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ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

GRZEGORZ
KAPLA

WOJCIECH
ZAWIOŁA

MATEUSZ
KUSZNIEREWICZ

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

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.

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

In English

In English

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.

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).

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.

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

WOJCIECH
KUCZOK

JAKUB
MILSZEWSKI

RAFAŁ
RUTKOWSKI

MONIKA
SZAŁEK

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.

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”.

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

In English

In English

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Zdjęcia: Dorota Czoch, mat. prasowe, Edyta Bartkiewicz, Sylwester Ciszek, Monika Szałek, Monika Szałek, Sylwester Ciszek, Mat. Prasowe
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KATARZYNA
ZDANOWICZ

ALEKSANDRA
BUDKA

KAMIL
SADKOWSKI

WOJTEK
KALARUS

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.

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.

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

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

In English

Zdjęcia: Monika Szałek, Mat. Prasowe, Joanna Ogórek, Mat. Prasowe, Magdalena Czajka, Mat. Prasowe, Mat. Prasowe, Monika Szałek

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.

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.

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".

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

SYLWIA
GUTOWSKA

GRZEGORZ
MAŁECKI

TOMASZ
SOBIERAJSKI

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

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

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.

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

In English

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

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

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

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”.
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PRAGA
znane nieznane
Są na świecie miejsca, w które jeździmy, by poznać ich
odmienną kulturę. Są też na świecie miejsca, w które
jeździmy tylko po to, by przyjrzeć się bliżej hotelowym
basenom i sklepom z pamiątkami. Są jednak i takie,
które wydają nam się znajome. I najczęściej to one,
„dobrze znane” okolice, zajmują pierwsze pozycje na
liście miejsc, które mnie w życiu zaskoczyły.
tekst i zdjęcia: Edyta Bartkiewicz
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M

owa o mieście, które zna
każdy z Was. Widzicie je nieustannie w telewizji i prasie.
Znacie je z pocztówek, szkolnych podręczników i artykułów „gdzie pojechać
w najbliższe wakacje”. Wiecie, że słynie
z wyśmienitego piwa, wielkiego zamku
górującego nad miastem oraz najbardziej obleganego przez turystów mostu
na świecie. Myślę, że już doskonale
wiecie, że celem dzisiejszej wycieczki
jest stolica naszych południowych sąsiadów - Praga.
Nie każdy turysta wie (choć każdy
to widzi) skąd Praga ma tak ogromną
liczbę świetnie zachowanych zabytków?
Zajrzyjmy na chwilę do kart historii. 15
marca 1939 roku prezydent Czechosłowacji Emil Hácha oraz minister spraw
zagranicznych František Chvalkovsky,
pod groźbą zbombardowania Pragi
zostają zmuszeni do oddania kraju
czeskiego w ręce wodza III Rzeszy. Kolejnego dnia powstaje Protektorat Czech
i Moraw, a życie tutaj toczy się bez
zmian. Oddanie Pragi bez walki - choć
kontrowersyjne, z dnia na dzień pokazuje, że była to jednak dobra decyzja.
Praga jest jednym z najpiękniejszych
i najlepiej zachowanych miast Europy,
a jej zabytki ogląda rocznie ponad 6
milionów ludzi. Choć amerykańscy piloci w swych bombowcach w 1945 roku
pomylili Pragę z Dreznem i zrzucili
na nią 152 tony bomb, w czasie wojny
miasto nie odniosło żadnych innych ran
i przetrwało do dzisiaj w prawie całej
swej okazałości.
Praga jest świetnym miejscem na weekendowy wyjazd. Oczywiście niemożliwe
jest zwiedzenie wszystkich jej najważniejszych zabytków w dwa dni, ale nie martwcie się. Wrócicie tu niebawem po więcej.
Na dobry początek dnia idę obejrzeć rekordzistę w kategorii zamków
- największy na świecie pod względem
zajmowanej powierzchni - Zamek na

Hradczanach. Stojący na wzgórzu nad
Wełtawą olbrzym jest jedyny w swoim
rodzaju. Są takie budowle, na które się
patrzy - nie myśląc o niczym, po prostu
podziwiając. To jest właśnie jedna z nich.
Gdy wchodzę do środka Archikatedry

ZNAJDUJE SIĘ TU SŁYNNY
ZEGAR ASTRONOMICZNY ORLOJ,
KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEJ MARII
PANNY PRZED TYNEM

Świętych Wita, Wacława i Wojciecha,
po raz kolejny zatrzymuję się, wpatrując w te piękne i niepowtarzalne linie,
kolory i kształty. Razem ze mną robi to
niezliczony tłum ludzi i to jest właśnie
ta chwila, w której uświadamiam sobie,
jak trudno będzie zwiedzało się Pragę
w słoneczny wrześniowy weekend.
Dowodem na to jest słynna Złota Ulica,
w której tłum napływających ludzi
jest tak ogromny, że zaczyna mnie
przerażać... Kolejnym przystankiem
jest oczywiście Stare Miasto i Rynek
Staromiejski. Najbardziej reprezentacyjny plac miasta otaczają barokowe,
kilkusetletnie kamienice. Znajduje
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się tu słynny zegar astronomiczny Orloj, Kościół Najświętszej Marii Panny przed Tynem,
a pomiędzy kamienicami zachęcająco wyłania
się Teatr Narodowy znajdujący się w sąsiednim,
Nowym Mieście. Niestety, Rynek jest również
miejscem odpoczynku i biesiady 3/4 turystów
odwiedzających Pragę. Będąc tutaj, musicie się
liczyć z ogromnymi tłumami w ciasnych uliczkach, a o każdej pełnej godzinie będziecie stali
w kolejce do zobaczenia ruchomych figurek 12
apostołów i wyobrażeń Śmierci, Turka, Marności
i Chciwości na zegarze astronomicznym. Brak
miejsc na ławkach i w restauracjach, a do tego
upalne słońce sprawiają, że nawet najwięksi twardziele szukają choćby drzewka, w którego cieniu
mogliby się na chwilę schować.

Nadszedł czas na kluczowy punkt programu
- Most Karola. Jestem prawie pewna, że to nie
tytuł najstarszego kamiennego mostu na świecie
sprawia, że wszyscy chcą mieć z nim pamiątkowe
zdjęcie. To musi być jakaś magiczna moc, dzięki
której na pięciuset szesnastu metrach ludzie tak
bardzo się do siebie zbliżają. Zbliżają się dosłownie. Czasem tak, że dostanie się na most jest
niemożliwe. Tego dnia oglądam go z daleka, ale
dla chcącego nic trudnego.
Wstaję o 4 nad ranem, ulice są ciemne i puste.
Miasto smacznie śpi, więc chcę je zwiedzić po
cichutku, w samotności. Ku mojemu zdziwieniu,
na moście Karola o 4 nad ranem mijam trzy młode
pary uczestniczące w sesjach ślubnych, imprezowiczów chcących zaliczyć wschód słońca na moście,
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MIASTO TAK DOBRZE NAM „ZNANE” I TAK
OSIĄGALNE , JUŻ PO PRZEKROCZENIU JEGO
GR ANIC POKAZUJE , ŻE NIEWIELE O NIM WIEMY.
ALE PR AGA WYBACZA WSZYSTKO, ZAPR ASZA DO
SIEBIE I GOŚCI NICZYM NAJLEPSZY GOSPODARZ.
zakochanych okrytych kocami, którzy rozmawiając
całą noc nie zauważyli, że noc już się skończyła.
Ktoś robi timelapse, ktoś inny tańczy, jeszcze inni
po prostu tam są. Znowu, most przyciągnął do siebie ludzi i zebrał ich na tych kilkuset metrach. Jest
to jednak spotkanie inne niż poprzednio. Nie ma
tu gniewnych spojrzeń, przepychania się łokciami
i pośpiechu. Teraz, o świcie, wszyscy delikatnie się
uśmiechają, obserwując wyłaniający się z mroku
Zamek na Hradczanach. Teraz obecność tych ludzi
nie jest dziełem przypadku, a w ich spojrzeniach
widać pewnego rodzaju szacunek, że towarzysze
podróży są o tej nieludzkiej porze w tym samym
miejscu, w tym samym celu. Wschód słońca na
moście Karola - magiczna chwila budząca wszystkich do życia, choć nie w samotności - jest moim
najlepszym wspomnieniem z Pragi.
Sezon trwa tu cały rok. Każdy zakątek miasta
kusi swym wyglądem, historią i indywidualnością.
Od setek zabytków przez smaczne jedzenie, aż
po wieczorne spacery z pysznym czeskim piwem
w ręku. Miasto tak dobrze nam „znane” i tak
osiągalne, już po przekroczeniu jego granic pokazuje, że niewiele o nim wiemy. Ale Praga wybacza
wszystko, zaprasza do siebie i gości niczym najlepszy gospodarz. Nic w tym dziwnego. W końcu
nazwa Praga pochodzi od czeskiego słowa práh
(próg), sprawiając, że czujemy się tu jak po przekroczeniu progu własnego domu.

In English

PRAGUE – THE KNOWN
UNKNOWN
There are places in the world which we visit to get
to know the local culture. There are also places
which we visit only to get familiar with hotel
swimming pools and souvenir shops. But there
are also places that seem familiar to us. And more
often than not it is precisely those “well known”
locations that surprise me the most.
I’m talking about a city that is known to each and
every one of you. You can see it on TV and in press.
You know it from postcards, school textbooks and

articles about where to go on holiday next summer.
You know that it’s famous for excellent beer, a great
towering castle and the most tourist-besieged bridge
in the world. I think you can already guess that the
destination of today’s journey is the capital of the
Czech Republic – Prague.
Although each tourist can see that Prague boasts
an astonishing number of greatly preserved historic sites, not everyone knows the reason for it. Let’s
peek into history. On 15 March 1939, the President
of Czechoslovakia Emil Hácha and the Minister of
Foreign Affairs František Chvalkovsky, under the
threat of bombardment of Prague, were forced to
give up their country in favour of the Fuehrer of
the Third Reich. The following day, the Protectorate of Bohemia and Moravia was established, and
the life continued as always. Giving up Prague
overnight without putting up a fight – although
controversial in itself – proved to be a good decision in the long run. Prague is one of the most
beautiful and best-preserved cities in Europe,
whereas its historical sites attract over 6 million
people annually. Even though in 1945 American
bomber pilots mistook Prague for Dresden and
dropped 152 tons of bombs on it, the city didn’t
sustain any other damage during the war and has
been preserved virtually in its full glory.
Prague is a great place for a weekend trip. Of
course, it’s impossible to visit all its most important
historical sites in two days, but don’t worry. You’ll
go back there for more soon enough.
To get my day off to a good start, I set out to see
the record-breaking castle when it comes to its
area – Prague Castle. Overlooking the Vltava River
from a hill, the giant is truly in a class by itself.
There are buildings at which you just stare in silent
admiration, and this castle is definitely one of them.
When I enter the Metropolitan Cathedral of Saints
Vitus, Wenceslaus and Adalbert, I pause yet again,
gaping at the beautiful and extraordinary lines,
colours and shapes. I’m in the midst of a countless
crowd of tourist and it’s precisely in this moment
that I realise how difficult it will be for me to do
sightseeing in Prague on a sunny weekend in September. The irrefutable proof thereof is the famous
Golden Lane, where the incessant stream of people
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is so great that it starts to scare me… The
next stop is obviously the Old Town and
Old Town Square. This most representative square of the city is surrounded
by baroque, several-hundred-years old
tenement houses. It features the famous
astronomical clock called Prague Orloj
and the Church of Our Lady before Týn,
whereas from between tenement houses
emerges the welcoming National Theatre
located in the neighbouring quarter of
New Town. Unfortunately, the square is
a place of relaxation and feasts for the
vast majority of tourists visiting Prague.
You have to take into account that the
narrow alleys are packed to capacity with
overwhelming crowds, and that at each
full hour you’ll have to wait in a queue to
see the moving figures of twelve Apostles,
as well as Death, Lust, Vanity and Greed
flanking the astronomical clock. The
lack of unoccupied benches and seats in
restaurants, as well as the scorching sun
make even the toughest daredevils look
for at least a tree to hide in its shade and
find some respite.
Then comes the time for the most
important point on the agenda – Charles
Bridge. I’m almost positive that it’s not

the title of the oldest stone bridge in
the world that makes everyone want to
have a photo with the structure. It has to
be some kind of magical power, due to
which the bridge’s five hundred sixteen
metres have the power to make people
become very close to each other. Literally.
Sometimes to the extent that you can’t
physically squeeze into the crowd. Today,
I admire the bridge from afar, but where
there's a will, there's a way.
I wake up at four in the morning, when
streets are still shrouded in darkness
and empty. The entire city sleeps soundly,
that’s why I want to do some sightseeing
quietly, in solitude. Even though it’s still
the break of dawn when I get to Charles
Bridge, to my astonishment I walk past
three pairs of newlyweds having their
wedding photo shoots, several party-goers wanting to see the sunrise from the
bridge, as well as some couples in love
who, wrapped in blankets, have talked all
night long and haven’t noticed that the
night has already ended. Someone makes
a time-lapse video, someone else dances,
others still simply are there. Again, the
bridge has attracted people and gathered
them on its several hundred metres of

length. But it’s a different meeting than
before. There are no angry looks there, no
pushing, no elbowing or frenzy. Now, at
dawn, everyone smiles gently, looking at
Prague Castle emerging from the darkness.
This time, presence of all those people is
not a coincidence, and their eyes are full of
some kind of respect for the other people
who have come to the same place for the
same reason at this inhumanly early hour.
The sunrise on Charles Bridge – a magical
moment waking everyone up to life, albeit
not a solitary one – is one of my best memories from Prague.
High season lasts the entire year there.
Every nook and cranny of the city tempts
with its looks, history and individuality,
from hundreds of historical sites, through
delicious food and superb Czech beer, to
evening strolls. The city that is so “wellknown” to us, so accessible, shows us
how little we actually know about it the
moment we cross its borders. But Prague is
very forgiving, and receives us like the best
of hosts. There’s nothing surprising about
it. After all, the name “Prague” stems
from the Czech word “práh” (“threshold”),
which makes us feel as if we were at the
threshold of our own house.
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ATEŃSKI
CITY BREAK
subiektywnie

