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GRZEGORZ 
KAPLA

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

 IN ENGLISH

A director, screenwriter, 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 ENGLISH

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

MATEUSZ  
KUSZNIEREWICZ

Obserwuje, a potem opisuje i ko-
mentuje. Głównie sport, ale ma 
w swoim dorobku dwie powieści. 
Na co dzień dziennikarz NC+, ale 
też prezenter wiadomości w TVN 
i TVN24. 

 IN ENGLISH

He observes and then describes 
and makes comments. Mainly 
about sport, but he has two novels 
to his credit too. On a regular 
basis, he is a journalist at NC+ and 
newscaster at TVN and TVN24. 

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 ENGLISH

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

WOJCIECH 
KUCZOK

KATARZYNA
WARNKE

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 ENGLISH

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

MONIKA
SZAŁEK

Redaktor naczelny. Pisze 
głównie o muzyce i turystyce, 
o tym pierwszym również na 
blogu 140db.pl. Kiedyś zostanie 
gwiazdą rocka, ale póki co 
śpiewa w chórze. 

 IN ENGLISH

The chief editor. He writes main-
ly about music and tourism, also 
on the blog 140db.pl in the case 
of the former. One day he will be-
come a rock star, but for the time 
being he sings in a choir. 

JAKUB
MILSZEWSKI

Aktorka, dramaturg, reżyserka. 
Ukończyła krakowską PWST, 
została zaangażowana do Teatru 
Starego w Krakowie, później do-
łączyła do zespołu TR Warszawa. 

 IN ENGLISH
 
An actress, dramatist and direc-
tor. She finished the PWST Na-
tional Academy of Theatre Arts 
in Krakow, worked at the Stary 
Theatre in Krakow and joined the 
team of TR Warszawa. 

Człowiek pracy, gdańszczanin 
z wyboru. Choć większość 
zna go jako żeglarza i Mistrza 
Olimpijskiego, to ma w rękawie 
jeszcze kilka asów. Jest 
biznesmenem, społecznikiem, 
prezesem Fundacji Gdańskiej.

 IN ENGLISH

A working man and a citizen  
of Gdansk by choice. Most of 
us know him as a sailor and an 
Olympic Champion, but he has sev-
eral more aces up his sleeve. He is 
a businessman, a social activist and 
the CEO of Gdansk Foundation. 
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JACEK 
GÓRECKI

Dziennikarz i dramaturg. 
Rocznik 90-ty. Pół życia spędził 
w teatrach, jeszcze więcej w sa-
lach kinowych. To jego domy. 
Wszystko co możliwe przelewa 
na papier.

 IN ENGLISH

A journalist and dramatist. Born 
in 1990. He spent half of his life 
in theatres and even more in 
cinema auditoria. They are his 
houses. He commits everything 
he can to paper.

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

 IN ENGLISH

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

KATARZYNA
ZDANOWICZ

Znawca smaków, współtwórca 
Akademii Kulinarnej Fumenti. 
Przeszedł przez wszystkie 
szczeble branży gastronomicznej. 
Współautor książki „Gastrobanda. 
Wszystko, co powinieneś wiedzieć, 
zanim wyjdziesz coś zjeść”.

 IN ENGLISH

Maven of tastes, co-founder of 
the “Fumenti” Culinary Academy. 
He went through all stages of the 
food industry. Co-author of the 
book “Gastrobanda. Wszystko, 
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 ENGLISH

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

ANNA 
NAZAROWICZ

KAMIL
SADKOWSKI

ALEKSANDRA 
BUDKA

Gdyby nie było muzyki, jej życie 
nie miałoby sensu. Pasjonatka 
radia i klimatu retro, kolekcjo-
nerka płyt, okularów i torebek. 
Od wielu lat związana z radio-
wą Trójką. O muzyce i radiu 
pisze także na blogu.

 IN ENGLISH

Without music her life would be 
completely meaningless. A radio 
and retro style aficionado. 
Collects music albums, 
sunglasses and purses. For years 
has been related to Polish Radio 
Programme 3. Writes on music 
and radio on her blog.

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 ENGLISH

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 Ham-
mer’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, międzyna-
rodowej współpracy i interdy-
scyplinaroności. 

 IN ENGLISH

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

Jest aktorem i prezenterem te-
lewizyjnym, czyli na wrażeniu 
się zna. A jak się na czymś zna, 
to tego uczy – jest ekspertem 
zarządzania wizerunkiem.

 IN ENGLISH

He is an actor and a TV 
presenter so he knows how to 
impress others. And when he 
knows something, he teaches 
it: he is an image management 
expert and instructor in 
business relations.
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PODRÓŻ

NAPISAĆ KSIĄŻKĘ, KTÓRA STANIE SIĘ BESTSELLEREM NIE JEST ŁATWO. KATARZYNIE 
GROCHOLI SIĘ UDAJE. I TAK JUŻ OD KILKUNASTU LAT. ALE KAŻDY SUKCES MA SWOJĄ 
CENĘ. O POŚWIĘCENIACH JAKIE NIESIE ZE SOBĄ NAPISANIE POWIEŚCI ROZMAWIAMY 
Z NAJPOPULARNIEJSZĄ POLSKĄ PISARKĄ, KTÓRA WŁAŚNIE WYDAŁA SWOJĄ 
OSIEMNASTĄ KSIĄŻKĘ „PRZEZNACZENI”.

 TEKST: JACEK GÓRECKI     ZDJĘCIA: EDYTA BARTKIEWICZ   WIZAŻ: JUSTYNA POLKOWSKA

ROZMOWA TALK

W GŁĄB
BOHATERA
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WIEK, DOŚWIADCZENIE SPRAWIA, ŻE TO 
CO KIEDYŚ WYDAWAŁO SIĘ PROSTSZE DO 
WYJAŚNIENIA, Z CZASEM STAJE SIĘ TRUDNIEJSZE, 
WYMAGAJĄCE ZADANIA WIELU PYTAŃ?
Im jestem starsza i dojrzalsza tym bardziej 

wiem, że nic nie wiem. Ale życie jest coraz 

ciekawsze. A dla mnie zawsze fascynujące 

jest to, co pod spodem. To, co między słowa-

mi. To, co między ludźmi.

BUDUJĄC POSTACIE DO SWOICH KSIĄŻEK 
POZNAJE JE PANI BARDZO NAMACALNIE. TAK 
BYŁO TEŻ PRZYPADKU NAJNOWSZEJ KSIĄŻKI 

„PRZEZNACZENI”, KTÓRA KOSZTOWAŁA PANIĄ 
SPORO PRACY I POŚWIĘCENIA.
O tak! To najdłużej pisana powieść, najwięcej 

nagrań do spisania, najwięcej notatek, czasu 

i spotkań z niezwykłymi ludźmi, również 

uzależnionymi od alkoholu, hazardu, 

nieszczęśliwych romansów. Najwięcej 

konsultacji z psychologami. Ale również 

siedzenia w kasynie, słuchania o oszu-

stwach, przekrętach, kłamstwach. Szkolenie 

z zakresu manipulacji – bo jeden z moich 

bohaterów jest manipulantem. Nagrań ze 

specjalistą od samochodów – bo co ja wiem 

o kombinacjach złodziejskich? A mój bohater 

musiał wiedzieć. To była ciekawa dla mnie, 

pisarki, wyprawa w nieznane.

KIEDY WEJŚCIE W ŚWIAT SWOICH BOHATERÓW 
STAJE SIĘ DLA AUTORA NIEBEZPIECZNE?
Dopóki autor wie, że istnieje świat realny, 

oprócz tego, który opisuje – nie jest niebez-

piecznie. Ale samo zanurzanie się w emocje 

bohatera, którego się wymyśla, bywa bardzo 

trudne. Dopóki jest to szczęśliwy i zakochany 

bohater, wszystko jest ok, ale kiedy trzeba 

wejść w skórę człowieka, który jest oprawcą, 

albo ofiarą – zaczyna boleć. Pamiętam, że 

kiedy pisałam „Trzepot skrzydeł” – historię 

toksycznego związku – byli u mnie przyjaciele 

na kolacji, dokładałam do kominka i któryś 

z nich podał mi kawał brzozy, dotknął mojego 

ramienia niespodziewanie i skuliłam się 

odruchowo, jakby mnie zaatakował. Wtedy 

zdałam sobie sprawę, że zatracam granice 

między sobą – pisarką, a moją bohaterką, którą 

właśnie zadręczał przemocą mąż. Kiedy piszę 

muszę być psem, który zamarza w drodze do 

domu i wtedy jest mi zimno. Jestem szczęśliwą 

narzeczoną i facetem, który utracił miłość, 

jestem chłopcem, który w poszukiwaniu dru-

giego brzegu wchodzi w morze. Ale z każdej 

podróży moich bohaterów wracam do siebie 

– do swojego psa i swojego miejsca przy stole, 

a przede wszystkim do własnej duszy. Wzbo-

gacona o nowe doświadczenia i nową wiedzę.

TEGO DOŚWIADCZENIA NAGROMADZIŁA PANI 
PRZEZ LATA BARDZO DUŻO. CZĘSTO BYŁY TO 
BARDZO MOCNE PRZEŻYCIA. BYŁO I KASYNO 
I PRACA W SZPITALU.
W jednym rzędzie bym jednak tego nie 

postawiła. Kasyno jest miejscem, w któ-

rym widać życie – to, że bardziej chcemy 

mieć niż być. W szpitalu jest odwrotnie. 

Naprawdę bardziej chcemy być. Jak mówi 

piękne przysłowie chińskie – za pieniądze 

można mieć seks, ale nie miłość, można 

mieć lekarstwa, ale nie zdrowie, można 

mieć budynek, ale nie dom, można mieć 

stanowisko, ale nie szacunek, można mieć 

zegarek, ale nie czas. Moja praca w szpitalu 

była realna. Śmierć czterdziestu sześciu 

osób, którym wtedy towarzyszyłam, była 

prawdą. I myślę, że to było dla dziewiętna-

stolatki za trudne doświadczenie. Kiedy 

miałam trzydzieści lat usłyszałam, że 

jestem nieuleczalnie chora. Przeżyłam. Te 

doświadczenia jakoś mi się jako pisarce 

przydają. Jestem doświadczoną kobietą. 

Ale każdy z nas ma swoją historię – jedyna 

różnica między mną a innymi jest taka, że 

pan mnie o to pyta, a ja staram się uczciwie 

odpowiadać. O innych wiemy niewiele.

CO PANIĄ NAJBARDZIEJ ZASKOCZYŁO PRZY 
PRACY NAD BOHATERAMI NOWEJ POWIEŚCI?
Zawsze to samo. Wymyśliłam im życiorysy, 

to, co będą robili i w którymś momencie – 

okazuje się, że znowu mi się zbiesili. Tupią 

nogą i zmuszają mnie do zmiany. Mówią: 

„Kasia, jak mogę kochać tego faceta, skoro 

na sto dwudziestej piątej stronie już wiem, 

że…albo wykreśl, że wiem, albo daj mi 

odejść, nie rób ze mnie idiotki! Jeśli mam być 

niekonsekwentna to napisz mnie na nowo! 

Nie zgadzam się!” Albo budzą mnie w nocy: 

„Zmień mnie, niech coś się stanie, żebym zro-

zumiał, że już dosyć, już tak dłużej nie mogę. 

Zatrzęś ziemią, bo wiesz, że mnie niewiele 

rusza! To musi być coś mocniejszego, zabierz 

mi to, na czym mi najbardziej zależy!”

PODRÓŻE W GŁĄB SWOICH BOHATERÓW 
BYWAJĄ WYCZERPUJĄCE. MA PANI NA 
TO RECEPTĘ. Z JEDNEJ STRONY DOM, 
Z DRUGIEJ PODRÓŻE, KTÓRE – JAK SAMA 
PANI PRZYZNAJE – SĄ MOMENTAMI BARDZO 
NIEBEZPIECZNE...
Kiedy byłam w Tajlandii z przyjaciółmi na 

maleńkiej wysepce, mój szwagier poszedł na 

spacer i wrócił blady. Powiedział, że widział 

jaszczurkę, miała może z pół metra. Wiadomo, 

że jak facet złowi małą rybkę to pokazuje, że 

miała metr. Nie potraktowaliśmy go poważnie 

i słusznie. Bo przesadził. Jaszczury na tej wy-

spie miały przynajmniej półtora metra, mam 

te warany na zdjęciach. Ale kiedy zapytałam 

czy są jakieś „danger fish or maybe scorpions”, 

słyszałam zawsze – „not danger! No scorpions. 

Nothing danger”. Oprócz waranów. Na Male-

diwach też nie było nic „danger”. Tylko rekiny. 

W Libii też wszystko było friendly. Oprócz 

skorpionów. Jeden mojej koleżance wyszedł 

spod kranu, kiedy leżała w wannie, w środku 

miasta. Nie spotyka mnie nic niezwykłego, 

ale w każdym zwykłym zdarzeniu widzę 

opowieść. Nie szukam guza. Jestem po prostu 

ciekawa świata i ludzi.

PO TAKICH PODRÓŻACH PRÓCZ PAMIĄTEK, 
SETEK ZDJĘĆ I WSPOMNIEŃ PRZYWODZI 
SIĘ TEŻ RÓŻNEGO RODZAJU OBSERWACJE: 
ZACHOWANIA LUDZKIE CZY ZWYCZAJE, 
KTÓRYCH NIE ZNAMY NA NASZYM PODWÓRKU, 
A KTÓRE GDZIE INDZIEJ SĄ NORMALNOŚCIĄ. 
CO PANIĄ NAJBARDZIEJ ZDZIWIŁO PODCZAS 
TAKICH PODRÓŻY?
Nie będę oryginalna. Dzieci zajadające robale, 

podłużne, skrzypiące, chrupiące karaluchy, 

tak jak frytki, na targu w Bankoku – tysiąc 

razy widziałam to w telewizji, a jednak prze-

gryzienie takiego robala było surrealistyczne. 

Ale bardziej zostają mi w pamięci zdarzenia, 

takie jak święto Matki Boskiej Chorych 

i Cierpiących i procesja w sennym miastecz-

ku na Sycylii,  stare kobiety siedzące na 

krzesełkach w wąskich uliczkach i zagadują-

ce do mnie po sycylijsku. Nie przeszkadzało 

im, że nie rozumiem. Biała wapienna plaża, 

bezludna i bezkresna – to mnie zadziwia. Pies 

na Rodos, za którym biegną koty, bo niesie 

w pysku kawał kurczaka, a który dziś u mnie 

mieszka w Milanówku. Niezwykłe ryby na 

rafach Malediwskich i bezkresna głębia tam, 

gdzie się rafa kończy. Tylko bardzo daleko 

w dole jakaś potężna skała, która nagle 
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JAK MÓWI PIĘKNE PRZYSŁOWIE CHIŃSKIE – ZA PIENIĄDZE 
MOŻNA MIEĆ SEKS, ALE NIE MIŁOŚĆ, MOŻNA MIEĆ LEKARSTWA, 
ALE NIE ZDROWIE, MOŻNA MIEĆ BUDYNEK, ALE NIE DOM, MOŻNA 
MIEĆ STANOWISKO, ALE NIE SZACUNEK, MOŻNA MIEĆ ZEGAREK, 
ALE NIE CZAS. MOJA PRACA W SZPITALU BYŁA REALNA. 
ŚMIERĆ CZTERDZIESTU SZEŚCIU OSÓB, KTÓRYM WTEDY 
TOWARZYSZYŁAM, BYŁA PRAWDĄ. 



ROZMOWA TALK
Dobrze jest pamiętać o tym, że w każdym 

z nas kotłuje się od zdarzeń, uczuć, myśli, 

projekcji, przeniesień, wyobrażeń, doświad-

czeń, o czym inni nie mają pojęcia. Nie wiem, 

dlaczego ktoś dokonuje takich, a nie innych 

wyborów. Świat możemy zmienić na lepszy 

tylko zmieniając siebie w lepszego człowieka.

NAWIĄZUJĄC DO NAJNOWSZEJ KSIĄŻKI: 
CZŁOWIEK MOŻE WSZYSTKO?
Bóg może wszystko. Ale człowiek ma 

wolną wolę – a to dużo. Naprawdę nie 

zdajemy sobie sprawy, że w każdej 

sekundzie każdego dnia to my dokonuje-

my wyboru co i o kim będziemy myśleć, 

co będziemy czuć, czym pojedziemy do 

pracy, czy sprawimy komuś radość, czy 

przykrość. To naprawdę zależy od nas. 

Możemy kochać – i to jest to „wszystko”. 

 IN ENGLISH

A JOURNEY INTO THE CHARACTER
IT ’S NOT EASY TO WRITE A BOOK WHICH 
WILL BECOME A BESTSELLER. KATARZYNA 
GROCHOLA, HOWEVER, HAS SUCCEEDED 
A NUMBER OF TIMES FOR SEVERAL YEARS. 
YET, EVERY SUCCESS HAS ITS PRICE. WE 
ARE TALKING WITH THE MOST POPULAR 
POLISH WRITER, WHO HAS JUST PUB-
LISHED HER EIGHTEENTH BOOK ENTITLED 
PRZEZNACZENI, ABOUT WHAT IT TAKES TO 
WRITE A NOVEL.
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A PANI BOHATEROWIE PANIĄ ZMIENIAJĄ? 
PYTAM DLATEGO, ŻE ZASTANAWIA MNIE CZY 
AUTOR ZACZYNA ROZUMIEĆ OBCE SOBIE 
PROBLEMY, Z KTÓRYMI STYKAJĄ SIĘ JEGO 
POSTACIE? ROZUMIE PANI ICH ZACHOWANIA, 
KTÓRE WCZEŚNIEJ BYŁY NIEZROZUMIAŁE?
Nie, jest raczej odwrotnie. Ponieważ staram 

się patrzeć na ludzi „w głąb” i czasem ich ro-

zumiem (choć nie zawsze jest to łatwe i przy-

jemne), to łatwiej mi wykreować bohatera 

mojej powieści. Życie jest nieprawdopodobnie 

ciekawe i tam gdzie kończą się oceny, zaczy-

na się prawdziwie poznawać świat. A pytanie 

o zachowania ludzi? Hitler wymordował pół 

świata. Ale przecież gdybyśmy spotkali to 

dziecko, którym był kiedyś w przeszłości – 

dzieckiem bitym, niekochanym, odrzucanym 

przez wszystkich – to serce by nam pękało 

z żalu, prawda? Różnica polega wyłącznie 

na tym, że dziecko nie ma wyboru. Tylko 

dorosły ma wybór, co robić ze swoim życiem. 

Dorosłego Hitlera nic nie usprawiedliwia. 

odpływa. Wtedy byłam naprawdę przerażo-

na, bo nic nie było takie, jak mi się wydawało. 

Na dźwięk języka polskiego Tajowie kulą się 

z przestrachem – dla nich jesteśmy głośni, 

szeleszczący, a oni cisi, mili i łagodni. Ale 

zadziwia mnie też orzeł biały na Mazurach, 

cisza na jeziorze, upał, tylko wanty czasem 

zagrają, a orzeł poszybuje gdzieś nad lasem 

i przysiądzie blisko, jakby nie widział łodzi… 

To są moje zadziwienia.

PODRÓŻE PANIĄ ZMIENIAJĄ?
Nie zmieniają, ale wzbogacają. O wszystko, 

o kolory, wzruszenia, krajobrazy, zdarzenia. 

Oglądam czasem zdjęcia i filmy z własnych 

podróży i czuję się jak zdziwiony widz. 

To naprawdę ja? To ja tam byłam i w tym 

wszystkim uczestniczyłam?

