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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 
bestsellerową 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).

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 winner of the Nike Literary 
Award. A man of many passions. 
He will share one of them with us 
recommending one picture worth 
seeing every month.

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

MATEUSZ  
KUSZNIEREWICZ

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

WOJCIECH 
KUCZOK

RAFAŁ  
RUTKOWSKI

MONIKA
SZAŁEK

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

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

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, middle-
brow and low culture because 
she is a true (post)humanist. 
She claims there is nothing bet-
ter than a good book except for 
MC Hammer’s video clips.

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

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

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

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

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

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

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

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

ALEKSANDRA 
BUDKA

KATARZYNA
ZDANOWICZ

WOJTEK 
KALARUS

KAMIL
SADKOWSKI

GRZEGORZ 
MAŁECKI

SYLWIA  
GUTOWSKA

TOMASZ 
SOBIERAJSKI

EDYTA 
BARTKIEWICZ

Aktor teatralny, filmowy 
i telewizyjny. Reżyser, 
felietonista.
Związany z Nowym Teatrem 
Krzysztofa Warlikowskiego.

In English 
A theatre, film and TV actor.  
A director and columnist.
Actor in Krzysztof War-
likowski’s Nowy Teatr.

Jest fotografem mody,  
ma 23 lata i pochodzi ze 
Szczecina. Do Warszawy 
przyjechała spełniać marzenia 
i kieruje się dewizą‚ liczy się 
jakość, a nie ilość’. 

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



Dziś zabiorę Was na wieczorną przechadzkę po stolicy 
Saksonii - Dreźnie. Saksonia jest jednym z szesnastu krajów 
związkowych Niemiec, a jej stolica to jedno z najpiękniejszych 
miast u naszych zachodnich sąsiadów. 

tekst i zdjęcia: Edyta Bartkiewicz

Dobry wieczór,

DREZNO!

14 PODRÓŻE 
travel
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D rezno (nazywane kiedyś barokową Florencją) ma 
w swojej historii naprawdę dramatyczny wątek. Choć 
miasto przetrwało w stanie nienaruszonym prawie 

całą II wojnę światową, działania aliantów w ostatnich jej 
miesiącach zrównały to piękne miejsce z ziemią. Położenie 
w głębi kraju i brak obiektów o znaczeniu strategicznym 
(dzięki czemu miasto zostało uznane za bezpieczne), przyczy-
niły się do pozostawienia Drezna bez jakiejkolwiek obrony 
przeciwlotniczej. W połowie lutego 1945 roku wojska RAF 
i USAAF zbombardowały prawie 40km2 miasta, zabijając 
blisko dwadzieścia pięć tysięcy osób. Doszczętnie zniszczo-
ne i odbudowane tylko częściowo, Drezno posiada jedynie 
niewielką część dawnej historycznej zabudowy. Mimo to, 
wieczorny spacer po pustych ulicach miasta nie pozostawia 
żadnych wątpliwości - Drezno wciąż zachwyca.

Do Drezna ściągnęła mnie historia… Majów, którą odkrywa-
łam w trakcie wizyty w Meksyku. Co wspólnego ma stolica Sak-

sonii z tą starożytną cywilizacją? W Sächsische Landesbibliothek 
– Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) znajduje się 
oryginalny dokument zawierający informacje astronomiczne 
majów. Skryty w potężnej gablocie, Codex Dresdensis jest jed-
nym z czterech dokumentów, które przetrwały okres niszczenia 
majańskich ksiąg przez duchowieństwo. Znajduje się w treasure 
room i jest jedynym udostępnionym dla turystów kodeksem. 
Można go zobaczyć codziennie w godzinach 10-18, wstęp jest 
bezpłatny. Polecam zobaczyć go na żywo, ale jeśli ktoś nie może, 
a bardzo chce na niego zerknąć, kodeks jest udostępniony do 
pobrania w formacie pdf. Możliwość obejrzenia tych kilku-
dziesięciu stron zapisanych glifami, które były odczytywane 
przez archeologów w każdy możliwy sposób, to uczucie nie do 
opisania. Mam przed sobą setki lat obserwacji nieba przez jedną 
z najbardziej tajemniczych cywilizacji świata, zebrane w doku-
ment o długości 74 stron, który tylko czeka, aż odkryją go koleje 
pokolenia. Czeka, aż pojawi się ktoś, kto bezbłędnie odczyta 
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pismo Majów i zmieni sposób postrzegania ich cywilizacji. Nie-
stety, nie będę to ja. Ale może to będziesz Ty? Warto sprawdzić.

Mój wieczorny spacer zaczynam od Semperoper. Na jej 
szczycie znajduje się przepiękna rzeźba przedstawiająca cztery 
pantery zaprzęgnięte w rydwan Dionizosa. Budynek nie miał 
łatwego życia - zniszczył go pożar, został zbombardowany, 
a powódź, która go dosięgnęła w 2002 roku, wyrządziła szkody 
szacowane na 27 milionów euro. Tuż obok znajduje się słynny 
Zwinger - późnobarokowy zespół pałacowy, w którym do 
wyboru mam Galerię Obrazów Starych Mistrzów, kolekcję hi-
storycznych wyrobów porcelanowych, kolekcję dawnych przy-
rządów matematyczno-fizycznych, zbrojownię z bezcennymi 
egzemplarzami broni albo oranżerię z egzotycznymi roślinami, 
sprowadzonymi do Zwingeru przez króla Augusta II Mocnego.

Po drugiej stronie ulicy znajduje się barokowy zamek książąt 
Saksonii oraz "Orszak książęcy" - długi na 100 metrów i wy-
soki na 10 metrów, największy na świecie ceramiczny obraz 
ścienny. Przedstawia on władców z dynastii Wettynów którzy 
władali Saksonią przez blisko 800 lat. Na dwudziestu pięciu 
tysiącach płytek znajdują się 94 osoby. Są to nie tylko książęta 





i hrabiowie, ale także naukowcy, artyści i rzemieślnicy. 
Jest tam też 45 koni i 2 charty, a całość jest wykonana 
z taką precyzją, że stoję i podziwiam malowidło przez 
prawie godzinę. Skoro nieustannie przybywa ludzi 
dookoła mnie, oznacza to tylko jedno - to dzieło jest tak 
znakomite, że zatrzymuje wszystkich, nie pozwalając 
przejść obok siebie obojętnie. 

W sercu starego miasta znajduje się kościół Marii 
Panny - jeden z największych na świecie budynków 
wzniesionych z piaskowca. Zawalił się dzień po nalo-
tach dywanowych w 1945 roku i prawie 45 kolejnych lat 
stał jako ruina, przypominając wszystkim o okropień-
stwach wojny. Dopiero po upadku Muru Berlińskiego 
w 1989 roku rozpoczęto prace nad jego rekonstrukcją, 
by w 2005 roku otworzyć go dla wiernych i turystów, 
zmieniając go z pomnika wojny w symbol pojednania. 

Krążąc samotnie po mieście mijam skromny budy-
nek bez okien, za to z fascynującą bryłą. Jest to Nowa 
Synagoga, która nie mogła zostać umiejscowiona w osi 
wschód – zachód, jak nakazuje Tora, więc z każdym 
kamieniem dokładanym wyżej, skręca się we właści-
wym kierunku. Genialne, prawda?

Idę przez stare miasto perfekcyjnie przeplatające się 
z nowoczesnymi budynkami i komunikacją miejską. 
Wciąż nie czuję niesmaku, patrząc na połączenie 
baroku ze szklanymi biurowcami, i właśnie to sprawia, 
że planuję tu wrócić na dłużej. Najlepiej zimą, by zoba-
czyć otulone śniegiem, śpiące bajkowe miasto skąpane 
w pomarańczowym świetle ulicznych latarni. Miasto 
z trudną historią która nadal daje o sobie znać, wysyła 
tęskne spojrzenia w kierunku przedwojennych zdjęć. 
Warto zobaczyć to, co zdołano tu odbudować. 

In English 

GOOD EVENING, DRESDEN!
CaToday, I’ll take you for an evening stroll in the 
capital of Saxony – Dresden. Saxony is one of sixteen 
states of Germany, and its capital is one of the most 
beautiful cities of Poland’s western neighbour.

At some time in the past of Dresden (once called Baroque 
Florence), some tragic events happened. Although the 

IDĘ PRZEZ STARE MIASTO 
PERFEKCYJNIE PRZEPLATAJĄCE SIĘ 
Z NOWOCZESNYMI BUDYNKAMI 
I KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ. 

city had survived almost the entire Second World War 
intact, the Allies’ operations during the last months of 
the war razed this beautiful place to the ground. The 
city was regarded as safe owing to its inland location 
and a lack of strategic facilities, yet this contributed to 
leaving it unprotected, without any air defence. In the 
middle of February 1945, the RAF and USAAF forces bom-
barded almost 40km2 of the city, killing approximately 
twenty-five thousand people. Dresden was completely 
destroyed and later restored only partially, therefore 
only some of its historical buildings have survived. Any-
way, an evening stroll along empty city streets proves 
that Dresden is still amazing.

I came here because of the history of… the Maya, 
which I’d been exploring during my trip to Mexico. 
But what do the capital of Saxony and that ancient 
civilisation have in common? In Sächsische Lan-
desbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek 
Dresden (SLUB), there is a genuine document conta-
ining the Maya’s astronomical observations. Placed in 
a massive cabinet, the Codex Dresdensis is one out of 
four documents which have survived the period when 
Maya books were destroyed by the clergy. The codex is 
kept in the treasure room and it’s the only codex made 
available to tourists. The room is open every day from 
10 to 6 p.m., the entrance is free. I highly recommend 
visiting the library and seeing the codex yourself, if 
possible; otherwise, it is also available in PDF format. 
The possibility of seeing these several dozen pages 
written in glyphs, which have been read by archa-
eologists in every possible way, is an indescribable 
experience. Right before my eyes there are hundreds 
years of sky observation carried out by one of the most 
mysterious civilisations in the world, compiled in one 
document, 74 pages long, which has been waiting to be 
discovered by future generations; waiting for someone 
able to read it, who will change the perception of the 
civilisation. Unfortunately, it won’t be me. But perhaps 
you’ll be the one? Check it out.

I begin my evening stroll with the Semperoper. On its 
top there is an amazing sculpture of Dionis’ chariot pulled 
by four panthers. The building has been through alot – it 
was destroyed by fire, bombarded, and destroyed by flood 

PODRÓŻE
travel 19



20 PODRÓŻE 
travel

in 2002, with the damage estimated at EUR 27 million. Next to 
the Semperoper there is the famous Zwinger – a Baroque palace 
housing the Old Masters Picture Gallery, a historical porcelain 
collection, a collection of historical mathematical and physical in-
struments, an armoury with a priceless collection of weapons, and 
an orangery with exotic vegetation brought to the Zwinger by king 
Augustus the Strong.

Across the street there is a Baroque castle which was a re-
sidence of Saxon dukes and ‘the Procession of Princes’ – the 
largest porcelain artwork in the world, 100 metres long and 10 
metres high. It depicts Wettin Dynasty rulers who ruled Saxo-

ny for about 800 years. 94 persons are represented on twenty-fi-
ve thousand tiles. Apart from dukes and counts, there are also 
scientists, artists and craftsmen, as well as 45 horses and two 
sighthounds. I admire the precision of the magnificent artwork 
for almost an hour. More and more people gather around me, 
which shows that the work draws attention of the crowd and 
can’t go unnoticed. 

In the heart of the Old Town there is the St Mary church – one of 
the largest sandstone buildings in the world. It collapsed a day after 
carpet bombings in 1945 and remained a ruin for almost 45 years, 
reminding of the war atrocities. Only after the fall of the Berlin Wall 

WCIĄŻ NIE CZUJĘ NIESMAKU, PATRZĄC 
NA POŁĄCZENIE BAROKU ZE SZKLANYMI 
BIUROWCAMI, I WŁAŚNIE TO SPRAWIA, ŻE 
PLANUJĘ TU WRÓCIĆ NA DŁUŻEJ. 
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in 1989, works began with aim to reconstruct the building. It was 
opened for tourists and worshippers in 2005, when it stopped being 
the monument to war and became a symbol of peace and reunion. 

Walking the city streets on my own, I go past an inconspi-
cuous but fancy-shaped building without windows. This is 
the New Synagogue, which couldn’t be built in the East-West 
axis in accordance with the Torah, so with every stone it gra-
dually twists in the proper direction. Brilliant, isn’t it?

The Old Town perfectly goes with modern buildings and pu-
blic transport. The combination of the Baroque and glass office 
blocks doesn’t strike me, and that makes me want to come back 
here again. Preferably in winter, to see the sleeping fairy-tale city 
covered in snow, bathed in orange street lights. The city with 
difficult past still hanging in the air takes a nostalgic look at 
pre-war photographs. Visit Dresden and explore the history of 
this fascinating travel destination. 
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Podróż po Wietnamie najlepiej zacząć od stolicy, Hanoi. 
Zatłoczona i hałaśliwa za dnia, wieczorem rozkwita  

feerią barwnych świateł.

tekst i zdjęcia: Aleksandra Malinowska / www.atelierpodrozy.pl

Modny 
WIETNAM
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Zaglądając do nowoczesnych restauracji zobaczymy 
tutejszą młodzież wpatrzoną w smartfony i wcią-
gającą hel z ogromnych balonów. Nikt tu nie je, bo 

jedzenie jak na wietnamskie standardy jest raczej drogie 
(ok. 5 dolarów amerykańskich za miskę zupy Pho). Zanim 
więc oddamy się wieczornym rozrywkom, najlepiej posilić 
się na ulicznym straganie. Za tę samą zupę Pho zapłacimy 
niecałego dolara, a dodatkowo uraczy nas piękny widok 
jednego z hanojskich jezior.

Założone w 1010 r.n.e. przez cesarza Ly Thai Tho mia-
sto pierwotnie nosiło nazwę Thang Long, czyli „wzla-
tujący smok”. Nazwa ta legendarna wiąże się ze złotym 
smokiem, którego miał zobaczyć tu poszukujący miejsca 
na nową stolicę cesarz. Większość zabytków i muze-
ów otwarta jest do godziny 17, więc popołudniu warto 
wybrać się na jeden ze spektakli lalek na wodzie. Tyleż 
ciekawe, co nużące dla zachodniego widza przedstawie-
nie trwa ok. 45 minut. Sceną jest zbiornik z wodą, na 
którego powierzchni tańczą przytwierdzone do bam-
busowych kijów, ręcznie malowane lalki. Najbardziej 
charakterystycznym epizodem jest przedstawienie cesa-
rza Le Thai Tho zwracającego miecz złotemu żółwiowi. 
Legenda ta bezpośrednio wiąże się z Hanoi i jeziorem 
Hoan Kiem. W XV w. cesarz miał otrzymać od bogów 
magiczny miecz, który pomógł mu zwyciężyć Chińczy-
ków. Co ciekawe, w latach 60 XX w. wyłowiono z jeziora 
ważącego 250 kg, dwumetrowego żółwia. Jego zmumifi-
kowane ciało znajdziemy w Nefrytowej Świątyni.

Bardziej od zabalsamowanych zwłok żółwia znane są 
te, złożone w marmurowym mauzoleum. Należą one do 
największego przywódcy, Ho Chi Minha. Człowiek o wielu 
twarzach i tożsamościach. Zmarł w 1969 r., w testamencie 
prosząc o spalenie i rozsypanie na krańcach ojczyzny. Partia 
nie uszanowała jego ostatniej woli, chcąc podtrzymać kult 
wodza. Idea skopiowana od „wielkich braci”, dziś kosztuje 
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BARDZIEJ OD 
ZABALSAMOWANYCH ZWŁOK 
ŻÓŁWIA ZNANE SĄ TE, 
ZŁOŻONE W MARMUROWYM 
MAUZOLEUM. NALEŻĄ 
ONE DO NAJWIĘKSZEGO 
PRZYWÓDCY, HO CHI 
MINHA. CZŁOWIEK 
O WIELU TWARZACH 
I TOŻSAMOŚCIACH. 

wietnamskich podatników 70 mln dolarów rocznie. Przez 
trzy miesiące, co rok mauzoleum jest zamykane, a specjaliści 
z Rosji odrestaurowują bezcenne ciało wujaszka Ho.

Nie bez znaczenia pozostaje rok śmierci Ho Chi Minha. 
1969 to też liczba wysp w zatoce Ha Long. Jest ona obowiąz-
kowym punktem do odwiedzenia. Rejs jednym z wyciecz-
kowych statków trwa ok. czterech godzin, podczas których 
możemy zatrzymać się i odwiedzić jedną z jaskiń. Naj-
większą popularnością cieszy się Thien Cung, „niebańska” 
jaskinia z iście niebiańskim oświetleniem we wszystkich 
kolorach tęczy. Dla zachodniego turysty kiczowata, wśród 
Azjatów wzbudza niemałe emocje.

W drodze na południe Wietnamu, musimy zatrzymać się 
w połowie - jeden dzień w Hue, dwa dni w Hoi An i okoli-
cach. Miasto Hue było stolicą od 1802 do 1945 r.. Pierwszy 
cesarz z dynastii Nguyen rozpoczął budowę pałacu cesar-
skiego na wzór chińskiego Zakazanego Miasta. Lojalność 
urzędników-mandarynów zapewniał sobie biorąc ich córki 
na konkubiny, miał ich więc ponad 100. Za czasów jego na-
stępcy zaczną się prześladowania chrześcijan. Wkrótce staną 
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się one pretekstem dla kolonialnych zapędów Francji. Hue może 
poszczycić się także wspaniałymi grobowcami cesarskimi.

Hoi An to miasto lampionów, ale i mekka dla wielbicieli mody. 
Tutejsi szewcy i krawcowe to magicy! Wyczarują projekty twoich 
marzeń  w 24 godziny, do tego z dbałością o detale i w dobrej 
cenie. Najważniejsze, by wybrać jeden z zakładów poza ścisłymi 
granicami Starego Miasta. W jego granicach znajdziesz za 
to najważniejsze zabytki, takie jak hale zgromadzeń kupców 
chińskich czy Most Japoński. Nie można wyjechać stąd nie 
odwiedzając trzech punktów gastronomicznych. Pierwszy to 
znajdująca się obok hotelu Lantern restauracyjka serwująca 
zupę Pho. Kolejny „must have” to kanapki. Świeża pół-bagietka 
wypełniona soczystym mięsem oraz świeżymi warzywami i zio-
łami to pożywny i tani lunch. Na kolację musimy udać się na 
Stare Miasto. Jest tam wielka hala wypełniona straganami, która 
wieczorem zamienia się w nocny market. Przeszklone gabloty 
wypełnione są po brzegi smakołykami. Makarony z warzywa-
mi lub mięsem, pierożki, świeże sajgonki, a nawet faszerowane 
kalmary smakują tu jak u wietnamskiej mamy.

W okolicy Hoi An znajdują się plaże, pola ryżowe, zabytki. 
Warte odwiedzenia są Marmurowe Góry. Wyrastają na wyso-
kość do 200 metrów. Jest ich pięć, a ich nazwy odpowiadają pię-

ciu żywiołom. Wejść możemy na Górę Wody, która zachwyci nas 
nie tylko widokiem ze szczytu, ale także jaskiniami i pagodami. 
Pół godziny drogi stąd znajduje się My Son, kompleks świątynny 
przypominający kambodżański Angkor Wat. Od I do XV w., na 
terenach dzisiejszego środkowego i południowego Wietnamu 
rozwijała się Czampa, konsorcjum królestw Czamów. Świątynie 
były miejscem kultu hinduskiego boga Śiwy. Zostały znacznie 
zrujnowane podczas Wojny Wietnamskiej.