Historia i współczesność, prostota i luksus, pęd i powolne życie
łączą się tu w harmonijną całość. Ateny. Jeśli nie będzie to miłość
od pierwszego wejrzenia, to na pewno zapragniecie tu wrócić, by
lepiej je poznać.
tekst i zdjęcia: Aleksandra Malinowska
/ www.atelierpodrozy.pl
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Atenach lotnisk jest aż... jedno. Jeśli dotrzesz wieczorem, to już jesteś
wygrany, bo dostajesz w gratisie cudny
widok oświetlonego miasta z lotu ptaka. Kolejny plus to brak korków – raz, dwa, trzy i nocny
autobus dowozi cię na centralny Plac Syntagma.
Wrzuć walizkę do hotelu i nie trać nocy. Wszystko
jest blisko, a każdy spacer to odkrywanie skarbów schowanych w wąskich uliczkach. Pozwólcie
sobie zabłądzić – to najlepszy sposób na poznanie
każdego miasta. Niech punktem orientacyjnym
będzie dla was imponująco oświetlony Akropol.
Koniecznie popytajcie o słynne „Schody Plaki”. Są
tam najstarsze tawerny w stolicy. Znajdziecie je
bez problemu, bo są oświetlone tysiącami lampek,
a na wysokich stopniach siedzi masa ludzi. Polecenie wam kieliszka Ouzo byłoby truizmem, cóż
więc lepszego niż Rakomelo? To miodowy likier
domowej produkcji – smakuje najlepiej na ciepło,
w świetle księżyca. Brzmi dobrze?
Kiedy obudzicie się następnego dnia rano ruszajcie na podbój Akropolu. O świcie nie zalewają
go jeszcze grupy wycieczkowe. W drodze do Partenonu, zanim przejdziecie przez Propyleje (główną
bramę kompleksu), usiądźcie w cieniu jednego
z drzewek oliwnych i poczytajcie o historii tego
miejsca. Zarówno mitologiczna, jak i historyczna
wersja idealnie wpisują się w jego dostojną urodę.
Początkowo warownia, później przekształcona
w miejsce kultu. To wzgórze było świadkiem licz-

nych przemian, wojen, protestów, ale zapewne również wspaniałych historii miłosnych i prawdziwych
przyjaźni. Czujesz już dreszczyk? Partenon, najwspanialszy przykład doryckiej architektury jest
w ciągłym remoncie, ale od czego jest wyobraźnia...
Dla tych, którzy mają jej mniej, idealnym pomysłem będzie wizyta w Nowym Muzeum Akropolu.
Na drugim piętrze można obejrzeć film z profesjonalnymi wizualizacjami, a nawet rekonstrukcję
całego kompleksu wykonaną z... klocków lego!
Jeśli nie zachwyci was doskonałość Partenonu, to
może Erechtejon? Świątynia poświęcona Posejdonowi i Atenie zachwyca wspaniałym portykiem
wspartym na 6 kariatydach, czyli kolumnach-kobietach (zawsze wszystko na naszej głowie). Co
ciekawe, za czasów tureckich budynek ten pełnił
funkcję haremu! Miał on więcej szczęścia niż Partenon – przerobiony na meczet, w czasie oblężenia
miasta przez Wenecjan pełnił funkcję magazynu
na proch. Tak oto w XVII w. wspaniała świątynia
Ateny – bum! – wyleciała w powietrze. No i widok
roztaczający się z Akropolu...nie do opisania. Schodząc w dół warto zajrzeć do Teatru Dionizosa, lub,
idąc w drugą stronę, przysiąść na skale nad Agorą,
z której nauczać miał święty Paweł. Może poczujecie tę mistyczną moc, a może inspirację? Zobaczcie
Plakę za dnia, a potem przejdźcie się w stronę
placu Omonia. Po drodze wypatrujcie dużej hali,
to lokalny bazar. Znajdziecie tam nie tylko świeże
mięso (głowy i f laczki też), ryby (u nas takich nie
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TO WZGÓRZE BYŁO ŚWIADKIEM
LICZNYCH PRZEMIAN, WOJEN,
PROTESTÓW, ALE ZAPEWNE
RÓWNIEŻ WSPANIAŁYCH
HISTORII MIŁOSNYCH
I PR AWDZIWYCH PRZYJAŹNI.

ma), owoce morza, warzywa i sery, ale
też moje ulubione orzeszki tysiąca
smaków. Potrzebujecie 2 euro by kupić
wielką torbę pysznych fistaszków prażonych w miodzie z sezamem. Kiedy już
znudzi się wam chodzenie, wyposażeni
w przekąski złapcie na placu Syntagma
tramwaj jadący w stronę Glyfady. Rozsiądźcie się wygodnie i podziwiajcie
widoki za oknem. Możecie dojechać do
końca, a wracając wysiąść na jednym
z przystanków w pobliżu plaży, która
najbardziej wam się spodobała. Tramwaj jedzie wzdłuż wybrzeża, z widokiem na morze. Jeśli nie macie ochoty
na plażing i morską kąpiel, możecie wybrać tramwaj jadący prosto do Pireusu,
jednego z największych portów Morza
Śródziemnego. Stąd złapiecie prom
płynący na greckie wyspy lub do Włoch,
ale stąd też odpływają największe statki
handlowe. Opinie na jego temat są
podzielone, ale szczyci się najlepszymi
rybnymi tawernami. W czasie kryzysu, gdy grecki rząd sprzedawał włości
hurtowo, Pireus trafił w ręce Chińczyków, trudno więc stwierdzić, jaka
czeka go przyszłość. Kończąc pierwszy
dzień zwiedzania, udajcie się na ucztę
w greckim stylu – zimne piwo Mythos
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JEŚLI WYBIERZECIE SIĘ DO ATEN,
DAJCIE SOBIE CHWILĘ, BY POCZUĆ
KLIMAT TEGO MIEJSCA.
i prawdziwa sałatka grecka na przystawkę to MUST HAVE . Zanim zaczniecie
jeść polejcie całość oliwą i octem winnym, a następnie wymieszajcie dobrze
z odrobiną soli i pieprzu – prawda, że
smakuje inaczej? Wybór drugiego
dania nie będzie łatwy, bo wszystko,
co greckie, jest pyszne, ale polecam
ucztować jak Grecy, przy Mezzee.
Zamówcie kilka ciepłych i zimnych
przystawek i dzielcie się nimi do woli.
Teraz już powoli zaczynacie czuć, czym
jest śródziemnomorski „slow life”. Po
grecku tradycyjnie to „siga siga”, czyli
bez pośpiechu, w dobrym towarzystwie,
delektując się każdą chwilą i czerpiąc
radość z życia.
Następnego dnia przed wylotem
będziecie mieli jeszcze wystarczająco
czasu, aby przejść się do Anafiotiki. Jest
to dzielnica oddająca klimat i charakter
greckich wysp. Obowiązkowo zarezerwujcie sobie 2-4 godziny na Muzeum
Narodowe, które zgromadziło imponujące zbiory z terenu całej Hellady.
Potem zapewne wrócicie pod budynek
Parlamentu na Plac Konstytucji, czyli
Syntagma, by złapać autobus lub metro
na lotnisko. Jeśli starczy wam czasu,
kupcie kawę Frappe i przejdźcie się po
znajdujących się na tyłach Parlamentu
Ogrodach Narodowych.
Jeśli wybierzecie się do Aten, dajcie
sobie chwilę, by poczuć klimat tego miejsca. Nie jest to typowa europejska stolica,
szczególnie w kwestii cen. Choć z pozoru wyda się chaotyczna, po jednym dniu
będziecie się już świetnie orientować
się w terenie. Będąc tu w niedzielę o godzinie 11, wybierzcie się pod Parlament,
by zobaczyć uroczystą zmianę warty
pięknie ubranych Ewzonów, dzielnie
maszerujących w swoich trzykilowych
butach. Co przywieźć do domu? Ja
zawsze twierdzę, że to co jest tu najlepsze – oliwki, ser i naturalne kosmetyki
Korresa (dostępne w aptekach, kosztują
znacząco mniej niż w Polsce). To co,
widzimy się na wiosnę w Atenach?

In English

CITY BREAK IN ATHENS.
SUBJECTIVELY.
The past and the present, simplicity
and luxury, rush and slow life form
a harmonious whole here. Athens. If it’s
not love at first sight, you’ll definitely
wish to come back here to explore the
city once again.
Athens boasts as many airports as… one.
If you get here in the evening, you’re
a lucky one – you’ll get a splendid bird’s
eye view of the illuminated city. Also, you
won’t get stuck in a traffic jam – a night
bus will take you to the central square of
Athens, the Syntagma Square, in a short
while. Leave your luggage at the hotel
and enjoy your first night in the capital
of Greece. Take a walk down the narrow
streets and explore the treasures of Athens. Let yourself be lost – that’s the best
way to get to know a city. The superbly
illuminated Acropolis will be your landmark. The first must-see spot is the Plaka
stairs with the oldest taverns in the city.
The stairs are easy to find – they’re illuminated by thousands of lights and crowds
of people usually sit on their top. It would
be banal to recommend a glass of Ouzo,
so what about Rakomelo? It’s home-made
honey liqueur – it’s best served hot, in the
moonlight. Sounds great, doesn’t it?
When you get up the next day, go
and explore the Acropolis. It’s not so
overcrowded with tourists at dawn. On
your way to the Parthenon, before you
pass the Propylaia (the main gate of the
complex), sit down under one of olive
trees and read a bit about this place. Both
myths and historical stories perfectly
describe its grandeur. A former fortress,
later transformed into a place of cult. This
hill has witnessed numerous transformations, wars, protests, as well as love
stories and true friendships. Can you feel

the thrill? The Parthenon, the greatest
example of the Doric architecture, is
under reconstruction, but you may always
use your imagination… Or else you may
visit the New Acropolis Museum. On the
second floor, you may watch a film with
professional visualisations and even see
a reconstruction of the entire complex
made from… Lego bricks! The next stop
on your trip is the impressive Erechtheion – a temple dedicated to Poseidon
and Athena, boasting a magnificent porch
with six caryatids, that is female figures
supporting the structure (we always have
to keep everything in order). What’s
interesting, in the Ottoman period, this
building used to be a harem. Anyway, it
was luckier than the Parthenon, which
was transformed into a mosque and was
used as a gunpowder magazine during
the Venetian siege of Acropolis. That’s
how the grand temple dedicated to Athena – boom! – blew up. And the view from
the Acropolis is simply… indescribable.
On your way down, don’t forget to visit
the Theatre of Dionysus or, if you’re going
another way, stop for a while and sit on
rocks overlooking Agora, where St Paul
was said to teach. Perhaps you’ll feel that
mystical power or inspiration? Visit Plaka
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in the daytime and then head for the Omonia Square.
On your way, you’ll see a large hall; it’s a local market.
You’ll find there fresh meat (heads and tripe), fishes
(which you won’t find in Poland), seafood, vegetables
and cheese, as well as my favourite nuts in one thousand flavours. For EUR 2, you can buy a huge bag
of scrummy peanuts roasted in honey with sesame.
When you have enough of walking, get some snacks
and catch a tram to Glyfada on the Syntagma Square.
Sit back and enjoy the views behind the window. You
may go the whole way and on your way back, get off
the tram at one of the stops near the beach you’ve
liked the most. The tram route goes alongside the
coast and gives views of the sea. If you don’t feel like
lying on the beach or bathing in the sea, you may
pick a tram to Piraeus, one of the largest ports of the
Mediterranean Sea. From there, you may catch a ferry to Greek islands or Italy; the port is also a departure point of the largest trading vessels. Opinions are
divided on the place, but it surely boasts the best fish
taverns. In times of crisis, when the Greek government would sell the land at random, Pireus became
the property of the Chinese, so it’s hard to say what
will become of it in the future. Finish your first day
of sightseeing with a Greek feast – a must-have set is
cold Mythos beer and a true Greek salad for a starter.
Before you start eating, add olive oil and wine vinegar to the salad and season it with a bit of salt and
pepper – it tastes different, doesn’t it? It won’t be easy
to choose the second course. Every Greek dish is deli-

cious, but I recommend feasting like the Greeks, with
Mezzee. Order a few hot and cold starters and share
them. You will see what the Mediterranean slow life
is about. It’s called ‘siga siga’ in Greek, which means
without a rush, in good company, celebrating every
moment and enjoying your life.
On the next day, before the departure, you’ll
have enough time to visit Anafiotika. This district
allows you to experience the atmosphere and
character of Greek islands. First, spend about 2–4
hours on visiting the National Museum, which
boasts impressive collections from entire Hellas.
You’ll probably go back to the Parliament building
on the Syntagma Square to catch a bus or tube
to the airport. If you still have time, buy Frappe
coffee and take a stroll in the National Gardens
located behind the Parliament building.
While exploring Athens, take your time to feel the
atmosphere of the city. It’s not a typical European
capital, especially when it comes to prices. On the
surface, it may seem a bit chaotic, but after one day,
you’ll know where to go. If you’re here on Sunday at 11
o’clock, you can’t pass up the change of guards ceremony held in front of the Parliament building – beautifully dressed Evzones marching in their three-kilogram boots. What should you take home? I always say
that the best idea is to take what’s best here – olives,
cheese and Korres natural beauty products (you may
buy them at a pharmacy, they’re much cheaper here
than in Poland). See you in Athens in spring!
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FELIETON
O NICZYM

-A

le panie Rafale, ten felieton jest o niczym!
- No właśnie o to chodziło.
- Pana chyba porąbało. Tekst musi być

o czymś!
- Ale dlaczego? Uważam, że „nic” jest ciekawym tematem. Paru filozofów zjadło na tym zęby.
- Zjedli zęby, bo z biedy nie mieli co do garnka
włożyć! A moje pismo ma zarabiać. Proszę napisać
o czymkolwiek!
No i szybciutko skończyło się moje rumakowanie.
Więc wysmażyłem felieton „o czymkolwiek”. Redaktor
nie był zachwycony.
- Co to ma być?
- Felieton o czymkolwiek! Tak jak pan prosił.
- Ale to jest o niczym!

