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 NASI AUTORZY

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

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

GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

RAFAŁ 
BRYNDAL

Satyryk, autor tekstów, 
dziennikarz, twórca zespołów 
kabaretowych, sztuk teatral-
nych oraz scenariuszy seriali. 
Pasjonat jazzu, golfa i hokeja.

ENGLISH A satirist, lyricist, jo-
urnalist, founder of cabarets, 
playwright and screenwriter. 
A jazz, golf, and hockey 
enthusiast.

JERZY 
SCHEJBAL

Odtwórca wybitnych ról 
filmowych i teatralnych, 
a także pedagog od 
wielu lat kształcący 
nowe pokolenia polskich 
aktorów.

ENGLISH He has 
portrayed outstanding 
film and theatre roles. 
For many years, he has 
been teaching new gen-
erations of Polish actors.

MICHAŁ 
FIGURSKI

Od 45 lat gada jak najęty, od 
25 najczęściej do radiowego 
mikrofonu, czasami z dość 
skandalicznym skutkiem. 
Życiowe motto: „Staczać się 
trzeba powoli, żeby starczyło 
na całe życie”. 

ENGLISH A non-stop talker 
for 45 years; mostly talking 
to the radio microphone 
for 25 years, sometimes 
with a scandalous outcome. 
His life motto is: 'Go down 
slowly to have enough for all 
your life.'

JAKUB
MILSZEWSKI

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

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

RAFAŁ
RUTKOWSKI

Aktor, dyrektor artystyc-
zny „Teatru Montownia”. 
Specjalista od one-man 
show i stand-upów. 
Słowem pisanym para 
się rzadko, ale za to 
długodystansowo. 

ENGLISH An actor and 
the Artistic Director of the 
Montownia Theatre. A spe-
cialist in one man shows 
and stand-up comedy. To 
him, writing is an occasion-
al but long-term activity. 

PAULINA 
SMASZCZ-
KURZAJEWSKA

Kobieta-dynamit. Dziennikar-
ka i prezenterka telewizy-
jna, trener autoprezentacji 
i rozwoju osobistego. 
Aktywnie działa na rzecz 
kobiet w biznesie.

ENGLISH A dynamite wom-
an. A journalist and television 
presenter, self-presentation 
and personal development 
coach. She actively promotes 
women in business.

TOMASZ
KOWALSKI

Z wykształcenia prawnik. Kato-
wiczanin. Pisarz. Autor „Mędrca 
kaźni”, „Rozmów na trzech 
grabarzy i jedną śmierć”, „Nie 
pozwolisz żyć czarownicy” oraz 
zbioru opowiadań „Przysionek, 
dom dla pozornie umarłych”.

ENGLISH A lawyer by train-
ing. A writer. An author of 
'Mędrzec Kaźni', 'Rozmowy na 
trzech grabarzy i jedną śmierć', 
'Nie pozwolisz żyć czarowni-
cy' and a collection of stories 
entitled 'Przysionek, dom dla 
pozornie umarłych'.

WOJTEK 
KALARUS

Aktor teatralny, filmowy 
i telewizyjny. Reżyser, fe-
lietonista. Związany z No-
wym Teatrem Krzysztofa 
Warlikowskiego.

ENGLISH A theatre, film 
and TV actor. A director 
and columnist. Actor in 
Krzysztof Warlikowski's 
Nowy Teatr.
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CEZARY 
ŁAZAREWICZ

Lat 52, pochodzi z Darło-
wa. Pracował m.in. w Ga-
zecie Wyborczej, Polityce, 
Przekroju. Od dwóch lat 
bezrobotny. Zajmuje się 
pisaniem reportaży.

ENGLISH Aged 52, 
comes from Darłowo. He 
has worked for, among 
others, Gazeta Wybor-
cza, Polityka, Przekrój. 
Currently unemployed 
for two years. He writes 
reportage.

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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

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

JAKUB 
FIREWICZ

Aktor "jeszcze" młodego 
pokolenia. Po latach wycze-
kiwania, że zagra Hamleta, 
z nudów "odkopał" Petera 
Sellersa i Monty Pythona 
i stwierdził, że jego miłością 
jest komedia. 

ENGLISH an actor of a ‘still’ 
young generation. After 
years of waiting to play 
Hamlet, out of boredom he 
‘dug out’ Peter Sellers and 
Monty Python and decided 
that his heart belonged to 
comedy. 

MAGDALENA
JUSZCZYK

Dziennikarka telewizyjna 
i radiowa, m.in. Radiowej 
Dwójki i TV Kino Polska. 
Lubi rowery z RFN-u, sty-
lowe motocykle wraz z ich 
jeźdźcami, a do szybowca 
wsiada na jedno zawołanie.

ENGLISH  A journalist, 
worked at Polish Radio 
„Dwójka" and Kino Polska TV. 
She likes bikes from old West 
Germany, stylish motorcy-
cles with their riders, and she 
gets onto a glider on cue.

OLGA 
ŻARNASIEK

Dziennikarka polsko-ro-
syjskiego pochodzenia. 
Przez wiele lat związana 
z telewizją Biełsat jako 
prezenterka i wydawczy-
ni. Obecnie redaktorka 
prowadząca Anywhere.pl

ENGLISH  Journalist of 
Polish-Russian origin.For 
many years associa-
ted with Belsat TV as a 
presenter and editor. Cu-
rrently the editor-in-chief 
at Anythwere.pl

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, Od wielu 
lat związana z radiową Trójką.

ENGLISH Her dream was to 
listen to music professionally. 
Today, she not only listens 
to music, but also talks and 
writes about it. For many 
years, she's been involved 
with Polish Radio Three.

EDYTA
BARTKIEWICZ

Jest fotografem mody 
i lifestyle’u. Choć pocho-
dzi ze Szczecina, a pracuje 
w Warszawie, to w myślach 
nieustannie zwiedza cały 
świat. Lista jej marzeń to 
głównie podróże.

ENGLISH She is a pho-
tographer of fashion and 
lifestyle. Although she comes 
from Szczecin and works in 
Warsaw, she travels the world 
in her mind. Her bucket list is 
mostly about travelling.

TOMASZ 
SAGAN

Fotograf zafascynowany 
ruchomym obrazem. 
W robieniu zdjęć, podobnie 
jak w życiu, kieruje się 
dobrym smakiem.

ENGLISH A photographer 
fascinated by the moving 
image. He appreciates 
good taste in photography 
as well as in his life.

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

IGA 
GÓRECKA

Emocjonalna ekshibicjonist-
ka. Aktorka, wychowanka 
szkoły filmowej. Z wyksz-
tałcenia również mgr peda-
gogiki pracy. Kieruje 
się zmysłami. 

ENGLISH An emotional 
exhibitionist. An actress 
and graduate of a drama 
school, Master of Arts 
in Pedagogy of Work by 
training. She follows her 
senses.
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NIE, TO NIE BĘDZIE TEKST O RZUCANIU NAKRYCIEM GŁOWY. BERETEM NIE DA SIĘ DALEKO RZUCIĆ. 
WŁAŚNIE DLATEGO, W CZASACH MOJEJ MŁODOŚCI MÓWIONO, ŻE JEŚLI JAKIEŚ MIEJSCE ZNAJDOWAŁO 
SIĘ W POBLIŻU, TO JEDNOSTKĄ POMIARU ODLEGŁOŚCI STAWAŁ SIĘ PRZYSŁOWIOWY RZUT BERETEM.
TEKST I ZDJĘCIA Piotr Jaźwiński / avidhiker.pl

1 0 – 1 1 P O D R Ó Ż E  /  T R A V E L

RZUT BERETEM, CZYLI
CAŁKIEM NIEDALEKO



TEKST Olga Żarnasiek



ewno każdy z nas ma takie miejsca, do których 
jest „rzut beretem”, które są niedaleko, do któ-
rych możemy dotrzeć w miarę szybko, a które 

mogą być odskocznią od codziennego, szybkiego ży-
cia, dać wytchnienie.

Niedawno odkryłem jedno z  takich miejsc. Jest 
„rzut beretem” od Warszawy, ale też od Lublina, szyb-
ko da się tam przyjechać z Radomia. Jeśli jedziemy 
z Warszawy (niech będzie, że ze środka Polski), je-
dziemy na południe, dawnym jagiellońskim traktem 
handlowym, kierując się na Kozienice. To droga jak 
„sierpem rzucił” – inaczej mówiąc, prosta, jedzie się 
jak po sznurku. W Kozienicach skręcamy na zachód, 
szosą na Radom jedziemy kilka kilometrów, po czym 

skręcamy w lewo, potem trzy kilometry prostą, acz 
wyboistą drogą przez las, podziwiając strzeliste sosny, 
no, i jesteśmy na miejscu.

Opis drogi, jak się wydaje, dość enigmatyczny, wy-
starczy jednak, gdy w nawigacji samochodowej albo 
w smartfonie napiszemy nazwę „Źródła królewskie”.

To położony w samym sercu Puszczy Kozienickiej 
rezerwat przyrody, utworzony wokół rozlewiska rze-
ki Zagożdżonki. Wzdłuż ukrywającej się w rzadkich 
i chronionych roślinach wodnych rzece, rośnie olsza 
i dąb szypułkowy. Na palach, wbitych w bagnisko, wy-
budowano wygodny, spacerowy pomost, z którego mo-
żemy podziwiać meandrującą rzeczkę, są zadaszone 
altany do obserwacji dzikiej zwierzyny.
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Bez przemęczania się, idąc pomostem, do-
trzemy do rozwidlenia. Skręcamy w lewo i po 
kilkudziesięciu krokach znajdziemy się w al-
tance, gdzie bije źródło wody. Według legendy, 
przy tym właśnie źródle dumał król Włady-
sław Jagiełło, gdy przyjeżdżał do Puszczy Ko-
zienickiej na polowania. Być może tutaj obmy-
ślał strategię wojny z zakonem krzyżackim.

Gdy już napijemy się źródlanej wody 
i nacieszymy się leśną ciszą, warto wyko-
nać kolejny rzut beretem. Wracamy do Ko-
zienic, a stamtąd kierujemy się na południe 
w stronę Czarnolasu (możemy odwiedzić 
Muzeum Jana Kochanowskiego – ja zaliczy-

We all know places which are ‘a  beret’s 
throw away’, located nearby, where we can 
get quite fast to have a rest from the hustle 
and bustle of city life.

Recently, I’ve discovered such a place. 
It’s ‘a beret’s throw’ from Warsaw as well as 
Lublin; it’s easy to get there from Radom. If 
you're going from Warsaw (central Poland), 
head south towards Kozienice, along the his-
torical Jagiellonian trade route. It’s a straight 
road, as if along the string. When you reach 
Kozienice, head west towards Radom for a few 
kilometres, turn left, then go straight for three 
kilometres through the forest, where you can 
admire soaring pines, and you’re here.

The instructions may seem a bit enigmat-
ic, but suffice to enter ‘Źródła królewskie’ into 
your navigation or mobile phone.

It’s a nature reserve in the heart of the 
Kozienice forest, established around the 
marsh along the River Zagożdżonka. Along 
the river, hidden in rare and endangered 
water plants, there are alder and sessile 
oak trees. You can admire the meandering 
river and observe wild animals from ga

G DY  J U Ż  N A PI J E M Y  S I Ę  Ź RÓ D L A N E J 
WO DY  I   N AC I E S Z Y M Y  S I Ę  L E Ś N Ą 
C I S Z Ą ,  WA RT O  W Y KO N AĆ 
KO L E J N Y  R Z U T  B E R E T E M .

R Z U T  B E R E T E M ,  C Z Y L I  C A Ł K I E M  N I E D A L E K O

W I Ę C E J  N A A N Y W H E R E . P L

łem na wycieczce w podstawówce), a potem 
jedziemy do Janowca.

Są tu położone na wzgórzu pięknie utrzy-
mane ruiny XVI wiecznego zamku Firlejów. 
Jego charakterystyczna, w biało-różowe 
pasy elewacja, jest widoczna z daleka. Jest 
tu znacznie ciszej i przytulniej niż po drugiej 
stronie Wisły, w opanowanym przez „warszaf-
kę” Kazimierzu Dolnym.

Nieopodal zamkowych ruin wznosi się 
drewniany, szlachecki dwór. Wybudowany 
w XVIII wieku we wsi Moniaki na Lubelsz-
czyźnie, został do Janowca przeniesiony 
w latach 70. XX wieku. Zwiedzając ten pięk-
nie zachowany dwór, odżywa tęsknota za zie-
miańskim stylem życia. 

ENGLISH

A BERET’S THROW AWAY, 
OR QUITE NEARBY

This isn’t a text about throwing a beret. You can’t 
throw a beret really far. That’s why when I was a kid, 
if something was nearby, we used to say that it was 
a beret’s throw away.



zebos on a pier for pedestrians erected 
on stilts placed in the marsh.

Go along the pier until you reach a fork. 
Turn left and after several dozen steps, 
you’ll reach a gazebo with a spring. Legend 
has it king Władysław Jagiełło would come 
here to contemplate when he was hunting 
in the Kozienice forest. He might even have 
planned the strategy of war with the Teuton-
ic Knights here.

Have some spring water and enjoy the si-
lence in the forest. Next, return to Kozienice 
and head south towards Czarnolas (you can 
visit Jan Kochanowski Museum on your way 
– I was there on a school trip), and then go to 
Janowiec, where you will find the well-pre-
served ruins of Firlej Family Castle put up in 
the 16th century on a high hill. Its character-
istic elevation in white and pink stripes is vis-
ible from a distance. This area is much more 

P O D R Ó Ż E  /  T R A V E L1 4 – 1 5

silent and cosier than the other side of the 
River Vistula, namely Kazimierz Dolny over-
run by Varsovians.

Near the castle ruins, there is a wooden 
gentry manor house built in the 18th centu-
ry in the village of Moniaki in Lubelszczyz-
na, which was moved to Janowiec in the 
1970s. This well-preserved manor house will 
make you long for manorial life.

In the west, you’ll find well-preserved 
Radziwiłł Family Palace in Nieborów and 
Duchess Helena Radziwiłłowa Arcady locat-
ed nearby. These are wellknown and popular 
places, described in a number of guide books. 
But if you make a greater effort, you may find 
your way to Rogów.

This place isn’t very popular or crowded 
yet although it’s hard to find a parking space 
here on a sunny Sunday. Rogów boasts one 
of the largest collections of the most precious 
rare trees and bushes in Europe. The Arbo-
retum of Warsaw University of Life Sciences 
(SGGW) was established over 90 years ago, 
survived the ravages of war, and now it blos-
soms thanks to hard work and efforts of its 
keepers. Brilliant green trees in summer and 
orange, golden and red trees in autumn are an 
unforgettable sight. The more so that the vil-
lage is a beret’s throw from Łódź, Skierniewice 
and Rawa Mazowiecka.

To conclude, if you feel like throwing 
a beret, visit Krotoszyn in August. The Beret 
Throwing World Championship has been held 
there since 1996. The current record is 42.1 m 
and it was established in 2012. 
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KAMIL 
GIEDRYS
 
Miłośnik komiksów, sztuki nowoczesnej 
i mieszanych sztuk walki, a w sekrecie prawnik. 
Uważa, że jeden obraz wart jest więcej niż 1000 
słów, a gdy dodamy do niego dymek z tekstem 
to nawet 1005. Postawił sobie za punkt honoru 
promowanie sztuki komiksowej, więc bądźcie tak 
mili i sięgnijcie po jeden.

aka jest miara bólu? Czy jedni lu-
dzie są predysponowani do większe-
go cierpienia, a inni zniosą każdą 

przeciwność losu bez mrugnięcia okiem? 
Podczas lektury komiksu „Jak schudnąć 30 kg. 
Prawdziwa historia miłosna” można zadać 
sobie pytanie o wymierność emocji, które 
wstrząsają ludźmi. Dlaczego czasem jeste-
śmy w stanie oszaleć z miłości, nawet tej 
wyimaginowanej?

Powieść graficzna Tomasza Pstrągowskiego 
i Macieja Pałki jest doskonałym materiałem 
na skandal. Prezentuje wstydliwy okres życia 
scenarzysty, gdy ten nawiązał cyberznajo-
mość z nastolatką poznaną w Internecie. Nie-
winna relacja blogera ze swoją fanką szybko 
przerodziła się w toksyczny pseudoromans 
spod znaku braku wzajemnego zrozumie-
nia i wykorzystywania drugiego człowieka do 
zaspokajania swoich potrzeb. Z jednej strony 
niedojrzały dwudziestoparolatek, zawieszo-
ny w wiecznym marazmie między popkul-
turą a wyzwaniami realnego życia. Z drugiej, 
szukająca kontaktu i zainteresowania niepeł-
noletnia dziewczyna. A wszystko rozgrywa-
jące się przy akompaniamencie katastrofy 

J

 
UCZUCIOWE ODCHUDZANIE

Smoleńskiej, nagich fotek i komunikatorów 
typu gadu gadu oraz tlen.

Album swym bezkompromisowym, au-
tobiograficznym stylem koresponduje z ko-
miksami takich twórców jak Joe Matt, Daniel 
Clowes, czy sam Robert Crumb. Można podzi-
wiać szczerość, z jaką scenarzysta prezentuje 
najbardziej intymne momenty swojego życia, 
ocierając się o emocjonalny ekshibicjonizm. 
Pstrągowski bezlitośnie obchodzi się ze swo-
ją przeszłością – manipulacje, nakłanianie 
do wysyłania nagich zdjęć, wieczne użala-
nie się nad swoim losem to tylko drobny wy-
cinek z przedstawionych faktów. Nastoletnia 
Małgosia nie jest jednak bezradnym obiektem 
westchnień, lecz świadomą swej przewagi 
uwodzicielką. W ostatecznym rozrachunku 
trudno darzyć sympatią aktorów tej polskiej, 
internetowej tragedii.

Maciej Pałka świetnie wczuł się w atmos-
ferę niespełnionego, ponurego romansu 
tworząc świat przypominający deszczowy 
weekend, podczas którego nic się nie chce. 
Abstrakcyjna, niedbała kreska podkreśla za-
gubienie postaci, a czytelnik odnosi wraże-
nie, że obcuje z pamiętnikiem spisanym na 
kolanie. Ostatecznie fabuła i rysunki zazę-
biają się w dość depresyjną i smutną historię.

„Jak schudnąć 30 kg. Prawdziwa histo-
ria miłosna” to dzieło trudne, kontrower-
syjne i zapewnienie oburzające dla dużego 
grona Polaków. Prawda w nim ukryta doty-
ka każdego z nas, kto przecież nie ma w so-
bie wad? Pewnie niektórzy przy lekturze 
skupią się tylko na budzącym zażenowanie 
romansie, jednak dla mnie to historia o na-
iwności, samotności oraz błędach popeł-
nianych z desperacji. 

ENGLISH

EMOTIONAL SLIMMING

What is the measure of pain? Are some pe-
ople prone to a greater suffering, while others 

will endure adversities without blinking an 
eye? Reading the comic „Jak schudnąć 30 
kg. Prawdziwa historia miłosna” (eng “How 
to lose 30 kg. True Love Story“) makes you 
ask yourself about the measurable emotions 
that may disturb people. Why are we some-
times able to go mad with love, all the more 
with the imaginary one?

This graphic novel, written by Tomasz 
Pstrągowski and Maciej Pałka, is an excellent 
scandal material. It presents an embarras-
sing period of the screenwriter's life – he be-
comes involved in a cyber relationship with 
a teenager, met on the Internet. An inno-
cent relationship between the blogger and 
his fan quickly turns into a toxic pseudo-
-romance, based on the lack of mutual un-
derstanding and using others to satisfy ones 
needs. On the one hand, there is an imma-
ture twenty-something-year-old, suspended in 
an eternal stagnation between pop-culture 
and the challenges of the real life. On the 
other hand, a contact and interest seeking, 
underaged girl. All of that, happening in the 
background of the Smolensk plane crash, 
nude photos and instant message apps.

This album, with its autobiographical 
style, corresponds with other comic books 
written by artists such as Joe Matt, Daniel 
Clowes, or even Robert Crumb. You can ad-
mire the honesty with which the screenwri-
ter displays the most intimate moments of 
his life, at some points touching emotional 
exhibitionism. Pstrągowski, deals with his 
past ruthlessly – manipulation, persuasion 
of sending nude photos or eternal self-pity 
are just a sneak peak of the facts included. 
However, teenage Małgosia is not a helpless 
heart-throb, but a seducer, conscious of her 
advantage. In the end, it is difficult to sym-
pathize with the actors of this Polish, on-
line tragedy.

Maciej Pałka has fully entered the at-
mosphere of an unfulfilled, grim roman-
ce, creating a world mirroring a lazy and 
rainy weekend. An abstract and careless 
line emphasizes the confusion of the cha-
racters and the reader is under the impres-
sion that he can associate with this rattled 
of diary. Ultimately, the plot and drawings 
engage the audience in a rather depressing 
and sad story.