WIĘCEJ NA WWW.ANYWHERE.PL

PONIEWAŻ STARAM SIĘ PATRZEĆ NA LUDZI „W GŁĄB” I CZASEM 
ICH ROZUMIEM (CHOĆ NIE ZAWSZE JEST TO ŁATWE I PRZYJEMNE), 
TO ŁATWIEJ MI WYKREOWAĆ BOHATERA MOJEJ POWIEŚCI. ŻYCIE 
JEST NIEPRAWDOPODOBNIE CIEKAWE I TAM GDZIE KOŃCZĄ SIĘ 
OCENY, ZACZYNA SIĘ PRAWDZIWIE POZNAWAĆ ŚWIAT. 
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DO YOUR AGE AND EXPERIENCE MAKE 
THINGS THAT USED TO SEEM SIMPLE 
MORE COMPLICATED, REQUIRING A LOT OF 
QUESTIONS?
The older and more mature I am, the more 

I know that I don’t know anything. Yet, 

life becomes more and more interesting. 

And I’ve always been fascinated by what’s 

beneath. What’s between the lines. What’s 

between people.

WHEN YOU DEVELOP CHARACTERS OF YOUR 
BOOKS, YOU GET TO KNOW THEM PROFOUNDLY. 
THE SAME WITH THE CHARACTERS OF THE 

LATEST BOOK, PRZEZNACZENI, WHICH 
REQUIRED A LOT OF WORK AND EFFORT.
Yes, indeed! This book took the longest 

time to write, required the greatest 

amount of recordings to transcribe, notes, 

time and meetings with extraordinary 

people, also those addicted to alcohol, 

gambling and unfortunate love affairs. 

Consultations with psychologists. But 

also sitting in a casino, listening about 

frauds, scams and lies. Training in manip-

ulation – because one of my characters is 

a manipulator. Recordings with a special-

ist in cars – what can I know about car 

thieves’ tricks. And my character had to 

know. To me as a writer, it was a fascinat-

ing journey into the unknown.

WHEN DOES COMING INTO THE WORLD OF 
CHARACTERS BECOME DANGEROUS TO THE 
AUTHOR?
Until the author knows that apart from 

the described world there is also the real 

one – it’s not dangerous. But immersing 

in the emotions of a character is some-

times really difficult. As long as it’s a hap-

py character who is in love, everything 

is fine, but when you must be in the 

shoes of a person who is an oppressor or 

a victim – it begins to hurt. I remember 

that once, when I was writing Trzepot 

skrzydeł – a story of a toxic relation-

ship – my friends visited me for dinner. 

I was stoking up the fireplace, and one of 

my friends, while handing me a piece of 

birch wood, touched my arm unexpect-

edly. I shrank back instinctively, as if he 

had attacked me. Then I realised that the 

border between myself and a character 

WIĘCEJ NA WWW.ANYWHERE.PL
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I lived. These experiences are useful 

when it comes to writing. I’ve been tried 

by fate. But everybody has their own sto-

ry – a difference between me and other 

people is that you are asking me about it, 

and I’m trying to answer honestly. Little 

do we know about other people.

WHAT SURPRISED YOU THE MOST WHEN YOU 
WERE WORKING ON THE CHARACTERS OF YOUR 
NEW BOOK?
It’s always the same. I think up their lives, 

what they will be doing, and at some point, 

it turns out that they have gone their own 

way. They put their foot down, and make me 

change my plans. They say, ‘Kasia, how can 

I love this guy, when at the page 25 I already 

know that… either cross it out that I know, or 

let me go away, don’t make a fool out of me! If 

I’m inconsistent, describe me again from the 

very beginning! I don’t agree!’ Or they wake 

me up at night, ‘Change me, let something 

happen that will make me understand it’s 

enough and I can’t do it anymore. Shake the 

ground, because you know I’m not easily 

moved! It must be something bigger, take 

what I care about the most from me!’

JOURNEYS INTO THE WORLD OF CHARACTERS 
ARE SOMETIMES EXHAUSTING. BUT YOU HAVE 
A CURE FOR THAT. ON THE ONE HAND, YOUR 

of my book harassed by her husband had 

become fuzzy. When I’m writing, I must 

be a dog which is freezing on its way 

home, and I’m cold; a happy fiancée and 

a guy who lost his love; a boy who walks 

into the sea in search of the other side. 

But from every journey into my char-

acters I come back to myself – to my dog 

and my place at the table, in particular, to 

my own soul. With new experience and 

knowledge I’ve gained.

YOU’VE GAINED A LOT OF EXPERIENCE FOR 
YEARS. AND IT WAS OFTEN HARROWING, SUCH 
AS BEING IN THE CASINO OR WORKING AT THE 
HOSPITAL.
Well, I wouldn’t put them in the same 

category. A casino is a place, where you 

can see life – that we’d rather have than 

be. It’s quite different at the hospital. We 

really wish to live. As a beautiful Chinese 

saying goes – with money you can buy 

sex, but not love; you can buy medicine, 

but not health; you can buy a house, but 

not a home; you can buy a position, but 

not respect; you can buy a clock, but not 

time. My job at the hospital was real. 

The death of forty-six persons I saw 

was real. And I think it was too much 

for a nineteen-year-old girl. When I was 

thirty, I found out I was incurably ill. But 
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HOME, ON THE OTHER HAND, TRAVELLING, 
WHICH – AS YOU ADMIT – CAN SOMETIMES BE 
VERY DANGEROUS…
When I was on a small island in Thailand 

with my friends, my brother-in-law went 

for a walk and came back as pale as a sheet. 

He said that he’d seen a lizard about half 

a metre long. Well, we all know that when 

a man catches a small fish, he says that it’s 

a metre long. We didn’t treat him seriously, 

and we were right. He exaggerated. The 

lizards on the island were at least one metre 

and a half long, I have these monitor lizards 

in pictures. But when I asked whether there 

were any ‘danger fish or maybe scorpions,’ 

I always got the answer, ‘not danger! No 

scorpions. Nothing danger.’ Except for the 

monitor lizards. On the Maldives, there was 

also no ‘danger.’ Except for sharks. In Libya 

everything was ‘friendly’ as well. Except for 

scorpions. A friend of mine was lying in the 

bathtub, and a scorpion came from under 

the tap. It was in the centre of the city. Noth-

ing special happens to me, but I see a story 

behind every event. I don’t look for trouble. 

I’m just curious about the world and people.

WHEN YOU TRAVEL, APART FROM SOUVENIRS, 
HUNDREDS OF PHOTOS AND MEMORIES, YOU 
ALSO GET VARIOUS OBSERVATIONS: HUMAN 
BEHAVIOUR OR HABITS, WHICH SEEM STRANGE 
TO US, AND SOMEWHERE ELSE THEY’RE 
COMMON. WHAT’S THE MOST INTERESTING 
THING THAT YOU’VE SEEN?
I won’t be original. Children eating worms 

– long, crusty cockroaches – like fries in the 

market in Bangkok. I’d seen it thousands of 

times on television, but biting such a worm 

was surrealistic to me. Still, I remember 

more such events as a religious festival 

dedicated to Mother Mary, the Mother of 

the ill and the suffering, and a procession 

in a sleepy town in Sicily, old women 

sitting on the chairs in narrow streets and 

accosting me in Sicilian. They didn’t bother 

I didn’t get a word. A white limestone beach, 

deserted and boundless – it astonishes me. 

A dog on the island of Rhodes chased by 

cats, because it had a piece of chicken in the 

mouth – now it lives in Milanówek with 

me. Remarkable fishes on the Maldives 

reefs and the immense depth where the 

reef ends. At the bottom, in the vast dis-

tance, a single rock, suddenly floating away. 

I was really terrified then, because nothing 

was at it seemed. When the Thai hear the 

Polish language, they cringe – to them, we 

seem loud-mouthed and rowdy, and they 

are gentle and kind. But I’m also astonished 

by white eagles in Masuria – silence by the 

lake, the heat, occasional sounds of shrouds, 

and an eagle soaring over the forest and 

sitting nearby as if it didn’t see the boat… 

That’s what astonishes me.

DOES TRAVELLING CHANGE YOU?
It doesn’t change me, it broadens my mind. 

I capture new colours, emotions, land-

scapes, events. I often look at photos and 

films from my journeys and feel like a sur-

prised spectator. Is it really me? Was I there 

and did I take part in all that?

DO YOUR CHARACTERS CHANGE YOU? I’M 
WONDERING WHETHER AN AUTHOR BEGINS 
TO UNDERSTAND OTHER PEOPLE’S PROBLEMS 
WHICH THE CHARACTERS ARE FACED WITH? 
DO YOU UNDERSTAND THEIR BEHAVIOUR THAT 
USED TO BE OBSCURE?
Well, I think it’s the other way round. I try 

to look deeply at people and I sometimes 

understand them (although it’s not always 

easy and pleasant), so it’s easier to me to 

develop a character of my book. Life is truly 

fascinating, and when you stop judging, 

you begin to get to know the world for 

real. People’s behaviour? Hitler slaugh-

tered half the world. But if we met a child, 

whom he was in the past – a child that’s 

abused, unloved and rejected by every-

body – our heart would break, wouldn’t it? 

The difference is that a child doesn’t have 

a choice. Only an adult can choose how 

to live. So there’s no justification for the 

actions of adult Hitler. One should bear in 

mind that every person is full of events, 

emotions, thoughts, projections, ideas, be-

liefs, experiences unknown to everybody 

else. I don’t know why a person chooses to 

act in a particular way. Charity begins at 

home – the only way to change the world is 

to change ourselves.

WITH REFERENCE TO YOUR LATEST BOOK: CAN 
A HUMAN DO EVERYTHING?
God can do everything. But a man was 

given free will – and that’s a lot. We don’t 

realise that in every second of every day, 

we choose what we think, what we feel, 

what we drive to work, whether we make 

other people happy or sad. It’s really up to 

us. We can love – and that is ‘everything.’ 





PODRÓŻE TRAVEL

PISZE O SOBIE: PODRÓŻNICZKA Z KORPORACYJNĄ PRZESZŁOŚCIĄ. 
ZWIEDZIŁA PONAD CZTERDZIEŚCI KRAJÓW. ZAKOCHAŁA SIĘ 
W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ. INSPIRUJE INNYCH DO PODRÓŻOWANIA. 
I WCIELA W ŻYCIE IDEĘ „SLOW TRAVEL”. POZNAJCIE ANIĘ KNAPIK, 
AUTORKĘ BLOGA EKSPLORATORKA.PL.

 TEKST I ZDJĘCIA: ANNA KNAPIK, EKSPLORATORKA.PL

 ŚWIAT
EKSPLORUJĄC
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GFW: TYLE WIDZIAŁAŚ, TAK WIELE 
PRZEŻYŁAŚ… A O CO DOKŁADNIE CHODZI 
Z EKSPLORACJĄ ŚWIATA?
ANNA KNAPIK: Dla mnie eksploracja świata 

to nie tylko odkrywanie miejsc, ale przede 

wszystkim ludzi, obcej kultury i siebie 

samej. Miejsca są piękne, dają możliwość 

podziwiania krajobrazów, które normalnie 

znamy tylko z retuszowanych pocztówek, 

prasy podróżniczej, czy małego ekranu – 

tym razem w realu, chłonąc je wszystkimi 

zmysłami. Ale dla mnie są tylko pretekstem 

do eksploracji głębszych – poznania ludzi, 

ich kultury, a przede wszystkim siebie.

Podróże otwierają oczy, poszerzają 

horyzont, pokazują inność. Ale też nie-

ustannie zmuszają nas do przekraczania 

własnych granic komfortu w niemal 

wszystkich aspektach – od kontaktu z dru-

gim (obcym) człowiekiem, przebywania sa-

memu, zwiększonego wysiłku fizycznego, 

innej diety, odmiennego klimatu, obcego 

języka, na nieznanej kulturze i zwycza-

jach skończywszy. Drastycznie zwiększa 

się akceptacja dla świata, innych ludzi, 

wydarzeń zewnętrznych i praw natury. 

W podróży nie ma miejsca na uprzedzenia, 

nietolerancję, ksenofobię. Pokorniejemy, 

uczymy się przyjmować ze spokojem wiele 

rzeczy, które wcześniej wywoływały we-

wnętrzną niezgodę, a nawet bunt. To wła-

śnie ten typ eksploracji najbardziej mnie 

interesuje, bo nawet najciekawsze miejsce 

pozostanie tylko miejscem, jeśli nie damy 

sobie szansy poznać jego wnętrza.

Moimi obserwacjami o sobie, ludziach 

i świecie dzielę się na blogu www.

eksploratorka.pl. Podróż jest pasją, która 

daje mi kontekst do coraz to nowszych 

odkryć, spostrzeżeń i refleksji, a blog jest 

narzędziem do ich komunikacji. Jest też 

miejscem, które ma dostarczyć inspiracji 

i motywacji – do podróżowania, dokony-

wania zmian w życiu, realizacji marzeń. 

Gdyż jako naród, często migrowaliśmy 

w historii – stąd dużo nas w świecie – lecz 

wciąż mało w drodze.

GFW: TO JAKIE SĄ DOKŁADNIE TERENY 
EKSPLORACJI? I JAKIE SĄ TWOJE DALSZE 
MARZENIA?
ANNA KNAPIK: W sumie odwiedziłam 

ponad 40 krajów Europy, Azji i Ameryki 

Łacińskiej. Jestem miłośniczką Ameryki 

Łacińskiej i latynoskiego temperamentu, 

wiecznie targaną słabością do zupełnie 

odmiennej Azji. Stąd poza Europą najczę-

PODRÓŻE TRAVEL

WIĘCEJ NA WWW.ANYWHERE.PL



PODRÓŻ JEST PASJĄ, KTÓRA DAJE MI KONTEKST DO CORAZ TO 
NOWSZYCH ODKRYĆ, SPOSTRZEŻEŃ I REFLEKSJI, A BLOG JEST 
NARZĘDZIEM DO ICH KOMUNIKACJI. JEST TEŻ MIEJSCEM, KTÓRE 
MA DOSTARCZYĆ INSPIRACJI I MOTYWACJI – DO PODRÓŻOWANIA, 
DOKONYWANIA ZMIAN W ŻYCIU, REALIZACJI MARZEŃ. 
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ściej podróżuję właśnie po Azji i Ameryce 

Łacińskiej. W ostatniej, dziewięciomiesięcz-

nej podróży odwiedziłam w sumie 8 krajów 

Ameryk – USA, Kanadę, Meksyk, Kostary-

kę, Nikaraguę, Panamę, Kolumbię i Kubę. 

Po raz pierwszy stanęłam na północno-

amerykańskiej ziemi, dołączając do listy 

odwiedzonych krajów Stany Zjednoczone 

i Kanadę. Odwiedziłam 6 stanów USA, 

przejechałam całe zachodnie wybrzeże 

Stanów od Seattle do San Diego, zamiesz-

kałam w pustynnej Arizonie z nieznanym 

mi wcześniej krajobrazem czerwonej skały 

i ogromnych rozmiarów kaktusami przed 

oknami. Zjeździłam bezkres Meksyku 

od Pacyfiku po Atlantyk. Podziwiałam 

leniwce, iguany oraz rzadkie gatunki owa-

dów i ptaków na Kostaryce, która słynie 

z największej bioróżnorodności na świecie. 

Zamieszkiwałam wyspę uformowaną 

przez dwa wulkany położoną pośrodku 

ogromnego jeziora w Nikaragui. Na własne 

oczy zobaczyłam Kanał Panamski – jedną 

z najważniejszych dróg wodnych świata. 

Zakochałam się w Kolumbii, która zachwy-

ciła mnie bogactwem krajobrazu i niezwy-

kłą dobrocią ludzi. Na koniec zatańczyłam 

salsę na ukochanej Kubie. To tylko wybra-

ne miejsca, które odwiedziłam, ale te, które 

najbardziej zapadły w pamięci.

GFW: SPĘDZIŁAŚ TROCHĘ CZASU NA KUBIE. 
CZY TO MIEJSCE JAKOŚ SZCZEGÓLNIE CIĘ 
PORUSZYŁO? CHCIAŁABYŚ TAM WRÓCIĆ?
ANNA KNAPIK: Kubę w tej podróży odwie-

dziłam już po raz drugi. W lutym 2015 roku 

spędziłam na wyspie miesiąc, który okazał 

się punktem zwrotnym w moim podróżni-

czym (i nie tylko) życiu – wróciłam głodna 

czegoś wielkiego i stało się jasne, że muszę 

wyjechać i to na dłużej. Tak zrodziła się idea 

podróży długiej, dziewięciomiesięcznej.
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Rum, cygara, salsa i znienawidzony 

przez mieszkańców naszej części Europy 

ustrój polityczny – z tym zwykle niewta-

jemniczonym kojarzy się Kuba. Natomiast 

Kuba to miejsce z tzw. podwójnym dnem, 

kraj paradoksów. Z jednej strony bajkowe 

plaże, na których wypoczywają tysiące 

turystów każdego roku, z drugiej bieda. 

Przeciętny Kubańczyk na państwowej 

posadzie zarabia 20 dolarów miesięcznie. 

Jako że nikt nie jest w stanie przeżyć za te 

pieniądze, wielu Kubańczyków ma dwie 

albo trzy prace. Nie jest wcale rzadkością, 

że lekarz, dentysta, fizjoterapeuta czy 

urzędnik bankowy po godzinach zamienia 

się w kierowcę taksówki, kucharza w hote-

lowej restauracji czy mechanika samocho-

dowego, aby dorobić. Do tego dochodzą 

kreatywne sposoby zarobienia, a co za 

tym idzie nowe „zawody” – od ulicznych 

nagabywaczy sprzedających (z reguły 

podrabiane) cygara i inne kubańskie rary-

tasy, po nauczycieli tańca, przewodników 

turystycznych, na usługach o charakterze 

stricte seksualnym skończywszy.

Pomimo tych niezaprzeczalnych 

absurdów Kuba ma niepowtarzalną magię. 

Nigdzie indziej nie widziałam takiej radości 

życia u ludzi, którym wcale łatwo nie jest, 

nigdzie nie słyszałam tyle zagrzewającej 

do tańca muzyki na ulicach, nigdzie nie 

obserwowałam ludzi tańczących z taką 

lekkością i naturalnością. Bo Kubańczyk 

z tym się rodzi, ma to w sercu, i miejmy 

nadzieję, pozostanie z tym, niezależnie od 

tego, co wkrótce wydarzy się w stosunkach 

polityczno-ekonomicznych między Kubą 

a USA i resztą świata.

GFW: JAK GODZISZ ZWYCZAJNE ŻYCIE 
Z PODRÓŻOWANIEM? PATRZĄC NA TWOJE 
WYPRAWY MA SIĘ WRAŻENIE, ŻE CAŁY CZAS 
JESTEŚ W PODRÓŻY. TYLKO TO WYPEŁNIA 
OBECNIE TWÓJ CZAS?
ANNA KNAPIK: Zdefiniujmy „zwyczajne 

życie”… Jeśli chodzi o pracę od poniedziałku 

do piątku, mieszkanie, samochód, to żad-

nego z nich już nie posiadam. We wrześniu 

2015 porzuciłam swoje poukładane życie 

trzydziestolatki w Warszawie, pracę w mię-

dzynarodowej korporacji, wygodne miesz-

kanie, upłynniając co ważniejszy dobytek 

i ruszyłam w podróż życia. Niedawno wró-
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ciłam po 9 miesiącach i już wiem, że nic nie 

będzie takie samo. Podróż zmieniła mnie 

nieodwracalnie, rozpoczyna się nowy etap 

w moim życiu – etap eksploracji dalszych, 

a przede wszystkim głębszych. Powrót do 

„zwyczajnego życia” oznaczałby, że ta po-

dróż była tylko przygodą, oderwaniem się 

od codziennej rutyny, dłuższym urlopem. 

A była czymś o wiele większym. Moje plany 

na najbliższą przyszłość skupiają się wokół 

intensywnego rozwoju bloga i motywowa-

nia innych do podróżowania i odkrywania 

świata i siebie. Myślę, że w tym temacie jest 

w Polsce jeszcze wiele do zrobienia. Planuję 

też oczywiście kolejne podróże.

