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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



Love story 
NA ODLEGŁOŚĆ

Nie ma takiej drugiej pary, a już na pewno nie na rynku 
muzycznym. Choć nieromantyczny, tworzą związek doskonały. 

Piszą teksty o tym, że miłość nie jest prosta, ale ubierają je 
w proste melodie. Kilka dni po rozmowie wybrałam się na ich 

koncert do radiowej Trójki. Obserwowałam, jak wymieniają się 
spojrzeniami i przekazują publiczności radość z bycia na scenie. 

Nadal nie znam sekretu tej relacji, ale wiem, że Paula i Karol 
wydali właśnie płytę, której należy się przysłuchać. 

ROZMAWIAŁA: ALEKSANDRA BUDKA  ZDJĘCIA: MARTA BARTKOWSKA

14 WYWIAD INTERVIEW
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Nadal nazywa się was dziwakami?
Paula: Myślę, że tak. I wydaje mi się, że na nasze koncerty 
przychodzi też mnóstwo innych dziwaków. Jest zawsze dużo 
nerdów, ludzi spoza głównego nurtu, może odrobinę odrzuco-
nych – w naszych tekstach i muzyce znajdują niszę dla siebie.

Dziwność, a nawet dziwaczność jest fajna!
Karol: Z jednej strony zgadzam się, że tacy ludzie słu-
chają naszej muzyki, ale obserwuję wokół nas także ludzi 
zupełnie normalnych, nie tylko społecznych wyrzutków 
(śmiech). Coś, co łączy wszystkich, to pewna wrażliwość 
i otwartość w wyrażaniu tego, co się czuje. Ale jeśli nie za 
bardzo lubisz, gdy ktoś jest otwarty ze swoimi emocjami, 
to na naszym koncercie możesz nie poczuć się dobrze. Te 
osoby, które w społeczeństwie często się nie odnajdują, 
ponieważ sprawia się im przykrość przez to, że zbytnio się 
uzewnętrzniają, na naszym koncercie czują się swobodnie.

Jednak dziś już nikogo nie dziwi fakt, że muzykę 
można pisać na odległość, wykorzystując maile 
i sms-y, bo tak powstała najnowsza płyta „Our Town”.
Karol: Dla nas na pewno nie jest to dziwne, wymaga tego 
sytuacja – mieszkamy 800 km od siebie. To, że wymienimy 
na Messengerze wiadomości głosowe albo umówimy się na 
Skype’ie, żeby poimprowizować chwilę muzycznie i poszu-
kać pomysłów na piosenki, nie jest już dla nas niezwykłe, 
chociaż z zewnątrz może wyglądać to dziwnie.

Tymczasem Paula i Karol to nie jest duet.
Karol: No właśnie – to też może wydawać się dziwne, że 
zespół tworzą nie tylko Paula i Karol. Założyliśmy go we 
dwoje, ale szybko dołączył do nas Igor Nikiforow. Zawsze 
chcieliśmy grać z przyjaciółmi, ale dobrze wiedzieliśmy, 
czym jest zespół Paula i Karol.
Paula: Skład często się zmienia, a my we dwoje tworzymy 
korzeń zespołu. Mamy ciekawych ludzi wokół siebie, którzy 
przychodzą, ale i odchodzą. Jesteśmy otwarci na to, co nas 
spotyka.

Nazwa nie zmieni się na Paula i Karol, i…?
Paula: I band? Nie (śmiech).

Czym jest clever pop, jak nazywacie swoją muzykę?
Paula: To muzyka popowa, która w tekstach niesie krytykę 
świata. Zagłębiamy słuchaczy w konkretne nurty społecz-
ne, to muzyka niosąca komentarz.
Karol: Dla mnie z kolei „clever” odnosi się do kompozycji. Bo 
mimo że to jest pop, a pop to z reguły prosta forma zwrotka-

JEŚLI ZESPÓŁ ZAKŁADAJĄ DWIE OSOBY, TO BARDZO DUŻO MUSI SIĘ 
MIĘDZY NIMI ZGADZAĆ. A JEŚLI DECYDUJESZ SIĘ, ŻE ON BĘDZIE TRWAŁ 
CAŁE ŻYCIE, A MYŚMY TAKĄ DECYZJĘ PODJĘLI…

-refren-zwrotka, to w brzmieniach, melodiach i aranżach 
wszystko jest dosyć przemyślane, szczególnie właśnie na 
ostatnim albumie. W przeszłości ten pop był dosyć naiwny, 
w stylu „zaśpiewam piosenkę, bo tak czuję”. Dziś zaczynamy od 
piosenki, ale muzycznie obudowujemy ją czymś, co przemyśle-
liśmy, używamy muzycznych cytatów, konwencji i mieszamy je, 
to pejzaż elektroniki, folku, muzyki tanecznej, a nawet moty-
wów karaibskich. Żonglowanie tym jest właśnie „clever”. 

Bezpretensjonalność schematu zwrotka-refren-
zwrotka urzekła słuchaczy sięgających po poprzednie 
płyty.
Karol: To było fajne! Więc może teraz ryzykujemy, bo za-
stanowiliśmy się nad muzyką dużo bardziej?

Przeczytałam w sieci zdanie, które mnie urzekło, 
a mówiło o tym,  
że dla Karola inspiracją jest momentami trudna 
relacja z Paulą. Wyjaśnijmy, nie jesteście parą.
Paula: Nie.
Karol: Jeszcze nie… (śmiech)

Jakie emocje wnosi zatem każde z was do tego 
„niezwiązku”?
Paula: Karol jest moim najlepszym przyjacielem, bratem, 
związkiem, którego nigdy nie było, chociaż przecież on 
jest. Wiem, że w swoim życiu nie powtórzę już takiej 
relacji, jestem szczęśliwa, że spotkałam Karola. Mogłam 
przeżyć życie w standardowych relacjach, a mam taką, 
która zupełnie odbiega od standardów. To tak, jakbym 
miała brata bliźniaka.
Karol: Z mojej perspektywy wygląda to tak: jeśli zespół 
zakładają dwie osoby, to bardzo dużo musi się między 
nimi zgadzać. A jeśli decydujesz się, że on będzie trwał 
całe życie, a myśmy taką decyzję podjęli…

Padła deklaracja „do końca życia”?
Paula i Karol (chórem): No pewnie!
Czyli małżeństwo.
Karol: Możemy razem pisać piosenki, rozmawiać o najważ-
niejszych rzeczach, to bardzo wyjątkowe – porównywalne 
do rodzeństwa, małżeństwa, romantycznego związku, 
przyjaźni. To następna z tych relacji – na tym samym po-
ziomie, co wcześniej wymienione.

Czy po tylu latach jeszcze się lubicie?
Karol: Coraz bardziej. Najciężej było po kilku latach, mieli-
śmy moment, kiedy ciągle byliśmy w trasie, wtedy niewiele 
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dzie i w Warszawie, zrobiłam doktorat w Anglii, a pracę 
dostałam w Hamburgu. Jak mogłabym powiedzieć temu 
nie? Zrobiłam to raz – nie zgodziłam się na pracę w Anglii, 
ale dopóki nie powiesz stop, budujesz relacje i sieci, nie ma 
żadnych zahamowań.
Karol: Z zespołem też narysowaliśmy granicę tego, ile mo-
żemy, żeby funkcjonować. Paula w swojej pracy naukowej 
też ją rysuje. Tego uczyliśmy się przez lata.

Nawet w tak radosnej, wydawałoby się beztroskiej 
muzyce jak wasza, jest miejsce na dylematy społeczne.
Karol: Swojego czasu myśleliśmy o tym, żeby całą płytę 
poświęcić tematyce społecznej. Ale wygląda na to, że rzeczy 
emocjonalne i introwertyczne pochłaniają nas bardziej. 
W utworze „Our Town” zamieściliśmy nasze obserwacje, 
niepewności związane z życiem społecznym, myśli o tym, jak 
zachowujemy się w miastach, czego się boimy i co uważamy 
za niebezpieczne.

Singiel ociera się o politykę. To dziś dziedzina życia, 
obok której nie można przejść obojętnie. A artyści 
chętnie zabierają głos w sprawach politycznych.
Karol: Graliśmy podczas protestów w Warszawie. Ale czy 
wszyscy artyści lubią się angażować politycznie? Zależy od 
zespołu. Zawsze chciałem grać w zespole punkowym, ale 
nasz wylądował gdzie indziej. Jest bardziej inkluzywny, po-
rusza wiele uniwersalnych tematów i uczuć, niezależnych 
od poglądów politycznych. Dlatego nawet nie lubimy ak-
tywności politycznej – robimy to, bo mamy takie, a nie inne 
sumienie, czuliśmy potrzebę, że musimy coś powiedzieć 
i okazać swoje wsparcie. Ale nie robimy tego z ochotą, 
nawet napisaliśmy na fanpage’u, że zaśpiewamy z radością, 
ale prawdą jest, że było to trudne.
Paula: Zgadzaliśmy się z podejściem do walki o konstytucję 
i prawo wolnych sądów. Bardzo mnie to poruszyło, więc 
jeśli nie byłabym na scenie i tak byłabym wśród protestu-
jących. Są trzy typy muzyków demonstrujących: jeden to 
punkowcy, których cała twórczość ma przekaz polityczny, 
drugi – wykorzystujących sytuację polityczną jako za-
grywkę PR-ową, trzeci – wspierających takie akcje zgodnie 
z własnym sumieniem, choć z ostrożnością.
Karol: Chociaż w Polsce nie zauważyłem tego drugiego 
typu – zbijania sobie kapitału publiki na demonstracjach 
politycznych. Ale na pewno ten typ istnieje, choć ja tego 
nie zaobserwowałem.

Co dało wam to, że zagraliście podczas protestów?
Karol: Nie chodzi o to, czy to coś daje. Dużo daje to, że 
w ogóle ludzie wyrażają się w jakichś kwestiach. Wszystko 
jedno, czy się gra, czy się tam po prostu jest. Są momenty 
w życiu, kiedy potrzebujesz wyjść i powiedzieć, że na coś 
się nie zgadzasz. Nie wiadomo, czy to coś da, ale to kwestia 
sumienia i potrzeby zrobienia czegoś. Czy jeśli zwrócisz 
uwagę na ulicy komuś, kto kradnie, ta osoba przestanie 
kraść? Trudno powiedzieć. Z działalnością polityczną 
w przypadku naszego zespołu jest podobnie – czuliśmy 
potrzebę powiedzenia czegoś i to zrobiliśmy.

potrzeba, by powstał nawet mały konflikt. Ja zmieniłem 
swoje życie, bo przestałem pić alkohol, a to był ważny mo-
ment. Na różne sposoby oboje dojrzewaliśmy. A ponieważ 
nigdy z siebie nie zrezygnowaliśmy, to dziś jest najprzy-
jemniej. Najlepiej się rozumiemy, najszczerzej rozmawiamy, 
przeżyliśmy ze sobą najtrudniejsze dla każdego z nas chwi-
le. Myślę, że to jest historia miłosna, ale nie romantyczna 
i to ludzi zaskakuje, nie rozumieją tego. Przyjaźnie żeń-
sko-męskie są ciekawe i trochę inne. Szczególnie dla tych, 
którzy są poza tą relacją i zastanawiają się nad nią. My nie 
za bardzo się zastanawiamy, po prostu w niej jesteśmy.
Paula: Mam narzeczonego, który bardzo szanuje moją 
relację z Karolem. Karol bardzo go lubi, nie są o siebie za-
zdrośni. Mój facet zaproponował niedawno, abym zagrała 
z jego przyjacielem, niemieckim muzykiem. Pomyślałam, 
że to byłoby dla mnie dziwne, czułabym się tak, jakbym 
zdradzała Karola.
Karol: Ale nie masz tak, gdy ja gram z innymi?
Paula: Trochę mam! Masz swoje życie, ale i tak jestem 
zazdrosna! (śmiech)

Czyli wychodzi na to, że Paula jest o Karola zazdrosna, 
ale Karol o Paulę już nie (śmiech). Śpiewacie o miłości, 
na ostatnim krążku przede wszystkim o miłości 
nieszczęśliwej. To manifesty współczesnych 
trzydziestolatków.
Karol: Śpiewamy o tym, z czym wszyscy się borykamy. Nie 
chcę, żeby brzmiało to naiwnie czy zbyt prosto – ale każdy 
czasem jest sam, my również. Samotność w związkach, 
w świecie, w wierze – każdego to dotyka. Lubimy podejmo-
wać w tekstach to, co jest najtrudniejsze. Na scenie jesteśmy 
w grupie i gdy śpiewamy o rzeczach najtrudniejszych, jest 
nam lepiej. Towarzyszy nam pewna radość z wyrzucania 
tego z siebie, to swojego rodzaju psychiczne odreagowanie.