„Jak schudnąć 30 kg. Prawdziwa historia 
miłosna” (eng “How to lose 30 kg. True Love 
Story“) is a difficult and controversial piece, 
which may seem offensive for a larger group 
of Poles. There is a hidden truth that affects 
every single one of us for we are not flawless. 
Probably, the main focus might be drawn to 
the embarrassing affair, but for me it is a sto-
ry about gullibility, loneliness and mistakes 
made out of desperation.  
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RAFAŁ
CHRIST

Filmoznawca z pasji i wykształcenia. 
Zamiast z kinem artystycznym woli spędzać 
wieczory z horrorami i blockbusterami. Kiedy 
akurat czegoś nie ogląda, to pewnie czyta komiks 
albo książkę.

daś Miauczyński po raz pierwszy pojawił 
się na ekranach w 1984 roku w „Domu 
wariatów”, w którym po dłuższej nie-

obecności odwiedza rodziców. Niech pierwszy 
rzuci kamieniem ten, kto nie słyszał w  tym 
familijnym koszmarze ech własnych spotkań 
z krewnymi. I chociaż od premiery filmu minę-
ły już 34 lata, wciąż zdaje się aktualny, bo kolej-
ne pokolenia widzów znajdują w nim odniesie-
nia do własnego życia. 

Już od ponad trzech dekad reżyser Marek 
Koterski wykorzystuje swoje alter ego do przedsta-
wiania uniwersalnych, lęków, nadziei, paranoi, sto-
sunku do rodaków, patriotyzmu czy cech charak-
teru. Adaś Miauczyński (w „Życiu wewnętrznym” 

i „Porno” – Michał Miauczyński) powraca do 
kin w  nieregularnych odstępach czasu. Do 
niedawna gościł na ekranach siedem razy, 
a wcielały się w niego takie aktorskie tuzy 
jak m.in. Marek Kondrat czy Cezary Pazura. 
W najnowszym, ósmym już filmie nieco od-
młodzoną jego wersję wykreował syn reżysera 
Michał. Bez względu na to, czyją twarz akurat 
nosi, zawsze jest Polakiem do bólu – sfrustro-
wanym, tęskniącym za największą miłością 
swojego życia, nieco przegranym inteligen-
tem, który własną tożsamość próbuje budo-
wać poprzez język. 

Z jednej strony Adaś walczy z potocznością 
i nieprawidłowościami polskiego języka po-

ZDJĘCIA Hubert Komerski

DZIĘKI NIEMU DOWIEDZIELIŚMY SIĘ, ŻE MIESZKAMY W „DOMU WARIATÓW”, NASZE „ŻYCIE WEWNĘTRZNE” TO FILM 
„PORNO”, W KTÓRYM NIE DZIEJE SIĘ „NIC ŚMIESZNEGO” I „AJLAWJU” MÓWIMY TYLKO W CZASIE „DNIA ŚWIRA”, 
PONIEWAŻ „WSZYSCY JESTEŚMY CHRYSTUSAMI”, A „BABY SĄ JAKIEŚ INNE”. TERAZ ADAŚ MIAUCZYŃSKI NAUCZY NAS 
JAK PRZEŻYWAĆ PODSTAWOWE „7 UCZUĆ”.
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ADAŚ MIAUCZY ŃSKI (W „ŻYCIU W EW NĘTRZN Y M” 
I „POR NO” – MICHAŁ MIAUCZY ŃSKI) POW R ACA 
DO KI N W NIEREGULAR N YCH ODSTĘPACH CZASU.

P O L A K Ó W  P O R T R E T  M A R K A  K O T E R S K I E G O .

tocznego za pomocą, chociażby pisanego w „Dniu świra” 
trzynastozgłoskowca, a z drugiej często i gęsto posługuje 
się wulgaryzmami. Jest osobą niezdecydowaną, przez co 
bez przerwy sam siebie poprawia – zmienia szyk zdania 
i szuka właściwych zaimków wskazujących. „Tą” czy „tę” to 
u Koterskiego pytanie pokroju szekspirowskiego „być albo 
nie być”. Na temat mowy i komunikacji, a raczej jej braku 
w twórczości reżysera powstają całe artykuły oraz obszer-
ne teksty naukowe.

Koterski, tworząc własny artystyczny język – zarówno 
mówiony, jak i filmowy – ze swadą rozprawia się z narodo-
wymi przywarami. W groteskowy sposób prezentuje naszą 
rzeczywistość i mity oraz stereotypy, nieraz potwierdzając 
te ostatnie. Wszystkie pozycje z  Miauczyńskim tworzą 
spójną całość, stanowiącą obszerne studium polskości. 
I chociaż często nazywane są komediami, to zgodnie z ty-
tułem jednej z produkcji, nie ma w nich „Nic śmiesznego”. 
Tak jak poprzednie produkcje, „7 uczuć” z pewnością roz-
bawi was do łez, a potem zmusi do zastanowienia nad wła-
snym życiem i skłoni do smutnych refleksji. 

ENGLISH

A PORTRAIT OF POLES BY MAREK KOTERSKI

The greatest works of this prominent director include ‘Dom 
wariatów’, ‘Życie wewnętrzne’, ‘Porno’, ‘Nic śmiesznego’, ‘Ajlawju’, 
‘Dzień świra’, ‘Wszyscy jesteśmy Chrystusami’, and ‘Baby są 
jakieś inne’. Now, Adaś Miauczyński will show us how to deal 
with basic emotions in his latest film ‘7 uczuć’.

Adaś Miauczyński first appeared on the silver screen in 
‘Dom wariatów’ in 1984, where he visited his parents after 
a long time. Let him who hasn’t identified with this family 
disaster cast the first stone. Even though there have been 
34 years since its premiere, the film still seems relevant as 
other generations find that it corresponds to their life, too. 

For over three decades, director Marek Koterski has 
been using his alter ego to present universal fears, hopes, 
paranoias, attitude to fellow countrymen, patriotism, and 
character traits. Adaś Miauczyński (or Michał Miauczyński 
in ‘Życie wewnętrzne’ and ‘Porno’) comes back to cinema 
at irregular intervals. So far, he has appeared on the silver 
screen seven times and has been rendered by such promi-
nent actors as Marek Kondrat and Cezary Pazura. In the la-
test, eighth film, his younger version was developed by the 
director’s son, Michał. Regardless of whose face and voice 
he has, Adaś has always been a typical Pole – a frustrated 
man, longing for the love of his life, a defeated savant, who 
tries to build his identity through language. 

On one hand, Adaś fights with colloquialisms and incor-
rect usage of Polish language by means of, for example, 
a thirteen-syllable line written in ‘Dzień świra’, and, on the 

other hand, he often uses vulgarisms. He is indecisive and 
keeps correcting himself all the time – he changes the word 
order and searches for proper demonstratives, which are 
central to him like Shakespeare’s question ‘to be or not to 
be.’ The language and communication, or a lack thereof, 
in the director’s works are analysed in long articles and 
scholar writings.

By means of his own artistic language, both spoken 
and film, Koterski deals with our national vices with fluen-
cy. He presents Polish reality, as well as myths and stereo-
types, often confirming the latter, in a grotesque manner. 
All his productions with  Miauczyński form a coherent 
whole, which is a study of Polishness. And even though 
they’re often classified as comedies, there’s nothing fun-
ny about them. ‘7 uczuć’, just like Koterski’s previous pro-
ductions, is a food for thought that will surely make you 
laugh and later stop to reflect on your own life. 

ADAŚ MIAUCZY ŃSKI (W „ŻYCIU W EW NĘTRZN Y M” 
I „POR NO” – MICHAŁ MIAUCZY ŃSKI) POW R ACA 
DO KI N W NIEREGULAR N YCH ODSTĘPACH CZASU.

P O L A K Ó W  P O R T R E T  M A R K A  K O T E R S K I E G O .



kość. I że trzeba wielkiej naiwności, by mnie-
mać, iż z bogami powstałymi z przemyślnych 
maszyn, będzie inaczej. 

ENGLISH

ON THE EVE OF THE BIRTH OF 
NEW GODS
GRZEGORZ LINDENBERG ‘LUDZKOŚĆ 
POPRAWIONA’, PUBLISHED BY OTWARTE, 
CRACOW 2018

What will happen to humanity? How to pre-
pare for changes produced by technology 
developing at a frantic pace? Will the world 
in the second half of 21st century be any-
thing like it is now? Grzegorz Lindenberg is try-
ing to answer these questions in his fascinating 
book ‘Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata 
zmienią świat, w którym żyjemy’. 

The book is divided into two parts. The 
first one, entitled ‘W roli półbogów’, is dedicat-
ed to, among others, rapid biotechnological 
progress, which allows DNA to be interfered 
with, as well as to CRISPR/Cas 9 mechanism, 
involving gene modification, which will allow 
genetic defects and disorders to be treated. 
It will also ensure constant regeneration of 
organisms and even, according to some re-
searchers, immortality. 

The second part of the book, entitled 
‘Inteligencja poprawiona’, is about research into 
the so-called artificial intelligence. Lindenberg 
compares it to the Neolithic Revolution: a peri-
od of our ancestors’ transition from a lifestyle of 
hunting and gathering to the one of agriculture 
and settlement, taking humanity to a much 
higher development level. 

Will it be possible for artificial intelligence 
to achieve the level of human intelligence? If 
yes, what will happen to people? 

Lindenberg describes the latest research 
into artificial intelligence and claims that AI 
will soon have much greater capacities than hu-
mans. But it will be completely different from 
human intelligence. People have cognitive, 
social and physiological needs, which fuel our 
actions, but what kind of motivation, needs and 
goals will an intelligent machine have? So far, 
nobody can imagine that. 

The price we need to pay for creating artifi-
cial intelligence is consent to its unpredictabili-
ty. When we allow it to reason in terms of causal 
relationships, we will also allow it to question 
everything, including our right to exist. 

We should also assume that with such huge 
intellectual capacities, AI will stimulate its own 
development. Therefore, it is no exaggeration to 
say that this will give it the capacity attributed 
to gods by religion and myths. And we perfectly 
know that gods like to try humans severely. It’s 
naive to think that gods originating from intelli-
gent machines will do otherwise. 

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".
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GRZEGORZ LINDENBERG „LUDZKOŚĆ 
POPRAWIONA”, WYD. OTWARTE, 
KRAKÓW 2018 

Co będzie z ludzkością już za chwilę? Jak 
się przygotować na zmiany, które wymusi 
rozwijająca się w szaleńczym tempie tech-
nologia? Czy świat w połowie XXI wieku bę-
dzie choć trochę przypominał ten, w któ-
rym żyjemy obecnie? O  tym wszystkim 
próbuje opowiedzieć Grzegorz Lindenberg 
w fascynującej książce „Ludzkość popra-
wiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, 
w którym żyjemy”. 

Autor dzieli swoją pracę na dwie części. 
W pierwszej, zatytułowanej „W roli półbo-
gów”, pisze o wielkim postępie biotechnolo-
gicznym, który już dziś pozwala na ingeren-
cję w DNA, m.in. o mechanizmie CRISPR/
Cas 9, który pozwala na modyfikację genów, 
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dzięki któremu można m.in. usuwać uszko-
dzenia i wady genetyczne. Dzięki niemu bę-
dzie można zapewniać organizmom nieusta-
jącą regenerację. Niektórzy badacze twierdzą, 
że również nieśmiertelność. 

Druga część książki, czyli „Inteligencja po-
prawiona” dotyczy prac nad tzw. sztuczną in-
teligencją (AI). Jej pojawienie się Lindenberg 
porównuje do rewolucji neolitycznej: czasów, 
które pozwoliły naszym przodkom przejść 
z etapu łowiecko-zbierackiego do osiadłego 
trybu rolników, wynosząc ludzkość na znacz-
nie wyższy poziom rozwoju. 

Czy sztuczna inteligencja będzie w stanie 
osiągnąć poziom inteligenci człowieka? A je-
śli tak, to jaki los spotka ludzi? 

Opisując stan najnowszych badań nad 
sztuczną inteligencją, Lindenberg uważa, że 
już wkrótce możliwości AI będą zdecydowa-
nie większe od naszych. Jednakże będzie do 
zupełnie odmienna inteligencja niż ludzka. 
Wszak ludzie mają potrzeby poznawcze, spo-
łeczne i fizjologiczne, które ich napędzają do 
działania, a jakie motywacje, potrzeby i cele 
będzie mieć inteligentna maszyna? Na razie 
nikt nie potrafi sobie tego wyobrazić. 

Ceną za tworzenie sztucznej inteligencji 
jest zgoda na jej nieprzewidywalność. Gdy 
damy jej możliwość rozumowania w katego-
riach przyczynowo-skutkowych, damy jej też 
możliwość kwestionowania wszystkiego, łącz-
nie z naszym prawem do istnienia. 

Należy również założyć, że mając potężne 
możliwości intelektualne, AI rozpocznie swój 
własny rozwój. Bez większej przesady można 
zatem powiedzieć, iż da to jej możliwości, 
które religie i mity przypisują dziś bogom. 
Wszelako z religii i mitów doskonale wiemy, 
że bogowie lubią ciężko doświadczać ludz-

W PRZEDDZIEŃ NARODZIN NOWYCH BOGÓW

CZYTANIE WEDŁUG 
SARAMONOWICZA
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TEKST I ZDJĘCIA Agnieszka Zawistowska

DIA DE LOS MUERTOS 
ZAMIAST ZADUMY BARWNE I  RADOSNE ŚWIĘTO

P O D R Ó Ż E  /  T R A V E L

PODRÓŻOWANIE TO NIC INNEGO JAK MAGICZNA ZAMIANA PIENIĘDZY NA WSPOMNIENIA. KAŻDA WYPRAWA, NAWET 
TA NAJMNIEJSZA, NIESIE ZA SOBĄ NIEZAPOMNIANE EMOCJE I NOWE DOŚWIADCZENIA. CORAZ WIĘCEJ KRAJÓW 
PR DZIEŃ ZMARŁYCH TO NAJSTARSZE RELIGIJNO-ETNICZNE ŚWIĘTO MEKSYKAŃSKIE, KTÓRE CELEBRUJE ŻYCIE 
POZAGROBOWE I WIĘZY RODZINNE. ULICAMI PRZECHODZĄ PARADY, A NA CMENTARZACH ZJAWIAJĄ SIĘ CAŁE RODZINY, 
PRZYNOSZĄC PODARUNKI I UCZTUJĄC NA CZEŚĆ TYCH, KTÓRZY ODESZLI. ZE WZGLĘDU NA UNIKALNY CHARAKTER, 
DIA DE LOS MUERTOS ZNALAZŁO SIĘ NA NIEMATERIALNEJ LIŚCIE ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA KULTURY UNESCO.



olorowe stroje mieszkańców, czasz-
ki i kościotrupy na straganach, cmen-
tarze tonące w  nagietkach. Día de 

los Muertos daleko do Halloween. Choć oba 
wydarzenia są ze sobą powiązane, znacz-
nie różnią się tradycjami i tonem. Podczas 
gdy Halloween stanowi mroczną noc terroru 
i psot, meksykańskie święto rozwija się przez 
dwa dni w eksplozji kolorów i radości życia. 
Oczywiście tematem przewodnim pozostaje 
śmierć, ale w innym aspekcie – w tym przy-
padku chodzi o to, by okazać miłość i szacu-
nek zmarłym członkom rodziny. Choć święto 
jest obchodzone w podobny sposób w całym 
kraju, w wielu jego częściach panują inne zwy-
czaje. Większe miasta specjalizują się w or-
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D I A  D E  L O S  M U E R T O S . . .

M EK S Y K A N I E SĄ PR Z EKONA N I, 
Ż E W T R A KC I E T YC H DWÓ C H DN I 
P OPR Z EZ ROZ MOW Y, ŚPI EWA N I E 
U LU BION YC H PIO SE N EK I  J EDZ E N I U 
U LU BION YC H DA Ń Z M A R ŁYC H 
NAW I Ą Z UJĄ Z N I M I KON TA KT.

ganizowaniu spektakularnych parad ulicz-
nych, w małych miejscowościach natomiast 
kultywuje się biesiadowanie przy grobach. 
W tym czasie ogromną popularnością cie-
szą się wyrabiane z cukru trupie czaszki oraz 
chleb zmarłych (pan de muerto) - wypiek ze 
słodkiego ciasta z jajkiem.

Dia de los Muertos przypada na 1 i 2 li-
stopada, choć świętowanie zaczyna się już 
wcześniej. Na meksykańskich cmentarzach 
zjawiają się całe rodziny. Przynoszą jedze-
nie, ozdabiają groby i zapalają świece mające 
wskazać duszom drogę powrotną. Pierwszy 
dzień – Dia de los Angelitos, poświęcony jest 
duszom dzieci, a drugi – Dia de los Muertos, 
pamięci dorosłych. Meksykanie wierzą, że 
w tych dniach zmarli ich odwiedzają. Zachętą 
do wizyty są bogato zdobione ołtarze (ofren-
das) budowane w domach i na cmentarzach. 

Nie służą do oddawania czci; ich rolą jest przyj-
mowanie duchów z powrotem do królestwa 
ży w ych. Umieszcza się na nich kwiaty, 
wodę i  jedzenie, fotografie, świece, sło-
dycze i wszystko to, co dana osoba lubiła 
za życia. Dla dusz dorosłych są to często 
alkohole lub cygara, a dla dusz dzieci za-
bawki. Wszystko po to, by uprzyjemnić 
czas w zaświatach. Główną dekorację ołta-
rza stanowią nagietki. Ponoć w tych dniach 
wskazują one zmarłym drogę powrotną do 
świata żywych.

Meksykanie są przekonani, że w trakcie 
tych dwóch dni poprzez rozmowy, śpiewa-
nie ulubionych piosenek i  jedzeniu ulu-
bionych dań zmarłych nawiązują z nimi 
kontakt. W niektórych społecznościach 
zwyczajowo spędza się całą noc na cmenta-
rzu. Ludzie urządzają przyjęcia, przypomi-



nające piknik. Zjawiają się również mariachi, tradycyjne 
orkiestry muzyczne, grające meksykańską muzykę lu-
dową. W zabawie uczestniczą całe rodziny. Bo po co się 
smuci, jeśli można celebrować życie. Nawet po śmierci. 

ENGLISH 

DIA DE LOS MUERTOS – COLOURFUL AND JOYOUS 
CELEBRATION INSTEAD OF PENSIVENESS

The Day of the Dead is the oldest religious and ethnic 
Mexican holiday, celebrating afterlife and family ties. Pa-
rades are held on city streets, and entire families visit cem-
eteries to bring gifts and honour those who passed away. 
With its unique character, Dia de los Muertos has been 
entered in the UNESCO List of Intangible Cultural Heritage.

Colourful costumes, skulls and skeletons at stalls, cem-
eteries full of marigolds. Dia de los Muertos has little 
in common with Halloween. Even though the celebra-
tions are related to each other, they considerably differ 
in terms of tone and traditions. While Halloween is 
a spooky night of terror and tricks, the Mexican holiday 
consists of two days of colourful feasts and celebra-
tion of life. Of course, the central theme of both holi-
days is death, but Dia de los Muertos aims at expressing 
love and respect towards family members who passed 
away. Although it is celebrated in a similar way across 
the country, different regions follow different cus-
toms. Big cities organise spectacular street parades, 
while inhabitants of small towns feast at the graves. 
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Characteristic dishes popular in this period include 
sugar skulls and bread of the dead (pan de muerto), 
which is sweetened soft bread with egg.

Dia de los Muertos is officially celebrated on 1 and 2 
November, even though it begins much earlier. Entire 
families visit Mexican cemeteries. They bring food, deco-
rate graves and lit candles that are supposed to show the 
souls their way back. The first day – Dia de los Angelitos 
is dedicated to souls of children, while the second – Dia 
de los Muertos, to the memory of adults. Mexicans be-
lieve that the dead visit them during those days. They 
erect richly ornamented altars (ofrendas) at homes 
and in cemeteries. The altars aren’t intended for wor-
ship, but to welcome the dead in the world of the living. 
Objects placed on the altars include flowers, water and 
food, photographs, candles, sweets and everything a giv-
en person liked when they were alive. This often includes 
alcohol or cigars for adults and toys for children. The 
goal is to make their time in the spirit world more pleas-
ant. The main decoration on the altar is marigolds. 
Some say they show the dead their way back to the 
world of the living.

Mexicans believe that during those two days they 
can make contact with the dead by talking, singing 
their favourite songs and eating their favourite food. 
In some communities, people spend a whole night in 
the cemetery. They hold feasts resembling picnics 
with Mexican folk music played by mariachi, tra-
ditional music bands. Entire families take part in 
the celebration. Why worry if we can celebrate life? 
Even after death. 
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„SYTUACJE MOGĄ SIĘ ZDARZYĆ, 
GDY IM NA TO POZWOLĘ”. 
O COUCHSURFINGU I BEZPIECZEŃSTWIE KOBIETY W PODRÓŻY

L U D Z I E  /  P E O P L E

SURFOWANIE PO KANAPACH
Couchsurfing, bo o tym mowa, przetłuma-
czyć można (dość frywolnie) na surfowanie po 
kanapach tego świata. Jest to zbiór entuzja-
stów tanich podróży, szukających przyjaź-
ni, drugiej połówki oraz możliwości dotar-

cia do miejsc dostępnych tylko dla lokalsów. 
Ponad 400 000 gospodarzy i 4 miliony podró-
żujących. Wśród nich – Monika.

