bloga „Panie wiozą Panów”:  
www.paniewiozapanow.pl.

PRZEKONAJ SIĘ, JAK TO JEST PROWADZIĆ 
JEDNE Z NAJSZYBSZYCH SAMOCHODÓW 
DOSTĘPNYCH NA RYNKU PODCZAS 
JAZDY NA TORZE, KIEDY JESTEŚ TYLKO 
TY, MASZYNA ORAZ ADRENALINA 
WYDZIELAJĄCA SIĘ FALAMI.

Możesz więc do końca swoich dni zastanawiać 
się, jak wygląda życie zza kierownicy Porsche. 
Ale możesz też już dziś przekonać się o tym na 
własnej skórze. Tylko teraz masz 50 000 powodów 
aby to zrobić, zwłaszcza że liczba egzemplarzy 
objętych tą akcją jest ograniczona. Bo podobno 
żyje się tylko raz, ale jak zrobisz to dobrze, ten 
jeden raz wystarczy. 
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IN ENGLISH

YOU HAVE 50 000 REASONS…

ONE OF POLISH ALPINISTS SAID THAT DREAMS THAT ARE NOT 
FULFILLED BECOME A MURDER. BECAUSE THE OLDER SUCH 
AN UNFULFILLED PERSON GETS, THE MORE DIFFICULT TO 
PUT UP WITH THEY BECOME. YET WHAT SEEMS UNREAL AND 
UNATTAINABLE CAN BE CLOSER THAN WE THINK. A GOOD 
EXAMPLE THEREOF IS PORSCHE.

“Operation Dumbo Drop” is a film from 1995, the plot of which takes 
place during the Vietnam War. American army is tasked with a mission 
to transport a boy and a giant elephant to a small village. The mission 
is fraught with adventures, but what leaves the greatest impression on 
the viewer is the scene in which one of the protagonists admits he’s 
doing it so that in a few years’ time he will be able to look at his life 
from a perspective and say that he’s done something really cool.

Clients of Porsche Centrum Sopot, looking at their lives from 
the perspective of time, will certainly see an equally beautiful view. 
Because it is there, on the Polish coast, that the Porsche salesroom 
is located, and it’s an exceptional place. It’s enough to mention that 
it boasts the highest sales of the make in Poland. And it’s all thanks 
to clients who come there from all over the country to make their 
long-awaited dream come true. Indeed, the automotive industry does 
have an exceptional power of attraction. We succumb to the magic of 
beautiful cars irrespective of our age, sex or social status. Today, the 
door to the world of Porsche cracks open even wider. Also for those 
who up until now have feared to even think about their own model. 
Because now, if you buy a new Porsche Cayenne in Porsche Centrum 
Sopot, you will receive 50000PLN discount off the base price. It’s quite 
a considerable sum that you can spend as you please, not necessarily 
on the maintenance of your newly bought Cayenne – together with the 
car, you get one of three gifts prepared by Porsche Centrum Sopot.  

The first one of them are two free car inspections with 
change of all fluids. Each of the two inspections will be 
performed for you by Porsche Centrum Sopot after every 
30 000 kilometres or every two years. This means that for the 
first four years after the purchase you won’t bear any costs 
connected with maintaining your Porsche in top condition. 
The only thing you have to do is to come to the service point. 
But that’s not all. Another option you can choose is a pro-
longed, four-year guarantee. Peace of mind is priceless. And 
by choosing this option you present yourself with four long 
years of peace. All is left for you to do is to enjoy driving in 
your new Porsche Cayenne, and the rest will be taken care of 
by Porsche’s service department. And last but not least – as 
Stanisław Jerzy Lec used to say, you can pretend not to see 
the reality but never the memories. That’s why the last of 
the three options is participation in an unforgettable event, 
namely in the test of the whole range of Porsche models on 
the Silesia Ring track in Kamień Śląski. By no means is it an 
ordinary track – it’s the most modern object of this type in 
the country and it meets Porsche’s strict requirements. And 
what does it mean? Over 3,6 kilometres of new asphalt, seven 
different configurations and a minimal width of 12 metres. It’s 
a once-in-a-lifetime opportunity to check your skills during 
an unconstrained drive behind the wheel of 25 models of 
Porsche, including the legendary 911 GTS, 911 GT3, Panamera 
Turbo or Cayenne GTS. Find out for yourself what it is like to 
sit behind the wheel of one of the fastest cars available on the 
market during a drive on the track, where there’s only you, 
the machine and high levels of adrenaline.