Ostatnie dni to czas na zwiedzenie Południa. Dawny Sajgon, 
dziś nazywany miastem Ho Chi Minh ma 9 mln mieszkańców 
i 7 mln motorów. Po pamiątki udamy się na targ Ben Than. Au-
tobusem można przejechać się do chińskiej dzielnicy,  Pałacu 
Ponownego Zjednoczenia, gmachu Poczty Głównej i katedry 
Notre Dame. Do Wojny Wietnamskiej powrócisz za sprawą 
tuneli w Cu Chi. Mają ponad 250 km. Były tam kuchnie, sy-
pialnie, a nawet szpital. Jeśli poszukujecie oryginalnej pamiątki 

– może sandały z opon?
Na koniec jeszcze wizyta w spichlerzu Wietnamu, delcie 

Mekongu. To tutaj, na słynnym pływającym bazarze dostaniemy 
największy wybór najlepszych owoców. W niewielkich lokalnych 
zakładach możemy zobaczyć produkcję takich przysmaków jak 
prażony ryż, czy karmelki kokosowe.
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WYJEŻDŻAJĄC 
Z WIETNAMU 
UKONTENTOWANY 
BĘDZIE I TURYSTA 
I PODRÓŻNIK, I MIŁOŚNIK 
PRZYRODY, I MODY, 
I FOTOGRAF, I SMAKOSZ, 
NIEZALEŻNIE OD TEGO, 
CZY WYBIERAMY WYJAZD 
ZORGANIZOWANY CZY 
SAMODZIELNĄ WYPRAWĘ 
Z PLECAKIEM.

Wyjeżdżając z Wietnamu ukontentowany będzie i turysta 
i podróżnik, i miłośnik przyrody, i mody, i fotograf, i smakosz. 
Niezależnie od tego, czy wybieramy wyjazd zorganizowany czy 
samodzielną wyprawę z plecakiem, musimy dać sobie chwilę cza-
su na wczucie się w rytm azjatyckiego slow life. Dajcie czas sobie 
i Wietnamczykom, aby oczarowali was i zarazili swoim optymi-
zmem, wiarą w ludzi i pozytywnym nastawieniem do świata.  

In English 

FASHIONABLE VIETNAM

The best place to start a journey through Vietnam is its capital 
city, Hanoi. Crowded and boisterous during the day, the city glit-
ters with a splendid array of colourful lights in the evening.

If you step in one of local modern restaurants, you’ll see young 
people staring at their smartphones and breathing in helium from 
enormous balloons. Nobody eats here, because food is rather 
expensive by Vietnamese standards (about 5 American dollars for 
a bowl of Pho soup). Before evening pastimes, have something to 
eat at a street stall. You’ll pay less than a dollar for Pho soup; and 
you’ll have a chance to admire the view of one of Hanoi lakes.

Hanoi was established in 1010 C.E. by emperor Ly Thai Tho, 
and its original name was Thang Long, which means ‘Soaring 



32 PODRÓŻE 
travel

Dragon’. As the legend goes, the city was named after a gold 
dragon which the emperor saw when he was looking for a place 
to set up a new capital. Most sights and museums are open 
until 5 p.m., so the evening is a good time to see a water puppet 
theatre show. It lasts about 45 minutes, and Western tourists 
will find it both interesting and boring. The show takes place in 
a water pool, where hand-made puppets fixed to bamboo rods 
dance on the water surface. The most characteristic episode 
is the presentation of the emperor, Le Thai Tho, giving back 
a sword to a gold turtle. This legend is directly related to Hanoi 
and Hoan Kiem Lake. It is believed that in the 15th century, 
the emperor received a magical sword from gods, which helped 
him win over China. What’s interesting, in 1960s, a two-metre 
turtle weighing 250 kilograms was found in the lake. Its mum-
mified remnants are placed in the Nephrite Temple.

The marble mausoleum houses world-famous mummified 
remnants of the greatest leader, Ho Chi Minh. A man of many 
faces and identities. He died in 1969, and in his will, he asked for 
being cremated and his ashes being thrown in the borders of the 
country. The party didn’t follow his last will, wishing to main-
tain the cult of the leader. Today, the idea taken from ‘the big 
brothers’ costs USD 70 million a year. Every year, the mausole-
um is closed for three months, so that Russian specialists restore 
the priceless body of Uncle Ho.

The year of his death is also significant. 1969 is the number of is-
lands in the Ha Long Bay, which is a must-see by the way. A cruise 
in one of passenger boats lasts about four hours. Attractions 
include caves located along the way, in particular Thien Cung, 
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a ‘heavenly’ cave with divine lights in all colours of the rainbow. It 
may be a bit cheesy for European tourists, but Asians do admire it.

Going south, your next stop should be Hue (for one day) and 
Hoi An and its neighbourhood (for two days). Hue was the 
capital city from 1802 to 1945. The first Nguyen emperor began 
the construction of the imperial palace modelled on the Chinese 
Forbidden City. He ensured the loyalty of Mandarin officials 
by taking their daughters as his concubines, of which he had 
more than 100. During the reign of his successor, persecution of 
Christians began. Soon, it would become a pretext for colonial 
ambitions of France. Another Hue’s accomplishment was the 
erection of spectacular imperial tombs.

Hoi An is a city of lanterns, but also a mecca for fashion 
lovers. Local shoemakers and tailors are true magicians! 
They’ll make your dream designs in 24 hours, with atten-
tion to detail and at a good price. But remember to pick 
a workshop outside the Old Town. In the Old Town, on the 
other hand, there are the most important sights, such as the 
Chinese Merchants Assembly Halls or the Japanese Bridge. 
There are also three food spots that you simply can’t pass 
up. The first one is a restaurant serving Pho soup, located by 
the Lantern hotel. Another ‘must-have’ are sandwiches. Fresh 
half baguettes with delicious meat, fresh vegetables and herbs 
are a cheap and nourishing lunch. You may have your supper 
in the Old Town, in a large hall with stalls, which becomes 
a night market in the evening. Display cabinets are full of del-
icacies. Pasta with vegetables or meat, dumplings, fresh spring 
rolls, and stuffed squids taste like home in Vietnam.

Near Hoi An, there are beaches, rice fields and sights. Marble 
Mountains, up to 200 metres high, are a must. The range com-
prises five mountains named after five elements. Go up the Water 
Mountain to admire the views from its top and see caves and 
pagodas. Half an hour drive away, you’ll find My Son, a temple 
complex similar to Angkor Wat in Cambodia. From the 1st to the 
15th century, the territory of central and southern Vietnam wit-
nessed the development of Champa – a consortium of the Chams’ 
kingdoms. Temples were places of worship of Hindu god Shiva. 
They suffered considerable damage during the Vietnam War.

You should spend your last days on exploring the South. Former 
Saigon, today known as Ho Chi Minh City, has 9 million inhabitants 
and 7 million motorbikes. You can buy souvenirs at the Ben Than 
market. Take a bus to go to a Chinese district, the Reunification 
Palace, the City Post Office, and the Notre Dame Cathedral. Over 
250 kilometres long Cu Chi tunnels are a spot relating to the Vietnam 
War. They housed kitchens, sleeping accommodation and even a hos-
pital. If you’re looking for a unique souvenir, go for sandals from tyres.

Last but not least, visit the Vietnam granary, the Mekong Delta. 
Here, at a famous floating market, you’ll find the greatest selection 
of the best fruit. Visit small local workshops to see the production 
of such delicacies as puffed rice or coconut caramels.

Vietnam is a perfect destination for tourists, travellers, nature 
and fashion lovers, photographers and foodies. Whether you 
choose a package holiday or an independent trip with a backpack, 
give yourself some time to adapt to Asian slow life. Let yourself fall 
in love with Vietnam and be infected with the locals’ optimism, 
faith in people and positive attitude. 





ODWRÓCONY 

SAMSON

zdjęcie: Mat. prasowe

Jest sobie taka książka, średnio się ją 
czyta, ale z jakiegoś powodu jest strasznie 
popularna. W tej książce bohaterów jest 
całe zatrzęsienie, a jednym z nich jest pan 
Samson.

Pan Samson jest rodzajem superbohatera, ale niezbyt rozgar-
niętego. Jest on silny jak dziesięciu Pudzianów plus sześciu 
The Rocków. Problem w tym, że jest dość nierozsądny, wręcz 

lekkomyślny, daje sobą manipulować i nieustannie wpada w kłopoty 
przez kobiety. Korzystając ze swojej siły, zabija na tysiące (głównie 
z powodu problemów, które sam wywołał). Na dodatek ma coś do 
zwierząt – a to morduje lwa, a to w niezwykle bestialski sposób 
trzysta lisów. Oszczędzę wam szczegółów. Sęk w tym, że pan Sam-

son ma piętę achillesową, a jakże, i to na dodatek na czerepie, 
a są nią jego włosy. Prosta sprawa – kiedy pan Samson ma 
swoje włosy, jest silny. Kiedy ich nie ma, jest słaby. Z tego 
powodu w mojej wyobraźni wygląda jak połączenie He-Ma-
na, Conana Barbarzyńcy i serialowego Herkulesa – mięśnie 
i długa blond grzywa, jakiej nie powstydziłby się modelki 
w reklamach odżywek do włosia. Nie chce mi się opowiadać 
reszty historii Pana Samsona, doczytajcie sobie. Zapamięta-
jcie jednak, że jest silny jak cholera, jego mięśnie mają swoje 
mięśnie jak na rysunkach Roba Liefelda, ale poza tym nie jest 
jakoś specjalnie rozgarnięty i utalentowany.

Devin Townsend jest takim odwróconym Samsonem. 
Mięśni u niego tyle co kot napłakał, urodziwy za specjalnie 
też nie jest, owłosienia na głowie od jakiegoś czasu nie posiada, 
na dodatek sprawia wrażenie, jakby muchy nie był w stanie 
skrzywdzić. Do tego jest diablo-inteligentny i ma fenome-
nalne poczucie humoru, które sprawia, że osoby mające z nim 
styczność momentalnie stają się jego fanami, a ci, którzy 
o tymże poczuciu humoru słyszą, uznają go za interesującego 
dziwaka. A zatem Devin, w odróżnieniu od Samsona, nie ma 
włosów, nie jest silny, ale za to jest utalentowany po stokroć.

Devin, moi drodzy, jest muzykiem i producentem. Jego 
kariera jest materiałem na pokręconą komedię. Swoje na-
jdziwniejsze pomysły realizuje z zadziwiającą skutecznością. 
Były to np. dwie heavymetalowe płyty poświęcone zreal-
izowanej przy pomocy pacynek historii o kosmicie, który 
najeżdża Ziemię w poszukiwaniu kawy. Kiedy brakuje mu 
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Marudzi, poprawia, kłóci się. Sam już nie wie, czy woli pisać 
o muzyce, turystyce, czy jedzeniu, więc pisze o czym akurat 
trzeba. Połowa duetu stojącego za książką „Gastrobanda”.
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PS. Poza Devinem jest jeszcze tylko jeden 
facet, którego mógłbym określić mianem 
szalonego geniusza. Zwie się Gautier Serre, 
choć funkcjonuje jako Igorrr, i też jest łysy, 
zapewne nie bez powodu. Ale o nim pogad-
amy kiedy indziej. 

In English 

SAMSON’S OPPOSITE
There is a book – it’s an average read, but 
it’s extremely popular for some reason. The 
book portrays plenty of characters, Mr 
Samson being one of them.

Mr Samson is a kind of superhero, but 
not a very smart one. He’s strong like ten 
Pudzians plus six the Rocks. The problem is 
that he’s quite unreasonable, even reckless; 
he lets other people manipulate him and he’s 
always in trouble because of women. Using 
his strength, he kills thousands of people 
(mainly due to problems he has caused 
himself). What’s more, he has issues with 
animals – once he kills a lion, another time 
he kills three hundred foxes in cold blood. 
I’ll spare you the details. Yet, Mr Samson 
has an Achilles’ heel; it’s on top of his head 

– what I mean is his hair. It’s simple – when 
Samson has his hair, he’s strong. When he 
doesn’t have it, he’s weak. Thus, I see him 
as a combination of He-Man, Conan the 
Barbarian and a TV Hercules – muscles and 
long, blond hair like in an advertisement of 
a hair conditioner. I won’t rabbit on his story 
any longer, you can read it yourself. But 
remember that he’s as strong as an ox, his 
muscles have their own muscles, like in Rob 
Liefeld’s pictures, but except for that, he’s 
not particularly bright or gifted.

Devin Townsend is Samson’s opposite. He 
is far from muscular and not really attractive; 
for some time, he hasn’t got any hair on his 
head, and on top of that, it seems that he 
wouldn’t hurt a fly. Also, he’s extremely smart 
and has a hilarious sense of humour, which 
makes people fall for him on the spot, and 
makes those who hear of it regard him as 
an interesting weirdo. Therefore, Devin, as 

pieniędzy na zrealizowanie jakiegoś kole-
jnego pokręconego pomysłu i organizuje 
zbiórkę crowdfundingową, w jeden dzień 
dostaje od fanów na całym świecie tyle sz-
malu, że nagrywa i wydaje za to dwie płyty 
i DV D, produkuje serię pacynek i jeszcze 
zostaje mu kasa na schroniska dla zwierząt. 
Jeśli ktokolwiek zasługuje na miano szalo-
nego geniusza muzyki rockowej, to właśnie 
ten nieśmiały Kanadyjczyk.

Devin na dodatek lubi zaskakiwać. 
Kiedy już wydawało się, że wszyscy przy-
zwyczaili się do jego pokręconych inicjat-
yw, ten zapoznał niezwykle utalentowaną 
i obdarzoną niezwykle delikatną urodą 
wokalistkę Ché Aimee Dorval i przed-
stawił światu duet Casualties of Cool 

– jedyne w swoim rodzaju efemeryczne 
połączenie ambientu i country. Śliczne, 
sączące się spokojnie i bez pośpiechu 
piosenki, oparte na delikatnej elektronice, 
delikatnej gitarze i delikatnych głosach 
Ché i Devina stanowią granicę między 
Ziemią a przestrzenią kosmiczną, gdzie 
słuchacz dryfuje niespiesznie jak bohater 
animowanego teledysku do ich przecudnej 
piosenki „Mountaintop”.

Miałem nawet ostatnio okazję z Casu-
alties of Cool wylecieć na orbitę. Na 
scenę wyszli jedynie we dwoje, każde 
z gitarą. Prościutkie sample załatwiały 
resztę, przez chwilę był też bas. Drobna 
Ché w gustownej sukience i na obcasach 
czarowała głosem, żylasty Devin w mary-
narce z podwiniętymi rękawami spokojnie 
dogrywał swoje partie country i błyszczał 
lekkimi solówkami. Ktoś wyszedł z sali, bo 
spodziewał się Devina w wersji metalowej. 
Ktoś stwierdził, że to jakieś nudne, jednos-
tajne. Reszta zgromadzonych na urocz-
ystym bankiecie gapiła się w ten dziwny 
duet złożony z nieznanej śpiewającej pię-
kności i muzycznego króla Midasa. Przez te 
pół godziny dość skromnej prezentacji ma-
teriału z debiutanckiego albumu Casualties 
of Cool zabrali publiczność, złożoną zresztą 
głównie z muzyków i ludzi z branży, którzy 
wiele już słyszeli, w świat muzyki country, 
które jest jednocześnie ambientem, prostej, 
a jakże złożonej, spokojnej, a jednocześnie 
niezwykle intensywnej.

opposed to Samson, has neither hair nor 
strength, but he’s extremely gifted.

Devin, my dear readers, is a musician 
and a producer. His career is a material for 
a crazy comedy. He is surprisingly successful 
in putting his craziest ideas into action. For 
example, two heavy metal albums dedicated 
to the story of an alien coming to the Earth 
in pursuit of coffee told with the use of pup-
pets. When he lacks money for implementing 
another crazy idea, he holds a crowdfunding 
action and within one day he gets so much 
money from his fans around the world that 
he records and releases two albums and 
a DVD, he produces a series of puppets, and 
he still has some money left for supporting 
animal shelters. If anyone deserves to be 
called a crazy rock genius, it must be this shy 
Canadian guy.

Also, Devin is a constant surprise. When 
it seems that everyone is used to his crazy 
initiatives, he meets an extremely talented and 
sublimely beautiful singer, Ché Aimee Dorval, 
and presents the world with Casualties of Cool 

– a one-of-a-kind duo being an ephemeric com-
bination of ambient and country music. Lovely, 
subtle songs, combining gentle electronic 
music, sounds of guitar and soft voices of Ché 
and Devin are a borderline between the Earth 
and the Universe, leaving you slowly drifting 
like a character in their animated video for an 
amazing song, ‘Mountaintop’.

Recently, I’ve had a chance to fly to orbit 
with Casualties of Cool. They went on stage 
together, each of them holding a guitar. 
Simple samples were enough, there was also 
a bit of the bass. Petite Ché, wearing high-
heels and a stylish dress, delighted the crowd 
with her voice, and veiny Devin in a jacket 
with sleeves rolled-up composedly played 
his country parts and enchanting light solos. 
Someone left the room, because he expected 
to hear a metal version of Devin. Someone 
said that it’s boring and monotonous. Other 
people gathered at this formal banquet were 
staring at this strange duo composed of an 
unknown singing beauty and King Midas 
of music. During half and hour of this quite 
modest presentation of material from their 
debut album, Casualties of Cool took the 
crowd – composed mostly of musicians and 
industry people, who had already heard a lot 

– on a journey to the world of country and 
ambient music – simple but complex, calm 
but truly intensive.

PS: Apart from Devin, there’s only one guy 
whom I could also call a crazy genius. His 
name is Gautier Serre, but he’s better known 
as Igorrr – he’s also bald, supposedly for a rea-
son. But we’ll talk about him another time. 
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Tak się narobiło, że jestem obłożny; polazłem, gdzie nie 
trzeba, oś spadło na nogę, teraz leżę i jęczę. Premiery 
kinowe omijają mnie z daleka, na leżąco dokonuję więc 

przeglądu zaległości. A jak człowiek jest w lekkim choćby cier-
pieniu, to mu się od razu chce pocieszać cierpieniem cudzym. 
Nic tak nie balsamuje ran jak Schadenfreude. No i trafił mi 
się film idealny – nie dość, że wybitny, to jeszcze wzmocnio-
ny recepcją hiperempatyczną: oto ja, na leżąco, z lewą stopą 
popsutą obejrzałem film skupiony w całości na leżącym z lewą 
stopą popsutą Ludwiku XIV. Z laptopem na brzuchu wpatruję 
się w twarz ikony francuskiego kina, Jean-Pierre Leauda, która 
cierpi – czasem spoglądając wprost w kamerę w długich sta-
tycznych ujęciach. Tak sobie gramy w pingponga tymi obłoż-
nościami, tyle że ja mam z tego przyjemność estetyczną, a on, 
Król Słońce w ostatecznym zachodzie, przyjemności już nie ma 
żadnych. Gangrena go zżera i choć lekarze wiedzą, że jedynym 
sposobem jest nogę zawczasu odjąć, nikt nie śmie się podjąć 
tej świętokradczej czynności. Ludwik XIV pada ofiarą własnej 
boskości – żaden śmiertelnik nie poważy się wykrawać skalpe-

lem gnijących fragmentów absolutu. Leaud, symbol Nowej Fali, 
począwszy od „400 batów” powracający w roli Antoine Doinela 
jako jedna z najpiękniejszych twarzy kina, ostatnio w stanie 
aktorskiego spoczynku, znienacka zagrał swoje opus magnum. 
Jego Król Słońce przykuty do loża śmierci to arcymistrzowski 
popis, rola właściwie ograniczona do mimiki i gestów – drżące 
policzki, władcze, monarsze ruchy dłoni i coraz słabszy, starczy 
głos umierającego, wycie z bólu na jednej nucie, na wdechu i wy-
dechu. Choć sam reżyser plecie frazesy o tym, że chciał zrobić 
film o banalności umierania, właśnie w zderzeniu przepychu ko-
stiumów, monstrualnych peruk, precjozów i barokowych zastaw 
z postępem rozkładu, właśnie w tym niebanalnym kontrapunk-
cie rodzi się efekt metafizycznego dreszczu i wielkość tego filmu. 
Bohaterem filmu nie jest władca ani też jego dwór, lecz sama 
śmierć, która lęgnie się w królewskim łożu, w półmroku sypialni 
rozświetlanym tylko płomieniami świec (brawa dla operatora). 
Tykanie zegara odmierza w ciszy czas, który pozostał, przygląda 
się temu galeria ożywionych barokowych portretów – dwo-
rzanie życzeniowo dopatrują się znamion poprawy w każdym 

ŚMIERĆ LUDWIKA XIV  
REŻ. ALBERT SERRA 
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a display of his artistry, as the role is limited to facial expressions 
and gestures – twitching cheeks, authoritarian gestures, a weak-
er and weaker voice of a dying person, and howling, holding one 
note, breathing in and out. Although the director claims that he 
wanted to make a film about the triviality of death, where the 
splendour of costumes, monstrous wigs, valuables and Baroque 
dinner services clash with the decomposition of the flesh, this 
original counterpoint gives way to the effect of metaphysical 
thrill and grandeur of the film. The hero is not the king or his 
court, but the death itself, budding in the king’s bed, in the 
dimness of the candlelit bedroom (credit to the cameraman). 
Ticking of the clock in the silence of the room keeps the time 
that is left. The gallery of Baroque portraits watches the scene 
intently, observing the king’s gestures and whims and awaiting 
any signs of improvement; ‘the king is recovering’ is a mislead-
ing refrain just like Kaczyński’s ‘we’re close to the truth’. But it’s 
also a result of the hypnotical cult of individual – every flash of 
life triggers cheering of the court: the king ate an egg! Applause! 
The great king at the point of death becomes a child again that is 
to be applauded for every bite. Don’t be afraid of this film even 
though Albert Serra is a synonym for arthouse and he’s closer to 
the Tate Gallery than cinema rooms. It’s total cinema, especially 
when watched in a lying position. 

królewskim geście lub zachciance; „król odzyskuje siły” jest tu 
refrenem równie bałamutnym, co kaczyńskie „prawda jest już 
blisko”. Ale to także wynik hipnotycznego kultu jednostki – każdy 
przebłysk dogasającego życia wywołuje owacje dworzan: Król zjadł 
jajko! Brawo! – wielki wódz u schyłku życia staje się na powrót 
małym dzieckiem, któremu należy przyklasnąć, kiedy raczy coś 
wsunąć. Nie bójcie się tego filmu, choć Albert Serra jest synonimem 
arthouse’u i bliżej mu do Tate Gallery niż do sal kinowych. To kino 
totalne (zwłaszcza jeśli oglądać go w pozycji leżącej). 