— Pierwszy raz zalogowałam się przypad-
kiem. Trochę bez planu podróżowałam z ko-
leżanką po Grecji, spałyśmy na plażach. Spo-

SPOSOBÓW NA PODRÓŻOWANIE JEST TYLE, CO KIERUNKÓW SAMEJ PODRÓŻY. GDY POZWALAJĄ NAM NA TO 
FINANSE, MOŻEMY PODRÓŻOWAĆ JAK SUŁTAN, CZY NEOKOLONIALNY DEMIURG, KTÓRY SPRAWDZA STAN SWOICH 
WŁOŚCI. MOŻEMY ODKŁADAĆ MIESIĄCAMI, BY POZWOLIĆ SOBIE NA WYJĄTKOWO INKLUZYWNY, NIE SPECJALNIE 
ODKRYWCZY WYJAZD DO HOTELOWEJ ENKLAWY, BY POZNAĆ, GŁÓWNIE, KREATYWNOŚĆ OBSŁUGI W ROBIENIU ORIGAMI 
Z RĘCZNIKÓW. MOŻEMY WYBRAĆ BIURO PODRÓŻY I ZWIEDZIĆ OFICJALNE ZAKĄTKI GRECJI, CZY ZORGANIZOWAĆ 
TO SAMEMU, OGLĄDAJĄC WSZYSTKO, CO ZOBACZYĆ MOŻNA. MOŻEMY TEŻ PRZEKIMAĆ U KOGOŚ NA KANAPIE.

2 6 – 2 7
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tkaliśmy tam dwie Polki i one podsunęły nam 
ten pomysł — opowiada. — Poszłyśmy wtedy 
spać do pewnego Greka. Początkowo byłam 
zaniepokojona, ludzie są różni, wszystko się 
może zdarzyć, ale jedyne co nam się przyda-
rzyło to średnio wygodne łóżko i nocne roz-



mowy. To mnie przekonało, że warto spróbo-
wać raz jeszcze.

Monika podróżuje już od kilku lat. Zwie-
dziła ponad dwadzieścia lokacji w Azji, Afry-
ce, Ameryce Południowej i Europie. Grała 
w kasynie w Casablance, dała kosza Fran-
cuzowi pod wieżą Eiffla i wygrzewała się na 
marokańskich plażach. Obecnie mieszka na 
Malcie, gdzie pracuje.

BEZ RYZYKA WIĘCEJ 
ZABAWY
Couchsurfing funkcjonuje w postaci apli-
kacji na smartfona, która pozwala oferowa-
nie darmowej kwatery podróżnikom i zna-
lezienie lokum podróżującym.

— Jest to aplikacja, która łączy podróżni-
ków i ułatwia podróżowanie. Dwa lata temu, 
gdy użyłam jej po raz pierwszy, było trochę 
inaczej, natomiast obecnie wprowadzono sys-
tem weryfikacji, który potwierdza tożsamość 
danej osoby. Kiedyś były Moniki Podróżnicz-
ki, teraz wymagane jest prawdziwe imię i na-
zwisko — mówi Monika.

Każdy gospodarz (host) i podróżnik wery-
fikowani są również przez samą społeczność 
za pomocą recenzji i opinii. Warto sprawdzać 
także opis własny tej osoby, jak często logu-
je się do systemu i jak szybko odpisuje na 
„powitanie”, których mamy tylko dziesięć 
na siedem dni. Dobrze też skorzystać ze 
zdrowego rozsądku.

— Jak sprawdzamy osobę i zauważamy 
pewne nieścisłości, luki to nie ma co ryzy-
kować. Nie warto też od razu spotykać się 
w mieszkaniu hosta, tylko w neutralnym, 
publicznym miejscu, żeby porozmawiać 
i bliżej poznać tego człowieka.

MON IK A PODRÓŻUJE J UŻ OD K ILKU 
LAT. ZWIEDZIŁA PONAD DWADZIEŚCIA 
LOK ACJI W A ZJI, A FRYCE, A MERYCE 
POŁU DN IOW EJ I EU ROPIE. GR A ŁA 
W K ASY N IE W CASA BLA NCE....

S Y T U A C J E  M O G Ą  S I Ę  Z D A R Z Y Ć . . . .

BLONDYNKA W DUBAJU
Dlaczego warto skorzystać z couchsurfingu?

— Pamiętam, na przykład, jak przypad-
kiem wylądowałam w pięciogwiazdkowym 
hotelu w Dubaju — mówi Monika.

Zatrzymała się u hosta wraz z jedną dziew-
czyną – Sarą. Młoda Pakistanka przyjecha-
ła zrobić niespodziankę swojemu kochan-
kowi – milionerowi z Pakistanu, którzy 
przyjechał do Dubaju w interesach. Sara 
wyprowadziła się pod nieobecność ho-
sta, co nieco go zdenerwowało i po kilku 
dniach wyprosił także Monikę.

— Napisałam wtedy do tej dziewczyny, że 
może skoczymy gdzieś na kawę, bo zmie-
niam hosta.

Jako że złapały dobry kontakt, a Pakistan-
ka czuła się nieco samotnie, zaprosiła Monikę 
do hotelu. Tak spędziły kilka dni.

— Sara i jej kochanek wieczorami zazwy-
czaj wychodzili na kolację. Jednego razu, gdy 
wieczorem brałam prysznic, usłyszałam nagle 
pukanie do łazienki.

Sara powiedziała jej, że muszą się natych-
miast wyprowadzić. Było jakoś po 22. Tłuma-
czyła, że jej kochanek jest na nią zły i jej groził.

— Myślała, że jak wyzna mu uczucie, to 
zostawi żonę. Poczuł zagrożenie i  stał się 
agresywny.

Sara zaczęła się pakować, więc Moni-
ka zrobiła to samo. Nagle kochanek Sary 
wszedł do pokoju.

— Zaczęli rozmawiać, ale wiedziałam, że 
chcą prywatności. Zostałam w pokoju go-
ścinnym. Cały czas byłam czujna, nasłuchi-
wałam gotowa dzwonić na policję i wpaść 
tam z nożem.

Nic się jednak nie zdarzyło. Około drugiej 
w nocy wyszli z sypialni. Pakistańczyk oświad-
czył, że dziewczyny mogą tu zostać tak długo, 
jak im się podoba.

— Wtedy się zezłościłam tą sytuacją, 
poczułam, że nie jestem tylko biernym ob-
serwatorem, ale też aktywnym jej uczest-
nikiem. Powiedziałam mu, co o nim myślę, 
czyli że nie ma szacunku do kobiet i myśli, 
że jest dobrym człowiekiem, choć jego czyny 
świadczą przeciw niemu. W końcu się przy-
hamowałam, ale pamiętam, że przez cały 



czas stał osłupiały i  słuchał. Nigdy tego nie zapom-
nę. Na koniec przeprosił. Sara powiedziała mi potem, 
dlaczego zmiękł. Otrzeźwiło go, jak zobaczył osobę pos-
tronną tak przerażoną jego zachowaniem.

„SYTUACJE MOGĄ SIĘ ZDARZYĆ, GDY 
IM NA TO POZWOLĘ”
Mimo wszystkich zabezpieczeń aplikacji Couchsurfing 
zawsze pozostaje jeden element, przed którym nie da się 
uchronić. Ludzie. Szczególnie narażone są podróżniczki, 
zarówno ze względu na większą w ich przypadku moż-
liwość naruszenia ich nietykalności, jak i prawodawstwo 
niektórych państw, w których kobiety wciąż uważane są 
za podmioty.

— Mam czasami obawy w stosunku do ludzi, którzy 
chcą u mnie zostać, czy u których ja chcę znaleźć nocleg. 
Moja pierwsza myśl jest taka – czy ta osoba jest zagroże-
niem? — opowiada Monika. — Częściej, z biologicznego 
punktu widzenia, podejrzewam mężczyzn niż kobiety, 
bo dla mnie są potencjalnie groźniejsi. Co śmieszniejsze, 
zazwyczaj nocleg znajduję właśnie u płci przeciwnej. Nie 
szukam konkretnie mężczyzn, ale rzadziej otrzymuję wia-
domości od kobiet.

JAK SOBIE Z TYM RADZIĆ?
— Trzeba być przezornym, ale nie przestraszonym. 
Oczywiście, strach to naturalny odruch, ale nie można 
bać się relacji z człowiekiem. Badacie się wzajemnie, 
na ile możecie pozwolić sobie na zaufanie, i  jeśli 
komuś brakuje tej inteligencji emocjonalnej, to lepiej 
zrezygnować z couchsurfingu. Świat może być dla ciebie 
niebezpieczny lub nie. To ty decydujesz się na to, czy się 
w coś wpakujesz — podsumowuje Monika. 

ENGLISH

‘THINGS MAY HAPPEN WHEN I LET THEM.’ 
COUCHSURFING AND SAFETY OF SOLO FEMALE 
TRAVELLERS

There are as many ways of travelling as travel destinations. 
When you have enough money, you can travel like a sultan 
or neocolonial demiurge, checking the state of his estate. You 
can save for months to afford an exceptionally inclusive, not 
very exploratory trip to a hotel enclave to explore mostly 
the creativity of the staff in the field of towel origami. You can 
also opt for package holidays in a travel agency and visit 
official landmarks in Greece or organise the trip yourself and 
see everything that is there to see. You can also sleep on 
someone’s couch.

COUCHSURFING
Couchsurfing may be defined, in quite a frivolous way, as 
surfing around couches all over the world. The idea brings 
together enthusiasts of cheap travels, those who are after 
friendship or love, or those who want to visit spots known 
only to the locals. Over 400 thousand hosts and 4 million 
travellers. One of them is Monika.

‘I joined in by accident. I was travelling across Greece 
with a friend, we were sleeping on beaches. We met two girls 
from Poland, and they gave us this idea,’ she recalls. ‘We 
stayed at some Greek guy’s flat then. I was anxious at first; 
people are different, you never know whom you meet, and 
everything may happen. But the only thing that happened 
to us that time was quite a comfortable bed and late night 
conversations. This convinced me that I should try again.’

Monika has been travelling for a few years. She has been 
to over twenty places in Asia, Africa, South America and Eu-
rope. She has played casino games in Casablanca, turned 
down a French guy near the Eiffel Tower, and sunbathed on 
Moroccan beaches. At present, she lives and works on Malta.

TR ZEBA BYĆ PR ZEZOR N Y M, A LE N IE 
PR ZESTR ASZON Y M. OCZ Y W IŚCIE, STR ACH 

TO NATU R A LN Y ODRUCH, A LE N IE MOŻ NA 
BAĆ SIĘ R ELACJI Z CZŁOW IEK IEM. 
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S Y T U A C J E  M O G Ą  S I Ę  Z D A R Z Y Ć . . .

NO RISK MORE FUN
Couchsurfing is a smartphone app, which al-
lows its users to offer free accommodation 
to travellers as well as find a place to stay on 
their trip.

This app brings together travellers and 
makes travelling easier. Two years ago, when 
I used it for the first time, it was a bit different; 
now, a verification system has been imple-
mented, which confirms the identity of a given 
person. I used to be Monika the Traveller, now 
the app requires a real name and surname,’ 
says Monika.

Every host and traveller are verified by the 
community by means of reviews and opin-
ions. It’s a good idea to read the self-pre-
sentation of a given person, check how of-
ten they log into the system and how fast 
they reply to ‘greetings’, because we have 
only ten of them a week. It’s also good to 
be reasonable.

When we check someone and we find any 
inaccuracies or gaps, it’s better not to take 
a risk. Also, don't meet in their flat, but in 
a neutral, public place to talk and get to know 
each other better.

A BLONDE IN DUBAI
Why is couchsurfing such a good idea?

‘I remember, for example, when I end-
ed up in a five-star hotel in Dubai by acci-
dent,’ says Monika.

She stayed in some host’s apartment with 
another girl, Sara. The young girl from Pa-
kistan came to the city to surprise her lover, 
a millionaire from Pakistan, who was in Dubai 
on business. Sara moved out when the host 
was absent, which upset him, and he told Mon-
ika to move out after a few days, too.

‘I wrote to that girl and asked her for cof-
fee one day. I told her I was going to change 
my host.’

They got on well together, and the Pakistan 
girl felt a little lonely, so she invited Monika to 
the hotel. That’s how they spent a few days.

‘Sara and her lover usually went for din-
ner in the evening. Once, when I was taking 
a shower in the evening, I heard a knock on 
the door.’

Sara told her that they had to move out 
immediately. It was past 22. She said her lover 
was angry with her and threatened her.

‘She thought that when she told him how 
she felt about him, he would leave his wife. He 
got scared and became aggressive.

Sara began to pack her things, so Monika 
did the same. Suddenly, Sara’s lover entered 
the room.

‘They began to talk, but I knew they need-
ed privacy. I stayed in the guest room. I was 
alert to everything that was going on around 
me; I was ready to call the police or rush into 
the room with a knife.

But nothing happened. They left the bed-
room at about two a.m. The Pakistani said 
the girls could stay in the hotel as long as 
they wanted.

‘Then, I got really angry; I felt that I wasn’t 
only a bystander, but a participant of the situa-
tion. I told him what I thought about him, that 
he didn’t respect women and thought that he 
was a good man although his actions proved 
otherwise. In the end, I  stopped myself, 

but I remember that he was standing there 
shocked and was listening to me carefully. I’ll 
never forget that. Finally, he apologised. Later, 
Sara told me why he changed his mind. One 
conversation with an outsider so horrified at 
his behaviour was enough to disillusion him.

‘THINGS MAY HAPPEN WHEN 
I LET THEM’
Despite all safety features of the app, there 
is still one factor that can’t be predicted. 
People. Female travellers are particularly 
exposed to danger due to a greater possibil-
ity of assault as well as national law in cer-
tain states, where women are still regarded 
as objects.

‘I’m sometimes anxious about people 
who want to stay at my place or at whose 
place I want to stay. The first thought that 
occurs to me is: can they be dangerous?’ 
Monika says. ‘More often, from a biological 
perspective, I suspect men than women, be-
cause they’re potentially more dangerous to 
me. What’s funny, I usually stay with men. 
I don’t look for men, but I receive fewer mes-
sages from women.’

WHAT CAN YOU DO 
ABOUT IT?
‘You need to be cautious but not scared. 
Of course, fear is natural, but you can’t 
be afraid of a  relationship with another 
person. You observe one another to see to 
what extent you may trust each other and if 
someone lacks emotional intelligence, it’s 
better to give up couchsurfing. The world 
may be a dangerous place or not. You are 
the one to decide whether you get into trou-
ble,’ Monika concludes. 
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POMORSK A JESIEŃ 
PACH N IE GR Z Y BA MI!

odzinne wypady na grzyby, przyjaciel-
skie rywalizacje na grzybowe zbiory 
albo samotne wycieczki w poszuki-

waniu borowików i świętego spokoju... Grzy-
bobranie to sposób na spędzanie czasu dla 
wielu miłośników lasu. To również stara pol-
ska tradycja przekazywana z pokolenia na po-
kolenie, opisywana w niejednym tekście kul-
tury (najsłynniejszy przykład to grzybobranie 
w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza).

Od borowika klasycznego, przez maślaka, 
opieńki i podgrzybka po siedzunia sosnowego, 
który okazał się hitem ostatnich lat i na francu-
skich salonach z powodzeniem zastępuje tru-
fle. W pomorskich lasach znaleźć można całe 
bogactwo grzybów. Sezon na grzybobranie to 
oczywiście końcówka lata i jesień, niemniej 
warto podkreślić, że pierwsze szlachetne ga-

R

TEKST I. Koch

D E S T I N A T I O N :  P O M O R S K I E 

JESIEŃ BEZ GRZYBÓW? NA PEWNO NIE NA POMORZU! CAŁE POMORZE, OD BAŁTYKU PO BORY TUCHOLSKIE, TO 
JEDEN Z NAJPRZYJAŹNIEJSZYCH LASOM TERENÓW W POLSCE. A GRZYBY LASY POMORSKIE WPROST UWIELBIAJĄ. 
OD POŁOWY SIERPNIA NAWET DO WCZESNEJ ZIMY ZNALEŹĆ TU MOŻNA NAJBARDZIEJ OKAZAŁE GATUNKI 
GRZYBÓW I. . . GROMADY GRZYBIARZY, KTÓRZY Z WIKLINOWYMI KOSZAMI SPACERUJĄ PO LEŚNYCH ŚCIEŻKACH.

tunki, które zbierają zapaleni grzybiarze, po-
jawiają się już nawet wiosną (to np. kurki).

Wszyscy uwielbiają zbierać grzyby i uwiel-
biają je jeść. Stąd w  restauracjach i  je-
siennych kartach propozycje z  grzybami 
w rolach głównych.

W gdyńskiej restauracji Biały Królik szef 
kuchni poleca krem z borowików i ravioli z ku-
rzym żółtkiem. Na krem składa się przede 
wszystkim esencjonalny wywar grzybowy 
z przesmażonych na brązowym maśle kapelu-
szy borowika i warzyw.

Restauracja Correze w Gdańsku propo-
nuje steka z dojrzewającej polędwicy z fiole-
towym batatem, brokułem, skorzonerą, te-
riną i grzybami.

Rybna restauracja Zafishowani w gdań-
skim Hotelu Hanza przekonuje, że grzyby są 

idealnym dopełnieniem potraw z ryb. Stąd 
propozycja węgorza na sosie ziemniacza-
nym podanego z pieczoną szalotką, grzyba-
mi i oliwą pietruszkową.

Na połączenie grzybów z rybą stawia rów-
nież restauracja Brovarnia Hotelu Gdańsk. 
Szef kuchni proponuje świeżego dorsza 
z  marynowanymi kurkami i  marynowa-
nym bobem, maślanym purée ziemniacza-
nym i purée z bobu.

Grzyby to przysmak, a chodzenie na grzy-
by to styl życia. Najbardziej oddani swojej pa-
sji na grzyby chodzą nawet kilka razy dzien-
nie. Marzena Górnisiewicz, założycielka 
Wioski Runa Leśnego w Borkowie Lębor-
skim na Pobrzeżu Kaszubskim przyznaje, 
że w sezonie częściej znaleźć ją można w le-
sie niż w domu.

ZDJĘCIA Ł. Stafiej
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be a hit in recent years and has successfully 
substituted truffles in France. Forests of Po-
morskie are abundant in different kinds of 
mushrooms. The season for them, of course, 
begins with the end of summer and beginning 
of autumn. However, it is worth noting that 
first “noble” mushrooms, such as chanterelles 
appear as early as spring.

Everyone loves to pick mushrooms and 
eat them. This is why restaurants and their 
autumn seasonal menus are full of mush-
room-based dishes.

Gdynia-based Biały Królik restaurant’s 
head chef recommends cream of boletus 
mushrooms and ravioli with chicken yolk. The 
cream is based on strong mushroom broth, 

PA M I ĘTA J M Y J E SZCZ E O T Y M, Ż E 
NATU R A TO J EDNOŚĆ – BOROW I K I 
I  PR AW DZI W K I POJAW I Ą SI Ę, GDY 
Z BLI ŻAĆ SI Ę BĘDZI E PEŁ N I A K SI ĘŻ YC A... 

— Zdarza się, że na grzyby wychodzę trzy 
razy dziennie. Czasami nazbieram ich tyle, że 
nie daję rady unieść koszyka — śmieje się Ma-
rzena Górnisiewicz.

Wybierając się na grzyby, warto pamiętać 
o kilku zasadach. Grzyby zawsze zbieramy 
do wiklinowego kosza, by miały czym oddy-
chać. Nóżek nie odcinamy nożykiem, a wy-
kręcamy prosto z ziemi. Jeśli nie jesteśmy 
pewni, czy dany grzyb na pewno nadaje się 
do jedzenia, lepiej go nie zrywajmy. I pamię-
tajmy jeszcze o tym, że natura to jedność – 
borowiki i prawdziwki pojawią się, gdy zbli-
żać się będzie pełnia Księżyca...  

ENGLISH

MUSHROOM HUNTING TIME 
IN POMORSKIE

Autumn without mushrooms? Not in Pomorskie! 
The entire region, from the Baltic Sea to Tuchola 
Forest, is one of the most “mushroom-friendly” areas 
in Poland. From mid-August until even very early 
winter, the most magnificent kinds of mushrooms 
can be found here… along with throngs of mushroom 
hunters, who stroll along forest paths with large 
wicker baskets.

Family mushroom hunting, friendly rivalry, or 
solitary trips in search of boletus mushrooms 
and peace and quiet… Mushroom hunting is 
a way of spending free time for many amateurs 
of the forest. It is also a historical, Polish tradi-
tion, passed on from generation to generation, 
described in many texts of culture (the most 
prominent example is a description of mush-
room hunting in “Pan Tadeusz” by the famous 
Adam Mickiewicz).

From the classic penny bun mushrooms, 
through slippery jacks, honey fungi, bay bo-
letes to cauliflower fungi, which turned out to 

made with boletus hats and vegetables fried 
on brown butter.

Correze restaurant in Gdańsk offers matur-
ing beef steak with purple sweet potato, broc-
coli, black salsify, terrine and mushrooms.

Zafishowani restaurant located in Hotel 
Hanza, Gdańsk, proves that mushrooms 
are perfect sidings for fish dishes. This is why 
you will find eel with potato sauce, served with 
baked shallot, mushrooms, and parsley olive.