You can wonder for the rest of your days what life looks 
like from behind the wheel of a Porsche. But you can also 
find out for yourself. Only now you have as many as 50 000 
reasons to do it, especially that the number of qualifying 
models is limited. It is said that you live only once, but if 
you do it well, this one time is enough. 
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Najdłużej żyjącym do tej pory mężczyzną był 
Japończyk Jiroemon Kimura. Osiągnął on rekordowy 
wiek 116 lat i 54 dni. Co więcej, w zestawieniu 
25 najstarszych ludzi w historii nie brakuje 
innych Japończyków. Bo kraj kwitnącej wiśni 
z długowieczności uczynił swoją specjalność. 
A najlepszym tego przykładem są zegarki Orient. 

TEKST: ANNA NAZAROWICZ  ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

Mówi się o nim, że nie stoi w miejscu dla niko-
go, że pędzi nieubłaganie. Chociaż patrząc 

na cerę kobiet z Japonii, można odnieść wrażenie, 
że to właśnie dla nich czas się zatrzymał. Bywa 
jednak i tak, że im więcej go upływa, tym większy 
jest powód do dumy, bo wtedy stanowi najlepszą 
gwarancję jakości. Pierwsza na myśl przychodzi 
motoryzacja. To właśnie japońskie samochody 
najskuteczniej broniły się przed zębem czasu, 
wiernie i bezawaryjnie służąc swoim kierowcom 

NIE LICZYĆ 
GODZIN I LAT
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przez lata. Można im było zarzucić wszystko, ale technicz-
nie nigdy nie grymasiły. To jednak tylko skromna część 
tego długowiecznego imperium. Bo mówiąc o japońskich 
produktach, nie można pominąć również zegarków.

Marka Orient została powołana do życia w HINO w 1950 roku. 
Od tamtej pory nieprzerwanie trwa produkcja zegarków 
naręcznych. Nie są to jednak zwykłe czasomierze, ich 
historia obfituje bowiem w przypadki, w których ludzie 
nawet przez 30 lat nosili jeden i ten sam egzemplarz. Jeżeli 
można zatem powiedzieć o zegarkach, że przeszło się 

z nimi przez życie, to o żadnych innych jak tylko marki Orient. 
Ale nie brakowało również odrobiny szaleństwa i odwagi. Do 
takich z pewnością należy zaliczyć model Fineness, będący od-
powiedzią na światową modę „im cieńszy, tym lepszy”. Grubość 
jego mechanizmu wynosiła zaledwie 3,9 milimetrów. Na tym 
jednak popis japońskich inżynierów się nie kończył. W 1976 roku 
ofertę wzbogacił model Touchtron z wyświetlaczem LED.

Sekretem ich długowieczności niezmiennie pozostaje japońska 
precyzja z wykorzystaniem tylko  najlepszych materiałów. Ta 
precyzja to przede wszystkim wysoka jakość wykonania z nieby-
wałą dokładnością. Japończycy już na samym początku podkre-
ślili rangę swoich mechanizmów, decydując się nie sprzedawać 
ich innym firmom zegarkowym. Dlatego wybierając zegarek spod 
znaku Orient, kupujemy coś znacznie więcej: kawałek pilnie 
strzeżonej tajemnicy.

Marka, mimo upływu lat, nie zwalnia tempa. Dowód? Bogac-
two oferty dostępnej obecnie na rynku. Można zatem wybierać 
pomiędzy mechanizmem kwarcowym a tym z automatycznym 
naciągiem. Elementem który je łączy, jest wodoszczelność: od 30 
(3 ATM) do 300 metrów (30 ATM), oraz obecność rezerwy chodu, 
która wynosi około 40 godzin. Szkiełko jest mineralne lub sza-
firowe, a wybierając wariant z paskiem, otrzymujemy delikatną, 
cielęcą skórę. Można się pokusić o stwierdzenie, że są idealne 

MARKA ORIENT ZOSTAŁA POWOŁANA 
DO ŻYCIA W HINO W 1950 ROKU. 
OD TAMTEJ PORY NIEPRZERWANIE 
TRWA PRODUKCJA ZEGARKÓW 
NARĘCZNYCH.
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na każdą rękę, a to za sprawą szerokości koperty. W najmniejszym 
modelu ma ona skromne 31 milimetrów średnicy, ale jest przepeł-
niona bogactwem w postaci tarczy wykonanej z masy perłowej. 
Ten największy z kolei pręży muskuły w postaci znacznie szerszej 
koperty – 45,4 milimetrów. Stoper z dokładnością 1/20 sekundy 
oraz solidna bransoleta czyni z niego zegarek, na którym upływ 
czasu nie zrobi najmniejszego wrażenia.

Na 50-lecie ślubu mówimy Złote Gody. To niezwykle cenna 
i wzniosła chwila dla każdego małżeństwa, któremu dane było do 
niej dotrwać. W końcu budowanie wszystkiego, co stabilne i trwałe, 
jest trudną i wymagającą sztuką. Ale jak mawiał Gucci „jakość pa-
mięta się o wiele dłużej niż cenę”. 