Paula, w tekście dołączonym do płyty opowiadasz 
o tym, że życie pomiędzy trzema czy czterema 
miastami stało się dla ciebie normą.
Paula: Czasami zastanawiam się nad tym, jak to by było, 
gdybym mieszkała na stałe w Hamburgu czy w Warszawie. 
Tak sobie momentami marzę… Ale nie mam innej opcji niż 
wstać za piętnaście piąta, wsiąść w pociąg, który zawiezie 
mnie na lotnisko i samolot do Warszawy i przyjść do ciebie 
na wywiad. Żyjemy w świecie swobód – możemy podró-
żować i studiować gdziekolwiek. Ja studiowałam w Kana-

PRZYJAŹNIE ŻEŃSKO-MĘSKIE SĄ CIEKAWE 
I TROCHĘ INNE. SZCZEGÓLNIE DLA 
TYCH, KTÓRZY SĄ POZA TĄ RELACJĄ 
I ZASTANAWIAJĄ SIĘ NAD NIĄ. MY NIE ZA 
BARDZO SIĘ ZASTANAWIAMY, PO PROSTU 
W NIEJ JESTEŚMY.
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PAULA I KAROL 

Zespół założony w 2009 roku przez Paulę Bialski i Karola Strzemiecznego. 
Mają na koncie 4 albumy, w tym „Our Town” wydany w 2017 roku. Paula 
wychowała się w Kanadzie, obecnie mieszka w Hamburgu. Karol przez prawie 
całe życie mieszkał na warszawskim Żoliborzu. Docenieni przez dziennikarzy 
w Polsce i na świecie, koncertowali w Europie oraz Ameryce Północnej.
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Reagujecie jeszcze na określenie, że jesteście 
„niepolscy”?
Karol: Coraz rzadziej tak się mówi, zdarzało się to częściej 
przed laty i nigdy nie było to przyjemne. Nie ma powodu, 
żeby o nas tak mówić, chyba tylko przez to, że śpiewamy 
po angielsku. Mówienie o kimś, że ktoś jest niepolski, jest 
podejrzane (śmiech).
Paula: To takie polskie mówić, że ktoś jest niepolski. 
W Niemczech nigdy nikt nie nazwałby kogoś „niezbyt nie-
mieckim”, albo w Kanadzie „niekanadyjskim”.

Kto dziś na świecie rządzi w folku i songwritingu? Na 
kogo warto zwrócić uwagę i komu się przyjrzeć? 
Karol: Uważam, że warto zwrócić uwagę na amerykańskich 
raperów. Ich muzyka jest najintensywniejszym oddaniem 
rzeczywistego stanu ducha społecznego i wrażliwości. 
Jest to najmniej wykreowane i najbardziej płynące z nich 
wprost. To między innymi Chance The Rapper, Kendrick 
Lamar, Anderson .Paak, Brockhampton, nawet w jakiś 
dziwny sposób Kanye West. To moja pierwsza myśl, jeśli 
chodzi o odpowiedź na pytanie, komu warto się przyjrzeć.
Paula: Zgadzam się z Karolem, choć słucham także innej 
muzyki. Moje standardy to Phoenix albo Future Islands, 
ale to stare kapele, grające od wielu lat. Szczerze mówiąc, 
w ogóle słucham mało muzyki, niewiele nowej. Jestem 
wręcz zmęczona nową muzyką. Zapomniałam o super ze-
społach jak Death Cab for Cutie, Wolf Parade czy Spoon – 
jest tyle dobrej muzyki, która już była, a której wciąż warto 
słuchać.
Karol: Ale nowe kawałki Arcade Fire bardzo mi weszły! 
„Everything now” jest genialny! To zespół, który wciąż po-
trafi napisać znakomite teksty. Zmieniła się funkcja muzyki 
– nie wiem, czy za pomocą gitary i wokalu można prze-
kazywać ważne treści. Czy ktoś dziś słuchałby dawnych 
songwirterów jak Dylan, Lennon czy Cash? Szukamy treści 
w memach, ale nie w muzyce. Dostajemy tyle przekazów 
w Internecie, że nie szukamy ich już w muzyce. A może 
to jeszcze wróci? Może pojawi się ktoś z gitarą i wszyscy 
będziemy go słuchać?

Pojawia się przecież Karol z gitarą, Paula śpiewa, my ich 
słuchamy, więc jeszcze nie jest z nami tak źle! 

IN ENGLISH

A LONG DISTANCE LOVE STORY
THERE’S NO OTHER COUPLE LIKE THIS ONE, SURELY 
NOT ON THE MUSIC MARKET. THEIR RELATIONSHIP, 
ALTHOUGH NOT ROMANTIC, IS PERFECT. IN THEIR 
LYRICS, THEY SAY THAT LOVE ISN’T EASY AND SIMPLE, 
BUT THEY USE SIMPLE MELODIES TO CONVEY THIS 
MESSAGE. A FEW DAYS AFTER OUR MEETING, I WENT 
TO THEIR CONCERT BROADCAST IN TRÓJKA RADIO. 
I WATCHED THEM EXCHANGE LOOKS AND CONVEY 
THE JOY OF BEING ON STAGE. I STILL DON’T KNOW 
THE SECRET OF THIS RELATIONSHIP, BUT I KNOW THAT 
PAULA I KAROL HAS JUST RELEASED AN ALBUM YOU 
SHOULD LISTEN TO.

Do people still call you weirdos?
Paula: I think so. I suppose that many other weirdos come to our 
concerts. There are also many nerds, people beyond the mainstream, 
a bit rejected perhaps – our lyrics and music find their niche.

Weirdness, or even quirkiness, is cool!
Karol: On one hand, I agree that such people listen to our music, 
but I also observe many ordinary people around us, not only social 
outcasts (laughing). What they have in common is a kind of sensitivity 
and openness in expressing what they feel. But if you don’t like emo-
tional openness, you may not feel good at our concert. People who 
don’t think they fit in the society due to their emotional openness feel 
at ease there.

Today, nobody is surprised with the fact that distance music 
writing – by means of e-mails and text messages – is possible. 
That’s how your latest album ‘Our Town’ was created.
Karol: It’s not strange to us, as our situation requires it – we live 800 
kilometres from each other. The fact that we exchange sound mes-
sages on Messenger or we meet on Skype to improvise with music 
for a while and look for ideas for songs is no longer strange to us, but 
I admit it may seem strange from the outside.
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Paula i Karol is not a duo.
Karol: That’s right – it may also seem strange that Paula and Karol 
aren’t the only band members. We set up the band together, but we 
were soon joined by Igor Nikiforow. We’d always wanted to perform 
with friends, but we knew what Paula i Karol is.
Paula: Band members often change, and we are the root of the band. 
We have interesting people around, who come, but also go. We are 
open to what happens.

Won’t you change the name into Paula i Karol and …
Paula: And the band? No, not really (laughing).
You refer to your music as clever pop. What is it?
Paula: It’s pop music whose lyrics contain critique of the world. We explore 
particular social trends; our music provides comments on the reality.
Karol: To me, ‘clever’ refers to composition. Even though it’s pop, 
which usually means a simple form of stanza – chorus – stanza, the 
sounds, melodies and arrangements are well-thought, in particular 
on the latest album. In the past, this pop was rather naive; it was like 
‘I’ll sing a song because I feel like it.’ Today we begin with a song, but 
we add some musical value – we use musical quotes, conventions and 
we mix them; it’s a landscape of electronics, folk, dance music or even 
Caribbean themes. This juggling can be described as ‘clever’. 

Those who have liked your previous albums enjoyed 
the unpretentiousness of the scheme stanza – chorus 
– stanza. 
Karol: It was great! Perhaps we’re risking now because our 
music is much more thought through?

I read a delightful sentence on the Internet that Karol 
draws inspiration from his difficult relationship with 
Paula. Let’s clarify it, you’re not a couple.
Paula: No, we’re not.
Karol: Not yet… (laughing).

What emotions does each one of you bring into this 
‘non-relationship’?
Paula: Karol is my best friend, my brother, a relationship that 
has never existed although it does. I know that there will be 
no other relationship like this in my life, and I’m happy that 
I’ve met Karol. I could spend my whole life in standard re-
lationships, and I have one completely different from those 
standards. It’s like having a twin brother.
Karol: From my perspective, if two persons set up a band, 
they have to have a lot in common. And if you decide that this 
will last your whole life, and we’ve made such a decision…

Was there a declaration ‘till death do us part’?
Paula and Karol (together): Of course!
So it’s a marriage.
Karol: We can write songs together, talk about the most 
important things, it’s really special – it can be compared to 
a brother–sister relationship, marriage, romantic relation-
ship, friendship. This is another such a relationship – the 
level is the same.

Do you like each other after all those years?
Karol: More and more. The hardest part was after a few 
years. There was a time when we would always be on 
the road. It doesn’t take much for a conflict to arise in 
such circumstances. I changed my life, because I had 
quitted drinking, and it was an important moment. We 
became more mature in different ways. And because 
we’ve never given up on us, it’s great today. We un-
derstand each other the most, we talk with each other 
honestly, we’ve gone through the most difficult times 
together. I think it’s a love story, but it’s not romantic; 
and that surprises people because they don’t under-
stand it. Friendships between men and women are 
interesting and a bit different. Especially for those who 
are outside and think about such a relationship. We 
don’t think about it much, we’re just in it.
Paula: I have a fiancé, who respects my relationship with 
Karol very much. Karol likes him a lot, they’re not jealous of 
each other. My fiancé has recently proposed that I perform 
with his friend, a German musician. I thought it would be 
strange to me, I would feel as if I was cheating on Karol.
Karol: But you don’t feel that way when I’m performing with 
other people?
Paula: I do, a little! You have your own life, but I’m jealous 
anyway! (laughing)
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In conclusion, Paula is jealous of Karol, but Karol isn’t 
jealous of Paula (laughing). You sing about love; on your 
latest album, mostly about unrequited love. These are 
manifests of current thirtyyearolds.
Karol: We sing about problems we’re all confronted with. 
I don’t want it to sound naive or too simple. But every-
body is sometimes lonely, we are too. Lonely in a rela-
tionship, in the world, in faith – it concerns everybody. 
We like to sing about the most difficult issues. We’re 
together on stage and when we’re singing about the most 
difficult stuff, it gets better. We feel a kind of happiness 
to let it out; it’s a kind of mental recovery.

Paula, in the text attached to the album, you say 
that living between three or four cities has become 
a standard to you.
Paula: I sometimes wonder how it would be if I lived in Ham-
burg or in Warsaw permanently. I sometimes dream about 
it… But I don’t have any other choice than to get up quarter 
to five, get on a train which takes me to the airport, take 
a plane to Warsaw and meet with you for an interview. Our 
world is the world of freedoms – we are free to travel and 
study wherever we want. I studied in Canada and in Warsaw, 
I did my PhD in England, and I got a job in Hamburg. How 
could I say no to it? I did it once – I turned down a job offer 
in England, but until you say no, you establish relations and 
networks, there are no limits.
Karol: In the band we’ve set a limit – how much we can do to 
function properly. Paula sets this limit in her academic work 
too. We’ve learned that for years.

Even in such cheerful music as yours, there is a place for social 
dilemmas.
Karol: Once, we wanted to dedicate a whole album to social issues. 
But it turns out that emotional and introvert problems engage us 
more. ‘Our Town’ conveys our observations and doubts concerning 
social life; reflections on how we behave in cities, what we are afraid 
of and what we consider to be dangerous.

Your single touches upon politics. Today nobody is indifferent 
to this aspect of life. And artists are ready to speak out about 
political matters.
Karol: We performed during demonstrations in Warsaw. But do all 
artists like to be politically involved? It depends on the band. I’ve 
always wanted to be in a punk band, but ours ended up elsewhere. 
It’s more inclusive, it broaches many universal topics and emotions, 
independent of political opinions. That’s why we don’t even like po-
litical activity – we do it because we feel we should; we felt a need to 
say something and show our support. But we aren’t happy to do it; we 
even wrote on our fanpage that we would be happy to sing, but the 
truth is that it was difficult.
Paula: We agree with those fighting over the Constitution and inde-
pendence of courts. I was really moved by it, so if I hadn’t been on 
stage, I would have been among the demonstrators. There are three 
types of demonstrating musicians: there are punks, whose works 
convey a political message; there are those using the current political 
situation as a PR trick; and there are those supporting such actions 
following their conscience but carefully.
Karol: But I haven’t noticed the second type in Poland – winning the 
crowd during political demonstrations. But this type exists for sure 
even though I haven’t observed it.

What was the effect of your performance during 
demonstrations?
Karol: It isn’t about any effects. What matters is that people express 
their opinions in specific issues. It doesn’t matter whether you perform 
or you’re simply there. There are some moments in your life when you 
need to go out and say that you object to something. You don’t know 
whether it changes anything, but it’s a question of conscience and 
a need to do something. If you reprove a person for stealing, will they 
stop stealing? It’s hard to say. It is so with political activity in the case 
of our band – we felt we had to say something and we did it.

Do you respond in any way to being described as ‘non-Polish’?
Karol: Fewer and fewer people say so. It used to be more frequent 
in the past; it has never been pleasant. There’s no reason to say so. 
Perhaps it’s because we sing in English. Calling someone nonPolish is 
suspicious (laughing).
Paula: It’s so typical of Poles to say that someone is non-Polish. In 
Germany, nobody would call anyone ‘non-German’ or in Canada – 
‘non-Canadian’.