Postanowiłem napisać felieton
o niczym. Kiedy skończyłem,
zadowolony pobiegłem do
redaktora.

- No bo z jakiegokolwiek tematu wybrałem „nic”.
- Widzę, że się nie rozumiemy. Pana felieton ma się
sprzedać!
- Myślałem, że w czasach materialistycznego
podejścia…
- Niech się pan zamknie do jasnej cholery. Wiedziałem,
że jak zatrudnię aktora, to będą same kłopoty. Panie, ja
potrzebuję humoru, seksu i sensacji, a nie filozoficznego
hamletyzowania. Moje pismo czytają ludzie na lotniskach, a nie członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej.
Wynocha! Ma pan czas do jutra!
Nie miałem pretensji do redaktora. On miał swoje
racje, a ja swoje. Wracałem do domu taksówką. Kierowca całą drogę gadał o niczym.
- …i mówię panu, ja bym to całe towarzystwo pogonił

Zdjęcie: Monika Szałek
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w skarpetach... Sami złodzieje i oszuści…
A w zeszłe lato zatrułem się starym piwem
i dostałem sraczki… A mojej starej to już
w ogóle nie rozumiem… Jak jedziesz, cioto!
Jechaliśmy 20 minut, on nawijał, ja
starałem się zebrać myśli. I nagle mnie olśniło! No tak! Ten taksówkarz był geniuszem.
Wyrzucił z siebie co najmniej 30 tysięcy
znaków, a ja nie pamiętałem ani słowa! To
jest to. Wbiegłem do domu, usiadłem przed
komputerem i napisałem felieton.
Rano redaktor wyglądał na zadowolonego.
- No, no panie Rafale. Muszę przyznać,
że mnie pan zaskoczył. Nie spodziewałem
się, że uda się panu napisać tekst o niczym,
dodając jednocześnie trochę erotyki i humoru. To jest bardzo interesujące. To może
być nowy trend w pisarstwie. Jeszcze tylko
proszę wymyśleć tytuł i drukujemy!
Tytuł miałem już wymyślony. Ale chciałem jeszcze potrzymać redaktora w napięciu.
Poszedłem do kawiarni, zamówiłem espresso. Na stole leżały jakieś kolorowe pisma.
Popijając kawę przeczytałem arcyciekawy
wywiad z gwiazdą, o niczym. Z lekką zazdrością i podziwem pomyślałem, że jednak
nie byłem pierwszy.
Wróciłem do domu. W drzwiach pogadałem jeszcze chwilę o niczym z sąsiadem,
aż wreszcie zadowolony rozsiadłem się na
kanapie przed telewizorem. Leciał program,
w którym jacyś eksperci kłócili się o nic. Wypiłem drinka i włączyłem komputer. Jeszcze
raz przeczytałem mój felieton. Był kompletnie o niczym, ale jednocześnie był zabawny,
z lekką nutką erotyzmu. Całkiem nieźle…
Aha, jeszcze tytuł:
„Felieton o dupie Maryni”

“They cut their teeth, because they were so
poor they didn’t have anything to eat! And
my magazine is supposed to generate profit.
Please write about anything, anything at all!”
With that, my cockiness came to an
abrupt end. Mindful of the editor’s advice,
I penned a column about “anything.”
The editor wasn’t particularly delighted.
“What’s this?”
“A column about anything! Just as you
asked.”
“But it’s about nothing!”
“Well, it’s because from the broad subject
of ‘anything’ I picked ‘nothing.’”
“I think we’re talking at cross purposes
here. Your column is supposed to sell!”
“I thought that in the times of materialistic
approach…“
“Oh, for crying out loud, just shut up, will
you? I knew that hiring an actor would end
in a disaster. You need to understand that
I need humour, sex and scandal, and not
some philosophical Hamletisms! My magazine is read by people at airports and not by
members of the Catholic Intelligentsia Club.
Get out! You have till tomorrow!”
I didn’t hold a grudge against the editor.
He had his reasons, and I had mine. I went
home in a taxi. The driver blabbered about
nothing all way long.
“Let me tell you, I would chase them all
away… Thieves, thieves everywhere. And
tricksters. And last year, I got food poisoning because of some old beer, and I had the
shits. And as for my wife, I don’t get her at
all. How are you driving, you idiot!”
We drove for twenty minutes. During
this time, he kept on prattling away and

I tried to gather my thoughts. And then,
suddenly, I was struck by a brilliant
idea! Yes! That taxi driver was a genius!
He spat out at least thirty thousand
characters, and not a word of it stuck in
my mind! That was it! I dashed into my
house, sat in front of the computer and
concocted a column.
Next morning, the editor looked pleased.
“Well, Mr. Rutkowski, I have to admit
you surprised me. I didn’t expect you
to write a text about nothing, yet with
a tad of eroticism and humour. It’s very
interesting, very interesting indeed. Who
knows, it may even become a new trend
in writing. Just come up with a title and
we can print it!”
As for the title, I already had one. But
I wanted to keep the editor in suspense for
a while longer. I went to a café and ordered
an espresso. There were colourful magazines scattered on the table. Sipping my
coffee, I read a truly fascinating interview
with a star, about nothing. With some envy
and admiration, I thought that perhaps
I hadn’t been the first one after all.
I came back home. Standing on the
threshold, I engaged in a small talk about
nothing with one of my neighbours;
afterwards, I sat down comfortably on the
couch in front of TV. I watched a program,
in which some specialists argued about
nothing. I drank a cocktail and turned on
my computer. I perused my column once
again. It was about absolutely nothing, but
at the same time it was funny, with subtle
erotic undertones. Not half bad…
Ah, and the title was, “Column about shit.”

In English

COLUMN ABOUT NOTHING
I decided to write a column about nothing.
Pleased with myself, I put the final dot and
ran to the editor.
“But Mr. Rutkowski, this column is about
nothing!”
“Well, yes, that’s the point.”
“You must be out of your mind. An article
must be about something!”
“But why? I think ‘nothing’ is an interesting topic. Quite a few philosophers have cut
their teeth on it.”
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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.
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W YCHODZ IĆ

NA PR Z ECI W
OCZ E K I WA N IOM
O wyjątkowym bogactwie turystycznym Pomorza wie każdy, kto zawitał
to choć na chwilę. Z roku na rok przekonuje się o tym coraz więcej gości
z całej Europy, a nawet świata. O rozwoju turystyki w kontekście regionu
pomorskiego rozmawiamy z Krystyną Hartenberger-Pater, Dyrektor
Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
tekst: Paweł Durkiewicz zdjęcia: Hanna Jakóbczyk
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Czy w erze powszechnego internetu i większej
mobilności człowieka turystyka jest tym samym, czym
była, powiedzmy, jeszcze 20 lat temu?
Świat się zmienia, zmieniamy się my jako ludzie i jako
konsumenci. To wszystko wzajemnie się napędza.
Jesteśmy bardziej świadomi swoich potrzeb, mamy
większe oczekiwania wobec życia. To wszystko
bardzo wpływa też na turystykę, bo zmieniło się
nasze podejście do spędzania czasu wolnego. Mamy
inne motywacje, oczekiwania i potrzeby niż 20 lat
temu. Turystyka to w tej chwili ładunek energetyczny. Poznawanie oczywiście też, ale poprzez emocje,
doświadczanie, przeżywanie i gromadzenie bagażu
pozytywnie napędzających wspomnień
Teoretycznie konsekwencją rozwoju internetu
powinna być ciągła poprawa jakości usług
turystycznych – przecież i hotele, i restauracje,
i obiekty takie jak muzea są oceniane online. Fama
niesie się po całym świecie, dlatego trzeba się starać, by
otrzymać komplet gwiazdek.
Jakość przede wszystkim, to wyznacznik sukcesu. Nie ma miejsca na niedociągnięcia. Płacimy
i wymagamy, ale też coraz częściej sięgamy po oferty
droższe, indywidualnie dopasowane do naszych
potrzeb i oczekiwań.
Branża turystyczna bardzo się specjalizuje, chwaleni jesteśmy za jakość usług, ich różnorodność. Hotele
są bardzo dobrze przygotowane ofertowo. Wrażenie
robią aranżacje wnętrz, dbałość o detale, wyczulenie
na indywidualne preferencje. To, nad czym trzeba
pracować, to jakość obsługi gości, bowiem nie ma
nic gorszego w turystyce niż niezadowolony klient.
Poza tym wszelkie niedociągnięcia w serwisie godzą
w wizerunek miasta czy regionu. Z czasem nikt nie
pamięta nazwy lokalu, w którym doszło do „wpadki”,
tylko to, że było to np. w Gdańsku.
Skąd pochodzą zagraniczni turyści, którzy
przybywają na Pomorze?
Przyjazdy indywidualne determinuje głównie siatka
połączeń bezpośrednich, przyjazdy grupowe mają
nieco inna specyfikę organizacji. Uogólniając, trzy
pierwsze miejsca to Skandynawia, Niemcy i Wielka
Brytania. Ale mocno zaznacza się także udział turystów z Rosji, Włoch, Hiszpanii, Francji. Pracujemy
również mocno nad rynkiem izraelskim i holenderskim. Nie bez znaczenia są także rynki zamorskie, takie jak Japonia czy Chiny, dla których jesteśmy częścią
programu wycieczek objazdowych po Europie.
Każdy rynek ma swoją specyfikę, dlatego sposób
działania i przekaz marketingowy są mocno dopasowane do preferencji odbiorców. Azjatów np. interesują
u nas obiekty dziedzictwa UNESCO, architektura,
z kolei Skandynawowie chętniej korzystają z oferty
spa&wellness lub przyjeżdżają na golfa. Wachlarz
preferencji jest bardzo szeroki. Ważne, aby trafnie
zdiagnozować sobie rynek i profil klienta, tak aby jak
najlepiej wpisać się w jego gusta i dać mu to, czego
w danym momencie potrzebuje.

Poszukiwacz przygód ze smartfonem, zamożna
rodzina z małymi dziećmi, biznesmeni szukający
dobrego miejsca na inwestycję – jak tworzyć ofertę,
która zadowoli wszystkich turystów?
Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Każdy
turysta to indywiduum. Ważne, abyśmy jako region
byli w stanie sprostać tym oczekiwaniom i postawić
na te tematy, w których jesteśmy mocni. Na szczęście
oferta turystyczna Pomorza jest bardzo zróżnicowana.
Przygotowani jesteśmy zarówno na rodziny z dziećmi,
jak i aktywnego poszukiwacza mocnych wrażeń. Rośnie
też popyt na ofertę luksusową, zainteresowanie wypoczynkiem w rytmie slow, czy specjalistyczną turystyka
aktywną. Jednocześnie walczymy o wydłużenie sezonu
i obalamy stereotypy postrzegania regionu przez pryzmat wakacji. Dlatego cały czas stawiamy na alternatywne formy spędzania czasu. Małymi kroczkami idziemy
do przodu. W tej chwili jesteśmy już na etapie, w którym
właśnie turyści zagraniczni wypełniają nam sezon niski
i sprawiają, że jest on również dochodowy.
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NA PRZESTRZENI KILKU OSTATNICH LAT
REGION POMORSKI ODNOTOWAŁ SPORĄ
DYNAMIKĘ WZROSTU PRZYJAZDÓW,
CO SILNIE POBUDZIŁO GOSPODARKĘ
TURYSTYCZNĄ REGIONU.
Jak na tle innych polskich regionów prezentują się statystyki ruchu turystycznego
na Pomorzu?
Na przestrzeni kilku ostatnich lat region
pomorski odnotował sporą dynamikę
wzrostu przyjazdów, co silnie pobudziło
gospodarkę turystyczną regionu. Notowany jest stały wzrost przyjazdów zarówno
z kraju, jak i zagranicy, a Pomorze znajduje
się w czołówce najczęściej odwiedzanych
miejsc w Polsce. Również w tym sezonie
pomorskie ponownie było najchętniej wybieranym miejscem na wakacje – zarezerwowano u nas aż 33,08 proc. noclegów.
Jeszcze kilka lat temu liczba turystów
kształtowała się na poziomie 5–5,5 mln
turystów rocznie. W tej chwili Pomorskie
przyjmuje ok. 9 mln gości. To ogromny
progres, który niezwykle cieszy, ale też motywuje do dalszego działania. Priorytetem
jest dla nas pokazywanie, że Pomorskie to
destynacja całoroczna. Skupiając uwagę na
sezonie niskim, mamy sporą szansę na wejście w ośmiocyfrowe statystyki przyjazdów.
Jakie główne wyzwania stoją przed
pomorską turystyką pod koniec 2017 roku?
Rok 2017 pomimo, że na pewno specyficzny,
utrzyma wskaźniki na wysokim poziomie.