Brovarnia restaurant at Hotel Gdańsk also 
promotes a combination of mushrooms and 
fish. The head chef serves fresh cod with mari-
nated chanterelles and marinated broad beans, 
buttery potato puree, and broad bean puree.

Mushrooms are a delicacy, and mush-
room foraging is a lifestyle. Most devoted 
mushroom hunters go out even several 
times a day. Marzena Górnisiewicz, found-
er of Wioska Runa Leśnego in Borkowo Lę-
borskie, admits that during the season, she 
is easier to be found in the forest than at 
home. – It does happen that I go out three 
times a  day. Sometimes, I  pick so many 
mushrooms that I’m unable to lift the bas-
ket – says Marzena Górnisiewicz.

There are several rules to remember 
about when going mushroom picking. You 
should always store picked mushrooms in 
a wicker basket, to let them breathe. You do 
not cut the mushrooms using a knife, but 
twist them off straight from the ground. If 
you are uncertain whether a given mush-
room is edible, better leave it alone. And re-
member that nature is unity – boletus mush-
rooms and bay boletes will appear when the 
Moon is full… 

POMORSK A JESIEŃ 
PACH N IE GR Z Y BA MI!



JAKUB 
FIREWICZ
 
Aktor "jeszcze" młodego pokolenia. 
Po latach wyczekiwania, że zagra Hamleta, 
z nudów "odkopał" Petera Sellersa i Monty 
Pythona i stwierdził, że jego miłością jest komedia. 
Dotychczas znany głownie widzom teatralnym, 
szerszej widowni pokazał się biorąc udział 
w produkcjach Juliusza Machulskiego „Next -ex” - 
Teatr TV oraz filmach „Ambassada” i „Volta”. 

acząłem się ostatnio zastanawiać nad tym, czy 
jak byłem w niebie i rozdawali różne hobby jesz-
cze nienarodzonym dzieciom, to czy ja, zamiast 

stać w kolejce „sport”, nie stałem gdzieś z boku z paczką 
kilogramowych Haribo i litrem pepsi. No tak. Jak idę na 
siłownie – bo w końcu fałda wokół brzucha, już nie jest 
oponą Michelin do osobówki tylko do Stara – niestety 
nie odczuwam z tego tytułu żadnej satysfakcji. Nie mam 
zajawki, że jak tak będę regularnie chodzić, to za trzy 
miesiące będę wyglądać jak Piotrek Stramowski w Pit-
bullu. Nie odczuwam nagłej fali dopływających endor-
fin. Nie przeżywam „pakowania” jak co poniektórzy ko-
ledzy ze złotym łańcuchem na szyi, jęcząc wniebogłosy, 
aż człowiek zastanawia się, czy pogotowia nie wezwać. 

Ja na siłowni walczę z tym, żeby z niej nie wyjść przed 
czasem. Robię to na różne sposoby, ale chyba najbardziej 
skutecznym jest „rachunek” sumienia albo „analiza” 
swojego dotychczasowego życia. Zajmuje mi to znaczną 
część biegania po bieżni, dzięki czemu odganiam myśli 
pt. „idziemy już?”. I tak sobie pomyślałem też dzisiaj, 
biegając po bieżni, która przypomina mi kołowrotek dla 
chomika. No i tak biegam, i biegam, i nagle – olśnienie. 
A gdyby tak w pakiecie do karnetu na siłownie był do-
łączony psychoterapeuta albo w ostateczności ksiądz 
(wiadomo, Smarzowski troszkę wrzucił kij w mrowisko 
i tak chętnie już nie będziemy korzystać z ich usług).

Wyobrażacie sobie to? Idziesz na bieżnię, a obok Cie-
bie dr Kowalski ramię w ramię biegnie z tobą i wysłuchu-
je twoich rozterek. Albo tak jak to Maciej Stuhr w swojej 

Z
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PSYCHOTERAPIA
NA BIEŻNI

3 2 – 3 3

etiudzie „Milczenie polskich owiec” wymyślił, że jeden 
z bohaterów nie lubi zapachu drewna w konfesjona-
le i chce się spowiadać w knajpie. I wyobraźcie sobie 
to tutaj. Na bieżni Ojciec Mateusz i wysłucha cię, i roz-
grzeszenie da, i może jeszcze jakieś nalepki odpustowe 
człowiek dostanie? Normalnie same plusy, żadnych 
minusów – jak to z filetem. W razie, gdyby jakaś siłow-
nia wpadła na ten pomysł już dawno, to w sprawie praw 
autorskich jakoś się dogadamy.  

ENGLISH

PSYCHOTHERAPY ON A TREADMILL

Recently, I’ve been wondering, when unborn children 
were given various hobbies in Heaven, and others were 
standing in the ‘sports’ line, was I standing aside with 
a pack of Haribo jellybeans and a litre of Pepsi? Well. 
When I go to the gym – because my belly fat is no longer 
a Michelin passenger car tyre but a lorry one – I never 
feel satisfied about it. I’m not excited that if I go there 
regularly, I’ll look like Piotrek Stramowski in Pitbull in 
three months. I don't feel a rush of endorphins. I’m not 
excited about working out like other guys, wearing gold 
chains on their neck and whining so loud that others 
wonder if they should call an ambulance or not.

Every time I’m at the gym, I fight with myself not 
to leave earlier than I planned. I do it in a number of 
different ways, the most effective being soul searching 
or analysing my life. It takes enough time to cast away 
the recurring thought, ‘Can we go now?’ And I thought 
the same today while running on a treadmill, which re-
minds me of a hamster wheel by the way. So I run and 
run, and suddenly it dawned on me. What if the gym 
card included sessions with a psychotherapist or at least 
a priest (you know, Smarzowski has stirred up a hornet’s 
nest a bit, and we won’t be so willing to use their services 
for some time)?

Can you imagine? You go to the gym, and there’s 
doctor Kowalski, running alongside and listening to 
your problems and doubts. Or, like Maciej Stuhr pro-
posed in his etude ‘Milczenie polskich owiec’, one of 
characters doesn’t like the smell of wood in the confes-
sional and wants to confess his sins in a bar. Just imagi-
ne. A priest listens to you on a treadmill, absolves you 
from your sins, and perhaps you may even get some 
indulgence stickers? Plenty of pros, no cons – just like 
fillet. If it turns out that some gym came up with this 
idea a long time ago, we’ll work something out as re-
gards the copyright. 
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AGNIESZKA
MAŚLIK

Psycholog, psychoterapeutka 
Niestandardowa w podejściu do pracy, artystyczna 
z charakteru. W pracy wykorzystuje unikalną metodę 
walk&talk therapy, która łączy tradycyjną terapię 
z aktywnością fizyczną – spacerowaniem.

emperatura spada, dni stają się coraz 
krótsze, budzisz się rano i jest jeszcze 
ciemno... Wychodzisz z pracy, a na 

zewnątrz jest już szaro i ponuro. Masz na-
dzieję, że dzień minie tak szybko, jak to tyl-
ko możliwe, abyś mógł wrócić bezpośrednio 
do domu, spać i czekać na powrót wiosny. 
Masz poczucie, że stałeś się jak niedźwiedź 
w stanie hibernacji: nie chcesz nic robić, je-
steś bardzo zmęczony, rozdrażniony i może 
bardziej głodny niż zwykle.

DLACZEGO TAK SIĘ DZIEJE?
Zmiana sezonu, w szczególności zmiana 
z letniego na jesienno-zimowy, może być 
trudna, zwłaszcza w krajach położonych da-

JESIENNY BLUES
leko od równika, gdzie ilość światła znacz-
nie różni się w poszczególnych porach roku. 
Światło ma znaczący wpływ na nasze rytmy 
okołodobowe i na produkcję niektórych 
hormonów. Najbardziej dotknięte brakiem 
słońca są: melatonina, odpowiedzialna za 
wzorce snu i  serotonina, hormon związa-
nym z nastrojem. Dlatego wydaje się nor-
malne odczuwanie lekkiego wpływu braku 
światła na nasz nastrój, tzw. jesienny blues. 
Zazwyczaj ten efekt nie ma znaczącego wpły-
wu na nasze codzienne życie i nie uniemoż-
liwia nam wydajnego wypełniania codzien-
nych czynności. O ile jesteśmy w stanie 
radzić sobie z codziennymi obowiązkami, 
nie ma powodów do niepokoju. Zdarzają się 
jednak osoby, u których wymienione wyżej 
objawy są tak nasilone, że mogą spełniać 
kryteria depresji.

KIEDY UZNAĆ, ŻE TO 
OBNIŻENIE NASTROJU TO 
COŚ POWAŻNIEJSZEGO?
Każdy człowiek ma prawo do przeżywania od 
czasu do czasu smutku. Bardzo często uży-
wamy określenia „depresja”, chcąc powie-
dzieć, że mamy chandrę, „dołek”. „Jestem 
w takiej depresji, cóż za paskudna pogoda...”

Takie narzekanie nie ma nic wspólnego 
z depresją kliniczną. Kiedy należy się za-
niepokoić? Wtedy, gdy taka chandra trwa 

długo, czyli co najmniej dwa tygodnie, i jeśli 
w istotny sposób zaburza nasze funkcjono-
wanie. Zazwyczaj bowiem, gdy mamy chan-
drę, to cóż, po prostu ją mamy, ale mimo to 
zbieramy się, idziemy do pracy, spotykamy 
ze znajomymi, sprzątamy w domu, pierze-
my itd. Natomiast człowiek w depresji prze-
staje funkcjonować. Może zalec w łóżku, 

T
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na dobry koncert, pomyśl o wakacjach na następne lato. 
Organizowanie jest częścią przyjemności i to jest niesamo-
wite, co dzień zabawy może zrobić dla umysłu i duszy.

Bądź z ludźmi! Spotykanie się i śmiech z przyjaciółmi 
to pewny sposób na sprawienie, że poczujesz się szczę-
śliwszy. Okazało się, że wspólne śmiechy i spotkania 
towarzyskie pomagają wzmocnić układ odpornościowy 
i poziom energii. Energia czerpana od innych może być 
dobrą alternatywną dla tej słonecznej.

Ruszaj się! Bez względu na to, czy zapiszesz się na lek-
cję tańca, jogi, czy wyjdziesz na spacer do parku, dbaj o to, 
aby być aktywnym. Regularne ćwiczenia to energia.

Słuchaj swojej ulubionej muzyki. Stwórz listę za-
wierającą utwory, które sprawiają, że jesteś szczęśliwy 
i słuchaj zawsze, gdy czujesz się trochę źle, lub gdy po-
trzebujesz dodatkowego wzmocnienia.

Ustaw cel! Zacznij od osiągnięcia czegoś małego, 
takiego jak na przykład przeczytanie tej książki, któ-
ra czeka na półce od wieków. Potem możesz wyznaczyć 
większy cel, na przykład nauczyć się nowego języka, 
dołączyć do klubu fotograficznego lub zająć się czymś 
nowym, co naprawdę lubisz.

Bądź miły i pomagaj innym. Bycie życzliwym jest istot-
nym sposobem nadawania sensu naszemu życiu, jak rów-
nież życiu innych. Badania wykazały, że tym, co przynosi 
więcej szczęścia niż cokolwiek innego, jest ... pomaganie 
innym. Wykonaj kilka prostych rzeczy dla innych w nad-
chodzących miesiącach i sprawdź, jak się czujesz.

Uśmiechaj się! Natychmiast poczujesz się lepiej, kie-
dy się uśmiechniesz. Uśmiech może poprawić nastrój 
i uwolnić stres. Kiedy śmiejesz się lub się uśmiechasz, 
uruchamiasz część mózgu, która sprawia, że czujesz się 
bardziej szczęśliwy.

Jedz zdrowo. Od zawsze mówiono, że, jedzenie to 
jeden z głównych sposobów, aby poczuć się szczęśliw-
szym. Zjedz świeże owoce i warzywa, aby uzyskać dużo 
witamin. Dobre odżywianie jest zdecydowanie świet-
nym sposobem na uniknięcie przeziębienia i innych 
nieprzyjemnych wirusów, które krąwżą o tej porze roku.

To małe i proste rzeczy w życiu, którymi powinni-
śmy cieszyć się najbardziej. Najdrobniejsza pozytywna 
myśl może naprawdę rozjaśnić Twój dzień. Doceniając 
dobre rzeczy, łatwiej jest zapomnieć o złych. Jesień 
przynosi ze sobą tak wiele uroczych zmian, wykorzy-
stajmy to, jak najlepiej tylko się da!  

ENGLISH

AUTUMN BLUES

Temperature goes down, days get shorter, it’s still dark 
when you wake up in the morning… You finish work, and 
it’s already grey and gloomy outside. You hope the day will 
be over before you know it, so you can get home, go to bed 

może być tak apatyczny lub tak niespokojny, że nie bę-
dzie się w stanie skupić na najprostszych czynnościach.

CO ROBIĆ?
Jeśli masz podejrzenia, że problem depresji dotyczy rów-
nież ciebie – nie zwlekaj z poszukiwaniem profesjonalnej 
pomocy psychologicznej. Zwróć także uwagę na bliskie Ci 
osoby, czy nie borykają się z depresją. Jeśli doświadczasz 
lekkiego jesiennego bluesa, ważne, abyś zwrócił szczegól-
ną uwagę na dbanie o siebie. Nowe cele, kontakt z ludźmi, 
dobra dieta, aktywność fizyczna oraz regularność – oto 
najczęstsza recepta na poprawę naszego nastroju.

Ja uwielbiam wspaniałe kolory liści na drzewach zmie-
niające się z zielonego na złoty, czerwony. Ach i te mgliste 
tajemnicze poranki. Jednak zawsze muszę się przyzwy-
czaić do tej pory roku.

OTO KILKA MOICH WSKAZÓWEK, 
JAK POKONAĆ JESIENNY BLUES:
Żyj chwilą! To brzmi łatwiej niż w rzeczywistości. Zwróćmy 
uwagę na to, co robimy. Nie rozpraszajmy się przez rzeczy, 
które musimy zrobić jutro. Niech te myśli skupiają się na 
tym, co jest tu i teraz, dziś. Będziesz o wiele szczęśliwszy. 
To jest dla mnie najważniejszy punkt nauki.

Planuj! Jest na co czekać. Przygotuj ciekawe plany 
na najbliższe miesiące. Zaplanuj przerwę na odpoczy-
nek, zorganizuj spotkanie na drinka, lunch lub kolację 
z przyjaciółmi / rodziną, zaplanuj wyjście do teatru lub 

J E S I E N N Y  B L U E S

Ż YJ C H W I L Ą! T O BR Z M I Ł AT W I E J N I Ż 
W R Z E C Z Y W IS T O Ś C I.  Z W RÓ Ć M Y U WAGĘ NA T O, 
C O ROBI M Y. N I E ROZ PR A SZ A J M Y SI Ę PR Z EZ 
R Z E C Z Y, KT ÓR E M U SI M Y Z ROBIĆ J U T RO. 
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and wait for spring. You feel like a hibernating 
bear: you don’t feel like doing anything, you’re 
constantly tired, irritated and perhaps hun-
grier than ever.

WHY IS IT SO?
It may be difficult to cope with changing se-
asons, in particular from summer to autumn 
and winter, especially in countries far from the 
equator, where the amount of light significan-
tly differs in different seasons. Light affects 
our daily cycles and the production of some 
hormones, in particular melatonin, which is 
central to our sleep patterns, and serotonin, 
which affects our mood. Therefore, it seems 
normal that the lack of light affects our mood, 
and we experience the so-called autumn blu-
es. This doesn’t usually affect our daily life and 
doesn’t make it impossible for us to stay pro-
ductive during the day. As long as you are able 
to carry out your daily duties, you don’t need 
to worry. But there are some people in whose 
case the symptoms are severe enough to meet 
the criteria for depression.

WHEN SHOULD YOU WORRY 
ABOUT YOUR DEPRESSED 
MOOD?
Everybody has the right to feel sad from 
time to time. We often use the term ‘depres-
sion’ to refer to the time when we are down 
in the dumps. ‘The weather is terrible, I’m 
so depressed…’

This has nothing to do with clinical depres-
sion. When should you worry then? When 
you’ve had the blues for a long time, at least two 
weeks, and if it considerably affects your daily 
life. Usually, when you have the blues, you just 
do, but you still can get yourself together, go to 

work, hang out with friends, clean the house, 
do the laundry, etc., while a depressed person 
stops functioning. They may stay in bed, be so 
apathetic or restless that they can’t focus on 
trivial tasks.

WHAT SHOULD YOU DO?
If you think you or someone you know may 
be experiencing depression, don't hesita-
te to get professional psychological help. If you 
are down in the dumps, it’s important to take 
care of yourself. New goals, meeting people, 
a healthy diet, physical activity and regularity 
– that’s the best mood-boosting recipe.

I love autumn leaves on trees, changing 
colours from green to gold and red. And tho-
se misty, mysterious mornings. But I always 
need some time to adapt to this season.

HERE ARE SOME TIPS 
ON HOW TO BEAT THE 
AUTUMN BLUES:
Seize the moment! Easier said than done. Pay 
attention to what you do. Don’t let yourself 
get distracted with things you need to do 
tomorrow. Focus on what’s here and now. 
You’ll be much happier. That’s the most im-
portant step.

Make plans! There's a lot to look forward 
to. Make exciting plans for the coming mon-
ths. Take some rest, go out with your friends 
or family for a drink, lunch or dinner, go to the 
theatre or a good concert, think about the next 
summer holidays. Organising is a great pasti-
me, and you won’t believe what it does for your 
mind and soul.

Be with people! Hanging out and laughing 
with friends will surely make you happier. 
It turns out that hanging out with friends and 

laughing together may boost your immu-
ne system and energy levels. Energy from 
other people may be a good alternative to the 
solar one.

Move more! Whether you take up dancing 
or yoga or simply go out for a walk in the park, 
remember to stay active. Regular exercise gi-
ves you energy.

Listen to your favourite music. Make 
a  playlist with songs that make you happy 
and listen to it whenever you feel sad or need 
some extra comfort.

Set a goal! Begin with small goals, such 
as reading a book that you’ve wanted to read 
for a long time. Next, you can move on to 
something bigger, for example, learn a new 
language, join a photography club or take up 
a new hobby.

Be kind and help others. Being kind gives 
your life meaning, and makes others feel bet-
ter, too. Studies show that helping others ma-
kes you happier than anything else. Do some 
simple things for other people in the coming 
months and see how it feels.

Smile! Smiling will make you feel better 
right away. It can put you in a good mood and 
help you relieve stress. When you're laughing 
or smiling, you switch on a part of your brain 
that makes you feel happier.

Eat healthy. Food has always been conside-
red a mood booster. Eat fresh fruit and vegeta-
bles rich in vitamins. A healthy diet is a great 
way not to get the cold or other unpleasant vi-
ruses, which there are plenty this time of year.

It’s the small and simple things that we sho-
uld enjoy the most. A small positive thought 
may make your day. When you appreciate the 
good things, it’s easier to forget about the bad 
ones. Autumn brings about plenty of amazing 
changes, so try and make the best of it! 
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eorii jest kilka. Od nadopiekuńczej matki, która wy-
ręczała ich w każdym działaniu. Po brak ojca, któ-
ry pochłonięty zarabianiem pieniędzy, zapomniał 

nauczyć syna jak radzić sobie w dorosłym życiu. Do czego 
to doprowadziło? Do kryzysu męskości. Kiedyś doskonale 
zdefiniowany był męski etos. To mężczyzna silny, wojow-
nik, myśliwy, który walczy, nie płacze, nie okazuje smutku. 
Dziś nie ma jednej męskiej konstytucji. Poczucie fizycznej 
siły rozmontowano na rzecz siły charakteru. Pięknie brzmi, 
tylko dlaczego kobiety są nadal z mężczyzn niezadowolone?

Jeden z psychologów wyjaśniał, że problem tkwi w kobie-
tach. Nieustanne narzekanie: popraw się, nie rób tego, zmień 
się, dlaczego tak mało zarabiasz, za dużo czasu spędzasz 
poza domem, zaczyna ich przygniatać. Do tego od dzieciń-
stwa funkcjonują w świecie kobiet. Każda z nich, począwszy 
od matki po dziewczynę, chce go ukształtować na swój ide-
alny obraz mężczyzny. A oni się temu bezwiednie poddają. 
Dlaczego? Bo nie mają możliwości przejścia okresu odsepa-
rowania. Rozłąki, która pozwoliłaby im odpowiedzieć na py-
tanie: dokąd idę i z kim chcę iść? Czasami odpowiadają, ale 
w odwrotnej kolejności. Tak wygodniej. Lepiej niech druga 
strona wyznaczy kierunek. Tylko co dalej?

Zbudowanie w sobie silnego mężczyzny jest w dzi-
siejszych czasach jedną z trudniejszych rzeczy. Pytanie, co 
to znaczy silny mężczyzna? Dla większości to mężczyzna 
prawdziwy. Okazujący emocji, umiejący budować więzi spo-
łeczne, odczytujący kobiecy kod. Kobiety tęsknią za takimi 
facetami. Chcą spotkać się z nimi emocjonalnie, a nie odbi-
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Od 2012 roku pracuje w TVN24. 
W CV ma też „Gazetę Wyborczą” Polskie Radio 
PiK, Radio Gra, Polsat i Polsat News. Lubi kawę 
i rozmowy. Nie kończy na jednym pytaniu, 
ale unika ludzi, którzy mówią bez końca. Jest 
też uzależniona od newsa i książek. Nie lubi 
marnować czasu i brzydzi się plotami.