In English 

‘THE DEATH OF LOUIS XIV’ 
DIRECTED BY ALBERT SERRA

As it happens, I’m bedridden; I went where I shouldn’t have gone, 
something fell on my leg, and now I’m lying in bed and whining. 
I have no chance to see cinema premieres, so I’m catching 
up with some films at home. In times of suffering, we tend to 
comfort ourselves with the suffering of others. And nothing is as 
comforting as Schadenfreude. I’ve found a perfect film – which 
is not only brilliant, but also strengthened with hyper-emphatic 
reception: here I am, lying in my bed, with my left foot broken, 
watching a film about Louis XIV lying in his bed with his left 
foot broken. With a laptop on my belly, I stare at the face of 
a French cinema icon, Jean-Pierre Leaud, contorted in pain, tak-
en from time to time in long, static shots. So, we have this ping 
pong game of suffering, but I still find it aesthetically pleasing, 
whereas the Sun King has no pleasure at all at his final sunset. 
He suffers from gangrene eating his flesh, and even though 
doctors know that the only remedy is to cut off the leg as soon as 
possible, nobody dares to take such a blasphemous action. Louis 
XIV is a victim of his own divinity – no mortal would dare 
to cut off any rotting pieces of absolute with a scalpel. Leaud, 
a symbol of the New Wave, who began with ‘The 400 Blows’ 
and returned in the role of Antoine Doinel as one of the most 
beautiful faces of the silver screen, has made a comeback and 
played his opus magnum. The part of the bedridden Sun King is 

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.

WOJCIECH KUCZOK



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”.

ANDRZEJ SARAMONOWICZ
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CZYTANIE WEDŁUG SARAMONOWICZA

In English 

REFLECTION 
OF A POLISH DWARF

Mikołaj Głowacki, a famous one-book author 
and a drug addict coming back from the 
abyss of addiction for several years, moves 
to Warsaw together with his wife Justyna, 
a journalist and reporter – to his family house 
in Zybork in Masuria, where he comes from. 
They plan to stay there only for a while, to 
save some money after Justyna has lost her job. 
This ‘while’ becomes many months, during 
which Mikołaj – who got away from Zybork 
years ago never to come back – immerses 
himself again in the small-town ugliness, 
family entanglements, dark secrets both 
present and from his youth, and the stinky 
dwarf of provincial Poland jumps on his back, 
trying to ride him till he’s out of breath.

But don’t be discouraged by this short 
description, in which you haven’t found any 
flicker of hope or sun. ‘Wzgórze Psów’ is one 
of the best Polish novels I’ve read for a decade. 
It’s a passionate, masterly written and gripping 
read, with engrossing multiple plot lines, which 
takes over not only your mind but also your 
body, making your heart race and thump, tak-
ing your breath away, and making your head 
explode. That’s why – and I can assure you I’m 
not hasty in crying up new releases – I have 
to admit that I haven’t been so enruptured by 
a Polish publication for a long time. I hope 
you won’t be able to put it down, too. 

It is advertised as a thriller; in fact, 
‘Wzgórze psów’ is a thriller, but I don’t find 
that crucial. I was most interested in its psy-
chological layer – the inner entanglement of 
every character (and there are many of them 
in the novel) isn’t only multi-layered, but 
also multi-dimensional. As a result, clumsy 
human blocks are created, within which 
good and evil are bouncing off random 
irregular walls. And Zybork – a hellish town, 
the home of blessed fucking around and 
sadistic altruism – is one of the best polished 
mirrors in which 21th century Poland should 
look at itself. To get scared. And to change, 
so that this dwarf wouldn’t appear in any 
other mirror. Zd
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LUSTRO POLSKIEGO GNOMA

Jakub Żulczyk 

„WZGÓRZE PSÓW”
wyd. Świat Książki, Warszawa 2017

Mikołaj Głowacki, głośny pisarz jednej 
powieści i powracający od kilku lat 
z otchłani nałogu narkoman przenosi się 
z Warszawy - wraz z żoną Justyną, dzi-
ennikarką i reportażystką – do rodzinne-
go domu w mazurskim mieście Zybork, 
z którego pochodzi. W zamierzeniu 
tylko na trochę, by się nieco – po utracie 
pracy przez Justynę – odbić finansowo. 

„Trochę” rozciąga się na wiele miesięcy, 
podczas których Mikołaj – który przez 
laty uciekł z Zyborka, by już nigdy 
tam nie wracać – zanurza się ponownie 
w bagno małomiasteczkowej brzydy, 
rodzinnych uwikłań, dusznych tajemnic, 

zarówno współczesnych, jak i z czasów 
jego młodości, a śmierdzący gnom prow-
incjonalnej Polski wskakuje mu na grzbiet, 
usiłując go ujeździć aż do wyniszczenia.

Niech ten krótki opis – w którym 
słusznie nie odnaleźli Państwo promyków 
i słońca, i nadziei – nikogo nie zniechęca; 

„Wzgórze psów” to jedna z najlepszych pol-
skich powieści, jakie czytałem od dekady, 
zasysająca uwagę jak gargantuiczny od-
kurzacz, napisana pełnym pasji i literack-
iej wirtuozerii językiem, z wielowątkową, 
wciągającą fabułą, która panuje nie tylko 
nad umysłem czytelnika, ale i nad jego 
ciałem, przyspieszając tętno, przyprawia-
jąc o kołatanie serca, zabierając oddech, 
powodując mdłości lub rozsadzając czasz-
kę. Właśnie dlatego – zapewniając, że 
naprawdę nie jestem skory do pochopnych 
ochów i achów – muszę powiedzieć, że 
już dawno nic, co wyszło spod polskiego 
pióra, mną tak mocno nie zakręciło. Mam 
nadzieję, że Wami również zakręci. 

Książkę Żulczyka reklamuje się jako 
thriller; w istocie „Wzgórze psów” jest 
nim, ale nie to wydaje mi się w niej 
najważniejsze. Mnie najbardziej ujęła 
jej warstwa psychologiczna – splątanie 
wewnętrzne każdej postaci (a mamy ich 
w powieści bardzo wiele) jest nie tylko 
wielowarstwowe, ale i wielowymiarowe, 
tworząc z bohaterów pokraczne ludzkie 
bryły, w których dobro i zło odbijają się 
losowo od nieregularnych ścian. A Zybork 

- miasteczko-piekło, miejsce pobłogosław-
ionego skurwienia i sadystycznego altru-
izmu - jest dla mnie jednym z najlepiej 
oszlifowanych luster, w których Polska 
XXI wieku powinna się przeglądać. By się 
sobą przestraszyć. I zmienić na tyle, by już 
w żadnym zwierciadle podobny gnom się 
nie pojawił. 
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WOJCIECH ZAWIOŁA
Obserwuje, a potem opisuje i komentuje. Głównie sport,  
ale ma w swoim dorobku dwie powieści. O życiu opowiadali 
mu też Mariusz Czerkawski i Robert Lewandowski, co spisał na 
kartach książek. Na co dzień dziennikarz NC+, ale też prezenter 
wiadomości w TVN i TVN24. Zbzikowany na punkcie sportu, 
oszalały na punkcie muzyki. Wielbiciel twórczości z duszą.  
Tu: autor felietonów i wywiadów.

Piątek rano. Jestem na lotnisku. Cią-
gnąc za sobą walizki, widzę grupę 
młodych mężczyzn, dość charak-

terystycznie ubranych i poruszających 
się. Pierwsza myśl jest strzałem w „dychę” 

– piłkarze. Na ich plecach chwilę póź-
niej dostrzegam napis: Sheriff Tyraspol. 
Olśnienie! Wracam z wakacji, na których 
trzymam się z daleka od bieżących 
wydarzeń. Dociera do mnie jednak, że 
poprzedniego wieczoru z mołdawską 
drużyną grała Legia Warszawa. 

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

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

W jednym z poprzednich felietonów 
pisałem o pięknie opakowanej ekstraklasie. 
Latem, od lat już widać jak to opakowanie 
jest niewspółmierne do klasy. I jak niew-
spółmierne do umiejętności jest traktowanie 
klubów, piłkarzy i całego tego zjawiska zwa-
nego polskim piłkarstwem. Zjawiska, które 
gloryfikuje piłkarzy, nie bacząc na to, co sobą 
reprezentują. Zjawiska, które zapewnia nam 
wszechobecność, gdziekolwiek nie spojrzeć, 
średniej maści kopaczy, często zmanierowa-
nych i znudzonych zwykłymi „śmiertelnika-
mi”, obrażających się na kibiców i dziennika-
rzy za, choćby najbardziej delikatną, krytykę.

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

Żegnamy się z pucharami na długo 
przed realnym rozpoczęciem rywalizacji. 

Ale zaraz potem widzimy tych bohaterów 
w wywiadach prasowych i telewizyjnych 
wygłaszających mądrości w stylu: „Musi-
my się podnieść”, „Ważny jest najbliższy 
mecz i trzy punkty”, „Gramy na gorącym 
terenie”. No rewelacja. No i w pierwszej 
kolejce ekstraklasy po tych „wydarze-
niach” okazuje się, że mamy na polskich 
boiskach niezwykłe emocje. Wierzyć się 
w to nie chce. Opakowanie.  

In English 

BEFORE EVERYONE 
STARTS TO PLAY

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

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

As it turned out, the performance of the 
Polish champion in the last season’s Cham-
pions League was only a short break from 
the usual mediocrity, an almost meaning-
less episode for European football. We have 
downright unnecessary and groundless 
aspirations to become the world’s super-

power. Today, the only source of optimism 
is our national representation (although 
who knows for how long). And compared 
to the current results of our national team, 
the performance of our club teams is even 
more irritating. Because when everyone kept 
messing things up, the crushing defeats at 
European football grounds in July didn’t 
hurt that much. They just reflected the 
overall level of Polish football. Now, the only 
thing they reflect is the skill of the Ekstrak-
lasa, our top football league. 

In one of my previous columns, I wrote 
about the beautifully “wrapped” Ekstrakla-
sa. For the past several years, each summer 
has shown how inadequate this wrapping is 
to the class. And how inadequate the ability 
level is to the treatment of clubs, football 
players and this whole phenomenon collec-
tively known as “Polish football.” A phe-
nomenon that glorifies players irrespective 
of their skills. A phenomenon that provides 
us with ubiquitous crowds of mediocre 
ball-kickers, often bored with ordinary 
mortals and condescending, taking offence 
at the subtlest critical remark made by their 
fans or sports reporters.

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

We kiss the Europa League goodbye long 
before the competition starts for real. But 
shortly afterwards, we can see all those 
heroes in press and TV interviews, making 
clever remarks that “We have to bounce 
back,” or that “What is most important is 
the next match and three points.” Well, isn’t 
that awesome. And in the first round of the 
Ekstraklasa after those “events,” it turns out 
that our Polish football grounds are brim-
ming with excitement and extraordinary 
emotions. Unbelievable. Wrapping. 





POLECANE OBIEKTY:
• Quadrille, Gdynia
• Hotel Sofitel Grand Sopot
• Pałac Ciekocinko
• Hotel Aubrecht Country Resort, Przechlewo
• Zamek Jan III Sobieski, Rzucewo
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Gdzie bowiem, jak nie tutaj, znajdzie-
my tyle urokliwych i różnorodnych 
zakątków, malowniczych pejzaży, 

przemawiających do wszystkich zmy-
słów - od zieleni lasów, poprzez piaskowe 
wybrzeża, błękit wodnych akwenów, aż 
po mnogość kolorów łąk czy pól. Wybór 
jest naprawdę ogromny. Niezależnie, czy 
zlokalizowane w sercu regionu, czy w oto-
czeniu miasta - plenery cieszą się coraz 
większą popularnością wśród młodych par. 
Prawdziwych „perełek” nie brakuje, a każdy 
dopracowany detal sprawi, że ten wyjąt-
kowy dzień zapadnie w pamięci nie tylko 
nowożeńców, ale również weselników. 

Malowniczo położony pałac to wyma-
rzone miejsce do zaplanowania ceremo-
nii zaślubin w otoczeniu zieleni, przy 

Moda na śluby i wesela w plenerze zapoczątkowana została 
w Stanach Zjednoczonych. Jednak w ostatnich latach coraz 
więcej tego typu ceremonii odbywa się również w Polsce, 

a gro z nich na Pomorzu.

tekst: M. Dworak, K.Pater  zdjęcia: Mat. prasowe

w kontekście autorskiego scenariusza czy 
własnej, indywidualnej stylizacji. Liczą się 
pomysł, inwencja twórcza i dobra zabawa, 
do której można zaprosić swoich gości.

Organizację warto rozpocząć od 
wyboru głównego punktu zaślubin, gdzie 
postawiony zostanie stół dla urzędnika 
oraz krzesła pary młodej i gości. Miejsce to 
musi być położone centralnie, gwarantując 
niesamowite kadry, w których narzecze-
ni pokażą się zebranym. Zdecydowanie 
trzeba zwrócić uwagę na drobne szczegóły 
dekoracyjne, które dodają całości smaku 

szmerze fontanny, z widokiem na park. 
Takie walory, w dodatku wzbogacone 
o panoramę miasta i atmosferę „Alicji 
w Krainie Czarów”, oferuje na przykład 
Quadrille w Gdyni. Baśniowy motyw 
przewodni może otworzyć przed parą 
młodą nowe możliwości, przenosząc ją 
w świat magii i oniryzmu. Ślub cywilny 
daje pełne spektrum możliwości także 

SAKRAMENTALNE “TAK”  
W NIEZAPOMNIANEJ OPRAWIE

MALOWNICZO POŁOŻONY PAŁAC TO 
WYMARZONE MIEJSCE DO ZAPLANOWANIA 
CEREMONII ZAŚLUBIN W OTOCZENIU ZIELENI, 
PRZY SZMERZE FONTANNY, Z WIDOKIEM NA PARK.



RECOMMENDED OBJECTS:
• Quadrille, Gdynia
• Sofitel Grand Sopot Hotel
• Ciekocinko Palace
• Aubrecht Country Resort Hotel, Przechlewo
• Jan III Sobieski Castle, Rzucewo

In English 

PERFECT OUTDOOR 
WEDDING VENUES  
TO SAY ‘I DO!’
Outdoor weddings first became popular in the 
United States. But recently, more and more 
such ceremonies have been held in Poland, 
many of them in Pomerania.

No other place offers so many charming 
and diverse sites, picturesque landscapes, 
appealing to all five senses – beginning 
with green forests, through sandy coasts, 
azure lakes and rivers, to colourful 
meadows and fields. The choice is truly 
wide. Be it in the heart of the region or in 
the city, outdoor weddings appear to be 
gaining in popularity. There are a number 
of lovely spots, and every detail will make 
this special day memorable for both the 
couple and the guests. 

A stunning palace in a picturesque 
location, with its green surroundings, the 
murmur of a fountain, and a view of a park 
is a perfect outdoor wedding venue. Qua-
drille in Gdynia is such a spot, boasting 
the view of the panorama of the city and 
the atmosphere of ‘Alice in Wonderland’. 
A fairy tale wedding theme opens up new 
possibilities, taking the ceremony into the 

i elegancji. Świeże kwiaty, lampiony, śnież-
nobiałe tiule czy ozdobne kule wspaniale 
prezentują się zestawione z zielenią. Do-
brze zadbać o subtelną oprawę muzyczną, 
która wprowadzi wszystkich w dobry 
nastrój. Ulubiona piosenka, wybrana przez 
ślubujących może wszak powiedzieć więcej 
niż tysiąc słow. Czujny fotograf odda emo-
cje malujące się na twarzach oraz drobne, 
a jakże znaczące gesty. Takie zdjęcia oglą-
da się po latach ze wzruszeniem.

Plener to także wspaniałe preludium 
dla samego wesela. To tutaj składa się 
życzenia młodej parze, robi się pamiąt-
kowe zdjęcia z bliskimi, tu wypija się 
powitalnego drinka na dobry początek 
zabawy. Na dalszą część imprezy warto 
wybrać równie interesujące wnętrza. Nic 
tak dobrze nie podkreśli wyjątkowego 
charakteru uroczystości jak historyczne 
salony urządzone w duchu nowoczesno-
ści przy jednoczesnym poszanowaniu 
przeszłości. Delikatne akcenty roślinne 
i tekstylne, pięknie wydrukowane menu 
czy winietki i drobne upominki dla gości 
to szczegóły, które na pewno się liczą. Do-
pełnieniem całości niech będzie specjalne 
menu w wersji fine dining. Idealnie choć 
raz odejść od tradycyjnej weselnej kuchni, 
postawić nie tylko na smak czy zapach, 
ale i wygląd potraw. Niech staną się kwin-
tesencją tego wyjątkowego dnia. 
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world of magic and onirism. A civil cere-
mony gives a full spectrum of possibilities 
also in terms of its scenario and individual 
style. What matters is your idea for the 
wedding, creativity and fun, in which your 
guests are welcome to join you.

You should begin with choosing the 
main spot for a table for the official and 
chairs for the bride and the groom as well 
as their guests. Such a spot is really im-
portant – it should be set in the centre and 
guarantee stunning frames of the couple. 
You should also pay attention to decorating 
details, which will add taste and elegance 
to the ceremony. Fresh flowers, lanterns, 
snow-white tulle or decorative balls per-
fectly match greenery. Another important 
aspect is music, which will create pleasant 
atmosphere of the party. Your favourite 
song may say more than a thousand words. 
An observant photographer will capture 
emotions on your faces and small but 
meaningful gestures. After some years, 
you’ll come back to these pictures and look 
at them with emotion.