Szacuje się, że zamkniemy go analogiczną do 2016 liczbą ok. 9 mln turystów. To
bardzo ważne aby nie tylko skupiać się na
progresie, ale też w trudniejszych sezonach
nie dopuścić do spadku. Turystyka jak mało
która dyscyplina jest podatna na to wszystko, co dzieje się w otoczeniu. Ważne zatem,
aby szybko reagować i dostosowywać się do
aktualnych zjawisk czy trendów. Kluczowe jest odpowiednie zaprogramowanie
długofalowej polityki promocyjnej regionu
i wykorzystanie pojawiających się szans.
Dodatkowo należy brać pod uwagę zmiany
społeczne, które w dłuższej perspektywie
również mocno wpłyną na kierunek rozwoju oferty turystycznej. Przykład: starzenie
się społeczeństw i stres jako choroba cywilizacyjna to elementy determinujące rozwój
takich dyscyplin jak turystyka medyczna,
srebrna, czy slow life tourism.
Na czym polegają trwające właśnie
spotkania w ramach INComing Poland?
Kto się na nich pojawia? Jakie są
wymierne efekty kontaktów, jakie rodzą
się w czasie takich eventów?
InComing Poland, Gdańsk&Pomorskie
Region to największa impreza networkingowa w Polsce organizowana przez

region, a dedykowana branży turystycznej.
Indywidualne spotkania to szansa na
zawarcie nowych kontaktów biznesowych i trwałych relacji handlowych. Dla
regionu to z kolei inwestycja w rozwój
oferty przyjazdowej i realny wpływ na
włączenie oferty pomorskiej do katalogów
zagranicznych biur podróży. Stwarzamy
warunki do kontraktowania, ściągamy
partnerów zagranicznych realnie zainteresowanych współpracą z pomorską branżą
turystyczną.
Wydarzenie organizujemy już po raz
czwarty. Udział w nim biorą zagraniczni
tour operatorzy i przedstawiciele biur podróży. W tym roku do Gdańska przyjedzie
aż 30 firm z 12 kluczowych dla regionu
rynków takich jak Szwecja, Wielka Brytania czy Niemcy, ale staramy się cały czas
identyfikować nowe, perspektywiczne
rynki. Dlatego też nie zabraknie przedstawicieli z wspomnianych wcześniej Chin,
Izraela czy Holandii, a po raz pierwszy
gościmy także Islandię.
In English
TO MEET THE NEEDS
OF TOURISTS
Everyone who has ever been to Pomerania
knows that the region is an extremely attractive tourist destination. Year by year, it is
gaining in popularity among tourists from
Europe and other continents. We are talking
with Mrs. Krystyna Hartenberger-Pater, the
Director of the Pomeranian Regional Tourist
Organisation, about the development of
tourism in Pomerania.

In the age of the Internet and increased
human mobility, is tourism the same as it
was in, so to say, 20 years ago?
The world is changing, we’re changing as
people and consumers. One triggers the
other. We’re more aware of our needs and
we have higher expectations of life. All
that greatly affects tourism, because our
attitude towards leisure has changed. We
have different incentives, expectations and
needs than we did 20 years ago. At present,
tourism is a charge of energy. It’s discovering, too, but through emotions, exploring,
experiencing, and collecting positive,
stimulating memories.
In theory, the development of the
Internet should result in ongoing
improvement of the quality of tourist
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services – after all, hotels, restaurants and sites such
as museums are rated online. The reputation and
image are build up worldwide, so you have to do
your best to get the best score.
Quality first, that’s the key to success. There is no
room for shortcomings. Customers pay and they
demand. But more and more often, they opt for more
expensive offers, tailored to their individual needs and
expectations.
The tourism industry is becoming specialised, the
quality and variety of our services are appreciated. Our
hotels have very attractive offers, boasting splendid interior decors, attention to detail, and custom solutions.
But there is still room for improvement as regards the
quality of customer service, because there’s nothing
worse than a dissatisfied guest. Besides, all shortcomings in the customer service tarnish the image of the
city or the region. Later, people don’t remember the
name of the place where the ‘slip-up’ happened, but
they say that it was in, for example, Gdańsk.
Where do foreign tourists visiting Pomerania
come from?
Individual trips are determined by the schedule of direct flights, but the situation is different when it comes
to organised trips. In general, the first three areas are
Scandinavia, Germany, and the UK. But there are also
many tourists from Russia, Italy, Spain, and France.
We’ve also been working on the Israeli and Dutch
markets. Other important markets include overseas
countries, such as Japan or China, inhabitants of
which visit us as part of Europe tours.
Every market has its own specific features, so strategies and marketing messages are adapted to the preferences of a given target group. Asians are interested
in, for example, UNESCO sites and architecture, while
Scandinavians opt for our spa & wellness offer or
come to Poland to play golf. The range of preferences
is really wide. It is crucial to identify the market and
the client’s profile in order to satisfy their tastes, needs
and expectations.
An adventurer with a smartphone, a wealthy family
with little children, a businessmen looking for
a good investment location – how to prepare an offer
which will satisfy all tourists?
There is no universal solution. Every tourist is an individual. It is important that the region be able to satisfy
their expectations and play to its strengths. Luckily,
Pomerania boasts a remarkably diverse tourist offer.
We’re ready to host both families with children and
active adventurers. What’s more, we’ve observed a rise
in the demand for luxury offer, slow travel, or specialised active tourism. At the same time, we strive for
the season extension and challenge stereotypes of the
region as a summer holiday destination. That’s why
we strongly promote alternative leisure activities. We
take small steps to move forward. Now, we’ve reached
a stage where foreign tourists visit Pomerania in low
season and make it profitable, too.

What are the tourism statistics for Pomerania against
the backdrop of other Polish regions?
Over the last few years, Pomerania witnessed a considerable increase in the number of visitors, which was
a boost to the tourism economy of the region. A constant increase in the number of tourists – both from
Poland and abroad – has been observed, and Pomerania is one of the most often visited regions in Poland.
Also this season, Pomerania was the most popular
holiday destination again, with 33.08% of accommodation booking.
A few years ago, the number of tourists visiting
Pomerania stood at 5–5.5 million per year. Now, it’s
about 9 million visitors. It’s an impressive progress, and
we’re both very pleased and motivated. Our prime goal
is to promote Pomerania as an all-year destination. If
we focus on the low season, we stand a good chance of
achieving eight-digit statistics of visitors.
What are the main challenges of tourism in
Pomerania at the end of 2017?
The year 2017 has been very specific, however, the
indexes will remain at a high level. It is estimated that
the number of tourists will be similar to the one in 2016,
that is about 9 million visitors. We shouldn’t only focus
on progress, but also prevent the decline in more difficult seasons. Tourism is one of the areas most affected
by current circumstances. Therefore, fast response and
an ability to adapt to current phenomena and trends are
crucial. A long-term strategy for promoting the region
should be developed, and all chances that come up
should be seized. Also, social changes which will shape
the tourist offer of the region in the long run should be
taken into account. An example: population ageing and
stress as a lifestyle disease determine the development
of such fields as medical, silver, or slow life tourism.
What’s the aim of the meetings held as part of
INComing Poland? Who participated in the event?
What are the measurable effects of such a form of
networking?
InComing Poland, Gdańsk&Pomorskie Region was the
biggest networking event in Poland organised by the
region and dedicated to the tourism industry. Individual meetings were a chance to establish new business
contacts and permanent business relations. On the
other hand, for the region, it was an investment in developing its tourist offer and a chance to have an actual
influence on including Pomerania in the offer of foreign
travel agencies. We created conditions for contracting
and invited foreign partners truly interested in the
co-operation with Pomerania’s tourism industry.
The event has been held for the fourth time. The
participants included foreign tour operators and
representatives of travel agencies. This year, as many as
30 companies from 12 key markets such as Sweden, the
UK, and Germany came to Gdańsk, but we also aimed
at identifying new, prospective markets. That’s why we
invited representatives from China, Israel, the Netherlands, and – for the first time – Iceland.
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CZYTANIE WEDŁUG SARAMONOWICZA

POWIEŚĆ MOJEGO ŻYCIA

wyd. PIW, Warszawa 2017

J

eśli istnieją książki życia, to „Budowniczy ruin” z pewnością jest moją. Od
1988 roku, kiedy przyjaciel podarował
mi ową powieść austriackiego pisarza
Herberta Rosendorfera, popełnioną
z miłości do „Rękopisu znalezionego
w Saragossie”, przeczytałem ją dziesiątki
razy, zajeżdżając egzemplarz z jedynego
wydania z 1972 roku do imentu.
Przez całe lata tropiłem potem „Budowniczego” po zakurzonych antykwa-

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

In English

THE NOVEL OF MY LIFE
The book of my life, if something
like that exists, is ‘The Architect of
Ruins’. Since 1988, when my friend gave
me that novel of an Austrian writer,
Herbert Rosendorfer, inspired by ‘The
Manuscript Found in Saragossa’, I’ve
read it dozens of times, exploiting to
the full my copy of the one and only
1972 edition.
For many years, I was searching for
‘The Architect of Ruins’ in stuffy second-hand bookshops all over Poland.
Without success. Fortunately, the Internet offered new opportunities: second
hand books began to be sold online. So
I began to buy all available copies of
the 1972 edition. My wife suggested that
I should go see a shrink. She was afraid
that ‘The Architect of Ruins’ might
trigger a mania in my case just like
J. D. Salinger’s ‘The Catcher in the Rye’
did in the case of John Lennon’s killer.
But I wasn’t lusting for blood. Quite the
contrary: I wished to save a novel that
I regarded as a masterpiece of sophisticated entertainment. So for Rosendorfer’s novel, I was what the Global Seed
Vault sunk through deep permafrost on
Spitsbergen is for Mother Earth plants.
I would sometimes give a copy of the
book to my friends who were worth it,
but primarily, I sheltered ‘The Architect’ from the pit of nothingness, occasionally persuading, without success,
Polish publishers to republish the book.
And when I lost all hope, it turned
out that the impossible became possible.
And today – 45 years after its first
publication! – everyone can easily
buy and read this masterly-written,
brilliant and full of irony Chinese-box
novel, where every story opens another
story, in which someone spins a yarn
unaware that he himself is a character
in a story told by an unknown narrator.
Oh, how I envy you that you will
read it for the first time!

Zdjęcie autora: Dorota Czoch, Zdjęcie okładki: Mat. Prasowe

Herbert Rosendorfer
„BUDOWNICZY RUIN”

riatach w całej Polsce. Bez powodzenia.
Szczęśliwie internet stworzył nowe szanse: sprzedawcy ksiąg używanych zaczęli
publikować swoje oferty w sieci. W odpowiedzi zacząłem skupować wszystkie
egzemplarze z 1972 roku, jakie się tylko
pojawiały w sieci. Żona sugerowała terapię, bojąc się, by „Budowniczy ruin” nie
stał się dla mnie katalizatorem podobnej
manii, co „Buszujący w zbożu” J. D. Salingera dla zabójcy Johna Lennona. Ale ja
nie dyszałem żądzą mordu. Wprost przeciwnie: pragnąłem ocalić powieść, którą
uważałem za arcydzieło błyskotliwej
rozrywki. Byłem więc dla książki Rosendorfera niczym wydrążony w wiecznej
zmarzlinie Spitsbergenu Globalny Bank
Nasion dla roślin Matki-Ziemi. Zdarzało się, że obdarowywałem niektórymi
egzemplarzami co godniejszych przyjaciół, ale przede wszystkim chroniłem
„Budowniczego” przed miazgą nicości,
od czasu do czasu namawiając polskich
wydawców – niestety bezowocnie - by go
wreszcie wznowili.
A kiedy już straciłem na to nadzieję,
okazało się, że niemożliwe stało się możliwe. I dziś – po 45 latach od pierwszego
wydania! - każdy bez problemu może
już kupić i przeczytać tę mistrzowską,
błyskotliwą i pełną ironii powieść szkatułkową, gdzie każde opowiadanie otwiera
kolejne opowiadanie, w którym ktoś snuje
opowieść bez świadomości, że sam jest
przedmiotem opowieści nieznanego mu
narratora.
Boże, jak ja Wam zazdroszczę, że będziecie to czytać po raz pierwszy!
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JESIEŃ

w pralni
na Smutnej

Amatorzy. Dopiero teraz zaczną narzekać,
jaką to oni mają depresję, jaką chandrę
jesienną, jak fatalnie reagują na brak promieni
słonecznych.