GFW: CO JEST DLA CIEBIE ESENCJĄ PODRÓŻY? 
MIEJSCA? LUDZIE? SMAKI?
ANNA KNAPIK: Jak wspomniałam już wcze-

śniej, miejsca są tylko pretekstem do eks-

ploracji głębszych, a podróż kontekstem do 

nauki o sobie i ludziach. Co nie znaczy, że 

nie smakuję, próbuję, kosztuję. Uwielbiam 

jeść i jeśli trafię na swoje smaki, to jestem 

w raju. Jestem wielką miłośniczką azjatyc-

kiej kuchni, stąd w Azji czuję się świetnie. 

W Ameryce Łacińskiej z kolei nie przestaje 

mnie fascynować latynoski temperament, 

otwartość na drugiego człowieka i cele-

bracja życia. I właśnie to chyba jest esencją 

podróży dla mnie – poznanie jak żyją inni. 

A żyją nieraz skrajnie różnie od nas, co 

nie oznacza, że źle. Po prostu inaczej. Ten 

wgląd w inne kultury, style życia, potra-

wy, tańce, obrządki, sposoby spędzania 

wolnego czasu niesamowicie otwiera, poka-

zuje inną perspektywę, daje dystans do 

rzeczywistości i samego siebie. A to z kolei 

zapewnia nam rozwój – jako istoty ludzkie, 

jednostki społeczne. A o rozwój i podążanie 

naprzód chyba w tym wszystkim chodzi.

GFW: GDZIE KONIECZNIE CHCESZ WRÓCIĆ 
JESZCZE RAZ?
ANNA KNAPIK: Jest kilka takich miejsc. Na 

pewno chcę wrócić do ukochanej Kolumbii, 

która zauroczyła mnie nie tylko pięknem kra-

jobrazu, ale przede wszystkim dobrocią ludzi. 

Kubańczycy są niezwykle serdeczni, uczyn-

ni, pomocni, witają przybyszów z otwartymi 

ramionami, mimo że sami przez lata nie mieli 

lekko. Jako jeden z największych producen-

tów kokainy na świecie, Kolumbia w latach 

70-tych i 80-tych przerodziła się w kolebkę 

przemocy i narkotykowego terroru, gdzie set-

ki ludzi ginęły jak muchy na ulicach każdego 

dnia. Kraj wykonał jednak sporo pracy, aby 

poprawić wizerunek, a przede wszystkim 

ograniczyć niechlubną narkotykową dzia-

łalność. Z dobrym skutkiem – podczas blisko 

dwóch miesięcy spędzonych w Kolumbii 

czułam się bardzo bezpiecznie, byłam witana 

z niesamowitą serdecznością, zawiązałam 

przyjaźnie „na życie”. Poza Kolumbią na pew-

no wrócę jeszcze do Stanów, których, mimo 

blisko pięciomiesięcznego pobytu, udało mi 

się zwiedzić tylko ułamek, do Indonezji, która 

zachwyciła mnie dzikością krajobrazu oraz 

na ukochaną Kubę. 

 IN ENGLISH

EXPLORING THE WORLD

AS SHE WRITES ABOUT HERSELF, SHE’S 
A TRAVELLER WITH A CORPORATE PAST. SHE 
VISITED OVER 40 COUNTRIES. SHE FELL IN LOVE 
WITH LATIN AMERICA. SHE INSPIRES OTHERS TO 
TRAVEL. AND SHE REALISES THE IDEA OF “SLOW 
TRAVEL.” MEET ANIA KNAPIK, THE AUTHOR OF 
THE BLOG EKSPLORATORKA.PL.

GFW: YOU’VE SEEN SO MUCH, YOU’VE 
EXPERIENCED SO MUCH… BUT WHAT DO YOU 
MEAN EXACTLY BY „EXPLORING THE WORLD”?
ANNA KNAPIK: For me, exploring the world 

is not only discovering places, but first 

and foremost people, foreign cultures and 

myself. Places are beautiful, they give you 

the opportunity to admire landscapes that 

we usually know only from the retouched 

postcards, travel magazines or televi-

sion –in reality, to absorb them with all 

our senses. But for me, they are only the 

pretext for further, deeper exploration – 
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meeting people, learning their culture, and 

myself. Travels open your eyes, broaden 

your horizons and show the “otherness”. 

But also ceaselessly force us to leave our 

comfort zone in almost all respects, e.g. 

establishing contact with another (strange) 

person, spending time in solitude, making 

intensified physical effort, as well as facing 

another diet, another climate, foreign 

language, foreign culture and customs, to 

name only a few. Your acceptance for the 

world, people, events and laws of nature 

rises drastically. When you’re travelling, 

there’s no place for prejudices, intolerance, 

xenophobia. We become humbler; we learn 

to calmly accept many things to which we 

used to object, sometimes very strongly. It’s 

precisely this type of exploration that I’m 

interested in the most, because even the 

most interesting place will remain only 

a place if we pass up the chance to fathom 

its secrets. I share the observations about 

myself, people and the world on my blog 

www.eksploratorka.pl. Travel is a passion 

which provides me with the context for 

further discoveries, observations and 

reflections, and the blog itself is a tool for 

conveying them to others. It’s also a place 

that is supposed to give me inspiration and 

motivation – for travelling, changing my 

life, chasing my dreams. Because as a na-

tion, we have often migrated – that’s why 

there’s a lot of us in the world now – but so 

few of us are on the move nowadays.

GFW: SO WHAT ARE THE AREAS OF 
EXPLORATION EXACTLY? AND WHAT ARE YOUR 
FURTHER DREAMS?
ANNA KNAPIK: All in all, I visited over 40 

countries in Europe, Asia and Latin America. 

I’m a fan of Latin America and Latin-

American temperament, and I’ve fallen 

for the totally different Asia. That’s why 

besides Europe, I mostly travel through 

Asia and Latin America. During my most 

recent, 19-month-long journey, I visited the 

total of eight countries in both Americas 

– the USA, Canada, Mexico, Costa Rica, 

Nicaragua, Panama, Colombia and Cuba. 

For the first time I set foot on the North 

American soil, adding the USA and Canada 

to my list of visited countries. I visited six 

American states, I drove throughout the 

entire American western coast from Seattle 

to San Diego. I lived in the sandy Arizona 

with the (then) unfamiliar landscape of red 

rocks and enormous cacti in front of my 

windows. I traversed the boundlessness 
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of Mexico, from the Pacific Ocean to the 

Atlantic Ocean. I admired sloths, iguanas 

and rare species of insects and birds in Costa 

Rica, famous for the greatest biodiversity 

in the world. I lived on an island formed by 

two volcanoes, located in the middle of the 

biggest lake in Nicaragua. I saw the Panama 

Canal with my own eyes – it’s one of the 

most important waterway in the world. I fell 

in love with Colombia, which impressed me 

with its richness of landscapes and unusual 

kindness of people. At the end, I danced 

salsa in the beloved Cuba. These are only 

few places I visited, but those are engraved 

in my memory the most.

GFW: YOU SPENT SOME TIME IN CUBA. DID THIS 
PLACE MOVE YOU IN ANY SIGNIFICANT WAY? 
WOULD YOU LIKE TO GO BACK THERE?
ANNA KNAPIK: I visited Cuba during this 

journey for the second time. In February 

2015, I spent a month there, which turned 

out to be a turning point in my travelling 

(and not only) life – I came back, thirsting 

for something big, and it became plain as 

day that I need to go somewhere, and this 

time for a longer time. That was how the 

idea of a 9-month-long journey was born. 

Rum, cigars, salsa and a political system 

that is hated by the residents of our part of 

Europe – these are the main associations 

with Cuba for those who are not in the 

know. But Cuba is a place that has much 

more to offer, it’s a country of paradoxes. On 

the one hand, there are wonderful beaches 

on which thousands of tourists bask in the 

sun each year, on the other hand – abject 

poverty. The average Cuban working in the 

public sector earns 20 dollars per month. 

Because no one could possibly survive on 

this money, many Cubans have two or three 

jobs. It’s not rare to see doctors, dentists, 

physiotherapists or bank clerks who work 

additionally as taxi drivers, cooks in hotel 

restaurants or car mechanics, just to make 

more money. What is more, there are also 

the creative ways of earning money, and, 

subsequently, new “jobs” – from street 

pitchmen selling (usually fake) cigars and 

other Cuban delicacies, through dance 

instructors and tourist guides, to people 

providing services of a strictly sexual 

character. Despite those undeniably absurd 

situations, Cuba is full of unique magic. In 

no other place have I seen such joy of life 

in people who don’t have it easy, heard so 

much energizing and dance-inspiring music 

on the streets and observed people dancing 

with such lightness and naturalness. 

Because a Cuban is born with all those 

things, they have them in their hearts, and 

let’s hope they’ll preserve them irrespective 

of what will happen in the political and 

economic relationships between Cuba, the 

USA and the rest of the world.

GFW: HOW DO YOU RECONCILE YOUR 
EVERYDAY LIFE WITH TRAVELLING? WHEN YOU 
THINK ABOUT YOUR JOURNEYS, YOU CAN BE 
UNDER THE IMPRESSION THAT YOU LIVE OUT 
OF A SUITCASE. IS THAT THE ONLY THING THAT 
CONSUMES YOUR TIME RIGHT NOW?
ANNA KNAPIK: Let’s define “everyday 

life”… If we are talking about working 

from Monday to Friday, an apartment, 

a car, then I don’t posses any of that 

anymore. In September 2015, I abandoned 

my structured life of a thirty-year-old 

woman living in Warsaw, my job in an 

international corporation and comfortable 

apartment, liquidating my more valuable 

assets, and set out on the journey of my 

life. Recently, I came back after 9 months 

and I know that nothing will ever be 

the same. The journey has changed 

me irreversibly, and a new stage in my 

life begins – a stage of further, deeper 
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explorations. Going back to “ordinary 

life” would mean that the journey was 

only an adventure, a breather from the 

everyday routine, a longer vacation. And 

it was something much bigger than that. 

My plans for the nearest future revolve 

around the development of my blog and 

motivating others to travel and discover 

world and themselves. I think that in this 

respect there’s a lot to do in Poland. Of 

course, I also plan to go on other travels.

GFW: WHAT IS THE ESSENCE OF JOURNEY FOR 
YOU? PLACES? PEOPLE? FLAVOURS?
ANNA KNAPIK: As I mentioned before, places 

are only the pretext for further, deeper 

exploration, and travel – a context for 

getting to know myself and other people. 

Which doesn’t mean that I don’t taste 

flavours, don’t experiment with food. I love 

eating and if I happen upon my favourite 

flavours, I ‘m on cloud nine. I’m a huge fan 

of Asian cuisine, and that’s why I feel so 

at ease in Asia. In Latin America, on the 

other hand, I’m constantly fascinated by 

Latino temperament, openness for another 

person and celebration of life. And this is 

the essence of any journey for me – getting 

to know other ways of life. And people live 

in a totally different way than us, which 

doesn’t mean their ways are worse. Just 

different. This insight into other cultures, 

styles of life, dishes, dances, rites, pastimes – 

it all makes you incredibly open, shows you 

a different perspective, makes you distance 

yourself from the reality and yourself. And 
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this, in turn, develops us – as human beings, 

social units. And it is development and 

pushing forward that it is all about.

GFW: WHERE WOULD YOU LIKE TO GO BACK?
ANNA KNAPIK: There are several such 

places. I definitely want to go back to my 

beloved Colombia which charmed me not 

only with the beauty of landscapes, but 

primarily with the kindness of people. 

Colombians are exceptionally cordial, 

helpful, they greet visitors with open arms, 

even though they haven’t had it easy 

in the past years. As one of the biggest 

producers of cocaine in the world, in the 

1970s and 1980s Colombia transformed 

into the cradle of violence and drug terror, 

where hundreds of people died like flies 

on the streets each day. The country has 

done quite a lot to improve its public image, 

and, above all, to limit the inglorious 

drug activity. And to good effect – during 

almost two months I spent in Colombia, 

I felt really safe, I was greeted with 

incredible kindness and I made friends “for 

life.” Apart from Colombia, I’ll definitely 

go back to the USA, of which I managed 

to see merely a fraction, although I was 

there for almost five months. I’ll also want 

to return to Indonesia, which charmed me 

with the wildness of landscape, and to my 

beloved Cuba. 
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CHOĆ NAJNOWSZY KRYMINAŁ ARCHEOLOGICZNY MARTY GUZOWSKIEJ 
NOSI TYTUŁ „CHCIWOŚĆ”, A JEGO GŁÓWNA BOHATERKA ARCHEOLOŻKA 
PO GODZINACH JEST ZRĘCZNĄ ZŁODZIEJKĄ, TO SAMA AUTORKA CHCIWA 
W ŻADEN SPOSÓB BYĆ NIE MOŻE. BO PRZECIEŻ JEST ARCHEOLOGIEM.

 TEKST: JAKUB MILSZEWSKI     ZDJĘCIA: SZYMON KOBUSIŃSKI

JAKO ARCHEOLOGA PRACUJĄCEGO NA 
WYKOPALISKACH NIE KORCIŁO PANI KIEDYŚ, 
ŻEBY COŚ Z TYCH WYKOPALISK ZABRAĆ?
(śmiech) Ta moja książka jest chyba niezła, 

bo wszyscy mnie o to pytają, jakby się zasu-

gerowali chęcią głównej bohaterki, żeby coś 

z tych wykopalisk świsnąć. Nie, nie korciło 

mnie, a to dlatego, że ja w ogóle jestem chy-

ba ostatnią osobą, która powinna mieć coś 

cennego w domu. W rodzinie słynę z tego, 

że nie należy mi powierzać rodzinnej 

porcelany, bo ona przetrwa u mnie góra pół 

roku, a potem umrze śmiercią naturalną. 

Nie jestem typem zbieracza, posiadacza. 

Natomiast rzeczywiście bardzo lubię mieć 

ten fizyczny kontakt z przeszłością. To coś 

fantastycznego. Czyli: mieć bym tego nie 

chciała, ale bardzo lubię fakt, że odkopuję to 

i dotykam tego własnymi rękami.

CZYLI SIMONA BRENNER, BOHATERKA 
„CHCIWOŚCI”, NIE JEST WZOROWANA NA PANI?
Nie. Źle bym na tym wyszła, gdybym wzo-

rowała swoich bohaterów na mnie. Znam 

kilku ludzi, którzy mają w sobie potencjał, 

by zostać bohaterami powieści, ale do nich 

nie należę. Oczywiście łatwo, przyjemnie 

i dobrze pisze mi się powieść o bohaterce, 

która jest archeolożką, bo znam ten zawód 

od podszewki i nie muszę się zastanawiać, co 

ma ona zrobić w danej sytuacji, bo po prostu 

to wiem. Jeśli chodzi o charakter, to Simona 

jakieś tam moje cechy ma, ale nie dużo. Jest 

oczywiście o wiele barwniejszą postacią niż 

ja i większość znanych mi osób.

A INNE POSTACIE MAJĄ SWOJE PIERWOWZORY 
W RZECZYWISTOŚCI?
Mam taki zwyczaj, że często nadaję boha-

terom imiona moich znajomych i bliskich, 

choćby po to, żeby zrobić im prezent. 

Konstantinos nosi imię mojego najbliższego 

przyjaciela Konstantinosa Paschalidisa, 

który po pierwsze nie wygląda jak ten 

w książce, po drugie – nie zachowuje się 

tak, po trzecie – nie pracuje na Samotrace, 

tylko w Muzeum Narodowym w Atenach. 

Andreas ma cechy fizyczne innego mojego 

przyjaciela, pół Greka, pół Austriaka, ale to 

tyle. Moje postacie mają taką cechę, że bar-

dzo szybko wymykają mi się spod kontroli. 

To mi się zdarzało już w poprzednich książ-

kach – brałam sobie jakiegoś znajomego na 

postać drugoplanową, po prostu po to, żeby 

było mi łatwiej, a on mi się wymykał spod 

kontroli i zachowywał się zupełnie inaczej, 

niż zachowałby się ten mój znajomy. Dlatego 

z tego zrezygnowałam. Ale wciąż pożyczam 

cechy fizyczne znajomych bądź ich imiona.

TO WYMYKANIE SIĘ SPOD KONTROLI TO CHYBA 
NAJFAJNIEJSZA RZECZ W TWORZENIU 
FABUŁY. NADAJE SIĘ POSTACIOM JAKIEŚ CECHY 
A POTEM ZOSTAWIA SIĘ JE SAMYM SOBIE 
I OBSERWUJE SIĘ, JAK ONE WCHODZĄ ZE SOBĄ 
W INTERAKCJĘ.
Muszę panu powiedzieć, że to jest rzeczywi-

ście dla mnie najbardziej niesamowita cecha 

pisarstwa. Pierwszy raz przydarzyło mi się 

to przy pierwszej powieści. Opisywałam 

jakąś drobną scenę, zupełnie nieznaczącą 

dla akcji, taki wypełniacz. W pewnym 

momencie jedna z bohaterek się rozpłakała. 

Nie planowałam tego. To było niesamowite. 

Miałam wrażenie, że ktoś mi dyktuje tekst, 

że ona po prostu musi się rozpłakać w tym 

miejscu. Okazało się, że to się dzieje coraz 

częściej. Moi bohaterowie na początku robią 

z grubsza to, co im każę, a potem już nie. 

Strasznie fajnie jest podążać za nimi. Dużo 

czasu spędzam na konstruowaniu moich 

bohaterów. Robię to zawsze na początku. 

Kiedy są już tacy niemal z krwi i kości, mają 

dokładnie sprecyzowane cechy charakteru, 

mogę za nimi tylko podążać. Wiadomo, że 

żadne z nich nie zrobi nic wbrew sobie, albo 

zrobi, ale tylko pod przymusem, co też się na 

nim jakoś odbije. Czasami mam wrażenie, 

że oglądam film, że moi bohaterowie coś 

odgrywają, a ja to tylko muszę opisać.

BOHATEREM PANI POPRZEDNICH KSIĄŻEK 
BYŁ MARIO YBL. W JEDNYM WYWIADZIE 
ZAPOWIEDZIAŁA PANI 5 KSIĄŻEK Z NIM W ROLI 
GŁÓWNEJ. DO TEJ PORY UKAZAŁY SIĘ TRZY.
Czwarta ukaże się w październiku. Tekst 

już jest gotowy, właśnie w tej chwili pracuję 

nad redakcją. Wydaje mi się, że musiałam 

trochę odpocząć od Maria. On jest męczą-

cym i absorbującym bohaterem. Był czas, że 

rzeczywiście „żyłam z Mariem” i nadszedł 

moment, w którym zdecydowałam, że dość 

tego, trzeba się od niego troszkę wyzwolić. 

Spróbowałam z nową bohaterką i mam teraz 

problem, bo okazało się, że jest ona równie 

męcząca i absorbująca, co Mario, a już 

zobowiązałam się, że napiszę kolejny tom jej 

przygód. Mam teraz na głowie nie jednego 

męczącego bohatera, a dwóch. Wpadłam 

z deszczu pod rynnę.

DLA CZYTELNIKÓW TRZEBA SIĘ CZASAMI 
POMĘCZYĆ.
Trzeba. Ale faktycznie, to jest bardzo fajne 

właśnie przez to, że ci bohaterowie są 

absorbujący. Mam dwoje dzieci. Piszę wtedy, 

kiedy dzieci są w szkole i przedszkolu. Kiedy 

wracają do domu, nie ma mowy o pisaniu, 

bo moje dzieci, pod względem domagania się 

uwagi, są jeszcze gorsze niż moi bohatero-

wie. Ale rzeczywiście zdarza mi się w sytu-

acjach codziennych, jak na przykład podczas 

przygotowywania posiłku, pomyśleć: „a nie, 

Simona jednak powinna się inaczej w takiej 

czy innej sytuacji zachować”. Więc faktycz-

nie bohaterowie wracają do mnie nie tylko 

w czasie pisania.