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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znajdziesz na www.anywhere.pl

GRA W MĘSKOŚĆ
OSTATNIO BARDZO CZĘSTO ROZMAWIAM O MĘŻCZYZNACH. 
DLACZEGO SĄ TACY, A NIE INNI. DLACZEGO NIE POTRAFIĄ 
PODJĄĆ DECYZJI, WAHAJĄ SIĘ, SĄ NIEZDECYDOWANI. 
I WCALE NIE CHODZI O PRACĘ. NA TYM POLU POTRAFIĄ BYĆ 
KONKRETNI. GORZEJ IM IDZIE W RELACJI Z KOBIETAMI.
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jać się od ich klaty. Może tym razem to my powinnyśmy wy-
ciągnąć pierwsze dłoń? Dać akceptację, nie święty spokój. 
Oczekiwanie zamienić na zrozumienie. Gra ryzykowna, ale 
ten nie wygrywa, co nic nie robi. Zacznijmy od pierwszego 
kroku. Zdefiniowania męskości. Czym ona jest dla Ciebie? 

ENGLISH 

A GAME OF MANHOOD

Recently, I have been often talking about men. Why are they one 
way, but not the other. Why are they unable to make any decisions. 
They hesitate and are constantly undecided. And it’s not at all about 
work. They know how to be definite in this field. However, they are 
worse in relationships with women.

There are several theories. From an overprotective mother 
who has been taking care of them in every possible activity. 
Up to the lack of a father who was so absorbed with earning 
money, that he has forgotten to teach his son about what 
is happening in adult life and how to deal with it. What did 
it lead to? To the slump in masculinity. Once, the perfec-
tly marked male ethos. A strong man, a warrior, a hunter 
who fights, does not cry, does not show any sign of sadness. 
Today, there is no one male figure. The sense of physical 
strength has been dismantled in favor of strength of the 
character. It sounds beautifully, but why are women still 
dissatisfied with men?

One of the psychologists explained that the problem 
are women. Continuous grumbling: correct yourself, do 
not do it, change yourself, why do you earn so little, or you 
spend too much time away from home, start to overwhelm 
them. In addition, they have existed in the women's world 
since infancy. Each of them, from the mother to the girl, 
wants to shape him into her ideal image of a man. And 
man just give in to this unknowingly. Why? Because 
they do not have the opportunity to pass the separation 
period. Separation that would allow them to answer the 
question: where am I going and who do I want to go with? 
Sometimes they answer, but in a reverse order. It’s much 
more convenient. It's better to let the other party set the 
direction. Just what's next?

Creating a strong man is one of the most difficult thin-
gs these days. The question is, what does it even mean, 
a strong man? For most, a real man. Showing emotions, 
knowing how to build social bonds, reading fema-
le's code. Women miss those guys. They want to meet 
them emotionally, not to bounce off from their chests. 
Maybe this time we should be the ones to reach out first? 
Accept instead of leaving in peace. Exchange expec-
tations for understanding. A risky game, but one does 
not win, which does nothing. Let's start with the first 
step. Defining masculinity. What is it for you? Building 
a strong man is one of the most difficult things these 
days. The question is, what does a strong man mean? For 
most, he is a real man. Showing emotions, knowing how 
to build social bonds, reading a woman's code. Women 
miss these guys. They want to meet them emotionally, 
not to bounce off their chests. Maybe this time we should 
take our first hand out? Give acceptance and not peace 
of mind. Expect exchange for understanding. A risky 
game, but who does not risk does not win. Let's start with 
the first step. Defining manhood. What is it for you? 
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„DO ZAKOCHANIA JEDEN KROK” ŚPIEWAŁ ANDRZEJ DĄBROWSKI. A DO ROZCZAROWANIA JESZCZE MNIEJ. 
NIE JEST JUŻ BOWIEM TAJEMNICĄ, ŻE NA ZAUFANIE KLIENTA TRZEBA PRACOWAĆ LATAMI. ALE WYSTARCZY 
TYLKO MOMENT, ABY SŁODKI SMAK SUKCESU ZASTĄPIŁA GORYCZ PORAŻKI. BO NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY 
MOWA O KWIACIARNI, PIEKARNI CZY TEŻ SERWISIE SAMOCHODÓW, DZIŚ NAJWYŻSZĄ WALUTĄ  JEST WŁAŚNIE 
ZAUFANIE. PORSCHE CENTRUM SOPOT DOBRZE WIE, JAK W TEJ WALUCIE ZARABIAĆ. A OTO ICH RECEPTA.

TEKST Anna Nazarowicz
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orsche to marka, której nie trzeba 
nikomu przedstawiać. Samochody 
o  niebywałych osiągach i  właści-

wościach jezdnych błyskawicznie zgroma-
dziły wokół siebie całe rzesze wielbicieli. 
Ferdinand Porsche mawiał, że produkuje 
samochody, których nikt nie potrzebuje, 
ale każdy chce je mieć. I biorąc pod uwagę 
fakty, ciężko wątpić w autentyczność tych 
słów. A fakty są takie, że Porsche to naj-
bardziej utytułowane samochody w dzie-
jach motoryzacji.

Na szczęście z biegiem lat producent nie 
zmienia obranego przez siebie kierunku. 
Porsche to nadal emocje ciężkie do podrobie-
nia. Na ten ogromny sukces składa się cały 
szereg elementów. Każdy z nich wymaga jed-
nak czułej i profesjonalnej opieki. Tu bowiem 
technologia osiągnęła najwyższy poziom za-
awansowania. Nie wystarczy zatem olej, klucz 

P

i śrubokręt. Potrzebna jest ogromna wiedza , 
szkolenia i najnowsze narzędzia. To dzięki nim 
jest możliwe porozumienie z samochodami 
Porsche. A trzeba przyznać, że zespół z serwi-
su Porsche Centrum Sopot porozumiewa się 
z nimi bez słów. Zaklinacze Porsche to załoga 
składająca się z 3 doradców oraz 7 mechani-
ków. Wszyscy oni pracują pod czujnym okiem  
Dyrektora Zarządzającego Pawła Chałupki 
od lat związanego ze światem Porsche. Każdy 
z członków  zespołu posiada ogromną wiedzę 
na temat tych samochodów. Ale podobnie jak 
producent systematycznie coś ulepsza, tak 
również i oni regularnie uzupełniają swoją wie-
dzę uczęszczając na kolejne szkolenia. A licz-
ne certyfikaty są tego najlepszym dowodem. 
To zatem ludzie, którym można zaufać ponie-
waż w świecie Porsche są zanurzeni po same 
uszy. A klienci przybywający tu z całej Polski 
mogą jedynie utwierdzać w tym przekonaniu. 
Zwłaszcza, że obok najnowszych egzemplarzy 
można tu również spotkać te najrzadsze. 

Oprócz samych przeglądów i napraw gwa-
rancyjnych, Porsche Centrum Sopot to rów-
nież pogwarancyjne usługi serwisowe. Jedną 
z nich jest pomoc drogowa. Porsche to skom-
plikowana konstrukcja która nie powinna 
trafiać w niepowołane ręce. Możliwość zamó-
wienia pomocy drogowej ma temu zapobiec. 
Zaufane ręce serwisu Porsche Centrum 
Sopot to jedno, ale oryginalne części Porsche 
to kolejny, nieodzowny element tej ukła-
danki. Te ostatnie są niezwykle ważne, 
bowiem ich jakość oraz materiały, z jakich 
zostały wykonane, mogą zaważyć na na-
szym bezpieczeństwie. A tylko oryginalne 
części dedykowane do konkretnych modeli 
Porsche spełniają najwyższe wymagania 
jakościowe stawiane podczas produk-



cji. Tym samym są najlepszą gwarancją na długą i bez-
pieczną eksploatację.

Do dyspozycji klientów serwisu pozostają również 
samochody zastępcze oraz możliwość przechowania 
opon. Tutaj, po uprzednim oczyszczeniu, zapewnia się 
im idealne warunki, w których mogą poczekać do ko-
lejnego sezonu. Na uwagę zasługuje fakt, że podczas 
przechowywania Porsche Centrum Sopot opony są 
objęte ubezpieczeniem. I tak się zarabia najcenniejszą 
walutę, jaką jest zaufanie. 

ENGLISH

WHERE TRUST IS CURRENCYT

Love is one step away; disappointment is even closer. It is no longer 
a secret that it takes years to earn trust of clients. But one moment 
is enough to replace a sweet taste of success with a bitter defeat. 
Whether it is a flower shop, a bakery or a car service, the most valu-

able currency today is trust. Porsche Centre Sopot knows very well 
how to earn it. Have a look at their recipe.

Porsche is a brand that needs no introduction. Porsche 
cars, with their high performance and excellent driveabili-
ty, soon have attracted plenty of enthusiasts. Ferdinand 
Porsche said that he produces cars that nobody needs, but 
everyone wants to have. And there can't be no doubt about 
it given the fact that Porsche cars are the most prize-win-
ning vehicles in the history of the automotive industry.

Luckily, over the years, the manufacturer hasn’t 
changed its direction. Porsche still offers unique emo-
tions. Its spectacular success is made up of a number of 
elements. Each of them requires tender and professional 
care. The brand uses the most advanced technology, so oil, 
a spanner and a screwdriver may not be enough. It takes 
vast knowledge, training and cutting-edge tools to get on 
well with Porsche cars. Porsche Centre Sopot understands 
them without words. The team of Porsche charmers is 
composed of three advisors and seven mechanics, work-
ing under the watchful eye of Paweł Chałupka, Managing 
Director, who has been connected with the Porsche world 
for years. Each team member has comprehensive knowl-
edge of the cars. Still, just like the manufacturer constantly 
introduces some improvements, the team members also 
regularly extend their knowledge through training cours-
es, and numerous certificates are a proof positive of that. 
These people are absolutely reliable as they have been ful-
ly immersed in the Porsche world. That’s why clients from 
all over Poland come to Porsche Centre Sopot, especially 
because along with latest car models, the centre also offers 
the rarest ones. 

Apart from servicing and repairs under the guarantee, 
Porsche Centre Sopot also offers postguarantee services. 
One of them is roadside assistance. A Porsche is a compli-
cated structure that shouldn’t fall into the wrong hands. 
Now this can be prevented with using roadside assistance. 
The reliable team of Porsche Centre Sopot is one thing, and 
original Porsche parts are another piece of the puzzle. The 
latter are extremely important because their quality and 
materials may jeopardise your safety. Only original parts 
dedicated for specific Porsche models meet the highest 
quality requirements set during the production process. 
Thus, they are the best guarantee of long and safe usage.

Clients are also offered courtesy cars and tyre stor-
age. Here, after cleaning, tyres are stored in perfect 
conditions until the next season. It should also be not-
ed that tyres stored in Porsche Centre Sopot are in-
sured. And that is how you earn the most valuable cur-
rency – trust.  

NA U WAGĘ Z A S ŁUGUJ E 
FA KT, Ż E P OD CZ A S 

PR Z E C HOW Y WA N I A 
P OR S C H E C E N T RU M 

SOPOT OPON Y SĄ OBJĘTE 
U BEZ PI E CZ E N I E M.
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SAMSUNG QLED TV Q9F 
– ŚWIETNA JAKOŚĆ 
W KAŻDYCH WARUNKACH

en flagowiec Samsunga został wyposażony w bez-
pośrednie podświetlenie matrycy z wielostre-
fowym wygaszaniem, co oznacza jeszcze lepszy 

kontrast i czernie oraz doskonała jakość obrazu bez 
względu na oświetlenie. Jeśli dodamy do tego techno-
logię HDR 2000 oraz kropki kwantowe, która odpowia-
dają m.in. za możliwość odwzorowania ponad miliarda 
odcieni barw z ich pełnym natężeniem, zyskamy rze-
czywisty i szczegółowy obraz. Nowa technologia an-
tyrefleksyjna Ultra Black Elite sprawia, że czernie na 
ekranie są idealne. Eliminuje odbicia, dzięki czemu 
czernie są głębokie. 

T
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my”, gdy telewizor jest wyłączony. Teraz do-
słownie „wtopi” się w przestrzeń. Na ekranie 
wyłączonego telewizora zobaczymy np. wzór 
tapety, która znajduje się na ścianie, na której 
wisi urządzenie czy też jej kolor*. Można też 
przeobrazić telewizor w osobiste centrum in-
formacji – podejrzymy w trybie Ambient pro-
gnozę pogody czy najświeższe newsy. Telewi-
zor można powiesić blisko przy ścianie lub np. 
na podstawie Studio lub Tower.

*Działanie funkcji tworzenia obrazu 
ściany w Trybie Ambient może się różnić 
w zależności od otoczenia, w jakim zainsta-
lowany jest telewizor, w tym między inny-
mi od: designu ściany, wzorów na ścianie 
i koloru ściany. 

ENGLISH

SAMSUNG QLED TV Q9F – TOP 
QUALITY IN ALL CONDITIONS

Samsung flagship product is fitted with 
a brand new lighting system, with full-array 
local dimming technology, which delivers en-
hanced contrast, impressively deep blacks, 
and excellent picture quality regardless of 
its environment. With HDR 2000 technology 
and Quantum Dots, which can create over 

a billion vivid colours, the picture is realistic 
and detailed. New Ultra Black Elite anti-re-
flection technology makes black levels even 
richer. The TV has an excellent reflection 
handling, which ensures high picture quality 
regardless of the watching angle.

WATCH FILMS NOT 
TELEVISION
In new QLED TV series, designers concen-
trated on eliminating distracting elements 
and came up with One Invisible Connec-
tion – one near-invisible cable replacing 
all other cables, including TV power cable, 
which minimises cable clutter. Ambient 
Mode allows you to get rid of the big black 
screen when the TV is off and to blend your 
TV into your room. While in standby mode, 
the TV will display its surroundings, for ex-
ample, your wallpaper or its colour*. It also 
allows you to turn your TV into a personal 
information centre and browse weather 
forecasts and latest news in Ambient Mode. 
You can hang your TV flush to the wall or 
place it on Studio or Stand.

*The Ambient Mode results may differ 
depending on the TV surroundings, includ-
ing wall designs, patterns and colours. 

OGLĄDAĆ FILMY, A NIE 
TELEWIZOR
W nowej serii QLED TV projektanci skupili 
się na wyeliminowaniu elementów odcią-
gających uwagę podczas oglądania. Tak po-
wstał One Invisible Connection, dostępony 
w parwie wszytskich modelach QLED TV 
z 2018 roku, czyli jeden praktycznie niewi-
doczny przewód, który zastępuje wszystkie 
inne w tym kabel zasilający – od teraz koniec 
z kablami plączącymi się wokół ekranu. Tryb 
Ambient to wyeliminowanie czarnej „pla-

M U Z E U M  P O L S K I E J  W Ó D K I

W I Ę C E J  N A A N Y W H E R E . P L

W NOW EJ SER I I QLED T V 
PROJ EKTA NCI SKU PI LI 
SI Ę NA W Y ELI M I NOWA N I U 
ELEM EN TÓW, ODCI ĄGA JĄC YCH 
U WAGĘ PODCZA S OGL Ą DA N I A. 
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Połowę czasu spędza przed komputerem 
w redakcji Anywhere, a drugą gotując w swojej 
kuchni i pakując do słoików wszystko, co 
nadaje się do jedzenia. Znajomi mówią, że jego 
dewiza życiowa mogłaby brzmieć: „Aby dobrze 
żyć, trzeba dobrze zjeść i wypić”. Żyje, aby jeść. 
Nie na odwrót.

tej pięknej jesiennej wyjątko-
wo ciepłej aurze mija dokład-
nie rok, od kiedy zacząłem pi-

sać przepisy dla Anywhere. Po roku mogę 
powiedzieć, że moje kulinarne horyzonty 
pomimo wielu zmian w życiu wciąż się po-
szerzają. Gotuję, pakuję i kiszę coraz wię-
cej, a codzienne obiady stały się jeszcze 
bardziej czasochłonnym niż wcześniej. Gdy 
pisałem w zeszłym roku o dyni, również 
zaczynał się sezon na kasztany. Wtedy 
były tylko dodatkiem, dziś będą głównym 
składnikiem moich propozycji. W maśle 
z kasztanów zakochałem się już dawno, na-

tomiast zupa kasztanowa dopiero w tym 
roku stała się moim must have sezonu 
jesienno-zimowego. 

Dlaczego kasztany? Myślę, że jeszcze tro-
chę się boimy je wykorzystywać w kuchni, 
najczęściej tylko je piekąc jako przekąskę. 
Więc do garnków! A właściwie do kaszta-
nów i do roboty.

SŁODKI KREM Z KASZTANÓW
Ten szybki i prosty krem towarzyszy mi 
przede wszystkim do różnego typu nale-
śników. Używam go na przemian z masłem 
orzechowym, choć zastosowanie znalazł 
również podczas przekładania jednego tor-
tu. Zaczynamy od krojenia kasztanów 
i ugotowania ich w wodzie. Do drugiego 
rondelka wlewamy mleko, dodajemy łyż-
kę kakao, laskę wanilii, miód oraz obrane 
kasztany. Całość doprowadzamy do wrze-
nia. Czekamy, aż wszystko ostygnie, i blen-
dujemy na gładką masę.
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ZUPA KREM Z KASZTANÓW
Całość jak w przypadku kremu zacznie-
my od ugotowania i obrania kasztanów. Na 
patelni roztopimy masło i zeszklimy ce-
bulę. Do bulionu warzywnego dodajemy 
marchewkę, cebulę, obrane i pokrojone 
w kostkę jabłko do smaku. Przyprawiamy 
wszystko pieprzem, świeżym tymiankiem, 
solą i połową łyżki octu jabłkowego. Fanom 
korzennego smaku polecam dodać star-
ty imbir. W momencie pisania tego prze-
pisu na dworze było koło 20 stopni, więc 
sam zrezygnowałem z niego. Całość podaje-
my z łyżką gęstej śmietany oraz chipsem 
z boczku. Czy ktoś z was się skusi na zro-
bienie takiej zupy?  

ENGLISH

CHESTNUTS – A TASTE OF AUTUMN

This beautiful, warm autumn, it’s been ex-
actly a year since I began writing recipes for 
Anywhere. After a year, I can say that despite 
many changes in my life, I have expanded 
my culinary horizons. I cook, pack and pick-
le more and more food, and preparing daily 
lunches has become even more time-consum-
ing than before. When I was writing about 
pumpkins last year, the chestnut season be-
gan as well. They were only an addition then, 
but today, they will be the main ingredient of 
the recipe. I fell for chestnut butter a long time 
ago, while cream of chestnuts soup became 
a must-have of an autumn and winter season 
only this year. 

Why chestnuts? I suppose that we still 
eat them only as a winter snack in the form 
of roast chestnuts. Let’s get down to pots! Or 
rather chestnuts and work!

SWEET CHESTNUT CREAM
I use this fast and simple cream primarily for 
pancakes by turns with peanut butter even 
though I’ve spread a cake with it once. Begin 
with cutting chestnuts and boiling them 
in water. Take another pan, pour milk into it, 
add a spoonful of cocoa, a vanilla bean, hon-
ey, and peeled chestnuts. Bring it to the boil. 
Leave it to cool and blend it until smooth.

CREAM OF CHESTNUT SOUP
Just like in the case of cream, begin with boiling 
and peeling chestnuts. Melt butter in a frying 
pan and fry onion until transparent. To the ve-
getable broth, add carrot, onion, and peeled 
and cubed apple to taste. Season it with pepper, 
fresh thyme, salt and half a spoonful of apple 
cider vinegar. If you’re a fan of spices, add some 
grated ginger. When I was writing this recipe, it 
was about 20 degrees outside, so I dropped it. 
Serve it with a spoonful of cream and a bacon 
crisp. Can I interest you in some soup?  
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JAKUB 
FIREWICZ
 
Aktor "jeszcze" młodego pokolenia. 
Po latach wyczekiwania, że zagra Hamleta, 
z nudów "odkopał" Petera Sellersa i Monty 
Pythona i stwierdził, że jego miłością jest komedia. 
Dotychczas znany głownie widzom teatralnym, 
szerszej widowni pokazał się biorąc udział 
w produkcjach Juliusza Machulskiego „Next -ex” - 
Teatr TV oraz filmach „Ambassada” i „Volta”. 

złowiek siada sobie przed telewizorem po cało-
dziennym zabieganiu, po obowiązkach często 
niedopełnionych, pełen stresów, albo wręcz prze-

ciwnie, pełen spokoju po niedawno opuszczonym stre-
sie, w tak zwanym „zjeździe”. Jedyne, o czym marzy, 
to wskoczyć w wygodny dres z kubkiem herbaty bądź 
innego likworu w jednej ręce, z władcą kanałów zwa-
nym pilotem w drugiej i miękką kanapą od szwedzkich 
przyjaciół pod dupą. 

