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Grzegorz 
Kapla

Jest aktorem 
i prezenterem 
telewizyjnym, czyli 
na wrażeniu się zna. 
A jak się na czymś 
zna, to tego uczy 

– jest ekspertem 
zarządzania wiz-
erunkiem, prowadzi 
szkolenia z zakresu 
relacji biznesowych, 
technik wpływu i an-
tymanipulacyjnych. 
Doradza wielu man-
agerom najwyższe-
go szczebla. Czyli 
nie da się go owinąć 
wokół palca. Kiedy 
nie gra na planie to 
gra w golfa.

IN ENGLISH 

He is an actor and 
a TV presenter so 
he knows how to 
impress others. And 
when he knows 
something, he 
teaches it: he is an 
image management 
expert and instructor 
in business relations 
and influence and 
anti-manipulation 
techniques. He 
advises many top 
managers. So he 
cannot be twisted 
around one’s finger. 
When he does not 
play on set, he plays 
golf.

fot. Monika Szałek

Jacek 
Rozenek

Żyje z pisania. A żyć 
z tego, co się lubi, 
to dar. Bardziej od 
pisania lubi tylko 
spotykać ludzi. No 
i lubi być w drodze, 
kupować płyty 
w sklepie z płytami 
a nie w sieci, pomi-
dorową i kabrio-
lety. Kiedyś, dzięki 
dwojgu mądrym 
ludziom pojął, że nie 
trzeba pisać tylko 
o polityce. Że można 
pisać o świecie.

IN ENGLISH 

He lives by writing. 
And living by what 
you love is a gift. The 
only thing he likes 
more than writing 
is meeting other 
people. He also likes 
being on the road, 
buying albums in 
stores (not online), 
tomato soup and 
convertibles. Two 
wise people once 
helped him under-
stand that you do not 
have to write about 
politics. You can write 
about the world.

fot. Mat. Prasowe

Człowiek pra-
cy, gdańszczanin 
z wyboru. Chodź 
większość zna go 
jako żeglarza i Mis-
trza Olimpijskiego, 
to ma w rękawie 
jeszcze kilka asów. 
Jest biznesmenem, 
społecznikiem, 
prezesem Fundacji 
Gdańskiej, prowadzi 
szkolenia i wykłady 
motywacyjne. Na 
dodatek gra w golfa 
i w dalszym ciągu 
pływa, pomimo 
choroby morskiej. 
Nie narzeka na nudę.

IN ENGLISH 

A working man and 
a citizen of Gdansk 
by choice. Most 
of us know him as 
a sailor and an Olympic 
Champion, but he 
has several more aces 
up his sleeve. He is 
a businessman, a social 
activist and the CEO 
of Gdansk Foundation. 
He offers training 
courses and gives 
motivational lectures. 
Moreover, he plays 
golf and continues 
to swim in spite of 
his seasickness. He is 
never bored.

fot. Sylwester Ciszek

Mateusz  
Kusznierewicz

Jacek  
Górecki

Dziennikarz i dram-
aturg. Rocznik 90-ty. 
Pół życia spędził w te-
atrach, jeszcze więcej 
w salach kinowych. To 
jego domy. Wszystko 
co możliwe przelewa 
na papier. W czasach 
rodzącej się cenzury 
w stołecznym teatrze 
wystawia sztukę z te-
matem coming outu... 
w dodatku kobiety, 
Matki Polki i wcale się 
tego nie boi. Nie boi 
się też zadawać pytań, 
sięgać po kino Larsa 
Von Triera i zestawiać 
na swojej playliście 
berlińskie techno 
z poezją śpiewaną.

IN ENGLISH 

A journalist and 
dramatist. Born in 1990. 
He spent half of his 
life in theatres and 
even more in cinema 
auditoria. They are his 
houses. He commits 
everything he can to 
paper. In the times of 
growing censorship, 
he stages a perfor-
mance in a theatre 
in Warsaw that is 
focused on a com-
ing-out... of a woman, 
a typical Polish Mother, 
and he is not afraid to 
do so. He is also not 
afraid to ask questions, 
reach out for films by 
Lars von Trier and jux-
tapose Berlin techno 
with sung poetry on 
his playlist.

fot. Mat. prasowe

Od 2012 roku pracuje 
w TVN24. W CV ma 
też „Gazetę Wy-
borczą” 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.

IN ENGLISH 

Has been working 
in TVN24 since 2012. 
She has also Gazeta 
Wyborcza, Polskie 
Radio PiK, Radio Gra, 
Polsat and Polsat 
News in her résumé. 
She likes coffee and 
conversations. She 
does not end on one 
question but avoids 
people who never 
stop talking. She is 
addicted to news and 
books. She does not 
like wasting time and 
is disgusted by gossip.

fot. Monika Szałek

Katarzyna
Zdanowicz

Obserwuje, a potem 
opisuje i komentuje. 
Głównie sport, ale 
ma w swoim dorob-
ku dwie powieści. 
O życiu opowiadali 
mu też Mariusz Czer-
kawski i Robert Le-
wandowski, co spisał 
na kartach książek. Na 
co dzień dziennikarz 
NC+, ale też prezenter 
wiadomości w TVN 
i TVN24. Zbzikowany 
na punkcie sportu, 
oszalały na punkcie 
muzyki. Wielbiciel 
twórczości z duszą. 
Tu: autor felietonów 
i wywiadów.

IN ENGLISH 

He observes and then 
describes and makes 
comments. Mainly 
about sport, but he 
has two novels to his 
credit too. He listened 
to Mariusz Czerka-
wski and Robert 
Lewandowski tell 
him about their lives, 
which he described 
in his books. On 
a regular basis, he is 
a journalist at NC+ and 
newscaster at TVN 
and TVN24. A sports 
freak crazy about 
music. A lover of art 
with a soul. Here: 
a columnist and 
interviewer.
 
fot. Edyta Bartkiewicz 

Wojciech 
Zawioła
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Pisarz, scenarzysta, 
grotołaz, felietonista, 
fan piłki nożnej. Lau-
reat Nagrody Liter-
ackiej Nike. Człowiek 
o wielu pasjach. 
Z nami będzie dzielił 
się tą filmową, co 
miesiąc polecając 
jeden obraz wart 
obejrzenia.

IN ENGLISH 

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

fot. Monika Szałek

Wojciech 
Kuczok

Jego konikiem jest 
kuchnia japońska, 
którą ubóstwia 
i wznosi na piedestały. 
Nie z jednego pieca 
jadał chleb, podróżu-
jąc u boku Roberta 
Makłowicza, zagląda-
jąc w zakamarki 
miejsc zakazanych 
dla zwykłego 
śmiertelnika. Kuli-
narny obieżyświat 
i poszukiwacz inten-
sywnych smaków. 
Współzałożyciel 
Akademii Kulinarnej 
Fumenti w Gdańsku

IN ENGLISH 

He adores Japanese 
cuisine, his hobby 
horse, and puts it on 
a pedestal. Travelling 
together with Robert 
Makłowicz, a famous 
Polish culinary critic, 
he has learned which 
side the bread is 
buttered looking into 
corners of places inac-
cessible to an ordinary 
man in the street. He is 
a culinary globetrotter, 
a taste hunter and 
the co-founder of 
the Fumenti Culinary 
Academy in Gdansk.

fot. Joanna Ogórek 

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

IN ENGLISH 

An actress, dramatist 
and director. She 
finished the PWST 
National Academy of 
Theatre Arts in Krakow, 
worked at the Stary 
Theatre in Krakow 
and joined the team 
of TR Warszawa. She 
cooperated with Lupa, 
Jarzyna, Borczuch, 
Klata and Korczakows-
ka and directed her 
own play Uwodziciel in 
K. Warlikowski’s Nowy 
Teatr. She publishes 
her texts in Zwykłe 
Życie and K-Mag.  
Her cinema debut 
W spirali directed  
by K. Aksinowicz awaits 

its opening night.

fot. Monika Szałek

Katarzyna 
Warnke

Fotografka, artystka, 
pasjonat, osoba 
zafascynowana 
ludźmi, twarzami, 
pozami, życiem ale 
zawsze z człowiek-
iem na pierwszym 
planie. Po ukończeniu 
trzydziestki pokazała, 
że swoje życie można 
zmienić w dowolnym 
momencie, Skończyła 
Warszawską Szkołę 
Filmową i od kilku lat 
oddaje się wyłącznie 
fotografowaniu. 

IN ENGLISH 

A photographer and 
artist fascinated with 
people, faces, poses 
and life – always with 
man in the fore-
ground. In her thirties, 
she proved that one 
can change their lives 
at any moment. She 
finished the Warsaw 
Film School and for 
several years has been 
devoted solely to 
photography. 

fot. Mat. Prasowe

Monika
Szałek

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

IN ENGLISH 

She has a weakness 
for cars instilled in her 
head, because she 
does not have a heart 
but a turbocharger 
instead. Her dad was 
stubbornly feeding 
her with priceless 
knowledge and 
seating her behind 
the steering wheel 
even before she 
mounted a bike. 
Today everything with 
four wheels attracts 
her, and she feels 
strong affection for 
each car. The author of 
a blog entitled Panie 
wiozą Panów: paniew-
iozapanow.pl

fot. Mat. Prasowe

Anna 
Nazarowicz

Redaktor naczel-
ny. Pisze głównie 
o muzyce i turystyce, 
o tym pierwszym 
również na blogu 
140db.pl. Kiedyś 
zostanie gwiazdą 
rocka, ale póki co 
śpiewa w chórze. 
Poza tym fan ko-
miksów i kolekcjoner 
płyt. Z wykształcenia 
kulturoznawca, ale 
niech to zostanie 
między nami.

IN ENGLISH 

The chief editor. He 
writes mainly about 
music and tourism, 
also on the blog 
140db.pl in the case 
of the former. One 
day he will become 
a rock star, but for the 
time being he sings 
in a choir. A cartoon 
fan and collector of 
records. A culture 
expert by education, 
but this is between 
you and me.

fot. Monika Szałek

Jakub
Milszewski

Kamil
Sadkowski
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RAJ 

Pewnie wielu miłośników książek podróżniczych, przygodowych, 
o Indianach itp. ma wrażenie, że wszędzie jest za późno. Nie ma Dzikiego 
Zachodu, nie ma lądów do odkrycia, nie ma nawet budowania nowego 

ładu po wojnie. A kto nie miał minimum dwudziestki na początku  
lat 90-tych, ten też stracił całe oceany możliwości.

TEKST I ZDJĘCIA: Ola Liana (www.ola-liana.blogspot.co.id)
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To czas dla awanturników, ryzykantów 
i spekulantów.

Labuan Bajo jest jak miasto z opo-
wieści o życiu osadników, którym 
najpierw było ciężko, a potem część się 
bogaciła, stawiała lepsze domy, miasto 

bacie i przedstawianych w urzędach. 
O nagłych fortunach, bo można kupić 
ziemię dzisiaj, a jutro sprzedać za trzy-
krotność ceny. I równie szybko stracić 
pieniądze, nie będąc przyzwyczajonym 
do milionów w kieszeni.

K
walifikuję się na wszystkie 
powyższe przykłady i jeszcze 
wiele innych. Ale przez kilka 
zbiegów okoliczności i po wielu 
perturbacjach trafiłam do miasta 

o łagodno-drapieżnej nazwie Labuan Bajo 
(czyt. Badżo). I od prawie 11 lat mogę mieć 
poczucie bycia w odpowiednim miejscu 
i czasie. Co nie znaczy, że takie poczucie 
zawsze wprawia w dobry nastrój. Częściej 
wprowadza chaos i daje wrażenie wymy-
kania się z rąk niezliczonych możliwości. 
Na pewno nie gwarantuje spokojnych 
chwil w tropikalnym raju.

Labuan Bajo – port na wyspie Flores 
we wschodniej Indonezji, daleko nawet 
dla większości Indonezyjczyków z bar-
dziej cywilizowanych części archipelagu. 
Brama na bujną wyspę Flores i dziki 
archipelag Komodo. Położone przepięk-
nie na wzgórzach, zwrócone na zachód, 
w stronę morza, pewnej Brazylijce przy-
pomniało rodzinne Rio. Z dwóch stron 
morze, w tle pokryte deszczowym lasem 
góry. Powinien to być raj na ziemi, ale 
takie nie istnieją. A miasto ma teraz swój 
szczególny czas…

Labuan Bajo ma bowiem coś takiego 
w sobie, że kiedy się tam pojawiam, to od 
razu jestem na wszystko wściekła. Brud, 
gorąc, kurz lub błoto, w zależności od 
pory roku. I najgorsze – bezradność, kie-
dy widzę, jak to piękne miejsce może być 
zmarnowane. Ale kiedy wylatuję – nagle 
mam dziesiątki pomysłów na biznes, 
wszędzie widzę możliwości, a Labuan 
Bajo jawi mi się jako ziemia obiecana. 
Jak z czasów gorączki złota – tylko nie 
rozmawia się o złocie, ale o ziemi. Prawie 
nie ma innych dyskusji – kto, gdzie i za 
ile kupił lub sprzedał, kto oszukał, a kto 
został oszukany – kto sprzedał trzy razy 
tę samą ziemię, a do kogo przyszedł drugi 
równoczesny nabywca. 

Mówi się o pechowym pośredniku, któ-
ry sprzedał Chińczykom z Dżakarty szmat 
ziemi na wybrzeżu na północ od Labuan 
Bajo, a to wcale nie była ziemia ludzi Bu-
gis z wioski, tylko ziemia ludzi Manggarai 
ze wzgórz… A ci zeszli z parangami i za-
powiedzieli, że potną każdego, kto wejdzie 
na ich teren. Pośrednik się ukrywa.

Mówi się też o fałszowanych doku-
mentach własności, postarzanych w her-

AWANTURNIKÓW



się zmieniało i robiło ładniejsze, a teraz 
jest metropolią. Labuan Bajo jest na 
bardzo wczesnym etapie tego procesu 
(i niestety wątpliwe, że będzie ładniejsze), 
ale czuć ruch, drżenie materii, świetlaną 
przyszłość, która jest drugim, zaraz po 

Niedługo nowych miejsc będzie coraz 
więcej, bo czynsze są za wysokie dla miej-
scowych. Czy żałować takiego obrotu spraw, 
skoro nowe jest nieuniknione? Tym bardziej, 
że wraz z lokalnymi biznesami, małymi 
i dużymi, wciąż króluje chaos i brud, ten 
właściwy Daleki Wschód. Alternatywą jest 
nowe Bali, którym Flores pewnie się stanie 
i raczej nie jest to wesoła perspektywa. Tak 
jest to reklamowane przez pierwsze biura 
nieruchomości – „Bali 30 lat temu”. Pozosta-
je obserwować i korzystać z chwili.

Kolorytu dodaje pozostająca w tle, 
ale wszechobecna korupcja na każdym 

ziemi, tematem rozmów. Mrowie ludzi 
przyjeżdżających z całej Flores w poszu-
kiwaniu pracy, nowe wielkie inwestycje 
Chińczyków, których stać na wybudowa-
nie największych budowli (choć oszczę-
dzają na architekcie, bo nie ma dla nich 
znaczenia, jak coś wygląda, nie oglądają 
tego nigdy z zewnątrz, bo i tak spędzają 
swoje dnie za biurkami sklepów). Port 
pełny wielkich, drewnianych szkunerów, 
przywożących towary z daleka i mniejszy 
port pełny małych, głośnych łódek ludzi 
z wiosek na wyspach. Ryby wyjeżdżające 
na motorach w góry i ryż zjeżdżający 
z gór do miasta. Oraz coraz liczniej snują-
cy się turyści.

Wzdłuż głównej ulicy w Labuan Bajo 
płynie otwarty ściek, nad nim ulokowały 
się małe lokalne sklepiki ze wszystkimi 
towarami. Sklepiki są marne, ledwo 
sklecone, ich estetyka to ostatnia rzecz, 
o której pomyśleliby właściciele. To poję-
cie dla nich nie istnieje, jest zupełnie poza 
ich pojmowaniem. I wśród tych zaku-
rzonych budek wyrastają wyspy, perełki 
otwierane przez nas, czyli bule – nowe 
biznesy, stylowe sklepy, bary i restauracje, 
urządzone pod sam klucz, które mogłyby 
się przenieść w każdy modny zakątek 
globu. Czasem wieczorem, gdy przekra-
czamy mętny ściek aby postawić nogę 
na pierwszym stopniu pięknie oświetlo-
nych schodów, gdy z lokalu już słychać 
muzykę, przemknie nam pod nogami 
zagubiony szczur i zniknie w mroku.

Większe zagęszczenie nowych, mod-
nych lokali znajduje się bliżej portu, 
potem stare, małe biznesy przejmują 
władzę, ale i to się zmieni – wśród skle-
pów z butami, torbami, wśród warszta-
tów i krawców i walających się śmieci 
ulokował się na razie samotny, starannie 
urządzony bar sushi.