JAKO KOBIECIE-AUTORCE ŁATWIEJ JEST PANI 
KREOWAĆ GŁÓWNĄ POSTAĆ KOBIECĄ CZY 
MĘSKĄ?
Proszę się nie obrazić, ale ja uważam, że 

mężczyźni są trochę mniej skomplikowani 

niż kobiety.

NIE MAM ZAMIARU SIĘ OBRAŻAĆ, BO UWAŻAM, 
ŻE TO PRAWDA.
Kiedy się zabierałam za pisanie pierwszej 

powieści w ogóle nie miałam żadnego 

doświadczenia, więc trudno tu mówić o ja-

kichś świadomych wyborach – to się poja-

wiło później. Wydawało mi się, że prościej 

będzie mi opisać mężczyznę, nawet tak 

trudnego mężczyznę, jak Mario. Cieszę się, 

bo dostałam wiele informacji od czytel-

ników-mężczyzn, że on jest wiarygodny, 

że zachowuje się tak, jak powinien, że nie 

jest to facet opisany przez kobietę, tylko po 

prostu facet. Wiadomo, były zastrzeżenia 

do kilku scen, ale Mario został przyjęty 

bardzo dobrze. Uznałam więc, że czas na 

kolejne wyzwanie, spróbowanie się z bar-

dziej skomplikowaną częścią rodzaju ludz-

kiego, czyli z kobietą. Musiałam się starać, 

żeby nie opisać siebie. Opisywanie faceta 

było proste – pojawił się gdzieś i jakiś sobie 

był. Przy kobiecie musiałam się postarać, 

tym bardziej, że narracja jest prowadzona 

w pierwszej osobie, więc uważałam, żebym 

to nie ja mówiła, tylko Simona. Ale ona też 

bardzo szybko wybiła się na niepodległość 

i szybko zaczęła narzucać mi swoje zdanie. 

Wystarczyło nad nią trochę posiedzieć, 

a potem już poszło.
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PISZE PANI TYLKO W CIĄGU DNIA, BO POTEM 
PRZEWAŻAJĄ OBOWIĄZKI MATKI. A PRZECIEŻ 
JEST PANI TEŻ CZYNNYM ARCHEOLOGIEM. 
WYCHOWYWANIE DZIECI, PISANIE KSIĄŻEK 
I PRACA NAUKOWA TO TRZY AKTYWNOŚCI, 
KTÓRE BARDZO TRUDNO POŁĄCZYĆ, BO DOBA 
WSZĘDZIE MA TYLKO 24 GODZINY.
Jest ciężko, nie ukrywam. Dlatego piszę 

tylko jedną powieść rocznie. Na wykopali-

ska w tej chwili nie jeżdżę, bo muszę przy-

gotować materiał do publikacji. To rzecz, 

której archeolodzy nienawidzą. Wszyscy 

uwielbiają kopać, gorzej potem z opisywa-

niem znalezisk. Ale muszę to zrobić, bo 

gdybym teraz pojechała na wykopaliska, 

to materiał, który czeka na opublikowanie, 

nie ujrzałby już nigdy światła dzienne-

go. A dzieci? Dzieci mają to do siebie, że 

rosną. Na początku jest ciężko. Moją drugą 

powieść pisałam z niemowlęciem w domu 

i to była masakra. Moja córka usypiała, ja 

zabierałam się za pisanie, a po dwudziestu 

minutach, w momencie, kiedy wpadłam na 

to, jak zapisać pierwsze zdanie, budziła się. 

Tak to wyglądało, ale teraz jest już łatwiej, 

a będzie jeszcze łatwiej. No, może do czasu, 

kiedy wejdą w wiek dojrzewania (śmiech).

A PANI KOLEDZY Z PRACY CZYTAJĄ PANI 
KSIĄŻKI?
Tak, czytają. Na początku bardzo się bałam 

ich opinii, bo to po pierwsze – koledzy, po 

drugie – fachowcy. Ale często słyszę: „naresz-

cie ktoś opisał pracę archeologa tak, jak ona 

wygląda”. To nie jest poszukiwanie skarbów, 

to nie jest stanie nad wykopem w kapeluszu, 

to żmudna praca. I to się archeologom podoba.

PONOĆ KIEDY WYSZEDŁ PIERWSZY 
FILM O INDIANIE JONESIE, W STANACH 
ZJEDNOCZONYCH NA ARCHEOLOGIĘ ZACZĘŁY 
WALIĆ TŁUMY. MOŻE PANI KSIĄŻKI ZADZIAŁAJĄ 
TAK W POLSCE?
Sama jestem ofiarą Indiany Jonesa. W trze-

ciej klasie liceum poszłam do kina na „Poszu-

kiwaczy zaginionej arki” i wyszłam stamtąd 

święcie przekonana, że zostanę archeolo-

giem. Zostałam i nigdy tego nie żałowałam. 

Myślę, że Spielbergowi należy się wielkie 

podziękowanie. Mogę sobie oczywiście tylko 

życzyć tego, żeby moje książki miały taki 

wpływ na czytelników.

PISZE PANI KRYMINAŁY. W POLSCE KRYMINAŁY 
W OSTATNIM CZASIE ZACZĘŁY BYĆ NA TOPIE. 
ALE PROSZĘ POWIEDZIEĆ – BIORĄC POD UWAGĘ 
ILOŚĆ CZASU, JAKĄ TRZEBA NA TO POŚWIĘCIĆ, 
STRES – CZY TO SIĘ OPŁACA?
„Opłaca” to bardzo pojemne słowo. Można 

w nie wrzucić zarówno stronę finansową, 

satysfakcję zawodową, jak i jeszcze inne 

rzeczy, jak choćby kontakt ze środowiskiem 

pisarzy. Generalnie uważam, że fajnie jest 

mieć za co żyć. Mam dwoje dzieci, więc 

muszę je nakarmić, kupić im co sezon nowe 

buty, więc dobrze mieć na to pieniądze. Ale 

finanse nie są najważniejsze. Nie jestem 

typem posiadacza. Nie interesuje mnie 

najnowszy samochód, interesuje mnie 

samochód, który nie zepsuje się, kiedy będę 

odwoziła dziecko do przedszkola. 

TO TROCHĘ TAK, JAK GŁÓWNĄ BOHATERKĘ 
„CHCIWOŚCI”.
Tak, tutaj rzeczywiście się zgadzamy. 

Archeolodzy – znam ich całą masę z całego 

świata – nie są materialistami. Napraw-

dę, nie spotka pan archeologa ubranego 

w najnowsze ciuchy, jeżdżącego najnow-

szym modelem samochodu. Jest to wręcz 

uważane za faux pas i popisywanie się. Nie 

ma archeologów-materialistów z powodów 

oczywistych: z tego zawodu żyć się da, ale 

nie luksusowo. Podobnie jest z pisaniem. Ja 

oczywiście życzę sobie, żeby moje książki 

zostały przetłumaczone na wszystkie języki 

i żeby Hollywood kupiło do nich prawa 

i żebym zarobiła miliony jak, nie przymie-

rzając, Stephen King. Ale już samo pisanie 

jest straszną frajdą. Równie dużą frajdą jest 

kontakt z czytelnikami, patrzenie na to, co 

się dzieje z tą powieścią, jak jest odbierana, 

komentowana. Więc jeśli mnie pan tak 

ogólnie zapyta, czy się opłaca, czy nie, to 

odpowiem, że zdecydowanie tak.

MYŚLĘ SOBIE, ŻE ARCHEOLODZY SIŁĄ 
RZECZY NIE MUSZĄ BYĆ MATERIALISTAMI, BO 
MUSZĄ WYKOPYWAĆ Z ZIEMI CENNE RZECZY 
I ODDAWAĆ JE INNYM.
Najważniejsza dla archeologa jest możli-

wość opublikowania czegoś jako pierwszy. 

To jest największa zawodowa gratyfikacja 

i honor, więc jak ktoś ma cenne znalezisko, 

to ważniejsze jest dla niego wypuszczenie 

tego w świat, ogłoszenie na konferencji, 

opublikowanie w druku  niż wzięcie tego do 

domu. Oczywiście niektóre obiekty są tak 

nieprawdopodobnie piękne, że odczuwa się 

silną potrzebę kontaktu z nimi. Większość 

archeologów, jakich znam, wypełnia tę 

potrzebę siedzeniem w muzeum i gapieniem 

się na te obiekty godzinami. Nie znam niko-

go, kto wziąłby sobie coś do domu.

KIEDY SIĘ SIADA DO PISANIA KRYMINAŁU, 
STAWIA SIĘ PIERWSZE ZDANIE LUB PIERWSZY 
AKAPIT, TO TRZEBA JUŻ WTEDY WIEDZIEĆ, KTO 
ZABIŁ LUB KTO UKRADŁ?
Nie, broń Boże! Ja mam taką połowiczną 

metodę. Zaczynam pisanie od intrygi ar-

cheologicznej. W ostatnim przypadku był to 

skarb króla Priama i sposób jego znalezienia. 

Wiedziałam, co z tym zrobić. Kompletnie nie 

wiedziałam, kto będzie złym charakterem, 

jakie role będą odgrywali inni bohaterowie. 

Praca wygląda u mnie tak, że piszę szkic, do-

chodzę do ściany, bo zauważam, że to ślepa 

uliczka, więc cofam się, idę w kolejną uliczkę, 

znów dochodzę do ściany... To żmudna 

praca, ale przez to jest chyba ciekawsza, bo 

gdybym z góry wiedziała, co się stanie, to 

zanudziłabym się na śmierć spisując to. 

 IN ENGLISH

A VICTIM OF INDIANA JONES

ALTHOUGH THE LATEST CRIME BOOK ON 
ARCHAEOLOGY BY MARTA GUZOWSKA IS 
ENTITLED CHCIWOŚĆ [ENG. GREED], AND ITS 
HEROINE, AN ARCHAEOLOGIST, PRIVATELY 
IS A DEFT THIEF, THE AUTHOR CANNOT BE 
GREEDY IN ANY WAY. BECAUSE SHE IS AN 
ARCHAEOLOGIST HERSELF.

AS AN ARCHAEOLOGIST WORKING IN 
EXCAVATIONS, HAVE YOU EVER BEEN TEMPTED 
TO TAKE SOMETHING OUT OF THE SITE?
(laughing) My book must be quite good, be-

cause everybody asks me the same question, 

as if they based their assumptions on the 

temptation of the heroine to filch something. 

No, I’ve never been tempted to do it. I guess 

I am the last person who should have some-

thing valuable at home. My family know too 

well that I shouldn’t be given family china, 

because it’ll survive half a year at most, and 

then, it will die a natural death. I’m not a kind 

of collector. Still, I really enjoy having this 

physical contact with the past. It’s amazing. So: 

I wouldn’t like to have it, but I like to think that 

I unearth it and touch it with my own hands.

SO SIMONA BRENNER, THE HEROINE 
OF CHCIWOŚĆ, IS NOT BASED ON YOUR 
CHARACTER?
No, she isn’t. It wouldn’t be good if I based 

my characters on myself. I know a few 

people who have true potential to become 

characters of a novel, but I’m not one of 

NIE JESTEM TYPEM POSIADACZA. NIE INTERESUJE MNIE 
NAJNOWSZY SAMOCHÓD, INTERESUJE MNIE SAMOCHÓD, 
KTÓRY NIE ZEPSUJE SIĘ, KIEDY BĘDĘ ODWOZIŁA DZIECKO 
DO PRZEDSZKOLA.
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them. Writing a book about a heroine who 

is an archaeologist is easy, pleasant and 

enjoyable, because I know the profession 

inside out and I don’t have to debate what 

she should do in a particular situation, I just 

know it. As regards the personality, Simona 

shares some traits with me, but not many. 

Obviously, she is much more colourful than 

me and most people I know.

AND WHAT ABOUT OTHER CHARACTERS – DO 
THEY HAVE THEIR MODELS IN REALITY?
I am apt to name my characters after 

my family and friends, as a kind of gift. 

Konstantinos is named after my closest 

friend Konstantinos Paschalidis, who 

firstly, doesn’t look like the one in the 

book, secondly, doesn’t act that way, and 

thirdly, doesn’t work on Samothrace but in 

the National Museum in Athens. Andreas 

looks similar to a friend of mine, half Greek 

half Austrian, but that’s all. My charac-

ters tend to get out of control very fast. It 

happened in my previous books as well 

– I took a friend as a model for a secondary 

character, just to make it easier for me, 

and they got out of control and acted in 

a completely different way than my friend 

would do. That’s why I gave it up. But still, 

I use features of appearance or names of 

my friends.

THIS ‘GETTING OUT OF CONTROL’ SEEMS TO BE 
THE GREATEST THING ABOUT CONSTRUCTING 
THE PLOT. YOU GIVE YOUR CHARACTERS SOME 
FEATURES, LEAVE THEM TO THEMSELVES, AND 
WATCH HOW THEY INTERACT.
I must admit that’s the greatest part of 

writing. It happened to me for the first 

time while I was writing my first novel. 

I was describing a minor scene, completely 

insignificant for the plot, a kind of filler. All 

of a sudden, one character started to cry. 

I didn’t plan that. It was amazing. It was as 

if someone had been dictating the text to 

me – as if she had had to cry at that point. 

And it happened more and more often. My 

characters do what I tell them to at first, 

then, they just don’t. It’s great to follow 

them. I spend a lot of time on constructing 

my characters. I always do it at the begin-

ning. When they are almost true, they 

have specific personalities, I can only follow 

them. None of them will do anything 

against their nature, or they will do it only 

under compulsion, which will affect them 

in a way. It sometimes seems to me that 

I’m watching a film, that my characters are 

playing their roles, and my task is only to 

describe it.

MARIO YBL WAS A CHARACTER OF YOUR 
PREVIOUS BOOKS. IN AN INTERVIEW, YOU 
ANNOUNCED 5 BOOKS WITH HIM AS A KEY 
CHARACTER. SO FAR, YOU HAVE PUBLISHED 3.
The fourth one is going to come out in 

October. The text is ready, it is now being 

edited. I suppose I had to take a break from 

Mario for a while. He is a demanding and 

absorbing character. There was a time 

when I really ‘lived with Mario’ and one 

day, I decided to end it – it was high time to 

release myself. I tried with a new charac-

ter and now I have a problem, because it’s 

turned out that she is as much demanding 

and absorbing as Mario, and I’ve already 

committed myself to write another volume 

about her. Now I have to worry about two 

characters instead of one. I’ve fallen out of 

the frying pan into the fire.

SOMETIMES YOU HAVE TO TAKE THE TROUBLE 
FOR YOUR READERS.
Yes, you do. Indeed, it’s so great because 

the characters are absorbing. I have two 

children. I write when they are at school 

and kindergarten. When they come home, 

there is no possibility of writing, because 

my children are even worse than my char-

acters in terms of attention they seek. But 

still, sometimes, when, for example, I am 

preparing a meal, I’m thinking to myself: 

“no, Simona should act in a different way 

in such a situation.” Well, so the charac-

ters come to my mind not only when I’m 

writing.

IS IT EASIER FOR A WOMAN TO CREATE 
A FEMALE OR A MALE CHARACTER?
Don’t take it personally, but in my opinion, 

men are a little less complicated than 

women.

I WON’T TAKE IT PERSONALLY; ACTUALLY, 
I AGREE WITH YOU.
When I began to write my first novel, I had 

no experience whatsoever, so it’s difficult 

to talk about informed decisions – it came 

about later. I thought it would be easier 

to describe a man, even such a complicated 

one as Mario. I’m glad, because I got a lot of 

information from my male readers that he’s 

credible, acts like he should – that he’s not 

a man described by a woman, but just a reg-

ular man. It’s obvious that there were some 

reservations about a few scenes, but Mario 

was received very well. So I decided to take 

on the next challenge and try the more com-

plicated part of humankind, that is a woman. 

I had to take care not to describe myself. De-

scribing a guy was simple – he appeared and 

existed his own way. With a woman, I had 

to try harder; the more so because it’s the 

first-person narration, so I had to be careful 

not to speak for myself, but let Simona speak. 

However, she became independent very fast 

and began to have her way with me. It was 

enough to spend some time on her, and then, 

it just went on.

YOU WRITE ONLY DURING THE DAY, BECAUSE 
LATER YOU HAVE YOUR DUTIES AS A MOTHER. 
AND YOU ARE ALSO AN ACTIVE ARCHAEOLOGIST. 
BRINGING UP CHILDREN, WRITING BOOKS, AND 
SCHOLARLY RESEARCH – IT MUST BE DIFFICULT 
TO DO IT ALL AT THE SAME TIME AS THERE ARE 
ONLY 24 HOURS IN A DAY.
It’s hard, I don’t deny it. That’s why I write 

only one novel per year. I’m not going to 

excavation sites these days, because I have 

to prepare the material for publication. It’s 

something that archaeologists really hate. 

Everybody loves digging, describing findings 

is worse. But I have to do it this way – if 

I went to the site now, the material waiting 

to be published would never come out. And 

children? Children grow up. It’s hard at the 

beginning. I wrote my second novel with 

a baby at home, and it was terrible. When my 

daughter fell asleep, I got down to writing, 

and after twenty minutes, when I hit upon 

an idea how to formulate the first sentence, 

she woke up. It was just like that, but it’s eas-

ier now, and it’ll become even better in the 

future. Well, maybe until they are teenagers.

DO YOUR COLLEAGUES READ YOUR BOOKS?
Yes, they do. In the beginning, I worried 

about their opinion, because, first – they’re 

my colleagues, second – they’re professionals. 

But I often hear: “Finally someone described 

the work of an archaeologist as it really is.” 

It’s not treasure-hunting nor standing over 

the excavation in a hat, it’s an arduous work. 

And that’s what archaeologists like.
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APPARENTLY, WHEN THE FIRST FILM ABOUT 
INDIANA JONES CAME OUT IN THE US, A HUGE 
NUMBER OF PEOPLE WISHED TO STUDY 
ARCHAEOLOGY. PERHAPS YOUR BOOKS WILL 
HAVE THE SAME EFFECT IN POLAND?
I’m a victim of Indiana Jones myself. When 

I was about 18 years old, I went to the 

cinema to see Raiders of the Lost Ark and 

afterwards, I was absolutely sure that I’d 

become an archaeologist. I did it and I’ve 

never regretted it. I guess that I owe my 

thanks to Spielberg. I can only wish that my 

books have such an influence on readers.

YOU WRITE CRIME BOOKS. IN POLAND, CRIME 
BOOKS HAVE RECENTLY BEGUN TO BE HIGHLY 
POPULAR. DO TELL ME – TAKING INTO ACCOUNT 
THE TIME YOU NEED TO SPEND ON THAT, THE 
STRESS – IS IT WORTH IT?
‘Worth’ is a blanket term. It can include the 

financial aspect, job satisfaction, as well as 

other things, such as e.g. the contact with 

writers’ community. In general, I think it’s 

nice to make a living. I have two children, 

I have to buy them food, new shoes for 

every season, so it’s nice to be able to afford 

it. But money isn’t the most important 

thing. I’m not a kind of possessor. I don’t 

care about the latest car – I want a car that 

won’t break down while I’m driving my 

child to the kindergarten. 

IT’S JUST LIKE THE HEROINE OF CHCIWOŚĆ.
Yes, we agree on that point. Archaeol-

ogists – and I know many of them from 

all over the world – are not materialists. 

Really, you won’t find an archaeologist 

wearing the latest fashion clothes, driving 

the latest car model. It’s rather regarded 

as faux pas and showing off. There are not 

archaeologists-materialists because it’s 

obvious that you can make your living as 

an archaeologist but it’s not a life in the lap 

of luxury. Similarly to writing. Certainly, 

I would like my books to be translated 

into all languages, and I’d like Hollywood 

to buy rights to my books, and I’d like 

to make a fortune like, if I may say so, 

Stephen King. But writing itself gives me 

a buzz. The same with the contact with my 

readers, seeing how the novel is received, 

commented on. So if you ask me if it’s 

worth doing, I’ll say that it definitely is.