Who rules the world of folk and songwriting today? Who’s 
interesting and worth attention? 
Karol: I believe that American rappers. Their music is the most in-
tensive expression of the actual state of social spirit and sensitivity. 
It’s the least created and the most emotional. These include Chance 
The Rapper, Kendrick Lamar, Anderson .Paak, Brockhampton, and 
Kanye West to some extent. That’s what first came to my mind as 
regards artists worth attention.
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Paula: I agree with Karol although I also listen to different 
music. My standards include Phoenix or Future Islands, 
but these are old bands, performing for many years. To be 
honest, I don’t listen to music very often, little to new songs. 
Actually, I’m tired of new music. I forgot about such great 
bands as Death Cab for Cutie, Wolf Parade or Spoon – there’s 
so much good music, which has already been created, and 
which is still worth listening to.
Karol: But new Arcade Fire’s songs are very catchy! 
‘Everything now’ is brilliant! This band can still write great 
lyrics. The function of music has changed – I don’t know 

whether it’s possible to convey an important message 
by means of guitar and vocal. Would anyone listen to old 
songwriters like Dylan, Lennon or Cash today? We look for 
content in memes, but not in music. We get so many mes-
sages on the Internet that we don’t look for them in music 
anymore. But perhaps this will change? Perhaps someone 
with a guitar appears and everyone will listen to him?

Well, there’s Karol with his guitar, Paula sings, and we listen 
to them – it’s not that bad after all! 

More at www.anywhere.pl.
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MIASTO EŁK
– BIJĄCE SERCE MAZUR!

ZDJĘCIE: ŁUK ASZ REMIZOWZDJĘCIE: FOT. Ł. REMIZOW

Ełk jest 60–tysięcznym miastem położonym na terenie 
malowniczego Pojezierza Ełckiego w województwie 
warmińsko–mazurskim. Ze względu na atrakcyjną 

lokalizację, z dumą nosi miano stolicy Mazur.

TEKST: PAWEŁ DURKIEWICZ  ZDJĘCIA ŹRÓDŁO: UM EŁK
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ZDJĘCIE: A. JASZKOWSK A

ZDJĘCIE: MAREK SIKORSKI

ZDJĘCIE: ZBIGNIEW CHOJĘTA

ZDJĘCIE: ŁUK ASZ REMIZOW
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Miasto rozciąga się wzdłuż Jeziora Ełckiego, natomiast 
przez centralną jego część przepływa rzeka Ełk, 

będąca dopływem Biebrzy. Miasto posiada plażę z cam-
pingiem, boiskami sportowymi, kąpieliskiem oraz wypo-
życzalniami sprzętu wodnego. Bliskość wielu jezior i rzek 
zachęca turystów do uprawiania sportów wodnych (kajaki, 
rowery wodne, żaglówki), wędkarze z kolei korzystają ze 
świetnych warunków do łowienia ryb.

W samym sercu miasta, wzdłuż brzegu jeziora, rozcią-
ga się promenada. To ponad sześciokilometrowa ścieżka 
pieszo–rowerowa będąca doskonałym miejscem na spacer, 
rodzinną wycieczkę rowerową czy jazdę na rolkach. Piękne 
widoki poprawią nastrój, a odległość od ruchliwych ulic 
zapewnia spokój i ciszę. Przy promenadzie znajdują się dwa 
duże place zabaw, skwer z fontanną chodnikową i zegarem 
słonecznym oraz trzy parki: linowy, edukacyjny i sportowy. 
Promenada to miejsce kuszące restauracjami, w których 
można skosztować tradycyjnych mazurskich potraw i dese-
rów. Atutem jest też baza hotelowo–noclegowa atrakcyjnie 
ulokowana przy jeziorze.

W parku linowym, mieszczącym się nad samym brzegiem 
Jeziora Ełckiego, dostępne są trzy trasy o łącznej długości 
ponad 360 metrów i różnym stopniu trudności, dlatego 
mogą korzystać z niego i dorośli, i maluchy. Trasy niska 
i wysoka rozciągają się pomiędzy koronami rosnących tam 
drzew oraz specjalnie zamontowanymi słupami. 
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NAD RZEKĄ EŁK ZNAJDUJE SIĘ MODEL 
UKŁADU SŁONECZNEGO SKŁADAJĄCY 
SIĘ Z WIELKICH, KOLOROWYCH KUL, 
ODWZOROWUJĄCYCH POSZCZEGÓLNE 
PLANETY. JEST TEŻ PLAC ZABAW 
W KSZTAŁCIE GWIAZDOZBIORÓW 
MAŁEGO I WIELKIEGO WOZU, 
Z KTÓREGO CHĘTNIE KORZYSTAJĄ 
DZIECI. DODATKOWĄ ATRAKCJĄ PARKU 
JEST RZEŹBA MIKOŁAJA KOPERNIKA 
SIEDZĄCEGO NA JEDNEJ Z ŁAWEK.
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W parku edukacyjnym Kopernika nad 
rzeką Ełk znajduje się model Układu Sło-
necznego składający się z wielkich, koloro-
wych kul, odwzorowujących poszczególne 
planety. Jest też plac zabaw w kształcie 
gwiazdozbiorów Małego i Wielkiego Wozu, 
z którego chętnie korzystają dzieci. Dodat-
kową atrakcją parku jest rzeźba Mikołaja 
Kopernika siedzącego na jednej z ławek.

W parku sportowo-rekreacyjnym 
można z kolei korzystać z siłowni 
zewnętrznej. Znajdują się tam również 
podwójne dziecięce huśtawki oraz 
bujaki piłkowe, a także stoły piknikowe. 
Uroku i rodzinnej atmosfery dodają dwa 
stawy oddzielone drewnianym mostem. 
Gniazdują tam łabędzie i kaczki, chętnie 
dokarmiane przez ełczan. W tej okolicy 
znajdziemy również skatepark, parkour 
i tory rolkowe.

Spacerując wzdłuż rzeki warto zajrzeć 
na plac Jana Pawła II. Jest to przepięknie 
zagospodarowany teren, chętnie odwie-
dzany przez mieszkańców i turystów. Na 
pamiątkę wizyty Ojca Świętego w Ełku, 
w miejscu, gdzie odbyła się Msza Św., 
postawiony został pomnik. Atrakcją dla 

dzieci jest również fontanna, która wieczorem mieni się 
różnymi barwami. Nieopodal placu znajdziemy pumptruck, 
czyli tor przeszkód do wyczynowej jazdy rowerowej

Najstarszy park w Ełku nosi imię Solidarności. Do 1945 
r. nosił on nazwę parku królowej Prus, Luizy. Znajduje 
się tu wciąż czynna XIX-wieczna fontanna oraz pomniki: 
Michała Kajki, ku pamięci „Poległych za Wolną i Niezawi-
słą Polskę”, a także fragmenty monumentu Hindenburga. 
Znajdziemy tu też pomniki przyrody: dąb szypułkowy, 
buki pospolite i klon jawor. 

W samym centrum miasta, tuż obok Ełckiego Centrum 
Kultury napotkamy trzypoziomowy skwer z tarasem 
widokowym na jezioro. Pod tarasem znajduje się oczko 
wodne, do którego woda spływa po kamiennej kaskadzie. 
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warto obejrzeć tabor kolejowy i zwiedzić wyjątkowe 
Muzeum Kolejnictwa.

Popularnym miejscem jest wreszcie ełcki  
Park Wodny. Znajdziemy w nim trzy baseny: sporto-
wy, z łóżkami do hydromasażu oraz rekreacyjny. Ten 
ostatni wyposażony jest w masaże wodne, wodospa-
dy, wodotryski, bicze wodne, zjeżdżalnie dziecięce, 
liny do wspinaczki, kosze do gry oraz siłownię wodną. 
W parku znajduje się zjeżdżalnia o długości  
106 metrów, a także jacuzzi, sauny i grotę lodową. 

IN ENGLISH

EŁK – THE BEATING HEART OF MASURIA!
EŁK IS A CITY WITH 60 THOUSAND INHABITANTS, 
LOCATED IN THE PICTURESQUE REGION OF EŁK 
LAKELAND, IN WARMIA AND MASURIA PROVINCE. 
OWING TO ITS ATTRACTIVE LOCATION, EŁK IS 
CALLED THE CAPITAL OF MASURIA.

The city is located by Lake Ełckie, and its central part 
is crossed by the Ełk river, which is a tributary of the 
Biebrza river. Its attractions include a beach with 
a camping site, sport fields, bathing site, and water 
sports equipment rentals. Those who are after water 
sports (kayaking, water cycling, sailing) will find 
many lakes and rivers nearby, while anglers will enjoy 
great conditions for angling.

Na najwyższym poziomie skweru frajdę 
dzieciom sprawia fontanna chodnikowa. 
Tuż obok stoi rzeźba parkowa przedsta-
wiająca rusałkę, a nieco niżej ełczanie i  
turyści mogą spróbować odczytać godzinę 
na zegarze słonecznym.

Na usportowionych gości czekają trzy 
korty tenisowe czynne siedem dni w tygo-
dniu, ulokowane obok stadionu miejskiego. 
W hali sportowej przy SP nr 2 (ul. Małec-
kich) mieści się z kolei ścianka skałkowa 
do wspinaczki o wymiarach 11x18 m. Dzięki 
bezpiecznemu systemowi asekuracji korzy-
stać z niej mogą nie tylko dorośli i młodzież, 
ale również dzieci.

Najmłodszych zadowolą też liczne atrak-
cje na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. Oprócz placu zabaw i małej 
ciuchci dostępne jest również pole do gry 
w minigolfa. Dzieci do 10 lat mogą ponadto 
korzystać z boiska wielofunkcyjnego do mi-
nigier: piłki nożnej, siatkówki i badmintona.

Jedną z najbardziej unikalnych atrakcji 
turystycznych miasta jest zabytkowa Ełcka 
Kolej Wąskotorowa, powstała w latach 1912–
1918. W lecie małą ciuchcią można wybrać 
się w malowniczą podróż do miejscowości 
Sypitki nieopodal Ełku. Będąc na stacji 
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facilities. There are also a number of restaurants 
offering traditional Masurian dishes and desserts. 
Accommodation facilities include hotels and guest 
houses located by the lake.

The ropes course, situated by Lake Ełckie, 
boasts three routes of the total length of over 
360 metres and of different difficulty levels. That’s 
why the spot is perfect both for adults and chil-
dren. The low and high routes spread among tree 
tops and special posts. 

In the Copernicus educational park, by the 
Ełk river, you’ll find a model of the solar system 
comprised of large, colourful balls representing 
individual planets. There’s also something for 
little guests of the park – a playground mimicking 
the shape of the Little Dipper and the Big Dipper. 
Another attraction of the park is a statue to Nico-
laus Copernicus, sitting on one of the benches.

więcej na www.anywhere.pl

In the very heart of the city, along the lake, there is 
a promenade. It’s a walking and cycling path, over six 
kilometres long, which is a perfect spot for a walk, a family 
cycling trip or roller-blading. Those who want to get away 
from the hustle and bustle of the city life will find peace 
and quiet here, and will enjoy beautiful views. Along the 
promenade, there are two large playgrounds, a square with 
a pavement fountain and a sundial, as well as three other 
attractions: a ropes course, an educational park, and sport 

Sport and recreation facilities include an open-air 
gym, swings and seesaws for children, rocking balls, 
and picnic tables. Ponds separated by a wooden 
bridge create a pleasant, family atmosphere of the 
place. The ponds are inhabited by swans and ducks, 
fed by the inhabitants of Ełk. Nearby, you’ll also find 
a skate park, parkour and roller-blading tracks.

Walking along the river, you should visit the 
John Paul II square. It’s a charmingly arranged 
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site, popular among Ełk inhabitants and tourists. To com-
memorate the visit of the Pope in Ełk, a statue was put up 
where the mass was celebrated. A fountain, glistening with 
various colours in the evening, is an attraction for children. 
Close to the square, there’s a pump track, that is an obsta-
cle course for extreme cycling.

The oldest park in Ełk is the Solidarity park. Until 1945, 
it was dedicated to the queen of Prussia, Luisa. In the park, 
there’s a 19th century fountain and monuments: to Michał 
Kajka, commemorating ‘Those who Died for Free and 
Independent Poland’, and the remains of Hindenburg mon-
ument. There are also nature monuments here: an English 
oak, common beeches and a sycamore.

In the city centre, right next to the Culture Centre in 
Ełk, you’ll find three-storey square with a viewing deck 
overlooking the lake. Under the deck, there’s a small pond 
with water flowing into it through a rock cascade. A great 
attraction for children is a pavement fountain located on 
the top storey of the square. Right next to the fountain, 
there’s a statue representing a water sprite. Below, there’s 
a sundial, where you can try and tell the time.

For those who are after sports, there are three tennis 

MATERIAŁ WSPÓŁTWORZONY Z MIASTEM EŁK

courts, open seven days a week, located near the city 
stadium. In the sports hall by the Primary School No. 2 
(Małeckich Street), there’s a rock climbing wall, 11x18 me-
tres large. Thanks to its belaying system, the wall is fit for 
everyone – adults, teenagers, and children.

Little tourists will also enjoy numerous attractions in the 
City Sports and Recreation Centre. Apart from a play-
ground and a small train, there’s also a mini golf course. 
Children under 10 may also enjoy a multi-functional field 
for miniature games: football, volleyball and badminton.