PO
D

R
Ó

ŻE
 

Tr
av

el
20

 

MROWIE LUDZI 
PRZYJEŻDŻAJĄCYCH 
Z CAŁEJ FLORES 
W POSZUKIWANIU 
PRACY, NOWE 
WIELKIE INWESTYCJE 
CHIŃCZYKÓW, 
KTÓRYCH STAĆ NA 
WYBUDOWANIE 
NAJWIĘKSZYCH 
BUDOWLI (CHOĆ 
OSZCZĘDZAJĄ NA 
ARCHITEKCIE, BO 
NIE MA DLA NICH 
ZNACZENIA, JAK 
COŚ WYGLĄDA, NIE 
OGLĄDAJĄ TEGO 
NIGDY Z ZEWNĄTRZ, 
BO I TAK SPĘDZAJĄ 
SWOJE DNIE ZA 
BIURKAMI SKLEPÓW). 
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szczeblu i wciskająca się w życie i biznesy 
nawet tych osób, które są jej niechętne... 
Trzeba być częścią tego układu, bo innego 
systemu nie ma. I nikt, ani płacący, ani 
przyjmujący, nie jest zainteresowany zmia-
ną systemu. Są za to ciekawe historie.

Oto doktor Hari Yasa. Trafiłam kiedyś 
do niego, zaraz po jego przeprowadzce 
z Bali. Przyszłam z pewnym bardzo 
pechowym Duńczykiem z dziurą w nodze. 
Doktor nie chciał się tym zająć i odesłał 
nas dalej. Ale nie prowadzi już gabinetu, 
nie trudni się doradzaniem medycznym 
– znajduje się w więzieniu w Rutengu, 
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KOLORYTU DODAJE POZOSTAJĄCA W TLE, 
ALE WSZECHOBECNA KORUPCJA NA KAŻDYM 
SZCZEBLU I WCISKAJĄCA SIĘ W ŻYCIE I BIZNESY 
NAWET TYCH OSÓB, KTÓRE SĄ JEJ NIECHĘTNE... 
TRZEBA BYĆ CZĘŚCIĄ TEGO UKŁADU, BO INNE-
GO SYSTEMU NIE MA. 

materiał powstał we współpracy 
z goforworld.com
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od dwóch lat. Podobno spędza tam tylko 
noce, na dzień wychodzi na kawę, na 
spacer, na obiad. Dwa lata wydaje mu 
się małą ceną za przekręt ze szpitalem 
i parę miliardów na koncie. Doktor miał 
bowiem budować szpital, ale pieniądze 
po drodze się „zagubiły”. W doktorskiej 
kieszeni, choć dookoła doktora był pewnie 
wianuszek osób, które także wzbogaciły 
się na tej akcji. A metropolia Labuan 
Bajo nadal szpitala nie ma. A to przecież 
niewielkie pieniądze, władza gra o dużo 
większe stawki. Obecnie sądzony jest były 
bupati, wojewoda, za afery, których się 
dopuścił. Ogromna ilość niepotrzebnych, 
gigantycznych inwestycji. Jedna z nich, 
jak zwykle kopana (tak najłatwiej, trochę 
koparek, żwiru na drodze, ciężarówek, nic 
wyszukanego – a już zarabiają urzędnicy 
wszystkich szczebli samorządu) sprawiła, 
że rozerwało rury doprowadzające wodę 
do miasta. Ledwo miasto dorobiło się 
bieżącej wody płynącej zaledwie w tygo-
dniu, a już ją utraciło. Ludzie gadają po 
kątach i wyśmiewają „koruptorów”, ale nie 
podejmują innych akcji.

Brudno, parno, drogo, w ruchu, 
z przyszłością, w otoczeniu przyrody, 
w chaosie. To szczególny czas i miejsce, 
które powoduje, że o ile jeszcze niedaw-
no marzyłam o hodowaniu marchewki 
w ogrodzie za domem i absolutnie niczym 
więcej, to przy wyjeździe z Labuan Bajo 

nagle awanturnicze życie wydaje mi się 
na powrót  ideałem. 

IN ENGLISH 

PARADISE FOR ADVENTURES

Many lovers of travel and adventure 
books, books about Native 
Americans and the like probably 
have the impression that it is too late 

everywhere. There is no Wild West, 
no lands to be discovered, not even 
a chance to build a new order after 
the war. And those who were not at 
least twenty in the early 90s have lost 
whole oceans of possibilities.

I represent all of the above examples 
and many others. But thanks to several 
coincidences and after many years of per-
turbation, I found myself in a city with 
a gentle and dangerous name of Labuan 
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Bajo. And I have had the feeling that 
I am in the right place at the right time 
for almost 11 years. Which does not mean 
such a feeling always gets me in a good 
mood. It more often brings chaos and 
gives the impression that there are count-
less possibilities getting out of my hand. 
It certainly does not guarantee peaceful 
moments in a tropical paradise.

Labuan Bajo is a port town located on 
Flores in east Indonesia. It is far even for 
most Indonesians from the more civilized 
parts of the archipelago. A gate to the 
lush Flores island and the wild Komodo 
archipelago. Beautifully situated on the 
hills, headed towards the west and the sea, 
it reminded a certain Brazil woman of her 
home Rio. With the sea on its both sides 
and mountains covered with a rainy forest 
in the background. It should be a paradise 
on earth, but such places do not exist. And 
it is now a special time for the city...

Because Labuan Bajo has such a thing 
in itself that when I come there, I imme-
diately become mad at everything. At all 
that dirt, heat, dust or mud, depending 
on the season of the year. And the worst 
thing, helplessness, when I see how 

wasted this beautiful place can be. But 
when I leave, I suddenly have dozens 
of ideas for business, I see possibilities 
everywhere, and Labuan Bajo seems the 
promised island to me. Like during the 
times of gold rush, only now they do not 
talk about gold but land. There is almost 
no other topic than that: who, where and 
for what money bought or sold a piece 
of land, who was deceived, who sold the 
same land three times, and who was visit-
ed by the second, simultaneous buyer.

They talk about an unlucky agent 
who sold a good bit of land to the north 
of Labuan Bajo to some Chinese from 
Jakarta, and it turned out the land had 
not belonged to the Buginese people from 
the village but to the Manggarai from 
the hills. And they came down with their 
parangs and announced they would kill 
everyone who would enter their territory. 
The agent remains hidden.

They talk about falsified identity cards 
that are made look older in tea and pre-
sented in offices. About sudden fortunes 
because one can buy an area of land 
today and sell it at three times the price 
tomorrow. And lose the money equally 

fast as they are not used to millions in 
their pockets.

It is a time of adventurers, risk-takers 
and speculators.

Labuan Bajo is like a city from the tales 
about settlers who were having a hard 
time in the beginning. Some of them 
later got rich, built better houses, the city 
was changing and becoming more and 
more beautiful, and now it is a metrop-
olis. Labuan Bajo is at a very early stage 
of this process (and, unfortunately, it is 
doubtful whether it will ever become more 
beautiful), but you can feel the movement, 
the matter trembling, its bright future, 
which is the second most popular topic of 
discussions, right after land. A plenty of 
people coming from the whole Flores in 
search of a job, new huge investments by 
the Chinese who can afford building the 
biggest edifices (although they scrimp on 
architects; they do not care how things 
look, they never look at those buildings 
from the outside because they spend their 
free days at their desks anyway). A port 
full of huge, wooden schooners carrying 
goods from far away and a smaller port 
full of little, noisy boats of people living in 
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the villages located on nearby islands. Fish 
travelling on motorbikes to the mountains 
and rice coming down from the moun-
tains to the city. And more and more 
tourists floating about.

There is an open sewer running along 
the main street in Labuan Bajo with tiny 
local shops offering all kinds of products 
situated at its bank. The shops are lousy, 
hastily put together, and aesthetics is the 
last thing their owners would think about. 
Such a concept does not exists for them, it 
is completely out of their comprehension. 
And from between those dusty stands rise 
true islands, pearls opened by us, bules: 
new businesses, stylish shops, bars and 
restaurants, all of them perfectly furnished 
and decorated. They could be easily 
moved to any fashionable place on the 
globe. Sometimes in the evening, when 
we cross the murky sewer to stand on the 
first step of beautifully lit stairs, when we 
already hear the music coming from the 
place, a lost rat shoots past our feet and 
disappears in the distance.

There is a bigger density of new, fash-
ionable restaurants and shops around the 
port. The farther from it, the more the area 
is reigned by small, old businesses, but this 
will change before long too: a lonely, neat-
ly furnished sushi bar has already found its 
place among shops offering shoes or bags, 
workshops, tailors and rubbish.

People will soon open more new places 
like that here because the rent is too high 
for the locals. Should we regret such 
a state of affairs if the wind of change is 
unavoidable? Especially that, apart from 

local businesses, both small and big ones, 
the town is still dominated by chaos and 
dirt, the real Wild West. But an alternative 
exists. Flores will probably become a new 
Bali, even though it is not a particularly 
attractive prospect. This is the way it is 
advertised by the first estate agencies: Bali 
30 years ago”. It only remains for us to 
observe and enjoy the moment.

What adds colour to the place is the om-
nipresent corruption at every level, which 
squeezes in the life and business of even 
those who are critical of it... One has to be 
a part of this system, there is no other op-
tion. And nobody, neither the payer nor the 
payee, is interested in changing the system. 
But there are interesting stories instead.

Allow me to introduce Doctor Hari 
Yasa to you. I once visited his office, right 
after I had moved here from Bali. I came 

with an unlucky Dane who had a hole 
in his leg. The doctor did not want to 
examine him and told us to look for help 
elsewhere. But he does not run his office 
nor offer medical counselling any more. 
He has been in prison in Ruteng for two 
years. They say he only spends his nights 
there. During the day, he goes out for 
coffee, a walk or dinner. Two years seem 
a small price for his fiddle with the hos-
pital and several billions in his account. 
Because the doctor had been supposed 
to build a hospital, but the money had 
somehow got lost along the way. It got 
lost in the doctor’s pocket, even though 
there was probably quite a circle of people 
who grew rich on the whole campaign 
around the doctor too. And the Labuan 
Bajo metropolis still does not have 
a hospital. And it is actually quite a small 
sum of money; the authorities gamble for 
much higher stakes. Currently, the for-
mer bupati, regent, is tried for the scan-
dals he was involved in. A huge number 
of unnecessary, enormous investments. 
One of those, as usually a digging one (it 
is the easiest way, several excavators, a bit 
of gravel on the road, some trucks, noth-
ing special, but it already gives a chance 
to make officials at all levels of local 
government richer), tore apart the pipes 
supplying the city with water. The city 
had only gained access to running water 
in just a week when it lost it again. People 
spread rumours and laugh at the “corrup-
tors” but do not do anything at all.

It is dirty, muggy, expensive, in 
a rush, with prospects and surrounded 
by nature and chaos. It is a special time 
and place: even though I was dreaming 
about growing carrots in my backyard 
and absolutely nothing else until quite 
recently, the moment I leave Labuan 
Bajo, it once again makes me think that 
life full of adventure is my ideal. 





P
rzez otwarte okna wagonu dru-
giej klasy wpadają niezliczone 
ilości komarów, much i wszyst-
kiego, co ma co najmniej cztery 
nogi i skrzydełka. Zamknięcie 

okna nie wchodzi w grę, duszne po-
wietrze i wysoka temperatura zmuszają 

Czasem, żeby poczuć, że żyje się 
naprawdę i pełną piersią, trzeba 
zrezygnować z wszystkiego. Dopiero 
czując ból wszystkich mięśni ma się 
wiedzę, że się je posiada.

TEKST I ZDJĘCIA: Witold Mosakowski

T A J L A N   D I A

człowieka do zaakceptowania irytujących, 
bolesnych ukąszeń. Kolejny dzień w po-
dróży dobiega powoli końca, powieki 
stają się coraz cięższe i tylko wędrujące 
między wagonami przekupki uniemożli-
wiają zaśnięcie. Sprzedają wszystko,  
co tylko człowiek jest w stanie zjeść lub 

wypić. Plastikowe butelki z napojami 
umieszczone w wiaderku z lodem. Kosze 
pełne owoców, słodyczy i gotowe dania 
z ryżu, jajka i kawałki mięsa. Pociąg 
zatrzymuje się na wielu mniejszych zapo-
mnianych przez Boga stacjach pośrodku 
pola lub otoczonych kilkoma domami. 
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 T A J L A N   D I A

To właśnie na nich wskakują do wagonu 
drobni sprzedawcy, szukają spragnionych 
i głodnych, a potem szybko wyskaku-
ją, w miarę jak pociąg zaczyna ruszać. 
Uśmiechem odmawiam, zrobiliśmy zapa-
sy przed wyjazdem. Monotonna podróż. 
Za oknem olbrzymia kula słońca, niebo 

zdaje się płonąć na różowo. Kilka godzin 
wcześniej wyjechaliśmy z Bangkoku. 

DO ŚWIĄTYNI MAŁP
Wiedzieliśmy, że podróż koleją to 
naprawdę tania i atrakcyjna forma 
przemieszczania, zwłaszcza w tym 

regionie. Doświadczenie zdobyliśmy 
kilka tygodni wcześniej, wybierając się, 
również z Bangkoku, do miejscowości 
Nong-Khai na północy Tajlandii. Teraz, 
bez większego namysłu wybraliśmy 
kierunek południowy, chcąc zatrzymać 
się po drodze w jakimś przyjemnym, 



interesującym nas mieście, a potem 
dotrzeć do Malezji. Pamiętam, jak 
staliśmy na dworcu, świeżo po podróży, 
zastanawiając się gdzie powinniśmy 
wysiąść w pierwszej kolejności. Magda 
wyciągnęła więc swój telefon szukając 
dobrego połączenia z internetem. Udało 
się. Zdjęcia i opis bardzo nam się spodo-
bały, nie było więc mowy o przedłużaniu 
decyzji. Już po chwili trzymałem w dłoni 
bilety na trasie Bangkok-Prachuap Khiri 
Khan. Pociąg odjeżdżał następnego dnia, 
o godzinie trzynastej. Noc spędziliśmy 
w hostelu wciśniętym w boczną uliczkę 
przy ruchliwej trasie. Tam spotkaliśmy 
się z kolejnym już przykładem wielkiego 
zaufania i życzliwego podejścia ze strony 
miejscowej ludności – Wyluzowany wła-
ściciel leniwego kota obniżył nam cenę za 
pokój i pozwolił zapłacić przy wyjeździe. 
Wcześnie rano wypiliśmy kawę, spa-
kowaliśmy nasze plecaki i pełni zapału 
ruszyliśmy w stronę dworca. Bez żadnych 
rezerwacji, z ogólnym planem podróży.

Prachuap Khiri Khan, nadmorskie 
miasteczko położone na wschodnim 
wybrzeżu Tajlandii, to dla nas pierwsza 
okazja do zanurzenia stóp w ciepłej, 
w miarę czystej wodzie. Był już wieczór, 
okolice wypełniał odgłos ukrytych 
w zaroślach pasikoników. Bardzo szybko 
zauważyliśmy mały, oświetlony szyld 
reklamujący przytulny hostel. Nie ma 
nic przyjemniejszego niż takie rodzinne, 
klimatyczne miejsca, w których człowiek 
czuje się jak w domu. Zwłaszcza wieczor-
ną porą, w cichym miejscu, z dala od 
zgiełku wielkiego miasta. Prachuap Khiri 
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PRACHUAP KHIRI KHAN, NADMORSKIE MIASTECZ-
KO POŁOŻONE NA WSCHODNIM WYBRZEŻU 
TAJLANDII, TO DLA NAS PIERWSZA OKAZJA DO 
ZANURZENIA STÓP W CIEPŁEJ, W MIARĘ CZYSTEJ 
WODZIE. BYŁ JUŻ WIECZÓR, OKOLICE WYPEŁNIAŁ 
ODGŁOS UKRYTYCH W ZAROŚLACH PASIKONIKÓW. 
BARDZO SZYBKO ZAUWAŻYLIŚMY MAŁY, OŚWIE-
TLONY SZYLD REKLAMUJĄCY PRZYTULNY HOSTEL. 
NIE MA NIC PRZYJEMNIEJSZEGO NIŻ TAKIE RODZIN-
NE, KLIMATYCZNE MIEJSCA, W KTÓRYCH CZŁOWIEK 
CZUJE SIĘ JAK W DOMU.
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Khan wykradł dwa dni z naszego życia, 
w zamian zaoferował spokój, kilkukilo-
metrowy spacer brzegiem morza, a także 
konfrontacje z miejscowymi małpami. 
Tutaj bowiem znajduje się Wat Thammi-
karam Worawihan, położona na miejsco-
wym wzgórzu Świątynia Małp. Ogromną 
przyjemność sprawiła nam obserwacja 
tych niesamowitych, sprytnych zwierząt. 
Chętne osoby mogą wejść na sam szczyt 
wzgórza, z którego rozpościera się widok 
na miasteczko i jego okolice. Panora-
ma jest wspaniała, ale wizja unikania 
kontaktu wzrokowego z ogromną rzeszą 
małp potrafi zmusić osoby o słabych ner-
wach do odwrotu. My zdecydowaliśmy 
się na wspinaczkę w godzinach połu-
dniowych, kiedy wysoka temperatura 
i oślepiające słońce przegnały małpy do 
głębokich jaskiń. Smutno było rozstawać 
się z klimatem tego miejsca, jak i przemi-
łą rodziną, właścicielami naszego hostelu. 