I SUPPOSE THAT ARCHAEOLOGISTS CAN’T BE 
MATERIALISTS, BECAUSE THEY HAVE TO DIG UP 
VALUABLE OBJECTS AND HAND THEM OVER TO 
OTHER PEOPLE.
For an archaeologist, the most important 

thing is to publish something first. This is 

the greatest gratification and honour – if an 

archaeologist has some valuable findings, it’s 

more important to announce it at a confer-

ence, publish it in print, than to have the 

object at home. Well, some objects are so 

remarkably beautiful that you feel a strong 

need for having some contact with them. 

Most of archaeologists I know satisfy this 

need by sitting in the museum and staring 

at the objects for hours. I don’t know anyone 

who would have taken something home.

WHEN YOU GET DOWN TO WRITING A CRIME 
STORY, YOU FORMULATE THE FIRST SENTENCE 
OR PARAGRAPH, DO YOU HAVE TO ALREADY 
KNOW WHO THE KILLER OR THE THIEF IS?
No, heaven forbid! In my case, it’s fifty-fif-

ty. I begin writing with an archaeological 

intrigue. Last time, it was king Priam’s 

Treasure and how it was found. I knew what 

to do with that. However, I didn’t have the 

slightest idea who the bad guy would be, 

who the other characters would be. Firstly, 

I write a draft, reach a dead end, so I come 

back, try another way, reach a dead end 

again. It’s an uphill job, but it makes it even 

more interesting, because if I knew from 

the very beginning what would happen, 

describing it would bore pants off of me. 
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CHOĆ SAM WITKACY W SŁUPSKU NIGDY NIE BYŁ, TO NAJWIĘKSZA 
KOLEKCJA JEGO DZIEŁ ZNAJDUJE SIĘ WŁAŚNIE W TAMTEJSZYM ZAMKU 
KSIĄŻĄT POMORSKICH. WRACAJĄC Z POMORSKICH WOJAŻY WARTO TAM 
ZAJRZEĆ, BY DOWIEDZIEĆ SIĘ, ŻE SZTUKA NIE ZNA GRANIC.

 TEKST: SYLWIA GUTOWSKA     ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

Po 
co odwiedzać Słupsk? Nie leży 

przecież nad samym morzem, 

jak pobliska Ustka. Ale zboczyć 

z trasy trzeba dla tutejszej 

gwiazdy, skandalisty i prowokatora. Jest nim 

Witkacy, wielki nieobecny tego miasta.

BON VIVANT Z ZAKOPANEGO
Stanisław Ignacy Witkiewicz urodził się 

w 1885 roku Warszawie jako syn Stanisława 

Witkiewicza, malarza, pisarza i architek-

ta, twórcy stylu zakopiańskiego. Staś nie 

uczęszcza do szkoły, pobiera nauki w domu, 

co na pewno ma wpływ na jego późniejszy, 

nieprzeciętny rozwój indywidualizmu. 

Ojciec nie chce, by syn poszedł w jego 

ślady. Pomimo zakazów Stanisław Ignacy, 

pseudonim Witkacy, idzie na malarstwo na 

krakowską ASP. Wiele podróżuje, między 

innymi do Paryża i Wiednia, gdzie poznaje 

współczesną sztukę awangardową. Przenosi 

ją na rodzimy grunt, do Zakopanego, gdzie 

po I wojnie światowej wraz z wybitnymi ar-

tystami dwudziestolecia międzywojennego 

współtworzy ruch formistów. Od tworzenia 

bardziej pociąga go teoretyczne podejście. 

Ustanawia Teorię Czystej Formy – sztuki, 

która powoduje przeżycie metafizyczne. Jest 

krytykiem i filozofem kultury. Jego wizje 

przepełnia katastrofizm.

W 1925 roku Witkacy postanawia zerwać 

ze sztuką i zakłada „Firmę Portretową S.I. Wit-

kiewicz”. To cyniczne zagranie ma być sposo-

bem na mieszczański snobizm, objawiający się 

w zamawianych na potęgę portretach. Aby 

nie było wątpliwości, jaka cena przysługuje za 

„usługę”, tworzy „Regulamin”, w którym dzieli 

portrety na typy – A, B, C, D i E.  

Jedynym, który nie podlega cenie, jest typ C, 

który artysta wyjątkowo zalicza do Czystej 

Formy. Produkcja portretów w pewnym 

momencie staje się dla niego głównym 

źródłem utrzymania. Każdy przedstawiciel 

inteligencji uważa za coś w dobrym tonie, aby 

będąc w Tatrach, odwiedzić „zakopiańskiego 

Cygana”. Często portretuje swoich przyjaciół, 

którzy urządzają dla niego przyjęcia, nazywa-

ne przez artystę orgiami. Za te prace nie po-

biera opłat. Większość swoich dzieł skrzętnie 

podpisuje ilościami używek zażytymi przed 

tworzeniem. Podchodzi do tego nad wyraz 

uczciwie, bo oprócz narkotyków odnotowuje 

herbatę, kawę, papierosy i „pyfko”.

WITKACY W SIERMIĘŻNYM PRL-U
Jest rok 1965. W Polsce Ludowej panuje 

sztuka użytkowa. Ale nie taka, jaką z cy-

nizmem uprawiał twórca Czystej Formy. 

Owszem, w minionym ustroju dostrzeżono 

już wartość artystyczną witkacowskiego 

dramatu, ale jego twórczość plastyczną na-

dal spowijają mroki. W tych realiach Wit-

kacy trafia do Słupska. Inicjatorem zakupu 

obrazów Witkacego był Janusz Przewoźny, 

ówczesny dyrektor Muzeum Pomorza 

Środkowego. Ten wybitny historyk sztuki 

nie ugiął się pod naporem polityki kultu-

ralnej PRL, która takich wywrotowców 

jak Witkacy nakazywała omijać szerokim 

łukiem, i 110 dzieł, odrzuconych wcześniej 

przez muzea w Warszawie i Gdańsku, 

stało się własnością słupskiej instytucji. Ich 

poprzednim właścicielem był mieszkający 

w Lęborku Michał Białynicki-Byrula, syn 

jednego z najbliższych zakopiańskich przy-

jaciół artysty, lekarza, Teodora Białynickie-

go-Byruli. Tego samego, pod którego okiem 

Witkacy eksperymentował z peyotlem.

WITKACY FOREVER
Po pierwotnym zakupie muzeum wzboga-

ciło się o kolejne prace artysty, wykupując 

je od innych zakopiańskich przyjaciół. 

Dzisiejsza kolekcja liczy 253 dzieła. Wśród 

nich są głównie portrety z lat 1925-39, 

ale też pejzaże i kompozycje. To najwięk-

sza kolekcja dzieł Witkacego na świecie. 

Udostępnianych jest średnio 120 z nich – 

ekspozycja przechodzi stałe przetasowania. 

Muzeum działa prężnie nad popularyzacją 

twórczości Witkacego. Odbywają się tam 

m.in. lekcje dla dzieci. Miasto korzysta ze 

splendoru, jaki przydał mu zakopiański 

ekscentryk i wychwala go na plakatach, 

muralach, tabliczkach, a także koszulkach 

i torbach z nadrukami. I dobrze, bo im wię-

cej dowie się, co skrywa Słupsk, tym lepiej. 

Po to, by okazało się, że Witkacy ten jeden 

raz nie miał racji, mówiąc:

DESTINATION: POMORSKIE

Z ZAKOPANEGO  
DO SŁUPSKA

WIĘCEJ NA WWW.ANYWHERE.PL
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DESTINATION: POMORSKIE
Nie zabrną me twory popod żadne strzechy,

bo wtedy, na szczęście, żadnych strzech nie 

będzie.

W ogóle z tego żadnej nie będzie uciechy,

i tylko świństwo równomiernie rozpełźnie 

się wszędzie.*

*Witkacy. Wiersze i rysunki, Wydawnictwo 

Literackie, Kraków 1977. 

 IN ENGLISH

FROM ZAKOPANE TO SŁUPSK

ALTHOUGH WITKACY NEVER WENT TO 
SŁUPSK, THE BIGGEST COLLECTION OF HIS 
WORKS IS HOUSED THERE, IN THE CASTLE 
OF THE POMERANIAN DUKES. COMING BACK 
FROM A TRIP ACROSS POMERANIA, VISIT 
THE EXHIBITION TO SEE THAT THE ART HAS 
NO BOUNDARIES.

Why is Słupsk worth visiting? It isn’t locat-

ed by the sea, as opposed to Ustka nearby. 

Yet, its star, a troublemaker and provoker, is 

definitely worth your while. It’s Witkacy – 

the great absent of the city.

A BON VIVANT FROM ZAKOPANE
Stanisław Ignacy Witkiewicz was born in 

1885 in Warsaw. He was a son of Stanisław 

Witkiewicz, a painter, writer and architect 

who created the Zakopane Style. Staś didn’t 

go to school, he was homeschooled, which 

definitely influenced the outstanding devel-

opment of his individualism. His father 

didn’t want Staś to follow in his footsteps 

– still, despite his objections, Stanisław 

Ignacy, aka Witkacy, goes to Academy of 

Fine Arts in Cracow to study painting. He 

travels a lot; for example, he goes to Paris 

and Vienna, where he comes across the 

contemporary avantgarde art. He brings 

it to his motherland, to Zakopane, where, 

after the First World War, together with 

outstanding artists of the interwar period, 

he creates the movement of ‘formist’ art-

ists. He is more interested in theory than in 

creating. He develops the Theory of Pure 

Form – a kind of art that evokes metaphys-

ical experience. He is a critic and a philoso-

pher of literature. In his visions, a theory of 

catastrophism prevails.

In 1925, Witkacy decides to break with 

art and sets up a portrait company ‘Firma 

Portretowa S. I. Witkiewicz’. This cynical 

move is a response to the snobbery of the 

middle-class, manifesting itself in huge 

amounts of portraits ordered. To make the 

price of the ‘service’ clear, he draws up 

‘Regulations’ in which he divides portraits 

into five types – A, B, C, D and E. The only 

one that isn’t subject to price arrangements 

is the C type which he categorises as ‘Pure 

Form’. At some point, the production of por-

traits becomes his main source of income. 

All members of the intelligentsia find it 

proper to visit ‘the Gypsy from Zakopane’ 

when they’re in the Tatras. Witkacy often 

paints portraits of his friends, who throw 

parties (that he calls orgies) for him. He 

doesn’t charge for these works. The artist 

signs his works with the amount of stimu-

lants taken before working. He is honest to 

a fault, as apart from drugs, he also includes 

tea, coffee, cigarettes and ‘pyfko’ (beer).

WITKACY IN THE ROUGH TIMES OF PRL (POLISH 
PEOPLE’S REPUBLIC)
It’s 1965. In Poland, it’s the period of applied 

arts. However, not the one dealt with cyn-

ically by the creator of Pure Form. Indeed, 

the artistic value of Witkacy’s dramas had 

been noticed by then, but people were 

still in the dark as regards his painting. 

Under such circumstances, Słupsk acquires 

his works. Janusz Przewoźny, who was 

a director of the Museum of the Middle 

Pomerania in Słupsk then, initiated the 

purchase. This prominent art historian 

didn’t yield to the pressure of the cultural 

policy of PRL which demanded that such 

subversives as Witkacy be avoided, and 

the museum in Słupsk acquired 110 works, 

which had been rejected by museums 

in Warsaw and Gdańsk. Their former 

owner was Michał Białynicki-Byrula from 

Lębork, a son of one of Witkacy’s closest 

friends from Zakopane – Teodor Białyn-

icki-Byrula, a doctor, under whose supervi-

sion Witkacy experimented with peyotl.

WITKACY FOREVER
After the first purchase, the museum bought 

other works by Witkacy from other friends 

of the artist. Now, the collection comprises 

253 exhibits, including portraits from 1925–

39, landscape paintings and compositions. It’s 

the biggest collection of Witkacy’s works in 

the world. Approximately, 120 of them are 

made public – the exhibition is constantly 

changed. The museum strives to promote 

Witkacy’s works, e.g. by organising lessons 

for children. The city benefits from the glory 

it owes to the eccentric artist and praises 

him on posters, murals, tables, T-shirts and 

printed bags. That’s great because the more 

people get to know the treasure of Słupsk, 

the better. To prove that Witkacy wasn’t 

right this time, when he said:

None of my stuff will finish in some 

thatched hut,

Because luckily by then the peasant  

will be history.

The earth will be cleansed of all fun  

and joy, too,

Leaving only a bunch of evenly  

apportioned shit*

Stanisław Ignacy Witkiewicz, Insatiability, 

translated by Louis Iribarne, Northwestern 

University Press, 1996.  

KOLEKCJĘ PRAC WITKACEGO MOŻNA JESZCZE OGLĄDAĆ W ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SŁUPSKU. 
NIEBAWEM ROZPOCZNĄ SIĘ PRACE ZWIĄZANE Z REWITALIZACJĄ NOWYCH WNĘTRZ.
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HOTELE PRZEŚCIGAJĄ SIĘ W ATRAKCJACH, JAKIE PRZYGOTOWUJĄ DLA 
SWOICH GOŚCI. POWSTAJE CORAZ WIĘCEJ RESORTÓW, KTÓRE SWOJĄ OFERTĄ 
WYPEŁNIAJĄ CZAS I ANGAŻUJĄ SWOICH MIESZKAŃCÓW DO NAJRÓŻNIEJSZYCH 
AKTYWNOŚCI. ARCHITEKCI SPECJALIZUJĄCY SIĘ W PROJEKTOWANIU WNĘTRZ 
HOTELI DĄŻĄ JEDNAK DO CZEGOŚ ZASADNICZO INNEGO. GOŚĆ WCHODZĄC DO 
HOTELU POWINIEN POCZUĆ… O TYM OPOWIADAJĄ ŁUKASZ KOZIANA I WOJCIECH 
WITEK – WŁAŚCICIELE KRAKOWSKIEJ PRACOWNI ILIARD, ARCHITEKCI, KTÓRZY 
ZAPROJEKTOWALI WNĘTRZA WIELU POLSKICH PRESTIŻOWYCH HOTELI I KTÓRZY 
DOSKONALE WIEDZĄ, JAK POWINNO SIĘ JE PROJEKTOWAĆ.

 TEKST: KRZYSZTOF KRÓL     ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

NIE SĄDZICIE, ŻE HOTELE CORAZ CZĘŚCIEJ 
PRZEŚCIGAJĄ SIĘ W OFERCIE TOWARZYSZĄCEJ 
WIZYCIE GOŚCI I CZASEM MOŻNA ODNIEŚĆ 
WRAŻENIE, ŻE WŁAŚCICIELE HOTELI CHCĄ 
JAK NAJSZYBCIEJ WYCIĄGNĄĆ GOŚCI Z POKOI, 
JAKBY TAM MIAŁO BY BYĆ IM ŹLE?
ŁUKASZ KOZIANA: „Wyciąganie” gości 

z pokoi to dziś konieczność i to z wielu 

powodów. Nie tylko finansowych. Klienci 

chcą wykorzystać każdą wolną chwilę 

do miłego i często aktywnego spędzania 

czasu. Klientom resortów nie wystarcza 

dobry nocleg i odpoczynek na plaży. Hotel 

ZASKOCZENIE

GUST TASTE

WIĘCEJ NA WWW.ANYWHERE.PL



43 

musi posiadać pomysł na życie przez 

okrągły rok. Jeśli na parterze hotelu 

klient odnajdzie tematyczne restauracje, 

live i show cooking, strefy chilloutu, 

strefy dziecka, muzykę na żywo oraz 

personel, który tym wszystkim żyje, to na 

efekty nie trzeba długo czekać. W takich 

przypadkach goście nie tylko tego hotelu, 

ale i sąsiednich oraz lokalni mieszkańcy 

zaczynają odwiedzać te miejsca.

WOJCIECH WITEK: Faktycznie tak jest, i jest 

to szczególnie widoczne w segmencie hoteli 

biznesowych. Pokoje w hotelach resor-

towych – ze względu na swoją specyfikę 

– wciąż pozostają stosunkowo duże, często 

z opcjami ich łączenia, konwertowania dla 

rodzin itp. Hotele coraz częściej stają się też 

areną potencjalnie ciekawych interakcji 

społecznych. Ludzie są siebie ciekawi, 

otwarci na pracę czy lekturę prasy przy 

wspólnym dużym stole.

CO JEST WAŻNIEJSZE W ODBIORZE HOTELU? 
JAK POWINIEN SIĘ POCZUĆ GOŚĆ HOTELOWY 
WCHODZĄC DO POKOJU, A JAK WKRACZAJĄC 
W PROGI HOTELU?
ŁK: Powinien być zaskoczony. Najlepiej 

na każdym kroku. Oczywiście myślę 

o pozytywnym zaskoczeniu. Klienci 

instynktownie wyczuwają, czy coś 

jest autentyczne, czy na pokaz. Strefy, 

o które pytasz, są wbrew pozorom bardzo 

podobnie projektowane. To bardzo ważne. 

Poczucie prywatności jest oczekiwane 

zarówno przy restauracyjnym stoliku, jak 

i w pokojowej łazience. Sęk tkwi w tym, 

aby klient miał wybór, mógł odnaleźć 

miejsce dla siebie. Dlatego tak zróżnico-

wany jest program części wspólnych oraz 

typologia pokoju hotelowego. To właśnie 

o to chodzi. Nie wyobrażam sobie obecnie 

hotelu, który swojemu klientowi wręcza 

brelok z numerem stolika, który ma zająć. 

To samobójstwo. W pokoju hotelowym 

mamy odnaleźć swój świat. Często taki, 

który jest tylko marzeniem we własnym 

domu. To świat z jednej strony skrojo-

ny z praktycznych potrzeb, jak i świat 

z pożądanym klimatem. Nie ma być mały 

i przytulny. Ma być jasny! Przestrzenny, 

transparentny, prosty i prawdziwy.

JAKIE SĄ OBECNIE TRENDY W PROJEKTOWANIU 
WNĘTRZ? PRACUJECIE OBECNIE NAD 
PROJEKTEM, KTÓRY MOGLIBYŚMY OKREŚLIĆ 
JAKO AWANGARDOWY?
ŁK: Nieformalność i różnorodność to 

według mnie pojęcia kluczowe. Klienci 

hoteli spędzając w nich czas potrzebują 

na chwilę zapomnieć o biznesowym 

manualu czy codziennym rygorze dnia 

pracy. Każdy jest inny, każdy oczekuje 

czegoś dopasowanego do jego upodobań. 

Gwiazda Morza, która obecnie powstaje 

nad samym morzem we Władysławowie, 

będzie hotelem awangardowym. Jeśli 

inwestor i architekt jest świadomy tego 

celu, to szansa jest bardzo duża.

WW: Oczywiście musimy zachować odpo-

wiednie proporcje – najważniejszy dla nas 

trend w projektowaniu hoteli w Polsce 

jest taki, że w ogóle coraz większy nacisk 

kładzie się na projektowanie wnętrz. 

Estetyczna atrakcyjność hotelu staje się 

coraz ważniejszym narzędziem marketin-

gu i sprzedaży, coraz szybciej zaczynamy 

doganiać na tym tle kraje bardziej rozwi-

nięte niż nasz.

JAK DALECE ANGAŻUJECIE SIĘ W DETALE 
HOTELU? CZY TE PRACE ODNOSZĄ SIĘ 
RÓWNIEŻ DO DOBORU TAKICH ELEMENTÓW 
WYPOSAŻENIA WNĘTRZ JAK ŁÓŻKA?
ŁK: Tak. Nie potrafię się oprzeć. To bardzo 

trudne zadanie. Móc i chcieć mieć wpływ 

na wszystkie decyzje projektowe i inwe-

stycyjne to szaleńczy plan. Ale jeśli ma 

się tylko wiedzę w tym zakresie to warto 

w tym uczestniczyć.