One of the most unique tourist attractions of the city is 
a historical Ełk Narrow-Gauge Railway, constructed in the 
period of 1912–1918. In summer, a small train will take you on 
a charming journey to Sypitki, a town near Ełk. At the station, 
you should see a rolling stock and visit the Railway Museum.

Another popular tourist attraction is the Ełk Water Park. 
It boasts three swimming pools: for sports, recreation, and 
one equipped with hydro massage beds. The recreation 
swimming pool features water massage facilities, water-
falls, fountains, hydro massage facilities, children slides, 
climbing ropes, baskets and a water gym. The park boasts 
a 106 metres long slide, jacuzzi, saunas, and an ice cave. 
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mem, powoli słabnące, ale mające wpływ na ukształtowanie 
się charakteru. Linia losu zbiega się z linią charakteru, co jest 
bardzo rzadkie. Świadczy to o dużym wpływie rozumu na wy-
bory podejmowane w życiu. Dusza artystyczna, romantyczna, 
duże zdolności plastyczne. Związki romantyczne full complex, 
bardzo złożone i skomplikowane, nieustabilizowane, trudne. 
Długa linia życia… Zamknęła moją dłoń i odetchnęła głęboko. 
Przerzucałem wzrok z mojej ręki na jej twarz. Full complex? 
Jak to?!? A już miało być tak dobrze… 

IN ENGLISH

GDN – GDAŃSK

Marylka i Ryszard gave me a lift from Długa Street in Gdańsk 
to Airport Gdansk. Kiss and fly. Shake hands and bye, bye. 
Gdansk Airport is probably the most elegant airport in 
Poland. It’s obvious. It takes money to make money, doesn’t 
it? A few minutes of an expeditious, professional security 
check and here I am, sitting in the department lounge, wait-
ing for my flight to Warsaw. It’s been a beautiful day. A few 
interesting meetings. A few sentiments. Dolce vita and bella 
ragazza. The Tricity is a melting pot of cultures, dreams and 
wishes. In my earphones, I can hear Florence Welch singing 
that the dog days are over and happiness is coming towards 
me like galloping horses. Dog days are over. Dog days are 
over. From the corner of my eye, I see that someone tries 
to intrude on the space created between beautiful Florence 
and me. I look to the left and take out one earphone. There 
is a women sitting next to me. I can’t tell her age. I notice 
that she has everything in excess. Too much body. Too much 
hair. Too many colours. Too many patterns. After a while, 
I notice she has too much make-up. Too many rings. Too 
many bracelets. Too many scarves. I look at her and I can’t 
concentrate. It’s difficult to find at least one spot to focus 
on. I must look confused. She isn’t helping – she asks me for… 
my hand. ‘Excuse me?’ I say, laughing involuntarily. ‘May 
I ask you for your hand, please?’ she asks again. ‘Ha-ha!’ I’m 
laughing out loud. ‘Well… You know, it’s rather inappropri-
ate…’ and she begins to laugh too. ‘No, no,’ she says, ‘I’d like 
you to give me your hand because I’m a palmist. Don’t you 
want to know what your hand says about your future?’ ‘Well, 
I’m not sure. You’ve surprised me,’ I answer evasively. ‘I don’t 
believe in such things.’ ‘Give me your hand, please!’ she says 
decisively. ‘Not this one, the other one.’ I obey and give her 
my hand. She turns it so that my palm faces up. She looks at 
it for a while and says, ‘Your personality has been strongly 
shaped by your family. Strong emotional relationships you’re 
your family home, slowly withering away, but still influential 
as far as your personality is concerned. The fate line meets 
the head line, which is very rare. It means that your reason 
has a huge influence on your life choices. You’re an artistic, 
romantic soul, talented in art. Full complex romantic rela-
tionships, very complex and complicated, unstable, difficult. 
A long life line…’ She closes my palm and sighs. I look at my 
palm, then at her face, and at my palm again. Full complex? 
How come?!? It was supposed to be so good… 

Marylka i Ryszard podrzucili mnie wprost z Długiej 
w Gdańsku do portu Wałęsy. Kiss and fly. Shake 

hands and bye, bye. Gdańskie lotnisko jest chyba na-
jelegantsze w Polsce. Wiadomo! Kto bogatemu zabroni, 
prawda? Kilka minut przy zawsze sprawnym, profesjo-
nalnym security check i już siedzę na górze, wypatrując 
na płycie lotniska samolotu do Warszawy. To był piękny 
dzień. Kilka ciekawych spotkań. Parę sentymentów. Dol-
ce vita i bella ragazza. W Trójmieście mieszają się kultu-
ry, sny i pragnienia. Przez wetknięte w uszy słuchawki 
Florence Welch wyśpiewuje mi, że wszystko co złe jest 
już za mną, a świetlista przyszłość mknie ku mnie z im-
petem rozpędzonych koni. Dog days are over. Dog days 
are over. Kątem oka zauważam, że ktoś próbuje wejść 
w przestrzeń, która wytworzyła się między piękną Flo-
rence a mną. Odwracam wzrok w lewo i wyjmuję jedną 
słuchawkę z ucha. Obok mnie siedzi kobieta w trudnym 
do określenia wieku. Zauważam, że wszystkiego ma za 
dużo. Za dużo ciała. Za dużo włosów. Za dużo kolorów. 
Za dużo wzorów. Po chwili dostrzegam, że ma za dużo 
makijażu. Za dużo pierścionków. Za dużo bransoletek.  
Za dużo chust. Patrzę na nią i nie mogę się skupić. 
Ciężko mi znaleźć w jej postaci choćby jeden punkt, na 
którym mógłbym przytrzymać wzrok, uchwycić się go. 
Muszę wyglądać na zdezorientowanego. Pani nie poma-
ga mi w koncentracji, bo słyszę, jak prosi mnie o… rękę. 

– Przepraszam? – pytam, śmiejąc się bezwiednie. – Czy 
mogę pana prosić o rękę? – pyta ponownie. – Hahaha! 

– śmieję się już teraz głośno. – No… wie pani, nie wiem, 
czy to wypada, żeby… W tym momencie i ona zaczyna 
się śmiać. – Nie, nie – zaprzecza szybko – chciałabym, 
żeby podał mi pan rękę, bo jestem chiromantką. Chce 
pan wiedzieć, co na dłoni wypisał panu los? – Eeee… 
nie wiem. Zaskoczyła mnie pani – odpowiedziałem 
z ociąganiem – Ja nie wierzę w takie rzeczy. – Proszę mi 
podać dłoń! – zawyrokowała – Nie tę, drugą. Wycią-
gnąłem posłusznie rękę w jej stronę. Odwróciła moją 
dłoń delikatnie wnętrzem do góry. Patrzyła na nią przez 
chwilę i powiedziała: - Osobowość silnie ukształtowana 
przez dom rodzinny. Silne związki emocjonalne z do-

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.

GDN - GDAŃSK
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nauczanie pozwoli mu wygłaszać pamięciowo 
nauczane tezy, ale nie nauczy krytycznego my-
ślenia. A to w dzisiejszych czasach jest umiejęt-
nością o wiele cenniejszą niż wykucie wszystkich 
regułek. I pierwszą prawdziwą lekcją życia. Czy 
wybrana przeze mnie szkoła zda mój egzamin? 
Odpowiem na to pytanie za rok. 

IN ENGLISH

A LIFE LESSON
I’m looking at a photo and I can’t believe that my 
son is going to school. I could have postponed the 
decision, but something prompted me to make 
it right now. On one hand, it’s difficult to accept 
that my little boy, still tied to his mother’s apron 
strings, is growing up, but I can also see the bright 
side, which I won’t mention to him of course.

If he goes to school a year earlier, he may take 
a gap year during his studies. Have a rest before 
his real life begins. A worse scenario would be if he 
failed in high school or in primary school. I don’t 
even consider such an option as his mother, but 
adolescence is a difficult period, an unpredictable 
one. If he failed a grade, he would repeat a year 
with no problems at all. He would still go to school 
with children at his age. Nobody would notice that 
something went wrong, because these children be-
gan their education at the age of 7. These cases are 
abstract ideas, and surely they look good only on 
paper. But the choice of school was real. I feel a bit 
guilty that I checked only two. Well, their choice 
had been analysed earlier. I selected a district 
first, looked at the ranking list and crossed out all 
schools below the tenth position. Two schools were 
left. I visited them on the same day and I didn’t 
have any doubts as to which one I should choose. 
To me, school doesn’t have to be ultra-modern and 
stuffed with technological novelties. An education-
al spirit and school life are more important. And 
I don’t mean 40 clubs here. What is important is 
the way how lessons are taught. I don’t want my 
child to get a huge package of knowledge for free. 
If you get something for free, you don’t respect it 
afterwards as much as when you have to work for it. 
I prefer my son to gain knowledge himself. To make 
mistakes, ask many questions, and experiment. Not 
to rely on one single school book, one established 
fact, and a common philosophy. Such methods may 
teach him to speak theses learned by heart, but 
they won’t teach him critical thinking. And this skill 
is far more important nowadays than memorising 
all theories and lofty notions. And the first real life 
lesson. Will the school I’ve chosen pass my exam? 
I’ll answer this question next year. 

Patrzę na zdjęcie i nie mogę uwierzyć, że mój syn idzie 
do szkoły. Decyzję te mogłam odłożyć jeszcze w cza-

sie, ale coś mnie tknęło, że powinien być to właśnie ten 
moment. Z jednej strony trudno jest mi się pogodzić, że 
malutki synek, do tej pory uczepiony spódnicy, dorośleje, 
ale widzę też pozytywne strony, o których mu oczywiście 
nie powiem.

Idąc do szkoły rok wcześniej, może pozwolić sobie na 
roczną przerwę na studiach. Odpocząć przed wejściem 
w prawdziwe życie. Gorszy scenariusz byłby wtedy, gdyby 
powinęła mu się noga w liceum czy w podstawówce. Takiej 
opcji jako matka nie biorę poważnie pod uwagę, ale wiek 
dojrzewania jest trudny, nieprzewidywalny. Jeśli zatem nie 
zdałby do następnej klasy, powtórzy rok bez uszczerbku 
na zdrowiu psychicznym. Nadal będzie chodził do szkoły 
z dziećmi ze swojego rocznika. Nikt się nie zorientuje, że 
coś poszło nie tak, bo one rozpoczęły edukację w wieku 
7 lat. Przypadki, o których piszę, są dla mnie tak bardzo 
abstrakcyjne, że pewnie dobrze wyglądają tylko na papie-
rze. Całkiem realny był jednak wybór szkoły. Mam wyrzuty 
sumienia, że sprawdziłam tylko dwie. Co prawda, ich wy-
bór był wcześniej przeanalizowany. Zakreśliłam dzielnicę, 
w której szukałam szkoły, a potem spojrzałam na ranking 
i odrzuciłam wszystkie te, które były poniżej dziesiątego 
miejsca. I tak zostały dwie. Odwiedziłam je tego same-
go dnia i nie miałam wątpliwości, którą wybrać. Szkoła 
nie musi być dla mnie supernowoczesna, naszpikowana 
nowinkami technologicznymi. Ważniejszy jest duch nauki 
i życie w szkole, nie poza nią. I wcale nie myślę wyłącznie 
o 40 kółkach zainteresowań. Ważne są lekcje, sposób ich 
prowadzenia. Nie chcę, by moje dziecko dostało za darmo 
wielki pakiet wiedzy.  Jeśli dostajesz coś za darmo, nie 
szanujesz tego tak bardzo, jak w przypadku, kiedy musisz 
na to zapracować. Wolę, by do wiedzy dziecko dochodziło 
samo. Błądziło, zadawało liczne pytania, eksperymento-
wało. Nie opierało się na jednym wspólnym podręczniku, 
jednym wypracowanym fakcie, wspólnej filozofii. Takie 

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.

LEKCJA ŻYCIA
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STUART WALTON,  
„ODLOT. KULTUROWA HISTORIA 
ODURZENIA”,  
wyd. Aletheia, Warszawa 2017

„Wszechobecność używania narkotyków 
tak się rzuca w oczy, że musi to odzwier-
ciedlać elementarne ludzkie pragnie-
nie” – napisał blisko pół wieku temu jeden 
z pionierów akademickich badań na polu 
odurzania, Andrew Weil. A inny z badaczy, 
etnobotanik Terence McKenna (etno-
botanika to nauka, której przedmiotem 
poznania są związki między roślinami 
i kulturą społeczeństw ludzkich), w książ-
ce „Pokarm bogów. Radykalna historia 
roślin, narkotyków i ewolucji człowieka” 
stawiał tezę wręcz rewolucyjną: katali-
zatorem przemiany pewnej grupy małp 
afrykańskich w człowieka był występujący 
w regionach tropikalnych grzyb Stro-
pharia cubensis, którego składnikiem jest 
halucynogenna psylocybina, po spożyciu 
której spektrum efektów rozciąga się od 

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”.