Kiedy wszystko zaczyna nabierać realnych kształ-
tów, kiedy twoja sielanka zaczyna wyglądać jak z katalo-
gów wakacyjnych biur podróży, kiedy czujesz w mózgu 
to przyjemne, rozluźniające drapanie zwojów. Nagle ni 
stąd, ni zowąd telewizja dokonuje najgorszej zbrodni od 
czasów wygadania przez rodziców tajemnicy, że Mikołaj 
nie istnieje. Puszczają reklamy. 

Nie byłoby w tym nic dziwnego, w końcu telewizja 
Polsat przyzwyczaiła nas do tego, że są już od 20 lat, 
z czego 10 lat to reklamy, niemniej jednak niepokój 
w mym sercu pozostał. I słusznie. Bo dzisiejsze rekla-
my przekroczyły wszelkie możliwe granice. No tak! 
Po 15-minutowym bloku okazuje się, że my jako naród 
jemy strasznie tłuste rzeczy, po których poza zapar-
ciami i wzdęciami, na które zresztą sekundę później 

C

dostaniemy verdin albo inny srerdin, przepłacamy, 
zmywając naczynia w  zwykłym „ludwiku” zamiast 
w płynie Irka Bieleninika. Nagle wszystkie kobiety 
mają infekcje intymne i upławy, ale dostają świetne na 
to leki, które poleca Żanet Kaleta. Jakiś komiksowy fa-
cet, któremu konar nie płonie, dostanie swój Braveran, 
po którym STANIE się lepszym człowiekiem, pijącym 
piwo Karmi, które nie jest takie słodkie, jak myślisz, 
aby znowu z dubeltową dosadnością opowiedzieć nam 
o sraczce, którą łapiesz na urlopie — ale bez obaw, prze-
cież jest Stoperan. Dżizus! 

Nic mnie nie jest w stanie zgorszyć, oczy wiście 
poza jedzącą posłanką Pawłowicz, ale gdzie są rekla-
my z lat 90? Reklamy „Mentosa”, po których z nadzie-
ją masz ochotę zdobywać świat, mimo połamanego 
obcasa? Copywriterzy wszystkich krajów łączcie się 
i ogarnijcie kuwety! 

ENGLISH

COMMERCIALS MAKE EMBARRASSMENT 
GO ROUND

You sit down in front of the TV after a day’s work, 
tasks often left unfinished, stressed-out or cool, 
calm and collected after the stress is gone, completely 
devoid of energy. The only thing you dream about is to 
put on comfortable sweatpants and have a cup of tea 
or another liquor in one hand and a remote control in 
the other, and make yourself comfortable on a  coach 
from our Swedish friends.

Everything begins to come into place; your idyll 
begins to look like in travel agency brochures, and you 
feel that pleasant, relaxing loosening of ganglia in your 
head. All of a sudden, the television commits the worst 
crime since the time when your parents told you Santa 
Claus didn’t exist. It runs commercials.

There would be nothing strange about it; after all, 
Polsat got us used to the standard of 10 years of com-
mercials during 20 years of their operation, but I was 
upset anyway. And I was right. Because today’s com-
mercials have crossed the line. Yes! After a 15-minute 
series of commercials, it turns out that Poles eat a lot 
of greasy food, after which we suffer from constipa-
tion and flatulence – for which we immediately get 
verdin or another shitdin; we overpay for a normal 
washing-up liquid instead of buying Irka Bieleninika. 
Suddenly, all women suffer from vaginal infections 
and whites, but luckily, they get great medicine rec-
ommended by Ms Żaneta Kaleta. Some comic guy 
whose candle won’t burn will get his Braveran after 
which he will STAND UP straight, drink Karmi beer, 
which isn’t as sweet as you think, to be ready to tell 
us bluntly about the runs you can get on your vaca-
tion – but don’t worry, Stoperan will come to your 
rescue. My God! 

Nothing will shock me – perhaps except for MP 
Pawłowicz eating her lunch – but where have the com-
mercials of the 90s gone? ‘Mentos’ commercials, after 
which people felt inspired to conquer the world de-
spite a broken heel. Copywriters from all countries, 
unite and get a grip! 

REKLAMA 
DŹWIGNIĄ 
ŻENADY
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Wiem, szanowny Jakubie, jak ogromną wagę przykła-
dasz do przymiotników, cytatów/ten na końcu/ i wyrażeń 
obcojęzycznych, które zawsze stanowiły dla Ciebie miarę 
erudycji i sposób na skrywanie kompleksów, dlatego trzy-
mając się owej absurdalnej licentia poetica, z pewną de-
zynwolturą pozwolę sobie na drobne ad personam, choć 
wydawało mi się, że wiele naszych zaszłości powinniśmy 
traktować ad acta. Skoro już czynisz nasz dyskurs pu-
blicznym, wyjaśnijmy to raz na zawsze pro publico bono, 
by nie męczyć już naszą sprawą nikogo i uciąć raz na za-
wsze spekulacje o naszych rzekomych zażyłościach.

Pomimo poważnych perypetii zdrowotnych i pode-
szłego wieku, mnie również pamięć nie zawodzi, i mimo 
wielu często bardzo intratnych namów, również bli-
skich Ci ludzi, nigdy nie dałem się przekonać, choćby 
ze względu na uszanowanie prywatności i spokoju wielu 
znanych nam obojgu osób trzecich, których rozczaro-
wanie Twoim zachowaniem miałem okazję wielokrotnie 
obserwować. Zawsze wolałem kumpli od pochlebców, 
ale nie mnie oceniać Twój gust tak bardzo zawiedzio-
ny wizytą w moim domu. Wybacz, że podejmowałem 
Cię w salonie, gdzie książki nie służyły za fototapetę, bo 
zawsze uważałem, że są do czytania, a nie pokazywania 
i cytowania – taki drobny, różniący nas niuans leksykal-
ny, jakich między nami wiele. Jadalnia – nie biblioteka, 
mieszkanie – nie apartament, samochody – nie fury, ko-
biety – nie lachony, pieniądze – nie worki hajsu, robota 
– nie kariera, radiowy poranek – nie rzekoma polityczna 
misja, wspólny interes, a nie megalomania. Każdy z nas 
urządził się w swoim, odrębnym świecie, ale stworzy-
liśmy także ten wspólny i wzorem innych par budowali-
śmy go na przeciwieństwach – nasz toksyczny związek, 
udany z pozoru, bo przecież wychowywaliśmy wspólnie 
potomstwo, kochane potomstwo, wobec którego mie-
liśmy różnie oczekiwania. Pomimo różnic połączyło 
nas dziesięć zawodowych lat, miliony słuchaczy, tysią-
ce wspólnych radiowych godzin, kilkaset obrażonych 
za naszą audycję bohaterów, kilka procesów sądowych, 
kilka piosenek, parę reklam, billboardów, dwa mikrofo-
ny i jeden cel: zrobić największą w historii radiową roz-
pierduchę w rytm rock’n’rolla. Być może trwalibyśmy 
tak przy sobie jeszcze długo, bo naprawdę fajnie było 
i naprawdę było warto, ale w myśl starej zasady, że naj-

edług definicji: autobiografia to utwór piśmien-
niczy, którego tematem jest własne życie 
autora. Czym jest autobiografia, wiemy 

– i z całą pewnością nie jest to kronika towarzyska. 
Rozumiem jednak, że czasem uboga treść zasadnicza 
i potrzeba nadania jej rozgłosu połączona z marke-
tingowymi zobowiązaniami uzasadnia odstępstwa od 
norm i reguł formalnych. Ciężar gatunkowy dzieła 
stanowi ważność i rola opisywanych w nim zdarzeń 
i osób, dlatego przyjmuję jako ogromne wyróżnienie 
fakt, że autor w tym utworze poświęcił aż piętnaście 
stron mojej skromnej osobie, co niewątpliwie zobo-
wiązuje mnie do popełnienia przynajmniej jednej, co 
też niniejszym czynię.

Przyznaję, że zabieg udowadniania światu własnej 
wielkości poprzez małość innych jest mi już dobrze zna-
ny i nie budzi we mnie żadnych kontrowersji, choć uwa-
żam go za średni i godny bardziej kolorowych pism dla 
gospodyń domowych niż wielostronicowych publika-
cji wydawniczych, ale w myśl tak zwanej licentia poeti-
ca: kto autorowi zabroni?

W

EPISTO
       LARIA

 
Od 45 lat gada jak najęty, od 25 
najczęściej do radiowego mikrofonu, 
czasami z dość skandalicznym skutkiem, 
ale jak dotąd siedział tylko przed i czasami 
za kamerą. Częściej chwyta za gardło niż 
za pióro. Grał na nerwach i gitarze, choć 
słuchanie wychodzi mu lepiej. Leń-pracoholik, 
domowy kucharz na wiecznej diecie. Życiowe 
motto: „Staczać się trzeba powoli, żeby 
starczyło na całe życie”.

MICHAŁ 
FIGURSKI
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lepszym lekarstwem na udany związek jest ZDRADA, 
udało się to wszystko skutecznie rozpieprzyć.

Pewnie pamiętasz, że tego wieczoru, kiedy u mnie 
gościłeś, na koniec spotkania radośnie wstawieni obrzu-
caliśmy się śmieciami. Szkoda, że lata lecą, a nas da-
lej bawią te same zabawy, tylko śmiechów jakoś nie sły-
chać. Dzisiaj piszesz o moim życiowym upadku, ale nic 
nie udowadnia niesłuszności tej tezy bardziej, niż głośny 
wkurw zorientowany na ludzi u boku, u których i dzięki 
którym dziś swoje sukcesy osiągam w życiu osobistym 
i zawodowym Mam tylko w całej swej naiwności nadzie-
je, że nikomu z nas nigdy do głowy nie przyjdzie te nasze 
wspólne sukcesy opisać… bo jak mawiał Dudek: „wolę 
być głupim z nadzieją, niż beznadziejnie mądrym”.

P.S. Na zakończenie dodam, że jako Twój zawist-
ny cień i wór, który, jak zawsze powtarzałeś, dźwigałeś 
przez lata, też popełniam autobiografię, w której opisu-
ję choroby, z którymi przez lata przyszło mi się zmagać. 
Przykro mi, ale jestem zmuszony Cię poinformować, że 
mimo całej mojej do Ciebie ogromnej słabości, sympatii 
i sentymentu, nie znajdziesz się w niej pod literą „W”, ani 
nawet pod „CH”.

I obiecany cytat: „Przyjacielu, niech bogowie otacza-
ją Cię troską, a Junona nadal przymyka oko na Twe bez-
eceństwa. Niech skóra Twych niewolnic będzie gładka, a 
sen /.../ twardy i spokojny”. 

ENGLISH

EPISTOLARIA

By definition: an autobiography is a literary work of 
art in which the author's own life is the main theme. 
What an autobiography is, we know – and it certainly 
is not a social chronicle. I understand that sometimes 
a poor basic content and the need to give it publicity, 
combined with marketing commitments justify de-
viations from the commonly accepted norms and for-
mal rules. The gravity of the work is the importance 
and the role of the events and people described in it, 
which is why I take, as a huge distinction, the fact that 
the author has dedicated as much as  fifteen pages to 
my humble person, which undoubtedly obliges me to 
commit at least one, which I am hereby doing.

I admit that the process of proving my own size 
through the minority of others is well known to me 
and does not arouse any controversy in me anymo-
re. I consider it to be an average process, worthy of 
more colorful housewives’ tabloids than multi-page pu-
blishings, but according to the so-called licentia po-
etica: Who will forbid the author?

I know, Dear Jakub, how much weight you attach 
to adjectives, quotes / at the end / and foreign langu-
age expressions, which have always been a measure 
of erudition for you and a way to hide your complexes. 
Therefore, stick to this absurd licentia poetica, with 
some flippancy I will allow myself to make a small ad 
personam, although it seemed to me that many of our 
pastings should be treated as an ad acta. Since you 
have already made our discourse public, let us expla-
in this once and for all pro publico bono, so as not to 
torture our case any more and to cut down once and 

for all speculations about our alleged familiarities.
In spite of serious health issues and old age, I am 

not disappointed by my memory. Despite many, often, 
lucrative persuasions, also by those close to you, 
I  have never been convinced, if only for the priva-
cy and peace of many of the third parties known to us, 
whose disappointment by your behavior I have had 
the opportunity to observe many times. I have always 
preferred buddies from adulators, but I am not to jud-
ge your taste so disappointed with a visit at my home. 
Forgive me that I was taking you in in the living room, 
where the books did not serve as a wall mural, becau-
se I have always thought they were meant for reading, 
not showing and quoting – such a small, different lexi-
cal nuance, which we have lots of. Dining room – not 
a library, flat – no a fancy apartment, cars – not whips, 
women – not chicks, money – not bags of dough, work 
– not career, radio morning – not an alleged politi-
cal mission, common interest, and not megaloma-
nia. Each of us has set up in his own separate world, 
but we also created this common one, and by a model 
of other couples, we have built it on opposites – our 
toxic relationship, seemingly successful, because we 
have brought up together an offspring, dear offspring, 
to whom we had different expectations. Despite the 
differences, we were joined by ten professional years, 
millions of listeners, thousands of common radio ho-
urs, a few hundred offended characters, several court 
cases, several songs, a few commercials, billboards, 
two microphones and one goal: to make the biggest 
radio roughhouse to the rhythm of the rock 'n'roll. 
Perhaps we would have stayed with each other for 
a long time, because it was really cool and it was really 
worth it, but according to the old rule, that the best 
medicine for a successful relationship is TREACHE-
RY, it managed to blow it all up.

You probably remember that on that evening, 
when you were visiting me, at the end of our meeting, 
we were happily throwing in garbage. It is a pity that 
the years are flying, and we are playing the same ga-
mes, only somehow you can not hear the laughter. To-
day you write about my life's fall, but nothing proves 
the wrongfulness of this thesis more than a loud vo-
cal, oriented towards people with whom and thanks 
to whom, today I achieve my successes in my perso-
nal and professional life. I have only, in all its naivety, 
hope that neither of us will ever want describe our mu-
tual successes... because, as Dudek said: "I prefer to 
be stupid with hope than be hopelessly wise".

P.S. In the end I will add that as your envious sha-
dow and sack, which, as you always said, you carried 
for years, I also make an autobiography in which I de-
scribe the illnesses with which I have struggled for 
years. I am sorry but I am forced to inform you that de-
spite my great weakness, sympathy and sentiment to 
you, you will not find yourself under it under the letter 
"W" or even under "D".

And the promised quote: "Friend, may the gods 
surround you with concern, and Junona continue to 
turn a blind eye to your iniquities. Let the skin of your 
slaves be smooth, and sleep / ... / hard and calm. " 

E P I S T O L A R I A



oszedłem tydzień temu na cmentarz i od razu uda-
łem się do baraku tamtejszych grabarzy. Powód? 
Musiałem porozmawiać o naprawie nagrobka mo-

ich rodziców. Minęło już tyle lat, odkąd stałem się sierotą, 
że ogromna granitowa płyta z napisem „Michał i Teresa” 

TOMASZ 
KOWALSKI
 
Z wykształcenia prawnik. Rocznik 70. Katowiczanin. 
Pisarz. Autor „Mędrca kaźni”, „Rozmów na trzech grabarzy 
ijedną śmierć”, „Nie pozwolisz żyć czarownicy” oraz zbioru 
opowiadań „Przysionek, dom dla pozornie umarłych”.

P
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przechyliła się na bok niczym tankowiec osiadły na mie-
liźnie. Nie wiem, jak na to zapatrują się moi rodzice, o ile 
w ogóle mają po śmierci jakikolwiek wgląd w moje życie, 
ale pozostali członkowie rodziny na pewno nie darowaliby 
mi, gdybym nic z tym nie zrobił. Podczas kolejnego świę-
ta zmarłych czcigodne ciotki i szanowni wujowie moi bez 
wątpienia wykrzywialiby swoje usta w wyrazie ogólnego 
niezadowolenia i pogardy dla wygasłej, w ich mniemaniu, 
synowskiej miłości. Oczywiście skłamałbym, gdybym 
powiedział, że tylko krzywy nagrobek rodziców był jedy-
nym powodem mojej wizyty na cmentarzu. Nie, nie tylko. 
Doskonale wiecie, że ciągnie mnie w takie miejsca. Nie 
z powodu jakichś traumatycznych przeżyć niedających się 
zapomnieć czy depresji będącej wynikiem rozczarowania 
życiem doczesnym, a objawiającej się natrętną myślą o sa-
mobójstwie. Nic z tych rzeczy. Po prostu dobrze się czuję 
na cmentarzach. Powiedziałbym nawet, że lepiej niż w gó-
rach na wycieczce czy w parku na rolkach. Szczególnie zaś 
upodobałem sobie te nekropolie posadowione pośrodku 
wielkich miast, ukryte między osiedlami, na skrzyżo-
waniach ruchliwych dróg, w sąsiedztwie banków i pędzą-
cych pociągów. Przechodząc bowiem przez cmentarną 

MÓJ ŚWIAT
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bramę, nagle wkraczam w świat przedziwnej, 
nadnaturalnej ciszy, świat odporny na postęp 
i zmiany te zza cmentarnego muru, nad któ-
rymi ja, czterdziestoośmioletni już mężczy-
zna, przestaję pomału nadążać. Dopiero tu, 
pośród umarłych, jestem w stanie usłyszeć 
bicie swojego serca i szum własnego oddechu 
– dowodów życia. Potężne, wiekowe drzewa, 
czerpiące życiodajne soki wprost z czeluści 
mogił, rzucając cień na rozległe marmurowe 
morze nagrobków – i niczym greckie kolosy 
– czuwają nad bezpiecznym snem zmarłych 
i rozgorączkowanymi umysłami odwiedzają-
cych takie miejsca żywych ludzi.

Ja sam nigdy jednak nie wchodzę na cmen-
tarz jak do siebie. No cóż, póki w piersiach bije 
serce, jestem tu tylko gościem i przechadzając 
się szerokimi alejkami czy przeciskając się 
z trudem pomiędzy grobami, w myślach wi-
tam się grzecznie ze wszystkimi. I z tymi zna-
nymi mi jeszcze za życia, jak również z tymi, 
których miałem okazję poznać dopiero tu, 
na cmentarzu. Więc kłaniam się nisko bab-
ci Janinie Nocoń zmarłej 22 maja 1989 roku, 
która przeżyła aż 93 lata. I panu inżynierowi 
Adamowi Jasińskiemu, który odszedł 17 lute-
go 2011 roku, pozostawiając wdowę Marzenę 
i ich dorosłą już córkę Agnieszkę. I młodemu 
Piotrkowi Haberowi, który zginął w wypadku 
motocyklowym w wieku zaledwie lat dwudzie-
stu jeden. I królom cygańskim, i wojewodom, 
i lekarzom, górnikom, gospodyniom domo-
wym, przedszkolankom i nauczycielkom hi-
storii. Pani Kozłowskiej Walentynie i jej mężo-
wi Franciszkowi, który zmarł miesiąc po niej, 
z żalu po śmierci ukochanej żony. Andrzejowi 
i Lucynie, Grzegorzowi, Zbyszkowi i tym 
maleństwom, które nie zdążyły poznać 
świata. Tym z lewej i tym z prawej strony, 
tym pochowanym tuż przy kaplicy i tym spod 
muru. Lubię też przyglądać się ludziom, tym 
żyjącym, którzy odwiedzają groby swoich bli-
skich. Kobietom pochylonym ze szmatą nad 
grobami swoich mężów, rozmawiającym z są-
siadką o kolejkach w prząychodni lekarskiej. 
Starszym mężczyznom, poprawiającym koń-
cem laski wazon z gerberami. Zamyślonym 
córkom i spoglądającym na zegarek znie-
cierpliwionym zięciom. Wbrew pozorom to 
właśnie na cmentarzu najmniej doskwiera 
nam świadomość czyjegoś odejścia. Oni tu 

przecież ciągle są, czekają na nas i myślę, że 
cieszą się naszą obecnością. Nie dziwi więc 
widok przygarbionej kobiety w kolorowej po-
domce, która czule mówi do zmarłego męża: 
„Zobacz, stary, jak masz tu brudno”. Ja tym-
czasem dotarłem do celu. Zapaliłem papiero-
sa i oparłem się o drzwi baraku.

– Dzień dobry, ja w sprawie wyprostowa-
nia nagrobka.

W  środku siedziało dwóch mężczyzn 
ubranych w stroje robocze. Spod podwi-
niętych, flanelowych rękawów wystawały 
żylaste, mocno opalone ręce. Jeden z nich 
spojrzał na mnie przyjaźnie.

– Wypoziomowania chyba – poprawił 
mnie.

– Właśnie, o wypoziomowanie.
– Chodźmy, pan pokaże.

I poszliśmy. Od razu dało się wyczuć ja-
kąś nić porozumienia, tę mroczną sympa-
tię. Słoneczko cudnie grzało. Idąc, palili-
śmy papierosy i rozmawialiśmy.

– Ile to może kosztować? – zapytałem.
– Musimy obejrzeć – odpowiedział majster 

grabarz i dodał – to tak jak lekarz. Muszę otwo-
rzyć, żeby wiedzieć, co jest do zrobienia.