WW: Wygląd i komfort łóżka jest oczy-

wiście jednym z kluczowych aspektów 

pozytywnego doświadczenia klienta 

w hotelu. Łóżka są akurat mocno ustan-

daryzowanym elementem wyposażenia 

hotelu. Tym niemniej, jeżeli tylko jest 

taka możliwość, zawsze z przyjemnością 

wchodzimy w te detale, nierzadko prowa-

dząc długą korespondencję projektową na 

temat wysokości materacy, liczby podu-

szek, wysokości nóżek ramy, kolorystyki 

i wzorów obszyć czy narzut na łóżka.

PROJEKTOWALIŚCIE WIELE WYJĄTKOWYCH 
WNĘTRZ POLSKICH HOTELI. Z KTÓREGO Z NICH 
JESTEŚCIE NAJBARDZIEJ DUMNI?
ŁK: Nie było ich tak wiele, ale to pierw-

szego projektu hotelu nigdy nie zapomnę. 

Mam do niego ogromny sentyment. To 

często nagradzany rzeszowski Bristol Tra-

dition & Luxury. Realizacja nie była łatwa, 

ale szalenie inspirująca. Inwestor zaufał 

naszej wizji. Jestem mu szalenie wdzięcz-

ny. Hotel ma swoją duszę. Bardzo wielu 

gości jest zaskoczonych klimatem wnętrz 

i jakością obsługi, różnorodnością pokoi.

GUST TASTE

W POKOJU HOTELOWYM MAMY ODNALEŹĆ 
SWÓJ ŚWIAT. CZĘSTO TAKI, KTÓRY JEST TYLKO 
MARZENIEM WE WŁASNYM DOMU.



OBECNIE PRACUJECIE NAD GWIAZDĄ 
MORZA – HOTELEM, KTÓREGO WIZUALIZACJE 
NAPRAWDĘ ZACHWYCAJĄ, A KTÓREGO 
BUDOWA WŁAŚNIE RUSZYŁA. CZEGO MOŻEMY 
SIĘ SPODZIEWAĆ PO JEGO WNĘTRZACH?
ŁK: Zaskoczenia i realizacji tego wszystkie-

go, o czy mówimy. Taki jest cel.

WW: Faktycznie liczymy na to, że wnętrza 

Gwiazdy Morza będą nietuzinkowe. Pracu-

jemy nad tym, żeby osiągnąć w nich efekt 

nieformalnego, acz eleganckiego w formie 

wypoczynku – to dość wymagająca kombi-

nacja. Projekt powstaje w bardzo dobrych 

warunkach, przy współpracy bardzo kon-

sekwentnego i odpowiedzialnego inwestora. 

Przed nami jeszcze długa droga do końca, 

liczymy jednak na pełen sukces. 

 IN ENGLISH

SURPRISE

A RANGE OF ACTIVITIES OFFERED BY HOTELS 
TO THEIR GUESTS IS CONSTANTLY BEING 
EXPANDED. MORE AND MORE HOTELS WHICH 
ORGANISE THE TIME OF THEIR GUESTS AND 
ENGAGE THEM IN A SERIES OF ACTIVITIES 
ARE SET UP. ARCHITECTS THAT SPECIALISE 
IN DESIGNING HOTEL INTERIORS, HOWEV-
ER, STRIVE FOR SOMETHING COMPLETELY 
DIFFERENT. HOW A GUEST SHOULD FEEL 
ENTERING THE HOTEL – ACCORDING TO 
ŁUKASZ KOZIANA AND WOJCIECH WITEK, THE 
OWNERS OF THE ILIARD STUDIO IN CRACOW, 
ARCHITECTS, WHO HAVE DESIGNED INTERI-
ORS OF A NUMBER OF PRESTIGIOUS HOTELS 
AND KNOW VERY WELL HOW TO DESIGN.

WOULD YOU AGREE THAT HOTELS MORE AND 
MORE OFTEN VIE TO OFFER THE WIDEST 
RANGE OF ACTIVITIES TO THEIR GUESTS, AND 
SOMETIMES ONE CAN GET THE IMPRESSION 
THAT THE OWNERS OF THE HOTELS WANT TO 
GET THE GUESTS OUT OF THEIR ROOMS AS 
FAST AS POSSIBLE – AS IF THEY DIDN’T FEEL 
COMFORTABLE INSIDE? 
ŁUKASZ KOZIANA: „‘Getting’ the guests out 

of their rooms is a necessity for a num-

ber of reasons. Not only the financial 

ones. Clients want to take advantage of 

every single opportunity to spend time in 

a nice and – often – active way. Nowa-

days, comfortable accommodation and 

relaxation on the beach are no longer 

enough. Hotels need ideas for enter-

tainment throughout the whole year. 

If on the ground floor, there are theme 

restaurants, live and show cooking, chill 

out zones, children’s zones, live music and 

personnel is engaged in all that, one will 

see the effects very soon. In such cases, 

not only the guests of this particular 

hotel, but also the guests of hotels nearby 

and locals begin to visit these places.

WOJCIECH WITEK: Yes, that’s right. In 

particular, in the case of business hotels. 

Rooms in resort hotels – due to their nature 

– are still relatively spacious, and can often 

be joined, arranged for families, etc. Hotels 

also become a space of potentially interest-

ing social interactions. People are interested 

in each other, willing to sit together at one 

big table and work or read a newspaper.

WHAT’S MORE IMPORTANT IN THE 
IMPRESSION THAT A HOTEL GIVES? HOW 
SHOULD GUESTS FEEL ENTERING THE ROOM 
AND ENTERING THE HOTEL?
ŁK: They should be surprised. At every 

step, if possible. I mean, surprised in a pos-

GUST TASTE

PRACUJEMY NAD TYM, ŻEBY OSIĄGNĄĆ EFEKT 
NIEFORMALNEGO, ACZ ELEGANCKIEGO W FORMIE 
WYPOCZYNKU – TO DOŚĆ WYMAGAJĄCA KOMBINACJA.
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itive way, of course. Clients can intuitively 

feel whether something is genuine or just 

for show. Against all appearances, the 

zones you’re asking about are designed 

in a similar way. It’s very important. 

Privacy is expected both at a table in the 

hotel restaurant and in the bathroom of 

the hotel room. The point is that clients 

should have a choice, should be able to 

find a place for themselves. That’s why the 

plan of public space and the typology of 

hotel rooms are so diversified. That’s what 

it is about. I can’t imagine a hotel today 

which gives a guest a ring with a number 

of table that the guest is supposed to sit at. 

It’s a suicide. Guests should find their own 

world in the hotel room. The world that is 

often only a dream at home – made from 

practical needs and desirable atmosphere. 

Rooms aren’t supposed to be small and 

cosy, but bright! Spacious, transparent, 

simple and real.

WHAT ARE CURRENT TRENDS IN INTERIOR 
DESIGN? ARE YOU WORKING ON A PROJECT 
THAT MIGHT BE CLASSIFIED AS AVANT-
GARDE?
ŁK: Informality and diversity are the key 

issues. Clients of hotels need to forget for 

a while about a business manual or every-

day working life. Everybody is different, 

everybody expects something that would 

fit their needs. Gwiazda Morza located 

by the sea in Władysławowo, which is 

now under construction, is going to be an 

avant-garde hotel – in all likelihood, pro-

vided that the investor and the architect 

are aware of this objective.

WW: Obviously, we have to keep appropri-

ate proportions – the most important trend 

in hotel design in Poland is that interior 

design is becoming more and more im-

portant. Aesthetics becomes an important 

marketing and sales factor, we’re catching 

up with countries more developed than 

Poland in this regard.

HOW FAR DO YOU GET INTO DETAILS? DO 
THESE WORKS INVOLVE A SELECTION OF 
SUCH INTERIOR EQUIPMENT AS BEDS?
ŁK: Yes, they do. I can’t resist it. It’s a diffi-

cult task. To be able and want to have an 

influence on all design and investment 

decisions is a crazy plan. But if only one has 

sufficient knowledge, it’s worth doing.

WW: The appearance and comfort of a bed is 

one of the key aspects of clients’ positive expe-

rience in the hotel. Beds are actually a highly 

standardised element of the hotel equipment. 

However, if only there’s such a possibility, we 

always get into these details, often carrying on 

a long design correspondence concerning the 

height of mattresses, the number of pillows, 

the height of bed frame’s legs, the colours and 

patterns of finish or bedspreads.

YOU’VE DESIGNED A NUMBER OF 
EXTRAORDINARY INTERIORS OF POLISH HOTELS. 
OF WHICH INTERIOR ARE YOU MOST PROUD?
ŁK: There haven’t been so many of them, 

but I’ll never forget the first hotel design. 

I’m very fond of it. It’s Bristol Tradition 

& Luxury – an often awarded hotel in 

Rzeszów. The implementation wasn’t 

easy, but it’s really inspiring. The investor 

trusted our vision. I’m deeply grateful for 

that. The hotel has its own spirit. A lot of 

guests are surprised with the atmosphere 

of interiors and the quality of service, the 

diversity of rooms.

NOW, YOU’RE WORKING ON GWIA ZDA 
MOR Z A – A HOTEL WHOSE VISUALISATIONS 
ARE RE ALLY IMPRE SSIVE AND WHICH IS 
UNDER CONS TRUCTION. WHAT CAN WE 
E XPECT FROM ITS INTERIORS?
ŁK: Surprise and execution of everything 

we’re talking about. That’s the goal.

WW: Indeed, we expect the interiors of 

Gwiazda Morza to be extraordinary. 

We’re working on an effect of relaxation 

that’s informal but elegant in its form 

– it’s quite a demanding combination. 

We’re working in very good conditions, 

in cooperation with a consistant and 

responsible investor. There’s still a long 

way to go, but we hope that the hotel 

will be a complete success. 
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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”.

FOT. DOROTA CZOCH

ANDRZEJ SARAMONOWICZ
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MARGARET ALICE MURRAY
„WIEDŹMI KULT W EUROPIE ZACHODNIEJ”

WYD. SACRUM, KATOWICE 2016

Blisko sto lat czekała na polskie wyda-

nie kultowa w kręgach tzw. neopogan 

książka o wiedźmach, napisana przez 

brytyjską antropolog i religioznawczynię 

Margaret Alice Murray.

Teza Murray jest prosta i atrakcyjna: euro-

pejskie czarownice (o istnieniu których wiemy 

przede wszystkim za sprawą ich okrutnych 

prześladowań w wiekach XV-XVIII) to nie 

zwykłe kobieciny, zajmujące się zielarstwem 

i położnictwem, co padły ofiarą ciemnoty 

i histerii. To również nie – jak twierdziło 

wielu historyków chrześcijan – podejrzane 

wyznawczynie kultu Szatana, uprawiające 

antychrześcijańską czarną magię. Czarownic-

two (dla którego Murray stworzyła oddzielny 

termin „kult Dianiczny) to religijne wierzenia 

i rytuały, które zdaniem brytyjskiej badaczki 

były starożytną religią Europy. A religia 

ta czciła nie chrześcijańskiego Diabła, ale 

przedchrześcijańskiego Boga, którego kult 

związany był z płodnością.

W opinii Murray wcześniejsze religie nie 

mogły zniknąć wraz z konwersją na chrześci-

jaństwo europejskich władców. Ich poddani 

z pewnością dalej odprawiali odwieczne ry-

tuały i podtrzymywali wierzenia przodków, 

przyjmując jedynie wierzchnie, naskórkowe 

formy chrześcijaństwa. Z wiekami jednak 

chrześcijaństwo umacniało się coraz bardziej, 

aż w wieku XV Kościół poczuł się na tyle 

mocny, że wraz z opublikowaniem bulli 

papieża Inocentego VIII „Summis desideran-

tes affectibus” (potępiającej czary i herezje), 

wydał otwartą wojnę ostatnim niedobitkom 

pogaństwa. Zaś inkwizycyjne świadectwa, 

jakie pozostały po prześladowaniach tzw. 

czarownic, pomagają dziś zrozumieć, na 

czym polegał ów wiedźmi, Dianiczny kult. 

Książka Murray wydaje mi się fascynu-

jąca, bo cytując obficie źródła historyczne, 

szczegółowo opisuje ceremonie inicjacyjne 

czarownic, ich śluby, zgromadzenia (nie tylko 

sabaty, ale i esbaty), rytuały (hołdy, tańce, 

uczty, sakramenty, zaklęcia) oraz organizację 

(tzw. koweny). A jakby komuś było mało, jest 

też dodatek, w którym można przeczytać, jak 

m.in. z pietruszki, tojadu, belladonny, sadzy, 

krwi nietoperza i dziecięcego sadła zrobić 

maść do latania.

Nie próbowałem, ale tylko dlatego,  

że nie lubię latać. 

RECENZJE REVIEWS

CZYTANIE WEDŁUG SARAMONOWICZA

 IN ENGLISH

“THE WITCH-CULT IN WESTERN EUROPE”
BY MARGARET ALICE MURRAY
PUBLISHED BY WYDAWNICTWO SACRUM, 
KATOWICE 2016

A book about witches, cult among the so-

called neo-pagans, written by Margaret 

Alice Murray, a British anthropologist 

and religion expert, waited nearly one 

hundred years to be published in Poland.

Murray’s thesis is simple and attrac-

tive: European witches (about whose 

existence we know mostly owing to 

the cruel persecution they suffered in 

15th–18th centuries) weren’t ordinary 

women dealing with herbal medicine and 

obstetrics that fell victim to ignorance 

and hysteria. Neither were they – as 

a number of Christian historians claimed 

– suspicious followers of the Satanic cult 

practising anti-Christian black magic. 

Witchcraft (for which Murray coined 

a separate term ‘the Dianic cult’) embrac-

es religious beliefs and rituals, which, 

according to the British scholar, were the 

ancient religion of Europe. This religion 

didn’t worship the Satan, but a god of pre-

Christian times, related to a fertility cult.

According to Murray, former religions 

couldn’t disappear with the conversion 

of European rulers to Christianity. Cer-

tainly, people continued to perform the 

ancient rituals and follow the beliefs of 

their ancestors, converting to Christian-

ity only on the surface. With time, how-

ever, Christianity was getting stronger 

and stronger, and in the 15th century, 

the Church felt strong enough to declare 

war on the last pagan survivors with the 

publication of Summis desiderantes af-

fectibus – a papal bull condemning witch-

craft and heresy issued by Pope Innocent 

VIII. Inquisition evidence regarding the 

persecution of the so-called witches that 

has remained enables understanding of 

the witchcraft – the Dianic cult. 

I find the book fascinating because 

it describes ceremonies of witches’ ini-

tiation, their vows and assemblies (not 

only sabbaths, but also esbats), rituals 

(homage, dances, feasts, sacraments, 

charms and spells) and organisation (so-

called Covens). And if that’s not enough, 

there is also an appendix with instruc-

tions to make a flying ointment from i.a. 

parsley, aconite, belladonna, soot, bat’s 

blood and child’s fat.

I haven’t tried – only because I don’t 

like flying. 

WIĘCEJ NA WWW.ANYWHERE.PL

SABAT BEZ TAJEMNIC
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MAŁY K SIĄ ŻĘ
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GDYBY SAMOCHODY POSIADAŁY UKŁAD KRWIONOŚNY, W ŻYŁACH PORSCHE 
PŁYNĘŁABY BŁĘKITNA KREW. BOWIEM SPOSÓB, W JAKI ŁĄCZĄ LUKSUS 
I OSIĄGI, CZYNI Z NICH PRAWDZIWĄ ARYSTOKRACJĘ. TYMCZASEM NIEMIECKA 
DYNASTIA POWIĘKSZYŁA SIĘ O KOLEJNEGO CZŁONKA. NAZWA MACAN ZOSTAŁA 
ZAPOŻYCZONA Z JĘZYKA INDONEZYJSKIEGO I OZNACZA TYGRYSA.  
JAK GROŹNEGO DLA KONKURENCJI?

 TEKST I ZDJĘCIA: ANNA NAZAROWICZ  

Powiedzieć, że nie lubi się tych 

samochodów, jest równoznaczne 

ze stwierdzeniem, że nie lubi się 

czekolady. Każdy choć przez chwilę 

chciałby poprowadzić Porsche i model 

nie ma tu żadnego znaczenia. W końcu 

wszystkie mają diabła pod skórą, chociaż 

trafniej jest napisać, że pod karoserią. 

Kilka lat temu w rodzinie Porsche zapadły 

jednak poważne decyzje i w produkcji 

tych samochodów, oprócz dobrej zabawy, 

postanowiono również uwzględnić aspekty 

rodzinne. Cayenne został przyjęty przez 

rynek tak ciepło, że w 2013 roku powołano 

do życia jego znacznie mniejszego brata, 

SPRZĘT EQUIPMENT

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

FOT. MAT. PRASOWE

ANNA  NAZAROWICZ

BO MIMO ŻE TO BARDZO GRZECZNE PORSCHE, TO JEDNAK 
WYGLĄDEM NADAL NAWIĄZUJE DO SPORTOWEJ TRADYCJI. 
A KONKRETNIE RZECZ UJMUJĄC KSZTAŁTEM NADWOZIA MACAN 
UWODZI RÓWNIE SKUTECZNIE, CO SHARON STONE W FILMIE 

„NAGI INSTYNKT”. 
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który otrzymał imię Macan. Dziś to jeden 

z najlepiej sprzedających się modeli Por-

sche. Gdzie tkwi jego tajemnica?

Jednym z elementów sukcesu z pewno-

ścią jest kolor lakieru. A konkretnie Sapphire 

Blue Metallic, w którym wystąpił testowany 

egzemplarz. Kto choć raz zobaczy Macana 

w tej odsłonie, ten przepadł na wieki. „Bar-

dzo ładny samochód” – podczas przejażdżki 

po Sopocie słyszałam te słowa częściej niż 

szum morskich fal. Bo mimo że to bardzo 

grzeczne Porsche, to jednak wyglądem na-

dal nawiązuje do sportowej tradycji. A kon-

kretnie rzecz ujmując kształtem nadwozia 

Macan uwodzi równie skutecznie, co Sharon 

Stone w filmie „Nagi instynkt”. Ciąg dalszy 

następuje po zajęciu miejsca za kierownicą. 

Na elegancki styl składają się najlepsze mate-

riały oraz jakość wykonania. Ta ostatnia, po-

dobnie jak we wszystkich modelach Porsche, 

jest najwyższa. Po przekręceniu kluczyka do 

życia budzi się serce, czyli benzynowy silnik 

o pojemności dwóch litrów i mocy 252 KM. 

tym lista zalet się nie kończy, bo układ 

kierowniczy również zasługuje na oklaski. 

Można odnieść wrażenie, że wystarczy 

jedynie pomyśleć o skręceniu kierownicy 

aby to się zadziało. Czy Macan posiada jakieś 

wady? Szczerze przyznam, że ich odkrywa-

nie przypomina przysłowiowe szukanie igły 

w stogu siana – trzeba się mocno natrudzić, 

a sukces i tak nie jest gwarantowany. Cena? 

Jest kolejną z zalet. Startuje od 224 600 zł, 

zatem kluczyk od Porsche jeszcze nigdy nie 

był tak bardzo w zasięgu ręki. Po całym dniu 

spędzonym w jego towarzystwie serce krzy-

czy, że chcesz go mieć, a rozum nie potrafi 

znaleźć kontrargumentów. Nieważne czy 

jesteś mamą dwójki dzieci czy samotnym 

wilkiem, ten samochód to doskonałe środo-

wisko naturalne dla każdego kierowcy.

W ciągu całego roku jest kilka okazji przy 

których składa się bliskim życzenia. Zawsze 

są przepełnione zdrowiem i sukcesami. 

W moim przypadku coraz częściej jest 

w nich miejsce również dla Porsche. Bo jak 

Jego ryk nie zrywa liści z drzew, do czego 

zdążyły nas już przyzwyczaić co niektóre 

modele ze stajni niemieckiego producenta. 