IN ENGLISH

HOW TIME FLIES

THE OLDEST MAN EVER TO HAVE LIVED WAS JIROEMON 
KIMURA FROM JAPAN. HE PASSED AWAY AT THE RECORD AGE 
OF 116 YEARS AND 54 DAYS. WHAT’S MORE, MANY OF THE 25 
LONGESTLIVING PEOPLE IN HISTORY WERE JAPANESE. THE 
COUNTRY OF CHERRY BLOSSOMS HAS MADE LONGEVITY ITS 
CHARACTERISTIC FEATURE. AND ORIENT WATCHES ARE THE 
BEST EXAMPLE OF THAT.

People say it never stops for anyone; it flies so 
fast. Still, looking at the skin of Japanese women, 
you’d think that time has stopped for them. But 
in some cases, the more time has passed, the 
greater the reason to be proud, as experience 
guarantees top quality. The first thing that 
comes to mind is the automotive industry. Japa-
nese vehicles have stood the test of time, work-
ing faithfully and reliably for years. Many faults 
could be found with them, but never technical 
failure. However, this is only a small part of the 
longlived empire. Speaking about Japanese prod-
ucts, one must also mention watches.

The Orient brand was set up in HINO in 1950. 
Since then, it has continued producing watches. 
The Orient watches are far from ordinary, as the 
history of the brand knows many cases where 
people wore one and the same watch even for 
30 years. Therefore, if there’s a watch in which 
you can go through life, it must be an Orient. 
The brand has also shown some wildness and 
boldness through, among others, the Fineness 
model, which was an answer to the global trend 
‘the thinner, the better’. Its mechanism was only 
3.9 millimetres thick. But the Japanese engineers 
didn’t stop at that. In 1976, they launched the 
LED Touchtron model.

The secret of their longevity lays in the Japa-
nese precision, combining the use of topquality 
materials and pinpoint accuracy in production. 
The Japanese have stressed the true value of their 
watches’ mechanisms by deciding against selling 
them to other watch producers. That’s why when 
we choose an Orient watch, we buy something 
more: a piece of a closely guarded secret.

Many years have passed, and the brand has kept 
up with the times. It shows through the current 
vast selection of watches on the market – there 
are quartz and automatic watches. What they 
have in common is water resistance: between  
30 (3 ATM) and 300 (30 ATM) metres, and the 
power reserve, which is about 40 hours. The glass 
may be mineral or sapphire, and straps are made 
of soft calf leather. One may venture to say that 
they fit every hand, thanks to the size of the case. 
The smallest model is 31 millimetres in diameter, 
and it boasts a pearl face. The case in the largest 
model stretches further, as it is 45.4 millimetres 
in diameter. Thanks to its 1/20-second dial hand 
and a solid bracelet, the watch will stand the test 
of time without a scratch.

50 years of marriage are called a Golden Wed-
ding Anniversary. It’s an extremely important and 
momentous time for every married couple that 
has reached it. After all, building something stable 
and longlasting takes courage and persistence. 
But, as Gucci said, ‘Quality is remembered long 
after the price is forgotten.’ 
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szczerze współczuję, bo wysiłek nie zawsze jest współ-
mierny z korzyściami. Czterdziestolatki próbują nadgonić 
ciało dwudziestolatki. Efekt może i podobny, ale komen-
tarze i tak gorsze, liczba polubień mniejsza. Ćwiczmy, 
jedzmy, bądźmy chude i grubsze, nie dajmy się zwariować. 
Prawdziwa siła tkwi w nas, nie w mięśniach. Rozwijajmy je, 
ale nie zapominajmy o mózgu. Zdrowy rozsądek jest dziś 
w cenie. Mam wrażenie, że wraz z upływającym czasem 
jego cena tylko będzie rosła. 

IN ENGLISH

STRENGTH OR REASON?
A feature article should discuss fresh, presentday, current 
affairs. However, there is a risk, rightly pointed out by Sylwia 
Chutnik recently, that current topics, even if popular on the 
Internet, are mostly one-day revelations.