ilustracja: Katarzyna Gnacińska

O

na, nawet jeśli słońce wypala na jej nosie rude
piegi, potrafi zorganizować sobie zawody
w nieuśmiechaniu się na czas. Kiedy w upalny
lipcowy dzień kupuje mineralną lekko gazowaną i paczkę cienkich mentolowch, a kasjer pokazuje uzębienie,
upewniając się, czy o czymś przypadkiem nie zapomniała i czy w czymś jeszcze może pomóc, odechciewa
się jej tego lata jeszcze bardziej.
Jesienią jest inaczej. Wtedy nawet sprzedawcy nie mają
ochoty doradzić w wyborze drożdżówki na śniadanie,
wypowiadają dużo mniej słów, a to, że ona nie odzywa
się do nich w ogóle, nie uznaje się za nieuprzejmość.
Jesienią poczytywana jest za całkiem normalną. Przestaje
być wyrzutkiem, dziwakiem, który nie lubi, jak jest ciepło, a lubi tę poetycką na wskroś słotę. Normalni ludzie
mają przecież zupełnie odwrotnie. W październiku, gdy
zatoki eksplodują z bólu, gdy wszyscy narzekają, poddają
się wirusom grypy, a przede wszystkim łapią słynną
depresję, ona nareszcie czuje się prawowitym członkiem
tego porypanego społeczeństwa.
Wcale nie jest wyjątkowa. Ona jest inna, swą innością
ani zachwycona, ani przerażona. Ni to ją boli, ni pasjonuje, ot, po prostu jest panią jesienią.
Kiedy inni dziedziczą po rodzicach dobre geny, które
potem objawiają się długimi nogami, nieprzeciętną
inteligencją albo szlachecką niebieską krwią w żyłach,
ona po matce wiośnie i ojcu lecie nie dostała nic, bo
z połączenia tych dwojga wyszła pokręcona spirala
DNA jesieni. W dodatku stereotypowa. Bo kasztanowe loki na głowie może mieć tylko pani jesień. Wiatr
z ochotą je rozwiewa, chodzi potem potargana jak
pościel na łóżku, którego znowu nie zasłała. Kolejny
raz nie pozbierała z podłogi brudnej bielizny, tworzącej

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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wstydliwy koronkowy labirynt prowadzący
do sypialni. Musi w końcu posegregować
pranie, koronki ustawić na trzydzieści,
bawełnę na czterdzieści, a ręczniki na sześćdziesiąt. Ma za mało bielizny, ręczników
i ubrań, więc pralkę włącza rzadko, chociaż
tak lubi dudniący odgłos jej pracy. Sortowanie tych markowych butikowych szmatek
sprawia pani jesieni przyjemność i trochę
podnieca. Najbardziej podniecałoby ją pranie posiłowniowych męskich T-shirtów, ale
nie ma w okolicy ani siłowni, ani mężczyzn.
Mogłaby otworzyć pralnię i prać
wszystkim zdesperowanym albo zdepre-

cjonowanym ludziom ich smutki i stresy.
A jesienią, wiadomo, pralniany interes
idzie najlepiej. Przyjmowałaby te jesienne
kurtki, płaszcze, palta, trencze i prochowce do czyszczenia, przygotowywałaby je na
deszcz, liście i listopadowe łzy. W małym
głośniku grałby jazz, a nie pogodowe
radio dla optymistów. Nie uśmiechałaby
się do klientów, bo nie tego by oczekiwali.
Stworzyłaby kultowe miejsce spotkań,
chodziłoby się tam powdychać smutek
i rozpacz, przesiąknięte byłyby nim nawet
świeżo wyprane koszule. Byłaby znana
z tego, że poprawia nastrój, pogarszając go,

ci podobni do niej, zmęczeni na przykład
presją wiosennego obowiązku zakochania
się, mówiliby: „Chodźmy na Smutną, do
pralni pani jesieni, do ostatniego bastionu normalności w tym popieprzonym
wesołym miasteczku zwanym miastem
stołecznym!”. A ona witałaby atrakcyjnym cennikiem płukania ubrań w płynie
z goryczy, żalu i boleści duszy, a grzeczne
dzieci swoich gości nagradzałaby naklejką
z chmurką z piorunkiem.
Paliłaby przed wejściem te swoje
cienkie mentolowe, nie przeszkadzałby jej
deszcz, trzeba przecież czasem zmoknąć.
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PALIŁABY PRZED WEJŚCIEM
TE SWOJE CIENKIE MENTOLOWE, NIE
PRZESZKADZAŁBY JEJ DESZCZ, TRZEBA
PRZECIEŻ CZASEM ZMOKNĄĆ.
Nie widać wtedy łez, bo pani jesień czasem by sobie
płakała, jej też się coś od życia należy. Płakałaby też,
słuchając jazzu nad żelazkiem parowym w swojej
pralni na Smutnej, niezależnie od pory roku płakałaby za wszystkich zadowolonych niepoprawnych
optymistów, za miliony szczęśliwych cierpiałaby,
za tych, co oddają płaszcze do prania też uroniłaby
łzę. Bo ona jesienią jest cały czas, a pozostali piorą
chemicznie swoje jesionki tylko raz w roku.

In English

AUTUMN IN THE LAUNDRY ON
SAD STREET
Amateurs. Only now will they begin to complain about
their depression, autumn blues, and a lack of sunlight.
She can take on non smiling challenges even if the
sun brings out a sprinkling of golden freckles across
her nose. When she buys a bottle of sparkling water
and a pack of slim menthol cigarettes on a scorching
hot July day, and the shop assistant gives her a toothy
grin and asks whether she needs anything else, she’s
even more fed up with summer.
It’s different in autumn. Shop assistants don’t feel
like advising on the selection of buns for breakfast,
they speak less and don’t consider her to be rude
when she doesn’t say a word to them. She is regarded
as quite normal in autumn. She’s no longer an outcast,
a weirdo who doesn’t like when it’s warm and prefers
this poetic rainy weather. As opposed to normal
people. In October, when sinuses ache badly and
everybody complains, falls ill with the flue and gets
the famous autumn blues, she finally feels that she’s
a true member of this mad community.
She isn’t special at all. She is different, but it’s nothing amazing or scary. She doesn’t feel particularly bitter
about it or fascinated by it; she’s just Ms Autumn.
Other people receive good genes from their parents
– genes for long legs, high intelligence or noble blue
blood in their veins. She didn’t get anything from
her parents, Mother Spring and Father Summer – the
combination of the two created a twisted spiral of autumn DNA. On top of that, a stereotyped one. Only

Ms Autumn may have chestnut, curly hair. The wind
tousles it eagerly, so she looks messy like her unmade
bed. Her underwear, which she left on the floor again,
has created an embarrassing maze of laces leading to
her bedroom. It’s high time she sorted her laundry
out, laces at thirty degrees, cotton at forty, and towels
at sixty. She is short of underwear, towels and clothes,
so she rarely does the washing even though she really
likes the rumble of the washing machine. Sorting
these designer outfits makes Ms Autumn happy and
a bit excited. She would be thrilled to wash men’s
gym T-shirts, but there are no gyms or men near her.
She could set up a laundry and wash sorrows and
stresses of all desperate or belittled people. And
everyone knows that the laundry business does best
in autumn. She would take autumn jackets, coats,
cloaks, trenches and wraps and prepare them for the
rain, leaves and November tears. There would be jazz
music in the background instead of weather forecasts for optimists. She wouldn’t smile at her clients,
because they wouldn’t expect her to do that. It would
be a cult meeting place, where people would come to
breathe in sorrow and despair; even freshly washed
shirts would be soaked in nostalgia. She would be
known for keeping people’s spirits up by getting
them down. Those fed up with the pressure of falling
in love in spring would say, ‘Let’s go to Sad Street,
to Ms Autumn’s laundry, to the last stronghold of
normality in this crazy happy city called the capital!’
She would welcome them, offering attractive prices of
softening clothes in bitterness, regret and sorrow, and
she would give stickers with a cloud and a thunder to
well-behaved children of her guests.
She would smoke her slim menthol cigarettes in
front of the entrance and she wouldn’t mind the rain
at all – one has to get wet from time to time. Tears
don’t show in the rain. Ms Autumn would sometimes cry, she deserves that, too. She would also cry
while listening to jazz music over a steam iron in her
laundry on Sad Street; regardless of the season, she
would cry for all cheerful, incurable optimists, suffer
for millions of happy people, and shed a tear for those
who take their coats to the laundry. Because she is autumn all the time, and others have their coats washed
only once a year.
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Listopadowa
rozgrzewka
Listopad jest miesiącem, w którym trochę zwalniamy i coraz więcej czasu
spędzamy w domu. Stąd też parę lat temu narodził się we mnie pomysł, by
urozmaicić jesienne wieczory i spotykać się z przyjaciółmi raz w tygodniu, by
ugotować obiad, zupełnie inny niż na co dzień.
tekst i zdjęcia: Aleksander Domański
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i, którzy nie do końca lubią pichcić lub też pichcenie ich stresuje, mogliby nie widzieć niczego fajnego w pomyśle takich
wieczorów. I właśnie ten przepis dedykuję wszystkim tym,
którzy mają trudności z kreatywnym gotowaniem. Jest on dowodem
na to, że prosto i bez spędzenia połowy dnia w kuchni można wyczarować coś wyjątkowego i całkiem efektownego.
Ale po kolei. Spotykamy się ze znajomymi i zaczynamy się
zastanawiać, na jakie smaki mamy chęć, jakie sezonowe warzywa są dostępne w listopadzie oraz jakie dania możemy z nich
wyczarować. Pierwszym i chyba mało zaskakującym warzywem, które przychodzi nam na myśl w tym okresie, jest dynia.
Drugi pomysł to trochę mniej popularne u nas kasztany jadalne.
Właśnie one, w połączeniu z dynią oraz przyprawami takimi jak
pomarańcze, imbir i cynamon, idealnie rozgrzewają w jesienne
wieczory. Szybko się przekonacie, że takie kremowe i rozgrzewające połączenie szybko stanie się Waszym ulubionym daniem
w listopadowe dni.
Cały proces należy zacząć od ugotowania kasztanów. Do
garnka wrzucamy ponakrawane kasztany, szczyptę soli oraz
laskę cynamonu. To nada kasztanom wyjątkowego korzennego
aromatu. Dynię kroimy w kostkę i delikatnie podsmażamy na
maśle. W międzyczasie wciskamy sok z pomarańczy, po czym,
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gdy tylko dynia zacznie się rumienić, należy dodać wraz z bulionem. Dynia powinna się gotować w takim wywarze około pół
godziny. Wszystkie jej kawałki w tym czasie powinny idealnie
zmięknąć. Mamy więc czas, żeby spokojnie zetrzeć imbir i trochę skórki z odparzonej cytryny – dodajemy to do naszej dyni.
Na koniec wszystko należy zblendować i zostawić zupę jeszcze
chwilę na ogniu. Kasztany obieramy i siekamy na drobniejsze
kawałki tak, by każdą podawaną porcje posypać jeszcze garścią
aromatycznych kasztanów (można je zastąpić prażonymi pestkami dyni, orzechami lub wszystkim innym, co mamy pod ręką
i wydaje nam się smaczne).
Taki krem będzie dla nas prawdziwą bombą witaminową począwszy od soku z pomarańczy, która zawiera potężną dawkę
witaminy C, poprzez działający antybakteryjnie i przeciwwirusowo imbir, aż do samej dyni, która jest idealna dla cukrzyków, ponieważ podnosi poziom insuliny w naszej krwi. Do
tego dochodzą kasztany, które skutecznie uzupełnią nam braki
magnezu i również są idealnym źródłem witaminy C, której
jesienią nigdy nie za wiele.
Zachęcam więc do złożenia wizyty w osiedlowym warzywniaku
i ugotowania zdrowej, jesiennej zupy. Ciesz się z jej rozgrzewającej
mocy wraz z przyjaciółmi!

Składniki:
•
•
•
•
•
•
•
•

1,5 kg dyni
4 pomarańcze
1,5 litra bulionu
1 cytryna
1 cm korzeń imbiru
30 g masła
Laska cynamonu
12 kasztanów

Ingredients:
•
•
•
•
•
•
•
•

1,5 kg of pumpkin
4 oranges
1,5 litres of broth
1 lemon
One-centimetre long ginger root
30 grams of butter
1 cinnamon stick
12 sweet chestnuts
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NOVEMBER WARM-UP
November is a month in which we slow down a little
bit and spend more and more time at home. That’s
why several years ago I came up with an idea to spice
up the long autumn evenings and meet with friends
once a week to cook an unusual meal.
Those who don’t like cooking too much or simply find it
stressing normally won’t find anything appealing in the
idea of spending evenings on group cooking. And it is
precisely for all those who have difficulties with creative
cooking that I dedicate this recipe. Said recipe is a proof
that you can conjure up something exceptional and
impressive without much difficulty or being stuck in
the kitchen for half a day.
But first things first. We meet with our friends and
start to wonder what flavours we would like to eat, what
seasonal vegetables we can buy in November, and what
kind of dishes we can prepare with them. Perhaps
unsurprisingly, one of the first vegetables that springs
to our mind at this time of year is pumpkin. Another
interesting idea involves sweet chestnuts, somewhat
less popular in Poland. Chestnuts, in combination with
pumpkin and such additives as oranges, ginger and cinnamon, can warm us up on autumn evenings. Before
you know it, this creamy and warming combination
will become your favourite November dish.