Następny odcinek trasy pokonaliśmy 
w trzeciej klasie, dla oszczędności i z po-
trzeby przeżycia większej przygody. Na 
pociąg czekaliśmy kilka godzin, był bo-
wiem opóźniony, co jest niestety częstym 
tutaj zjawiskiem. Twarde jak kamień 
siedzenia, nieprzyjemny zapach wydo-
bywający się z toalety, lepkie od brudu 
elementy wyposażenia, no i te wiatraczki, 
małe, metalowe i dostarczające wątpli-
wego komfortu. To jednak przygoda, 
przynajmniej w naszym odczuciu. Sam 
pociąg pędził jak szalony, starając się 
nadrobić istniejące opóźnienie. Muzyka 
płynąca z odtwarzacza mp3 przyspieszyła 
ruch wskazówek zegara i nad ranem 
byliśmy już w Surat Thani. Na miejscu 
okazało się, że stacja kolejowa oddalona 
jest od miasta o czternaście kilometrów. 
Obiecaliśmy sobie, że w czasie naszej po-
dróży nie skorzystamy z dobrodziejstwa 

taksówek. Zrezygnowawszy z poszuki-
wań dworca autobusowego, przygotowa-
liśmy stopy i plecaki do długiego marszu. 
Radość z dotarcia na miejsce była ogrom-
na, tak cieszyć może się tylko człowiek, 
który z powodu własnej dumy i poczucia 
niezależności, dotarł do jakiegoś miejsca 
o własnych siłach. 

RAJ NIE ZAWSZE IDEALNY
Magda stwierdziła, że musimy popłynąć 
na jakąś wyspę. Być może taką, której 
zdjęcia rzucają się w oczy na tych wszyst-
kich, turystycznych folderach.  
Ja wyobrażałem ją sobie trochę inaczej, 
mniej komercyjnie. Pomimo począt-
kowych obiekcji zaakceptowałem tę 
propozycję i już wkrótce siedzieliśmy 
na plastikowych krzesełkach górnego 
pokładu, obserwując znikający za hory-
zontem ląd. Prom płynął w kierunku Ko 
Samui, turystycznego raju pośród palm 
i kokosów. Nasze twarze zdobiły szerokie 
uśmiechy, w końcu backpacker też ma 
prawo do słodkiego lenistwa na czystej 
plaży, obmywanej przez krystalicznie 
czystą wodę. Na miejscu okazało się,  

W ZAMIAN ZAOFEROWAŁ SPOKÓJ, KILKUKILO-
METROWY SPACER BRZEGIEM MORZA, A TAKŻE 
KONFRONTACJE Z MIEJSCOWYMI MAŁPAMI. TUTAJ 
BOWIEM ZNAJDUJE SIĘ WAT THAMMIKARAM WO-
RAWIHAN, POŁOŻONA NA MIEJSCOWYM WZGÓ-
RZU ŚWIĄTYNIA MAŁP. OGROMNĄ PRZYJEMNOŚĆ 
SPRAWIŁA NAM OBSERWACJA TYCH NIESAMOWI-
TYCH, SPRYTNYCH ZWIERZĄT.

materiał powstał we współpracy 
z goforworld.com
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że moje obawy nie były bezpodstawne. 
Przywitały nas zawyżone ceny, infra-
struktura ukierunkowana na zamożnych 
turystów i olbrzymie odległości do poko-
nania. Sfrustrowany, głodny i zmęczony 
wpadłem po kostki w kałużę błota. Wy-
prawa na egzotyczną wyspę zakończyła 
się szybką ucieczką z powrotem na prom, 
w kierunku Don Sak. Popełniliśmy błąd, 
który kosztował nas sporo nerwów i tro-
chę dolarów. Musieliśmy pogodzić się 
z porażką i skupić na tym, co przyniesie 
kolejny dzień. Taka jest po prostu druga 
strona spontanicznego podróżowania. 
Jeśli nastawiony jesteś na prostą drogę 
z możliwością zjazdu na pobocze, to 
zostań lepiej w domu, bo podróż to 
wyboista ścieżka pełna zakrętów. 

1000 KILOMETRÓW, BY POCZUĆ ŻYCIE

Tego samego dnia dotarliśmy z powrotem 
na dworzec, tym razem trasę pokonaliśmy 
podmiejskim autobusem. Dodać należy, 
że autobus dostosowany był do gabary-
tów miejscowej ludności, więc godzinną 
podróż spędziliśmy w ścisku. Autobus 
zatrzymywał się na wielu przystankach, do 
wsiadania zachęcała kobieta, wychylając się 
przez otwarte przez cały czas drzwi. Nagle 
naszym oczom ukazał się dworzec, ten sam, 
z którego dzień wcześniej rozpoczęliśmy 
nasz długi marsz. Nadeszła noc, długie 
oczekiwanie na pociąg do miejscowości 
Hat Yai, która pełni rolę olbrzymiego węzła 
komunikacyjnego. Stąd jest już tylko kil-
kadziesiąt kilometrów do granicy z Malezją. 
Czując w stopach przebyte kilometry, roz-
prostowując zmęczone podróżą kręgosłupy, 
czekaliśmy już tylko na kolejny, ostatni 
pociąg w kierunku granicy. 

Pokonaliśmy ponad tysiąc kilometrów. 
Wyczyn ten nie jest niczym szczególnym, 
nie jest bowiem trudnością kupić bilet, 
wsiąść do pociągu i ruszyć przed siebie. 
Dla nas był to jednak dowód na to, że 
spontaniczne decyzje, pomimo dużego 
ryzyka wpadek i pomyłek, są najlepszą 
receptą na podróż. Przepocone ubranie, 
brak wygód i głód to często stan, w któ-
rym człowiek zaczyna czuć, że żyje. 

IN ENGLISH 

THAILAND – THE PLACE WHERE  
I FEEL ALIVE

Sometimes, in order to feel that you 
really live your life to the fullest you 
need to give up everything. Only 
when you feel all your muscles hurt, 
you realize that you have them.

Countless mosquitoes, flies and everything 
that has at least four legs and wings are 
coming inside trough an open window of 
a second-class railroad coach. Closing the 
window is not an option. Stuffy air and 
high temperature make you put up with 
annoying and painful bites. Another day of 
travel is slowly coming to an end. The eye-
lids are becoming heavier and only peddlers 
walking through the coaches make falling 
asleep impossible. They sell everything that 
can be eaten or drunk by humans. Plastic 
bottles with beverages placed in a bucket 
with ice. Baskets full of fruits, sweets, 
ready-made rice meals, eggs, and pieces 
of meat. The train stops at many small, 
godforsaken stations located in the middle 
of fields, or surrounded only by few houses. 
This is where peddlers jump into the coach 
to look for thirsty and hungry passengers, 



and then quickly jump out as the train 
starts to move again. I refuse with a smile, 
we have made provisions before leaving. It 
is a monotonous journey. Through the win-
dow, we can see an enormous sun ball, and 
the sky, which seems to be burning in pink. 
Several hours ago, we left Bangkok.

TO THE MONKEY TEMPLE
We knew that travelling by train was 
a very cheap and attractive form of travel, 
especially in this region. We have gained 
some experience when several weeks before 
that we have travelled from Bangkok to 
Nong-Khai – a city in the north of Thai-
land. Now, without deliberating too much, 
we decided to go south. We wanted to stop 
along the way in a nice, interesting city 
and then move on to Malaysia. I remem-
ber the moment when straight after our 
journey we were standing at the station, 
thinking where we should disembark first. 
So Magda took out her phone to look for 
a good Internet connection. She succeeded. 
We liked the photographs and the descrip-
tion very much, so there was no point in 
prolonging the decision-making process. 
After a moment, I was holding in my 
hands tickets for the route Bangkok-Pra-
chuap Khiri Khan. The train was leaving 
the next day, at 1 p.m. We spent the night 
in a hotel located on a side street next to 
a busy route. That was another place where 
we encountered great trust and friendly 
attitude of the local people – the relaxed 
owner of a lazy cat reduced the room price 
and allowed us to pay when we leave. Early 
in the morning, we drank coffee, packed 
our backpacks, and eagerly set out in the 
direction of the railway station. No book-
ings, just a general travel itinerary.

Prachuap Khiri Khan, a seaside town 
located on the eastern coast of Thailand, 
provided us with our first opportunity to 
dip our feet in the warm, more or less clean 
water. It was already evening; the air was 
filled with the sounds of locusts hidden 
in the thickets. Very quickly we noticed 
a small, well-lit sign advertising a cosy 
hostel. There is nothing more pleasant than 
such familial, charming places where one 
feels like home. Even more so, when it is 
evening and you are in a quiet place, far 
away from the hustle and bustle of big cities. 
Prachuap Khiri Khan has stolen two days of 
our lives, yet offered instead peace, a several 
kilometres long walk along the seaside, and 
confrontations with local monkeys. As 
this is the place where Wat Thammikaram 
Worawihan is located, a Monkey Temple 
built on a hill. Observing those amazing, 
clever animals was a great pleasure to us. 
Here you can go up to the peak of the hill, 
where you can enjoy a view of the town and 

its surroundings. The panorama is breath-
taking, but the prospect of avoiding eye 
contact with a huge group of monkeys can 
make people with weak nerves retreat. We 
decided to make the trip in the afternoon, 
when high temperature and blinding sun 
chase away the monkeys to deep caves. It 
was sad to part with the atmosphere of this 
place, as well as the awfully nice family who 
owned our hostel. 

In order to save money and live a greater 
adventure, we made the next part of our 
journey in the third-class. We waited for 
the train for several hours as it was delayed, 
which is unfortunately very common here. 
The seats were hard as stones, unpleasant 
odour was coming from the toilets, the 
furnishings were sticky with dirt, and 
little metal fans provided dubious comfort. 
Yet this was an adventure, at least in our 
opinion. The train was speeding like crazy, 
trying to make up for the delay. The music 
coming from the headphones of our mp3 
player made the clock go faster and in the 
morning we were in Surat Thani. At our 
destination, we found out that the railway 
station is fourteen kilometres away from 
the city. We had promised to ourselves 
that during our journey we will not use the 
benefits of taxis. We decided not to look 
for a coach station and prepared our feet 
and backpacks for a long march. The joy 
we felt when we reached our destination 
was enormous. Only a person who thanks 
to their pride and sense of independence 
arrived at a place on their own can feel 
happiness like that. 

THE PARADISE IS NOT ALWAYS 
IDEAL
Magda decided we needed to visit an island. 
Maybe an island whose photographs are all 
over those tourist brochures. In my imagina-
tion, it was slightly different, less commercial. 
But despite my initial objections, I accepted 
the proposal and soon we were sitting in 
plastic chairs on the top deck and watching 

land disappear in the horizon. The ferryboat 
was going to Ko Samui, the touristic 
paradise full of palm trees and coconuts. 
There were broad smiles on our faces; after 
all, a backpacker also has the right to sweet 
idleness on a clean beach washed by crystal 
clear water. When we arrived, it turned out 
that my doubts were not ungrounded. We 
were welcomed by overstated prices, infra-
structure designed for wealthy tourists and 
huge distances to travel. Frustrated, hungry 
and tired, I fell into a mud paddle up to 
my ankles. Our expedition to an exotic 
island ended with a quick escape back to the 
ferryboat going in the direction of Don Sak. 
We made a mistake that cost us some stress 
and a certain amount of dollars. We had 
to accept our failure and focus on what the 
next day might bring. This is just the other 
side of spontaneous travelling. If you expect 
a straight road with a possibility to pull over 
to the wayside, you should stay at home, as 
travelling is a rough path full of turns. 

1,000 KILOMETRES TO FEEL THE LIFE
The very same day we reached the railway 
station again, this time we took a commut-
er bus. It needs to be added that the bus 
was designed to fit local people, so we were 
squeezed throughout the entire one hour 
drive. The bus stopped at many stations, 
and a woman leaning through constantly 
open doors encouraged people to get in. 
Suddenly, we saw the same railway station 
where a day earlier we had started our long 
march. The night fell, and along with it 
came a long period of waiting for the train 
to Hat Yai, a town which is a big commu-
nication junction. From that town, there 
is only few dozen kilometres to the border 
with Malaysia. Feeling the kilometres we 
made in our feet, and straightening our 
tired spines, we just waited for a next train 
going towards the border. 

We have made more than one thousand 
kilometres. Such an accomplishment is 
nothing extraordinary as it is not difficult 
to buy a ticket, get into a train and hit the 
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SPRYTNY 
W KUCHNI

JAN KUROŃ
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Jan Kuroń gotowania uczył się od najlepszych. Przywiązany do 
tradycji, prezentuje nową jakość. Niedawno ukazała się jego książka 

kucharska „Sprytna kuchnia, czyli kulinarna ekonomia”, w której 
nakłania Polaków do tego, by nie marnowali jedzenia. Znajdzie się 

tam też mnóstwo sprytnych i zdrowych dań.

TEKST: Sylwia Gutowska  ZDJĘCIA: Tomasz Pisiński
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NA CZYM POLEGA KULINARNA 
EKONOMIA?
Kulinarna ekonomia to dość szerokie 
pojęcie. Jest to niemarnowanie żywności, 
umiejętne przechowywanie. Staramy się 
jak najbardziej korzystać z tego, co mamy 
w domu. To, na czym się skupiam, to też 
sprytna kuchnia: jak urządzić kuchnię, 
żeby była jak najbardziej praktyczna, jak 
wykorzystywać to, co pozostało nam 
z poprzedniego dnia. Zazwyczaj gotu-
jemy za dużo makaronów, ziemniaków, 
wszelkich dodatków. Chodzi o to, jak 
twórczo wykorzystać te składniki. Robiąc 
przegląd lodówki, powinniśmy mieć 
pewien asortyment dziesięciu, dwudziestu 
produktów, które „przyjmą wszystko”. 
Mamy na przykład połówkę zwiędniętej 
papryki leżącej w lodówce, z którą nie wie-
my, co zrobić i tym sposobem marnujemy 
żywność. Widzę to po moich znajomych, 
którzy takie „resztki” często utylizują.

RUCH ZWIĄZANY ZAPRZESTANIEM 
MARNOWANIA JEDZENIA JEST 
OBECNY NA ŚWIECIE. W POLSCE 
TEN TREND JEST JESZCZE MAŁO 
ZNANY.
To mnie dziwi. Moim zdaniem to 
dziewiczy temat. Zbierałem materiały nie 
tylko w Polsce, ale też w Wielkiej Brytanii 
i Niemczech. Chodziłem po bibliotekach 
i szukałem różnych publikacji. Co prawda 
Jamie Olivier wydał na ten temat książkę. 
Ciężko zresztą porównywać angielskie 
publikacje do tych polskich, bo portfel 
przeciętnego Anglika jest nieco zasob-
niejszy od portfela przeciętnego Polaka. 
Dlatego w mojej książce skupiam się na 
daniach wegetariańskich albo z wyko-
rzystaniem mięs innych niż cielęcina czy 
nawet wołowina, tych bardziej dostępnych 
w Polsce. Tą książką chciałbym zapocząt-
kować pewien trend. Udało się przekonać 
Polaków, żeby przykręcać kaloryfery 

i wyłączać prąd, wychodząc z mieszkania, 
a nawet najbogatsi chwalą się, że zakręcają 
wodę, myjąc zęby. To bardzo chwalebne. 
Nie wiem zatem, dlaczego nie robimy tego 
samego z żywnością. Tankując samo-
chód, gdybyśmy jedną trzecią wylewali 
na ziemię, nikt by się na to nie zgodził. 
Z jedzeniem jest tak samo – jedna trzecia 
wyprodukowanej żywności, czy to w Pol-
sce, czy za granicą, jest marnowana.

IM BOGATSZE SPOŁECZEŃSTWO, 
TYM WIĘCEJ ODPADÓW PRODU-
KUJE, STĄD TE TRENDY. W POLSCE 
TEN PROBLEM NIE JEST CHYBA TAK 
WIELKI?
Tak, w bogatych społeczeństwach jest 
to bardziej rażące. Amerykanie są tu 
niedoścignionym wzorem w negatywnym 
znaczeniu tego słowa. My bardzo szybko 
doganiamy Europę Zachodnią, tak jak 
we wszystkim. Po czasach przemiany 
ustrojowej, zachłyśnięciu się kapita-
lizmem i siłą nabywczą ten dziki kon-
sumpcjonizm jeszcze w nas tkwi. Przed 
świętami ludzie kupują jedzenie, jakby 
szła jakaś apokalipsa. To kompletnie 
niepotrzebne. Ja na przykład niedaleko 
domu mam stację benzynową z bardzo 
dobrze zaopatrzonymi delikatesami. 
Przez cały rok mogę kupić właściwie 
wszystkie produkty i nie ma powodu, 
żebym robił zapasy na kilka tygodni.