Outdoor wedding ceremony is also 
a great prelude to the wedding party. This 
is where guests congratulate the couple, 
photos with family and friends are taken, 
and aperitif is served. The remaining 
part of the evening should also take place 
in attractive interiors. Historical rooms 
arranged in a modern style yet referring 
to the past will add exceptional character 
to your wedding party. Subtle green and 
textile elements, an elegant menu and 
vignettes, as well as small gifts for guests 
are important details. A special fine dining 
menu will complement the ceremony 
perfectly. Depart from traditional wedding 
cuisine and besides taste and aroma of food, 
go for its appearance – it’ll be one of essen-
tial aspects of your wedding party.  

ZDECYDOWANIE TRZEBA ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA DROBNE SZCZEGÓŁY 
DEKORACYJNE, KTÓRE DODAJĄ CAŁOŚCI SMAKU I ELEGANCJI.



Moglibyśmy stanąć naprzeciwko siebie w sądzie. On, jako 
oskarżyciel polskiej muzyki, ja - jej obrończyni.  

Paweł Granecki otwarcie mówi o tym, że muzyka 
w naszym kraju jest wtórna, dlatego sam próbuje nadać 
jej nową jakość. Na co dzień adwokat, który stroni od 

garniturów, po godzinach muzyk i buntownik. Właśnie 
założył nowy zespół, z którym wydaje autorski materiał. 

Czy będzie rewolucyjny? Oceni to vox populi. 

tekst: Aleksandra Budka  zdjęcia: Tomasz Sagan

BUNTUJĘ SIĘ 
CODZIENNIE

46 LUDZIE
people 



LUDZIE
people 47



48 LUDZIE
people 

„Słuchaj, potrzebuję prawnika” - często to słyszysz?
Codziennie. To pytanie oznacza, że ktoś coś chce i w dodatku 
chce mieć to na „już”. Więc te słowa wróżą raczej kłopoty, a ja 
nie lubię odmawiać.

Co było zatem pierwsze, zainteresowanie muzyką  
czy kodeksami?
Pochodzę z rodziny, która od zawsze żyła muzyką. Mój dziadek 
był kompozytorem, rodzice także śpiewali i grali, oprócz tego 
mam wśród bliskich malarzy i plastyków, więc to bardzo arty-
styczna rodzina. I trudna, bo artyści to z reguły ludzie trudni 
do życia. Na to, żeby pójść na prawo, zdecydowałem się w klasie 
maturalnej, a były to czasy obowiązkowych egzaminów na stu-
dia. W liceum nie bardzo interesowałem się nauką, bo grałem, 
jeździłem na koncerty, albo siedziałem w studiu nagraniowym. 

Lata na uniwersytecie wspominam jako niekończącą się zabawę. 
Jeden egzamin do tyłu po pierwszym semestrze, potem drugi 

– pamiętam, że po zdaniu poprawki z historii ustroju i prawa 
Polski wyrzuciłem podręcznik do kosza (śmiech). A o wyniku 
dowiedziałem się dzwoniąc z budki telefonicznej w Budapeszcie. 
Dostałem chyba czwórkę, więc tokaj lał się strumieniami. Póź-
niej na poważnie zainteresowałem się prawem cywilnym, o któ-
rym mówiło się, że jest najszlachetniejsze. Jeszcze na studiach 
poszedłem na praktyki do kancelarii i zostałem tam na lata. Aż 
w końcu otworzyłem swoją i to jest stan na dziś.

Opowiadasz o tym tak, jakby to było banalnie proste i przy-
chodziło bez żadnego wysiłku.
Moja ścieżka wyglądała nudno i klasycznie, jak cursus honorum 
w starożytnym Rzymie. Choć nie wiem, czy była tak prosta. 
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MYŚLĘ SOBIE, ŻE 
ARTYŚCI Z NATURY 
SĄ BARDZIEJ 
OTWARCI, ŚWIATLI 
I TOLERANCYJNI. 
DZIWNOŚĆ NAS 
NIE RAZI, A RACZEJ 
POCIĄGA. 

umie się grać. Ale co z tego? Nie ma odpowiedników dużych 
marek muzyki amerykańskiej czy polskiej. Nie widzę polskiego 
Coldplay, Kings Of Leon, czy Foo Fighters. I to nie dlatego, że 
ich nie lubimy, bo gdy przyjeżdża do nas Foo Fighters, to wypeł-
nia stadion. Polskim zespołem, który przed laty chciał coś poka-
zać, był The Car Is On Fire. A pierwszym takim było Myslovitz. 
Pamiętam ich z połowy lat 90., grali współcześnie, jak wówczas 
Oasis. Przekleństwem polskiej muzyki jest próba upodobnienia 
się do tego, co się tutaj lubi – to schlebianie gustom ludzi w wy-
twórniach, którzy w polskich warunkach chcą sprzedać coś jak 
najlepiej. A te, umówmy się, są marne – to naród ludzi głuchych, 
wystarczy posłuchać jak śpiewają w kościele lub na stadionach. 
Polska już dawno przestała być krajem Chopina, to kraj Zenka 
Martyniuka. Nic tego nie zmieni. A branża jest skostniała, ten 
sam chłam grają ci sami ludzie od wielu dekad. Znalazłem na to 
prosty patent – w ogóle ich nie słucham. Dla mnie dobra polska 
muzyka to w zasadzie tylko Niemen, SBB, Breakout i Klan. 

Jestem świeżo po Open’erze, na którym zagrało między 
innymi Foo Fighters. Wydaje się, że to ostatnia rock’n’rollowa 
kapela na świecie. Światowa muzyka podąża trochę w innym 
kierunku, co Open’er także pokazał.
Nieprawda, jest jeszcze Green Day! Foo Fighters to znakomita 
kapela, choć nie zgadzam się, żeby na świecie odchodziło się od 
rock’n’rolla. Nie gra się już oklepanych patentów i muzycznych 
rozwiązań. Tak jest już tylko w Bon Jovi. (śmiech) Na świecie 
nagrywa się wciąż przeciekawe rzeczy czerpiące z rocka, do 
którego dołącza się nowe pomysły. Tame Impala grają wariacje 
na temat rocka, ale to wciąż rockowa muzyka. Ja wywodzę się 
z tego gatunku i takie piosenki piszę. Jednak podczas nagrań 
robię wszystko na przekór rockowym zasadom. 

Nasz wspólny znajomy wywołał ostatnio dyskusję na temat 
tego, że młodzi nie mają już przeciwko czemu się buntować. 
Dlatego brakuje młodych zadziornych kapel, jak te z najświet-
niejszych czasów Jarocina. 
Pamiętam tę dyskusję, bo napisałem, że może nie jesteśmy 
młodzi, ale nadal się buntujemy, na co on odparł: „Nas to nie 
dotyczy”. Jednak wychodzi na to, że jestem nienormalny, bo ja 
codziennie buntuję się przeciwko wszystkiemu. Myślę sobie, że 
artyści z natury są bardziej otwarci, światli i tolerancyjni. Dziw-

Studia wspominam jako bardzo przyjemne, bo prawo jako takie 
niesamowicie mnie interesowało. Aplikacja to frajda, bo wszyst-
ko robi się po coś. Był moment, kiedy podobno uchodziłem za 
wschodzącą gwiazdę teorii prawa, ale pochłonęła mnie praktyka.

Jako student prawa jeździłeś do Jarocina?
Nie, Jarocin to kompletnie nie moja muzyka. Aż do zeszłorocz-
nego Open’era nie jeździłem na festiwale. Polska muzyka jest 
wsteczna, nieuwzględniająca ani w kompozycji, ani w produkcji 
ostatnich dwudziestu lat, tworzenia muzyki na świecie. 

Wchodzimy na grząski grunt…
Znam wielu polskich artystów, to są fajni ludzie i fajni muzycy. 
Ale z jakichś powodów w większości grają nieciekawą muzykę, 
zupełnie nienowatorską, choć mają znakomity warsztat. U nas 
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PAWEŁ GRANECKI  
Wokalista, gitarzysta, kompozytor, prawnik, warszawiak. Współtworzył zespół Love De Vice, a po odejściu 
skompletował nowy skład pod nazwą Amaze. Grupa nagrała pierwszy album, który będzie dostępny 
w sieci. W przygotowaniu są klipy do utworów z debiutanckiego materiału, ale też piosenki na drugą płytę.



ność nas nie razi, a raczej pociąga. I dla takich ludzi jest w tym 
kraju otwarte pole do solidnego buntu. Poczynając od dyktatury, 
która coraz mniej kryguje się w swoich zapędach, kończąc na 
obyczajowości. Monty Python potrafił się z tego śmiać, my też 
moglibyśmy śmiać się z tych „Grażyn” i „Januszów” narzucają-
cych nam swoje widzenie świata. Opresyjny katolicyzm może 
być także powodem do buntu. Jest się także przeciwko czemu 
buntować w codziennych sprawach – nie umiem spokojnie 
przejść nad taniością relacji i kontaktów. Mam romantyczno-

-tradycyjną naturę, więc nie podoba mi się instytucja Tindera, 
kultura selfie, prężenie tyłka na Instagramie. Napisałem ostatnio 
piosenkę „Queen of Instagram”, w której to obśmiewam i staram 
się umazać złem. Korporacje, które kasują indywidualizm – to 
jest realny powód do buntu. Zresztą ci starzy rockmani też 

buntowali się przeciwko temu, co ich otaczało. Śpiewali o wojnie 
w Wietnamie, dziś mało mamy wojen? W tej dyskusji, którą 
zapoczątkował nasz kolega, napisałem chyba trafnie o tym, że 
buntowali się jednak przede wszystkim słuchacze – dla nich, 
a nie dla wykonawców, to była muzyka buntu. Mick Jagger z Ma-
rianne Faithfull, hrabianką austriacką, przebalował w towarzy-
stwie angielskich arystokratów całe lata 60. i miał gdzieś bunt, to 
nie był jego klimat.

Czy ty obśmiałbyś w utworze swoje środowisko adwokackie?
Jeżeli bym się czasem z niego nie śmiał, to raczej dlatego, że 
byłoby to nieoryginalne.

Jesteś jedną nogą w palestrze, a jedną w światku muzycznym. 
Jak z twojej pespektywy wyglądają te dwa światy?
One raczej się nie zazębiają. Nie uważam, żebym był gorszym 
muzykiem przez to, że zarabiam na życie prawem, a gor-
szym prawnikiem przez to, że potrafię grać. Pracuję w dzień, 
a gram wieczorami. 

Jak ci wychodzi uprawianie muzyki po godzinach?
W ten sposób odpoczywam, to tak różna dziedzina od prak-
tyki adwokackiej, że głowa bardzo się czyści. Wracam z pracy, 
przebieram się za muzyka i do nocy gram, a rano przebieram się 
za adwokata. Był czas, kiedy w aktówce nosiłem płyty, bo moi 
klienci chcieli posłuchać mojego zespołu i bardzo dziwili się, że 
to rozsądnie brzmiąca muzyka. Ale wyobrażam sobie sytuację, 
w której ktoś ocenia mnie jako niepoważnego prawnika, bo 
gram na gitarze i radzi mi, abym w końcu na coś się zdecydo-
wał. Ale absolutnie nie trzeba się decydować. Muzyki nie da się 
wyrzucić. To nie młodzieńcza fascynacja, a przymus robienia 
ciągle czegoś nowego. Mam takie momenty, kiedy chciałbym, 
aby jednego lub drugiego nie było. Tak się jednak nie da. Można 
nazywać prawo zawodem, a muzykę hobby, ale to dwie równo-
rzędne pasje, które traktuję równie poważnie.

Czy to muzykowanie to nie jest aby kaprys pana prawnika? 
Spotkałem się z takim podejściem. Gdy nagrałem płytę z Love 
De Vice, która miała znakomite recenzje, pojawiły się słowa 
o tym, że stać nas było na wyłożenie kasy na płytę, a przez 
to, że tę kasę mamy, nie musimy grać koncertów. Byłem zły 
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NIE UWAŻAM, ŻEBYM 
BYŁ GORSZYM 
MUZYKIEM PRZEZ TO, 
ŻE ZARABIAM NA ŻYCIE 
PRAWEM, A GORSZYM 
PRAWNIKIEM PRZEZ 
TO, ŻE POTRAFIĘ GRAĆ.
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na takie komentarze. Grałem, zanim zostałem prawnikiem, 
to zaczęło się, gdy miałem 14 lat. Tak więc muzyka jest dużo 
bardziej pierwotna. Ta poukładana zawodowa droga to pokłosie 
inteligenckiej rodziny, w której każdy skończył studia. Dora-
stałem w środowisku dobrego warszawskiego liceum i kolegów 
z dobrych domów. Dziś nie dałbym się namówić na żadne studia, 
będąc tak zaangażowanym w muzykę, jak wtedy. 

Zespół Love De Vice opuściłeś tuż po wydaniu płyty, w któ-
rymś z wywiadów tłumaczono to jako podążanie za marze-
niami o własnym projekcie. Czym więc jest ten wymarzony 
projekt?
Chciałem grać inaczej, ale nie chodziło o to, by projekt był mój. 
Muzykę, jaką chcę grać, muszą czuć wszyscy i muszą chcieć ją 
tworzyć. To także kwestia szkoły grania. Ostatnia płyta Love 
De Vice jest mniej progresywna i brzmi dużo nowocześniej. Nie 
chciałem grać skamieniałych form i do dziś nie chcę tego robić. 
Dlaczego mam robić coś wtórnego albo wręcz wstecznego? Dziś 
sam robię coś nowego. Nikt w Polsce nie gra takiej muzyki, ale 

z kolei można ją spokojnie usłyszeć w Glastonbury. Dla jednych 
brzmi to jak Franz Ferdinand, dla innych jak Tame Impala albo 
Red Hot Chilli Peppers i to wszystko tam jest, bo ja tych kapel 
słucham. Jest nas czterech – ja na gitarze i wokalu, są jeszcze 
klawisze, perkusja i bas. Wszyscy słuchamy podobnej muzyki, 
lubimy Radiohead, Depeche Mode, rzeczy dalekie od klasyczne-
go rocka. Liczy się groove i beat, niebanalność. 

Jak nazywa się ten projekt? 
Amaze, i to stan na dziś. Mam nadzieję, że ta nazwa zostanie, bo 
mieliśmy na nią już kilkanaście pomysłów. (śmiech) Mniejsza 
z tym, jak się nazywa, bo to się jeszcze może zmienić, ale mamy 
nagrany cały pierwszy album, który jest już miksowany, ale 
ponadto napisany jest także album drugi. Od nagrania pierwszej 
płyty w lutym napisało się już dużo nowych rzeczy i nie mogę do-
czekać się, kiedy zaczniemy je nagrywać. Nie zdecydowałem się na 
żadną wytwórnię. Ona może dać mi tylko stustronicowy kontrakt 
i dyktować warunki. Nie mam potrzeby pracowania z żadnym 
narzuconym producentem. Wytwórnia już nie jest oknem na 



świat dla kapeli. Dziś najważniejsze to zatrudnić ludzi od mediów 
społecznościowych i niech te media zadecydują o sukcesie bądź 
jego braku. Ludzie nie kupują już kompaktów, muzyki słuchają na 
YouTube. Naszego materiału będzie można słuchać na streamin-
gach już w sierpniu. Nie ma czegoś takiego jak premiera, więc nie 
czekamy do premierowego sezonu jesiennego. To po prostu za-
cznie być dostępne dla ludzi. To najlepsze czasy dla muzyki, czasy, 
w których obowiązuje pełna demokracja. Nie ma, że rozgłośnia 
nie chce cię puszczać, że ktoś nie napisze recenzji w poczytnej 
prasie, bo recenzje wystawiają wszyscy i wszędzie. Dziś wszyscy 
są muzykami i dziennikarzami muzycznymi. Wszyscy jesteśmy 
mediami. Dlatego też łabędzim skrzekiem starego systemu myśle-
nia o promocji muzyki są nikomu niepotrzebne talent show. Jeśli 
ktoś ma komputer z dostępem do Internetu, może zastąpić tym 
wytwórnię, rozgłośnię, prasę – wszystko. Jedyne co ma zrobić, to 
zagrać dobrą muzykę. Tylko to się liczy.

A ty marzysz o tym, żeby być gwiazdą?
Kompletnie mnie to nie interesuje.   

Zatem o czym marzysz? O koncertach, blichtrze, fankach?
O koncertach się nie marzy, koncerty się gra. A blichtr i fan-
ki – tego raczej się obawiam. Nie chciałbym zobaczyć swojego 
zdjęcia na Pudelku. Marzenie to coś, co z definicji oznacza, że 
się nie spełni. Mam plany. Chciałbym pograć, mieć to poczucie, 
że zagrałem dużo bardzo dobrych koncertów. Najtrudniej o to 
w Warszawie, bo publiczność tutaj jest rozpieszczona i trudno 
ją przyciągnąć na jeden z kilkudziesięciu koncertów, które tygo-
dniowo tu się odbywają. 

In English 

THE EVERYDAY REBEL
We could meet in court. He, as a prosecutor of Polish music, and 
I – as its advocate. Paweł Granecki openly states that Polish mu-
sic is derivative and wishes to offer a new quality of sound. He 
is an advocate, who shuns suits, musician and rebel. He has just 
set up a new band, with which he’s releasing his author material. 
Will it be revolutionary? Let vox populi decide. 

‘I need a lawyer.’ How often do you hear that?
Every day. This means that a person wants something, but they want 
it ‘here and now.’ It probably means trouble, and I don’t like to refuse.

What was first then – your interest in music or in codes?
My family has always lived for music. My grandfather was 
a composer, my parents also sang and played instruments, other 
members of my family were painters or artists; we’re a truly artistic 
family. And a difficult one, since artists are usually difficult to deal 
with. I decided to study law when I was in the final year of high 
school. Those days, entrance exams were obligatory at universities. 
I didn’t study a lot in high school; I preferred playing, going to 
concerts, or spending time in a recording studio. When I think 
back to my days at university, what I remember the most is fun. 
I failed one exam in the first term, then another one – I remember 
that when I passed a resit exam on the history of the Polish 
political system and law, I threw away my book (laughing). I called 
from a phone booth in Budapest to ask about my results. I suppose 
I got a good grade, because I drank tokay like a fish that evening. 
Later, I got seriously interested in civil law, which was said to be 

the noblest branch of law. Already at university, I became a trainee 
in a law firm and I spent three years there. Finally, I set up my own 
law firm and that’s what I do.

It sounds as if it was a piece of cake.
My path was boring and unoriginal, like cursus honorum in 
ancient Rome. But I’m not sure whether it was so simple. I fondly 
recall my studies because I was keenly interested in law itself. Legal 
training was fun because everything has its purpose. There was 
a time when I was supposedly considered to be a budding legal 
theorist, but I opted for practice.

As a law student, did you go to Jarocin, too?
No, I didn’t. Jarocin is not my cup of tea. But I didn’t go to 
festivals at all until Open’er last year. Polish music is backward; 
composition and production miss the last twenty years of music 
innovation or progress in the world. 

We’re on shaky ground here…
I know many Polish artists; they’re great people and musicians. But 
for some reason, they mostly play uninteresting music, completely 
unoriginal, even though they’re highly skilled. We play musical 
instruments well. But so what? There are no bands like world-
famous American or European groups. I haven’t heard of a Polish 
Coldplay, Kings Of Leon, or Foo Fighters. And that’s not because 
Poles don’t like them, since when Foo Fighters come to Poland, 
stadiums are filled to capacity. The Car Is On Fire was a Polish 
band that wanted to show something else years ago. And the one 
which succeeded was Myslovitz. I remember them from the middle 
90s; their music was contemporary, like Oasis then. The curse of 
Polish music is an attempt to adapt it to what Poles like – to adapt 
it to the tastes of record labels, which want to sell something in 
the Polish reality, which is, to be honest, rather cheesy – it’s the 
nation of deaf people, suffice to listen to them singing in churches 
or at stadiums. Poland is no longer the country of Chopin; it’s 
the country of Zenek Martyniuk. And nothing will change that. 
Besides, the industry is stiff; the same people have been playing the 
same crap for many decades. I’ve found a simple remedy for that – 
I don’t listen to them at all. To me, good Polish music is practically 
only Niemen, SBB, Breakout and Klan. 