The procedure starts from cooking the chestnuts.
We put incised chestnuts into the pot, and then add
a pinch of salt and a cinnamon stick. It will give the
chestnuts an exceptional, spicy aroma. Next, we cut
the pumpkin into pieces and gently stir-fry them on
butter. Meanwhile, we squeeze oranges to make orange
juice – as soon as the pumpkin starts to turn brown, we
add the orange juice with broth. The pumpkin should
be cooked in the resultant brew for about half an hour.
In this time, all the pieces should become perfectly soft.
Now, we have ample time to grate ginger and some skin
of a scalded lemon – then we add both ingredients to
our pumpkin. We blend everything together and then
leave the soup to cook for a little longer. Next, we peel
the aromatic chestnuts and cut them into smaller pieces,
so that we can sprinkle them on each served portion
(instead of chestnuts, we can use roasted pumpkin
seeds, nuts or whatever is at hand and seems tasty).
A cream of this type makes a real vitamin bomb
for us – starting from orange juice that contains
a powerful dose of vitamin C, through antibacterial
and antiviral ginger, to pumpkin that is perfect for
those suffering from diabetes, as it raises the level of
insulin in our blood. Sweet chestnuts, on the other
hand, will successfully boost our magnesium levels
and provide us with loads of vitamin C that is indispensable especially in autumn.
With all that in mind, I heartily encourage you
to visit your local greengrocer and cook a healthy
autumn soup. Enjoy its warming power together
with your friends!
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Raz

ROBAK,
a raz

SZYBA
Olga Bołądź – aktorka, matka, córka... persona,
klaun, pierrot? Jakie maski, poza oczywistą kreacją
postaci zakłada aktor? Czy można osiągnąć taki
poziom świadomego rodzicielstwa, żeby nie
zaszczepiać w dziecku swoich lęków? Jak zdjąć
wszystkie kulturowe i społeczne „kalki” i dotrzeć
do siebie? I wreszcie, jak nauczyć się żyć tu i teraz?
tekst i zdjęcia: Aleksandra Michael
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UWAŻAM SIĘ ZA OSOBĘ
WEWNĘTRZNIE DOROSŁĄ, KTÓRA
PRZEZ CAŁE SWOJE ŻYCIE MIAŁA
ZALECENIE I ZAPAMIĘTAŁA TĘ
LEKCJĘ, ŻE MUSISZ OCHRONIĆ
W SOBIE WEWNĘTRZNE DZIECKO...
Chciałabym, żebyś mi powiedziała jak
postrzegasz świat wokół siebie, jak się
z nim komunikujesz. Czy zakładasz maski?
Chyba nie jestem mistrzynią w tej konkurencji. Jako maskę rozumiem sumę
tego, czym jest nasze wychowanie i tego,
co nakłada na nas kultura. Można to
nazwać maską, ale można też powiedzieć,
że od dzieciństwa, w rezultacie wychowania przez naszych rodziców, a potem
przez całą edukację i spotkania z innymi
ludźmi, uczymy się dostosowywać. Ja
tak właśnie mam. Dostosowuję się do
sytuacji. Czerpię z całego swojego doświadczenia, żeby wiedzieć, jak mam się
w danej sytuacji zachować.
Czuję to teraz na bieżąco, wychowując mojego syna. Staram się go nauczyć
funkcjonowania w społeczeństwie, będąc
uważną na to, jakim jest człowiekiem. Bardzo mi zależy, żeby nie przysłonić tego jego
wewnętrznego ja, które w nim odkrywam.
Masz poczucie dostępu do swojej
prawdziwej siebie?
To jest proces, który udaje mi się czasem
obserwować. Wiąże się to z tym, że na każdym kroku, na którym się oczywiście łapię,
staram się być uważna na siebie. Wydaje
mi się, że jestem teraz najbliżej prawdziwej siebie. Czuję się najbardziej świadoma. Jest takie powiedzenie, że pierwsze
osiemnaście lat to wychowanie, a drugie
osiemnaście to dochodzenie do tego, kim
się jest. Dlatego na co dzień staram się żyć
uczciwie sama ze sobą – ze wszystkimi
swoimi plusami i minusami.
Przeżyłaś moment, w którym naglę
zaczęłaś dostrzegać samą siebie?
Nie. Nie spadło na mnie światło. Bardziej
świadomość przychodząca z każdym
doświadczeniem. Niestety przeważnie

konstytuują nas trudne przeżycia, jednak
mam nadzieję, że nauczę się budować też
na tych dobrych, że będę świadoma tego,
co się ze mną dzieje. Nie wiem, jak to ująć,
bo nie znam się na karmach, ale chyba do
nich właśnie bym to porównała. Zależy mi,
żeby uczyć się na swoich błędach. Chociaż
to nie są błędy, to są życiowe doświadczenia, raz lepsze, raz gorsze. Podchodzę do
życia spokojnie. Okres nastoletniego buntu
mam już dawno za sobą.
Buntowałaś się? Jak to wyglądało?
Dobrze się bawiłam, tak to w każdym razie
wyglądało z mojej perspektywy. Przechodziłam swoje bunty wśród przyjaciół, którzy doświadczali tego samego. I mimo że
należeliśmy w liceum raczej do kręgu osób,
które nie za bardzo przejmują się edukacją,
to widzę, że każdy poszedł w stronę swoich
pasji i zawalczył o to, żeby być sobą. A wydaje mi się, że to jest w życiu najważniejsze.
Od samego początku byłaś pewna drogi,
którą wybrałaś?
Wydaje mi się, że miałam mnóstwo szczęścia, że zaryzykowałam i poszłam w ten
zawód. Że postawiłam na to i to się udało.
To było intuicyjne?
Tak. Raczej tak.
Wchodzenie w stany emocjonalne musi
być trudnym, bardzo intensywnym
procesem. W jakimś sensie „karmisz
postać sobą”. Nie gubisz się czasem
w tym, kim i gdzie jesteś?
Trudno mi się do tego ustosunkować, bo
nigdy czegoś takiego nie doświadczyłam.
Raczej granie na maksa okupuję dużym
zmęczeniem i wewnętrznym dojrzewaniem. Uważam się za osobę wewnętrznie
dorosłą, która przez całe swoje życie
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miała zalecenie i zapamiętała tę lekcję, że musisz
ochronić w sobie wewnętrzne dziecko, które ma
mieć cały czas ochotę na zabawę. Mimo że kiedy
płaczę na ekranie, to płaczę autentycznie, i dużo
mnie to kosztuje. Ale nie mnie, Olgę Bołądź, tylko
postać, którą gram. Wiem, że muszę utrzymać
się w tym stanie skupienia, mając w perspektywie
kolejne duble. A kiedy jest już po scenie, to wiem,
że moja postać już to przeżyła. I zastanawiam się
raczej nad tym, co będzie przeżywała dalej. Nie
przynoszę tych emocji do domu. Jedyna rola, którą

tak silnie doświadczyłam, to rola Agaty Mróz. Przez
cały film odnosiłam się do tego co naprawdę się
wydarzyło. Prawdziwie to przeżywałam, byłam
tym wykończona i smutna. Ale kiedy skończyły się
zdjęcia i przyszłam do domu, to była już tylko Olga,
zmęczona po roli. Nie okupywałam tego nigdy
swoją prywatną traumą.
Jesteś osobą emocjonalną?
Tak, bardzo. Czasem powinnam przyjmować pewne
rzeczy na chłodno, a przyjmuję je „na gorąco”. Ży-
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skrajnej. Nie wpadam w takie stany,
z których nie potrafię wyjść. Bardzo
szybko się zapalam, ale równie szybko
mi to przechodzi. Jestem impulsywna,
ale też sama się studzę.
Rozum też potrafi wciągnąć...
Tak, co jakiś czas jesteśmy niewolnikami
jednej myśli.

ciowo bardzo emocjonalnie angażuję się
w różne rzeczy. Dzięki temu mam łatwość
wchodzenia w emocje różnych postaci.
A potrafisz kontrolować swoje emocje?
Staram się. Można się tego nauczyć. Mój
zawód jest blisko psychologii, może nie
samej w sobie, ale jestem świadoma tych
procesów. Kiedy jestem w jakiejś emocji,
to wiem, że ona się skończy. Mam
instynkt przeżycia. Nie mam struktury
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Czytam teraz książkę, która zachęca do
skupieniu się na tym co jest teraz.
Zgadzam się z tym. Jestem teraz na takim
etapie życiowym, że zaczynam odkrywać,
że w każdej filozofii i religii o to chodzi.
Jeżeli ty jesteś szczęśliwy sam ze sobą, to
będziesz wybierać dla siebie dobre rozwiązania. A te dobre rozwiązania będą też
dobre dla innych. Nie zamęczysz się swoimi
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CIESZĘ SIĘ Z DOJRZAŁOŚCI,
KTÓRA PRZYCHODZI Z
WIEKIEM I DOCENIAM, ŻE
WRAZ Z UPŁYWEM CZASU MAM
LEPSZY KONTAKT Z SAMĄ SOBĄ.
emocjami i nie będziesz projektować, tylko patrzeć
na to, co jest rzeczywiste. To jest chyba coś, czym my
kobiety się wyróżniamy, że za bardzo tkwimy w emocjach, za bardzo się im przyglądamy, nadając zbyt duże
znaczenie. Ostatnio przeczytałam (co bardzo mnie
ubawiło) „Dwadzieścia cztery sentencje zen na wesoło”.
Moja ulubiona sentencja to: „Pamiętaj, raz jesteś robakiem a raz szybą. Liczy się odniesienie”.
Cieszę się z dojrzałości, która przychodzi z wiekiem
i doceniam, że wraz z upływem czasu mam lepszy
kontakt z samą sobą. Zależy mi na takiej sytuacji
w życiu, żeby być jak najbliżej siebie. Cały świat mnie
odbija ode mnie samej. Dlatego od kilku miesięcy
w ogóle nie oglądam telewizji. Kiedyś to uwielbiałam.
Jestem tak zmęczona impulsami, które docierają i stymulują mój mózg, że postanowiłam odstawić telewizję.
Sama wybieram to, czego słucham. Telewizja służy
nam tylko do kanałów z bajkami.
Mamy to samo, choć wydaje mi się, że bajki też
nasycane są coraz większą ilością podprogowych
informacji.
Dlatego ja je filtruję. Mam dwa kanały, które puszczam i nie pozwalam mu oglądać bajek dla starszych
dzieci. Uważam, że jest w nich zbyt dużo przekazów.
Bajki mają być miłe. Nie chcę, żeby Bruno się bał.
Kiedyś kończyłam swój dzień z TVN24, teraz już
tego nie robię. Nie chcę mieć dostępu do takiej szerokiej
gamy informacji, bo zaczynam czuć się sterowana
i zastraszana. Jest tyle złych rzeczy, że wydaje się, że
wszystko zaraz ulegnie zagładzie. Wyłączam to, żeby
chronić siebie.

In English

ONCE A BUG, ONCE
A WINDSCREEN
Olga Bołądź – an actress, a mother, a daughter…
a personage, a clown, a pierrot? Apart from the
obvious creation, what masks does an actress put
on? Is it possible to achieve such a level of conscious
parenting at which you don't instil your own fears
in your children? How to get rid of all cultural and
social “copies” and reach your inner self? And finally,
how to learn to live here and now?

Could you tell me how you perceive the world
around you how you communicate with it? Do
you put on any masks?
I suppose I’m not adept at that. I understand
a mask as a sum of what our upbringing is and
what culture imposes on us. You can call it a mask,
but you can also say that since childhood, as
a result of upbringing, and through the whole education period, when we meet other people, we learn
the skill of adaptation. It’s the same with me. I adapt to a given situation. I use my entire experience
to know how to act at particular circumstances.
I feel it all the time now, when I bring up my song.
I strive to teach him how to live in the society, taking into account what kind of person he is. I really
don’t want to supress his inner self I discover in him.
Do you feel you’ve reached your inner self?
It’s a process, which I can sometimes observe. At
every step, I try to be self-aware. I believe that now
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I’m the closest to my inner self as I’ve
ever been. I feel the most self-aware.
As saying goes, upbringing is the first
eighteen years; in the next eighteen
years, we find out who we really are.
That’s why on a daily basis, I try to be
honest with myself – with all my good
and bad points.
Have you ever felt that you see the inner you?
No, I haven’t. The light hasn’t come
upon me yet. It’s rather awareness
gained with every experience. Unfortunately, we’re usually shaped by difficult
experiences, but I hope that I’ll learn
to build on the good ones as well; that
I’ll be aware of what happens to me.
I don’t know how I shall put it, because
I don’t know much about karma. But I’d
compare it to karma. I’d really like to

learn from my mistakes. Even though
they’re not ‘mistakes’, but life experiences; sometimes better, sometimes worse.
I have a calm attitude. My teenage
rebellion period is long gone now.
Were you a rebel? In what way?
I had fun, or least I thought so from my
perspective. I went through the rebellion
period with my friends, who experienced
the same. And even though at high school,
we didn’t really care about our education,
I can see now that we all followed our
passions and fought for being able to be
ourselves. And it seems to me that’s what
matters the most.
Were you sure from the very
beginning that the path you’d chosen
was the right one?