ODLOT, CZYLI LUDZKOŚĆ NA HAJU

 CZYTANIE WEDŁUG SARAMONOWICZA  

an ethnobotanist (ethnobotany is the 
study of relationships between plants and 
culture of communities), in his book enti-
tled ‘Food of the Goods: A Radical History 
of Plants, Drugs, and Human Evolution’ 
advanced a rather revolutionary thesis: 
that mushroom Stropharia cubensis, 
occurring in tropical regions, catalysed 
the change of a group of African monkeys 
into humans. The mushroom contains 
psilocybin, whose effects range from 
a slight feeling of unreality to full-blown 
hallucinations along with radical distur-
bance of normal, cognitive functioning. 
Psilocybin is believed to provide deeper 
understanding of the world and facilitate 
communication with other people in 
the same state. McKenna argued that by 
constant putting themselves in altered 
states of consciousness, in a relatively 
short evolution period, African monkeys 
triggered a farreaching reconstruction 
of the brain synaptic structure leading to 
the emergence of humans.

Many researchers consider this thesis 
to be doubtful, but none of them has 
been able to clearly prove it wrong. 
Nevertheless, the history of intoxication, 
even if it doesn’t precede our species, ac-
companies mankind from the very begin-
ning. And there’s nothing to suggest that 
it will end. Putting oneself in an altered 
state of consciousness is a fundamental 
human need, known by everyone who 
has discovered fascinating new paths of 
perception after spinning on a rounda-
bout or simply turning round in circles. 

Stuart Wilson’s book is well-written 
and it reads better than many popu-
lar novels. The first chapter concerns 
intoxycology, that is the study of altering 
consciousness by means of natural and 
synthetic chemical agents. In the second 
chapter, the author explains the position 
of ancient Greek and Roman cultures 
towards intoxication. In the third 
chapter, the author does the same for 
Judaism, Christianity and Islam. Further, 
he elaborates on prohibition activities 
(ranging from religious ones to contem-
porary anti-drug laws), deals with the 
question of whether intoxication truly 
has a destructive social impact, and then 
proceeds to the issue which I’m particu-
larly interested in: whether drugs may 
serve as inspiration for creating high art. 
The book contains 435 pages in total, and 
you simply can’t put it down. 

lekkiego poczucia odrealnienia do pełno-
objawowych halucynacji, którym towa-
rzyszy radykalne zakłócenie normalnego 
kognitywnego funkcjonowania. Uważa się, 
że psylocybina zapewnia gruntowniejsze 
zrozumienie otoczenia i ułatwioną komu-
nikację z innymi osobami w tym stanie. 
McKenna argumentował zatem, że uparte 
wprawianie się w odmienne stany men-
talne przez afrykańskie małpy przyniosło 
w stosunkowo krótkim okresie ewolucyj-
nym daleko idącą przebudowy struktury 
synaptycznej mózgu, a na końcu tej drogi 
pojawił się człowiek.

Wielu naukowców uważa tę tezę za 
wątpliwą, ale nikt w klarowny sposób nie 
umie wykazać, że jest to koncepcja błędna. 
Tak czy inaczej, historia odurzania – o ile 
nawet nie poprzedza naszego gatunku 

– towarzyszy mu od początku. I nic nie 
wskazuje, by miała się skończyć. Wcho-
dzenie w odmienne stany świadomości to 
podstawowa ludzka potrzeba, co wie już 
każde dziecko, które odkryło fascynują-
ce nowe drogi w postrzeganiu świata po 
kręceniu się na karuzeli lub choćby tylko 
wokół własnej osi. 

Książka Stuarta Wilsona jest świetnie 
napisana i czyta się ją lepiej niż niejedną po-
wieść. W rozdziale pierwszym autor zajmu-
je się intoksykologią, czyli badaniem zmie-
niania świadomości za pomocą naturalnych 
i syntetycznych środków chemicznych. 
W drugim wyjaśnia stosunek antycznych 
kultur Grecji i Rzymu do odurzania. W trze-
cim – analizuje to samo w odniesieniu do 
judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Dalej 
pisze o przedsięwzięciach prohibicyjnych 
(od religijnych po współczesne przepisy 
antynarkotykowe), zajmuje się kwestią, czy 
odurzanie ma rzeczywiście destrukcyjne 
działanie społeczne i dochodzi do problemu, 
który mnie osobiście interesuje szczególnie: 
czy środki odurzające mają moc inspiracji 
do tworzenia wielkiej sztuki. Łącznie 435 
stron, od których nie można się oderwać. 

IN ENGLISH

OUT OF IT: STONED 
POPULATION

Almost fifty years ago, one of the pioneers 
of academic research in intoxication, 
Andrew Weil, wrote that the ever-pres-
ence of drugs was so noticeable that it 
must reflect a fundamental human desire. 
Another researcher, Terence McKenna, 
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bohaterów w wywiadach prasowych i telewizyjnych wygłasza-
jących mądrości w stylu: „Musimy się podnieść”, „Ważny jest 
najbliższy mecz i trzy punkty”, „Gramy na gorącym terenie”. No 
rewelacja. No i w pierwszej kolejce ekstraklasy po tych „wyda-
rzeniach” okazuje się, że mamy na polskich boiskach niezwykłe 
emocje. Wierzyć się w to nie chce. Opakowanie. 

IN ENGLISH

BEFORE EVERYONE STARTS TO PLAY

Friday morning. I’m at the airport. As I pull my suitcases behind me, 
I notice a group of young men, somewhat characteristically clad and 
moving in a characteristic manner. My first guess hits the bull’s-
eye – they’re football players. A moment later, I catch a glimpse of 
the name embossed on the back of their T-shirts - Sheriff Tyraspol. 
Eureka! I come back from my holidays, during which I always try to 
cut myself off from current affairs. But I realize that last night, there 
was a match between Legia Warszawa and a team from Moldova.

At Okęcie, all Sheriff players have gloomy expressions. I think, 
“Uh-oh, they must have lost, and big time to boot.” Then I check 
the results. They tied one to one. So why the gloomy expressions? 
Well, it’s because when it comes to the UEFA Europa League, Pol-
ish clubs are still weaklings. So a tie is nothing to be happy about.

As it turned out, the performance of the Polish champion in the last 
season’s Champions League was only a short break from the usual 
mediocrity, an almost meaningless episode for European football. We 
have downright unnecessary and groundless aspirations to become 
the world’s superpower. Today, the only source of optimism is our na-
tional representation (although who knows for how long). And com-
pared to the current results of our national team, the performance of 
our club teams is even more irritating. Because when everyone kept 
messing things up, the crushing defeats at European football grounds 
in July didn’t hurt that much. They just reflected the overall level 
of Polish football. Now, the only thing they reflect is the skill of the 
Ekstraklasa, our top football league. 

In one of my previous columns, I wrote about the beautifully 
“wrapped” Ekstraklasa. For the past several years, each summer 
has shown how inadequate this wrapping is to the class. And how 
inadequate the ability level is to the treatment of clubs, foot-
ball players and this whole phenomenon collectively known as 

“Polish football.” A phenomenon that glorifies players irrespective 
of their skills. A phenomenon that provides us with ubiquitous 
crowds of mediocre ball-kickers, often bored with ordinary mor-
tals and condescending, taking offence at the subtlest critical 
remark made by their fans or sports reporters.

Yes, I know – it’s a biased and generalizing opinion. But even if 
it applies to, say, 30% of players, it is still far too much, judging 
from the results we are regaled with every summer during the 
UEFA Europa League.

We kiss the Europa League goodbye long before the competi-
tion starts for real. But shortly afterwards, we can see all those 
heroes in press and TV interviews, making clever remarks that 

“We have to bounce back,” or that “What is most important is the 
next match and three points.” Well, isn’t that awesome. And in 
the first round of the Ekstraklasa after those “events,” it turns 
out that our Polish football grounds are brimming with excite-
ment and extraordinary emotions. Unbelievable. Wrapping. 

P iątek rano. Jestem na lotnisku. Ciągnąc za sobą 
walizki, widzę grupę młodych mężczyzn, dość cha-

rakterystycznie ubranych i poruszających się. Pierwsza 
myśl jest strzałem w „dychę” – piłkarze. Na ich plecach 
chwilę później dostrzegam napis: Sheriff Tyraspol. 
Olśnienie! Wracam z wakacji, na których trzymam się 
z daleka od bieżących wydarzeń. Dociera do mnie jed-
nak, że poprzedniego wieczoru z mołdawską drużyną 
grała Legia Warszawa. 

Na Okęciu piłkarze Sheriffa mają nietęgie miny. Myślę: 
”O! Zebrali baty”. Po czym sprawdzam wynik: 1:1, na Ła-
zienkowskiej. W takim razie skąd owe nietęgie miny? Ano 
stąd, że polskie kluby nadal w europejskich pucharach są 
słabeuszami. Remisując nie ma się z czego cieszyć. 

Gra mistrza Polski w poprzednim sezonie Ligi Mistrzów 
była, jak się okazało, tylko przerwą w miernocie, epizo-
dem niewiele znaczącym dla europejskiej piłki. Zupełnie 
niepotrzebnie i bezpodstawnie mamy mocarstwowe 
zapędy. Podstawy do optymizmu daje nam tylko repre-
zentacja (choć też nie wiadomo jak długo). Przy obecnych 
wynikach „Narodowej” występy drużyn klubowych irytują 
jeszcze bardziej niż do tej pory. Bo kiedy wszyscy „dawali 
ciała”, lipcowe klęski na europejskich boiskach nie bolały 
aż tak bardzo. Odzwierciedlały poziom polskiej piłki. Teraz 
odzwierciedlają tylko poziom ekstraklasy. 

W jednym z poprzednich felietonów pisałem o pięknie 
opakowanej ekstraklasie. Latem, od lat już widać jak to 
opakowanie jest niewspółmierne do klasy. I jak niewspół-
mierne do umiejętności jest traktowanie klubów, piłkarzy 
i całego tego zjawiska zwanego polskim piłkarstwem. Zja-
wiska, które gloryfikuje piłkarzy, nie bacząc na to, co sobą 
reprezentują. Zjawiska, które zapewnia nam wszechobec-
ność, gdziekolwiek nie spojrzeć, średniej maści kopaczy, 
często zmanierowanych i znudzonych zwykłymi „śmier-
telnikami”, obrażających się na kibiców i dziennikarzy za, 
choćby najbardziej delikatną, krytykę.

Tak, wiem – to niesprawiedliwa ocena, bo uogólniająca. 
Ale nawet jeśli dotyczy np. 30 proc. zawodników, to jest to 
i tak o wiele za dużo wobec wyników, jakie są nam zapew-
niane w każde wakacje w europejskich pucharach.  

Żegnamy się z pucharami na długo przed realnym 
rozpoczęciem rywalizacji. Ale zaraz potem widzimy tych 

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.

Zanim wszyscy zaczną grać
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Atutów takiego pomysłu na podróż jest 
sporo. Jadąc komfortowym szynobu-

sem, unikamy wszystkich typowych nie-
dogodności związanych z przemieszcza-
niem się samochodem, takich jak częste 
nieuniknione korki czy kłopoty z par-
kowaniem. Do naszego celu dotrzemy 
sprawnie, wygodnie i za rozsądną cenę. 
A jest gdzie docierać! Cała trasa „PKM-ki” 
to pasmo różnorodnych atrakcji i miejsc, 
które warto poznać.

Pomorska Kolej Metropolitalna kursuje 
na czterech liniach: Gdynia Główna 

– Gdańsk Osowa – Kościerzyna, Gdy-
nia Główna – Gdańsk Wrzeszcz – Ko-
ścierzyna, Gdańsk Główny – Kartuzy 
oraz Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Port 
Lotniczy – Gdynia Główna. Przejazd ze 

stacji Gdańsk Wrzeszcz do Kościerzyny 
zajmuje (w zależności od kursu) ok. 75-
90 minut, z Gdyni na miejsce dotrzemy 
(w zależności od kursu i trasy) w ciągu ok. 
75-110 minut. Do Kartuz z Gdańska Głów-
nego dojedziemy w czasie ok. godziny.

Wyjeżdżając z obszaru Trójmiasta, po 
krótkim czasie docieramy do Żukowa, gdzie 
czeka na nas pierwszy godny uwagi punkt 

- wzniesiony w XIV wieku gotycki kościół, 
najstarszy zabytek architektoniczny Kaszub. 
Miłośnicy przyrody mogą wysiąść na stacji 
Borkowo lub Babi Dół, w pobliżu których 
znajduje się rezerwat przyrody Jar Raduni. 
Rzeka wije się tu zakolami w głębokiej 
dolinie, między stokami wysokimi nawet 
na 40 metrów. W pobliżu napotkamy też 
zabytkową elektrownię wodną w Rutkach.

Jeśli zdecydowaliśmy się na podróż do 
Kartuz, na końcowym przystanku czeka 
na nas zespół klasztorny zakonu Kartu-
zów, wzniesiony na przełomie XIV i XV w. 
Gotycko-barokowa świątynia uchodzi za 
symbol miasta, a w jej bogato wystrojo-
nym wnętrzu znajdziemy bezcenne dzieła 
sztuki. W Kartuzach mamy też możliwość 
dogłębnego poznania tutejszego dziedzic-
twa kulturalnego – w miejscowym Mu-
zeum Kaszubskim im. Franciszka Tredera 
udostępnione są bogate zbiory etnogra-
ficzne i archeologiczne, dokumentujące 
życie dawnych Kaszubów. Na własne oczy 
zobaczymy, jak powstają słynne kaszub-
skie hafty, a chętni mogą na własnym 
nosie wypróbować tutejszą tabakę. 