I’m fresh out of Open’er Festival, where, among others, Foo 
Fighters performed. It seems that it’s the last rock 'n' roll band 
in the world. Music seems to be going in a bit different direc-
tion, which Open’er has also showed.
That’s not true, there’s also Green Day left! Foo Fighters is a terrific 
band, but I don’t agree that rock 'n' roll is coming to an end. There 
are no more trite phrases or solutions. Perhaps except for Bon Jovi 
(laughing). Absolutely amazing stuff drawing from rock is being 
recorded, and new ideas are constantly growing. Tame Impala play 
variations on rock music, but it’s still rock. That’s my genre, too, and 
I write such songs. But while recording, I flout all rock conventions. 

Our mutual friend has recently provoked a discussion about 
the fact that young people have nothing to rebel against. 
That’s why there are no more young, defiant bands like the 
ones from the good old days of Jarocin. 
I remember that discussion because I joined it and said that 
perhaps we aren’t young, but we are still rebels, and he was like: 

‘It’s not about us.’ So it turns out that I’m insane because I rebel 

LUDZIE
people 53



54 LUDZIE
people 

against everything every day. I believe that artists are brighter, 
more tolerant and open by nature. Strangeness doesn’t bother us; 
we find it rather attractive. And such people can spark off rebellion 
in Poland. Beginning with dictatorship, which is less and less 
concealed, and ending with conventions. Monty Python could 
laugh it off, we could do the same with all these cheesy people 
imposing their point of view. Another reason for rebellion may be 
the oppressive Catholicism. There are also a number of daily issues 
to rebel against – for example, I can’t stand cheap relationships. 
I’m romantic and traditional by nature, so I hate Tinder, selfies, or 
butt pictures on Instagram. Recently, I’ve written a song ‘Queen 
of Instagram’, in which I deride and scorn the trend. Corporations, 
which kill individualism – that’s something to rebel against. Well, 
old rockmen also rebelled against the world around. They sang 
about the Vietnam War. Aren’t there enough wars now? In that 
discussion, I aptly pointed out that the audience were primarily 
the ones to rebel – it was rebel music for the crowd, not for 
musicians. Mick Jagger, together with Marianne Faithfull, born 
in an Austrian noble family, spent the 1960s merrily with English 
aristocracy and he didn’t bother to rebel, it wasn’t his cup of tea.

Would you laugh at lawyers’ community in your songs?
If I didn’t laugh at it from time to time, it would be for the 
purpose of originality.

You’re both into legal profession and music. From your point 
of view, what are these worlds like?
They don’t overlap. I don’t consider myself to be a worse musician 
because I make a living as a lawyer or a worse lawyer because I can 
play an instrument. I work during the day and I play in the evening. 

Does it work out for you?
That’s my way to chill out. It’s so different from legal practice that 
it allows me to clear my mind. I come back from work, dress up as 
a musician and I play till night. In the morning, I dress up as an 
advocate. There was a time when I would carry some albums in my 
briefcase, because my clients wanted to listen to my band and they 
were surprised to find out that it’s actually fine. But I can imagine 
that someone may not regard me as a serious lawyer because I play 
the guitar and they may advise me to finally decide on one thing. 
But there’s no need to pick one. You can’t get rid of music. It’s not 
an adolescent fascination but a necessity to try new things all the 
time. There were times when I wished that one or the other was 
just gone. But it’s impossible. You can say that law is a profession 
and music is a hobby, but they are two equal passions, and I treat 
them both seriously.

And really, as for being a musician, isn’t it a whimsy of a law-
yer? 
I’ve already heard that. When I released an album with Love 
De Vice, which got excellent reviews, I heard some criticism 
that we could afford recording an album and we didn’t have 
to give concerts to earn money. It made me really angry. I had 
played before I became a lawyer; it began when I was 14. Music 
was first then. My successful professional career results from my 
background. I come from an educated family. My friends were 
from reputable families and I went to a good high school in 
Warsaw. Today, being as into music as I was then, I wouldn’t give 
in and go to any university. 

You left the band Love De Vice shortly after you had released 
the album. In an interview, it was said that you were follow-
ing your dream of an individual project. What is this dream 
project then?
I wanted to make different music, but it wasn’t about playing 
on my own. Every member of the band must feel the kind of 
music I want to make. And they must want to play it. It’s also 
a question of school. The latest album of Love De Vice is less 
progressive and it sounds more modern. I didn’t want to follow 
stiff forms, and I still don’t want to do that. So why should I do 
something derivative or even regressive? At present, I can do 
something new by myself. Nobody makes such music in Poland, 
but on the other hand, it’s quite popular in Glastonbury. Some 
people say it sounds like Franz Ferdinand, for others, it’s like 
Tame Impala or Red Hot Chilli Peppers – and it’s all in there 
because I listen to these bands. There are four of us – I sing 
and play the guitar, there is also the keyboard, the drums and 
the bass. We all listen to similar music; we like Radiohead, 
Depeche Mode, far from classic rock. It’s more about groove 
and beat, originality. 

What’s the name of the project? 
Amaze, as at today. I hope this name will stay as it is; we’ve 
already have several other ideas for it (laughing). It doesn’t 
matter after all, because the name can still be changed. But we’ve 
recorded the first album, which is being mixed now, and we’ve 
already prepared the second one. We’ve written many songs since 
the release of the first album, and I can’t wait to begin to record 
them. I didn’t decide on any record label. It may only give me 
a hundred-page long contract and dictate terms. I don’t need to 
work with any imposed producer. Record labels are no longer 
windows to the world. The most important factor today is to 
promote oneself in the social media and let the media decide 
about the band’s success. People no longer buy CDs, they listen 
to music on YouTube. Our material will be streamed already in 
August. There’s no such thing as a premiere, so we’re not waiting 
for the pre-premiere autumn season. It’ll just be made available 
one day. This is the best time for music – the time of democracy. 
Radio stations don’t decide whether people listen to you or not, 
and you don’t have to strive for reviews in popular magazines, 
since reviews are published everywhere by everyone. Today, 
everyone is a musician and a music journalist. We are all the 
media. That’s why nobody needs talent shows these days; it’s an 
obsolete idea for music promotion. If you have a computer with 
Internet access, you don’t need any record label, radio station, or 
the press. The only thing to do is to make good music. That’s the 
only thing that matters.

Do you dream of becoming a star?
I don’t care about it at all. 

What are your dreams then? Concerts, glamour, fans?
You don’t dream of concerts, you simply give them. And glamour 
and fans – that’s what I’m afraid of. I wouldn’t like my photo to be 
posted on Pudelek. By definition, a dream is something that won’t 
come true. I have plans. I’d like to play and feel that I’ve given 
many really good concerts. It’s the most difficult in Warsaw, as the 
audience is spoilt here, and it’s not easy to attract the crowd to one 
out of several dozen concerts that are held here every week. 
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Lotnisko w Faro niezmiennie 
przywołuje wspomnienia pięknych 
przyjaźni. Tak pięknych, jakie się 

ma, kiedy jest się nastolatkiem…
Julka złamała nogę i w ogóle nie 

potrafiła wyjaśnić, jak to się stało. Na 
pewno nie była pijana. Wtedy jeszcze 
nie piła. W ogóle. Potem bywało z tym 
różnie. To że się upiła można było poznać 
po tym, jak zaczynała śpiewać tę upiorną 
oazową piosenkę, która leciała mniej 
więcej tak: „Czwarta nad raneeeem, 
może seeeen przyjdzieeeee, może mnie 
odwiedziiiiiisz…”. Zawodziła okrutnie, 
choć głos miała ładny. Ale tylko kiedy 
śpiewała cicho. Po pijaku uważała, zresztą 
jak większość ludzi, że im głośniej, tym 
ładniej. Więc darła się niemożliwie tak, 
że wszystkie okoliczne ptaki popełniały 
samobójstwa z rozpaczy. Kiedyś przez 
Jej śpiewanie wyrzucili nas z kwatery 
w górach, przez co całą noc spędziliśmy 
na przystanku. Niepocieszona nuciła do 
rana żałobną Lacrimosę.

Ale tymczasem złamała nogę i pole-
giwała na tapczanie w swoim pokoju 
wielkości pudełka na buty, oczekując 
zainteresowania i rozrywek wszelakich. 
Przychodziliśmy do Niej zaraz po szkole, 
całą, zwartą Grupą Muchomorki przez 
blisko miesiąc. Gips na jej nodze z dnia 
na dzień zapełniał się napisami i rysunka-
mi. Mi nie pozwalała nic pisać, bo jak mi 
raz pozwoliła, to wyszedł tylko zbereźny 
rysunek, który później przerobiła na 
aniołka. Miała pewne zdolności. 

Po miesiącu gips został zdjęty. Nie-
którzy ludzie zatrzymują sobie gips na 
pamiątkę. Z jakiego powodu? Może 
chcą sobie przypominać chwile, kiedy 
bezkarnie mogli wylegiwać się tygodnia-
mi na kanapie, oglądać telewizję i czekać 

FAO FARO
aż przyniesie się im posiłek do łóżka? 
Julka też zostawiła swój gips i powiesiła 
go w rogu pokoju. Uznaliśmy, że musimy 
z niego zrobić pożytek. Był to czas, kiedy 
modne stawały się postanowienia nowo-
roczne. Wcześniej nie robiono w Polsce 
postanowień, bo wiadomo było, że i tak 
się nic nie zmieni. Ale w latach 90-ych 
można już było sobie postanawiać do 
woli. Tak też zrobiliśmy. Pojawiliśmy się 
u Julki, wyposażeni w kartki i koperty. 
Napisaliśmy, każdy z osobna, o czym 
marzymy i czego chcemy. Wkładaliśmy 
kartki do kopert, zaklejaliśmy na ślinę, 
na kopercie zaznaczaliśmy, czy można 
je otwierać w przypadku naszej śmier-
ci, po czym wrzucaliśmy do gipsu. Po 
roku wyjmowaliśmy koperty, po czym 
pisaliśmy nowe. Zabawa trwała przez 
trzy lata do momentu, kiedy z pokoju 
zniknął gips, a wraz z nim koperty. Julka 
jak zwykle nie była w stanie wyjaśnić jak 
to się stało. A ja zaczynałem się do tego 
powoli przyzwyczajać.  

In English 

FAO FARO
Faro Airport always brings back memo-
ries – it makes me reminisce about beau-
tiful friendships. As beautiful as only 
a teenager can have…

Julka broke her leg and wasn’t able to 
explain how. She wasn’t drunk, that was 
certain. She didn’t drink then. At all. It 
would change later on. You could tell that 
she was drunk if she started to sing that 
ghastly song that went along the lines 
of, “Four in the morniiiiiing, maybe I’ll 
faaaaaaaall asleeeeeeeeep, maybe you’ll 
visiiiit meeeeeee…”

She howled excruciatingly, even though 
she had a nice voice. But only when she 
sang quietly. When she was drunk, she 
thought – like the majority of people – 
that the louder, the prettier. So she wailed 
at the top of her lungs like a banshee, 
throwing all birds in the vicinity into the 
depths of despair and making them resort 
to suicide. Because of her singing, we had 
been once thrown out of a hostel in the 
mountains, and we had had to spend the 
entire night at a bus stop. Inconsolable, 
she spent the remaining time until dawn 
humming the mournful “Lacrimosa.”

But then she broke her leg and lied 
about on the couch in her shoebox-sized 
room, expecting sympathy, attention and 
all kinds of entertainment. We would 
come to visit her right after school for 
almost month, day in, day out. The plas-
ter cast on her leg was getting densely 
covered with new captions, doodles and 
drawings. She forbade me from writing 
anything, because when she had once let 
me, I had produced an indecent drawing 
that she had later remade into an angel. 
She did have certain skills.

After a month, the plaster cast was 
removed. Some people keep it as a me-
mento. Why? Perhaps they want to be re-
minded of those blissful moments when 
they could laze about for weeks, watch 
television and wait for someone to bring 
them food to bed. Julka kept her plaster 
as well and hung it in the corner of her 
room. We decided we had to make use of 
it. It was the time when New Year’s res-
olutions were slowly gaining popularity. 
Earlier, no one had made any resolutions 
in Poland, because it was obvious that 
nothing would change. But in the 1990s, 
you were free to resolve whatever you 
wanted. And resolve we did. 

We went to Julka, equipped with sheets 
of paper and envelopes. Individually, we 
wrote our dreams and wishes. We put our 
notes to envelopes which we then sealed 
with a lick and annotated, clearly stating 
whether they could be opened in the case 
of our premature death, and then threw 
them into the plaster cast. After a year, we 
took the old envelopes out and threw new 
ones in. Our game lasted three years, but 
then the plaster cast disappeared from Jul-
ka’s room along with the envelopes. Julka, 
as always, wasn’t able to explain how it had 
happened. And I started to get used to it.  

TOMASZ SOBIERAJSKI 
Socjolog z zawodu i z pasji. Wytrawny badacz społecznych zjawisk 
i kulturowych trendów. Naukowiec 3.0 nie bojący się trudnych 
wyzwań, międzynarodowej współpracy i interdyscyplinaroności. 
Felietonista magazynu „Sens” i współpracownik DDTVN. 
Znakomity słuchacz oraz wnikliwy obserwator. Apostoł dobrej 
nowiny i przeciwnik złych emocji. Z zamiłowania podróżnik 
i sportowiec. Życiowy optymista. Dla nas będzie pisał o tym  
co jest ważne w ludziach i dla ludzi.
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FRANCUSKA12
Ulica Francuska jest najpiękniejsza o tej porze roku. Zresztą ona 
uważa, że to najpiękniejsza ulica w całej Warszawie. Zawsze, kiedy 
nią spaceruje, czuje, że ona i ta ulica to najbardziej dobrana para, jaką 
kiedykolwiek stworzyła.
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Lubi przesiadywać w swojej ulubionej knajpce pod numerem 
dwanaście, pijąc wyśmienite nowozelandzkie białe wino 
i paląc papierosy. Odkryła to miejsce przypadkiem po tym, 

jak w niewygodnych szpilkach poślizgnęła się tuż przed wejściem. 
Podnosząc się, zauważyła kolorowy fotel i zamarzyła, żeby się 
w nim rozsiąść. Przychodzi tu w sukience w kwiaty, które zlewają 
się z kolorowymi łatami na meblu. 
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Dziś wybrała się na Francuską dosyć późno, więc nie wcho-
dziła do środka. Wolała pospacerować, prowadząc przy boku 
zniszczony rower. W słuchawkach grała znajoma płyta, ale ona 
dopiero teraz wsłuchała się w tekst jednego z utworów. „Zno-
wu widzę siebie jak psa/Bez imienia i bez państwa/Bez smyczy 
i kagańca”, powtarzała za piosenką. Właśnie tak się dziś czuła, 
dlatego odwiedziła Francuską.

Zdjęła słuchawki i przyglądała się przechodniom. Szła przed 
nią para. Dziewczyna w zdecydowanie zbyt krótkich szortach. 
Przemknęło jej przez myśl, że ona sama jest szczuplejsza, ale to 
pewnie nie była prawda. Dziewczyna trzymała za rękę ukochanego. 
Znają się jakiś czas, ale to ich pierwsze wakacje razem. Łapią ostatni 
dzień sierpnia. Wierzą, że ich miłość nie umrze wraz z zimnym 
oddechem jesieni.

Po drugiej stronie ulicy kobieta w pięknej sukience w czerwoną 
kratkę stukała rytmicznie złotymi szpilkami, spieszyła się. To 
on czekał na nią w restauracji kilkaset metrów dalej. Miał się jej 
oświadczyć. Był pewny, że to ta jedyna.

Ale inny nie był pewny. Ten, który siedział z dziewczyną przy 
stoliku, który tamta właśnie mijała. Niepewnie proponował 
wspólny wyjazd, chociaż wiedział, że ten okaże się katastrofą. Musi 
zakończyć ten związek, który miał być tylko pocieszeniem po 
poprzednim bolesnym rozstaniu. 

Dziewczyna przy stoliku obok już dawno rozstała się z myślą, że 
będzie z tym, w którym się zakochała. Przyszła tu z przyjaciółką 
ponarzekać na to, jak pechowo dobiera uczucia. A jej przyjaciółka 
jeszcze nie wie, że ten, z którym spotyka się od kilku miesięcy, 
przyniesie jej tylko rozczarowanie i kilka przepłakanych nocy. Dziś 

PRZYCHODZI TU 
W SUKIENCE W KWIATY, 
KTÓRE ZLEWAJĄ SIĘ 
Z KOLOROWYMI ŁATAMI 
NA MEBLU.

ALEKSANDRA BUDKA
Wymarzyła sobie, że zawodowo będzie słuchać muzyki. 
Dziś nie tylko muzyki słucha, ale też o niej opowiada 
i pisze. Pasjonatka radia i klimatu retro, kolekcjonerka płyt, 
okularów i torebek. Od wielu lat związana z radiową Trójką.
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jest jeszcze między nimi dobrze. Jutro wpadną na pomysł, 
żeby razem zamieszkać i przygarnąć psa ze schroniska. 
Pies za rok zostanie przy niej.

Nieco dalej na ławce siedziała kolejna para. On za chwilę 
pierwszy raz ją pocałuje. Ona czeka na to już od pierwszego 
spotkania. Ci obok pierwszy pocałunek mają już dawno 
za sobą. Ona właśnie kolejny raz zmieniła kolor włosów 
i obcięła grzywkę. Za mocno się maluje, nigdy nie potrafiła 
dobrać makijażu ani do okazji, ani do typu urody. On jej 
tego nie powie, bo kocha ją nawet z rozmazanym tuszem, 
kiedy płaczą razem ze wzruszenia przy filmach noir. Ale 
najbardziej podoba mu się rano, bez zbędnej warstwy 
pudru. Mówił to wielokrotnie, ale ona nadal mu nie wierzy. 
Nawet miłość nie wyleczyła jej z kompleksów. Coś jej 
właśnie tłumaczył, ale myśli rozwiał mu głośny śmiech 
przechodzących obok nich kumpli. Dziewczyna jednego 
z nich zginie tej nocy w wypadku. Nigdy już nie pokocha 
innej kobiety. Ten drugi po kilkunastu latach małżeństwa 
rozwiedzie się po paskudnym procesie, a córka z żalu, że 
zranił matkę, nie zaprosi go na swój ślub. Ale dziś on nawet 
nie zna matki swojej przyszłej córki. Śmiech jego przyjacie-
la usłyszała także starsza kobieta wyglądająca przez okno 
swojego mieszkania. Ona straciła męża kilka lat temu, ale 
wciąż wspomina jak zaprosił ją na pierwszą randkę na 
Francuską 12. Chyba jednak położy się już do łóżka. Z na-
dzieją, że się nie obudzi i spotka w końcu z ukochanym, 
którego zawał serca zbyt wcześnie go jej odebrał.

Na Francuskiej spotykają się wszystkie miłosne historie. 
Dziś niemalże ich dotknęła. Chłonęła uczucia innych 
bardziej niż zwykle. Dlatego wsiadła na rower i popędziła 
jak najszybciej do domu. Chciała to opisać. Musi w końcu 
kupić dzwonek do roweru, żeby płoszyć zakochane pary. 

In English 

CLOSER AND CLOSER
Francuska Street is the most beautiful in this season. 
Well, she thinks it’s the most beautiful street in the 
entire Warsaw, period. Whenever she goes there for 
a walk, she feels as if she and the place were the best 
relationship she has ever been in.

She likes to hang out in her favourite pub at number 12, 
sipping superb wine from New Zealand and smoking 
cigarettes. She discovered this place by accident, after she 
had slipped in her uncomfortable high heels right by the 
entrance. As she was getting to her feet, she noticed a co-
lourful armchair and felt a sudden urge to sit in it. Now 
she visits the place clad in a flowery dress that merges with 
the bright patchwork on the upholstery.