Macan odznacza się wysoką kulturą od 

momentu uruchomienia poczynając a na 

dotarciu do celu kończąc. Jeżeli można sobie 

wyobrazić relaks za kierownicą samocho-

du, to właśnie on jest do tego najlepszym 

kandydatem. Niech jednak nikogo nie zmylą 

te nienaganne maniery. Samochód pokazuje 

swoje rogi po ustawieniu automatycznej 

skrzyni biegów w trybie Sport. A wtedy 

żarty na bok, a obie ręce na kierownicy. 

Czy coś jest w stanie go wtedy zatrzymać? 

Tylko i wyłącznie doskonałe hamulce, dzięki 

którym samochód wręcz zastyga w miejscu. 

Bo za pomocą jednego przycisku zawiesze-

nie nieco się podnosi i żadna przeszkoda 

niestraszna. Podróżowanie jest wtedy możli-

we nawet po Księżycu. Czytelna nawigacja 

zaplanuje dla nas całą trasę, a zaskakująco 

duży bagażnik w tym samochodzie pomieści 

wszystko, czego dusza zapragnie. Ale na 
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przyznawał sam Ferry Porsche: „Budujemy 

samochody, których nikt nie potrzebuje, ale 

każdy chce mieć”. Czas płynie nieubłaganie 

a słowa te wcale nie tracą na znaczeniu. 

 IN ENGLISH

A LITTLE PRINCE

IF CARS HAD THE CIRCULATORY SYSTEM, 
BLUE BLOOD WOULD RUN IN PORSCHE’S 
VEINS. FOR THE WAY IN WHICH PORSCHE 
COMBINES LUXURY AND PERFORMANCE 
MAKES IT A REAL ARISTOCRAT. THE GERMAN 
DYNASTY HAS A NEW MEMBER. THE NAME 
‘MACAN’ IS A BORROWING FROM INDONESIAN, 
AND IT MEANS ‘A TIGER’. IS IT DANGEROUS 
FOR ITS COMPETITORS?

To say that you don’t like these cars is like to 

say that you don’t like chocolate. Everyone 

would like to drive a Porsche, at least for 

a while, no matter what model. They all 

have the devil under their skin; well, to be 

more accurate, under the bonnet. A few 

years ago, however, some decisions regard-

ing the production of cars were made in 

the Porsche family – apart from fun, family 

aspects were to be taken into account. Cay-

enne received such a warm welcome on the 

market that in 2013, his smaller brother was 

brought into being and was named Macan. 

Today, it’s one of the best selling Porsche 

models. What’s its secret?

For certain, it owes a part of its success to 

the colour of paint – Sapphire Blue Metallic, 

in which the tested unit was painted. Who-

ever has seen Macan in such a version is lost 

forever. When I was driving in Sopot, I heard 

the words: ‘What a beautiful car’ more often 

than the sound of waves. Even though it’s 

a really well-behaved Porsche, its appearance 

refers to the sport tradition. The shape of its 

body is as seductive as Sharon Stone in ‘Basic 

Instinct’. And it continues to seduce when 

we get behind the wheel. The highest quality 

of design, just like in all Porsche models, and 

the best materials form the elegant style of 

the car. With the turn of the key, the heart 

awakens – a 2.0-litre petrol engine that gen-

erates 252 hp. Its roar doesn’t make leaves fall 

from trees, unlike some other models from 

the German manufacturer’s stable. Macan 

minds its p’s and q’s from the beginning to 

the end of the journey. If you can imagine 

relaxation behind the wheel, this is the best 

candidate to ensure it. But don’t be misled by 

the impeccable manners. The car shows its 

wild side when you set an automatic mode 

and the Sport Chrono Package. And then, jok-

ing aside, both hands on the wheel. Is there 

anything to stop it? Only the excellent brakes 

which make the car practically freeze to the 

spot. At the push of a button, suspension gets 

higher, and there’s nothing on the road to 

worry about. You can even drive across the 

Moon. The navigation system will plan the 

route, and in the commodious boot there’s 

enough room for everything one’s heart 

could desire. But there are more advantages 

of the car. Its steering system is worth noting 

as well. One can have an impression that it’s 

enough to think about turning the wheel to 

make it happen. Are there any drawbacks? To 

be honest, looking for drawbacks in Macan is 

like looking for a needle in a haystick – takes 

a lot of effort, and there’s no guarantee of 

success. The price? It’s one of the advantag-

es. It begins with PLN 224 600 – the key to 

a Porsche has never been so close within our 

reach. After a day spent in its company, the 

heart cries that you want to have the car, and 

the mind can’t find any counterarguments. 

It doesn’t matter whether you’re a mother of 

two children or a lone wolf – this car is a per-

fect natural habitat for every driver.

During the year, there are a few occasions 

on which we wish our friends and family all 

the best – we wish them health and success. 

In my case, more and more often, there’s also 

a place for a Porsche. As Ferry Porsche said: 

‘We produce cars that nobody needs, but 

everyone wants to have.’ Time passes by, and 

these words don’t lose their significance. 
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„WISTFUL”
ZDJĘCIA PHOTOGRAPHS: ANNA ZYSKOWSKA
MODELKA MODEL: MARIA/UNITEDFORMODELS
MAKIJAŻ MAKE UP: AGATA DOBOSZ
STYLISTA STYLIST: WIOLETTA KUPROWSKA
FRYZJER HAIRDRESSER: VIKTOR KULCHYTSKY
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BLUZKA BLOUSE: ZARA
BRANSOLETA BRACELET: ORSKA
SPODNIE TROUSERS: MASSIMO DUTTI / FASHIONCODE.PL
SKARPETY SOCKS: NANUSHKI
BUTY SHOES: FOLLOW ME
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Historia współczesnej kobiety – eleganckiej 

i subtelnej, a przy tym nie ulegającej narzu-

canym schematom. Klasyczne elementy, jak 

żakiet czy spodnie w kant, przybierają nowe 

formy w niekonwencjonalnych połączeniach z bi-

żuterią i butami. Pewność siebie zbudowana jest na 

kanwie wypracowanego stylu. 

 IN ENGLISH

„WISTFUL” 
It’s a story of the modern woman – elegant and subtle, 

but not yielding to any imposed schemas. Classic ele-

ments, such as jacket or creased trousers, take on new 

forms in unconventional combinations with jewellery 

and shoes. Self-confidence is based on a proven style. 

SWETER SWEATER: COS / FASHIONCODE.PL
BLUZKA BLOUSE: ZARA
TOREBKA BAG: FALT
SPODNIE TROUSERS: MASSIMO DUTTI / FASHIONCODE.PL



SWETER SWEATER: COS / FASHIONCODE.PL
BLUZKA BLOUSE: ZARA
TOREBKA BAG: FALT
SPODNIE TROUSERS: MASSIMO DUTTI / FASHIONCODE.PL

BLUZKA BLOUSE: ZARA
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GOLF TURTLENECK: ECHO
ŻAKIET SUIT JACKET: CLEMENTS RIBEIRO / FASHIONCODE.PL
SPODNIE TROUSERS: ECHO
BUTY SHOES: FOLLOW ME
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KOLCZYKI EARRINGS: ORSKA 
GOLF TURTLENECK: ECHO
ŻAKIET SUIT JACKET: CLEMENTS RIBEIRO / FASHIONCODE.PL
SPODNIE TROUSERS: ECHO
BUTY SHOES: FOLLOW ME



each other, but taste the moment they’re 

sharing. Even here, at the airport. 

I’ve been looking at them for half an hour. 

There is something enchanting in their 

presence that continues to surprise me. I feel 

a sudden rush of jealousy, which I can’t un-

derstand. I’m still looking, nosy and greedy, 

hoping they won’t notice me and will let me 

observe them a little more. And get away 

with it. My throat is tight with emotion. All 

of a sudden, I feel lonely and unwanted.

I wish someone was waiting for me now. 

In a house whose smell I know so well and 

I can describe it. Unchangeable, sweet and 

fresh. I’d like to remember, be able to recall 

the light falling to the bedroom and catching 

a chest of drawers in the hall, where I put 

my keas when I come back from every jour-

ney. And I see a woman sleeping in bedding 

with yellow flowers. She didn’t have to come 

to the airport to pick me up. I know that 

even when she’s sleeping, she’s waiting for 

me. I’m sure she’ll smile when she opens her 

eyes and sees I’m there. She’ll say, ‘You’re 

here!’ And she’ll kiss me. I take a deep 

breath to fill my lungs with the smell of my 

home. And I can feel tears on my cheeks. 

Fortunately, I’m wearing dark glasses. What 

a nonsense. What a nonsense.

They get up and head for the gate 33. 

He takes her by the hand. They look a bit 

funny. I hope you didn’t trick me, and 

you’ve been happy for many years. And 

you haven’t got bored with each other yet 

or got to hate each other. That you like each 

other even more than when everything 

was a great unknown. I wouldn’t like my 

tears to be for nothing. Bon voyage! 

Lotnisko. Nieważne dokąd lecę. Dla 

mnie to teraz nieistotne. Widzę dwoje 

ludzi, siedzą naprzeciwko siebie, piją 

kawę w oczekiwaniu na swój lot. Oni są 

w podróży, tej prawdziwej. Mają na palcach 

obrączki. Chyba noszą je już bardzo długo – 

wyglądają na takie, których się nie zdejmuje 

z palca przez lata, które założono w młodo-

ści, nawet o nich zapomniano i teraz tylko 

z pomocą mydła można je ściągnąć z wielkim 

trudem. Z pewnością, kiedy się to uda, zosta-

wią jasny ślad, wyraźny odcisk.

Tych dwoje przekroczyło już jakiś czas 

temu pięćdziesiątkę. Są spokojni, uśmiechają 

się do siebie co chwila, prowadząc nic niezna-

czącą konwersację. Ona co chwilę wraca do 

przeglądania pisma, on do czytania wiadomo-

ści w telefonie. Jest w tym istnieniu we dwoje 

jakaś lekkość, pozbawiona zwykłej nerwowo-

ści innych otaczających ich ludzi. Tych którzy 

wodzą wzrokiem po obcych twarzach, czegoś 

szukając i którzy są zapatrzeni w horyzont za 

oknem i krzyczących do słuchawek. A także 

tych, którzy wiecznie się spieszą. Mężczyzna 

i kobieta przy stoliku z kawą wyglądają, jakby 

płynęli w czasie. Ten czas im sprzyja, udało 

im się z nim chyba zaprzyjaźnić. Choć nie 

sądzę, żeby byli maniakami siłowni i zdrowej 

diety, jest w jej kręconych półdługich włosach 

coś z uroku młodej dziewczyny. A kiedy on 

wstaje, żeby podać jej cukier z sąsiedniego 

stolika, emanuje z jego ruchów jakiś rodzaj 

przekory i ironii, która przyciąga wzrok 

i budzi natychmiastową sympatię. Znowu 

uśmiech. Nie zachłystują się sobą, ale smaku-

ją wspólny moment. Nawet tutaj, na lotnisku. 

Patrzę na nich już od pół godziny. Coś mnie 

uwodzi i wciąż zaskakuje w ich obecności. 

Czuję nagły przypływ zazdrości, niezrozu-

miały dla mnie samego. Patrzę nachalnie i za-

chłannie, mając nadzieję, że mnie nie odkryją 

i pozwolą się obserwować jeszcze przez chwilę. 

Bezkarnie. Wzruszenie ściska mi gardło. Nagle 

czuję się samotny i niepotrzebny. 

W tej chwili bardzo pragnąłbym, żeby 

ktoś na mnie czekał. W jakimś domu, 

którego zapach tak dobrze znam i umiem 

go opisać. Niezmienny, słodki i świeży. 

Chciałbym pamiętać, móc przypomnieć 

sobie, jak rano wpada światło do sypialni 

i zahacza o komodę w korytarzu, na której, 

wracając z każdej mojej podróży, kładę klu-

cze. I widzę kobietę śpiącą w pościeli w żółte 

kwiatki. Nie musiała przyjeżdżać po mnie 

na lotnisko. Wiem, że nawet śpiąc, czeka na 

mnie. Jestem pewien jej uśmiechu, kiedy 

otworzy oczy i zobaczy, że już jestem. Powie 

wtedy: „Już jesteś!”, a potem mnie pocałuje. 

Wdycham powietrze głęboko w płuca, żeby 

wypełnił je zapach mojego domu. I czuję łzy 

na policzkach. Dobrze, że założyłem ciemne 

okulary. Co za absurd. Co za absurd. 

Oni wstają, idą do gate’u numer 33. On 

łapie ją za rękę. Trochę śmiesznie wygląda-

ją. Mam nadzieję, że mnie nie oszukaliście 

i jesteście szczęśliwi od wielu lat. I że nie 

zdążyliście się jeszcze sobą znudzić, ani 

nawzajem się znienawidzić. Że lubicie się 

nawet bardziej niż kiedyś, w tamtych chwi-

lach, kiedy wszystko jeszcze było niewia-

domą. Nie chciałbym, żeby te moje głupie 

dwie łzy były po nic. Bon voyage! 

 IN ENGLISH

MY NAME IS GEORGE. CHAPTER 8
An airport. It doesn’t matter where I’m go-

ing. I don’t care about it now. I can see a cou-

ple, they’re sitting in front of each other, 

drinking coffee and waiting for their flight. 

They’re on a journey, a real one. They have 

wedding rings on their fingers. I suppose 

they’ve been wearing them for a long time 

– they seem to be the kind of rings which 

haven’t been taken off for years, which were 

put on in youth and now are even forgotten, 

so it’d require soap and much effort to take 

them off. For sure, if someone did it, they 

would leave a clear bright mark.

The man and the woman are over fifty. 

They’re calm, they smile at each other every 

now and then, chat easily. She comes back 

to reading her magazine from time to time, 

he browses messages on his phone. There is 

some lightness of being in them, free from 

usual irritability of other people here. The 

ones who are sweeping the room with their 

eyes, looking for something, gazing at the 

horizon outside the window, shouting to 

their phones. And those who are always in 

a hurry. The man and the woman, drinking 

coffee at the table, look as if they were 

flowing in time. Time is on their side, they 

managed to make friends with it. Even 

though they don’t seem to be the enthusiasts 

of gym or healthy diet, there’s some charm 

of a young girl in her mid-length curly hair. 

And when he gets up to pass her the sugar 

from a table nearby, some kind of perversity 

and irony emanate from his movements that 

draw attention and make him appear likea-

ble. A smile again. They don’t suffocate with 

GEORGE
KATARZYNA WARNKE

Aktorka, dramaturg, reżyserka. Ukończyła  
krakowską PWST, została zaangażowana  
do Teatru Starego w Krakowie, później dołączyła  
do zespołu TR Warszawa. Pracowała z Lupą, 
Jarzyną, Borczuchem, Klatą, Korczakowską.  
Wyreżyserowała swój tekst „Uwodziciel”  
w Teatrze Nowym K. Warlikowskiego.  
Publikuje swoje teksty w „Zwykłym Życiu”  
i „K Mag-u”. Na premierę czeka jej debiut kinowy 

„W spirali” w reż. K. Aksinowicza. 

FOT. MONIKA SZAŁEK

MAM NA IMIĘ
ODC. 8

WIĘCEJ NA WWW.ANYWHERE.PL
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Czy są jakieś granice wieku od i do którego 
możemy osadzać implant?
Dla implantologa przeszkodą może być 
jedynie dolna granica wieku pacjenta, bo-
wiem implant można osadzać dopiero  
w dobrze i ostatecznie ukształtowanej kości, 
w uformowanej głowie. Nie ma natomiast 
żadnych ograniczeń wiekowych dla pa-
cjentów starszych, poza oczywiście dobrym 
ogólnym stanem zdrowia. Najkrócej mó-
wiąc – nikt na implantacje nie jest za stary!

Czy są poza wymienionym młodym wiekiem 
jakieś inne przeciwwskazania uniemożliwiają-
ce implantację?
Może nie tyle wyraźnym przeciwwskaza-
niem, ile raczej utrudnieniem, bywa niekie-
dy mała ilość masy kostnej pacjenta. Jeśli jej 
nie ma „na tyle”, możliwe jest jej zwiększenie 
podczas zabiegu. Specjaliści znają metody 
jej zwiększenia, a tym samym umożliwienia 
implantacji.

Implantacja jest powszechnie znana jako do-
bry sposób uzupełniania braków uzębienia.  
A czy mogą z niej korzystać również te osoby, 
które zupełnie nie mają zębów? Czy takim pa-
cjentom implantologia może cokolwiek zaofe-
rować?
Może i to całkiem sporo. Tradycyjne protezy 
nie są trwałe, ruszają się, grożą wypadaniem,  
a pomiędzy nimi a dziąsłami gromadzą się 
drobiny pokarmów. Nawet przy zupełnym 
braku uzębienia, ale przy wystarczającej ma-
sie kostnej, zastosowanie implantów umoż-
liwia całkowitą jego odbudowę. Ponownie 
podkreślę zdecydowanie wyższy komfort, 

Implantacja polega na wprowadzeniu do  
organizmu ciała obcego. Czy istnieje więc 
groźba jego odrzucenia?
Implanty przyjmują się w zasadzie bezpro-
blemowo, praktyka wskazuje jedynie na 
minimalny procent powikłań i to wyłącznie  
w początkowym okresie gojenia czyli wte-
dy, gdy te niekorzystne dla pacjenta objawy 
dają się łatwo skorygować.

Kiedy pacjent powinien zgłosić się na konsul-
tacje?
Jeżeli wie, że ząb nadaje się tylko do usu-
nięcia, ponieważ sama prawidłowa extrak-
cja może optymalizować odbudowę kości.  
W niektórych przypadkach jest też możliwe 
założenie implantu natychmiast po usunię-
ciu zęba.

Czy implanty mają określoną trwałość?
Ich cechą jest długotrwałość, choć zależ-
na jest ona od zachowania optymalnej 
higieny przez pacjenta. Jednakże de-
cydujące znaczenie dla trwałości i sku-
teczności zabiegu mają umiejętności  
i doświadczenie wykonującego zabieg 
implantologia. Jeśli kwalifikacja pacjenta  
i leczenie przeprowadzone będzie prawi-
dłowo, a pacjent nie zignoruje rad lekarza  
– implant z pewnością będzie trwały.

IMPLANTY BEZ TAJEMNIC

jakim wyróżniają się implanty w stosunku 
do innych sposobów uzupełniania ubyt-
ków zębów.

Czy implantacja jest zabiegiem bolesnym?
Implantacja jest zabiegiem chirurgicznym, 
co – rzecz jasna – kojarzy się z bólem. Jed-
nakże współczesna farmakologia dyspo-
nuje różnymi, a co szczególnie ważne 
skutecznymi sposobami jego uśmierzania, 
że można tu mówić co najwyżej o niewiel-
kim dyskomforcie. Wprawdzie pacjentów  
o prawdopodobieństwie bólu się uprzedza, 
ale większość z nich jest zwykle mile zadzi-
wiona jego krótkotrwałością i możliwością 
normalnego funkcjonowania już w następ-
nym dniu po zabiegu.

Czy implanty są drogie?
Choć pojęcie kosztów jest względne  
i nie dla wszystkich pierwszorzędne, trze-
ba mieć świadomość, że implanty kosz-
tują dość dużo, zależnie od wybrane-
go systemu i cennika implantologa. Ale  
w porównaniu z innymi sposobami leczenia 
ten początkowo wysoki koszt może okazać 
się konkurencyjny, zwłaszcza jeśli uwzględ-
nić uzyskane efekty implantacji w postaci 
estetyki i długotrwałości uzębienia. Istotną 
zaletą implantacji jest także to, że nie na-
rusza ona sąsiednich zębów, nie działa de-
strukcyjnie na stan posiadanego uzębienia 
naturalnego. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała

JOLANTA CZUMA

Lekarz stomatolog Dariusz Srokowski jest 
absolwentem wydziału stomatologii 
University Of western Ontario w Kana-
dzie. Od 1990 roku prowadzi własną 
klinikę dentystyczną, specjalizującą się 
w dziedzinie protetyki, zaawansowanej 
rekonstrukcji uzębienia i implantologii.