SKORO MÓWISZ O ŚWIĘTACH, 
TO ZA KAŻDYM RAZEM OBSER-
WUJEMY PRZEDŚWIĄTECZNĄ 
NERWICĘ: CHCEMY JAK NAJSZYB-
CIEJ WSZYSTKO PRZYGOTOWAĆ, 
W DOMACH BYWA NAPRAWDĘ 
GORĄCO. JAK PRZEKONAĆ LUDZI, 
ŻE W ŚWIĘTACH CHODZI O CIESZE-
NIE SIĘ JEDZENIEM, WLICZAJĄC 
W TO GOTOWANIE?
Podstawowym problemem jest brak czasu. 
W świętach w ogóle chodzi o to, żeby na 
chwilę się zatrzymać, pobyć z bliskimi, 
a ludziom ciężko wyjść z cyklu wiecznej 
bieganiny. Z jednej strony wszystko musi 
być „ASAP”, jak najszybciej zrobione, 
z drugiej – często szwankuje u nas organi-
zacja. Jesteśmy zorganizowani w pracy, całą 
naszą twórczą aktywność koncentrujemy 
tam, natomiast tak prozaiczna czynność 
jak przygotowanie posiłku sprawia nam 
organizacyjne trudności. Przecież na 
święta wiele potraw możemy przygotować 
wcześniej i potem zamrozić. Wiem, że to 
brzmi dziwnie, ale jak mamy dzień wolny, 
to możemy ulepić pierogi i włożyć do zam-
rażarki. Jest to danie bardzo wdzięczne do 
mrożenia, w ogóle nie traci smaku i o wiele 
lepiej przechowuje się je w zamrażarce niż 

w lodówce. U mnie w rodzinie zawsze 
funkcjonował taki solidarny podział. 
Oprócz tego, że każdy coś robił, to zapro-
szeni goście też przynosili ze sobą po jednej 
potrawie. W ten sposób stół jest pełny, a my 
nie musimy stać w tej kuchni od rana do 
późnej nocy. Zdajmy się na innych! W pol-
skiej tradycji istnieje matka Polka, która 
wszystko robi sama i wszystkich wyrzuca 
z kuchni. A jakby jej pomóc, ogrom pracy 
rozłoży się na kilka osób i wówczas nie 
będzie to aż tak zajmujące.

W POLSKIM DOMU W KUCHNI 
RZĄDZI KOBIETA, A W POLSKIEJ 
RESTAURACJI – FACET. DLACZEGO?
To też scheda po czasach socjalizmu, 
gdzie idealny mężczyzna to przodownik 
pracy. Taki Pstrowski, który wyrabiał 
mityczne 500% normy. Dawniej lwią 
część gospodarki zajmował przemysł 
i mężczyźni wykonywali głównie 
prace fizyczne, a kobiety zajmowały 
się domem. Wykrystalizował się nam 
patriarchalny model społeczeństwa, 
który utrzymywany był przez kolejne 
lata. Teraz to się troszeczkę zmienia 
– mężczyzna zostaje w domu albo nie 
wykonuje pracy fizycznej. Skoro więc 
zostaje w domu, a żona idzie do pracy, 
żeby mieć co jeść, to mężczyzna musi 
gotować. Stąd mężczyźni zaczynają 
interesować się gotowaniem i w ten 
sposób się spełniać. A dlaczego w restau-
racjach? Od zawsze tak było. Dlatego, że 
praca szefa kuchni jest ciężką pracą. To 
wygląda łatwo w serialach i filmach, ale 
zanim dojdzie się do tego stanowiska, 
trzeba przejść wszystkie szczeble. Od 
obierania, siekania, przenoszenia, fileto-
wania... Jest to praca, która wymaga od 
nas aktywności przez kilkanaście godzin 
w trudnych warunkach, bo zazwyczaj 
na kuchni jest ciepło. Chyba, że pracuje 
się na zimnym bufecie. Mężczyźni do 
takiej pracy są bardziej stworzeni przez 
to, że mają mocniejsze organizmy. Ale 
wspomnieć trzeba też, że coraz częściej 
można już spotkać fantastyczne szefowe 
kuchni – co potwierdza np. ostatnia 
inicjatywa „Piękne, mądre i gotują”.

W DOMU KOBIETA PRACUJE OD 
RANA DO WIECZORA, W JED-
NEJ RĘCE TRZYMAJĄC DZIECKO, 
W DRUGIEJ MIESZAJĄC ZUPĘ.
Wielozadaniowość to cudowny dar kobiet. 
Jeżeli ma ugotować trzy litry zupy dla ro-
dziny, wszystko jest w porządku. Problem 
zaczyna się wtedy, gdy trzeba przygotować 
sto dwadzieścia litrów i ten garnek trzeba 
przetransportować do chłodni, żeby na 
przykład zrobić wydawkę. Absolutnie nie 

PODSTAWOWYM 
PROBLEMEM JEST BRAK 
CZASU. W ŚWIĘTACH 
W OGÓLE CHODZI 
O TO, ŻEBY NA CHWILĘ 
SIĘ ZATRZYMAĆ, POBYĆ 
Z BLISKIMI, A LUDZIOM 
CIĘŻKO WYJŚĆ Z CYKLU 
WIECZNEJ BIEGANINY. 
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ujmuję kobietom umiejętności, ale praca 
na kuchni jest ciężkim zajęciem i trzeba to 
sobie jasno powiedzieć. Kobiety świetnie 
radzą sobie ze stresem, ale potrzebna jest 
też siła fizyczna. Uwielbiam pracować 
z kobietami na zimnym bufecie, gdzie li-
czy się finezja i kreacja, ale na grillu, gdzie 
non stop schodzą czeki i trzeba przygoto-
wać sześćdziesiąt steków, panuje tempera-
tura kilkadziesiąt stopni i co chwila trzeba 
się nawadniać, rzadko widuję kobiety. Tak 
samo w górnictwie – podejrzewam, że na 
samym dole w kopalni kobiet jest stosun-
kowo niewiele.

CO ZA PORÓWNANIE! GRILL I KO-
PALNIA – I TU, I TU WĘGIEL.
(śmiech) Ekstremalne warunki tu, i tu.

TO ZNACZY, ŻE KUCHARZ POWI-
NIEN TRENOWAĆ, ŻEBY TRZYMAĆ 
FORMĘ FIZYCZNĄ?
Właściwie praca na kuchni go trochę 
hartuje. Sport jest zawsze wskazany, bo 
podjadając, będąc otoczonym jedzeniem 
cały czas, jak się człowiek zagapi, to może 
przytyć. Ja ten błąd popełniłem lata 
temu. Teraz mam tak, że będąc na kuch-
ni, w ogóle nie jem, tylko próbuję. Gdy 
docierają do mnie te wszystkie  zapachy, 
nie jestem głodny. Głód łapie mnie do-
piero po dwóch godzinach po pracy. Bar-
dzo często jak wracałem po północy do 
domu, moje godziny jedzenia przypadały 
na 2-3 w nocy. Jak o tej porze człowiek zje 
pół lodówki, to można przytyć.

OSTATNIO DOWIEDZIAŁAM SIĘ 
O DIECIE ROBERTA LEWANDOW-
SKIEGO, KTÓRY OBIAD ZACZYNA 
OD DESERU, BO WTEDY ORGA-
NIZM SIĘ NIE ZAKWASZA. BARDZO 
MNIE TO UCIESZYŁO.
Ja akurat nie jestem deserowy, ale Rober-
ta Lewandowskiego nie ma co porówny-
wać do normalnego człowieka. Stoi za 
nim sztab profesjonalistów i celem jego 
diety jest utrzymanie jak największej wy-
dolności. Jestem za tym, żeby jeść regu-
larnie, dużo owoców i warzyw i patrzeć 
na indeks glikemiczny – ile czasu będzie-
my dany posiłek trawić. Chociaż o diecie 
Roberta Lewandowskiego chętnie 
poczytam, bo dziś kucharz powinien być 
jeszcze troszeczkę historykiem, troszeczkę 
dietetykiem, najlepiej, żeby znał procesy 
chemiczne, które zachodzą w jedzeniu – 
bez tego nie jest wiarygodny.

W KOŃCU KUCHNIA TO SPORA 
CZĘŚĆ ŻYCIA CZŁOWIEKA.
Związana z kulturą, fizjologią. Mnie 
zawsze w kuchni fascynowało, skąd 

wzięło się danie. Jemy gazpacho, ale skąd 
wzięło się na naszym stole? Taka kuch-
nia hiszpańska podzielona jest na różne 
regiony, a te mają mnóstwo zapożyczeń 
z innych kultur, na przykład kultury arab-
skiej. Lubię opowiadać o tym, jak daną 
potrawę przygotowywało się kiedyś, a jak 
teraz. Głupio bym się czuł, gdyby ludzie 
przychodzili do mnie, a ja opowiadałbym 
tylko: „Teraz kroję cebulę.” Kucharz powi-
nien być osobnikiem wielu dziedzin. 

Dalszą część wywiadu przeczytacie 
na www.Anywhere.pl

IN ENGLISH 

JAN KUROŃ
SMARTNESS IN THE KITCHEN

Jan Kuroń was taught how to cook by the 
best. Attached to tradition, he presents 
a new quality. He has recently had his 
cookbook published. In Sprytna kuchnia, 
czyli kulinarna ekonomia (Smart cooking, 
or culinary economy), he urges Poles not 
to waste food and gives recipes for many 
smart and healthy dishes.

WHAT DOES CULINARY ECONOMY 
CONSIST IN?
Culinary economy is a rather broad 
concept. It is about not wasting food and 
storing it in the right way. We try to use 
what we have at home to the biggest extent 
possible. What I also focus on is the idea of 
a smart kitchen: how to arrange your kitch-
en so that it becomes much more practical, 
how to use what is left from the previous 
day. We most often cook too much pasta, 
too many potatoes and all kinds of addi-
tions. It is about using all those ingredients 
in a creative way. We should keep a certain 
assortment of ten or twenty products that 
will “accept everything” in our kitchen. 
For example, we have a half of a withered 
pepper lying in the fridge, and we have no 
idea what to do with it. This way, we waste 
food. I see it in the case of my friends, who 
often utilize such “leftovers”.

MOVEMENTS THAT FOCUS ON THE 
WAYS TO AVOID FOOD WASTING 
ARE PRESENT AROUND THE GLO-
BE. BUT THE TREND IS STILL QUITE 
UNPOPULAR IN POLAND.
And it surprises me. In my opinion, it is 
a fresh topic. I was gathering materials 
in not only Poland but also Great Britain 
and Germany. I was visiting libraries, 
looking for various publications. Jamie 
Oliver did in fact publish a book on that 
topic. But it is actually quite difficult to 

compare English publications to Polish 
ones because the pocket of an average 
Englishman is a bit deeper than the one 
of an average Pole. This is why my book 
focuses on vegetarian dishes or those 
made of different kinds of meat than 
veal or even beef, on those kinds that are 
more available in Poland. I would like to 
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start a certain trend with the book. We 
have managed to convince Poles to turn 
down the radiators or turn off electricity 
when they leave their flats, and even the 
richest ones boast about turning off the 
tap when they brush their teeth. It’s very 
praiseworthy. So I don’t know why we 
can’t do the same with our food. If we 

poured out a third of the petrol we are 
filling our cars with, no one would agree 
to that. But it’s like that with food: one 
third of food produced in either Poland 
or abroad is wasted.

THE RICHER THE SOCIETY, THE 
MORE WASTE IT PRODUCES. THAT 

IS WHERE THOSE TRENDS COME 
FROM. BUT THE PROBLEM IS NOT 
THAT HUGE IN POLAND, IS IT?
Yes, it’s really striking in rich societies. 
Americans are a an unattainable pattern 
here, in the negative sense of the word. 
We catch up with Western Europe really 
quickly, just like in the case of anything 



else. After the political transformation, 
having relished in capitalism and the 
purchasing power, this wild consumerism 
is still deep inside of us. Before Christ-
mas, people are buying so much food you 
could think some kind of apocalypse is 
coming. It’s completely unnecessary. I for 
example have a petrol station with a very 
well-stocked delicatessen next to my 
house. I can buy almost every product 
there all year round. I don’t have to stock 
up with food for several weeks.

SINCE WE ARE ON THE SUBJECT 
OF CHRISTMAS. WE CAN NOTICE 
A PRE-CHRISTMAS NEUROSIS EVE-
RY YEAR: WE WANT TO PREPARE 
EVERYTHING AS QUICKLY AS 
POSSIBLE, AND THINGS ARE SO-
METIMES REALLY HEATING UP AT 
OUR HOMES. HOW TO CONVINCE 
PEOPLE THAT CHRISTMAS IS ABO-
UT ENJOYING FOOD, INCLUDING 
COOKING?
Lack of time is our basic problem. In 
general, Christmas is about stopping 
for a moment and spending some time 
with our family and friends, and people 
find it difficult to break the cycle of 
their never-ending rush. On the one 
hand, everything has to be asap, and 
on the other, we often have problems 
with organization. We are organized at 
work and concentrate our whole creative 
activities there, but such prosaic things 
as preparing food turn out to be too 
difficult to organize. After all, as regards 
Christmas, we can prepare many dishes 
much earlier and freeze them. I know 
it sounds strange, but when we have 
a day off, we can make dumplings and 
put them in the freezer. Such a dish can 
be easily frozen, it doesn’t lose its taste 
at all, and it is in fact better to store it 
in the freezer than in the fridge. There 
has always been such a solid division in 
my family. Besides, everyone has been 
doing something, and our guests have 
brought one dish each too. This way, the 
table is full, and we don’t have to stand 
in the kitchen from dawn to dusk. Let’s 
count on others! There is the concept 
of the Polish Mother in our tradition, 
who does everything herself and throws 
everyone out of the kitchen. And if 
we helped her, the whole mass of work 
would be divided into several people, 
and it won’t be so absorbing any more.

POLISH HOMES ARE RULED BY 
WOMEN AND POLISH RESTAU-
RANTS – BY MEN. WHY?

It’s the legacy of socialism, too, where 
the ideal man was supposed to be a hero 
of socialist labour. One that would 
work out 500% of the quota. The indus-
try once constituted a lion’s share of the 
economy. Men would do mainly phys-
ical work, while women used to keep 
house. This way, we developed a patri-
archal model of the society, which was 
maintained over the next years. Now 
it’s been changing a little. Men stay at 
home more often or don’t do physical 
work at all. So if they stay at home, 
and their wives go to work to earn for 
a living, men have to cook. This is why 
men are more and more interested in 
cooking, and try to find fulfilment in 
this field. And why in restaurants? It 
has always been like that. It’s because 
being a head chef is hard work. It looks 
nice and easy in films and TV series, 
but before you reach such a position, 
you have to move up that ladder. From 
peeling, chopping, carrying, fillet-
ing... It is work that demands activity 
for more than ten hours in difficult 
conditions because it’s usually hot in 
the kitchen. Unless you work on a cold 
buffet. Men are better for such work be-
cause they have stronger bodies. But we 
should also mention that it’s more and 
more often possible to meet excellent 
female head chefs, which is proved for 
example by the recent initiative “Beau-
tiful, smart and cooking”.

WOMEN AT HOME WORK HARD 
FROM DAWN TO DUSK, HOLDING 
THEIR CHILD IN ONE HAND AND 
MIXING SOUP WITH THE OTHER.
Multi-tasking is a great gift of women. 
If a woman is supposed to cook three 
litres of soup for her family, everything’s 
fine. The problem begins when she has 
to prepare a hundred and twenty litres 
and the pot has to be transported to the 
cold store so that the soup can be passed 
later on. I absolutely don’t diminish 
women’s skills, but working in the 
kitchen is a difficult task, and we have to 
admit it. Women can perfectly handle 
stress, but what you need here is physical 
strength too. I love working with wom-
en on the cold buffet, where finesse and 
creativity are important, but I rarely see 
women on the grill, where you get new 
checks all the time and have to prepare 
sixty steaks, and where the temperature 
reaches several dozen degrees and you 
need to drink a lot of water. It’s the same 
in mining. I assume there are relatively 
few women right at the bottom.

WHAT A COMPARISON! A GRILL 
AND A MINE – THERE IS COAL IN 
BOTH.
(Laughs) And extreme conditions, too.

DOES IT MEAN THAT A COOK 
NEEDS TO EXERCISE TO KEEP IN 
SHAPE?
Actually, working in the kitchen itself is 
hardening. Sport is recommended because 
when you gnaw something, when you 
are surrounded by food all the time, you 
might forget yourself and put on weight. 
I made that mistake years ago. Now, when 
I’m in the kitchen, I never eat, I only try 
things. I’m not hungry when I’m hit by all 
those smells. I get hungry only two hours 
after work. Often when I came back home 
after midnight, I was eating at 2-3 o’clock 
at night. When you eat a half of the fridge 
at such an hour, you may put on weight.

I HAVE RECENTLY HEARD ABOUT 
ROBERT LEWANDOWSKI’S DIET. HE 
BEGINS HIS DINNER WITH A DES-
SERT BECAUSE THEN HIS BODY 
DOES NOT GET ACIDIFIED. I WAS 
VERY HAPPY TO HEAR THAT.
I’m not a dessert-type guy, but it’s no use 
comparing Robert Lewandowski to nor-
mal people. A whole board of professionals 
is behind his diet, which is aimed at main-
taining the biggest efficiency possible. 
I am for eating regularly, especially lots 
of fruit and vegetables, and for looking 
at the glycemic index so that you know 
how much time you will digest a given 
dish. But I’d like to read about Robert 
Lewandowski’s diet because today a cook 
should be a bit of a historian and a bit of 
a dietician, plus he should ideally know 
the chemical processes that take place in 
food. He’s not reliable without it.

AFTER ALL, COOKING CONSTITU-
TES A LARGE PART OF OUR LIVES.
It’s connected with culture, physiology. 
I’ve always been fascinated by the origins 
of each dish. We eat gazpacho, but where 
did it come from? Take for example 
Spanish cuisine. It is divided into various 
regions, and those have many borrowings 
from other cultures, for example Arab 
culture. I like telling people how a given 
dish used to be prepared in the past and 
how it is done now. I’d feel like a fool 
if people came to me and I would only 
say, “I’m chopping onion now.” A cook 
should be well-versed in many fields. 