– Bo może się okazać, że trzeba z powro-
tem zaszyć – zażartowałem ponuro.

– Żebyś pan wiedział. Jak ostatnio z moją 
ciotką – zaczął opowiadać mężczyzna – poło-
żyli ją na stole operacyjnym, otworzyli, a tam 
rak, wszędzie. No to zaszyli. Zmarła tydzień 
później, sześćdziesiąt jeden lat. „Cholera 
– pomyślałem – te cmentarne pogaduchy. 
Wszystko na jedną nutę, wszystko kończy się 
w ziemi na poziomie minus 170 cm”.

– Ale się te groby walą – zmieniłem temat, 
robiąc przy tym zamaszysty gest.

– Tak to jest. To przez te trumny, panie, 
liche teraz takie robią, dziadostwo. A jeszcze 
jak pogrzeb latem, ziemia sucha, to najgorzej. 
Spadnie, panie, deszcz, ziemia naciągnie 
wody i się ubija. A u pana, ile leżą?

– Ostatni pogrzeb – policzyłem w pamięci 
– czternaście lat temu.

– O, to spokojnie. Jak teraz zrobimy, to już 
na zawsze będzie prosty.

– To ile?
– Nie zedrę z pana. – Uśmiechnął się 

i machnął ręką.
Z głównej alei skręciliśmy w bok w mniejszą 

M Ó J  Ś W I AT

S K Ł A M A Ł BY M ,  GDY BY M  P OW I E DZ I A Ł , 
Ż E  T Y L KO  K R Z Y W Y  NAGROB E K 
RODZ IC ÓW  BY Ł  J E DY N Y M  P OWODE M 
MOJ E J  W I Z Y T Y  NA  C M E N TA R Z U. 

alejkę o numerze 14. Po oględzinach, ustaleniu 
ceny i terminu pożegnaliśmy się serdecznie. 
Faktycznie, nie zdarł ze mnie. Stałem potem 
przez chwilę sam nad grobem rodziców. To 
dziwne, ale wspominając zmarłych, pierwsza 
myśl, jaka przychodzi człowiekowi do głowy, 
to wspomnienie chwili, w której dowiedzie-
liśmy się o ich śmierci. Miałem dziesięć lat, 
kiedy razem z ojcem jechałem odwiedzić 
mamę w  szpitalu. Był czerwiec, słonecz-
ny, wręcz upalny dzień. Mama dwa dni 
wcześniej przeszła operację usunięcia ka-
mieni żółciowych. Czułem, że coś jest nie tak. 
Ojciec już wiedział, ale póki co, nie dawał nic 
po sobie poznać. Kiedy dotarliśmy na miej-
sce, wyszedł nam na spotkanie lekarz, który 
przeprowadził operację mamy. Pamiętam, że 
ojciec długo wahał się, zanim podał mu rękę. 
Stałem obok, a pan w białym fartuchu mó-
wił coś o zakażeniu, sepsie i że nic nie dało się 
zrobić. Wtedy po raz pierwszy i chyba ostatni 
raz w życiu rozpłakałem się z powodu czyjejś 
śmierci. Dziwny płacz, który wydobył się ze 
mnie, trochę jakby wbrew. Jak gdyby to nie ja, 
a jakaś inna istota, żyjąca wewnątrz mnie, ja-
kiś żydowski dybuk, kazała mi się teraz rozpła-
kać. Pamiętam, że świadomość utraty mamy 
była dla mnie wtedy zbyt nierzeczywista, pra-
wie niewyczuwalna. Tak naprawdę dotarło 
to do mnie dopiero z czasem wraz z widokiem 
pustej kuchni, bezradnością ojca, brakiem 
zapachu poślinionej chusteczki na policzku, 
współczuciem pań nauczycielek i podejrzaną 
wyrozumiałością ze strony kolegów z podwór-
ka. Dzisiaj przyglądam się wyblakłym datom 
na czarnym kamieniu. „Kurczę – pomyślałem 
– jestem już starszy od mamy. A jak dożyję 
sześćdziesięciu dwóch lat, to będę najstarszy 
w rodzinie. Dziwne uczucie”.

ENGLISH

MY WORLD

Last week, I went to the cemetery and imme-
diately headed for the barrack of gravedig-
gers. Why? I had to talk about the repair of my 
parents’ tombstone. I’ve been an orphan for 
so many years that the large, granite tomb-
stone with an inscription ‘Michał and Teresa’ 
leaned over at a slight angle, like an oil tanker 
run aground. I don’t know what my parents 

MÓJ ŚWIAT



think about it – and whether after death they have any in-
sight into my life at all – but other members of my family 
would never forgive me if I didn’t do anything about it. 
On next All Souls’ Day, my venerable aunts and esteemed 
uncles would surely twist their lips into an expression 
of dissatisfaction and contempt for my spent, in their opin-
ion, son’s love. I would lie if I said that my parents’ crooked 
tombstone was the only reason I visited the cemetery that 
day. No, there was more. You perfectly know how I’m drawn 
to such places. Not because of some traumatic experiences 
I can’t forget or depression resulting from disappointment 
in life, provoking recurring suicidal thoughts. Nothing 
of that sort. I just feel good in cemeteries. I’d even say that 
I enjoy it more than hiking in the mountains or rollerblad-
ing in the park. I especially like necropolises located in 
the centre of big cities, hidden among housing estates, at 
the crossroads of busy streets, near banks and fast trains. 
Going through a cemetery gate, I suddenly enter the world 
of bizarre, unnatural silence; the world resistant to de-
velopments and changes that take place behind the ceme-
tery walls, with which I can’t sometimes catch up as a for-
ty-eight-year-old. Only here, surrounded by the dead, can 
I hear the beating of my heart and the sound of my breath 
– proofs of life. The centuries-old, mighty door, draw-
ing lifegiving juices straight from the depths of grave, 
casting a shadow on the big, marble sea of graves – 
like Greek giants – watch over the safe sleep of the dead 
and feverish minds of the living visiting such places.

I never enter a cemetery like I’d own the place. Well, 
as long as my heart keeps beating, I’m only a gust here; 
walking the broad paths or making my way among tomb-
stones, I greet everyone around in my head. Those I knew 
when they were alive and those I had a chance to meet 
only here, in the cemetery. So I nod in greeting to grand-
mother Janina Nocoń, who passed away on 22 May 1989 at 
the age of 93. And to engineer Adam Jasiński, who passed 
away on 17 February 2011, leaving behind widow Marzena 
and their grown-up daughter, Agnieszka. And to young 
Piotrek Haber, who died in a motorcycle crash at the age 
of only 21. And to gypsy kings, voivodes, doctors, miners, 
housewives, kindergarten teachers, and history teachers. 
To Mrs Kozłowska Walentyna and her husband Franciszek, 
who died a month after her, of grief at the death of his be-
loved wife. To Andrzej and Lucyna, Grzegorz, Zbyszek, 
and those little children who didn’t have the time to explore 
this world. To those on the right and those on the left; those 
buried next to the chapel and next to the walls. I also like 
to observe people visiting the graves of their friends and 
family. Women leaning over their husband’s grave with 
a rag, talking with their neighbours about queues at local 
clinics. Old men adjusting vases with gerberas with their 
stick. Daughters lost in thought and impatient sonsin-law 
checking their watch. In spite of appearances, a cemetery 
is a place where we are most aware of losing someone. After 
all, they’re still here, waiting for us, and I believe that they’re 
happy to see us. So I’m not surprised to see a stooped wom-
an in a colourful housecoat, speaking gently to her late hus-
band, ‘See how dirty your place is.’ Meanwhile, I reached 
my destination. I lit a cigarette and put my back against the 
barrack door.

‘Good morning, I’m here for the straightening of 
a tombstone.’

R E C E N Z J A  /  R E V I E W

Two men dressed in working clothes were sitting inside 
the barrack. Their veiny, suntanned hands were showing 
from under their rolled-up sleeves. One of them gave me 
a friendly look.

‘You mean levelling,’ he corrected me.
‘Yes, levelling.’
‘Okay, show me.’
And off we went. From the very beginning, I could sense 

some thread of understanding between us, some dark sym-
pathy. The sun was glaring. We were smoking and talking.

‘How much will it cost?’ I asked.
‘I need to see that first,’ the master gravedigger said. 

He added, ‘It’s like with a doctor. I need to open it up to see 
what needs to be done.’

‘Because it may turn out that you need to sew it up 
again,’ I made a grim joke.

‘I’m not joking. Like recently, with my aunt,’ he said. 
‘They laid her on the table, opened her up, and there was 
cancer everywhere. So they sewed her up. She died a week 
later, she was sixty-one.’ ‘Oh, crap,’ I thought. ‘Not this cem-
etery talk again. It’s all the same, and it all ends up 170 cm 
below the ground.’

‘Those tombstones are in a pretty bad shape,’ I changed 
the subject and made an expressive gesture.

‘It’s just how it is. It’s all because of those coffins; they’re 
so mean nowadays, it’s rubbish. The worst part is when the 
funeral is in summer, and the ground is dry. When the rain 
comes, the ground draws water and it’s later packed down 
hard. How old is yours?’

‘The last funeral,’ I counted in my head ‘was fourteen 
years ago.’

‘Oh, so you don’t need to worry. It’ll always be straight 
if we do it now.’

‘So how much is it?’
‘I won’t rip you off.’ He smiled and waved his hand.
We turned off the main path into a side path No 14. The 

man examined the tombstone, we agreed on a price and 
date, and said goodbye. He indeed didn’t rip me off. Later, 
I was standing on my parents’ grave alone for a while. It’s 
strange but when we recall the dead, the first thing we think 
about is the moment we learned about their death. I was ten 
when I went with my dad to visit my mum in hospital. It was 
a hot, sunny day in June. Two days earlier, my mum had 
gallstones removed. I could feel something was wrong. My 
dad already knew, but he didn’t tell me anything. When we 
arrived at the hospital, a doctor who had operated on my 
mum came to see us. I remember my dad hesitated before 
he shook his hand. I was standing beside, and the man in 
a white coat was talking about infection, sepsis, and that 
there was nothing they could do. Then, for the first and 
probably last time in my life, I cried over someone’s death. 
It was a strange cry, which I let out somehow against myself. 
As if someone else living inside me, some Jewish dybbuk, 
made me cry. I remember that at that time, my mother’s 
death was almost unreal, non-existent. I realised that only 
later, when I saw an empty kitchen, my helpless dad, when 
I didn’t smell a wetted handkerchief on my cheek, when my 
teachers sympathised with me, and my friends were suspi-
ciously understanding. Today, I look at the faded dates on 
the black stone. ‘Shit,’ I thought. ‘I’m older now than my 
mum was. And if I live to be sixty-two, I’ll be the oldest in my 
family. It’s a strange feeling.’ 
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WYBORY 
JAK MUNDIAL

ybory są jak mundial. Krótki, bo krótki, ale 
jednak mundial. Sprawdzenie formy, test 
jak przepracowało się okres przygotowaw-

czy i przekonanie się co myślą o tym wszystkim kibice. 
Tyle że na mundialu piłkarze grają z innymi i przekonu-
ją się o własnej sile lub jej braku. W wyborach politycy 
biją się sami ze sobą i zawsze jest jakiś wygrany. Wielu 
uczestnikom tych „zawodów” mydli to oczy niestety 
bardzo skutecznie.

Bo polska polityka jest jak polska piłka. Mamy osa-
motnionego na najwyższej półce „Lewandowskiego”, 
hejtowanego przez część kibiców w kraju, ale jak trze-
ba wygrywającego nawet 27:1. Więcej o nim dobrego 
w Europie niż w Polsce. Mamy też w polskiej polityce 
grajków próbujących się przebić na tzw. zachodzie, 
ale więcej o nich mówi się u nas niż tam. Tam są wręcz 
niedostrzegani, mimo usilnych prób zwrócenia na 
siebie uwagi.

A w kraju polityczna ekstraklasa, czyli miernoty, 
bądź ci, którzy robią swoje, ale bez dobrego agenta nie 
ruszą tyłka nigdzie wyżej. Są jeszcze tacy, którzy wy-
konują swoją robotę perfekcyjnie, ale patriotyzm lo-
kalny nie pozwala im wyściubiać nosa poza swój klub. 
Jednak prym wiodą owe miernoty. To ich trzeba słu-
chać, ich oglądać i nimi się irytować. Bo uniknąć się 
nie da – są wszędzie.

W tym podobieństwie dwóch światów przyjemniej 
jednak popatrzeć na „grupujących” się przed mistrzo-
stwami świata piłkarzy niż wdzięczących się do wszyst-
kich i wszystkiego polityków. Piłkarze nie wejdą do 

W

WOJCIECH 
ZAWIOŁA
 
Dziennikarz Canal Plus Sport i prezenter 
wiadomości w TVN i TVN24. Zbzikowany na 
punkcie sportu, oszalały na punkcie muzyki. 
Wielbiciel twórczości z duszą.
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tramwaju z kubkami kawy, nie będą zaczepiać na ulicy, 
by zapytać o samopoczucie, nie naprawią drzwi, nawet 
jeśli nikt o to nie prosi, nie naobiecują, nie ukochają 
i nie przytulą. Całe szczęście. Będą jedynie trenować, 
lepiej lub gorzej, ale tylko trenować, wręcz unikając 
wyżej wymienionych czynności. Rzadko bywają mili, 
otwarci, nie wykazują się inicjatywą w kontakcie z ludź-
mi, z dziennikarzami. I to jest coś stałego, coś, czego się 
nie zmieni. I jest dobrze. A o tym, że tak jest dobrze, 
nabieram przekonania podczas niemal każdej kampa-
nii wyborczej.

Bo każda kolejna kampania wyborcza jest bardziej 
obrzydliwa od poprzedniej. A najbardziej obrzydliwe 
jest to, że na kogoś to działa, że ktoś traktuje to poważ-
nie i że oni chcą nas tak do siebie przekonać. Fuj.. 

ENGLISH

ELECTIONS LIKE THE WORLD CUP

Elections are like the World Cup. A short one, but the 
World Cup. It’s an occasion to put your form and pre-
paratory period to test and see what people think of it. 
The difference is that at the World Cup, footballers play 
against other teams and check their strength. At elec-
tions, politicians fight against each other, and there’s 
always a winner. It pulls the wool over the eyes of many 
participants of this ‘competition’.

Polish politics is like Polish football. We have a soli-
tary ‘Lewandowski’ on the top, hated by some fans 
in the country, who can win 27:1 if need be. He’s more 
popular in Europe than in Poland. There are also play-
ers who try to make it to the top in the so-called West, 
but they’re better known here than there. They’re un-
noticed there even though they strive for attention. 
In the country, there is a political first division com-
posed of the mediocrity or those who do their job, but 
won’t climb the career ladder without a good agent. 
There are also those who are perfect at what they do, 
but local patriotism doesn’t allow them to poke their 
head out of their club. But the mediocrity is at the 
forefront. We have to listen to them, watch them and 
get irritated. Because we can’t avoid them – they’re 
everywhere.

Still, it’s nicer to look at footballers ‘gathering’ 
before the World Cup than politicians courting ev-
eryone and everything around. Footballers won’t get 
on a tram with cups of coffee, won't accost you on the 
street to ask how you feel, won’t fix your door if you 
don’t ask them for it, won’t make empty promises, 
won’t hug or comfort you. Luckily. They’ll only work 
out, better or worse, but only work out and rather 
avoid the activities listed above. They’re rarely nice 
and open; they don’t show initiative in their contact 
with other people or journalists. And this will never 
change. It’s fine. And I become more and more con-
vinced that it's perfectly fine during almost every single 
election campaign.

Because every subsequent election campaign is 
more disgusting than the previous ones. And the most 
disgusting thing is that some people enjoy that, treat it 
seriously, and want to win us over. Ick! 
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Zapierające dech w piersiach wybrzeża, 
bujna zieleń i romantyczne wodospady. 
Dominikanie nie można odmówić 

uroku. Odkryta w 1492 roku przez Krzysztofa 
Kolumba wyspa to kraj przepełniony fascynu-
jącą historią, żywiołową muzyką i uśmiech-
niętymi ludźmi. Od 7 listopada można tam 
polecieć z Łodzi. To oferta Biura Podróży 
Neckermann, z którym łódzkie lotnisko 
rozpoczyna współpracę. Pasażerowie najpierw 
polecą do Monachium, a następnie przesiądą 
się do samolotu linii Condor, którym odbędą 
dalszą podróż na lotnisko Punta Cana na 
Dominikanie.

Zaczynamy odkrywanie Dominikany od 
stolicy bursztynowego wybrzeża. Puerto Plata, 
największe miasto na północy, zawdzięcza 
swoją nazwę (w tłum. „Srebrny Port”) 
Krzysztofowi Kolumbowi, który popadł 
w zachwyt, widząc połyskujące w wieczornym 
świetle kolorowe zatoki. Przemierzając ładne 

uliczki, podziwiamy pozostałości kolonialnej 
architektury – XIX-wieczne domy w stylu 
wiktoriańskim, które stanowią największe 
skupisko budynków z epoki na Karaibach. 
Zaglądamy do słynnego Muzeum Burszty-
nu, żeby zobaczyć najstarsze bursztynowe 
skamieniałości na świecie i odwiedzamy 
jedną z pierwszych fortec okresu kolonialnego 
w regionie – Twierdzę San Felipe zbudo-
waną w 1577 roku. Na szczyt góry Isabel de 
Torres, w otoczeniu której leży Puerto Plata, 
dostajemy się kolejką liniową. Zachwycamy się 
wspaniałą panoramą miasta i wybrzeża. Teraz 
rozumiem, dlaczego uchodzi ono za jedno 
z najpiękniejszych miejsc na wyspie.

W drodze na półwysep Samana nie kryję 
ekscytacji. To jedno z najlepszych miejsc na 
świecie, gdzie można obserwować wieloryby. 
Co roku (od stycznia do marca) ok. 2500 hum-
baków przybywa z Grenlandii na gody do 
zatoki Bahia de Samana. Choćby tylko z tego 
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PALMY, RUM I MERENGUE NA PLAŻY – 
MARAVILLOSA DOMINIKANA

powodu warto tu przyjechać. Ale ja znajduję 
ich znacznie więcej. Zaciszny raj z dzikimi, 
rozciągającymi się przez setki kilometrów 
plażami, plantacjami kokosów i lasami desz-
czowymi robi na mnie ogromne wrażenie. Nic 
dziwnego, że w tutejszych lasach palmowych 
i ustronnych jaskiniach skrywali się niegdyś 
piraci.

Stolicą półwyspu jest kolorowe miasteczko 
Santa Barbara de Samana. Wzdłuż wybrzeża 
rozsiane są liczne cayos – wysepki, z których 
najsłynniejszą jest Cayo Levantado, zwana 
Bacardi Island. Główną miejscowością 
północnego wybrzeża jest Las Terrenas – przy-
jemne, nieco senne karaibskie miasteczko z ko-
lorowymi domkami usytuowanymi wzdłuż 
nadmorskiej promenady. Tu poznajemy 
Danny’ego, który proponuje nam eskapadę 
do El Limon. Chwilę później wskakujemy na 
lekko przerobioną pakę jego pick-upa, żeby 
zobaczyć najpiękniejszy wodospad na wyspie. 



PALMY, RUM I MERENGUE NA PLAŻY – 
MARAVILLOSA DOMINIKANA

P A L M Y ,  R U M  I  M E R E N G U E  N A  P L A Ż Y . . .

Ten ma 30 m wysokości i wpada do jeziora, 
w którego czystych wodach chętnie bym się 
zanurzyła, gdyby nie tłumy turystów okupu-
jących okolicę.

Wschodnim wybrzeżem kierujemy się 
na południe wyspy. Naszym celem jest Park 
Narodowy Cotubanamá, znany również jako 
Parque Nacional del Este (Wschodni Park Na-
rodowy), który skupia ponad 500 gatunków 
flory oraz 300 rodzajów ptaków. Zaczynamy 
wędrówkę od wioski Bayahíbe. Wybieramy je-
den z oznakowanych szlaków, wzdłuż którego 
leżą słodkowodne źródła i jaskinie. Czuję, jak-
bym znalazła się w zupełnie innym, bajkowym 
świecie. Gdy już wydaje mi się, że piękniej być 
nie może, moje stopy stają na rajskiej Saonie. 
Zapuszczamy się w głąb wysepki, żeby odkryć 
soczystą zieleń dziewiczej przyrody i zobaczyć 
opustoszałe plaże oblane cieplutkim morzem. 
Siadamy na delikatnym białym piasku pod 
kłaniającymi się palmami kokosowymi i, 
próbując świeżych grillowanych ryb i owoców 
morza, przypatrujemy się bosej pannie młodej.

Głodni kolejnych wrażeń udajemy się 
w kierunku La Romana i słynnej, wykutej 
w koralowcu wioski artystów o nazwie Altos 
de Chavon. Ta została zbudowana w latach 
70. XX w. na wzór średniowiecznej andalu-
zyjskiej wioski z polecenia byłego prezydenta 
amerykańskiej kompanii cukrowniczej 
Charlesa Bluhdorna jako prezent dla jego 
córki. Zapuszczamy się w maleńkie uliczki 
pięknie zaprojektowanej osady, mijając placyki 
i fontanny, a także galerie oraz sklepiki, gdzie 
sprzedawane są głównie wyroby rzemieślnicze. 
W centralnym punkcie Altos de Chavon stoi 
mały kościół św. Stanisława Kostki, poświęco-
ny w 1979 roku przez Jana Pawła II. Nieopodal 
mieści się także amfiteatr, na którego deskach 
co roku występują laureaci nagrody Grammy.