Today, she visits Francuska Street quite late, so she 
doesn’t go in. Instead, she chooses to take a stroll, pushing 
her worn out bike along the road. There is a familiar 
album playing in her headphones, but only now has she 
listened to one of the song’s lyrics intently. “I see myself 
as a dog again, nameless, stateless, with no leash and no 

muzzle,” she hums along. It is how she feels today, that’s why she 
has come to Francuska. She takes off her headphones and starts to 
observe passers-by. There is a couple walking in front of her. The 
girl is wearing too revealing shorts. For a second, she entertains 
the thought that she is skinnier than she is, but perhaps it’s not 
true at all. The girl is holding her boyfriend’s hand. They have 
known each other for some time now, but it is their first holiday 
together. They are catching the last day of August. They believe 
that their love won’t die with the cold breath of autumn.

On the other side of the street, she sees a woman in a beautiful 
red chequered dress. She walks fast, her golden high heels tapping 
a rhythmical staccato on the pavement. He waits for her in 
a restaurant several hundred feet away. He is going to propose to 
her. He is sure she is the one.

But another man isn’t. The one who sits with his girlfriend 
at a table that the woman in the red dress is just passing. In an 
uncertain voice, he suggests going on a trip together, even though 
he already knows it will prove to be a disaster. He has to end this 
relationship that has never been more to him than a mere consola-
tion after his previous breakup anyway.

A girl sitting at a nearby table has long abandoned the thought 
that she will end up with the one she has fallen in love with. She has 
come here with her friend to complain about her misplaced feelings. 
But the friend doesn’t know yet that the boy with whom she has 
dated for several months will bring only disappointment and several 
tearful nights. But today, everything is fine between them. Tomor-
row, they’ll get the idea to move in together and adopt a dog from 
a shelter. One year from now, the dog will stay with her.

A little bit further away, another couple sits on the bench. He 
is going to kiss her for the first time. She has been waiting for this 
since the moment they met. Another couple that sits not far away 
from them had their first kiss long ago. She has just dyed her hair 
again and cut her fringe. Her make-up is too heavy, as she has 
never been able to apply it accordingly to the occasion or her looks. 
He won’t tell her that, because he loves her even with black smudg-
es under her eyes when they cry together at noir films. But he likes 
her most in the morning, without the thick layer of face powder. 
He has told her that time and again, but she still doesn’t believe 
him. Even love hasn’t been able to cure her of her complexes.

He is just explaining something to her, but his thoughts get dis-
tracted by the loud laughter of his buddies. The girlfriend of one of 
them will die in an accident tonight. He won’t fall in love with any 
other woman again. The other boy will divorce his wife after several 
years of marriage after an acrimonious process, and his daugh-
ter, blaming him for hurting her mother, won’t invite him to her 
wedding. But today, he doesn’t even know the mother of his future 
daughter. His friend’s laughter has been heard also by an elderly 
woman glancing out of the window of her flat. She lost his husband 
several years ago, but she still reminisces about how he invited her 
on their first date to 12 Francuska Street. She will go to bed after all, 
in hope she won’t wake up and at long last meet her beloved that was 
taken away from her way too early due to a heart attack.

Francuska Street attracts all love stories. And today, she’s near-
ly touched them. She’s soaked the feelings of others more than 
ever. That’s why now she mounts her bike and rushes home. She 
wants to describe it. She has to buy a bicycle bell at last, to shoo 
away couples in love.
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Ale żona ma w dupie mój sentyment i kazała mi kupić taki 
trymer do nosa. Śmieszne urządzenie, bardzo podobne do 
wibratora. Można się tragicznie pomylić.

Dziwne, ale jedyną widoczną oznaką  starzenia się u mnie 
jest to, że coraz więcej włosów pojawia się na brwiach, 
w uszach, w nosie, na plecach. Na głowie wyliniała nutria, 
od czoła w dół - yeti! Tak, jakby włosy na głowie zachowy-
wały się jak uchodźcy i uciekały w niższe rejony, jakby czuły, 
że tam na górze na starość może nie być za wesoło.

Zwierzęta wyczuwają tsunami, może włosy na głowie 
wyczuwają Alzheimera?

Przeczytałem, że przed Alzheimerem chroni codzienny 
trening mózgu. Chodzi o pobudzenie umysłu i wyrwanie go 
z rutyny. I podobno takim sposobem jest branie prysznica 
z zamkniętymi oczami! Kiedy się mydlisz nic nie widząc, 
inne połączenia nerwowe zaczynają się uaktywniać i po-
budzają mózg do wysiłku. I powiem wam, że to działa. Pół 
dnia chodziłem pobudzony, jak pomyliłem krany i poparzy-
łem jaja wrzątkiem.

Ale Alzheimera się nie boję. To już nie będzie mój problem, 
tylko moich dzieci, jak pewnego dnia zacznę się rozbierać 
przed młodą sprzedawczynią w Biedronce. Ja będę szczęśliwy.

Odczuwam niepokój z innego powodu. Słyszało się, że po 40-ce 
wielu facetów ma kryzys wieku średniego. Znacie te historie: facet 
kończy cztery dychy, normalnie chodził do roboty, do kościoła, ko-
sił trawnik , oglądał „Ranczo”… i nagle rzuca żonę i dzieci, kupuje 
harleya, bierze młodą sekretarkę, 1000 prezerwatyw, szampana, 
namiot i wyjeżdża do Toskanii… I na pierwszym skrzyżowaniu 
w Grójcu myśli: trochę bez sensu, przecież jest styczeń!

No więc przez moment miałem lęki, że mi też odwali. Zasta-
nawiałem się tylko, w jaki sposób. 

Generalnie faceci w kryzysie albo wracają do czasów młodo-
ści, albo realizują niespełnione marzenia. Albo chcą całkowicie 
zmienić swoje życie, bo czują że zaraz umrą, a jeszcze nikt 
nigdy nie zrobił im laski w kinie, bo żona jest katoliczką, którą 
poznał jeszcze w liceum, i z seksem skończyli zaraz po maturze.

Harley mi nie grozi, bo nie lubię dużych motorów. Ewentual-
nie skuter, ale wyglądałbym na nim jak rencista rozwożący pizzę. 

Z tymi kochankami to też raczej nie dla mnie. Mieć żonę 
i pannę na boku to logistyczne wyzwanie i stres! Zacieranie 
śladów, kombinowanie, dwie karty sim, fałszywe konto na fejsie, 
ircha do ścierania  śladów szminki z koszuli.

Podwójnego życia bym nie ogarnął. Ja już się gubię, jak mam 
zamówić dla żony podwójne latte na mleku sojowym.

Poza tym, nie chciałbym być znowu niezależnym singlem. Mam 
paru kumpli, koło 50-tki, którzy uciekli z chaty, wynajęli kawalerki, 
śpią w śpiworach na materacu, słuchają Led Zeppelin i zamawiają 
kubełki z KFC. Po 40-tce to raczej słaba opcja. Zresztą ja to już prze-
rabiałem. W wieku 28 lat rzuciła mnie dziewczyna. Chciałem być 
niezależny, uważałem, że kobiety to suki, więc codziennie ok. 23:00  
wracałem po spektaklu do wynajętej kawalerki i z browarem w ręku 
onanizowałem się do „Enjoy the Silence” Depeche Mode. „All I ever 
wanted, all I ever needed , is here in my arms”. Powiem wam, że na 
dłuższą metę ta metoda się nie sprawdziła…

Ważne są w życiu priorytety. Jeżeli żyjesz w zgodzie ze sobą, 
to jest mniejsza szansa, że na starość będziesz zrzędzącym fru-
stratem. Kiedyś jeden góral pracujący przy wyciągu powiedział 
mi, że najważniejsze w życiu są trzy rzeczy: narty, kobiety 
i piwo. A jak spytałem, gdyby miał wybrać tę jedną najważniej-
szą, to odpowiedział: piwo. I trzymał się tego konsekwentnie. 
Obsługiwał wyciąg i już o 7 rano wypijał trzeci browar. I nigdy 
nie miał żadnego kryzysu.

 Był szczęśliwy! 

In English 

MIDLIFE CRISIS

Recently, I’ve turned forty-four. I don’t feel old physically. 
I have less and less hair, that’s a fact. But since nature strives 
for balance, I have more and more tufts of hair in my nose. 
My wife calls them “walruses.” In my childhood, I admired 
great walruses in my grandfather’s nose, they were genuine 
bushes! It seems the tendency for nose hair runs in my family. 
We should include it in our coat of arms!

KRYZYS WIEKU 
ŚREDNIEGO

Niedawno skończyłem 44 lata. 
Fizycznie nie czuję się staro. Mam 
coraz mniej włosów na głowie, 
to fakt. Ale za to dla równowagi 
mam coraz więcej włosów w nosie. 
Żona mówi na nie „morsy”. 
Pamiętam, jak w dzieciństwie 
podziwiałem wielkie morsy w nosie 
u mojego dziadka, takie krzaczory. 
Widocznie u mnie to rodzinne. 
Powinniśmy mieć to w herbie!



RAFAŁ RUTKOWSKI
Aktor, dyrektor artystyczny „Teatru 
Montownia”. Specjalista od kultowych 
one-man show i stand-up Komedy. 
Zawsze uważał że jego fach jest 
niepoważny, dlatego z wielkim 
szacunkiem odnosi się do grabarzy i tych, 
którzy pilnujących gablot w muzeach. 
Sam uchodzi raczej za lekkoducha, 
o czym dobitnie przypominają mu 
wizyty w urzędzie skarbowym. Słowem 
pisanym para się rzadko, ale za to 
długodystansowo. 

But my wife doesn’t give a damn about my sentiment, and 
ordered me to buy a nose hair clipper. It’s a funny contraption, 
similar to a vibrator. You can easily make a tragic mistake.

Strangely enough, in my case, the only sign of ageing is the 
increasing amount of hair in my ears, nose, on my eyebrows and 
even my back. My head in its upper part resembles a mangy 
coypu, whereas from the forehead down – the Abominable Snow-
man! It’s almost as if the tufts of my hair were refugees fleeing 
down to lower regions, driven by the premonition that the higher 
parts of my head may not be a paradise in my geezerhood.

Animals can sense tsunami, so perhaps hair on the head can 
sense Alzheimer’s? 

I’ve once read that what may protect you from Alzheimer’s is 
providing your brain with daily training. It consists in giving your 
brain stimuli and jolting it out of routine. And it is said that one 
of methods to achieve this end is showering with your eyes closed! 
When you wash yourself not seeing a thing, other synapses acti-
vate and force your brain to make some effort. And believe me – it 
works like magic. I was indeed greatly agitated for half a day after 
I had mixed up the taps and scalded my balls with boiling water.

But I’m not afraid of Alzheimer’s. It will be not me but my children 
who’ll have to worry if one day I start to undress in front of a young 
saleslady at Tesco. I don’t know about them, but I will be happy.

I feel anxious for another reason. It is said that many men af-
ter forty go through midlife crisis. You all know those stories – 
a man duly goes work and church, mows the lawn, watches TV… 

and suddenly he turns forty, leaves his wife and kids, buys 
a Harley, elopes with a young secretary, takes gazillions of 
condoms, a bottle of champagne and a tent, and sets out to 
Tuscany… But at the first crossing in some village several 
kilometres away from his hometown he thinks, “huh, isn’t it 
a little bit pointless? It’s January!”

So for a short while I feared I would go gaga like that too. 
My only concern was HOW it would happen.

In general, dudes going through midlife crisis either go 
back to the times of their youth or try to realize their unful-
filled dreams. Or they want to change their lives completely, 
because they feel they have one foot in the grave, and they 
have never gotten a blowjob at the cinema, because their 
wife is a Catholic they met in high school, and they stopped 
having sex right after their high school finals.

A Harley doesn’t pose any threat to me either, because 
I don’t care for huge motorbikes. A scooter, maybe, but it 
would make me look like a pensioner delivering pizza.

This whole infidelity thing is not for me either. Having 
both a wife and a lover is a logistic challenge and great stress! 
Covering up traces, being at your wits’ end, having two SIM 
cards, creating a false account on Facebook, carrying chamois 
leather for removing marks of lipstick from your shirt… 
I couldn’t possibly manage to live a double life. I feel lost 
when I have to order a double latte with soy milk for my wife.

Besides, I wouldn’t even want to go back to being an 
independent single. I have several friends around fifty who 
have run away from home and rented a bachelor flat, and 
now sleep in a sleeping bag on a mattress, listen to Led 
Zeppelin and order buckets from KFC. When you’re after 
forty, it’s not exactly the best option. When I was 28, I got 
dumped by my girlfriend. So I decided to be independent, 
I thought women were bitches, and every day around 11 pm 
I would come back after a performance to my rented flat 
with a can of beer in my hand and start to masturbate to 

“Enjoy the Silence” by Depeche Mode – “All I ever wanted, 
all I ever needed, is here in my arms.” Let me tell you one 
thing – this method doesn’t pass muster in the long run.

You need to have priorities in life. If you live in harmo-
ny with yourself, there’s less chance that you’ll become 
a grumbling frustrated geezer. A highlander managing a ski 
lift once told me that there were three crucial things in life – 
skis, women and beer. And when I asked him to choose the 
most important one, he said beer. And he followed this rule 
consistently. He operated the lift and at 7 am he was already 
after three bottles of beer. And he had never had any crisis.

He was happy! 
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ŻEBY 
LUDZIE 
WIEDZIELI
Widzieli się tylko raz w życiu. Krzysztof miał 
zaciśnięte powieki i płakał wniebogłosy, bo zimno 
mu było w tej pierwszej minucie życia. Maciej 
miał ściśnięte serce, bo wiedział, że nieprędko 
się spotkają. Ale Halina była dumna z nich obu. 
Najszczęśliwsza na świecie.  

tekst: Grzegorz Kapla zdjęcia: Mat. prasowe
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Stacje telewizyjne i portale informacyjne z całego świata 
śledziły tę operację, bo jeszcze nigdy w historii nie zdarzyło się, 
żeby osuszyć morze po to, żeby wydobyć wrak. Wtedy to było 

już właściwie jezioro. Polder Ijsseimeer, powstały, kiedy Holendrzy 
zbudowali groblę odcinając zatokę Morza Północnego od całej 
reszty wielkiego błękitu. Mieszkańcy okolicznych wsi widzieli, 
jak olbrzymia, czarna maszyna wpadała do morza. Opowiadano 
o tym historie. O lotnikach, którzy oddali własne życie za wolność 
wspólnej Europy w czasach, kiedy Niemcy chcieli jej całej dla siebie. 
W maju 1941 roku brytyjskie bombowce przekraczały kanał La 
Manche i atakowały Bremę. Leciały wysoko, nocami, bez osłony 
myśliwców, których wtedy Anglii zwyczajnie brakowało. Musiały 
zachować ciszę radiową. Jedyny komunikat, jaki mogły nadać, był 
sygnałem o wykonaniu zadania. O tym, że dopadł ich jakiś Bf 109 
albo może 110, musieli milczeć. 

Badacze z grupy Leemans Speciaalwerken poszukiwali rozbitego 
bombowca kilka miesięcy. Latem 2016 agencje napisały o akcji wy-
dobycia. W dno zatoki wbito pale larsena, budując z nich szczelny 
basen o wymiarach 36 x 25 metrów. Osuszono teren. To był Vickers 
Wellingron IC nr R1322 z 305. Dywizjonu Bombowego im. Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego. Polscy lotnicy byli w środku. Za wyjątkiem 
tych trzech, których ciała morze wyrzuciło na brzeg 9 maja 1941.

– I tak się dowiedziałem, że będzie miał własny grób… bo ja ojca 
nie znałem w ogóle – Krzysztof Socharski próbuje się bronić przed 
wzruszeniem, ale jak tu opowiedzieć komuś bez wzruszenia taką 
historię? Rozmawiamy tuż przed jego wyjazdem do Holandii. Za 
dwie godziny pan Krzysztof i Magdalena Gawin, wiceminister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wsiądą do samolotu. Nie 
uchronimy go przed wzruszeniem. Przecież dla niego wojna kończy 
się właśnie dziś.

– Ojca widziałem tylko raz. Ale jak mam to pamiętać, skoro to był 
28 sierpnia, dzień moich urodzin. Ojciec przyszedł do szpitala, zo-
baczył mnie, uśmiechnął się do matki, i poszedł na wojnę. Ona też. 
Do AK. A stamtąd prosto do Auschwitz. Od tego dnia nie mieliśmy 
kontaktu z ojcem. 

Kiedy wybuchła wojna, kiedy zaczęły się pierwsze bombardo-
wania, dziadek przyjechał do Warszawy furmanką zaprzęgniętą 
w konia, bo przecież samochody były zarekwirowane przez woj-
sko. Zabrał Halinę z dzieckiem do Ostrowi Mazowieckiej. Jechali 
te 80 km trzy dni lasami, nocując po leśniczówkach. Socharska, 
tuż po studiach medycznych, dostała pracę w szpitalu zakaźnym 
pod Ostrowią.

– No i podjęła pracę z Armią Krajową. Zszywała tych poharata-
nych partyzantów, leczyła, woziła lekarstwa do lasu. 

W tomie o żołnierzach Armii Krajowej ma swój biogram: Halina 
Socharska, z domu Wagner. 

Od 1942 żołnierz Z WZ AK, placówka Ostrów Mazowiecki – mia-
sto. Lekarz, szef sanitariatu obwodu Ostrów Mazowiecka, pseudo-
nim „Brzostowa”. 25.08.1943 r. aresztowana i transportem z War-
szawy wywieziona do obozu koncentracyjnego Auschwitz Birkenau. 
Przywieziona do obozu dnia 25.08.1943 r. transportem z Warszawy. 
Oznaczona jako więźniarka, Polka, polityczna, numer 55882.

– Przeżyła? – pytamy.
– Tak. Przeżyła. Oboje mieliśmy szczęście, bo przecież kiedy 

Gestapo po nią przyjechało, to w szpitalu była, w pracy. A ja z nią 
razem. Posadziła mnie pod biurkiem, żebym milczał. No i mnie 
nie wzięli. Mówili wtedy ludzie, że ją ktoś Niemcom wydał. Jej 
koleżanka, kiedy szła do obozu, to swojej dwuletniej córce przywią-
zała kartkę z imieniem, nazwiskiem i adresem, i podała ludziom, 
żeby uratowali, żeby do obozu dziecka nie brać. No i kiedy wróciła, 
szukała tej dziewczynki do końca życia. Ale nigdy już tego dziecka 
nie odnalazła. 

– Mama opowiadała o obozie?
– Nigdy. Ani słowa. Tylko raz, pamiętam, już w latach siedem-

dziesiątych, kiedy otworzyli granicę z NR D, pojechaliśmy na 
wycieczkę do Drezna, Zwinger zobaczyć. Słońce było. Krótkie 
sukienki, krótkie rękawy. I siedzieliśmy na ławce. Podeszła jakaś 
Niemka i zapytała mamę, co to za tatuaż, a mama jej pokazała 
numer. „Konzentration Lager Auschwitz”, powiedziała. A Niemka 
nic, odwróciła się i odeszła.

Kiedy Halina wróciła w 1945, zaczęła szukać ojca przez Czerwo-
ny Krzyż. I dostała taką notatkę, że poległ. To była cała informacja. 
To nie był w Polsce dobry czas dla byłych akowców. Przenieśli się 
na Dolny Śląsk, do Chojnowa koło Legnicy. Halina organizowała 
tam służbę zdrowia, była pierwszym lekarzem. Najpierw otworzyła 
ośrodek zdrowia, potem szpital. Radną została.

– Ale do tego, że była w AK, to nie mogła się przyznać? 
– Nie mogła – potakuje pan Krzysztof – nie mogła też powiedzieć, 

że ojciec poszedł na wojnę, że był na Zachodzie. Do 1956 mówiła 
tylko, że jest wdową i ani słowa więcej. Ludzie to rozumieli. Wtedy 
się milczało o takich sprawach.