For the rest of the interview see: 
www.Anywhere.pl
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Trzeba powiedzieć wprost – nie byłoby tej książki, gdyby nie Andrzej. I paru 
innych spraw w polskich księgarniach i światowych galeriach nie byłoby, gdyby 

nie on. Może nawet nie byłoby postmodernistycznej rewolucji w fotografii, 
gdyby kiedyś nie trzasnął w stół i nie powiedział „wychodzimy”. Wyszli ci, 

których uwierał czerwony krawat na karku młodej sztuki. Wyszli i założyli grupę 
artystyczną. „Łódź Kaliska” posłała do kąta i tych, co tkwili na kolanach w służbie 

PRL-u i tych, co bogoojczyźnianie klęczeli przed Madonną. Ale nie byłoby tej 
rewolucji, gdyby nie Złotów. Kantor w swojej sztuce wciąż opowiadał o swoim 

dzieciństwie. Kto wie? Może ze Świetlikiem jest dokładnie tak samo?

TEKST: Grzegorz Kapla  ZDJĘCIA: Andrzej Świetlik

ANDRZEJ
ŚWIETLIK

O
statnio sporo myśli 
o „Łodzi Kaliskiej”, 
bo wziął się za pisanie 
pracy o jej dokonaniach 
i nagrywa wspomnienia 

kolegów: Janiaka, Kwietniewskiego, 
Rzepeckiego i Wielogórskiego. Odkry-
wa, że pamiętają zupełnie inne sprawy. 
Jakby przeżyli zupełnie inne historie. 
Czas sprawia, że to, co przeżyliśmy 
kiedyś, dawno, staje się jakimś mitem, 
bajką… Ze Złotowem jest tak samo.

– Idę, patrzę w te okna, potem 
zamykam oczy i widzę to mieszkanie 
w najdrobniejszych detalach, łącznie 
z dywanem, którego frędzle musiałem 
czesać w każdą sobotę. Na środku stoi 
wielki stół, okrągły, wtedy miało się 
okrągłe stoły. Mama goni mnie dookoła 
stołu, jeśli akurat coś przeskrobałem. 
Jest jeszcze zegar. Kiedy mama umar-
ła, przywiozłem go do Warszawy. Syn 
chciał go mieć. Ten zegar, pamiętam, 
stanął tylko raz. Tego dnia, kiedy zmar-
ła babcia, ktoś go zatrzymał.

Babcia zmarła w 1967. Wynieśli 
wtedy z pokoju okrągły stół, żeby na jego 

miejscu ustawić trumnę. Babcia była 
Niemką. Ze ślubnej fotografii pamię-
ta, że była piękną kobietą… Amanda, 
dziewczyna z rodziny Bankertów, którą 
rodzice wydali za mąż za Lacha, żeby 
połączyć majątki. Majątki były niewiel-
kie, bo dzieci rodziło się sporo. A dobrze 
przemyślane małżeństwo było szansą na 
powiększenie gruntów, więc Amanda 
wyszła za rzeźnika z Zakrzewa. Ksiądz, 
kiedy udzielał ślubu, do panny młodej 
mówił po niemiecku, a do pana młodego 
po polsku. Dziadek nie znał niemieckie-
go. Babcia nie mówiła po polsku. Mieli 
pięcioro dzieci.

– Czy byli szczęśliwi? Ja babcię pamię-
tam już jako wdowę. Mocno spracowaną, 
bo miała trudne życie, ale nie pamiętam, 
żeby kiedykolwiek była niezadowolona. 
Miała astmę. Ciężko jej było oddychać, 
jednak zawsze wydawała mi się szczę-
śliwa. A moja mama została wdową 
z trojgiem dzieci kiedy miałem sześć lat. 
Kobietom nie było łatwo w tej rodzinie. 

Andrzejowi przypomniały się nagle 
wszystkie dziecięce zabawy. Najpierw 
ta w lekarza z siostrą kolegi. A potem 

w wojnę. Mieli swoją bandę. Bandę z uli-
cy Wojska Polskiego. Walczyli na śmierć 
i życie z chłopakami z Mokrej. Kiedyś 
znaleźli skrzynkę z granatami, które 
w ukryciu czekały, na wypadek gdyby 
konflikt nagle się zaostrzył. O granaty po 
wojnie nie było trudno. Znajdowało się 
je po lasach i ruderach. Andrzej pokazał 
swoją skrzynkę sąsiadowi. Pan Alojzy 
znał się na rzeczy, był przecież żołnierzem 
w Wehrmachcie. Uznał, że trzeba wezwać 
saperów. A potem pan Alojzy stał się 
przyczyną dziecięcego dramatu. 

– Graliśmy w piłkę. Ostrożnie, bo 
to było małe podwórko. Któregoś dnia 
Alojzy wychodzi i mówi: „podaj, podaj”. 
A potem tak zacentrował, że piłka od-
biła się od mojej nogi i poleciała wprost 
w okno dziadka Pupinka, weterana spod 
Lenino. Mieszkał na parterze w oficynie. 
Piłka stłukła mu dwie szyby i trafiła w ra-
dio Pionier, na którym Dziadek słuchał 
Wolnej Europy. Radio spadło na podłogę 
i się rozbiło. Dziadek wyszedł z piłką 
i nożyczkami. Popatrzył wściekły na 
wystraszonych piłkarzy, a potem zaczął 
dźgać piłkę raz po raz z dziką zajadłością. 
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– Chcesz fory z geografii – poradzili ko-
ledzy z internatu – to zapisz się do kółka.

Kolega, który namówił Andrzeja na 
fotografię, Genek Jasiewicz, już wtedy 
miał autorytet. Po latach miał zostać 
burmistrzem miasta Wolin. 

Po technikum próbował kontynuować 
edukację w Wyższej Szkole Inżynierskiej, 
ale nie polubił tych studiów, rzucał je 
dwukrotnie. W końcu zatrudnił się w Wo-

Mama musiała zapłacić za szklarza.
W kamienicy od frontu mieszkali 

autochtoni. W oficynie – nowi. Na 
pierwszym piętrze, nad dziadkiem, 
repatrianci zza Buga, a obok Świetlików 
rodzina Kleszczów. On był ze Złoto-
wa, ona z Wałbrzycha. Charakterna 
Ślązaczka. Kiedyś Jurek z oficyny pobił 
się z jej synkiem, Andrzejem. Kobiety 
wrzeszczały na siebie przez okna, a potem 
repatriantka ruszyła na dół. Kleszczowa 
też. Zeszły, stanęły na podwórku i przy 
całej dzieciarni wypięły na siebie dupy.

Miał świetnego nauczyciela plastyki, 
choć nikt wtedy tego przedmiotu nie 
szanował. Zamarzyło mu się liceum 
plastyczne.

– I co? – zapytała mama – będziesz po-
tem do końca życia wystawy dekorował?

Dała mu katalog szkół średnich. Przej-
rzał. Nic mu się nie podobało.

– Edek Kołodziej to do technikum 
budowlanego pieszo w drewniakach 
poszedł, a teraz co? Jest dyrektorem firmy 
budowlanej – mama wzięła Andrzeja do 
pana Edka na górę żeby wbił chłopako-
wi do głowy, że najlepsza szkoła to jest 
budowlana. Pan Edek wbił i Andrzej 
wylądował koniec końców w niebieskim 
pekaesie do Koszalina.

– PRACA DLA CHLEBA TO 
JEDNO, ALE PASJĄ BYŁA 
„ŁÓDŹ KALISKA”. PRZEZ 
DWA DNI SYMPOZJUM 
PRZEBIEGAŁO GRZECZNIE, 
ZGODNIE Z PLANEM. 
JEDNAK DOJRZEWAŁO 
W NAS COŚ ZUPEŁNIE 
INNEGO OD OCZEKIWAŃ 
RESORTU KULTURY. 
CHCIELIŚMY FOTOGRAFII 
JAKO ARTYSTYCZNEJ 
PROWOKACJI I JAKO 
ZABAWY, A NIE 
ZAPRZĘGNIĘTEJ 
W JARZMO PROPAGANDY. 
NO I WYBUCHŁ BUNT.

– Przekonali mnie, że jeśli pójdę do 
ogólniaka to go skończę i zostanę bez 
konkretnego zawodu. Że trzeba praktycz-
nej szkoły. Wylądowałem w Technikum 
Budowy Dróg i Mostów w Koszalinie. 

Była to szkoła na bardzo przyzwoitym 
poziomie, na dodatek miała koło foto-
graficzne, które prowadził profesor od 
geografii. I to był początek największej 
przygody w życiu Andrzeja. 
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jewódzkim Zarządzie Dróg Publicznych 
w Koszalinie. Najpierw jako majster na 
budowie. Zbudował drogę z Mścic do 
Mielna razem z mostem na Dzierżęcince. 
Właściwie to był mostek. Ale tak napraw-
dę pochłaniała go fotografia. W wolnym 
czasie po pracy przygotowywał się do 
egzaminów do Związku Polskich Arty-
stów Fotografików. W 1978 roku dyplom 
ZPAF-u znaczył tyle, co dyplom ukoń-

czenia uczelni artystycznej. Przez dwa 
lata uczył się historii sztuki, fotochemii, 
wszystkiego co musiał znać i potrafić foto-
graf, żeby dostać dyplom artysty. Egzami-
ny w Gdańsku i w Warszawie. Zdał. Był 
artystą. Niedługo potem rozpadł się jego 
związek małżeński. Od kiedy zamieszkał 
kątem u kolegi zrozumiał, że nic go już 
w Koszalinie nie trzyma. Porzucił karierę 
drogowca i ruszył do stolicy.

Około 1980 roku poluzowało się 
w gospodarce i zaczęły powstawać 
firmy polonijne. Między innymi POL-
MARK z pierwszym, ogólnodostępnym 
laboratorium wywołującym materiały 
Kodaka. Kolorowa fotografia była 
w tamtym czasie luksusem. Andrzej 
przygotowywał jakąś wystawę, trafił 
do ich laboratorium. Przy okazji od 
słowa do słowa namówił właściciela, 
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żeby w Warszawie wybudował profesjo-
nalne studio fotograficzne, bo istniało 
dotąd tylko jedno – Krajowej Agencji 
Wydawniczej. No i kiedy POLMARK 
zbudował studio na Żoliborzu, Andrzej 
pracował tam kilka lat. W między-
czasie znalazł strych, zaadoptował go 
na mieszkanie. I poczuł się wreszcie 
szczęśliwy. Pierwszy raz od dawna.

– Zarabiałem na życie robiąc zdjęcia 
piosenkarkom i aktorom. Wtedy nie ist-
nieli jeszcze celebryci, ale gwiazdy estrady 
owszem. Prawdziwe gwiazdy. Niemen, 
Rodowicz, Kora, Grzegorz Ciechowski, 
Edyta Geppert.

Jego zdjęcia trafiały do gazet. Wyrobił 
sobie markę. W 1989 wystartował w Polsce 
rynek reklamowy. Robiło się coraz więcej 

zdjęć pięknych produktów i szczęśliwych 
ludzi zachwalających idealny świat. Poja-
wił się miesięcznik „Twój Styl”, który dość 
szybko stał się najbardziej prestiżowym 
polskim magazynem dla kobiet. Współ-
pracował z nim przez kilka lat. 

– Praca dla chleba to jedno, ale pasją 
była „Łódź Kaliska”. Coś, co zrobiliśmy 
dla frajdy. W 1979 roku na Ogólnopol-
skich Spotkaniach Fotografii Młodych 
w Darłowie, jako komisarz artystyczny, 
zajmowałem się programem imprezy. 
Przez dwa dni sympozjum przebiegało 
grzecznie, zgodnie z planem. Jednak 
dojrzewało w nas coś zupełnie innego od 
oczekiwań resortu kultury. Chcieliśmy 
fotografii jako artystycznej prowokacji 
i jako zabawy, a nie zaprzęgniętej w jarz-
mo propagandy. No i wybuchł bunt.

Po trzech dniach wyrzucili ich z sym-
pozjum. Wybuchł skandal. Nie zdarzało 
się, żeby do buntu nawoływał arty-
styczny komisarz. Postanowili, że nie 
wyjeżdżają. Że będą obradować dalej, 
na własną rękę. Zamieszkali w sześciu 
w Hotelu Bryza. Następnego dnia dołą-
czyła do nich grupa, która z własnej woli 
odeszła z sympozjum. I zrobili w knajpie 
konkurencyjną imprezę.

– Nie mieliśmy za dużo kasy, więc 
przy życiu utrzymywał nas kucharz 
garmażeryjno-mięsny Hieronim, który 
podbierał z kuchni golonki, ziemniaki, 
siadał z nami i gadaliśmy. Co i raz zabie-
rał głos, mówiąc zawsze to samo: „Cisza! 
Chrystus powiedział stop”. I kontynu-
ował swoją kwestię o życiu w zgodzie 
z własnym sumieniem i godnością osobi-
stą. Tam narodziła się grupa artystyczna 
„Łódź Kaliska”.

Po dziesięciu latach zorganizowali 
spotkanie z zaprzyjaźnionymi artystami, 
oczywiście w Darłowie. Szukali kucharza 
Hieronima, żeby go zaprosić, ale okazało 
się, że w 1976 roku przygotowując przyję-
cie weselne zapił się na śmierć. Jego lekcje 
o Chrystusie zostały w nich na zawsze. 

Na trzydziestolecie zorganizowali 
sympozjum naukowe, oczywiście w Dar-
łowie. Zjechał się kwiat polskiej krytyki 
artystycznej, były znakomite referaty na 
temat sztuki współczesnej. A oni na po-
dium jako starzy pierdziele. Wmurowali 
nawet w chodnik tablicę, żeby świat nie 
zapomniał, w którym budynku, wówczas 
Hotelu Bryza, narodziła się słynna grupa 
artystyczna „Łódź Kaliska”. Mieli już na 
koncie ponad trzysta wspólnych wystaw.

– Moje dotychczasowe życie to cztery 
miasta: Złotów, Koszalin, Warszawa, no 
i Łódź. Wszystkie ważne, lecz bez Złoto-
wa nie byłoby pozostałych. Tam ujrzałem 
świat, tam go poznawałem. 

R
EC

EN
ZJ

E 
Re

vi
ew

s
44



 
IN ENGLISH 

ANDRZEJ ŚWIETLIK

We have to admit it: the book would have 
never been written but for Andrzej. And 
there wouldn’t be several other things 
in Polish libraries and world galleries 
but for him. Perhaps there would be no 
postmodern revolution in photography 
if he had not banged his fist on the table 
and said, “We’re leaving”. Those chafed 
by the red collar on the neck of young 
art left. They left and formed an artistic 
group. Łódź Kaliska sent both those who 
were down on their knees serving the 
Polish People’s Republic and those who 
jingoistically kneeled before Madonna to 
the corner. But there would have been no 
revolution if it hadn’t been for Złotów. In 
his works, Kantor was telling stories about 
his childhood all the time. Who knows? 
Perhaps it’s the same with Świetlik?  

He has been thinking about Łódź Kaliska 
a lot recently because he started writing 
a paper on its achievements and recording 
the memories of his friends: Janiak, Kwiet-
niewski, Rzepecki and Wielogórski. He 
discovers that they remember completely 
different things. As if they experienced 
completely different stories. The flow of 
time makes the things we experienced 
a long time ago become a kind of a myth, 
a tale... It’s the same with Złotów.

“I take a walk, look through those win-
dows, close my eyes and see the flat and its 
every detail, including the carpet whose 
fringe I had to comb every Saturday. 
There’s a huge, round table in the middle 
of the room. People used to have round ta-
bles then. My mum is chasing me around 
the table, I’ve just been up to something. 
There’s the clock, too. When my mum 
died, I took it to Warsaw. My son wanted 
to have it. That clock, I remember, stopped 
only once. On the day my grandmother 
died, someone stopped it.

My grandmother died in 1967. They 
took the round table out of the room 
then in order to put the coffin in its 
place. My grandmother was German. She 
remembered from her wedding photog-
raphy that she was a beautiful woman... 
Amanda, a girl from the Bankert family, 
whom her parents gave in marriage to 
a Pole in order to join both families’ 
estates. They weren’t big because many 
children were born. And a well-planned 
marriage was a chance to expand their 
land, so Amanda married a butcher from 
Zakrzewo. When the priest was solem-
nizing their marriage, he was talking in 

German to the bride and in English to 
the groom. My grandfather didn’t know 
German. And my grandmother didn’t 
speak Polish. They had five children”.

“Were they happy? I remember my 
grandmother as a widow only. A very 
exhausted one because she had a diffi-
cult life, but I don’t remember her ever 
expressing discontent. She suffered from 
asthma. She found it hard to breathe, but 
she always seemed happy to me. And my 
mum became a widow with three chil-
dren when I was six years old. Women 
didn’t have it easy in our family”.