Pora na podbój stolicy wyspy – Santo Do-
mingo, miasta wpisanego na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. Spacerujemy po 
dzielnicy kolonialnej składającej się z labiryn-
tu wąskich uliczek przepełnionych cudami 
architektury z XVI-XIX wieku. Wybrukowa-
ne ulice i stare fasady skrywają urocze kafejki 
i bary z niesamowitą atmosferą, małe hoteliki 
i modne restauracje. Idąc dalej Calle el Conde, 
dochodzimy do Parku Kolumba i katedry 
Primada de América zbudowanej w 1540 roku. 
Podziwiamy ozdobny gotycki sufit katedry, 
oglądamy obrazy olejne z epoki kolonialnej 
i dowiadujemy się, że w XIX wieku znaleziono 
tu szczątki Krzysztofa Kolumba. Naprzeciwko 
kościoła znajdują się liczne stragany, gdzie 
można zaopatrzyć się w pamiątki i zobaczyć, 
jak produkuje się słynne dominikańskie 
cygara. Oglądam gliniane figurki bez twarzy, 
bransoletki i naszyjniki z larmiaru (odmiany 
akwamarynu), kapelusze i słomiane koszyki 
oraz mahoniowe rzeźby. Zaczynam się targo-

wać, co uchodzi tu za dobry zwyczaj. Sprze-
dawca pozytywnie zaskakuje mnie ceną, ale 
już się nauczyłam, żeby nigdy nie przyjmować 
pierwszej oferty. Zadowolona z zakupów, ale 
już nieco zmęczona zwiedzaniem, siadam na 
ławce obok ubranej w kolorową sukienkę ko-
biety. Zaczynamy rozmawiać i po chwili mam 
wrażenie, jakbyśmy znały się z Marią od lat. 
Po raz kolejny przekonuję się, że Dominikań-
czycy zasłużenie szczycą się reputacją szalenie 
przyjaznych ludzi.

Maria zaprasza nas na kolację do swojej 
rodzinnej miejscowości Boca Chica, leżącej 
ok. 40 min jazdy samochodem od Santo 
Domingo. Wraz z kilkunastoma innymi 
osobami – jak zapewnia gospodyni „tylko 
najbliższą rodziną i przyjaciółmi” – zasiada-
my w knajpce na plaży należącej do jej brata. 
Na stół wjeżdżają pyszne lucjany, owoce 
morza i specjalność zakładu – pescado frito, 
czyli smażona ryba. Jedzenie jest doskonałe, 
a atmosfera pełna luzu i śmiechu. Kolejne 
osoby podrywają się do tańca. To wspaniałe 
uczucie obserwować ludzi pełnych pasji, która 
wyraża się nie tylko a tańcu, ale i sposobie 
ubierania się i mówienia. Tę wspaniałą energię 
Dominikańczycy zawdzięczają mieszance 
genów prekolumbijskich, afrykańskich i euro-
pejskich. Pijemy rum i próbujemy naśladować 
tańczących merengue nowych przyjaciół, 

którzy rytm mają we krwi. Gubię kroki, ale 
kompletnie się tym nie przejmuję. Ulegam 
chwili i dominikańskiemu stylowi życia.— 

IN ENGLISH —

PALM TREES, RUM AND MERENGUE ON THE 
BEACH - MARAVILLOSA DOMINICAN REPUBLIC

Breathtaking coastlines, lush greenery and 
romantic waterfalls. Dominican Republic’s 
charm cannot be denied. An island discovered 
in 1492, by Christopher Columbus, is a coun-
try full of fascinating history, lively music and 
smiling people. From November 7th, you can 
fly there from Łódź. This is the offer of the 
Neckermann Travel Office, with which the 
Łódź airport starts the cooperation. Passengers 
will first fly to Munich and then change to the 
Condor airline’s plane, where they will travel 
to their final destination – Punta Cana airport 
in the Dominican Republic.

We begin discovering the Dominican 
Republic from the capital of the amber coast. 
Puerto Plata, the largest city in the north, owes 
its name (in translation "Silver Port") to Chri-
stopher Columbus, who was delighted to see 
colorful bays, shimmering in the evening light. 
Exploring the pretty streets, we admire the 



remains of colonial architecture – 19th-century 
Victorian houses, which constitute the largest 
cluster of buildings from the Caribbean period. 
We visit the famous Amber Museum to see 
the oldest amber fossils in the world and visit 
one of the first fortresses of the colonial period 
in the region – the San Felipe Fortress, built in 
1577. To the top of Isabel de Torres, surroun-
ded by Puerto Plata, we get by a line railway. 
We admire the magnificent panorama of the 
city and the coast. Now I understand, why it 
is considered one of the most beautiful places 
on the island.

On the way to the Samana peninsula, 
I do not hide my excitement. This is one of 
the best places in the world where you can 
observe whales. Every year (from January 
to March), approximately 2,500 humpback 
whales come from Greenland for mating to 
the Bahia de Samana Bay. If only for this 
reason, it is worth coming here. But I find 
much more of them. A quiet paradise with 
wild, hundreds of miles long beaches, coco-
nut plantations and rainforests makes a huge 
impression on me. No wonder that pirates 
were once hiding in the local palm forests 
and secluded caves.

The capital of the peninsula is the 
colorful town of Santa Barbara de Samana. 
Along the coast are scattered numerous cayos 

– islands, the most famous of which is Cayo 
Levantado, called Bacardi Island. The main 
town of the northern coast is Las Terrenas – 
a pleasant, somewhat sleepy Caribbean town 
with colorful houses along the seaside pro-
menade. Here we meet Danny, who offers 
us an escapade to El Limon. A few moments 

later, we jump onto a slightly modified trunk 
of his pick-up car to see the most beautiful 
waterfall on the island. It is 30m high and 
flows into a lake, in which clear waters 
I would like to be immersed, if was not for 
crowds of tourists who occupy the area.

On the east coast we head south of the is-
land. Our goal is the Cotubanamá National 
Park, also known as the Parque Nacional del 
Este (Eastern National Park), which brings 
together over 500 species of flora and 300 
kinds of birds. We start our journey from 
the Bayahize village. We choose one of the 
marked trails along which freshwater springs 
and caves lie. I feel like I am in a completely 
different, fairy-tale world. When it seems to 
me that it cannot be more beautiful, my feet 
stand on heavenly Saon. We venture deep 
into the islet to discover the lush green of 
unspoiled nature and see deserted beaches 
covered with a warm sea. We sit on the de-
licate white sand under coconut palm bows, 
and trying fresh grilled fish and seafood, we 
look at the bride.

Hungry for the next excitements, we 
go in the direction of La Romana and the 
famous, carved in the coral artist’s village 
called Altos de Chavon. It was built in the 
70s of the twentieth century, like a medieval 
Andalusian village on the former president 
of the American sugar company, Charles 
Bluhdorn’s instructions, as a gift for his 
daughter. We venture into the tiny streets 
of a beautifully designed settlement, passing 
the squares and fountains, as well as galleries 
and shops where mainly handicrafts are 
sold. In the central point of Altos de Chavon 

stands a small church of St. Stanisław 
Kostka, dedicated in 1979 by John Paul II. 
Nearby, there is also an amphitheater, where 
Grammy winners perform every year.

It is time to conquer the capital of the 
island – Santo Domingo, a city inscribed 
on the UNESCO World Heritage List. We 
stroll through the colonial district consi-
sting of a maze of narrow streets filled with 
miracles of architecture from the 16th to the 
19th century. Paved streets and old facades 
hide charming cafes and bars with an ama-
zing atmosphere, small hotels and trendy 
restaurants. Going further along Calle el 
Conde, we come to the Columbus Park and 
the Primada de América cathedral built in 
1540. We admire the ornate gothic ceiling of 
the cathedral, we see oil paintings from the 
colonial era and we learn that in the nine-
teenth century the remains of Christopher 
Columbus have been found. Opposite the 
church there are numerous stalls, where you 
can buy souvenirs and see how the famous 
Dominican cigars are made. I browse thro-
ugh clay figurines without faces, bracelets 
and necklaces made of larmiar (aquamarine 
varieties), hats, straw baskets and mahogany 
sculptures. I bargain, which is considered 
a good habit here. The seller positively sur-
prises me with the price, but I have already 
learned never to take the first offer. Satisfied 
with the shopping, but already a bit tired of 
sightseeing, I sit on a bench next to a woman 
wearing a colorful dress. We start talking 
and after a while I have the impression that 
I have known Maria for years. Once again, 
I am convinced that the Dominicans are de-
servedly proud of the reputation of extremely 
friendly people.

Maria invites us to dinner in her home 
town of Boca Chica, approximately 40min 
drive from Santo Domingo. Along with 
a dozen or so other people – as the host 
ensures "only the closest family and friends" 

– we sit in a restaurant on the beach belon-
ging to her brother. The table is filled with 
delicious snacks, seafood and specialty of 
the establishment – pescado frito, which 
is fried fish. The food is excellent and the 
atmosphere is full of slack and laughter. 
Another people get up to dance. It is a gre-
at feeling to observe people full of passion, 
which is expressed not only in dance, but 
also in the way of dressing and speaking. 
The Dominicans owe this wonderful ener-
gy to a mixture of pre-Columbian, African 
and European genes. We drink rum and 
try to imitate the merengue dancing new 
friends, who have the rhythm in their 
bloodstream. I lose footsteps, but I do not 
worry about it. I give in the moment and 
the Dominican way of life.   

7 4 – 7 5 P O R T  L O T N I C Z Y  /  A I R P O R T
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LUFTHANSA ZMIENIŁA GODZINY LOTÓW NA TRASIE ŁÓDŹ-
MONACHIUM, CO UMOŻLIWIA WYGODNE PRZESIADKI DO 
WIELU MIAST W EUROPIE I NA CAŁYM ŚWIECIE. SAMOLOT 
STARTUJE PIĘĆ RAZY W TYGODNIU O GODZ. 12.45. NA 
LOTNISKU W STOLICY BAWARII LĄDUJE O GODZ. 14.10.

W   ciągu godziny po wylądowaniu 
w Monachium pasażerowie 
z Łodzi mogą się przesiąść m.in. 

na loty do Brukseli, Wiednia, Frankfurtu, 
Bazylei, Hamburga i Genewy, a po niedłu-
gim oczekiwaniu do Bilbao, Mediolanu, 
Turynu, Manchesteru, Paryża, Barcelony 
i Rzymu. Nowa godzina lotu to także 
wygodne przesiadki na rejsy między-
kontynentalne m.in. do Tokio, Nowego 
Jorku, Chicago, Seulu, Waszyngtonu, San 
Francisco, Pekinu, Johannesburga.

Optymalny czas przesiadek w Mona-
chium znacznie skraca podróż. Na przykład 
przelot z Łodzi do Brukseli zajmie 3 godziny 
i 30 minut od momentu wejścia do samolotu 
w Łodzi do momentu lądowania w Brukseli. 
Lot z Łodzi do Wiednia zajmuje 3 godziny 
20 minut; z Łodzi do Mediolanu 3 godziny 55 
minut; do Zurychu 3 godziny 45 minut, a do 
Ankony 3 godziny 25 minut.

To tylko przykłady. Monachium jest 
czwartym największym portem przesiadko-
wym w Europie i możliwości przesiadek są 
ogromne. Obejmują ponad sto miast w całym 
świecie. Pasażerowie kupują jeden bilet do 
miejsca docelowego, a bagaż nadają w Łodzi. 
Lufthansa jest najbardziej punktualną linią 
lotniczą na świecie, więc nie muszą się oba-
wiać o opóźnienie lotu.

„Lufthansa proponuje nam teraz świetny 
czas dostępu z Łodzi przez Monachium do 
wielu miast w Europie i na świecie. Trzy 
i pół godziny z Łodzi do Brukseli, Wiednia, 

Frankfurtu czy Genewy to czas wykluczający 
wybór innych polskich lotnisk. Tym bardziej 
że proponowane ceny są podobne lub niższe. 
Wszyscy łodzianie i mieszkańcy regionu, któ-
rzy cenią sobie czas i mają już dość podróży 
zatłoczoną autostradą do Warszawy, mają już 
lepszy wybór – lotnisko w Łodzi!” – mówi 
dr Anna Midera, prezes Portu Lotniczego 
w Łodzi.

„Jest mi bardzo miło, że ponad 300 firm 
z regionu łódzkiego stale korzysta z połą-
czenia Lufthansy z Łodzi do Monachium. 
W sezonie zimowym zmienimy godzinę 
połączenia, co poprawi dostępność dla 
pasażerów na loty transferowe do Chin 
i USA. Nie zmieni się samolot latający po-
między Łodzią a Monachium. W dalszym 
ciągu to będzie 90-miejscowy Bombardier 
CRJ-900” – powiedział Frank Wagner, szef 
Lufthansy na Polskę.

TEKST  MAT.PRASOWE  ZDJĘCIE  PIXABAY.PL  

Z ŁODZI VIA MONACHIUM
       W CAŁY ŚWIAT!

BILETY NA TRASIE ŁÓDŹ-MONACHIUM I Z POWROTEM 
KOSZTUJĄ OD 396 ZŁ. 

Z DO WYLOT PRZYLOT

ŁÓDŹ MONACHIUM 12:45 14:10

MONACHIUM ŁÓDŹ 10:45 12:10

IN ENGLISH —

Z ŁODZI VIA MONACHIUM W CAŁY ŚWIAT!

W Lufthansa has changed flight hours 
on route Łódź-Munich enabling easier 

FROM TO DEPARTURE ARRIVAL

ŁÓDŹ MONACHIUM 12:45 14:10

MONACHIUM ŁÓDŹ 10:45 12:10

layovers to many European and worldwi-
de destinations. The plane takes off five 
times a week at 12:45am and lands in the 
Bavarian capital at 2:10pm

Within an hour after the Munich 
plane lands, passengers from Łódź can 
transfer to flights to Brussels, Vienna, 
Frankfurt, Basel, Hamburg and Geneva, 
and with a short layover to Bilbao, Milan, 
Turin, Manchester, Paris, Barcelona and 
Rome. This new flight time enables easier 
intercontinental transfers to cities such 
as Tokyo, New York City, Chicago, Seo-
ul, Washington, San Francisco, Beijing 
and Johannesburg. 

Well planned layover in Munich 
significantly shortens the travel. For 
instance, flight from Łódź to Brussels 
takes 3h30min, to Vienna 3h20min, to 
Milan 3h55min, to Zurich 3h45min, and 
to Akon 3h25min.

Those are just examples. Munich is 
the fourth biggest layover airport in 
Europe and transfer possibilities are 
countless – there are more than 100 
destination cities available all over the 
world. Passengers buy one ticket to their 
final destination and check in their 
luggage in Łódź. Lufthansa is the most 
punctual airline in the world, so there is 
no danger of flight delays.

“Currently, Lufthansa offers us a 
great connection from Łódź via Munich 
to many European and worldwide cities. 
Three and a half hour from Łódź to 
Brussels, Vienna, Frankfurt or Geneva 
is an impossible option of other Polish 
airports. All residents of Łódź and 
nearby areas have a better alternative to 
the crowded highway leading to Warsaw 

– airport in Łódź” – comments dr Anna 
Midera, CEO of Łódź Władysław Rey-
mont Airport.

“It’s great that over 300 companies 
from the region of Łódź constantly use 
the Lufthansa connections from Łódź 
to Munich. During winter season the 
time of the flights is to be changed, 
which will improve the accessibility of 
the connecting flights to China and 
USA. The plane from Łódź and Munich 
will not change. It is still going to be 
a 90-people Bombardier CRDJ-900” – 
said Frank Wagner, country manager 
for Poland.

RETURN TICKETS FOR ŁÓDŹ-MUNICH FLIGHTS START FROM 
396ZŁ. 



lufthansagroup.com

Siatka połączeń Łódź - Monachium
Łódź – Monachium
Poniedziałek

Wtorek

Środa

Piątek

Czwartek

Monachium – Łódź

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Piątek

Czwartek

12:45 Łódź                14:10 Monachium

12:35 Łódź                14:00 Monachium

10:45 Monachium   12:10 Łódź

10:35 Monachium   12:00 Łódź

W obie strony
od

zł396

Bruksela

Wiedeń

Bazylea

Bilbao

Kolonia

Nicea

Frankfurt

Madryt

Sofia Helsinki

Mediolan

Hanower

Zurych

Turyn

Londyn

Manchester

Barcelona

Paryż

Marsylia

Genewa

Rzym

Hamburg

Wybrane rejsy, sprawdź więcej na lufthansa.com

Poleć dalej z Monachium
Połączenia europejskie

14:00/10
Lądowanie

w
Monachium

Poleć dalej z Monachium
Połączenia międzykontynentalne

Tokio

Nowy Jork

Boston

Chicago

Waszyngton

Seul

San Francisco

Pekin

Johannesburg

Singapur

Meksyk

Hong KongTel Awiw

Rijad

Montreal

Szanghaj

Wybrane rejsy, sprawdź więcej na lufthansa.com

14:00/10
Lądowanie

w
Monachium

Z Lufthansą zaplanuj podróż na trasie Łódź – Monachium w sezonie Zima 2018/2019.
Bilety lotnicze w atrakcyjnych cenach już od 396* PLN w obie strony.

*Ceny w obie strony bez opłaty transakcyjnej.



R OZ K Ł A D  LO T Ó W
F L I G H T  S C H ED U L E

DNI 
DAYS

OKRES 
DATA

ODLOT
DEPARTURE

PRZYLOT
ARRIVAL

NUMER 
LOTU 

FLIGHT NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 

AIRCRAFT TYPE

PRZEWOŹNIK
CARRIER

D U B LI N (D U B) -  ŁÓ DŹ /LO DZ (LC J)
...4... 01.11-28.03 09:50 13:40 FR1978 B738 RYANAIR

.2..… 01.01 14:35 18:25 FR1978 B738 RYANAIR

...…7 04.11-24.03 10:10 14:00 FR1978 B738 RYANAIR

 E A S T M I D L A N DS (E M A ) -  ŁÓ DŹ /LO DZ (LC J)
.2….. 29.10-25.03 06:05 09:30 FR1624 B738 RYANAIR

.…5.. 02.11-29.03 11:35 15:00 FR1624 B738 RYANAIR

 LO N DY N S TA N S T E D (S T N) -  ŁÓ DŹ /LO DZ (LC J)
1.34... 29.10-29.03 12:25 15:40 FR2468 B738 RYANAIR

....5.. 2.11-29.03 17:05 20:20 FR2468 B738 RYANAIR

.....6. 03.11-30.03 13:35 16:50 FR2468 B738 RYANAIR

……7 28.10-24.03 09:10 12:25 FR2468 B738 RYANAIR

ŁÓ DŹ /LO DZ (LC J)  –  M O N A C H I U M (M U C)
123.5.. 29.10 - 29.03 10:50 12:10 LH1628 CRJ9 LUFTHANSA

...4... 29.10 - 29.03 10:35 12:00 LH1628 CRJ9 LUFTHANSA

ŁÓ DŹ /LO DZ (LC J)  –  D U B L I N (D U B)
...4... 01.11-28.03 14:05 16:00 FR1978 B738 RYANAIR

.2….. 01.01 18:50 20:45 FR1978 B738 RYANAIR

……7 04.11-24.03 14:25 16:20 FR1978 B738 RYANAIR

ŁÓ DŹ /LO DZ (LC J)  –  E A S T M I D L A N DS (E M A )
1…… 29.10-25.03 09:55 11:25 FR1624 B738 RYANAIR

....5.. 02.11-29.03 15:25 16:25 FR1624 B738 RYANAIR

ŁÓ DŹ /LO DZ (LC J)  –  LO N DY N S TA N S T E D (S T N)
1.34... 29.10-29.03 16:05 16:55 FR2468 B738 RYANAIR

....5.. 02.11-29.03 20:45 22:10 FR2468 B738 RYANAIR

.....6. 03.11-30.03 17:15 18:40 FR2468 B738 RYANAIR

……7 28.10-24.03 12:50 14:15 FR2468 B738 RYANAIR

ŁÓ DŹ /LO DZ (LC J)  –  M O N A C H I U M (M U C)
12305.. 29.10- 29.03 12:45 14:05 LH1629 CRJ9 LUFTHANSA

...4... 29.10 - 29.03 12:35 14:00 LH1629 CRJ9 LUFTHANSA

DNI 
DAYS

OKRES 
DATA

ODLOT
DEPARTURE

PRZYLOT
ARRIVAL

NUMER 
LOTU 

FLIGHT NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 

AIRCRAFT TYPE

PRZEWOŹNIK
CARRIER

Z I M A  W I N T E R   2 01 8 / 2 01 9

PRZ Y LOT Y

ODLOT Y

7 8 – 7 9 P O R T  L O T N I C Z Y  /  A I R P O R T



7 9 – 7 97 9 – 7 9