Jadąc trasą do Kościerzyny, dotrzemy 
do stacji Wieżyca. Tu rozciąga się Jezioro 
Ostrzyckie, pięknie położone u stóp Wie-
życy (329 m n.p.m.), najwyższego wznie-
sienia na całym Pomorzu. Na wzgórzu 
umiejscowiona jest 30-metrowa wieża wi-
dokowa, na którą warto wejść, by zobaczyć 
panoramę Kaszub. Na usportowionych go-
ści w tej okolicy czeka niezwykle ceniony 
przez kajakarzy szlak Ostrzyce-Kiełpino 

Wsiąść do pociągu… Czemu nie! Dzięki uruchomieniu przed 
dwoma laty Pomorskiej Kolei Metropolitalnej podróże koleją 
stają się na Pomorzu coraz bardziej popularne, zarówno wśród 
turystów, jak i wśród mieszkańców regionu, pragnących odkryć 
najciekawsze zakątki Kaszub.

TEKST: PAWEŁ DURKIEWICZ    ZDJĘCIA : MAT. PRASOWE

KOLEJĄ PO PRZYGODĘ
NA KASZUBACH!
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oraz długi na 32 km rowerowy Szlak Hut-
niczy Wieżyca-Trątkownica, kończący się 
przy legendarnych Kamiennych Kręgach. 
W pobliskim Szymbarku znajduje się zaś 
bodaj najpopularniejsza atrakcja Kaszub, 
czyli Centrum Edukacji i Promocji Regionu, 
z całą gamą ciekawostek takich jak słynny 
dom wywrócony do góry nogami, czy za-
notowana w Księdze Rekordów Guinessa 
Najdłuższa Deska Świata.

Ostatnią stacją na linii PKM jest 
Kościerzyna, ponad 600-letnie miasto, 
otoczone przez malownicze jeziora. Znaj-
dziemy tu m.in odrestaurowany Stary 
Browar i trzy niezwykle ciekawe obiekty 
muzealne. W utworzonym na terenie 
kościerskiej parowozowni Muzeum Ko-
lejnictwa znajduje się prawie 50 świetnie 
utrzymanych zabytkowych parowozów, 
lokomotyw i wagonów. Co ważne, do 
każdego z nich można wsiąść i poczuć się 
jak w starym filmie! Miłośników muzy-
ki zainteresuje z pewnością Muzeum 
Akordeonu, z wystawą liczącą ponad 120 
instrumentów z różnych zakątków świata. 
Dzieje miasta możemy z kolei poznać 
w Muzeum Ziemi Kościerskiej. W tutej-
szych zbiorach znajdziemy drukowane 
Pismo Święte z 1662 r., z komentarzami 
samego Marcina Lutra. 

To oczywiście nie wszystkie atrakcje, 
jakie odnaleźć można w okolicach stacji 
na naszej drodze. Dodajmy, że zachętę 
samą w sobie stanowi trasa PKM, w opinii 
miłośników kolei jednak z najbardziej 
malowniczych w kraju. Obserwując 
sielskie widoki za szybą, łatwo można się 
rozmarzyć. Nie zapomnijmy tylko wysiąść 
na właściwej stacji!

Przed wyruszeniem w drogę powin-
niśmy zapoznać się ze szczegółowym 
rozkładem jazdy Pomorskiej Kolei Metro-
politalnej, który znajdziemy na stronie  
www.skm.pkp.pl. 

IN ENGLISH

KASHUBIAN ADVENTURE  
BY TRAIN
THERE ARE MANY GOOD POINTS OF 
SUCH A TRAVEL. IT ALLOWS YOU TO 
AVOID ALL TYPICAL INCONVENIENCES 
RELATING TO CAR TRAVEL, SUCH 
AS INEVITABLE TRAFFIC JAMS 
OR PROBLEMS WITH FINDING 
A PARKING SPOT. YOU’LL REACH YOUR 
DESTINATION FAST, COMFORTABLY 
AND FOR A REASONABLE PRICE. AND 
THERE’S A LOT OF PLACES TO GO! THE 
WHOLE ROUTE OF THE RAILWAY IS 
FULL OF VARIOUS ATTRACTIONS AND 
PLACES WORTH VISITING.

The Pomeranian Metropolitan Railway 
comprises four lines: Gdynia Główna – 
Gdańsk Osowa – Kościerzyna, Gdynia 
Główna – Gdańsk Wrzeszcz – Kości-
erzyna, Gdańsk Główny – Kartuzy 
oraz Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Port 
Lotniczy – Gdynia Główna. It takes 
about 70–90 minutes (depending on the 
course) to get from Gdańsk Wrzeszcz to 
Kościerzyna, 75–110 minutes from Gdy-
nia (depending on the course and the 
route). To get to Kartuzy from Gdańsk 
Główny, you’ll need about an hour.

Shortly after leaving the Tricity, you 
reach Żukowo, where the first must-see 
spot is located – a Gothic church, erected in 
14th century, which is the oldest architec-
tural monument in Kashubia. Nature lovers 
may get off the train at Borkowo or Babi Dół 
stations, situated near a nature reserve, Jar 
Raduni. The river winds its way through 
the deep valley, among hills up to 40 metres 
high. Nearby, you’ll also find a historical 
hydroelectric power plant in Rutki.

If you’ve chosen to go to Kartuzy, at the 
final stop you’ll find a monastery of the 
Carthusian Order, erected at the turn of 
the 14th and 15th centuries. The Gothic 

and Baroque temple is regarded as a sym-
bol of the city, and its richly ornamented 
interior boasts priceless works of art. 
Those who are after exploring the cultural 
heritage of the region may visit the Fran-
ciszek Treder Kashubian Museum, which 
displays rich ethnographic and archaeo-
logical collections documenting the life 
of Kashubians in the past. At the museum, 
you’ll see live Kashubian embroidering 
shows and you’ll be able to try local snuff. 

If you go to Kościerzyna, you may get off 
at the Wieżyca station to see Lake Ostrzy-
ckie, beautifully located at the bottom of 
Wieżyca (329 metres above sea level), the 
highest spot in Pomerania. On the hill, 
there is a 30 metres high observation tower, 
from where you can see the panorama of 
Kashubia. Those who are after sports can’t 
pass up the Ostrzyce–Kiełpino trail popular 
among kayakers and 32 kilometres long 
Wieżyca–Trątkownica Metallurgic Cycle 
Trail, which ends near the legendary Stone 
Circles. Szymbark, a town located nearby, 
boasts the most popular spot of Kashu-
bia, that is the Centre for Education and 
Regional Promotion, featuring a wide range 
of attractions like a famous upside down 
house or the longest board cut from one 
tree listed in the Guinness World Records.

The last station along the PKM line is 
Kościerzyna – an over 600-year-old city 
surrounded by picturesque lakes. You’ll find 
here, among others, the restored Old Brew-
ery and three really interesting museums. 
The Railway Museum in the Kościerska 
roundhouse houses almost 50 well-main-
tained historical steam locomotives, loco-
motives and carriages. What is important, 
you can get in every single one to feel like 
in an old movie! For music lovers, there’s 
the Accordion Museum, which boasts over 
120 instruments from all over the world. To 
get to know the history of the city, visit the 
Museum of Kościerska Land. Its collections 
include a printed Holy Bible from 1662, with 
Martin Luther’s comments. 

These are only some of the attractions 
on your way through Pomerania. The PKM 
route itself is an attraction as, according 
to railway lovers, it’s one of the most pic-
turesque lines in Poland. Admiring idyllic 
views behind the window, you may easily 
fall into a reverie. But be careful not to 
miss your stop!

Before your trip, check out the detailed 
schedule of the Pomeranian Metropolitan 
Railway, which is available at  
www.skm.pkp.pl. 
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MINI COOPER SEVEN
- NIE DLA K AŻDEGO...

Jack Russel Terrier to rasa psa, którą pokochały 
miliony. Wszystko za sprawą jednej roli 
w pamiętnym filmie „Maska” z 1994 roku. 
Od tamtej pory zwierzak sprzedaje się niczym 
bombki na Boże Narodzenie. Niech Was jednak nie 
zwiedzie ten słodki wygląd. To nie jest pies dla 
każdego. Podobnie jak samochody MINI.

TEKSTI ZDJĘCIA: ANNA NAZAROWICZ  
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od pierwszego spojrzenia. Uczucie nie topniało również po 
zajęciu miejsca za kierownicą; tu każdy detal wręcz uśmiecha 
się do kierowcy. Szybko się jednak przekonuję, że nie jest to 
samochód dla każdego. Bo MINI Cooper ma to do siebie, że 
wyższym osobom potrafi utrudnić życie. Mówiąc konkretniej; 
w środku jest po prostu ciasno. Przednia szybka jest wąska 
niczym w czołgu. Przypomina tą z BMW Z4, w którym zresztą 
jest dwa razy ciaśniej. Czuję się jak zamknięta w ślicznym 
pudełku po butach. Podświetlenie wnętrza można dowolnie 
konfigurować. Ingerować możemy również w nastrój naszego 
MINI. Te są dwa: Sport oraz Green. Ich nazwy są tak jedno-
znaczne, że trudno się nie domyślić ich znaczenia. Jednak 
dla tych mniej wtajemniczonych: Sport to diabeł wcielony, 
a Green to ostoja spokoju. Za tym oczywiście kryje się zużycie 
paliwa, ale kiedy już uruchomi się silnik, jest to ostatnia rzecz, 
na którą się zwraca uwagę. A na co w pierwszej kolejności?

Zdecydowanie na zawieszenie. Twarde niczym Chuck 
Norris, doskonale trzyma całą konstrukcję, nawet na bardzo 
ostrych zakrętach. Producent obiecuje nam gokartową 
frajdę z jazdy i przyznaję, że po raz kolejny słowa dotrzymał. 
Uzupełnienie stanowi układ kierowniczy o sportowym za-
cięciu. To oznacza, że kierownica pracuje dość opornie. Całe 
szczęście, bo układ kierowniczy jest bardzo czuły i każdy, 
niezamierzony skręt może mieć swój finał w rowie. Kto jed-
nak lubi posiłować się z samochodem, ten nie będzie zawie-
dziony. Pod malutką maską MINI Cooper skrywa benzynowy, 
turbodoładowany silnik TwinPower Turbo, generujący moc 

Zanim jednak przejdziemy do sedna sprawy, ustalmy sobie jed-
no: nie ma na rynku piękniejszych samochodów. Patrząc na każdy 

bez wyjątku egzemplarz MINI, ciężko się oprzeć wrażeniu, że radość 
wypełnia go po same brzegi. Tu cieszy nawet najdrobniejszy szcze-
gół. A to dlatego, że nad każdym z nich pochyliła się banda naprawdę 
zdolnych bestii. Oczywiście producent zadbał, aby nikt, ale to nikt nie 
oparł się magii MINI. Mamy tu zatem do wyboru takie kolory nadwo-
zia, z jakimi można się spotkać jedynie otwierając paczkę Haribo. A to 
dopiero początek zabawy. Dalsza zaczyna się przy wyborze koloru 
dachu, bocznych lusterek oraz kół. Jednym słowem zanim ruszymy do 
salonu po swoje MINI, warto zarezerwować sobie kilka dni urlopu, bo 
nigdy nie wiadomo, ile potrwa podjęcie ostatecznej decyzji. Mi tym 
razem do testu przypadł MINI Cooper w limitowanej wersji Seven. To 
pokłon złożony modelowi Austin Seven, od którego w 1959 roku zaczęła 
się produkcja MINI. Pierwsze wrażenie: nic nowego, zakochałam się 
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136 KM oraz  220 Nm momentu obroto-
wego. To oznacza, że MINI Cooper na co 
dzień jest prawdziwym kozakiem, ale na 
autostradzie łapie już zadyszkę. Niezależ-
nie od mocy, warto jednak przejechać się 
każdym nowym MINI, które jest wypo-
sażone w automatyczną skrzynię biegów. 
Czujna niczym ninja, jest po prostu 
idealnym przykładem na to, jak budować 
przekładnię marzeń. Oczywiście możesz 
próbować ją zaskoczyć, ale gwarantuję Ci, 
że ona w każdej sytuacji doskonale wie, 
który ma wrzucić bieg. Oby MINI pilnie 
strzegło recepty na swój mechanizm rów-
nie skutecznie, co Coca Cola. Bo to czysty 
cud techniki. Po kilku dniach spędzonych 
za jego kierownicą w końcu dowiaduję się, 
gdzie konkretnie znajdują się nerki. Widzę 
też minimalny przyrost w bicepsie, bo 
układ kierowniczy nie dawał za wygraną. 
Nie, to nie jest samochód dla każdego. 
Również ze względu na cenę. Ale gdybym 
miała powtórzyć to doświadczenie, to nie 
zawahałabym się nawet przez moment. 