I suppose I was really lucky to take the risk
and choose my profession. To put all my
eggs in one basket. And I succeeded.
Was it intuitive?
Yes. I think so.
Getting into various emotional states
must be a difficult and really intensive
process. Your characters ‘feed on you’ to
some extent. Don’t you forget from time
to time who and where you are?
It’s difficult to say, because I’ve never
experienced something like that. Acting
saps my energy, but it also makes me more
mature. I consider myself to be emotionally mature. I’ve learned the lesson repeated
over the years that I must protect my inner
child, so that it continues to want to play.
And even though when I cry on the screen,
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Are you an emotional person?
Yes, very much. I should sometimes distance myself
from some things, but instead, I react ‘at the heat of
the moment’. I emotionally engage in a variety of
things, thanks to which I’m able to render emotions of
various characters.
Are you able to control your emotions?
Well, I try. You can learn that. My profession has a lot
in common with psychology, perhaps not psychology per se, but I’m well aware of these processes.
When I experience an emotion, I know that it’ll end.
I have a survival instinct. I don’t experience extreme
emotions. I don’t get into states I can’t get out of. I get
all fired up really fast, but it doesn’t take much to get
over it. I’m impulsive, but I can calm myself down.
Reason can also engage…
That’s right, from time to time, we’re slaves to one
thought.

I cry for real, and it costs me a lot. But not me, Olga
Bołądź, but a character whom I render. I know that
I must keep that state of mind, with the perspective of
many other takes. And when the scene is over, I know
that my character has already gone through it. And
I rather wonder what she’ll go through next. I don’t
take these emotions home. The only role which has
affected me really much was the role of Agata Mróz.
All the time I was reffering to what really happened.
It really affected me, I was exhausted and sad. But
when the shooting was over and I came home, there
was only Olga, tired after the role. It’s never been
a personal traumatic experience.

I’m reading a book now which encourages you to
focus on what’s here and now.
I agree. Now, I’m at a stage where I begin to discover
that every philosophy and religion is about that. If you’re
happy with yourself, you will choose good solutions. And
these good solutions will also be good for other people.
You won’t drone on about your emotions and you won’t
project, but you’ll look at what’s real. I suppose that’s characteristic of us, women, that we get too emotional, we
analyse our feelings too closely and overestimate them.
I’ve recently read (which made me laugh) ‘Dwadzieścia
cztery sentencje zen na wesoło’ (English: Twenty-four zen
sentences for fun). My favourite one is: ‘Remember, once
you’re a bug, and once you’re a windscreen. It depends on
the point of reference.’
I’m glad about the maturity which comes with age
and I appreciate that over time, I have a better contact with myself. I’d really like to be as close to myself
as possible. The whole world distances me from myself. That’s why for a few months, I haven’t watched
television. I used to love it. But I’m so sick and tired
of impulses stimulating my brain that I decided to
quit. I choose what I listen to. We use television only
to watch cartoons.
It’s the same with us, but I suppose that cartoons are
also full of more and more subliminal stimuli.
That's why I filter them. There’re two channels which
we watch, and I don’t let my son watch cartoons for
older children. I think there is too much information
in them. Cartoons are supposed to be nice. I don’t
want Bruno to be afraid.
I used to finish my day with TVN24, but I don’t
do that anymore. I don’t want to have access to such
a wide range of information because I begin to feel
controlled and intimidated. So many bad things happen in the world; it seems to me that.
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NCE Nice

B

ardzo lubię przylatywać na lotnisko boją się tego, że dusza szybciej się wyw Nicei. Samoloty skręcają na
mknie? A tak, przy zamkniętym oknie,
wysokości Wyspy Świętej Honoraty obija się o ściany i ze złości, że nie ma
koło Cannes, a potem łagodnie kładą się
gdzie uciec, pastwi się jeszcze bardziej
w powietrzu - tak, jakby miały wylądować nad - i tak już umęczonym do granic
na wodzie, a nie na pasie startowym.
możliwości - ciałem chorego.
Ale nie lubię z Nicei wylatywać. Być
Przyłożyła głowę do poduszki, pod
może dlatego, że zostawiam za sobą
pergaminowy policzek włożyła ręce
niespotykany nigdzie indziej lazur wody
ze starannie opiłowanymi paznokciaw Beaulieu-sur-Mer, przytulne muzeum
mi. Miała dosyć. Ciężki był Jej oddech
z pracami Picassa w Antibes i obłędi powieki. Wiedziałem, że chce umrzeć.
ne, złote wschody Księżyca w Monaco.
W starości nie ma nic dobrego – powiePodczas wylotu lotnisko wydaje mi się
dział mi ktoś wczoraj. To po co jest stachaotyczne, przygnębiające i nieprzyjarość? – zapytałem naiwnie. Może po to,
zne. W takich okolicznościach poznałem żeby zdążyć z tym, czego nigdy nie miało
Pascala, który siedział obok mnie na hali się czasu zrobić wcześniej? Ale przecież
odlotów i w pewnym momencie poprosił, kiedy jest się starym, nie ma się już na to
żebym przypilnował jego babcię, bo
siły i ochoty. Więc po co? Po co?
musi iść do toalety. Po czym wręczył mi
– Te kwiaty… - powiedziała cichutko,
urnę z czarnego, żyłkowanego granitu,
wskazując na bukiet tuberoz, stojący na
w kształcie walca, ozdobioną srebrną
komódce. – Tak? – zbliżyłem ucho do Jej
różą. Kiedy wrócił z toalety i przejął ode
twarzy, żeby nie uronić ani jednego słowa.
mnie „babcię”, zaczął mówić, nie zwra– Te kwiaty są od Ciebie. Ja to wiem… I to
cając nawet uwagi na to, czy słucham.
była Jej ostatnia w życiu pewność”.
„Patrzyłem na Nią jak gaśnie. I nic nie
mogłem zrobić. Przykucnąłem przy Jej
In English
łóżku na krześle, które – kiedy siadała
– stawało się oparciem dla Jej rąk i zbyt
NCE NICE
ciężkiej głowy. Moja twarz wyrażała
troskę i zalęknienie, a nogi skierowane
I really like to arrive at the airport in Nice.
były ku drzwiom. Część mnie chciała
Planes turn above SaintHonorat Island
być z Nią jak najdłużej, a część szykowanear Cannes and go down gently as if they
ła plan ucieczki z tego dusznego pokoju.
were to land on water, not on the runway.
Czy zawsze w pokojach umierających
But I don’t like to depart from Nice.
osób jest tak duszno? Dlaczego nie
Perhaps it’s because I have to leave
otwiera się w nich okien? Może bliscy
behind the oneofakind skyblue waters

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.

in BeaulieusurMer, the cosy museum
in Antibes housing Picasso’s works,
and amazing gold moonrises in Monaco. When I am to depart, the airport
seems chaotic, depressing and hostile.
In such circumstances, I met Pascal,
who was sitting next to me in the departure lounge and asked me to watch
his grandma for a while, because he
had to go to the restroom. He gave me
a cylindershaped urn made from black,
veined granite, adorned with a silver
rose. When he came back and took his
‘grandma’ from me, he began to talk.
He didn’t care whether I was listening
to him or not.
“I saw her passing away. And there
was nothing I could do. I sat down on
a chair next to her bed, against which
she would rest her hands and her
too heavy head when she was sitting.
I looked worried and afraid, and my
legs were turned towards the door.
A part of me wanted to be with her as
long as possible, and the other part
was devising a plan of escape from that
stuffy room. Are the rooms of dying
people always so stuffy? Why won’t
anybody open the window? Perhaps
people are afraid that the soul will
slip out of the room sooner? With all
windows closed, it bangs on the walls,
livid, as it can’t get out. So it torments
the already tormented body of the
sufferer even more.
She put her head on the pillow,
placing her hands with neat fingernails
beneath her parchment cheek. She’s had
enough. Her breath was heavy, and so
were her eyes. I knew she wanted to die.
‘There’s nothing good about being old,’
I was told yesterday. ‘Then why do we
get old?’ I asked naively. Perhaps it gives
us a chance to do things we didn’t have
time to do when we were young? But
when you’re old, you become listless
and weak. So what’s the point then?
‘These f lowers…’ she said quietly,
pointing to a bouquet of tuberoses on
the chest of drawers. ‘Yes?’ I leaned
over not to miss a word. ‘These f lowers
are from you. I know it…’ And that
was the last thing she was sure of.”

Zdjęcie autora: Monika Szałek
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JESTEŚ

W DOBRYCH
R ĘK ACH
Każdy, kto choć raz odwiedził przypadkowo
wybranego dentystę, wie, że taka decyzja potrafi
odcisnąć piętno na psychice do końca życia. Pod
tym względem samochody od zębów niewiele się
różnią. I choć mawia się, że reklama jest dźwignią
handlu, to w rzeczywistości o wyborze serwisu dla
naszego Porsche zawsze zadecydują rekomendacje
oraz doświadczenie. Tych w Porsche Centrum
Sopot nie brakuje. Jak oni to robią?
zdjęcia: Tomasz Sagan

O

bserwując tempo rozwoju dzisiejszej motoryzacji, można odnieść
wrażenie, że tu postęp porusza się
w siedmiomilowych butach. To, co wczoraj
brzmiało jak „Odyseja Kosmiczna”, dziś staje
się rzeczywistością. Przeciwnicy takiego
obrotu spraw podkreślają, że produkcja samochodów idzie w złym kierunku, ponieważ
samochody stają się dla nas rzeką tajemnic.
Z kolei zwolennicy technologicznych nowinek dostrzegają drugą stronę tego medalu.
Bo jeszcze nigdy samochody nie oferowały
nam aż tyle. Zwłaszcza te spod znaku Porsche, z których nawet mucha nie chce wysiadać. Pod maską każdego z nich, obok stada
dzikich koni, kryje się również nie mniejsza
ilość elektroniki. Jest ona źródłem nie tylko
takich przyjemności, jak nawigacja, podgrzewane czy też wentylowane fotele oraz
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OPRÓCZ NAPRAW GWARANCYJNYCH
SERWIS PORSCHE CENTRUM
SOPOT ŚWIADCZY RÓWNIEŻ
POGWARANCYJNE USŁUGI
SERWISOWE.

automatyczna skrzynia biegów szybsza niż
rumaki na torze wyścigowym Służewiec.
To właśnie ona czuwa również nad naszym
bezpieczeństwem. Wszystko to sprawia, że
dzisiejsze samochody są bardzo skomplikowaną technologicznie układanką, która
wymaga specjalistycznego sprzętu oraz
obszernej wiedzy. Co więcej, ta ostatnia
dodatkowo wymaga systematycznego
uzupełniania. Bezpowrotnie zatem minęły
czasy, kiedy za pomocą jednego klucza
byliśmy w stanie naprawić swój samochód.
Ale wtedy nikt też sobie nie wyobrażał, że
jazda, obok szóstki w totolotka, może być
źródłem aż takiej radości.
Mimo że samochody wciąż nie potrafią
się z nami komunikować ludzkim głosem,
pracownicy serwisu Porsche Centrum Sopot
porozumiewają się z nimi bez słów. Załoga

składająca się z 3 doradców oraz 7 mechaników pracuje pod czujnym okiem kierownika, którym obecnie jest Marcin Wiewiór,
człowiek od lat związany ze światem Porsche, wcześniej piastujący to samo stanowisko w salonie Porsche we Wrocławiu. Każdy
z członków tego zespołu posiada ogromną
wiedzę na temat samochodów Porsche. Co
więcej, nieustannie zdobywają nową na
kolejnych szkoleniach, czego najlepszym
dowodem są liczne certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności. W końcu co roku na
rynku pojawiają się nowe propozycje ze stajni niemieckiego producenta: jeszcze szybsze,
jeszcze piękniejsze, jeszcze bardziej fascynujące, chociaż mogłoby się wydawać, że tych
samochodów nie da się lepiej zbudować.
Oprócz napraw gwarancyjnych serwis
Porsche Centrum Sopot świadczy również
pogwarancyjne usługi serwisowe. Dla
swoich klientów serwis przygotował pomoc
drogową, ale nie oznacza to bynajmniej, że
samochody te cierpią na znaczne usterki. To
raczej świadomość, że Porsche to ekstremalnie sportowe maszyny, o formę których
powinni dbać tylko odpowiednio przeszkoleni ludzie dysponujący oryginalnymi
częściami. Te ostatnie są niezwykle ważne,
bowiem ich jakość oraz materiały, z jakich
zostały wykonane, mogą zaważyć na naszym
bezpieczeństwie. A tylko oryginalne części
dedykowane do konkretnych modeli Porsche

spełniają najwyższe wymagania jakościowe
stawiane podczas produkcji. Tym samym są
najlepszą gwarancją na długą i bezpieczną
eksploatację. Do dyspozycji klientów serwisu
pozostają oczywiście samochody zamienne
oraz możliwość przechowania opon. Tutaj,
po uprzednim oczyszczeniu, zapewnia się im
idealne warunki, w których mogą poczekać
do kolejnego sezonu. Na uwagę zasługuje
fakt, że podczas przechowywania Porsche
Centrum Sopot opony są objęte ubezpieczeniem. Bo tu każdy fragment Twojego
samochodu jest w najlepszych rękach.