W 1971 roku dostali nagle list z Anglii, pismo, że są po ojcu jakieś 
rzeczy i że można to odebrać. W jedną rękę można było to wszyst-
ko wziąć: portfel, dzienniczek, legitymacja wydana we Francji, 
w Lyonie. I notatka służbowa, że „w 1941 r., podczas lotu nocnego 
na bombardowanie Bremy, jego samolot został zestrzelony przez 
niemiecki myśliwiec nocny w rejonie Ijsselmeer w pobliżu Lemmer. 
Cała załoga zginęła: sierż. Jan Dorman, sierż. Zdzisław Gwóźdź, 
sierż. Stanisław Pisarski, sierż. Ludwik Karcz, sierż. Henryk Sikor-
ski oraz kapitan Maciej Socharski”.

Krzysztof wyjmuje z koperty dokumenty. To nie jest legitymacja. 
To dowód osobisty. Orzeł w Koronie. „Rzeczypospolita Polska, 
Armia Polska, wojska lotnicze. Socharski Maciej, leutenant. Zawód 

– obserwator. Syn Mieczysława i Stefanii z Dzieszyńskich, urodzony 
w Ostrowie Mazowieckim. Wzrost 173. Wydane 10 kwietnia 1940 
r. Są odciski palców wskazujących i zdjęcie mężczyzny o pociągłej 
twarzy, z wąsami, i jego osobisty podpis. 

– I jeszcze to – mówi pan Krzysztof – jeszcze list. Jedyny list, jaki 
mam od ojca. Jest z datą 25.07.1940 r. 

Podaje mi. Otwieram. Równe, ale dość zawiłe pismo. Jakby w po-
śpiechu pisane. A może po prostu odwykłem od czytania rękopisów. 

„Najmilsza moja Haluś... Jestem cały, zdrów i pracuję z całych sił, 
co przynosi mi pewną ulgę w moim ciężkim losie. Heniek i Franio 
gdzieś mi się zagubili...” 

– Nie wszystko mogę odczytać – mówię do pana Krzysztofa.

OPOWIADANO O TYM HISTORIE. 
O LOTNIKACH, KTÓRZY ODDALI 
WŁASNE ŻYCIE ZA WOLNOŚĆ 
WSPÓLNEJ EUROPY W CZASACH, 
KIEDY NIEMCY CHCIELI JEJ 
CAŁEJ DLA SIEBIE.
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– No, my tez nie wszystko potrafimy, a czytamy przecież od lat.
Więc próbujemy dalej. 

„Tak, że w tej chwili pociechą jest teraz tylko to, że was jeszcze 
zobaczę i będę mógł cieszyć się Wami, jak to było jeszcze przed 
rokiem. W pracy mojej nic właściwie się nie zmieniło. Każdą wolną 
chwilę wypełniają mi wspomnienia o Tobie i Krzysiu, i tak właśnie 
żyję, i to jest moim motorem całego jestestwa. Bądźcie dobrej myśli. 
Całuję Was z całych sił. Wasz zawsze bardzo kochający Maciej”.

I adres w Portugalii, Lizbona, skrzynka pocztowa nr 506. 
W tej samej kopercie, razem z listem, było zaświadczenie. „Na 

podstawie pisma 358958/41A R9/R A F dnia 01.09.1971 r., podaję 
szczegóły tragicznego lotu, w którym zginął świętej pamięci 
porucznik nawigator Maciej Socharski. Samolot typu Wellington 
numer R-1322 z 305 polskiego DB z załogą w składzie sześciu osób, 
porucznikiem M. Socharskim. Dalej opis lotu, który już znamy. 
I informacja o tym, że Komisja Poszukiwań Królewskiego Lotnic-
twa Brytyjskiego ustaliła, że samolot spadł, rozbijając się doszczęt-
nie w miejscowości Ijsselmeer, 12 km na południowy południowy 
wschód od Lemmer w Holandii. Groby dwóch członków załogi 
samolotu, których ciała znaleziono na brzegu, znajdują się w Am-
sterdamie na cmentarzu Nieuwe Ooster Cemetery, a trzeciego 
na cmentarzu Amersfoort Leusden, również w Holandii. Mimo 
jak najdokładniejszych poszukiwań nie udało się odnaleźć 
jakichkolwiek śladów pochowania trzech pozostałych członków 
załogi wraz z porucznikiem Socharskim. Z tego wyciągnięto 
wniosek, że musieli oni wpaść do morza i ciała ich nie zostały 
nigdy odnalezione. Gdyby bowiem miało to miejsce, zwłoki 
zawsze były rozpoznawane na podstawie noszonych zawsze przez 
każdego członka załóg latających, znaków rozpoznawczych, które 

...W TEJ CHWILI POCIECHĄ JEST TERAZ TYLKO TO, ŻE WAS 
JESZCZE ZOBACZĘ I BĘDĘ MÓGŁ CIESZYĆ SIĘ WAMI, JAK 
TO BYŁO JESZCZE PRZED ROKIEM. 
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nie ulegały zniszczeniu, tak w ogniu, jak 
i w wodzie. Za zgodność tłumaczenia – J. 
S. Ostrowski, podpułkownik pilot. Podpis. 
Sygnatura SLP/FS/3371.” 

– Matka czekała trzydzieści lat, żeby 
dostać to pismo… A tu, widzi pan? To 
jest kopia strony z książki o zasłużo-
nych dla Chojnowa. Biogram kobiety, 
która nigdy nie przyznała się na głos, że 
prowadziła kiedyś w partyzantce polowy 
szpital kończy się tak: za ogromny wkład 
w rozwój służby zdrowia i pracę społecz-
ną otrzymała wiele odznaczeń i nagród: 
m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawa-
lerski Orderu Odrodzenia Polski. W 1975 
r. przeszła na emeryturę i wyjechała do 
Wrocławia, gdzie opiekowała się samotną 
przyjaciółką, którą poznała jeszcze w cza-
sie wojny, w obozie. Halina Socharska 
była patriotką, kobietą o wielkim sercu 
i doświadczeniu lekarskim”.

Nie napisali, że do tej Polski, w której 
musiała milczeć przez lata, wróciła z obozu 
w Niemczech tylko dlatego, żeby odnaleźć 
syna. Grobu męża nie mogła zobaczyć. 
Ale wiedziała, że w Londynie jest pomnik 
polskich lotników. 

– Tam są wyryte nazwiska wszystkie, po 
kolei. Nazwisko ojca też tam jest – mówi 
pan Krzysztof – a dla tych, co przeżyli, 
okres powojenny był bardzo trudny. To 
byli wykształceni ludzie, ale po wojnie 
przestali być potrzebni i stali się ludźmi 
drugiej kategorii. Minister mógł czyścić 
srebra u kogoś, a pułkownik kwiatki przy-
cinać, albo być kolejarzem. Ojciec mojego 

kuzyna był stróżem na nocną zmianę 
w londyńskim metrze. Wrócić do Polski 
nie mogli, bo ich wszystkich wsadzali.

– Ale wreszcie się zmienia na lepsze, mówię. 
Gest Holendrów, którzy wydobyli samolot, 
zbudowali pomnik, jest ważny – mówię. 

– No tak, tak. Jest ważny, choć minęło prze-
szło siedemdziesiąt lat... nigdy nie przypusz-
czałem, że coś takiego się wydarzy, że się ta 
wojna i dla mnie kiedyś skończy. To jest znak, 
że jednak coś tych Europejczyków ze sobą 
wiąże. Matka chciała pojechać do Holandii, 
tam, gdzie to nastąpiło, no ale w tamtych 
czasach, to było po prostu niemożliwe, żeby 
uzyskać paszport i tak dalej. To była bardzo 
dzielna kobieta. Przede wszystkim – mądra. 
Ale nigdy w tym miejscu, nad tym morzem 
nie była. Zmarła w 1991.

– Przynajmniej doczekała wolnej Polski. 
Chociaż to jej się spełniło. 

– Tak. Chociaż to jej się spełniło. 1991 
to był dobry rok. Wszyscy byli wtedy po 
jednej stronie. Społeczeństwo nie było tak 
podzielone. To był pierwszy okres takiej 
prawdziwej radości. Matka z ojcem prze-
żyła wszystkiego trzy lata. Trzy lata przed 
wojną razem byli i mieszkali w Warszawie. 
Trzy lata, kiedy byli szczęśliwi… 

– W Holandii nie zapomnieliśmy o tym, 
że walczyli także o naszą wolność – mó-
wił dziennikarzom Evander Broekman, 
kierujący operacją wydobycia wraku – 
i to bardzo ważne, żeby ludzie w Polsce 
o tym wiedzieli. 

Krzysztofa Socharskiego spotkałem 
w dniu, w którym leciał do Holandii, żeby 
stanąć przed grobem ojca. Leciał tam 
z przedstawicielami polskich władz. Żeby 
Holendrzy wiedzieli, że ich gest jest ważny 
nie tylko dla Holandii, ale i dla Polski. 

TAM SĄ WYRYTE NAZWISKA WSZYSTKIE, 
PO KOLEI. NAZWISKO OJCA TEŻ TAM JEST...
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In English 

SO THAT 
PEOPLE WOULD KNOW
They met only once. With his eyes closed, 
Krzysztof was crying loudly and despairin-
gly, as he felt cold in his first minute of life. 
Maciej’s heart was aching because he knew 
that they wouldn’t meet for a long time. But 
Halina was proud of them both. She was 
blissfully happy.

Television stations and news portals all 
over the world broadcast that operation 
because for the first time in history, the sea 
was dried, so that a wreck could be pulled 
out. Actually, it wasn’t a sea but a lake then. 
Polder Ijsselmeer, created when the Dutch 
constructed a dike to separate the North 
Sea Bay from the rest of the sea waters. 
Local people saw a huge, black machine 
falling into the sea. They told stories about 
that. About pilots who gave their lives for 
the independence of Europe when the 
Germans wanted it for themselves. In May 
1941, British bombers crossed the English 
Channel and attacked Bremen. They were 
flying high, at night, without the cover of 
fighter aircrafts, since there weren’t many 
of them in England those days. They had to 
keep radio silence. The only message they 
could transmit was a signal about com-
pleting the order. They couldn’t report that 
a Bf 109 or 110 got them. 

Leemans Speciaalwerken researchers 
were searching for the crashed bomber for 
several months. News agencies informed 
of the action in summer 2016. Larsen piles 
were driven into the seabed, and a sealed 
pool measuring 36 x 25 metres was con-
structed. The land was dried. It was Vic-
kers Wellington IC No. R1322 of the 305th 
Marshal Józef Piłsudski Bomb Squadron. 
Polish pilots were inside, except for three 
pilots whose bodies had been found on 
the shore on 9 May 1941.

‘That’s how I learned that he would have 
his own grave… I didn’t know my father at 
all,’ Krzysztof Socharski is trying to control 
his emotions, but how to keep calm when 
telling such a story? We’re talking right 
before his flight to the Netherlands. Within 
two hours, Mr Socharski and Ms Magdale-
na Gawin, Deputy Minister of Culture and 
National Heritage, are boarding a plane. 
He’s overcome with strong emotions. For 
him, the war ends today.

‘I saw my father only once. But how am 
I to remember it if it was on 28 August, 
the day I was born? My father came to the 
hospital, saw me, smiled at my mother and 
went to war. She did that too. She joined the 
Polish Home Army. From there, she was 
taken to Auschwitz. On that day, we lost 
contact with my father.’

When the war broke out and the first 
bombing campaigns started, Krzysztof’s 
grandfather arrived in Warsaw in a cart, 
as the cars had been commandeered by 
the army. He took Halina and her child to 
Ostrów Mazowiecka. They covered 80 ki-
lometres within three days, going through 
the forests and sleeping in foresters’ houses. 
Socharska, a fresh graduate in medical 
studies, got a job in an infectious diseases 
hospital near Ostrów.

‘And she joined the Home Army. She 
sewed up partisans’ cuts, treated them, and 
brought drugs to the forest.’

Her biographical note is included in a vo-
lume dedicated to the Home Army soldiers: 
Halina Socharska née Wagner. Z WZ AK 
soldier from 1942, set in Ostrów Mazowiec-
ka – city. A doctor, the head of the health 
services in the Ostrów Mazowiecka region, 
aka ‘Brzostowa’. 25.08.1943 arrested and 
taken from Warsaw to the Auschwitz Birke-
nau concentration camp. Political prisoner, 
Pole, No. 55882.

‘Did she survive?’ we ask.
‘Yes, she did. We were both lucky. When 

the Gestapo came for her, she was at the 
hospital, at work. And I was with her. She 

told me to hide under the desk and be silent. 
And they didn’t take me. People would say 
that someone had turned her in. Her friend, 
when she was to go to a camp, tied a piece 
of paper to her two-year-old daughter, with 
the girl’s first name, surname and address, 
and she gave the girl to people so that they 
would save her; she didn’t want to take her 
to the camp. When she returned, she was 
looking for her daughter till the end of her 
life. But she didn’t find her.’

‘Did your mother tell you about the camp?’
‘She never did. Not even a word. Perhaps 

only once. I remember that in the 1970s, 
when the border with East Germany was 
opened, we went on a trip to Dresden, to 
see the Zwinger. It was a sunny day. People 
were wearing short dresses and T-shirts. 
We were sitting on a bench. A German 
woman approached us and asked my 
mum about her tattoo. She showed her the 
number. ‘Konzentration Lager Auschwitz’, 
she said. The woman didn’t say anything 
and went away.’

When Halina returned in 1945, she began 
to look for her husband through the Red 
Cross. And she got a note that he was killed. 
That’s all. It wasn’t a good time for former 
Home Army soldiers in Poland. They 
moved to Lower Silesia, to Chojnów near 
Legnica. Halina was in charge of health 
services there, she was the first doctor. At 
first, she set up a health centre, next – a ho-
spital. She was appointed a councillor.

‘But she couldn’t admit she had been in 
the Home Army, could she?’

‘No, she couldn’t,’ says Krzysztof. ‘Neither 
could she say that my father went to war, 
that he was in the West. Until 1956, she only 
said she was a widow, nothing more. People 
understood that. Nobody talked about such 
issues then.’

All of a sudden, in 1971, they got a letter 
from England which read that they could 
pick up some belongings of Krzysztof’s 
father. There wasn’t much to take: a wallet, 
a diary, his pilot ID issued in Lyon, France, 
and an official note reading ‘that in 1941, 
during a night flight aimed at bombing 
Bremen, his plane was shot down by a Ger-
man night fighter aircraft in the Ijsselmeer 
region, near Lemmer. The entire crew died: 
sergeant Jan Dorman, sergeant Zdzisław 
Gwóźdź, sergeant Stanisław Pisarski, 
sergeant Ludwik Karcz, sergeant Henryk 
Sikorski and captain Maciej Socharski.’

Krzysztof takes out some documents 
from an envelope. It’s not a pilot ID. It’s 
an ID card. With a crowned eagle. ‘The 

WSZYSCY BYLI WTEDY PO JEDNEJ 
STRONIE. SPOŁECZEŃSTWO NIE BYŁO 
TAK PODZIELONE. TO BYŁ PIERWSZY 
OKRES TAKIEJ PRAWDZIWEJ RADOŚCI.
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Republic of Poland, the Polish Army, Air 
Forces. Socharski Maciej, lieutenant. Pro-
fession – observer. Son of Mieczysław and 
Stefania née Dzieszyńska, born in Ostrów 
Mazowiecka. Height: 173. Issued on 10 April 
1940.’ It contains fingerprints and a photo of 
a man with a long face and moustache, as 
well as his signature. 

‘And there’s also a letter,’ says Krzysztof. 
‘The only letter from my father that I have. 
It’s dated 25.07.1940.’

He passes it to me. I open it. Neat but 
a bit illegible handwriting. As if written 
in a hurry. Or perhaps I’m not used to 
reading manuscripts. 

‘My dearest Haluś… I’m safe and sound, 
and I’m working really hard, which is 
a kind of relief in those difficult times. I lost 
Heniek and Franio somewhere…’ 

‘I can’t read everything,’ I say.
‘Well, we haven’t read everything yet, and 

we’ve been reading it for years.’
So we try again. 

‘The only comfort I find is a thought of 
seeing you again and being with you, like it 
was a year ago. Nothing has changed at my 
work. I spend every minute I can thinking 
about you and Krzysio, and that’s how 
I live, that’s what keeps me alive. Be positive. 
I love you with all my heart. Love, Maciej.’

And an address in Lisbon, Portugal, post 
office box No. 506. 

In that envelope, along with the letter, 
there was a certificate. ‘On the basis 
of letter No. 358958/41A R9/R A F dated 
01.09.1971, I hereby provide details of the 
tragic flight in which late lieutenant navi-
gator Maciej Socharski died. Wellington 
aircraft No. R-1322 of the Polish 305th 

Bomb Squadron with the crew composed 
of six people, including lieutenant M. So-
charski. Followed by a description of the 
flight we already know. And information 
that the Royal Air Force Search Commit-
tee determined that the aircraft fell down 
and crashed in Ijsselmeer, 12 kilometres 
south east of Lemmer in the Netherlands. 
The graves of two aircraft crew members 
whose bodies were found on the shore 
are in Amsterdam in the Nieuwe Ooster 
Cemetery, whereas the grave of the third 
one – in the Amersfoort Leusden Ceme-
tery, also in the Netherlands. Despite tho-
rough search, no traces of the remaining 
three crew members, including lieutenant 
Socharski, were found. It was concluded 
that they must have fallen into the sea 
and their bodies were never found. If that 
had happened, the bodies would have 
been recognised on the basis of marks 
borne by every aircraft member, which 
are not subject to damage in fire or in wa-
ter. Certified translation – J. S. Ostrowski, 
pilot lieutenant colonel. Signature. Case 
File No. SLP/FS/3371.’ 

‘My mother was waiting for that letter for 
thirty years… And do you see that? This is 
a copy of a page from a book dedicated to 
distinguished people in Chojnów. A bio-
graphical note about a woman who never 
admitted openly that she had been wor-
king in a partisan field hospital ends like 
this: for her great contribution to the deve-
lopment of health services and social work, 
she received a number of decorations and 
awards, including the Gold Cross of Merit, 
the Knight’s Cross of the Order of Polonia 
Restituta. She retired in 1975 and moved to 

Wrocław, where she looked after a friend 
whom she had met during the war, in the 
concentration camp. Halina Socharska 
was a patriot, a women of a big heart and 
medical experience.’

It doesn’t say that she came back to 
Poland, where she had to remain silent for 
years, from Germany only to find her son. 
She couldn’t see her husband’s grave. But 
she knew that there’s a monument to Polish 
pilots in London. 

‘There are names engraved on it, every 
single one. My father’s name is there 
too,’ says Krzysztof. ‘For those who had 
survived, the post-war period was really 
difficult. They were educated, but after 
the war, they weren’t needed any longer 
and became people of the second catego-
ry. A minister could clean silver plates, 
and a colonel could work as a gardener 
or a railwayman. My cousin’s father was 
a night caretaker in the London tube. They 
couldn’t return to Poland because they 
would be arrested there.’

‘But finally, a change for the better came. 
A gesture of the Dutch, who pulled out 
the aircraft and erected a monument, it’s 
important,’ I say. 

‘Yes, yes. It’s important, but more than 
seventy years have passed… I didn’t expect 
such a thing to happen; that the war would 
be over for me, too. It’s a sign that the 
Europeans are somehow connected after all. 
My mum wanted to go to the Netherlands, 
where it happened, but it was impossible to 
get a passport those days and so on. She was 
a very brave woman. First of all – a wise 
one. But she was never there, by the sea. She 
died in 1991.’

‘At least she lived to see independent Poland.’ 
‘Yes. At least she saw that.’ 1991 was a good 

year. Everybody was on the same side. The 
society wasn’t divided. It was the time of 
true happiness. My mother and father had 
three years together. Before the war, they 
were together and lived in Warsaw for three 
years. Three years of happiness…’

‘In the Netherlands, we haven’t forgotten 
that they fought over our freedom as well,’ 
says Evander Broekman, who is in charge 
of the operation of pulling out the aircraft 
wreck, ‘and it’s really important that people 
know about it.’ 