Following this principle, I should describe the crowd of 
demonstrators, fighting over the independence of courts in 
front of the Sejm. Describe the female members of the Now-
oczesna party, who have more energy and charisma than the 
male Sejm members. By the way, it’s high time they came to 
the front rows in the Sejm sessions chamber. But let’s drop it 
now. We’ll hear about the female members of the Sejm many 
times in the future. I would like to come back to my article 
released last month. To the growing cult of the body. The 
topic is still on, the trend for fitness is rising. After a wave of 
hate towards Anna Lewandowska – for the fact that she has 
returned to good form after pregnancy and she’s encouraging 
other women to be fit – I defended her. And I still do. Showing 
a flat, sculpted abs shouldn’t make women drain the bitter 
cup if they drench in sweat in the gym and don’t achieve 
similar results. It’s shallow and mean, and it exposes our 
superficiality. Indeed, I admire women for whom sport has 
become a lifestyle. I would like to exercise more, but I lack de-
termination. I go to the gym unprepared and without a plan, 
and my enthusiasm is really shortlived. Perhaps it’s because 
I still wear a size 36. Or perhaps because I don’t follow blindly 
the shallow and vain trend for showing my body everywhere? 
Is it worth it to lose your privacy for a few likes? Is it worth it 
to allow our body to be commented on by people who define 
us based on a few sculpted muscles? Why don’t we rather 
show what we think, what we do, what dreams we have? It’s 
more intriguing and interesting than showing a thousand 
similar pictures. Dear ladies, why do you work out so hard? 
To be strong and healthy? Or rather to show fancy, half-
naked pictures on Instagram and compete with half a million 
other women. If the latter is the case, I’m really sorry for you, 
because the effects of your efforts are not always worth the 
trouble. Fortyyearolds try to get the body of a twentyyearold. 
The effect may be similar, but comments are worse, and they 
get fewer likes anyway. Exercise, eat, be slim or not, but don’t 
go crazy about it. The true strength is within you, not in your 
muscles. Build them up, but don’t forget about the brain. Rea-
son is at a premium nowadays. And it seems to me that as the 
time goes by, it will be harder and harder to come by. 

Felieton powinien dotykać spraw bieżących, ak-
tualnych, świeżych. Jest jednak ryzyko, słusznie 

zauważone ostatnio przez Sylwię Chutnik, że aktu-
alne tematy, nawet jeśli dobrze klikają się w inter-
necie, żyją jeden dzień.

W myśl tej zasady powinnam opisać tłum manife-
stujących, walczących o niezależność sądów przed 
Sejmem. Opisać posłanki z Nowoczesnej, które mają 
w sobie więcej energii i charyzmy, niż męska poło-
wa sejmowej sali. Swoją drogą – najwyższy czas, by 
przesiadły się z drugiego do pierwszego rządu w sej-
mowych ławach. Ale te analizę zostawię na później. 
O posłankach jeszcze nie raz nie usłyszymy, temat 
nie zgaśnie. Chciałabym wrócić do mojego felietonu 
sprzed miesiąca. Do kultu ciała, który przybiera na 
sile. Temat przetrwał, tendencja dbania o ciało rośnie. 
Po fali hejtu wylanego na Annę Lewandowską - za 
to, że szybko po ciąży wróciła do formy i namawia 
inne kobiety do bycia fit - broniłam jej. I bronię dalej. 
Pokazanie wyćwiczonego kaloryfera na brzuchu nie 
powinno przelewać czary goryczy u kobiet, które wy-
ciskają siódme poty na siłowni i nie osiągają podobnych 
rezultatów. To płytkie, niskie i obnażające nasze po-
wierzchowne myślenie. Owszem - podziwiam kobiety, 
dla których sport stał się stylem życia. Sama chciałbym 
ćwiczyć więcej, brakuje mi determinacji. Na siłownię 
ruszam bez przygotowania, planu i z zapałem, który 
gaśnie jak świeca. Może dlatego, że nadal mam rozmiar 
36. A może, że nie uległam pustej i próżnej modzie 
pokazywania własnego ciała wszędzie? Czy naprawdę 
warto obnażać się z intymności dla kilku lajków? Czy 
warto dawać pod ocenę swoje ciało ludziom, którzy 
nie widzą w nas nic, poza kilkoma wyrzeźbionymi 
mięśniami? Dlaczego nie pokazujemy, jak myślimy, co 
robimy, jakie mamy marzenia? To bardziej intrygujące, 
interesujące, niż pokazanie tysięcznego podobnego 
zdjęcia. Drogie panie, po co wylewacie tyle potu? By 
być silną i zdrową? Czy dlatego, by pokazać super 
półnagie, wygibaśne zdjęcie na Instagramie i stanąć 
w szranki z pół milionem innych kobiet. Jeśli to drugie, 

KATARZYNA ZDANOWICZ

Od 2012 roku pracuje w TVN24.  
W CV ma też „Gazetę Wyborczą” Polskie Radio PiK, Radio 
Gra, Polsat i Polsat News. Lubi kawę i rozmowy. Nie kończy 
na jednym pytaniu, ale unika ludzi, którzy mówią bez 
końca. Jest też uzależniona od newsa i książek. Nie lubi 
marnować czasu i brzydzi się plotami.

SIŁA CZY ROZUM?