Andrzej suddenly remembered all of 
the children’s games. First, playing at 
a doctor with his friend’s sister. And 
then playing at war. They had their 
gang. The gang from Wojska Polskiego 
street. They were fighting to the death 
with boys from Mokra. Once they found 
a box with grenades, waiting in hiding 
in case the conflict exacerbated. It was 
quite easy to find grenades after the war. 
They were lying in forests or ruins. An-
drzej showed his box to his neighbour, 
Alojzy. The man knew what was what 
because, after all, he’d been a Wehr-
macht soldier. He decided they had to 
call sappers. And then Alojzy became 
the cause for the children’s tragedy.

“We were playing football. Quite 
carefully, because it was a small yard. 
One day Alojzy went out and said ‘Pass 
to me!’. And then he centred in such 
a way that the ball rebounded from my 
leg and flew straight into the window 
of an old man, a veteran of the Battle of 
Lenino. He was living in an annexe on 
the ground floor. The ball smashed his 
two window panes and hit the Pionier 
radio he used to listen to Radio Free 
Europe. The radio fell on the floor and 
broke. The old man went out with the 
ball and a pair of scissors. Furious, he 
looked at the terrified footballers and 
started piercing the ball over and over 
again with great ferocity. My mum had 
to pay for the glazier.”

The front of the tenement was taken 
by autochthons and the annexe – by new 
residents. There were repatriates from 
over the Bug River living on the first 
floor, right above the old man. And next 
to the Świetlik family you could find the 
Kleszcz family. He was from Złotów, 
and she came from Wałbrzych. A tough 
Silesian woman. Once Jurek from the 
annexe got into a fight with her son, An-
drzej. The women were shouting at each 
other through the windows, and then the 
repatriate went downstairs. The Kleszcz 
woman too. They went down, stood in 

the yard and showed her bottoms to each 
other in front of all the kids.

He had a great art teacher, even though 
nobody respected that subject then. He 
dreamt of an art secondary school.

“And then what?” his mum asked. 
“You will be decorating exhibitions to 
the end of your life?”

She gave him a catalogue of second-
ary schools. He looked through it but 
didn’t like anything.

“Edek Kołodziej went to the second-
ary school of construction in clogs by 
foot, and now what? He runs a construc-
tion company,” Andrzej’s mother took 
him to Edek upstairs so that the man 
could convince the boy that construc-
tion schools were the best. Edek con-
vinced him, and Andrzej finally found 
himself sitting in a blue bus to Koszalin.

“They made me believe that if I went 
to a comprehensive school, I’d finish it 
and stay without any profession. That 
I needed a practical school. So I ended 
up in the Technical School of Construc-
tion of Road and Bridges in Koszalin”.

It was a very decent school. What’s 
more, it even had a photography club 
led by the Geography teacher. And it 
was the beginning of the biggest adven-
ture in Andrzej’s life.

“If you want to be given an advantage 
in Geography, sign up for the club,” his 
friend from the boarding house told him.

Genek Jasiewicz, the guy who 
persuaded Andrzej to take up photogra-
phy, enjoyed prestige already then. He 
became the Mayor of Wolin years later.

After the secondary school, he tried to 
continue studying at the Undergraduate 
Engineering School but didn’t like those 
studies and dropped out twice. Finally, 
he got a job in the Regional Public Roads 
Office in Koszalin. First as a foreman 
on the building site. He constructed the 
road from Mścice to Mielno, including 
the bridge on the Dzierżęcinka River. It 
was quite small actually. But what really 
absorbed him was photography. In his free 
time after work, he was preparing for the 
exam organized by the Association of Pol-
ish Art Photographers. In 1978, its diploma 
meant as much as an art school diploma. 
For two years he was studying art history, 
photochemistry and everything a photog-
rapher had to know to get an art diploma. 
Then the exams in Gdansk and War-
saw. He passed. He was an artist. Soon 
afterwards his marriage broke up. From 
the moment he was put up by his friend, 
he understood there was nothing that held 
him in Koszalin. He gave up his career of 
a civil engineer and moved to the capital.
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Things loosened a bit in the Polish 
economy around 1980, and people started 
forming Polish community companies. 
There was for example POLMARK with 
the first, open-access laboratory develop-
ing Kodak films. Colourful photography 
was a luxury those day. Andrzej was 
preparing an exhibition and found himself 
in their laboratory. He took the opportu-
nity and managed to convince the owner 
to build a professional photo studio in 
Warsaw because there had so far been only 
one place like that run by the National 
Publishing Agency. So when POLMARK 
built a studio in Żoliborz, Andrzej worked 
there for several years. In the meantime, 
he found an attic and converted it into 
a flat. And he finally felt happy. For the 
first time in a long time.

“I was earning a living taking pho-
tographs of singers and actors. No such 
thing as celebrities existed then. There 
were stage stars. Real stars. Niemen, 
Rodowicz, Kora, Grzegorz Ciechowski, 
Edyta Geppert.”

His photographs were published in 
newspapers. He acquired a good reputa-
tion. In 1989, the advertising market start-
ed in Poland. People were taking more and 
more photographs of beautiful products 
and happy people praising the ideal world. 

The Twój Styl monthly appeared on the 
market and quickly became the most pres-
tigious Polish magazine for women. He 
was cooperating with it for several years.

“Working for money was one thing, but 
Łódź Kaliska was my passion. Something 
I was doing for fun. In 1979, I was the artis-
tic officer responsible for the programme of 
the Polish Young Photographers’ Meeting 
in Darłowo. Everything went according to 
the plan at the symposium for the first two 
days. But something different than what 
was expected from the ministry of culture 
was developing in us. We wanted photogra-
phy to be artistic provocation and fun, we 
didn’t want the yoke of propaganda put on 
it. So revolt broke out.”

After three days, they were thrown out of 
the symposium. And the scandal erupted. It 
never happened that an artistic officer called 
upon artists to rebel. They decided that they 
wouldn’t leave. That they would keep debat-
ing, on their own. The six of them settled in 
Bryza Hotel. Next day, they were joined by 
a group that left the symposium of their own 
free will. And they organized a competing 
event in the restaurant.

“We had little money, so we were kept 
alive by a cook named Hieronim, who 
filched pork knuckles and potatoes from 
the kitchen and sat down with us, and we 

talked. Every now and then he took the 
floor and said one thing all the time, ‘Si-
lence! Jesus said »stop«’. And he continued 
his lines about living at peace with one’s 
conscience and dignity. That’s where the 
artistic group Łódź Kaliska was born.”

After ten years, they organized a meet-
ing with their artistic friends in Darłowo, 
of course. They were looking for Hieronim 
to invite him to the meeting too, but it 
turned out he drunk himself to death in 
1976 when he was preparing a wedding. 
His lessons about Jesus have stayed with 
them forever.

They held a scientific symposium to 
celebrate their thirtieth anniversary in 
Darłowo, of course. The cream of Polish 
artistic criticism came, and excellent pa-
pers on contemporary art were presented. 
And they, old fossils, were standing on 
the podium. They even fixed a plate in the 
pavement so that the world would never 
forget in which building the famous ar-
tistic group Łódź Kaliska was born. They 
had had already more than three hundred 
joint exhibitions on their scorecard.

“My life has so far circled around four 
cities: Złotów, Koszalin, Warsaw and obvi-
ously Łódź. All of them were important, but 
there would be none without Złotów. This is 
where I saw and learned about the world.” 
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ZIEMOWIT SZCZEREK, „TATUAŻ Z TRYZUBEM”
WYD. CZARNE, WOŁOWIEC 2015

Autor głośnego „Przyjdzie Mordor i nas zje” powraca nad 
Dniepr. Jaka jest Ukraina po drugim Majdanie? Postapo-
kaliptyczna. Szczerek odmienia to słowo przez wszystkie 
przypadki, co czyni tę prozaiczną, jak się może wydawać, 
sytuację, nieco bardziej poetycką. Może się wydawać, bo co 
może wiedzieć polski czytelnik, który nigdy nie był na Ukrainie. 
Dziennikarz przemierza wszystkie regiony przechodzącego ko-
lejną rekonstrukcję kraju, od mitycznej „Hałyczyny” z kawiar-
nianym Lwowem, przez centrum manifestacji – Kijów, Donbas 
ze świstającymi nad głowami pociskami, po odeskie Południe, 
Podole i przygraniczne rejony Drohobycza. Przedstawienie tego 
kraju z różnych stron jest chyba główną zaletą tego reportażu. 
W każdym w zjeżdżonych przez Szczerka rejonów mieszkają lu-
dzie o odmiennym podejściu do ukraińskości. Zwykły podział 
na Wschód i Zachód pozostaje, ale wymyka się oczywistości. 
I pozostawia z wrażeniem, że najlepiej samemu tam pojechać 
i zobaczyć. A to dobry znak. 

TATUAŻ Z TRYZUBEM BY ZIEMOWIT SZCZEREK
PUBLISHED BY CZARNE, WOŁOWIEC 2015

The author of the famous Przyjdzie Mordor i nas zje comes back 
to the Dnieper River. What is Ukraine like after the second Euro-
maidan? It is post-apocalyptic. Szczerek uses this word many times, 
which makes that prosaic, as it could seem, situation a bit more 
poetical. It could seem prosaic because what can a Polish reader who 
has never been to Ukraine know. The journalist travels across all 
regions of the country that once again undergoes a reconstruction: 
from the mythical Halychyna with the café-filled Lviv through 
Kiev, the centre of the demonstrations, and Donbass with missiles 
swishing over one’s head to Odessa, Podolia and the borderland 
near Drohobych. Presenting the country from various perspectives 
is probably the main advantage of the reportage. There are people of 
different approaches to the Ukrainian identity living in the places 
visited by Szczerek. The usual division into the East and the West 
remains but falls outside obviousness. And leaves the reader with the 
impression that the best thing they can do is go there and see the 
country themselves. And it is a good sign.  

KSIĄŻKI W CHMURACH
Books in the clouds 

Tekst: Sylwia Gutowska

IWONA PAULEWICZ,  
„CIIICHOOO! MIŁOŚĆ SIĘ RODZI”     
WYD. PAULEWICZ, 2015

Książka malarki wywodzącej się z gdańskiego ASP to 
też podróż, ale wewnątrz kobiecego ciała i jej psychi-
ki. W formie poematów, luźnych skojarzeń opisuje 
ona okres ciąży. To okres oczekiwania, rodzącej się 
więzi między matką a dzieckiem, ale też niepoko-
jów. Książka podzielona jest nie na rozdziały, a na 
miesiące. To przede wszystkim książka artystyczna, 
w ciekawy sposób skomponowana z ilustracjami. Kto 
po tytule spodziewa się rzewnej historii, momentami 
się zdziwi, bo kobieta w stanie błogosławionym nie 
zawsze jest uosobieniem spokoju. Pięknie wydana, 
tętniąca miłością, może być czymś więcej niż argu-
mentem dla środowisk pro-life. Potrzeba otwartości, 
tak jak artystka otwarcie opowiada o swojej intymno-
ści. 

CIIICHOOO! MIŁOŚĆ SIĘ RODZI  
BY IWONA PAULEWICZ
PUBLISHED BY PAULEWICZ, 2015

The book written by a painter who graduated from 
the Academy of Fine Arts in Gdansk is a journey too, 
except that made inside the female body and mind. 
She describes the time of pregnancy in the form of 
poems and loose associations. It is a period of expec-
tations, when the bond between the mother and the 
child is developing, but at the same time a moment of 
anxiety and worries. The book is divided into months, 
not chapters. It is most of all an artistic book, its text 
arranged with the illustrations in an interesting way. 
Although the title suggests a wistful story, it may be 
misleading because a pregnant woman is rarely an 
embodiment of calmness. With a beautiful layout 
and bustling with love, it could be something more 
than just an argument for pro-life circles. We need 
more openness, just like the artist openly speaks 
about her intimacy. 
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„NIENAWISTNA  
      ÓSEMKA”

reż. Quentin Tarantino

M
inistrze Gliński, idź do 
kina, zobaczysz jak się 
robi kino historyczne 
w Hollywood, w dodatku 
biało-czerwone (wspania-

łe zimowe plenery kontrapunktowane są 
tu krwawą łaźnią w sklepiku na odlu-
dziu). Gdzieś w Wyoming, parę lat po 

zakończeniu wojny secesyjnej, w chatce 
odciętej od świata w czasie śnieżycy, 
Tarantino upakował wszystkie osoby 
dramatu, który jako żywo przywołuje 
wspomnienie debiutanckich „Wściekłych 
psów”, nie tylko z powodu aktorskich 
powrotów Michaela Madsena i Tima 
Rotha. Film zachowuje wszystkie cechy 

dystynktywne quentinowej makabreski: 
karykaturalnie wprost wyeksponowa-
ną przemoc, baaardzo czarny humor, 
a wszystko skropione hektolitrami soku 
pomidorowego, który tryska tu jakoś 
znajomo (krwawe chlusty jak u Ni-
cholsona w„Czarownicach z Eastwick”, 
krwawa maseczka na twarzy bohaterki 
jak w „Carrie” De Palmy to tylko część 
cytatów, którymi Tarantino uwielbia się 
zabawiać, jak przystało na genialnego 
dzieciaka wychowanego w wypożyczal-
ni kaset video). Nietypowa jest tylko 
jedność czasu i miejsca, oraz gęstość i ob-
fitość dialogów, która właściwie tworzy 
z „Nienawistnej ósemki” idealny tekst 
sceniczny. Niby to western, ale z kano-
nem gatunku ma niewiele wspólnego, bo 
poznajemy tu wyłącznie czarne charak-
tery, zło walczy z jeszcze większym złem, 
a wynik tej walki należy uznać za cokol-
wiek nierozstrzygnięty. Afroamerykański 
bohater wojny secesyjnej, który okrutnie 
mści się na negrożernych watażkach 
Południa staje tu obok szeryfa, który 
szczerze nienawidzi Murzynów, sklepi-
karka (czarna!) nienawidzi Meksykanów, 
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Wojciech Kuczok
 
Pisarz, scenarzysta, grotołaz, 
felietonista, fan piłki nożnej. 
Laureat Nagrody Literackiej Nike. 
Człowiek o wielu pasjach. Z nami 
będzie dzielił się tą filmową, co 
miesiąc polecając jeden obraz 
wart obejrzenia. 

zaś biali dla białych warci są tylko tyle, 
na ile wyceniono ich w listach gończych. 
„Ósemkę” należałoby także ze względu 
na niezwykłą złośliwość wszystkich 
wyjątkowo tutaj rozgadanych postaci 
nazwać dramatem hejterskim – Taranti-
no wywleka rasizm jako dystynktywną 
cechę narodu poganiaczy bydła, którzy 
skolonizowali kontynent za pomocą 
eksterminacji tubylców i wykorzystywa-
nia siły niewolniczej czarnych. Wywleka 
i ośmiesza, ale nikt mu z tego powodu nie 
wypomina zdrady narodowej i nie wysyła 
do wszystkich diabłów.

Film, zrealizowany na taśmie Ultra 
Panavision 70, jest hołdem dla „olsku-
lowego” obrazu superpanoramicznego, 
zaś jego najwspanialszą stroną, obok 
soczystych dialogów i genialnej w drugim 
planie Jennifer Jason Leigh, jest muzyka 
Ennio Morricone. Prawie dziewięćdzie-
sięcioletni kompozytor dowodzi, że Oscar 
za dorobek życia nie musi być pocałun-
kiem śmierci – po tym, co skomponował 
dla Tarantino jest murowanym fawory-
tem do nagrody za muzykę oryginalną 
i ze świecą szukać podobnego przypadku. 
„Pierwszego Oscara dostałem za cało-
kształt…” – to brzmi nieźle. 

IN ENGLISH 

THE HATEFUL EIGHT
DIRECTED BY QUENTIN TARANTINO  
 
Dear Minister Gliński, go to the cinema, 
and you will see how they do historical 
cinema in Hollywood. Plus it’s even white-
and-red (magnificent winter landscapes 
are contrasted here with a bloody mas-
sacre in a shop located in the middle of 
nowhere). Tarantino stuffed the whole cast 

of characters in a small hut cut off from the 
world during a snowstorm somewhere in 
Wyoming, several years after the end of the 
American Civil War. And his drama truly 
evokes memories of his debut Reservoir 
Dogs, not only because of the acting come-
backs of Michael Madsen and Tim Roth. 
The film retains all the distinctive features 
of a Quentin-like tale of macabre: gro-
tesquely emphasized violence, veeery black 
humour and everything sprinkled with 
hectolitres of tomato juice, which gushes 
out somehow familiarly here (bloody spurts 
like in Nicholson and The Witches of East-
wick and a bloody mask on the face of the 
heroine, just like in De Palma’s Carrie, are 
just a part of the quotes Tarantino loves to 
play with, as befits a brilliant child brought 
up in a video shop). The only non-stand-
ard elements are the unity of time and 
place and the density and abundance of 
dialogues, which actually make up a perfect 
stage text in The Hateful Eight. It is as if 
a western but has little in common with the 
canon of the genre because we meet only 
villains here, evil fights even greater evil, 
and the result of this fight should be con-
sidered somewhat unresolved. An African 
American hero of the Civil War, who takes 
vengeance on Negro-hating gang leaders 
from the South, stands beside a sheriff who 
truly detests Afro-Americans, the (black!) 
shopkeeper hates Mexicans, and for those 
who are white, white people are worth only 
as much as they were priced at in arrest 
warrants. Due to the unusual malice of all 
of its extremely chatty characters, The Eight 
should be called a hatred drama – Taran-
tino drags racism out as the distinctive 
feature of the nation of cattle drovers 
who colonized the continent by means of 
extermination of the local people and the 
use of the slave work of Blacks. It not only 
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drags it out but also ridicules it, but no one 
reproaches him with high treason or tells 
him to go to hell for that.