IN ENGLISH

MINI COOPER SEVEN  
– NOT FOR EVERYONE
JACK RUSSELL TERRIER IS A DOG 
BREED LOVED BY MILLIONS OF 
PEOPLE. AND IT’S ALL THANKS TO 
ONE ROLE IN ‘THE MASK’, A WELL-
KNOWN FILM OF 1994. SINCE THAT 
TIME, THE PET HAS SOLD LIKE 
CHRISTMAS BALLS IN WINTER. BUT 
DON’T BE MISLED BY ITS CUTE 
APPEARANCE. IT’S NOT A DOG FOR 
EVERYONE. JUST LIKE MINI CARS.

oasis of peace. This is obviously related to 
fuel consumption, but when you start the 
engine, that’s the last thing you think about. 
And what’s the first one?

Suspension, for sure. Hard like Chuck 
Norris, it perfectly keeps the whole 
structure even at really sharp turns. The 
manufacturer promises that you will enjoy 
this karting-like ride, and I admit that it has 
kept its promise. It’s complemented with 
a sport-like steering mechanism, which 
means that the steering wheel is quite 
resistant. But it’s a good thing, as the ste-
ering mechanism is very sensitive and after 
every unintended turn you could end up in 
a ditch. But those who like to wrestle with 
a car won’t be disappointed. The small MINI 
Cooper bonnet covers petrol TwinPower 
Turbo engine generating 136 hp output and 
220 Nm torque. It means that MINI Cooper 
is a true badass on a daily basis, but it gets 
short of breath on a highway. Regardless of 
the output, you should try every new MINI 
equipped with an automatic transmission. 
Vigilant like a ninja, it’s a perfect example of 
a dream transmission. Of course, you may 
try to surprise it, but I can guarantee that 
it perfectly knows which gear to put in 
every situation. I hope MINI protects its 
recipe for the mechanism as carefully as 
Coca Cola does. It’s a pure technological 
wonder. After a few days behind its wheel, 
I finally get to know where exactly my 
kidneys are. I can also see a small biceps 
growth, as the steering mechanism 
doesn’t give up easily. No, it’s not a car for 
everyone. Also because of its price. But if 
I were to go through this experience aga-
in, I wouldn’t hesitate even for a while. 

Before I get to the point, let’s clarify one 
thing: there are no more beautiful cars 
available on the market. Looking at every 
MINI car, you can’t help but think that it’s 
filled with joy and happiness in every smal-
lest detail. It’s all because a team of really 
talented people have worked on them. 
Obviously, the manufacturer saw to that 
that nobody could resist the charm of MINI. 
And so we’re provided with a wide selection 
of body colours, which we can find only 
when opening a package of Haribo gummi 
candies. And that’s only the beginning. The 
next part is selecting the colour of the roof, 
rear mirrors and wheels. In a word, before 
you head the showroom to buy your MINI, 
you should take a few days off, because 
you never know how much time you’ll need 
to make up your mind. I got to test MINI 
Cooper Seven limited edition. It’s a tribute 
to Austin Seven model from which the 
production of MINI began in 1959. First 
impression: no surprise, I fall in love at first 
sight. The feeling doesn’t subside after I get 
behind the wheel; here, every detail seems 
to smile at the driver. But I soon realise that 
it’s not a car for everyone. MINI Cooper 
may make life of tall people harder. To be 
more precise, it’s just cramped. The wind-
screen is narrow like in a tank. It’s similar 
to the one in BMW Z4, which is twice as 
cramped by the way. I feel as if I was closed 
in a beautiful shoe box. Lighting may be 
configured randomly. We may also change 
the mood of our MINI. There are two of 
them now: Sport and Green. Their names 
are so clear that it’s easy to guess their me-
aning. But for those who don’t know: Sport 
is a devil incarnate, whereas Green is an 

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.





NOWY WYMIAR 
BIURA

Doświadczeni rekruterzy często 
podkreślają, że atrakcyjnie urządzo-

ne i umeblowane biuro jest znakomitym 
wabikiem dla wartościowych kandydatów, 
szukających przyjaznego miejsca na roz-
wijanie swojej kariery. Pierwsze wrażenie, 
jakie przestrzeń biurowa wywiera na po-
tencjalnym pracowniku podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej, w dużej mierze kształtuje 
jego opinię o organizacji.

W pracy jak w domu
Jeszcze kilkanaście lat temu hasło „biuro” 
nie budziło zbyt pozytywnych skojarzeń. 

Było to raczej miejsce, w którym trzeba 
było „wytrzymać” do wyczekiwanego z ze-
garkiem w ręku końca pracy. Dziś realia 
wyglądają zupełnie inaczej. Biuro stało się 
ergonomiczną przestrzenią, w której już 
nie tylko pracujemy, lecz również bawimy 
się, zawieramy znajomości, rozwijamy 
swoje pasje, odprężamy się, zaspokajamy 
swoje potrzeby, a nawet dbamy o środowi-
sko naturalne. Słowem – jest miejscem, do 
którego wracamy z przyjemnością.

Służy temu wprowadzanie do biur 
specjalnych serii mebli, zaprojektowanych 
zgodnie z ideą customizacji, nakazującą 

dostosowanie się poszczególnych obiek-
tów do potrzeb miejsca i pracowników.

Przykład? Relaks kojarzy nam się 
głównie z wypoczynkiem w domowych 
warunkach, tymczasem podczas wykony-
wania służbowych zadań również warto 
wygospodarować sobie czas na przerwę. 
Wrócimy po niej do swoich czynności 
z większymi pokładami energii, zwłaszcza 
jeżeli w naszej firmie jest wygospodaro-
wana strefa, w jakiej można się choć przez 
chwilę odprężyć.

W takim miejscu doskonale odnajdują 
się meble o charakterze wypoczynkowym, 
które coraz częściej upodabniają się do 
wariantów przeznaczonych do użytku 
domowego. Świadczy to o postępującej 
tendencji do familiaryzacji środowiska 
pracy, sprzyjającej kreowaniu przyjaznej, 
przytulnej atmosfery. Specjaliści zauważają 
bowiem jej pozytywny wpływ na wyniki 
osiągane przez pracowników.

Praca. Od poniedziałku do piątku, z reguły po 8 godzin dziennie. 
Dla wielu z nas jest to czas spędzony w jednym miejscu, często 
– w biurze. Jak sprawić, by przestrzeń ta kojarzyła się nam 
pozytywnie?

TEKST I ZDJĘCIA : MAT. PRASOWE
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Komfort = Efektywność
Podczas badań przeprowadzonych przez British 
Council for Offices oraz Savills niemal 70 procent 
ankietowanych młodych ludzi wskazało przyja-
zny design i wygospodarowane pokoje do relaksu 
w miejscach pracy jako czynniki najbardziej przy-
czyniające się do wzrostu własnej efektywności. 
Liczy się każdy szczegół – kolorystyka, dobór mebli 
i roślinności oraz dodatków.

Jedną z pierwszych, pionierskich firm, które 
zapewniły zatrudnionym osobom takie warun-
ki, było Google. Pracownicy tego koncernu 
mają do dyspozycji m.in. stołówkę z darmowy-
mi posiłkami, ściankę wspinaczkową, siłownię, 
salę do skateboardingu, czytelnię, a nawet 
specjalne miejsca do drzemek czy pracy w po-
zycji leżącej.

Wyniki badań dowodzą, że praca w tak komfor-
towych warunkach może zwiększyć efektywność 
pracy o około 15 proc. Pracownicy dzięki temu 
również silniej identyfikują się ze swoim praco-
dawcą i są bardziej lojalni. Strefy relaksu mają 

chętniej wybierają takie właśnie miejsca 
do pracy. Najbardziej chcemy pracować 
przy naturalnym świetle, wśród żywej 
roślinności i pogodnych barw oraz z wi-
dokiem na morze.

Projektanci i architekci zaczęli szukać 
rozwiązań, by miejsca pracy choć w ma-
łym stopniu zaspokajały potrzebę kontak-
tu człowieka z przyrodą. Nie bez powodu 
coraz większą popularnością cieszą się 
organiczne formy, które mają być kojarzo-
ne ze spontanicznością i autentycznością.

również inną bardzo ważną rolę: przy-
czyniają się do integracji pracowników 
i wzmocnienia więzi w zespole.

W zgodzie z naturą
Innym ciekawym trendem jest tzw. 
biophilic design. Biofilia w dosłownym jej 
tłumaczeniu oznacza „umiłowanie życia 
i form życia”. Zawiera się w niej skłon-
ność do przebywania w żywym otocze-
niu. Wyniki raportu Global Research into 
Biophilic Design, wskazują, że ludzie naj-
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DESIGN POWINIEN NIE TYLKO NAWIĄZYWAĆ
DO NATURY, ALE TEŻ POBUDZAĆ ZMYSŁY 
I DZIAŁAĆ NA WYOBRAŹNIĘ CZŁOWIEKA.
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Design powinien nie tylko nawiązy-
wać do natury, ale też pobudzać zmysły 
i działać na wyobraźnię człowieka. Wyniki 
badania przeprowadzonego przez Human 
Spaces, pokazują, że aż 88 proc. badanych 
zauważyło pozytywny wpływ naturalnych 
elementów i wzorów w aranżacji pomiesz-
czeń biurowych. Co więcej, 77 proc. tych 
samych badanych odczuło poprawę relacji 
pracowniczych. Sama obserwacja imitacji 
przyrody ozdabiających ściany, wpłynęła 
bezpośrednio na obniżenie stresu i bólu.
 
Aranżacja szyta „na miarę”
Kierując się dostrzeżonymi przez specja-
listów wnioskami, firmy mogą udostępnić 
swojej załodze ekskluzywne i ergonomicz-
ne rozwiązania. Najpierw jednak osoby 
odpowiedzialne za aranżację przestrzeni 
biurowej muszą zdecydować, które wa-
rianty będą najlepiej pasowały do indywi-
dualnych potrzeb urządzanej strefy.

Możliwości jest wiele. Uznani produ-
cenci zapewniają możliwość spersonali-
zowania wysokości oparcia, kolorów ramy 

oraz tkanin, co daje duże pole do kreacji. 
Wybierając poszczególne elementy, 
zmienia się nie tylko wygląd mebla, ale 
też jego funkcja. Świetnym przykładem 
jest kolekcja MESH produkcji Fabryki 
Mebli Biurowych MDD. Wysokie oparcie 
z rozległymi bokami tworzy przytulne 
miejsce do odpoczynku, w odizolowaniu 
od otoczenia. Niskie oparcie sprawdzi się 
natomiast w mniejszych pomieszczeniach, 
w których niewielka szerokość sofki ideal-
nie spełnia wymagania funkcjonalne. Nie 
bez znaczenia dla wygody, ale i wizerunku 
firmy jest zastosowanie siedzisk wykona-
nych z najwyższą dbałością o szczegóły.

Meble te powstały dzięki połączeniu 
rzemiosła krawiectwa z precyzją tech-
nologii wielkoseryjnych. Sofom i fote-
lom często towarzyszą uzupełniające 
całość stoliki kawowe oraz pomocnicze. 
Dzięki kilku średnicom blatu, a także 
zróżnicowanym wysokościom, mogą być 
zestawiane w parach lub występować 
pojedynczo, co ułatwia funkcjonalne 
zagospodarowanie przestrzeni biura. 

IN ENGLISH

NEW DIMENSION OF OFFICE

WORK. FROM MONDAY TO FRIDAY, 
USUALLY EIGHT HOURS A DAY. 
MANY OF US ALWAYS SPEND THIS 
TIME IN THE SAME PLACE, NOT 
INFREQUENTLY – IN AN OFFICE. 
WHAT CAN WE DO TO MAKE 
THIS SPACE EVOKE POSITIVE 
ASSOCIATIONS? 

As experienced recruiters often underline, 
attractively arranged and furnished office 
is excellent bait for valuable candidates 
looking for a friendly place conducive to 
pursuing their careers. The first impression 
that the office space makes on a potential 
employee during the job interview greatly 
influences their opinion about the company. 

At work like at home
Several years ago, associations with the 
word “office” weren’t particularly positive. 
Office was perceived as a place in which 
you needed to “endure” until the eagerly 
awaited end of the workday. Today, the 
reality is entirely different. Office has 
become an ergonomic space in which we 
not only work, but also have fun, forge new 
relationships, develop our passions, relax, 
satisfy our needs, and even take care of 
natural environment. In a word, it’s a place, 
to which we come back with pleasure.

It can be achieved through furnishing 
an office with a special series of furniture, 
designed in accordance with the idea of 
customization that consists in adapting 
particular objects to individual needs of 
a given place and employees.

Example? More often than not, we 
associate relax and recreation with re-
sting at home, but it would be worthwhile 
to take a break during work too. After 
recharging our batteries, we will return to 
our professional tasks with considerably 
more energy, especially if we can take 
advantage of a specifically designated 
relax zone at our office.

The perfect choice for a place of this 
type is relaxation furniture which more 
and more often resembles furniture 
designed for home. The phenomenon is 
a telltale sign of the rising tendency to 
familiarize work environment – a process 
that is conducive to creating a friendly and 
cosy atmosphere. Specialists, on the other 
hand, draw attention to its positive influ-
ence on the results achieved by employees.
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Comfort = Efficiency
As the survey carried out by the British Council for Offices 
and Savills revealed, nearly 70% of young respondents indi-
cated a friendly design and a relax zone as the most impor-
tant features that contribute to increasing their efficiency 
at work. Every detail counts – the colouring, the choice of 
furniture, plants and accessories.