FOTOGRAF photographer:  Gosia Turczyńska/New Order Warsaw
Stylizacja stylist: Alicja Werniewicz

Modelka model: Ania Kisiel/Model Plus
Makijaże mak  e  -up: Wilson/Warsaw Creatives

Fryzury hair: Adrian Lasota/Lasota Hair Design
Produkcja production: Sandra Ostanek

NOW E J  KOLEKC JI
ŁUK ASZA JEMIOŁ A

Nowa kolekcja marki Łukasz Jemioł na sezon wiosna/lato 
2017 właśnie ujrzała światło dzienne. Zdjęcia najnowszych 
ubrań są już do obejrzenia i kupienia w butikach. Co tym 

razem zaserwował nam znany projektant?
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Najnowsze projekty Jemioła to tak zwana 
sportowa elegancja – klasyczny, nieco wy-

rafinowany styl z naciskiem na wygodę. Wśród 
zwiewnych strojów, których bazą jest prosty, 
koszulowy krój, znajdziemy różne kombinacje 
miejskiego looku, odpowiednie na różne oka-
zje. Długie, przewiewne koszule można łączyć 
z prostymi dżinsami, szlafroki i szmizjerki 
narzucić na wierzch, a oversize’owe sukienki 
łączyć z obuwiem na płaskim obcasie. Na wierzch 
zarzucić możemy przebojową kurtkę typu bomber, 

marynarkę w paski czy miękki sweter. Na uwagę 
zasługują też kobiece garnitury, idealne do pracy 
tudzież na oficjalne wyjście. Wszystkie propozycje 
od projektanta znajdziemy w lookbooku najnow-
szej kolekcji, do którego zdjęć autorką jest Gosia 
Tuczyńska z New Order Warsaw.

Ten lookbook to moje wyobrażenie o współcze-
snej kobiecie – powiedział Łukasz Jemioł.

Nowa kolekcja projektanta dostępna jest w jego 
butikach w Warszawie, Łodzi i Poznaniu oraz 
online na jemiol.com. 



IN ENGLISH

LOOKBOOK OF THE NEW COLLECTION  
BY ŁUKASZ JEMIOŁ

A NEW COLLECTION BY ŁUKASZ JEMIOŁ FOR THE SPRING/
SUMMER SEASON 2017 HAS JUST SEEN THE LIGHT OF 
DAY. PICTURES OF THE NEWEST CLOTHES CAN ALREADY 
BE SEEN AND BOUGHT IN BOUTIQUES. WHAT HAS THE 
FAMOUS DESIGNER REGALED US WITH THIS TIME?

The latest Jemioł’s designs belong to the so-called sporty 
elegance – a classic, somewhat sophisticated style with an 
emphasis on comfort. Amongst airy clothes, based on a sim-

ple shirt-like cut, we will find various combinations  
of city look, suitable for every occasion. Long airy shirts 
can be combined with simple jeans; dressing gowns and 
shirtdresses can be worn on top, whereas oversize dress-
es can be combined with flat shoes. On top, we can wear 
a feisty bomber jacket, a striped jacket or a soft jumper. 
What deserves attention are women’s suits, perfect for work 
or formal outings. All the designer’s ideas can be found in 
the lookbook of the newest collection, the pictures to which 
were taken by Gosia Tuczyńska from New Order Warsaw.

“This lookbook reflects my concept of a modern woman,” 
said Łukasz Jemioł. His new collection is available in 
boutiques in Warsaw, Łódź and Poznań, as well as on-line 
at jemiol.com. 
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paczony. Płakałem przez kilka godzin. Inni pasażerowie myśleli, 
że to z powodu tej wojny. Ten drugi but trzymałem koło łóżka 
jeszcze bardzo długo. Nie mogłem się z nim rozstać. Już nigdy 
potem niczego tak bardzo nie żałowałem. Zresztą, do dzisiaj nie 
żałuję rzeczy. Tylko ludzi. A po co wróciłeś do Berlina?  Pewnie 
po to, żeby odnaleźć tamten but… 

IN ENGLISH

TXL. BERLIN–TEGEL

What day was it? I don’t remember exactly. How old were you 
then? A few years old. I wasn’t old enough to remember. But 
everyone remembers it. Well, that’s amazing. Even those who 
were three weeks old and had just begun to learn to breathe. 
But I don’t remember. 