In English

YOU ARE IN GOOD HANDS
Everyone who has ever visited a randomly chosen dentist knows that such
a decision can leave an imprint on one’s
psyche for the rest of one’s life. In this
respect, cars aren’t that much different
from teeth. But even though it is said that
advertisement is the engine of commerce,
in reality it will always be recommendations and experience that will tip the
scales and influence the choice of the car
service centre for our Porsche. And when
it comes to recommendations and experience, there is no lack thereof at Porsche
Centrum Sopot. How do they do this?
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Observing the pace of development of
today’s automotive industry, you can be
under the impression that progress moves
forward in seven-league boots. What yesterday sounded like something taken straight
from “Cosmic Odyssey,” today becomes
reality. Those who oppose such turn of
events underline that the production of cars
heads in the wrong direction, and that cars
are steadily becoming a mystic river for us.
Conversely, supporters of technological
novelties emphasise the other side of the
coin. For never before have cars offered us
so much. Especially those of the Porsche
make, since even flies don’t want to get
out of them. Under the bonnet of every
Porsche car, alongside an enormous herd
of wild horses, we can discover an equally
great amount of electronics. It’s the source
of such pleasures as navigation, heated or
ventilated seats and automatic gearbox
that not only is faster than steeds on the

Służewiec track for horseracing, but also
watches over our safety. All those things
render today’s cars a very complex technological jigsaw puzzle that requires both
specialist equipment and vast knowledge.
What is more, the latter needs to be regularly broadened. As can be seen, gone are
the days when we were able to fix our cars
with the help of just one spanner. But back
then, on the other hand, no one imagined
that the drive – just as hitting the jackpot –
could be a source of such immense joy.
Even though cars still can’t communicate
with us in human language, the employees
of the service centre Porsche Centrum
Sopot don’t need words to understand
them. The crew is made up of three advisors
and seven mechanics, and works under
the watchful eye of the current manager,
Marcin Wiewiór, who’s been involved with
the world of Porsche for years and earlier
held the same position in Wrocław. Each of

the team members is extremely well versed
in the subject of Porsche cars. Moreover,
they incessantly broaden their knowledge at
numerous trainings, the best proof of which
are various certificates confirming their
skills. After all, each year witnesses the
appearance of new models designed by the
German producer – even faster, even more
beautiful and even more fascinating than
ever before, although it would seem that
those cars can’t possibly be improved.
Apart from warranty repairs, Porsche
Centrum Sopot provides non-warranty
services. The centre has introduced the
service of roadside assistance for their
clients, but by no means does it mean that
Porsche cars have any considerable shortcomings. The range of services stems rather
from the awareness that Porsche cars are
out-and-out sports machines that should be
taken care of only by appropriately trained
people who have original replaceable parts
at their disposal. And the originality of
said parts is extremely important, as their
quality and material can have an impact on
our safety. Only original parts dedicated to
specific Porsche models comply with the
highest quality standards required during
the process of production and only they
are the best guarantee of a long and safe
exploitation. Of course, clients of the centre
can use replacement cars, as well as take
advantage of the possibility of tyre storage.
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There, tyres are properly cleaned and then stored in
perfect conditions so that they can safely wait for the
next season. What deserves particular attention is that
the tyres are covered by insurance for the entire period
of storage at Porsche Centrum Sopot. Because every
element of your car is in the best hands there.

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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rzez najbliższe pół roku nie będzie
Ci piłkarze są świadomi. Świadomi
miało znaczenia, czy polskie społetego, że szóste miejsce w rankingu FIFA
czeństwo uwielbia, toleruje, czy nienie oznacza, że jesteśmy szóstą drużyną
nawidzi piłki nożnej. Każdy z nas, nie tylko
świata. Świadomi tego, że nasza grupa
przypadkiem, usłyszy coś na temat piłkarzy.
eliminacyjna nie była „grupą śmierci”.
Informacje ze środka kadry będą nas zasypy- Świadomi też tego, że gra o awans nie
wać jak kulki gradu podczas nawałnicy.
była idealna, że defensywa przysypia, że
I będą jak seriale telewizyjne: niektóre warto- braków jest mnóstwo, że zetknięcie z naściowe, a inne nikomu niepotrzebne.
cjami pozaeuropejskimi może być czymś
Kłopot w tym, że wszyscy będziemy
zbyt trudnym, że do czerwca jest czas,
łaknąć tych informacji, tak jak wszyscy
by coś z tym zrobić. W razie potrzeby
krzyczeliśmy po meczu z Czarnogórą:
będzie im o tym przypominał kapitan,
„Jedziemy do Rosji”. Niestety słychać było
który bezpośrednio po meczu z Czartakże prorocze: „Zdobędziemy medal”.
nogórą zamiast świętować, dyskutował
Tyle, że dwa ostatnie mundiale, na które
z trenerem o błędach w grze. Kapitan,
jechaliśmy „po Puchar Świata” lub właśnie
który jest świadomy także własnego celu
„po medal”, skończyły się dla Polski, łagod- – do całkowitego spełnienia brakuje mu
nie mówiąc, źle. Jedyne dwa sukcesy munsukcesu reprezentacji. I do niego będzie
dialowe odnieśliśmy kiedy w ogóle ich się
uparcie dążył.
nie spodziewano. W 1974 roku jechaliśmy
W tym widzę nadzieję. W tym krytydo RFN jak żółtodzioby, osiem lat później
cyzmie wobec siebie. W realnej ocenie
jako kraj brodzący w stanie wojennym
swojej siły. Zbytnia pewność siebie na
i jako reprezentacja bez meczów sparinmundialu bezlitośnie zgubi.
gowych. Warto byśmy pamiętali o tych
faktach zanim piłkarze wylecą do Moskwy. In English
Jednak po raz pierwszy od dawna mam
wrażenie, że piłkarze reprezentacji są
TO THE WORLD CUP
rozsądniejsi od kibiców i mediów. Oni nie
będą powtarzać, ze ich celem jest Puchar
For the next six months, it won’t matter if
Świata, medal czy podium. Oto i tak
the Polish society loves, tolerates or hates
chodzi wszystkim sportowcom (w innym
football. Everyone will hear about our
wypadku ich kariery nie miałyby sensu).
football team, not only by chance. We will
Oni będą mówić o najbliższym meczu, bo
be bombarded with inside information
jakkolwiek banalnie to brzmi, to takie
about our footballers; it will be falling on
nastawienie przynosi efekty.
us like hailstones during a storm. And it

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.

will be like a TV series: some news will be
interesting, while some – irrelevant.
The problem is that everyone will crave
this information, just like we all cheered
after the match against Montenegro:
‘We’re going to Russia.’ Unfortunately,
prophetic cries could also be heard, ‘We’ll
win a medal.’ But the two previous championships, where we were supposed to win
‘the World Cup’ or ‘a medal’, ended up
badly for Poland, to say the least. We have
achieved success at the World Cup twice,
and it was only when we didn’t expect
that at all. In 1974, we went to the FRG
as greenhorns, and eight years later, as
a country under martial law and a team
that hadn’t played any training matches.
We should remember that before our
footballers fly to Moscow.
But for the first time, I have an impression that Polish footballers act more reasonably than football fans and the media.
They won’t repeat themselves, stating that
their goal is to win the World Cup, a medal
or to stand on the podium. We all know
that all sportspeople primarily wish to win
(otherwise their careers wouldn’t make
any sense). They will speak about the next
match, because, as obvious as it may seem,
such an attitude allows you to achieve
good results.
And our footballers know that. They
know that our sixth position in the FIFA
World Ranking doesn’t mean we’re the
sixth best team in the world. They know
that our qualifier group wasn’t ‘a group of
death’. They also know that our performance wasn’t perfect, that we have problems with defence, and there is much room
for improvement; that playing against
non-European teams may be difficult;
that we still have some time to June to do
something about it. Their captain may
remind them of that if need be; the captain,
who discussed mistakes with the coach
after the game with Montenegro instead of
cheering and celebrating. The captain who
knows his own goal well – the only thing
he needs to have it all is the national team’s
success. And he’ll pursue that goal.
I see hope in that attitude. In self-criticism. In realistic evaluation of our
strength. Overconfidence may be our
undoing at the World Cup.

Zdjęcie autora: Edyta Bartkiewicz
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IS COMING
BACK IN
STYLE
FOTOGRAF photographer: Michał Kownacki
www.michalkownacki.com
MODELKA model: Maiia Matiushenko
WIZAŻ visage: Paulina Rutkowska
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TEST MORALNOŚCI

J

akże byłam naiwna, myśląc, że największym skutkiem reformy edukacji będzie
zmiana programowa i zwolnienie kilku
tysięcy nauczycieli. Tak oczywiście się stało,
ale na tym nie koniec. Czy słyszeliście o teście moralności?
Nowy projekt rozporządzenia zakłada,
że raz na trzy lata dyrektorzy szkół mieliby
oceniać postawę moralno-etyczną nauczycieli. Co dokładnie - tego nie wiadomo.
A skoro nie wiadomo, to kryteria mogą być
różne, bo mamy 20 tysięcy szkół i 20 tysięcy
różnych regulaminów. Nie muszę dodawać,
że pomysł ministerstwa uważany jest przez
nauczycieli za chory, poroniony i niepotrzebny. Po pierwsze dlatego, że zasady, normy
i postawy, jakich oczekujemy od uczących,
spisane są w preambule ustawy o systemie
oświaty. Po drugie, obowiązki nauczyciela
dokładnie określa Karta Nauczyciela.
Po co zatem badać moralność? I jak? Czy
to dyrektor będzie ustalał kryteria? Wtedy
może powstać bałagan, bo to, co dla jednego
jest moralne, dla drugiego być nie musi.
A może odgórnie, z centrali zostanie przesłany do szkół jeden dokument z odpowiednimi
kryteriami? Tylko kto je będzie tworzył?
Minister edukacji, ksiądz, czy kuratorzy?
Skoro już na początku wszystko jest mgliste,
słusznie rodzą się w nauczycielach obawy. Na
forach nauczycielskich aż wrze. Zastanawiają
się, czy tępiony będzie światopogląd, którego
nie podziela szef, a może udział w strajkach
czy brak udziału w niedzielnej mszy. Pamiętamy przecież nauczycielki popierające Czarny Protest. Panie sfotografowały się w czarnych strojach, solidaryzując się z kobietami
walczącymi o swoje prawa. Zrobiły to po
godzinach pracy, ale ktoś uprzejmy doniósł.
A co z postawą donosiciela? Tu kryteria mogą
być inne. Zawsze można uznać, że działał

dla dobra szkoły i wyznawanych przez nią
wartości moralno-etycznych. Nauczyciele
zastanawiają się, czy niemoralne będzie życie
z partnerem tej samej płci czy w konkubinacie. W końcu wiele osób żyje w związkach
partnerskich, zwłaszcza młodzi. Być może
zwierzchnik uzna, że skoro to niezgodne
z nauczaniem Kościoła, to zagraża kształtowaniu postaw uczniów. Dorzucę do tego
jeszcze jedno pytanie. Czy nauczyciel nie
będzie mógł wyrazić swojego zdania? Bo co,
jeśli powie, że Powstanie Warszawskie było
błędem? Albo że Polacy mordowali Żydów?
Zostanie zwolniony, nie dostanie awansu
zawodowego czy premii?
Wielu ma nadzieję, że test moralności nie
wejdzie w życie. Oznaczałby wojnę światopoglądową, wypowiedzianą dla hodowania
jednej właściwej postawy i…
swojego elektoratu. A co z prawem, które
jasno mówi, że nikt nie ma prawa ingerować
w nasz światopogląd. Oby w tym przypadku
nadzieja nie była matką głupich.
In English

MORALITY TEST
I was naïve in thinking that the most
serious result of the education reform
in Polish schools would be a program
change and dismissal of several thousand
teachers. Of course, it was all carried out
all right, but that isn’t the end of it. Have
you heard of the morality test?
The newest project of the ordinance
assumes that once every three years
headmasters would have to evaluate the
moral-ethical attitude of their teachers.
What does it mean exactly – no one knows.
And since no one knows, the criteria can
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się plotami.

vary, as we have 20 000 schools and 20 000
different internal regulations. I don’t have
to add that the ministerial idea is regarded
by teachers as sick, absurd and unnecessary.
The first reason for the backlash is that rules,
norms and attitudes that are expected from
teachers are all stated in the preamble to the
Act on Education. The other reason is that
teachers’ duties are precisely specified in the
Teacher’s Card.
So why evaluate morality? And in what
way? Will it be the headmaster who’ll set
the criteria? If so, it might result in chaos,
because what’s moral for one person doesn’t
necessarily have to be moral for someone
else. Or perhaps the higher-ups, the authorities, will provide schools with a directive
with appropriate criteria? But who’ll create
them? The Minister of Education, priests or
school superintendents? Since everything is
so vague already from the get-go, teachers
have every right to feel anxious. There’s
a heated debate on the internet. Teachers
wonder whether views that the boss does not
share will be eradicated, or whether it will
be taking part is protests or not attending
Sunday Mass that will be frowned upon?
Because we all remember the case of some
female teachers supporting the Black Protest.
The women took a picture of themselves in
black clothes, expressing their solidarity with
women fighting for their rights. They did
it after work, but someone “kind” reported
it. One could ask, “what about the attitude
of the informer?” Here the criteria may be
different. It can always be concluded that he
acted for the sake of the school and its moral-ethical values. Teachers wonder whether
being in a same-sex relationship or living
in cohabitation will be considered immoral.
After all, many people do live in cohabitation, especially younger generation. Perhaps
the supervisor will conclude that since it’s
contrary to the teachings of the Church, it
poses a threat and has a bad influence on
the process of shaping students’ attitudes.
I’ll add one more question. Will teachers be
forbidden from voicing their own opinions?
What if they say that the Warsaw Uprising
was a mistake? Or that Poles murdered Jews?
Will they be fired, not promoted or deprived
of an employee bonus?
Many hope that the morality test won’t
come into force. It would mean a war of
views, levied in order to shape one proper attitude and… the future electorate. And what
about the law that unambiguously states that
no one can interfere in our convictions? Let’s
hope that in this particular case hope won’t
prove to be the mother of fools.
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