One of the first pioneer companies that provided such 
working conditions for its employees was Google. Among the 
facilities that the company’s employees have at their disposal 
is a canteen with free meals, a climbing wall, a gym, a skate-
board room, a reading room, as well as specially designated 
places for taking a nap or working in the lying position.

The research shows that working in such a comfortable 
environment can increase work efficiency by about 15%. 
Additionally, employees identify themselves with their 
employer to a considerably greater extent and are more 
loyal. Moreover, relax zones have yet another important 
role – they contribute to the integration of employees and 
strengthen team relationships.

In harmony with nature
Another interesting trend is the so-called biophilic design. 
Biophila literally translates into “love for life and life forms.” 
It manifests itself in a predilection for spending time in 
natural environment. The Global Research into Biophilic De-
sign indicates that workplaces of this type are chosen most 
willingly. Employees prefer to work by natural light, amongst 
vegetation and cheerful colours, as well as in a place with 
a view of the sea. 

Designers and architects have started to look for new 
solutions that would allow workplaces to satisfy the need 
of communing with nature at least to some extent. What 
enjoys growing popularity are organic forms, meant to be 
associated with spontaneity and authenticity.

Design should not only refer to nature, but also stimulate 
senses and excite imagination. The Human Spaces report shows 
that as many as 88% of respondents observed a positive influen-
ce of natural elements and patters used in the arrangement of 
office spaces. Moreover, 77% of the same group of respondents 
noticed an improvement in their relationships with colleagues. 
The mere looking at walls with nature-related decorations had 
a direct influence on the reduction of stress and pain. 

Arrangement “made to measure” 
Taking specialists’ conclusions into account, companies 
can provide their employees with exclusive and ergonomic 
solutions. But first, people responsible for the office space 
arrangement have to decide what options will best meet 
individual needs of the place.

There are many options. Reputed producers offer the pos-
sibility to customise the height of the backrest, frame colours 
and fabrics, which gives a lot of creative space. By choosing 
particular elements, we can change not only the look of a gi-
ven piece of furniture, but also its function. A great example 
is the MESH collection produced by Fabryka Mebli Biurowych 
MDD (Office Furniture MDD). A high backrest and wide sides 
create a cosy place for relaxation, in isolation from the surro-
undings. A low backrest, on the other hand, will be perfect for 
less spacious offices, in which the small width of the sofa will 
fulfil the functional requirements. What is also important for 
both comfort and the image of a company are seats produced 
with the utmost care and attention to detail.

All those pieces of furniture were created through combi-
ning the tailoring craftsmanship with the precision of large se-
ries technologies. Sofas and armchairs are often accompanied 
by matching coffee tables and supplementary desks. Thanks to 
several diameters of the tabletop and varied heights, they can 
be put together in pairs or stand separately, which facilitates 
the functional arrangement of the office space. 
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oznaczało nie dać się zabić, przeżyć za wszelką 
cenę, kosztem innych, podstępem, instynktem 
przetrwania. Zamiast batalistycznej ejakulacji 
patrzymy na wielką ewakuację. Ale Nolan nie 
mógł zrobić kina czysto pacyfistycznego, wszak to 
superprodukcja: trzeba było oddać świeczkę Bogu 
i diabłu ogarek. Kiedy deheroizuje szeregowych 
żołnierzy, heroizuje cywilów, którzy przyczynili się 
do uratowania kilkusettysięcznej armii przy pomo-
cy własnych jachtów i łódek. No i mamy cały szereg 
efektownych sekwencji walk powietrznych z moim 
ulubionym Tomem Hardym w roli asa przestwo-
rzy – on tu robi za superbohatera, musi wystar-
czyć za całą resztę. Gania w swoim myśliwcem za 

Wojna jako sztuka ucieczki? Survival-
-horror zaczynający się od żołnierskiej 

strach-sraczki wśród wydm? Umundurowa-
ni bohaterowie jako wykończeni fizycznie 
i przerażeni chłopcy, stojący pod ostrzałem 
i czekający, aż ktoś zabierze ich do domu, do 
mamy, na drugą stronę kanału La Manche? 
To się nie może podobać wytatuowanym 
samczykom, wychowanym na polityce histo-
rycznej uwznioślającej wojnę i krew bohate-
rów. To nie jest plakatowa ramota o niesieniu 
śmierci wrogom ojczyzny, takiego filmu 
podwładni ministra Glińskiego nie mogliby 
dofinansować. Na plaży w Dunkierce wygrać 

WOJCIECH KUCZOK

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.

„DUNKIERKA”
REŻ. CHRISTOPHER NOLAN 
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Heinkelami i Messerschmidtami do utraty tchu i paliwa, po 
czym zgrabnie ląduje na plaży, by oddać się w ręce wroga. 
W gruncie rzeczy to bardzo męczące, klaustrofobiczne 
kino, choćby z uwagi na rekordową ilość drastycznych 
scen tonięcia. Ale szlachetne w formie i zmyślne w intencji: 
wojna to nie jest męska przygoda na polu paintballowym, 
wróg pozostaje niewidzialny – jest nim po prostu okrutna, 
brzydka i powolna śmierć, która atakuje zewsząd. Nolan 
znowu wyczynia swoje sztuczki z czasem ekranowym, bar-
dzo komplikując strukturę narracji: mamy tu karkołomnie 
zsynchronizowane trzy plany czasowe: tydzień na lądzie, 
dzień na wodzie i godzinę w powietrzu. Pomysł bardziej 
wyrafinowany niż w „uwstecznionym” Memento, równie 
szalony jak w szufladkowej „Incepcji”, a przy tym, pomimo 
chronologicznej żonglerki, nie utrudniający percepcji. Jak 
na sezon ogórkowy, to jest nadzwyczaj ambitna propozycja 
repertuarowa, najpewniej jeden z oscarowych pewniaków, 
co najmniej w dziedzinie montażu i reżyserii. Jedyną skazą 
na tym filmie pozostaje dla mnie nadobecna muzyka Hansa 
Zimmera, którą mam od dawna za hochsztaplerkę dla mas 
bojących się filharmonii poza godzinami abonamentowych 
poranków. Jakby nie dość było w „Dunkierce” topielców, film 
w tej muzyce także tonie. 

IN ENGLISH

‘DUNKIRK’, 
DIRECTED BY CHRISTOPHER NOLAN

War as an art of retreat? A survival and horror film 
opening with soldiers’ cold feet in the dunes? He-
roes in uniforms shown as deadtired and terrified 
boys, being under fire and waiting for someone to 
take them home, to their mums, to the other side 
of the English Channel? Tattooed males brought 
up on historical politics, worshipping war and the 
blood of heroes, surely won’t enjoy that picture. 
This isn’t an oldfashioned historical work about 
bringing death to the enemies of the homeland; 
Minister Gliński’s subordinates wouldn’t sub-
sidise such a film. On the beach in Dunkirk, to 
win was not to get killed; to survive at all costs, 
at the cost of others, by subterfuge, driven by 
survival instinct. Instead of ballistic ejaculation, 
the audience gets great evacuation. Still, No-
lan couldn’t make a purely pacifistic film, as it’s 
a blockbuster after all: he had to run with the hare 
and hunt with the hounds. Regular soldiers stop 
being heroes; their place is taken by civilians, who 
contributed to rescuing a few thousand troops by 
means of their own yachts and sailing boats. The 
film also features a series of spectacular sequenc-
es of aerial combats with my favourite Tom Hardy 
as the ace of the skies. He’s the superhero here, 
he must do for the rest. In his fighter plane, he 
pursues Heinkels and Messerschmitts relentlessly, 
till he’s out of breath and fuel, and afterwards, he 
touches down lightly on the beach to surrender. 
In fact, it’s a really tiring, claustrophobic produc-
tion, also due to the record number of dramatic 
drowning scenes. At the same time, it’s spotless 
in its form and inventive in intention: war is not 
a manly adventure on a paintball field; the enemy 
remains invisible – it’s just the terrible, ugly, slow 
death coming from everywhere. Again, Nolan 
makes use of his tricks with time by complicat-
ing the narration structure and meticulously 
synchronising three time frames: a week on the 
land, a day on the water, and an hour in the air. 
The idea is more sophisticated than the one in the 
‘reversed’ Memento, equally crazy like the one in 
the mechanical ‘Inception’, and at the same time, 
despite chronological juggling, it doesn’t hamper 
perception. This is an ambitious production as for 
the cucumber season, likely to become one of the 
favourites at the Academy Awards, at least in the 
Director and Editing categories. To me, the only 
flaw of the film lays in Hans Zimmer’s imposing 
score, which I’ve regarded for some time as a trick 
for the masses afraid of the philharmonic going 
beyond subscription mornings. As if all these 
drowned bodies weren’t enough, ‘Dunkirk’ also 
drowns in its music. 
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FOTOGRAF photographer:  Edyta Bartkiewicz – edytabartkiewicz.com
MAKIJAŻ make up: Katarzyna Olkowska
MODELKA model: Zuzanna Żak
STYLISTKA stylist: Joanna Peczkis
Projektant designer: Manner

GIRL LIKE YOU
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Dziś w organizacji wydarzenia liczą się nie tylko wnętrza 
i zaplecze techniczne. „Zwyczajne” sale czy centra 
konferencyjne dawno już spowszedniały, a organizatorzy 
poszukują rozwiązań niestandardowych, które na długo 
zapadną w pamięć.

ŹRÓDŁO: PORT LOTNICZY OLSZTYN-MAZURY

JAK ZORGANIZOWAĆ 
NIECODZIENNY EVENT?

Naprzeciw wychodzi Port Lotniczy Olsztyn-Mazu-
ry, oferując niebanalną lokalizację, kompleksowo 

wyposażoną przestrzeń oraz dodatkowe, nawiązujące do 
miejsca atrakcje dla uczestników wydarzenia.

Niezwykła bryła, niestandardowe wnętrza i kojąca kolo-
rystyka już na starcie zrobią dobre wrażenie na zapro-
szonych gościach. Stylistyka portu nawiązuje do walorów 
środowiska naturalnego Warmii i Mazur – przestrzenie 

wewnątrz terminala wykończone są drewnem i kamie-
niem, a całość w swej prostocie i nowoczesności daje nie-
zwykły efekt. Na lotnisku znajdują się wielofunkcyjne sale 
konferencyjne o łącznej powierzchni 600 m kw., co daje 
ogromne możliwości aranżacyjne. Dodatkowy potencjał 
to taras widokowy terminala, którego klimat jest idealny 
dla organizacji spotkań biznesowych i spędzenia chwil 
pokonferencyjnych. Na miejscu dostępne są niezbędne 
udogodnienia: multimedia, catering oraz – ze względu na 
położenie – transport. Ponadto okolica obfituje w szeroką 
ofertę pobytową.

Scenariusz wydarzenia można wzbogacić o elementy 
związane z awiacją. Aspekt nietypowej lokalizacji idealnie 
dopełnią loty widokowe, pokazy lotnicze czy pokazy 
dronów. Różnorodność udogodnień pozwoliła stworzyć 
propozycje przyjazne i dedykowane biznesowi.
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Dodatkowo na wszystkich podróżujących czarterami oraz 
użytkowników samolotów prywatnych czekają oferty specjalne, 
kompilujące korzystne stawki i usługi.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie  
www.mazuryairport.pl. 

IN ENGLISH

HOW TO ORGANIZE AN UNUSUAL EVENT
TODAY, ORGANIZING AN EVENT DOESN’T COME DOWN ONLY 
TO INTERIORS AND TECHNICAL ASPECTS ANYMORE. “USUAL” 
HALLS OR CONFERENCE CENTRES HAVE ALREADY BECOME 
COMMONPLACE, AND ORGANIZERS LOOK FOR NON-STANDARD 
SOLUTIONS THAT WILL LEAVE A LASTING IMPRESSION.

Olsztyn-Mazury Airport addresses this trend, offering an unu-
sual location, comprehensively equipped rooms and additional 
location-themed attractions for all participants of a given 
event. A unique solid, non-standard interiors and soothing 
colours will impress invited guests right from the start. The 
stylistics of the airport refers to natural assets of Warmia and 
Masuria – interiors in the terminal are finished off with wood 
and stone, and the simplicity and modernity of the whole de-
sign have a truly unusual effect.

The airport houses multifunctional conference halls of 600 
m2 in total, which allows for numerous arrangement possibili-
ties. An additional potential is the terminal’s observation deck 

– its atmosphere is perfect for business meetings and spending 
some time after a conference. All the necessary facilities are 
readily available, including multimedia, catering and – due to 
the location – transport. What is more, the direct vicinity of the 
airport abounds with accommodation offers.

Any event’s scenario can be enriched with elements related to 
aviation. The unusual location will be perfectly complemented 

with sightseeing flights, air shows or shows of drones. 
The diversity of amenities and additional features 
allowed for the creation of offers that are both busi-
ness-friendly and business-dedicated.

To top it all, everyone using charter flights or private 
planes can take advantage of special offers that compile 
profitable rates and services.

More information can be found at  
www.mazuryairport.pl. 
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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