Don’t you remember anything? Well… I remember booties. 
Booties? That’s right. Winter booties. Actually, snow booties, 
because those were snow boots for a kid. For me. But nobody 
calls them booties anymore; that sounds so provincial. I don’t like 
diminutives at all. Everything today is so itsy bitsy and infantile. 
But what I hate the most is the word ‘pennies’ used generally for 
money. When someone says ‘pennies’, I’m even afraid of shaking 
his hand. It’s usually sweaty, fat and clammy to the touch. How 
tense and uneasy one must be to refer to money as ‘pennies’. Or 
‘in my humble opinion’. When I hear it, I instantly know this per-
son is not very humble. But you wanted to ask about something 
else. Yes, I still want you to tell me about that day. Fine. I need 
to focus. It wasn’t my first long journey. I would travel with my 
mum all the time. She would say it was our greatest treasure. The 
only thing nobody could take away from us. And I still have these 
pictures and sensations in my head. Cold water in the San River 
in Przemyśl, bitter taste of Masuria, the rough Owl Mountains, 
the ultramarine blue sky over Sobieszewo. I suppose that’s why 
I hardly got along with my peers. I had seen more; and the more 
you see, the older you become. I was really, really old. But let’s 
come back to that day. You won’t give up, will you? Give me a sec. 
I need to concentrate. My mum loved that city, she had gone 
there many times. So I loved it too. Children are so uncritical, you 
know. Especially when it comes to feelings. Finally, mum took me 
there with her. After a long night in a train, I woke up in a new 
world. It was Berlin. It was a whole to me then, I didn’t know there 
were two of them. I couldn’t understand it those days. On the 
first day, mum bought me those boots. The ones I told you about. 
Brown ones, with wool lining. Warm. That city was warm even 
though it was the middle of winter. That’s how I remember it. On 
the same day, were told that the war broke out in Poland. That’s 
how I understood some hasty pieces of information I heard. We 
had to run to catch a train to Warsaw. Mum wanted to get home 
as soon as possible. Now I understand what she must have felt. 
But I didn’t get it then. While we were getting on, one of my boots 
got stuck and fell under the train. I was devastated. I cried for 
several hours. Other passengers assumed it was because of the 
war. I kept the other boot near my bed for a long time. I couldn’t 
throw it away. I’ve never missed anything more in my life. Well, 
I don’t miss anything these days. Only people. But why did you go 
back to Berlin? I suppose I wanted to find that boot… 

Jaki był ten dzień? Nie pamiętam za dobrze. Ile miałeś 
wtedy lat? Parę. Niewiele. Nie na tyle, żeby pamiętać. Ale 

przecież wszyscy pamiętają? Rzeczywiście… To zadziwiają-
ce. Nawet ci co mieli wtedy trzy tygodnie i dopiero uczyli się 
powietrza. Ja nie pamiętam. 

Nic nie pamiętasz? No nie… Pamiętam buty. Buty? Tak. Kozaki. 
Właściwie to kozaczki, bo to były buty dla dziecka. Dla mnie. Ale 
teraz już nie mówi się kozaczki, bo to kojarzy się z prowincją. 
W ogóle nie lubię zdrobnień. Kozaczki, szpileczki, okienka. No 
i słowo-obrzyg: „pieniążki”. Jak ktoś mówi „pieniążki”, to zawsze 
boję się mu podać rękę. Prawie zawsze jest spocona, tłusta i nie-
miła w dotyku. Wyobrażasz sobie jak trzeba być skrupulatnym, 
spiętym i bez poczucia humoru, żeby mówić „pieniążki”? Albo 

„moim skromnym zdaniem”. O! To już wiem, że to nieskromna 
osoba. Ale chciałeś zapytać o coś innego? Tak, ciągle pytam 
Cię o tamten dzień. Dobrze. Muszę się skupić. To nie była moja 
pierwsza daleka podróż. Z Mamą ciągle gdzieś podróżowaliśmy. 
Cały czas powtarzała, że to będzie nasze największe bogac-
two. Jedyne, co może nam zostawić. I do dziś mam w głowie te 
wszystkie obrazy i doznania. Zimną wodę Sanu w Przemyślu, 
gorzki smak Mazur, chropowatość Gór Sowich, ultramarynę 
nieba nad Sobieszewem. Pewnie dlatego nie miałem o czym 
rozmawiać z rówieśnikami. Widziałem więcej, a im człowiek 
więcej zobaczy, tym jest starszy. Ja miałem dużo, dużo lat. No ok, 
ale wróćmy do tamtego dnia. Ale jesteś czepliwy. Poczekaj. Chcę 
poskładać myśli. To miasto Mama kochała, jeździła tam często. 
Więc ja też je kochałem. Wiesz przecież, jakie dzieci są bezkry-
tyczne. Szczególnie jeśli chodzi o uczucia. W końcu Mama mnie 
tam zabrała. Po długiej nocy w pociągu obudziłem się w no-
wym świecie. To był Berlin, dla mnie był całością, nie miałem 
świadomości, że są dwa. Nie mogłem jeszcze tego rozumieć. 
Pierwszego dnia Mama kupiła mi właśnie te buty. To o nich 
mówiłem. Brązowe, na kożuszku. Ciepłe. To miasto było ciepłe, 
choć był środek zimy. Tak je zapamiętałem. Tego samego dnia 
okazało się, że w Polsce wybuchła wojna. Tak to zrozumiałem 
z pospiesznych relacji. Musieliśmy biec, żeby zdążyć na pociąg 
do Warszawy. Mama chciała być jak najszybciej w domu. Teraz 
sobie wyobrażam co musiała czuć. Ja nic z tego nie rozumiałem. 
Przy wsiadaniu do pociągu niefortunnie zahaczyłem o krawędź 
peronu i jeden z moich butów wpadł pod pociąg. Byłem zroz-