Produced on Ultra Panavison 70 film, the 
movie is a tribute to old-school super-pano-
ramic image, and Ennio Morricone’s music 
is its most wonderful element, apart from 
vivid dialogues and the masterly Jennifer 
Jason Leigh in the background. The almost 
ninety-year-old composer proves that an 
Honorary Oscar does not have to be the kiss 
of death. After what he has composed for 
Tarantino, he is a clear-cut favourite for the 
award for the best original score. Such cases 
are hard to find. “The first Oscar I received 
was an honorary one for my contributions to 
film music...,” sounds pretty nice. 
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PAMIĘTAJCIE 
O PIWNICACH
TEKST I ZDJĘCIA: Jakub Milszewski 

P
ewien polski gitarzysta metalowy 
grający w zespole, który jest bardziej 
znany za granicą niż w kraju, bo 
Polska boi się metalu, napisał nie-

dawno na Facebooku: „Studio tańca, sale 
prób, śpiew operowy, pianino jedno, drugie, 
trzecie, i to wszystko gdzie? W byłej fabry-
ce wódki Polmos na ul. Fabrycznej w Kra-
kowie. Czy w tym kraju ktoś skuma, żeby 
zainwestować w normalne miejsca kultury, 
czy przez następne 100 lat ludzie się będą 
kitrać po piwnicach i byłych magazynach? 
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Jakub
Milszewski
Redaktor naczelny. Pisze 
głównie o muzyce i turystyce, 
o tym pierwszym również na 
blogu  140db.pl. Kiedyś zosta-
nie gwiazdą rocka, ale póki co 
śpiewa w chórze. Poza tym fan 
komiksów i kolekcjoner płyt. 
Z wykształcenia kulturoznawca, 
ale niech to zostanie między 
nami.seeing every month.

pieniądze na utrzymanie, zrób tak, żeby mi 
było dobrze. Nie obrażaj, nie wyrywaj się, 
stój grzecznie w szeregu i wykonuj polece-
nia. A sztuka nie lubi chadzać na smyczy.

I z tego też powodu od nowej płyty 
kolejnego nastoletniego idola lub zespołu 
złożonego z wymuskanych młodzieńców 
w ciuchach od drogich projektantów, wolę 
choćby taki Besides. Czterech chłopaków 
skądś tam, którzy ze swojej salki prób coraz 
śmielej wyglądają na Polskę, wkrótce na 
Europę. Szklane klimatyzowane budynki 
wykorzystali po swojemu – poszli do 
telewizji, zrobili swoje, zgarnęli kontakty 
i obietnice pomocy, wrócili do siebie. Na 
przedmieściach Częstochowy nagrali 8 
utworów, całość zatytułowali „Everything 
is...”. I ten album jest wszystkim tym, co 
wydrukowano na tylnej okładce. Bez pre-
tensjonalności, nadmiernego patosu, bez 
tanich skoków na popularność. Cholera, 
ja nawet nie wiem, jak ci goście wyglądają, 
ale mimo tego każde odpalenie ich płyty 
powoduje zastrzyk dopaminy, dzięki której 
świat przestaje mnie boleć. Mówią, że mu-
zyka to narkotyk, więc ćpam, póki mogę.

Besides album wydali sami. Bez 
wielkich wytwórni i ich budżetów, bo te 
jakoś nie lubią zaglądać do piwnic. Ale 
wy pamiętajcie o piwnicach. Tam każdy 
może być poetą. 

IN ENGLISH 

REMEMBER ABOUT CELLARS 

A certain Polish metal guitarist playing 
in a band that is more popular abroad 
than in the country, because Poland is 
afraid of metal, has recently written on 
Facebook: “A dancing studio, rehearsal 
rooms, opera singing, one piano, second 
piano, third piano. And where can you 
find all that? In the former Polmos vodka 
factory on Fabryczna street in Cracow. 
Will someone in this country finally 
think about investing in normal cultural 
centres? Or will people have to hide in 
cellars and ex-warehouses for the next 
100 years? Not that I’m complaining 
because I like playing in the cellar, but... 
opera?!” No, my friend, no one will ever 
think about it. Fortunately, perhaps.

One director of a large and appreciat-
ed cultural institution told me once that, 
indeed, people representing great business 
and politics are more than willing to put in 
an appearance at events organized by his 
institution. But most often their secretaries 
or assistants call before that to demand free 
invitations for their bosses and their retinues. 
Their companies or the institutions they 
manage by political appointment might 

often be patrons of cultural institutions, but 
let’s be honest, they’re able to afford a ticket. 
So why won’t they give several tenners from 
their own pocket to attend a concert they 
care about? The answer is rather surprising: 
because they don’t care about it. Showing up 
in a suit in the first row in a theatre, opera or 
philharmonic is a purely PR stunt. But per-
haps it’s good? Many people who remember 
the past system complain that “it was better 
in the communist era”. Cultural institu-
tions were generously funded, they were 
taken care of because many understood the 
striking power of even a single artistic piece. 
Never mind there was censorship as long as 
they were giving money. You didn’t have to 
beg any obese and red-faced half-with in an 
expensive suit for anything. Meaning that so 
many people want to tell me that money is 
more important than freedom.

This is why I somehow have more 
trust in damp cellars or garages than 
cultural institutions made of glass. 
Cellars don’t censor anything, quite the 
contrary: they give a good kick because 
every drummer, guitarist or rapper wants 
to break free from them. Glass and 
marble will always have their rules: if you 
want to be financially provided for, do 
what I want you to do. Don’t be offensive, 
don’t stick your neck out, stand in the 
line and carry out the orders. But art 
doesn’t like to be kept on the lead.

And this is why I prefer bands like for 
example Besides to the recent album of 
another teenage idol or a group composed 
of spruce young men wearing clothes from 
expensive designers. And Besides is formed 
by four boys from somewhere who come 
out of their rehearsal room and take to the 
Polish stage more and more boldly. They’ll 
soon take to the European one too. They 
made use of glass, air-conditioned buildings 
in their own way: they appeared in television, 
did their job, raked in contracts and prom-
ises of help and came back. They recorded 
8 songs in the suburbs of Częstochowa and 
called the whole thing Everything is... And 
the album is everything that was printed on 
the back cover. Without any pretentiousness 
and excessive loftiness, without cheap raids 
on popularity. Damn, I don’t even know 
how these guys look, but each time I listen 
to their album, it gives me an injection of 
dopamine, thanks to which the world stops 
hurting me. They say music is a drug, so 
I take this drug while I can.

Besides released their album on their 
own. Without any huge record labels or 
budgets because those somehow don’t 
like visiting cellars. But you should 
remember about cellars. Everyone can 
be a poet there. 

Nie żebym narzekał, bo lubię grać w piwni-
cy, ale opera?”. Nie, drogi kolego, nikt tego 
nie skuma. Może na szczęście.

Pewien dyrektor dużej i cenionej 
placówki kulturalnej powiedział mi kiedyś, 
że owszem, na organizowanych przez jego 
instytucję wydarzeniach chętnie pokazują 
się ludzie wielkiego biznesu i polityki. Ale 
najczęściej przedtem ich sekretarki lub asy-
stenci dzwonią, żeby zażądać dla swojego 
mocodawcy i jego świty darmowych zapro-
szeń. Niby ich firmy i kierowane przez nich 
z politycznego nadania instytucje są często 
mecenasami placówek kulturalnych, ale 
umówmy się – stać ich na bilet. Dlaczego 
zatem nie wyłożą kilku dyszek z własnej 
kieszeni żeby dostać się na koncert, na któ-
rym im zależy? Odpowiedź jest zaskakująca 

– bo im nie zależy. Pokazanie się w garnitu-
rze w pierwszym rzędzie teatru, opery czy 
filharmonii to zagranie czysto PR-owe. 

Ale może to i dobrze? Wielu, którzy 
pamiętają poprzedni system, narzeka, że 

„za komuny było lepiej”. Instytucje kultury 
były dofinansowane, dbano o nie, bo 
wielu rozumiało, jak wielką siłę rażenia ma 
pojedynczy nawet tekst kultury. Pal sześć, 
że cenzura, skoro była kasa. Nie trzeba się 
było prosić przed jakimś nalanym i czer-
wonym na twarzy półgłówkiem w drogim 
garniturze. Czyli wielu chce mi powiedzieć, 
że kasa jest ważniejsza od wolności.

Dlatego jakoś bardziej ufam wilgotnym 
piwnicom czy garażom, niż przeszklonym 
instytucjom kultury. Piwnica nie cenzuruje, 
a wręcz przeciwnie – daje kopa, bo przecież 
każdy perkusista, gitarzysta czy raper chce 
się stamtąd wyrwać. Szkło i marmury za-
wsze będą nakładać swoje zasady – chcesz 
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W
 nieco ponad pół 
godziny można 
przemieścić się do 
oddalonego o 47 
km na południe od 

Gdańska Pelplina, którego hasło promo-
cyjne brzmi „Pelplin – Miasto z duszą”. 
Duszą Pelplina jest bez wątpienia dawne 
opactwo cysterskie, które w 2014 zostało 

wpisane na prezydencką listę Pomni-
ków Historii Polski. Niezmiennie, od 
przełomu XIII i XIV wieku, jego serce 
stanowi gotycki kościół cysterski, dziś 
bazylika katedralna, która od 50 lat nosi 
tytuł Bazyliki Mniejszej, nadany jej przez 
Papieża Pawła VI. Będąc tam, koniecznie 
trzeba zajrzeć do środka, by zobaczyć 
największy w tej części Europy drewnia-

ny, złocony ołtarz barokowy z cennym 
przedstawieniem Koronacji NMP mi-
strza H. Hana oraz 22 inne, nie mniej im-
ponujące ołtarze boczne, a także gotyckie 
stalle oraz część klasztorną z wirydarzem, 
skryptorium i krużgankami. Jednak 
najcenniejszym skarbem Pelplina jest 
pewna książka. To arcydzieło światowej 
literatury – jedyny w Polsce egzemplarz 
oryginalnej Biblii Gutenberga.

Między 1452 a 1455 rokiem Jan Guten-
berg wydał pierwsze egzemplarze książki 
drukowanej przy użyciu ruchomej czcion-
ki. Była to Biblia. Sekrety metody Gu-
tenberga szybko przedostały się poza jego 
pracownię, głównie przez to, że moguncki 
wynalazca często zmieniał pomocników 
i nie zawsze mógł wypłacać im pensje. 
Tym samym jego problemy finansowe 
wyszły na dobre całej zachodniej cywili-
zacji. Choć przez wiele wieków książka 

JEDYNA 
TAKA KSIĘGA 

W POLSCE
Pomorskie turystom kojarzy się głównie z Trójmiastem 
i morzem. A przecież wokół metropolii rozsiane są mias-
teczka, które potrafią zaskoczyć. Jednym z nich jest Pelplin. 
W tutejszym Muzeum Diecezjalnym znajdziemy prawdziwy 
skarb. To jedyny w Polsce egzemplarz Biblii Gutenberga.

TEKST: Sylwia Gutowska  KONSULTACJA: Diecezjalne Centrum Informacji  
Turystycznej w Pelplinie
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half an hour. The advertising slogan of 
the city is: “Pelplin. A City with a Soul”. 
It is undoubtedly the old Cistercian 
Abbey, which was added to the presiden-
tial list of Polish Historic Monuments in 
2014, that constitutes the soul of Pelplin. 
The cathedral basilica, which enjoys the 
title of the Minor Basilica granted to it 
by Pope Paul VI 50 years ago, has been 
the heart of the Abbey since the turn of 
the 13th and 14th centuries. When you 
are there, you should definitely look 
inside to see the biggest gold-plated 
wooden Baroque altar in Europe with the 
precious representation of the Corona-
tion of Mary by Master H. Han, 22 side 
altars that are just as impressive as the 
high altar, Gothic stalls and the monastic 
part with its garden, scriptorium and 
cloister. But it is a certain volume that is 
the most precious treasure of Pelplin. It is 
a masterpiece of world literature, the only 
copy of the Gutenberg Bible in Poland.

Between 1452 and 1455, Johannes 
Gutenberg published the first copies of 
a printed book with the use of movable 
type. It was the Bible. The secrets of 
Gutenberg’s method quickly got out of his 
workshop, mainly because the inventor 
from Mainz often changed his assistants 
and was not always able to pay them sala-
ry. This way, his financial problems turned 
out to be beneficial for the whole Western 
civilization. Even though books remained 
luxury goods for many centuries, the 
printing technique democratized reading 
on a huge scale. The society has gained 
easier access to the written word and 
started slowly emerging from the mists of 
illiteracy. A new epoch began. How did it 
happen that an original copy of this revo-
lutionary publication reached Pelplin?

pozostawała towarem luksusowym, druk 
na masową skalę zdemokratyzował czy-
telnictwo. Zwiększył się dostęp do słowa 
pisanego, a społeczeństwo powoli zaczęło 
wynurzać się z mroków analfabetyzmu. 
Zaczęła się nowa epoka. Jak to się stało, 
że oryginał tej rewolucyjnej publikacji 
zawędrował właśnie do Pelplina?

Z prawie dwustu egzemplarzy Pisma 
Świętego, które wyszło spod czcionki 
Gutenberga, do naszych czasów dotrwało 
czterdzieści osiem, w tym dwadzieścia 
w stanie kompletnym. Biblia pelplińska 
jest jedyną znajdującą się na terenie 
Polski. Historia jej przybycia nie jest 
jasna. Prawdopodobnie w XV w. zakupił 
ją biskup chełmiński Mikołaj Chrapicki 
dla Zakonu Franciszkanów w Luba-
wie. W 1833 r. trafiła ona do Biblioteki 
Seminarium Duchownego w Pelplinie. 
Najwięcej przygód przeżyła  w czasie 
II wojny światowej. Władze III Rzeszy 
były tak zdeterminowane, by wykraść jak 
najwięcej cennych eksponatów z oku-
powanych krajów, że stworzyły osobną 
jednostkę do poszukiwania zabytków. 
Aby ochronić Biblię przed dostaniem 
się w niepowołane ręce, ksiądz Antoni 
Liedtke, ówczesny dyrektor biblioteki 
seminaryjnej, spakował ją do skórzanej 
torby, którą zamówił specjalnie u tam-
tejszego rymarza Gutkowskiego, i tak 
wywiózł do Warszawy, skąd pojechała do 
Rumunii i Paryża. W Pelplinie pozostały 
dokumenty poświadczające wywóz Biblii, 
ale na szczęście udało jej się uniknąć 
wpadnięcia w niepowołane ręce. Przez 
lata była przenoszona. Odbyła podróż 
transatlantykiem „Batory”, by ostatecznie 
znaleźć schronienie w Kanadzie. Kolejne 
lata spędziła w skarbcu Banku Gospo-
darki Krajowej, mieszczącym się w Bank 
of Montreal. Do Polski wróciła w 1959 
r., początkowo na Wawel, a następnie – 
dokładnie w tej samej skórzanej torbie 
i w asyście tego samego księdza, Antonie-
go Liedtke – do Pelplina. 

IN ENGLISH 

THE ONLY SUCH A VOLUME  
IN POLAND

Tourists associate Pomorskie mainly 
with Tricity and the sea. But there 
are actually many fascinating towns 
scattered around the metropolis. 
Pelplin is one of them. The local 
Diocesan Museum hides a real 
treasure. It is the only copy of the 
Gutenberg Bible in Poland.

You can reach Pelplin (located 47 km to 
the south of Gdansk) in a bit more than 
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Only forty-eight out of almost two 
hundred copies of the Bible printed 
with the use of Gutenberg’s machine 
have survived to this day, including 
only twenty complete copies. The 
Bible from Pelplin is the only copy in 
Poland. It is not clear how it reached its 
current location. It was most probably 
bought by Bishop of Chełmno Mikołaj 
Chrapicki for the Franciscan Order in 
Lubawa in the 15th century. In 1833, it 
was moved to the Seminary Library in 
Pelplin. It went through a lot especially 
during World War II. The Third Reich 
authorities were so determined to steal 
as many valuable exhibits from the 
occupied countries as possible that 
they formed a separate unit to search 
for monuments. In order to protect the 
Bible, Father Antoni Liedtke, who was 
the director of the Seminary Library 
then, hid it in a leather bag, which he 
had ordered from the local leatherwork-
er named Gutkowski especially for that 
purpose, and took it away to Warsaw, 
from where the Bible was transported 
to Romania and Paris. What stayed in 
Pelplin were only documents certifying 
that the Bible was moved out of the city, 
but the book fortunately managed to 
avoid falling into the wrong hands. It 
was moved from one place to another 
for years. It crossed the ocean on board 
the transatlantic liner Batory and finally 
found shelter in Canada. The Bible 
spent the following years in a vault of 
the State Economic Bank located in the 
Bank of Montreal. It returned to Poland 
in 1959: firstly to Wawel Castle and then, 
in the very same leather bag and accom-
panied by the very same priest, Antoni 
Liedtke, to Pelplin. 
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 FORD     MUSTANG

i ten logotyp: pędzący dziki mustang, 
symbolizujący nieskrępowaną niczym 
wolność. Rynek chwycił, co zresztą było 
do przewidzenia.