I met Krzysztof Socharski when he was 
flying to the Netherlands to see his father’s 
grave. He was flying there with representa-
tives of the Polish government, so that the 
Dutch would know that their gesture was 
important not only to the Netherlands, but 
also to Poland. 
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Ta znajomość nie zapowiadała się na długotrwałą 
przyjaźń na lata. Moja inwestorka zadzwoniła z prośbą 

o wycenę projektu w czasie, gdy zajmowałam się 
kilkoma bardzo dużymi zleceniami i zwyczajnie 

brakowało mi dnia, by odpisać na zapytania nowych 
klientów. Na szczęście ponowiła prośbę i wówczas już 

znalazłam czas na odpowiedź.
tekst: Lucyna Kołodziejska  zdjęcia: foto&mohito

Przepis na 
ORIENT



Dzisiaj od czasu do czasu jesteśmy sąsiadami, nasze 
psy uwielbiają wspólnie chodzić na spacery, niejeden 
wieczór spędziliśmy razem, stołujemy się z rodziną 

w ich restauracjach, a za pośrednictwem agencji wyprawowej 
właścicielki pojechałam w superpodróż do Afryki.

Pierwszą rzeczą, jaką usłyszałam od inwestorów była 
informacja, że mieszkanie ma być urządzone w stylu nawią-
zującym do Orientu. Jest to pojęcie bardzo szerokie. Możemy 
przecież mówić o orientalnym stylu, który nawiązuje do 
wnętrz marokańskich czy tureckich - wówczas mamy do czy-
nienia z wzorzystymi płytkami, ażurowymi lampami i ber-
beryjskimi dywanami. Ale Orient to też Indie, czyli mnogość 
wzorów i kolorów. Również Japonia - wnętrza ascetyczne, 
surowsze, aniżeli poprzednio wymienione. Z zastosowaniem 
ciemnego drewna, palisandru; stylistyka, która raczej unika 
form obłych na rzecz kwadratów, linii prostych i jasnych 
czytelnych podziałów.

Właściciele chcieli właśnie, by mieszkanie nawiązywa-
ło głównie do Japonii, szukali połączenia nowoczesności 
i komfortu, z uwzględnieniem akcentów z różnych ulu-
bionych miejsc w Azji. Wspomnieli też, że nie interesują 
ich okrągłe umywalki, co doskonale wpisało się w styli-
stykę. Chciałam, żeby nawet nowoczesne elementy były 
pewnym ukłonem w stronę Orientu - i tak na przykład 
genialne kinkiety na ścianach z jednej strony kojarzyć się 
mogą z blachą perforowaną, ale z drugiej z nowoczesną 
wersją ażurowego marokańskiego lampionu. To samo 
dotyczy lamp nad stołem - nowoczesny wzór nawiązujący 
do azjatyckich kształtów. Część mebli, jak na przykład 
komoda w gabinecie, to oryginalne kolonialne antyki, 
część zrobił dla nas stolarz. Tak jak przykładowo suwane 
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WŁAŚCICIELE CHCIELI WŁAŚNIE, 
BY MIESZKANIE NAWIĄZYWAŁO 
GŁÓWNIE DO JAPONII, SZUKALI 
POŁĄCZENIA NOWOCZESNOŚCI 
I KOMFORTU, Z UWZGLĘDNIENIEM 
AKCENTÓW Z RÓŻNYCH ULUBIONYCH 
MIEJSC W AZJI.

drzwi do łazienki przy sypialni w stylu parawa-
nów/ścianek japońskich. 

Zdjęcie pod prysznicem w łazience to ulubiona 
plaża właścicieli na Bali, wspólnie znaleźliśmy w ich 
zbiorach fotografię, która ładnie zapełniła całą prysz-
nicową ścianę. Ażurowe wejścia do salonu z głowami 
Buddy na postumentach to mój pomysł na wejście 
do strefy dziennej, który spodobał się właścicielom. 
W części mieszkania - w kuchni, na podłogach 
i w łazienkach - użyłam azjatyckiego kamienia, to 
samo dotyczy łupka na ścianie w holu. 

Mnie najbardziej podoba się ściana w gabi-
necie, którą w całości zapełnia mapa National 
Geographic. Patrząc na nią, domownicy mogą 
planować kolejne podróże po świecie, których ja 
po cichu im zazdroszczę. 

In English 

RECIPE FOR THE ORIENT
When I met my investor for the first time, I didn’t 
expect that to become a long-standing friendship. 
She called me asking for design pricing when I was 
already dealing with several huge projects and 
I simply had no time to reply to new clients’ requests. 
Fortunately, she called me again, and then I found 
some time to reply.

LUCYNA KOŁODZIEJSKA
Eleganckie kontrasty to element, który 
pojawia się w jej życiu nieustannie. 
Zawodowo architekt wnętrz i historyk 
sztuki, od 13 lat prowadzi autorską 
pracownię architektury wnętrz 

„Fabryka wnętrz”. We wnętrzach, które 
projektuje, takie kontrasty pojawiają 
się niejednokrotnie.  
Prywatnie od podobnych kontrastów 
nie stroni.
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Today, we are neighbours from time to time; our dogs love walking 
together; we’ve spent a number of evenings together; my family di-
nes in their restaurants; and I went on a great trip to Africa thanks 
to the owner’s travel agency.

The first thing the investors told me was that the apartment 
was to be decorated in the Oriental style. It’s a very broad 
concept. The Oriental style may refer to Moroccan or Turkish 
interiors – fancy, patterned tiles, openwork lamps and Berbe-
rian carpets. But the Orient also means India, that is a multitu-
de of patterns and colours. What’s more, it’s Japan – aesthetic 
interiors, more barren than in the previous styles, using dark 
wood, rosewood: the style preferring squares, straight lines 
and clear divisions to round shapes.

The owners wished that the apartment be decorated in the Japa-
nese style. They opted for a combination of modernity and comfort, 
including the accents of various places in Asia. They mentioned that 
they didn’t want round bathroom sinks, which perfectly matched 
other elements. Even the modern elements were supposed to refer 
to the Oriental style – for example, fine sconces on the walls may 

refer to perforated plates on one hand, but also to a modern version 
of openwork Moroccan lanterns on the other hand. The same with 
lamps over the table, whose modern style refers to Asian shapes. 
Some pieces of furniture, including a cabinet in the study, are 
genuine colonial antiques, while some were made by a carpenter. 
For example, sliding doors in the bedroom bathroom, following the 
style of Japanese folding screens/walls.

There’s a picture in the bathroom shower depicting the owners’ 
favourite beach in Bali. We found it among their photographs 
and decided to complement the shower wall with it. An openwork 
entrance to the living room with Buddha heads on pedestals was my 
idea for the entrance to the living zone, which the owners liked. In 
some parts of the apartment – in the kitchen and the bathroom, as 
well as on the floors – I used Asian stones. The same with slate tiles 
on the walls in the hall. 

But what I like the most is the wall in the study, entirely covered 
with a National Geographic map. The owners of the apartment 
may look at it and plan their future journeys over the world, which 
I secretly envy them. 





FORD FIESTA 
– zmiana fryzury

David Beckham jest piłkarzem. Teoretycznie. W praktyce bowiem częściej niż na 
murawie był głównym rozgrywającym w światowych kampaniach reklamowych.  

Bycie ikoną męskiego stylu to jednak niełatwe zadanie. Trzeba zmieniać fryzury, raz 
mieć zarost, a raz nie. A i nowy tatuaż od czasu do czasu nie zaszkodzi. Jeżeli spojrzeć 

przez ten pryzmat, to nowy Ford Fiesta jest właśnie taką ikoną.  
A fryzurę zmienił po raz siódmy.

tekst: Anna Nazarowicz  zdjęcia: Mat. prasowe
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tecznie. Nowy Ford Fiesta posiada w swojej palecie aż 12 bardzo 
pozytywnych odcieni. Testowany egzemplarz został odziany 
w barwę Chrome Copper oraz wyposażony w ogromny, rozsu-
wany dach panoramiczny. Są powody do radości, bowiem w mo-
delu Fiesta jest on dostępny po raz pierwszy. Po zajęciu miejsca 
za kierownicą nie ma się złudzeń: to bardzo udana metamorfoza. 
Kabina pasażerska została dopracowana wręcz do perfekcji. Tu 
miejsce na monety, tam haczyki do powieszenia kurtki. Czego 
by nie wymyślić, wszystko jest. Nawet 2 gniazdka USB. Obsługa 
wszelkich funkcji jest bardzo intuicyjna, chociaż największe owa-
cje należą się za 8-calowy ekran dotykowy z systemem SYNC3, któ-
ry można spotkać w znacznie większych i droższych modelach 
marki Ford. Cieszy również obecność sprzętu audio młodszej 
siostry marki Bang & Olufsen, czyli B&O Play. Dźwięk jest czysty 
i perfekcyjny. Do tego stopnia, że możesz odnieść wrażenie, 
jakby Bryan Adams śpiewał, siedząc Ci na kolanach. Testowany 
egzemplarz został wyposażony w benzynowy, turbodoładowany 
silnik o pojemności 1.0 i mocy 125 KM. Całość współpracowała 
z manualną, 6-biegową skrzynią. Gdyby nie podświetlenie 
zegarów, to można by pomyśleć, że po przekręceniu kluczyka nie 
zadziało się absolutnie nic. A to przez bardzo cichą pracę silnika. 
Subtelny pomruk możemy usłyszeć dopiero po ruszeniu z miej-
sca. Po całym dniu spędzonym za kierownicą trzeba przyznać, 
że fotele są bardzo wygodne, a zawieszenie, jak we wszystkich 
modelach Forda, to danie popisowe. Samochód wręcz wybitnie 
radzi sobie z wybieraniem wszelkich nierówności. Odczuwalna 
jest również jeszcze lepsza przyczepność na zakrętach. Możesz 
w tym samochodzie spędzić jedynie kwadrans i odnieść wraże-
nie, jakbyś jeździł nim przez całe swoje życie. Tu po prostu chce 
się być. Niezależnie od tego, czy jesteś filigranową blondynką, czy 
rosłym twardzielem. Miejsca jest tu bowiem pod dostatkiem, nie 
tylko na przednich fotelach. Aby się o tym przekonać, na tylnej 
kanapie zasiadł niemały mężczyzna (183 cm wzrostu). Co więcej, 
został tam przez kolejne 80 kilometrów. Reklamacji nie było. 
Nowy Ford Fiesta to obecnie najbardziej zaawansowany tech-
nologicznie miejski samochód, który wchodzi na rynek. Najlep-
szym tego dowodem niech będzie nagroda Euro NCAP Advanced 
przyznana za innowacje technologiczne chroniące pasażerów 
i pojazd przed kolizją. Tych w tym samochodzie nie pożałowano 
również technologii wspierających kierowcę, bowiem jest ich 
aż 15 – m.in. Adaptive Cruise Control, system informowania 
o martwym polu, regulowany ogranicznik prędkości, kontrola 
odległości, utrzymywanie pasa ruchu, ostrzeżenie przed kolizją. 
To również pierwszy model Forda wyposażony w system wykry-
wania pieszych, który minimalizuje ryzyko potrącenia nocą. Co 
więcej, system nowej Fiesty został wyposażony w funkcję wzywa-
nia pomocy (Emergency Assistance). Uruchamia się, gdy dojdzie 
już do wypadku lub kolizji, w efekcie której odpalone zostały 
poduszki powietrzne lub odcięło pompę paliwa. Wisienką na 
tym torcie jest 5 gwiazdek uzyskanych w testach zderzeniowych.  
Cóż, nowa Fiesta strzeli niejednego gola swojej konkurencji. 
Zwłaszcza, że jej ceny startują od 44 900 zł. 

Na uwagę z pewnością zasługuje fakt, że to nadal najlepiej 
sprzedający się samochód w historii Forda. Zresztą liczby 
mówią same za siebie: w przeciągu 40 lat obecności na 

rynku wyprodukowano ponad 16 milionów tych samochodów. 
Taki wynik nie jest dziełem przypadku. W końcu konkurencja 
jest spora i, co gorsza, nie śpi. Aby zatem stanąć na piedestale, 
trzeba pracować w pocie czoła. Wydaje się jednak, że marka Ford 
ma to we krwi. Świadczyć o tym mogą słowa Henry'ego Forda wy-
powiedziane podczas jednego z wywiadów: „Historia to bzdura. 
To tradycja. Nie chcemy tradycji. Chcemy żyć w czasie dzisiej-
szym”. I zajmując miejsce za kierownicą najnowszej, siódmej 
generacji Fiesty, trzeba przyznać, że Henry Ford nie mówił tego 
jedynie na pokaz.

Bezpowrotnie minęły już lata, kiedy te najmniejsze samocho-
dy w ofercie producentów były traktowane iście po macoszemu. 
Coraz częściej przeszczepia się do nich rozwiązania z więk-
szych i znacznie droższych braci. A to skutecznie rozprawiło 
się z uprzedzeniem, że „mały” oznacza „nudny”. Już na etapie 
koloru lakieru można zauważyć, że nudę przepędzono, i to sku-
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In English 

FORD FIESTA 
– A NEW HAIRCUT
David Beckham is a football player. In 
theory. In practice, however, he has 
appeared in global advertising campaigns 
more often than on the pitch. Being a male 
style icon is not an easy task. You have 
to change haircuts, have a beard or not. 
Getting a new tattoo from time to time is 
a good idea, too. If you look at it this way, 
new Ford Fiesta is such an icon. And it has 
changed its haircut for the seventh time.

It should be noted that it’s still the best-sell-
ing vehicle in Ford’s history. The figures 
speak for themselves: within 40 years of 
Ford’s presence on the market, over 16 mil-
lion of these cars have been produced. It’s 
not a coincidence. Competition is intense 
and serious after all, and in order to succeed, 
you need to work really hard. But it seems 
that it’s in Ford’s blood. In one of interviews, 
Henry Ford said, ‘History is more or less 
bunk. It’s tradition. We don’t want tradition. 
We want to live in the present.’ When you 
climb aboard the latest, seventh generation 
Fiesta, you’ll admit that Henry Ford meant 
what he said.

The time when small vehicles were 
neglected by their producers is long 
gone. More and more often, they feature 
solutions used in their larger and more 
expensive relatives, which shows that 
‘small’ no longer means ‘boring’. Suffice to 
glance at its colour to realise that, as the 

new Ford Fiesta is available in 12 really 
positive colours. The test vehicle is available 
in Chrome Copper and it’s fitted with 
a large, opening panoramic sunroof, which 
is a brand new feature in Fiesta. When 
you take a seat inside and have a look 
around, you’ll see that the interior has been 
refined in the smallest details, including 
a coin holder and coat hooks. Everything 
is there, even two USB ports. The vehicle is 
very intuitive, but the best part is a SYNC3 
8-inch touchscreen, which is normally 
available in much larger and more expen-
sive Ford models. Another great feature is 
an audio system from B&O Play, rooted in 
Bang & Olufsen. The sound is clear and 
perfect – you’ll feel as if Bryan Adams was 
sitting on your lap and singing. The test ve-
hicle has a 1.0-litre turbocharged petrol en-
gine offered in 125 hp and a six-speed man-
ual gearbox. But for the illuminated gauges, 
you would think that nothing happened 
when you turned the key. The engine is 
very quiet, and only after the vehicle moves, 
you’ll hear its subtle murmur. After a day 
behind the wheel, I admit that the seats are 
very comfortable, whereas the suspension, 
like in all Ford models, is a masterstroke. 
The new Fiesta perfectly handles every 
uneven road surface. Turn into a corner 
and you’ll notice improved track adhesion 



of the model. Even if you spend only a quarter driving the vehicle, 
you’ll feel as if you’d been driving it all your life. Whether you are 
a petite blonde or a tough guy, you’ll feel good and comfortable 
inside. There’s much room in the car, not only in the front seats. 
To prove the point, a tall guy (183 cm) sat in the back. What’s 
more, he stayed there for 80 kilometres and he didn’t complain. 
The new Ford Fiesta is currently the most technologically advanced 
urban vehicle launched onto the market. It has been granted 
a Euro NCAP Advanced award for technological innovations pro-
tecting passengers and the vehicle in the event of an accident. The 
car also features other technological enhancements improving your 
driving experience – as many as 15, including Adaptive Cruise 
Control, Blind Spot Information System, Speed Control, Distance 
Control, Lane-Keeping System, and Pre-Collision Assistance. This 
is the first Ford model featuring a Pedestrian Detection system, 
which minimises the risk of accidents at night. What’s more, it’s 
also fitted with an Emergency Assistance feature, used following 
a vehicle crash or accident resulting in airbag deployment or fuel 
pump shut off. The vehicle has scored 5-star rating in crash tests. 
Well, it will be a tough nut to crack for its competitors, especially 
that its price is from PLN 44 900. 

ANNA NAZAROWICZ
Słabość do samochodów ma 
zaszytą w głowie, bo serca nie ma 

– jest turbosprężarka. Tata uparcie 
karmił ją bezcenną wiedzą, sadzał 
za kierownicą samochodu jeszcze 
zanim wsiadła na rower. Dziś 
pociąga ją wszystko, co ma cztery 
koła, a każdy z samochodów darzy 
wielkim uczuciem. Autorka bloga 

„Panie wiozą Panów”:  
www.paniewiozapanow.pl.
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FOTOGRAF photographer: Dorota Czoch 
MODELKA model: Gabriela Cegielska (AS Management Warsaw)
MAKIJAŻ I FRYZURY make up & hair style: Joanna Ogórek
STYLIZACJA style: J.Ogórek/D.Czoch

mix
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STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ 
IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA 

REGULAR SECTION OF LODZ WLADYSLAW REYMONT AIRPORT

 facebook.com/PortLotniczyLodz  Twitter: @Lodz_Airport  www.lotnisko.lodz.pl

fot. Marcin Bryja
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www.lotnisko.lodz.pl
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R OZ K Ł A D  LO T Ó W
F L I G H T  S C H ED U L E

PRZ Y LOT Y

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  –  D U B LI N (  D U B) 
..3.... 26.03-28.10 07:40 11:30 FR 1978 B738 RYANAIR

.....6. 26.03-28.10 06:15 10:05 FR 1978 B738 RYANAIR

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  –  E A S T M I D L A N DS (E M A )
.2….. 26.03-28.10 06:50 10:20 FR 1624 B738 RYANAIR

.....6. 26.03-28.10 06:25 09:55 FR 1624 B738 RYANAIR

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  –  LO N DY N S TA N S T E D/(S T N)
123.56. 26.03-28.10 11:55 15:10 FR 2468 B738 RYANAIR

……7 26.03-28.05 07:35 10:50 FR 2468 B738 RYANAIR

……7 04.06-28.10 13:25 16:40 FR 2468 B738 RYANAIR

DNI 
DAYS

OKRES 
DATA

ODLOT
DEPARTURE

PRZYLOT
ARRIVAL

NUMER 
LOTU 

FLIGHT NUMBER

T YP 
SAMOLOTU 
AIRCRAFT TYPE

PRZEWOŹNIK
CARRIER

ODLOT Y

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  –  D U B LI N (  D U B) 
..3.... 26.03-28.10 11:55 13:45 FR 1979 B738 RYANAIR

.....6. 26.03-28.10 10:30 12:20 FR 1979 B738 RYANAIR

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  –  E A S T M I D L A N DS (E M A )
.2….. 26.03-28.10 10:45 12:15 FR 1625 B738 RYANAIR

.....6. 26.03-28.10 10:20 11:50 FR 1625 B738 RYANAIR

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  –  LO N DY N S TA N S T E D/(S T N)
123.56. 26.03-28.10 15:35 16:55 FR 2469 B738 RYANAIR

……7 26.03-28.05 11:15 12:35 FR 2469 B738 RYANAIR

……7 04.06-28.10 17:05 18:25 FR 2469 B738 RYANAIR

DNI 
DAYS

OKRES 
DATA

ODLOT
DEPARTURE

PRZYLOT
ARRIVAL

NUMER 
LOTU 

FLIGHT NUMBER

T YP 
SAMOLOTU 
AIRCRAFT TYPE

PRZEWOŹNIK
CARRIER