TOMASZ SOBIERAJSKI

Socjolog z zawodu i z pasji. Wytrawny badacz społecznych zjawisk 
i kulturowych trendów. Naukowiec 3.0 nie bojący się trudnych 
wyzwań, międzynarodowej współpracy i interdyscyplinaroności. 
Wykładowca akademicki i akademik z ambicjami. Znakomity 
słuchacz oraz wnikliwy obserwator. Kustosz dobrych manier 
i trener poprawnej komunikacji. Apostoł dobrej nowiny 
i przeciwnik złych emocji. Z zamiłowania sportowiec i podróżnik. 
Dla nas pisze o tym, co jest ważne w ludziach i dla ludzi.

TXL. BERLIN-TEGEL

64 FELIETON COLUMN
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7 lipca 2016 roku Port Lotniczy Olsztyn-Mazury świętował 
odprawę dziesięciotysięcznego pasażera. Równo rok 
później lotnisko w Szymanach może się pochwalić 
kolejnym okrągłym wynikiem – na płycie wylądował 
samolot ze stutysięcznym pasażerem na pokładzie.

ŹRÓDŁO: PORT LOTNICZY OLSZTYN-MAZURY

PORT LOTNICZY  
OLSZTYN-MAZURY 

Wyjątkowym gościem okazała się pani Małgorzata Bazy-
dło z Pisza, która przyleciała węgierskimi liniami Wizz 

Air z lotniska Oslo-Torp. Na płycie podolsztyńskiego lotniska 
przywitali ją przedstawiciele portu oraz zarządu województwa 
warmińsko-mazurskiego. Nie obyło się bez niespodzianek – pani 
Małgorzata otrzymała zestaw lotniskowych upominków, a także 
voucher na pobyt w jednym z mazurskich hoteli, a od linii Wizz 
Air – na darmowy przelot na dowolnej trasie.

– Oczywiście zawsze chciałoby się, żeby wynik był wyższy, ale 100 
tysięcy to już konkretna liczba – powiedział Leszek Krawczyk, pre-
zes spółki zarządzającej lotniskiem w Szymanach. – Jesteśmy pewni, 
że pasażerów oraz połączeń w ruchu regularnym będzie przybywać 
z każdym miesiącem. Zgodnie z planem w całym roku 2017 mamy 
obsłużyć 96 tysięcy podróżnych, a w tym momencie jesteśmy już 
na poziomie 53 tysięcy pasażerów, więc wszystko jest na dobrej 
drodze! – dodał. 

ŚWIĘTUJE!
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IN ENGLISH

OLSZTYN-MAZURY AIRPORT CELEBRATES!
ON 7 JULY 2016, OLSZTYN-MAZURY AIRPORT 
CELEBRATED THE CHECK-IN OF ITS 10000TH PASSENGER. 
EXACTLY ONE YEAR LATER, THE AIRPORT IN SZYMANY 
CAN BOAST ANOTHER ROUND RESULT – THE AIRPORT 
APRON WELCOMED AN AIRPLANE WITH THE 100000TH 
PASSENGER ON BOARD.

As it turned out, the exceptional traveller was Ms. Małgor-
zata Bazydło from Pisz who arrived at the airport after 
a flight from Oslo-Torp Airport with the Hungarian airlines 
WizzAir. On the apron, she was welcomed by represent-
atives of the airport near Olsztyn and the Board of the 
Warmian-Masurian Voivodeship. Of course, there were 
pleasant surprises – Ms. Bazydło received a collection of 
airport-related gifts, as well as a voucher for a stay at one 
of Masurian hotels, whereas WizzAir presented her with 
a voucher for a free flight on any route.

“Of course, one always wishes for a higher result, but 
100 thousand is a considerable number,” said Leszek Kraw-
czyk, the President of the company managing the airport 
in Szymany. “We are certain that the number of passengers 
and connections in regular traffic will grow with each 
passing month. According to the plan, in the entire 2017 we 
are to service about 96 thousand passengers, and we have 
already reached the number of 53 thousand, so everything 
is on the right track!” he added. 
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OSLO TORP