Ludzie żyją coraz dłużej i nie jest im obojętny komfort życia, aktywny w nim udział. Muszą być 

pewni, że mogą bezpiecznie się uśmiechać, bezpiecznie jeść i pić i że ich oddech nie jest dla 

otoczenia przykry. Tajemnice implantacji odkrywa dla Was lekarz stomatolog Dariusz Srokowski.

przed przed / uformowana śluzówka 

po / korony cyrkonowepo / cyrkonowa korona na implancie
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BRAMA BRANDENBURSKA – kultowe miejsce na 

mapie miasta, XVIII-wieczny symbol pokoju 

i potęgi, a od 1989 – symbol Zjednoczonych 

Niemiec. Jej pierwowzorem była grecka brama 

Propyleje na Akropolu. 5 imponujących przejść 

jest tworzonych przez 12 doryckich kolumn, po 

6 na każdą stronę. U szczytu bramy znajduje 

się rzeźba czterokonnej kwadrygi powożonej 

przez Wiktorię, rzymską boginię zwycięstwa. 

Dziś Brama Brandenburska to kultowe miejsce 

imprez masowych, koncertów, ale i uroczysto-

ści państwowych czy demonstracji.

WYSPA MUZEÓW to światowej sławy kom-

pleks pięciu budynków wpisanych na listę 

UNESCO. Wśród nich znajduje się Stara 

Galeria Narodowa ze zbiorem obrazów 

i rzeźb z XIX w., Muzeum Pergamońskie, 

Stare Muzeum z kolekcjami rzymskich, 

greckich i etruskich rzeźb i dzieł sztuki, 

Nowe Muzeum, w którym znajdziemy 

eksponaty ze starożytnego Rzymu i Egiptu 

oraz Muzeum im. Bodego ze sztuką bi-

zantyjską. Ciekawą częścią ekspozycji jest 

Coin Cabinet przeznaczone dla najmłod-

szych odwiedzających.

MUZEUM NRD to pamiątka czasów socja-

lizmu, która w bardzo obrazowy sposób 

pokazuje życie w tamtych czasach – moż-

na usiąść w fotelu typowego ówczesnego 

mieszkania, zasiąść za kierownicą wyma-

rzonego trabanta czy postawić się w roli 

osadzonego w celi przesłuchiwanego.

MUR BERLIŃSKI, a raczej jego fragment, 

upamiętnia ofiary tamtych zmian i ustroju. 

Ciągnie się przez 1,4 km wzdłuż Bernauer 

Strasse. Istotnymi częściami trasy są m.in. 

centrum dokumentacji, pomnik, okno pa-

mięci czy centrum obsługi odwiedzających.

REICHSTAG to XIX-wieczny budynek, w któ-

rym swoją siedzibę ma niemiecki parla-

ment. Główną atrakcją tego miejsca jest 

kopuła zbudowana ze szkła i stali. Spiralna 

droga znajdująca się w jej wnętrzu ma 230 

metrów długości, a podczas spaceru można 

obserwować panoramę miasta, a także pod-

glądać obrady Parlamentu – stąd rezerwa-

cje i szczegółowe kontrole przed wejściem.

WIEŻA TELEWIZYJNA na Alexanderplatz 

mierzy 368 m wysokości i jest najwyższą 

budowlą w stolicy Niemiec, która miała 

symbolizować przewagę socjalistycznych 

Niemiec nad Zachodem. Dziś na jej szczycie 

znajduje się taras widokowy oraz restau-

racja. W sezonie letnim, gdy nie chce się 

tracić cennego czasu na stanie w kolejce, 

warto wybrać pobliski hotel Park Inn i za 

około 3 euro wjechać na 40 piętro, by z tam-

tejszego tarasu obejrzeć piękną panoramę 

Berlina, w tym samą wieżę.

STOLICA NIEMIEC PRZEPEŁNIONA JEST MIEJSCAMI 
NIEZWYKLE WAŻNYMI POD WZGLĘDEM HISTORYCZNYM, 
TURYSTYCZNYM CZY REKREACYJNYM. WSZYSTKICH 
WYMIENIĆ NIE SPOSÓB, ALE PRZEDSTAWIAMY 10 Z NICH.

 ŹRÓDŁO: PORT LOTNICZY „RZESZÓW-JASIONKA” 

BERLIŃSKIE ZOO jest  jednym z największych 

na świecie. Zgromadzona w nim fauna 

i flora wyeksponowana została na 35 ha 

powierzchni. ZOO ma swój specyficzny 

klimat, a uroku dodają mu ścieżki prowa-

dzące do najodleglejszych i najciekawszych 

miejsc, liczne stawy i wszechobecna zieleń. 

Do dyspozycji odwiedzających pozostają 

miejsca odpoczynku – restauracje, fontan-

ny czy pomniki. Niezależnie od wizyty 

w ZOO można odwiedzić AQUARIUM BER-

LIN: akwaria, terraria, insektaria, a w nich 

aż 250 różnych gatunków: płazów, gadów, 

ryb. Tropikalny klimat Aquarium sprzyja 

rozwojowi egzotycznej roślinności.

KATEDRA BERLIŃSKA to jedna z najwięk-

szych świątyń w Berlinie, która rokrocz-

nie przyciąga tłumy turystów. Oprócz 

charakterystycznej kopuły magnesem 

tej renesansowej budowli są XIX-wieczne 

organy Sauera. W kryptach umieszczonych 

jest 95 sarkofagów ze szczątkami rodu 

Hohenzollernów.

AQUA DOM, jak można się domyśleć, to wie-

lopiętrowe akwarium z milionami litrów 

wody i 1,5 tys. mieszkańców spośród 50 

gatunków tropikalnych ryb. Efekt „wow!” 

wywołuje przejażdżka windą przez sam 

środek akwarium. O czystość i porządek 

wśród wodnych mieszkańców dba kilku 

płetwonurków. Akwarium z zewnątrz moż-

na zobaczyć za darmo. Przejażdżka windą 

to już koszt 6 euro od osoby.

TROPIKAL ISLANDS to prawdziwa gratka dla 

tych, którym marzy się krótki wypad do 

egzotycznych krajów. 60 km od Berlina 

leży jedna z największych na świecie samo-

nośnych hal, w której znajduje się ogromny 

park rozrywki i wypoczynku. W jego wnę-

trzu zmieściłoby się 9 boisk do piłki nożnej, 

leżąca Wieża Eiffla, a Statua Wolności 

mogłaby w niej zmieścić się na stojąco. Nie 

brakuje tu atrakcji ani dla dzieci, ani dla 

dorosłych. Można tu zagrać w minigolfa, 

poopalać się, a nawet... przelecieć się balo-

nem. W strefie wodnej znajdziemy mnó-

stwo zjeżdżalni (w tym największą w kraju), 

basenów i spa, a Klub Tropino to raj dla 

dzieci. Pod opieką dorosłych mogą tu wejść 

na ściankę wspinaczkową, przejechać się 

torem kartingowym czy popływać łódką. 

Oprócz tego w Tropikal Islands znajdzie-

my także sauny, łaźnie parowe, a gdy już 

będziemy potrzebowali odpoczynku – bary, 

restauracje i kafejki.

GUTEN MORGEN BERLIN, CZ. II
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Z RZESZOWA DO BERLINA Z RYANAIREM
Inauguracyjny lot do Berlina odbędzie się 

2 września. Regularne rejsy będą realizo-

wane trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, 

środy i piątki. 

 IN ENGLISH

GUTEN MORGEN BERLIN, PART II

THE CAPITOL OF GERMANY IS FULL OF 
PLACES, WHICH ARE EXTREMELY IMPORTANT 
FOR HISTORICAL, TOURIST OR RECREATIONAL 
REASONS. IT IS IMPOSSIBLE TO LIST THEM ALL, 
BUT WE ARE PRESENTING TEN OF THEM. 

BRANDENBURG GATE – an icon on the map 

of the city, XVIII Century symbol of peace 

and power, and from 1989 – a symbol of the 

German reunification. Its archetype was 

the Grecian Propylaea gate on the Acro-

polis. Five impressive passages are shaded 

by twelve Doric columns, six on each side. 

At the top of the gate there is a figure of 

a four horse drawn quadriga driven by 

the Roman goddess of victory – Victoria. 

Today the Brandenburg Gate is the main 

spot for mass events, concerts but also state 

ceremonies or demonstrations.

MUSEUM ISLAND is a world renowned com-

plex of five buildings listed on the UNESCO 

list. Amongst them there are the Old Na-

tional Gallery with a collection of paintings 

and sculptures from the XIX Century; the 

Pergamon Museum; the Old Museum with 

a collection of Roman, Grecian and Etruscan 

sculptures and art works; the New Museum, 

in which we will find exhibits from Ancient 

Rome and Egypt; and the Bode Museum 

with Byzantine art. An interesting part of 

the exhibition is the Coin Cabinet, designed 

for the youngest visitors.

DDR MUSEUM is a souvenir from the times 

of socialism, which very realistically 

shows the life in those times – you can 

sit in a chair belonging to a typical citizen 

of that era, get behind the wheel of the 

desired Trabant or step into the role of the 

imprisoned and interrogated.

BERLIN WALL or its fragment is remem-

bering the victims of those changes and 

system. It stretches for 1.4 km alongside the 

Bernauer Strasse. Important stops on the 

route are, amongst others: the documenta-

tion centre, monument, window of remem-

brance and the visitors’ centre.

REICHSTAG is a XIX Century building, 

which is home to the German parliament. 

The main attraction of this place is a copu-

la built from glass and steel. The spiral 

route inside it is 230 m long and while wal-

king it you can see the cities panorama as 

well as glance at the parliament debates – 

this is why you need to make a reservation 

and undergo a detailed security control 

upon entrance.

 

TV TOWER on Alexanderpltz is 268 m 

high and it is the tallest building in the 

German capitol, which used to symbolize 

the advantage of socialistic Germany 

over the West. Today on its peak there 

is an observation point and a restaurant. 

During the summer season, when you 

do not want to spare precious time for 

standing in a queue, it is a good idea to 

go to the close by Park Inn. For about 3 

euros you can ride its elevator to the 40th 

floor, and from a terrace see the beautiful 

Berlin panorama with its TV Tower.

BERLIN ZOO is one of the biggest ones in 

the world. Collected there fauna and 

flora is shown on 35 ha area. The ZOO 

has a specific aura with added charm of 

walking paths leading to the furthest and 

most interesting spots, numerous ponds 

and surrounding greens. Open to visitors 

are places of relaxation – restaurants, 

fountains and monuments. Regardless if 

you are entering the ZOO, you can visit 

the AQUARIUM BERLIN: aquariums, terra-

riums, insectariums holding 250 different 

species of amphibians, reptiles and fish. 

The tropical climate of the aquarium is 

allowing for the growth of exotic flora.

BERLIN CATHEDRAL is one of the biggest temples 

in Berlin, which draws hordes of tourists eve-

ry year. Apart from the characteristic cupola 

the magnet of this renaissance building is the 

XIX Century Sauer’s pipe organ. In the crypts 

there are ninety five sarcophagi with the 

remains of the Hohenzollern lineage.

AQUA DOM as can be guessed is a multi-

-storey aquarium with millions of litres 

of water and 1.5 thousand of inhabitants 

from fifty species of tropical fish. The wow 

effect is given by an elevator ride through 

the heart of the aquarium. Cleanness and 

calmness amongst the water’s citizens is 

ensured by few scuba divers. You can see 

the aquarium from the outside for free. An 

elevator ride is a cost of 6 euros per person.

TROPIKAL ISLANDS is a real treat for those, 

who dream of a short getaway to exotic 

countries. Situated 60 km from Berlin it is 

one of the biggest in the world independent 

halls, in which there is a huge adventure and 

leisure park. In its insides you can fit nine 

football fields, a lying down Eiffel Tower and 

a standing Statue of Liberty. There are plenty 

of attractions both for children and adults. 

You can play mini-golf, sun bathe and even… 

fly a hot air balloon. In the water section we 

will find a multitude of slides (including the 

biggest one in the world), swimming pools 

and SPAs, whereas the Tropino Klub is a he-

aven for children. Under adult care they can 

climb a climbing wall, ride a go-cart or swim 

in a boat. Additionally, in Tropikal Islands we 

will find saunas, steam rooms and when we 

will need to rest – bars, restaurants and cafes.

FROM RZESZÓW TO BERLIN ON RYANAIR
An inauguration flight to Berlin will take 

off on September 2nd. Regular flights will 

take place three times a week: on Mondays, 

Wednesdays and Fridays. ZD
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Rzeszów – Berlin

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

Poniedziałek 14:05 15:25

Środa 14:15 15:35

Piątek 13:50 15:10

Berlin – Rzeszów

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

Poniedziałek 12:25 13:40

Środa 12:35 13:50

Piątek 12:00 13:20
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Scenariusz zdarzenia 

przewidywał, że rozbiciu 

ulega samolot z 34 osobami 

na pokładzie. W trakcie 

akcji ratunkowej okazało się, że 

w wyniku wypadku są zabici 

i ranni. W ćwiczeniach brali udział 

strażacy z Lotniskowej Służby 

Ratowniczo-Gaśniczej, a także jed-

nostki Państwowej i Ochotniczej 

Straży Pożarnej oraz pogotowia 

ratunkowego, służby mundu-

rowe – Policja, Straż Graniczna 

i Straż Ochrony Lotniska, a także 

przedstawiciele prokuratury oraz 

Państwowej Komisji Badania 

Wypadków Lotniczych. Akcję 

ratowniczą koordynował Sztab 

Kryzysowy, zorganizowany zgod-

nie z procedurami na terenie Portu 

Lotniczego. 

W DNIU 5 LIPCA BIEŻĄCEGO ROKU OKOŁO GODZINY 10:00 
CZASU LOKALNEGO W PORCIE LOTNICZYM „RZESZÓW-
JASIONKA” DOSZŁO DO KATASTROFY LOTNICZEJ. NA 
SZCZĘŚCIE OBYŁO SIĘ BEZ OFIAR, BYŁY TO BOWIEM JEDYNIE 
ĆWICZENIA KOORDYNACJI DZIAŁAŃ SŁUŻB RATOWNICZYCH 
W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH.

SPOKOJNIE, TO TYLKO ĆWICZENIA!

 ZDJĘCIA: PORT LOTNICZY „RZESZÓW-JASIONKA”  



 IN ENGLISH

KEEP CALM, THIS IS JUST A DRILL!
ON JULY 5TH OF THE CURRENT YEAR, 
AROUND 10AM LOCAL TIME AT THE 
RZESZÓW-JASIONKA AIRPORT THERE WAS 
AN AVIATION ACCIDENT. LUCKILY, THERE 
WERE NO VICTIMS, FOR THIS WAS ONLY 
A DRILL OF THE COORDINATION OF EMERGEN-
CY SERVICES IN CRISIS SITUATIONS.

The script of the event provided that a pla-

ne has crashed with thirty-four people on 

board. During the rescue operation it was 

discovered that in effect of the accident 

there are killed and injured. In the drill 

participated the firefighters of the Airport 

Rescue and Fire-Fighting, units of the 

National and Volunteer Fire Department, 

Emergency Medical Services, uniformed 

services – Police, Border Security, Airport 

Security, as well as representatives of the 

Prosecutors Office and the State Commis-

sion on Aircraft Accidents Investigation. 

The rescue operation was coordinated by 

the Emergency Managements organised 

in accordance with the procedures on the 

airport grounds. 

PORT LOTNICZY AIRPORT 

 FOT.: BARTOSZ KACZOROWSKI

 FOT.: BARTOSZ KACZOROWSKI
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Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

1...5.. 06:25 10:10 FR8224 738

Berlin Schonefeld | Ryanair NOWE POŁĄCZENIE !!!

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

....5.. (Rejsy od 02.09.2016) 12:00 13:20 FR1574 738

1...... (Rejsy od 05.09.2016) 12:25 13:50 FR1574 738

..3.... (Rejsy od 07.09.2016) 12:35 13:50 FR1574 738

Berlin Schonefeld | Ryanair NOWE POŁĄCZENIE !!!

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

....5.. (Rejsy od 02.09.2016) 13:50 15:10 FR1575 738

1...... (Rejsy od 05.09.2016) 14:05 15:25 FR1575 738

..3.... (Rejsy od 07.09.2016) 14:15 15:35 FR1575 738

Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

1...5.. 10:40 12:30 FR8225 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4.6. 17:55 21:35 FR7622 738

Korfu | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

......7 08:15 09:15 FR8063 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4.6. 22:00 23:45 FR7623 738

Korfu | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

......7 10:00 13:00 FR8064 738

Informacje zawarte w tym rozkładzie przedstawiają stan na 05.09.2016 r. 
Godziny przylotów i odlotów mogą ulec zmianie. 
Prosimy o sprawdzenie przed planowaną podróżą aktualnych informacji 
u przedstawicieli linii lotniczych w celu potwierdzenia aktualności godzin 
lotów. / Information included in the schedule presents data from 05.09.2016 
Time of arrivals and departure may be changed. Before the flight, please 
contact a representative of the airlines to confirm current time of flights. 

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4.6. 17:20 21:35 FR862 738

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4.6. 22:00 00:05 FR863 738

Londyn Luton | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4... 17:00 20:35 FR3472 738

.....6. 18:00 21:35 FR3472 738

Londyn Luton | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4... 21:00 22:35 FR3473 738

.....6. 22:00 23:35 FR3473 738

Oslo Rygge | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

..3.... 13:55 16:00 FR3121 738

.....6. 17:15 19:20 FR3121 738

Paryż I Adria

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2...6. 14:40 16:50 JP325 CRJ7

Oslo Rygge | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

..3.... 16:25 18:30 FR3122 738

.....6. 19:45 21:50 FR3122 738

Paryż I Adria

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2...6. 17:20 19:35 JP326 CRJ7

Londyn Stansted | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

......7 06:30 10:05 FR2134 738

..3.... 07:05 10:40 FR2134 738

.2.4.6. 11:20 14:55 FR2136 738

1...... 18:10 21:45 FR2136 738

Londyn Stansted | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

......7  10:30 12:05 FR2135 738

..3.... 11:05 12:40 FR2135 738

.2.4.6. 15:20 16:55 FR2137 738

..3.5.7 22:00 23:35 FR2137 738

Warszawa / Warsaw | PLL LOT

DNI TYGODNIA
week days

PRZYLOT 
arrival

ODLOT
departure

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

1234567 07:30 08:25 LO3805
DH4/E170/

E195

1234567 13:35 14:30 LO3801
E175/E195/
B737-400

1234567 16:25 17:20 LO3807
DH4/E170/

E175

12345.7 22:40 23:35 LOT3807 DH4

Warszawa / Warsaw | PLL LOT

DNI TYGODNIA
week days

PRZYLOT 
arrival

ODLOT
departure

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

..34.6. 05:55 06:45 LO3804
DH4/E170/

E175

12..5.. 06:00 06:50 LO3804 E170/E175

1234567 08:55 09:45 LO3806
DH4/E170/

E175

1234567 15:00 15:50 LO3802
E175/E195/
B737-400

1234567 17:50 18:40 LO3808
DH4/E170/

E175

Manchester | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

..3.... 06:10 09:55 FR3202 738

......7 06:30 10:15 FR3202 738

Manchester | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

..3..... 10:20 12:10 FR3203 738

......7 10:40 12:30 FR3203 738

Monachium | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

1234567 10:50 12:25 LH1618 CR9

Monachium | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

....5.. 13:00 14:30 LH1619 CR99

1234.67 13:00 14:35 LH1619 CR99

ROZKŁAD LOTÓW
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Wypożyczalnie samochodów / Rent-a-car






