LONDYN
LUTON

LONDYN 
STANSTED

OLSZTYN-MAZURY – OSLO-TORP

PONIEDZIAŁEK PIĄTEK

SZY - TRF 10:40 - 12:25 10:40 - 12:25

TRF - SZY 08:25 - 10:10 08:25 – 10:10

OLSZTYN-MAZURY – LONDYN-LUTON

WTOREK CZWARTEK SOBOTA

SZY - LTN 17:30 - 19:00 17:30 - 19:00 17:30 - 19:00

LTN - SZY 13:30 - 16:55 13:30 - 16:55 13:30 - 16:55

OLSZTYN-MAZURY – LONDYN-STANSTED

WTOREK CZWARTEK SOBOTA

SZY - STN 20:45 - 22:10 17:25 - 18:50 17:25 - 18:50

STN - SZY 16:55 - 20:20 13:35 - 17:00 13:35 - 17:00

OLSZTYN

ROZKŁ A D LOTÓW
FLIGHT SCHEDULE
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KONTAKT
CONTACT
Port Lotniczy Olsztyn-Mazury
Olsztyn-Masuria Airport
Szymany 150
12-100 Szczytno
tel.: +48 89 544 34 34 
e-mail: info@mazuryairport.pl
www.mazuryairport.pl

DOJAZD
ACCESS
Port Lotniczy Olsztyn-Mazury znajduje się w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim, w miejscowości Szymany 
położonej 10 km od Szczytna oraz 58 km na południe od 
stolicy województwa – Olsztyna.
Olsztyn-Masuria Airport is located in warminsko-mazur-
skie province in Szymany, 10 km off Szczytno and 58 km 
south off the city of Olsztyn, province’s capital.

SAMOCHODEM
BY CAR

• Z Olsztyna: droga krajowa nr 53 w kierunku Szczytna, 
następnie droga krajowa nr 57 w kierunku Szyman;

• Z Białegostoku: drogi krajowe nr 67, 64, 61, 53, następnie 
droga krajowa nr 57 w kierunku Szyman;

• Z Łomży: droga nr 645 w kierunku Wielbarka, następnie 
droga krajowa nr 57 w kierunku Szyman;

• Z Ostrołęki: droga krajowa nr 53, następnie droga krajowa 
nr 57 w kierunku Szyman;

• Z Suwałk: drogi nr 655, 661, droga nr 16 w kierunku Ełku, 
droga nr 63 w kierunku Pisza, następnie drogi krajowe  
nr 58 w kierunku Szczytna i nr 57 w kierunku Szyman;

• Z Kaliningradu: droga A195 kierująca do przejścia gra-
nicznego w Bezledach, następnie drogi krajowe nr 51  
i nr 57 w kierunku Szyman.

TAKSÓWK Ą
BY TA XI
Postój taksówek znajduje się przed głównym wejściem 
terminala.
Taxi stand is located right opposite the main entrance to the 
terminal.

TELETAXI
Zamówienia i rezerwacje telefonicznie pod numerami:
tel.: +48 89 624 42 42
tel.: 793 031 050
www.teletaxiszczytno.pl

AUTOBUSEM
BY BUS
MARKUS TRAVEL
Z centrum Olsztyna do Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury.
From centre of Olsztyn towards Olsztyn- Masuria Airport.

Rezerwacja biletów telefonicznie pod numerami:
Tickets can be booked by telephone:

tel.: +48 624 24 71
tel.: 507 077 250
www.markustravel.pl

POCIĄGIEM
BY TRAIN
Szynobusem ze stacji Olsztyn Główny do stacji Szymany 
Lotnisko.
Rozkład jazdy pociągów dostępny jest na stronie www.
rozklad.pkp.pl.
From „Olsztyn Główny” railway station towards „Szymany 
Lotnisko” station.
Schedule available at www.pkp.pl.

WYNAJEM SAMOCHODÓW
RENT A CAR
HERZ
www.herz.pl
AVIS
www.avis.pl

PARKING
PARKING LOT
Port Lotniczy Olsztyn-Mazury zapewnia pełną infrastruk-
turę parkingową na około 150 miejsc parkingowych dla 
samochodów osobowych. Ponadto wydzielono stanowiska 
postoju autobusów, taksówek oraz parking VIP.

Cennik

PARKOWANIE GODZINOWE  HOURLY RATES

DO 15 MIN.  UP TO 15 MIN. 0,00 ZŁ

15 MIN.-1 H 3,00 ZŁ

1-2 H 5,00 ZŁ

K AŻDA KOLEJNA GODZINA  
EVERY NEXT HOUR 5,00 ZŁ

PARKOWANIE DOBOWE  NIGHTLY RATES

1 DOBA  1 NIGHT 50,00 ZŁ

2 DOBY  2 NIGHTS 80,00 ZŁ

3 DOBY  3 NIGHTS 100,00 ZŁ

4 -7 DÓB  4 NIGHTS 160,00 ZŁ

8-14 DÓB  8-14 NIGHTS 180,00 ZŁ

15-30 DÓB  15-30 NIGHTS 300,00 ZŁ

LOTNISKO
AIRPORT