Od tamtej pory powstało sześć gene-
racji Mustanga. Całe szczęście za każdym 
razem projektanci stawali na wysokości 
zadania, zaklinając w kształcie nadwozia 
cząstkę lat 60-tych. Niby na światło 
dzienne wyjeżdżała kolejna odsłona, 
ale – patrząc na nią z boku – nikt nie 

na rynku samochodem typu muscle car. 
Posiadanie takiej zabawki było pragnie-
niem wielu, jednak tylko nieliczni mogli 
sobie na niego pozwolić, gdyż Corvette 
był również samochodem dosyć drogim. 
Luka na rynku była zatem ogromna 
i Ford postanowił ją załatać. Tym oto 
sposobem powstał Ford Mustang, sa-
mochód dedykowany młodym i spra-
gnionym wrażeń. Sportowa sylwetka, 
atrakcyjna cena, napęd na tylną oś. No 

F
ord Mustang powstał w 1964 
roku. Jego wielbiciele twierdzą, 
że pierwsza generacja była tą 
najbardziej udaną. Stoję po ich 
stronie. Historia powstania 

była dość zaskakująca jak na samochód, 
który do dziś nieprzerwanie budzi ciche 
westchnienia milionów ludzi na całym 
świecie. Otóż powstał jako odpowiedź 
na Chevroleta Corvette, będącego 
w latach 60-tych jedynym dostępnym 
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To nie był tylko kolejny test. To było spotkanie 
z własnymi marzeniami, a przynajmniej nie znam 

innych słów, jakimi mogłabym określić swoją 
przygodę. Zasiadłam za kierownicą samochodu, 

który noszę w sercu od dziecka. Zawsze poza 
moim zasięgiem, teraz przez kilka dni do mojej 

dyspozycji. Radość tak duża, że z powodzeniem 
mogłabym nią wypełnić Wielki Kanion. Ja jednak 

wolę podzielić się nią z wami.

TEKST: Anna Nazarowicz    ZDJĘCIA: Mat. prasowe

CZEKAŁAM NA 
CIEBIE CAŁE 

SWOJE ŻYCIE...

FORD     MUSTANG

(1.6 EcoBoost). Pojemność to ten punkt 
programu, przy którym z pewnością wy-
buchną spory. Bo 2,3 litra to dla jednych 
profanacja ducha muscle car, dla innych 
argument, który przeważy o podjęciu 
decyzji o zakupie. Mniejszy silnik to 
mniejsze zużycie paliwa, a nie oszukujmy 
się, 5.0 l V8 (również dostępny w polskiej 
ofercie) to propozycja raczej dla tych, 
którzy w ogródku posiadają własny szyb 
naftowy. Może i jestem nieobiektywna, 

przywilej latami. Ale z tym już koniec. 
Od teraz każdy, kto zechce sprawić sobie 
takie zupełnie nowe cudo, nie będzie 
z tym miał najmniejszego problemu.

Testowany egzemplarz został wypo-
sażony w turbodoładowany silnik 2.3 l 
EcoBoost, który był już wielokrotnie 
nagradzany, a który można znaleźć 
m.in. pod maską takich modeli, jak Ford 
Focus ST (2.0 EcoBoost), Ford Fiesta 
Black Edition (1.0 EcoBoost) i Fiesta ST 

miał wątpliwości, że oto jest właśnie on. 
Dziś już nie jestem zmuszona podziwiać 
go jedynie na kolejnym obrazku. Przede 
mną stoi szósta, najnowsza generacja. 
Co więcej, trzymam kluczyk w swojej 
dłoni. Chwila jest magiczna również 
z innego powodu: po raz pierwszy od 
momentu narodzin Ford Mustang 
zawita do salonów w Europie. Producent 
długo dojrzewał do tej decyzji, a Stany 
Zjednoczone zawłaszczały dla siebie ten 
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bo darzę ten samochód ogromnym uczu-
ciem, ale uważam, że 314 koni mechanicz-
nych, jakie udało się uzyskać z pojemności 
2.3 litra, nie jest żadnym powodem do 
wstydu. Zaskoczeni? Dodam, że moment 
obrotowy wynosi 434 Nm. To powinno 
rozwiać wszelkie złośliwe dywagacje.

Jest piękny – i tyle w temacie wy-
glądu. Zdjęcia nie kłamią. Nadwozie 
w wersji cabrio to szczyt marzeń w cie-
płe dni. Kto dokona takiego wyboru, 
ten przekona się, co znaczy być panem 
życia. W jego wnętrzu wygodnie zajmą 
miejsce dwie szczęśliwe osoby (skazani 
są na to wszyscy przekraczający jego 
próg). Z tyłu wygodnie będzie podróżo-
wać torebka. I może pies, ale tylko ten 
nieduży. Bo tu od pasażerów zdecydo-
wanie ważniejszy jest kierowca i jego 
przyjemność z prowadzenia. Miałam 
szczęście poprowadzić tego rumaka 
zarówno na suchej, jak i na mokrej 
nawierzchni. Owszem, to spory samo-
chód, ale nie dajcie się zwieść pozorom. 
Wystarczył spadek temperatury i trochę 
deszczu, aby tylna oś co chwilę traciła 
przyczepność. Przy takich warunkach 
należy zachować szczególną ostrożność: 
skręcenie kół oraz dodanie gazu to naj-
prostszy przepis na to, aby tył samocho-

UJEŻDŻANY PRZEZE MNIE MUSTANG BYŁ 
WYPOSAŻONY W AUTOMATYCZNĄ SKRZYNIĘ 
BIEGÓW, KTÓRA ZRĘCZNIE I BARDZO PŁYNNIE 
ŻONGLOWAŁA BIEGAMI. JASNE, PRODUCENT 
OFERUJE RÓWNIEŻ MANUALNY WARIANT, ALE 
ZDECYDOWANIE WOLĘ ROZKOSZ PŁYNĄCĄ 
Z OBECNOŚCI PRZEKŁADNI, KTÓRA WYRĘCZY 
MNIE W CZĘŚCI OBOWIĄZKÓW ZA KIEROWNICĄ. 
FOTELE SĄ WYGODNE, A SYSTEM AUDIO 
NAPRAWDĘ DOBRY.
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du zaczął nas wyprzedzać. Mocniejsze 
depnięcie grozi już solidnym piruetem. 
Warto mieć w sobie odrobinę pokory, 
zasiadając za sterami tego mięśniaka. 
Kiedy jest jednak sucho, Mustang nie 
będzie nas straszył. Samochód prowadzi 
się bardzo pewnie i dobrze trzyma się 
drogi. Producent włożył również sporo 
pracy, aby zawieszenie nie dostarczało 
nam żadnych powodów do narze-
kań. Dlatego Mustang na wszelkich 
nierównościach sprawia pozytywną 
niespodziankę. Ze starannością wybiera 
wszelkie nierówności, chociaż to sporto-
wy samochód, więc jest nieco sztywny. 
Dla mnie doskonałe zawieszenie nie sta-
nowi zaskoczenia, gdyż już od jakiegoś 
czasu wszystkie modele Forda mogą się 
poszczycić w tym temacie najwyższymi 
notami. Ujeżdżany przeze mnie Mu-
stang był wyposażony w automatyczną 
skrzynię biegów, która zręcznie i bardzo 
płynnie żonglowała biegami. Jasne, 
producent oferuje również manualny 
wariant, ale zdecydowanie wolę rozkosz 
płynącą z obecności przekładni, która 
wyręczy mnie w części obowiązków za 
kierownicą. Fotele są wygodne, a system 
audio naprawdę dobry. Szukam wad 
i nie mogę ich znaleźć. 

Mam nadzieję, że kiedyś znowu się 
spotkamy, lecz wtedy zabiorę go ze sobą 
na dłużej. Już nie będę musiała trzymać 
jego miniaturki na półce obok łóżka. 
Jego miejsce będzie w moim garażu. 

IN ENGLISH 

THE FORD MUSTANG. I’VE BEEN 
WAITING FOR YOU ALL MY LIFE...

It wasn’t just another test. It was 
a meeting with my own dreams, or 
perhaps I just don’t know any other 
words I could describe my adventure 
with. I took the wheel of a car I’ve 
held dear since I was a child. Always 
out of my reach, now it was at my 
disposal for several days. My joy was 
so great that I could successfully fill 
the whole Grand Canyon with it. But 
I’d actually rather share it with you.

The Ford Mustang was created in 1964. Its 
lovers claim its first generation was the best 
one. And I stand at their side. The story of 
its beginnings was quite surprising for a car 
that has been coveted by millions of people 
in the whole world to this day. It was 
introduced in response to the Chevrolet 

Corvette, which was the only muscle car 
available on the market in the 60s. To have 
such a toy was a dream of many, but only 
a few could afford it because the Corvette 
was also quite an expensive vehicle. So 
there was a huge gap in the market, and 
Ford decided to fill it. This is how the Ford 
Mustang was created, a car dedicated to 
young people craving for thrills. A sports 
silhouette, an attractive price and a rear-
wheel drive. Plus its logo: a wild racing 
mustang symbolizing complete freedom. 
The market responded positively, which 
everyone could have actually foreseen.

Since then on Ford has released six 
generations of the Mustang. Fortunate-
ly, each time the designers rose to the 
challenge and conveyed a part of the 60s 
in the shape of the bodywork. When each 
subsequent version was coming to light, 
it was as if new but, to look at it from 
a distance, there was no doubt it was the 
Ford Mustang. Today, I don’t have to 
admire it on just another picture any more. 
The latest, sixth generation is standing in 
front of me. What’s more, I’m holding 
the key in my hand. There is one more 
reason why the moment is so magical: 
the Ford Mustang will enter showrooms 
in Europe for the first time since its birth. 
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The producer was growing to that decision 
for a long time, and the United States 
were appropriating that privilege for years. 
But it’s over. From now one everyone who 
wishes to buy themselves such a beauty 
will find no problem doing that.

The model I tested was equipped with 
a turbocharged 2.3 l EcoBoost engine, 
which has already received many awards 
and can be found under the bonnet of such 
cars as the Ford Focus ST (2.0 EcoBoost), 
the Ford Fiesta Black Edition (1.0 Eco-
Boost) and the Fiesta ST (1.6 EcoBoost). 
Capacity is the parameter that will be 
certainly an object at issue. Because 2.3 litre 
is a profanation of the muscle-car spirit for 
some and an argument that will drive their 
decision to buy the car for others. A smaller 
engine means smaller fuel consumption, 
but let’s be frank, 5.0 l V8 (which is also 
available in the Polish offer) is rather for 
those who have their own oil well in their 

backyard. Perhaps I’m far from being ob-
jective because I feel strong affection to that 
car, but I think that 314 horsepower they’ve 
managed to get out of 2.3-litre capacity is 
nothing to be ashamed of. Surprised? Let 
me add that the torque is 434 Nm. This 
should dissipate all cutting remarks.

It’s beautiful, that’s all we can say 
about its look. Photographs don’t lie. The 
convertible body is the fondest dream of 
everyone on hot days. Whoever makes 
such a choice will soon realize what it 
means to be the master of life. Two happy 
people will take their comfortable seats 
inside (everyone who crosses its threshold 
is condemned to that). In the back, there 
is room for a handbag. And a dog, perhaps, 
but only a small one. Because the driver 
and his pleasure from driving are much 
more important than the passengers. I was 
happy to drive the steed on both dry and 
wet surface. Indeed, it is a decent-sized 

car, but don’t let appearances deceive you. 
A fall in temperature and a bit of rain 
were enough for the rear axle to lose grip. 
You have to be particularly cautious in 
such conditions: turning the wheels and 
accelerating is the simplest recipe to let 
the back of the car overtake you. Stepping 
on it even more carries a risk of a decent 
pirouette. So it is worth remembering 
about humility when you take over the 
helm of that vehicle. But when it’s dry, 
the Mustang won’t frighten you. The car 
runs confidently and hugs the road well. 
The producer put a lot of work in order 
to make sure the suspension doesn’t give 
you any reason to complain. This is why 
the Mustang springs a pleasant surprise 
on bumpy roads. It carefully covers all 
kinds of bumps, even though it’s a sports 
car, meaning it’s a bit stiff. Its perfect 
suspension is of no surprise to me because 
all Ford models have boasted the highest 
grades in that matter for quite a long 
time already. The Mustang I drove was 
equipped in an automatic transmission, 
which skilfully and smoothly shifted gears. 
Of course, the producer offers a manual 
version too, but I definitely prefer the 
delight at the presence of a gear that will 
help me out with a part of my duties be-
hind the wheel. The seats are comfortable, 
and the audio system is really good. I’m 
looking for faults, but I can’t find any.

I hope that we’ll meet again one day 
and that I’ll have a chance to take it for 
a longer time then. I won’t have to keep its 
miniature on the shelf beside my bed any 
more. Its place will be in my garage. 
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GDYNIA
Zdjęcia / Photos:  Magdalena Czajka / www.magdalenaczajka.com

Modelka / Model: Weronika Gorecka Link / United for Models
Stylistka / Stylist: Natalia Klimza / Ruby Fridays 

Włosy / Hair: Patrycja Romanowska
Makijaż / Make up: Magdalena Zawadzka

Adam:
Bluzka / Blouse: Patryk Wojciechowski

Kurtka / Jacket: Reserved
Spodnie / Pants: Zara

Weronika
Fotro / Fur: Manitic
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Ręcznie tkana sukienka  
/ Hand-Knitted dress: Beata Klimza

Kurtka / Fur jacket: Anna Gregory
Buty / Shoes: Zara



M
O

D
A

 
Fa

sh
io

n
64

Sweter / Sweater: Pull & Bear
Spodnie / Trousers: Reserved
Buty / Shoes: Zara



Adam:
Sweter / Sweater: Pull & Bear
Spodnie / Trousers: Zara
Etola / Stole: Army Gets Down
Buty / Shoes: Zara

Weronika:
Ręcznie tkana sukienka  
/ Hand-Knitted dress: Beata Klimza
Kurtka / Jacket: Anna Gregory
Buty / Shoes: Zara
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Weronika:
Bluzka / shirt: Mango
Kurtka / Jacket: Anna Gregory

Adam:
Koszula / Shirt: Keyce
Kaftan / Jerkin: Anna Gregory

Spodnie / Trousers: Zara
Buty / Shoes: Zara

Spódnica / Skirt: Noboko
Buty / Shoes: Zara
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Adam:
Koszula / Shirt: Pull & Bear
Kurtka / Jacket: Pull & Bear

Spodnie / Trousers: Reserved
Buty / Shoes: Zara
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NA ZDROWIE

healthy, simple, easy and comforta-
ble. Arguments about staying healthy 
didn’t convince women, and, as usu-
al, they decided they wanted to feel 
better and boost their self-esteem 
and took the risk.

Now it is men that face the choice: 
health or risk. The deputy minister of 
health wants to take care of them. He 
burst into the ministry and immediately 
started fixing the unhealthy lifestyle of 
Polish men. Everything out of concern 
for future generations, or actually for the 
continuously decreasing demographic 
indicator. The deputy minister will try to 
convince you to resign from heated seats 
in your cars or to take off too close-fitting 
underwear. His appeal might turn out to 
be quite ineffective because men are much 
more difficult to cooperate with than 
woman as regards health issues. What 
could help are only legal regulations, but 
they raise serious doubts at the very begin-
ning. First of all, one would have to define 
what “too close-fitting” means and later 
verify whether the adopted regulations are 
complied with and, if not, specify what 
kind of punishment would be adminis-
tered. For example a fine or sanctions. But 
it would be much more difficult with the 
verification process because the only thing 
I can think of is a body search. Anyway, in 
the case of our nation, it would probably 
end with denouncing only.

Perhaps it sounds funny now, but if 
things take that turn, you will have to 
either emigrate or become Scots. 

W
ybór zdrowie czy ryzyko 
czeka teraz mężczyzn. 
Chce zadbać o nich wice-
minister zdrowia, który 

z impetem wkroczył do resortu i od razu 
zaczął naprawiać niezdrowy styl życia 
Polaków. Wszystko w trosce o przyszłe 
pokolenia, a właściwie o nieustannie 
spadający wskaźnik demograficzny. 
Wiceminister będzie namawiał was do 
rezygnacji z podgrzewanych siedzeń 
samochodzie i zdjęcia zbyt obcisłej 
bielizny. Apel może być mało skuteczny, 
bo mężczyźni w kwestiach zdrowotnych 
są trudniejsi we współpracy niż kobiety. 
Pomóc mogłyby jedynie uregulowania 
prawne, ale i one już na starcie bu-
dzą pewne wątpliwości. Po pierwsze, 
należałoby określić co to znaczy „za 
obcisłe” a potem jeszcze zweryfikować, 
czy przyjęte regulacje są przestrzegane 
i co grozi za ich łamanie. Karą może 
być grzywna lub sankcje. Z weryfikacją 
trochę trudniej, bo jedyne co przychodzi 
mi na myśl, to osobista, choć znając nasz 
naród pewnie skończy się na donosach. 

Może teraz brzmi to śmiesznie, ale 
jeśli sprawa przyjmie taki obrót to albo 
czeka was emigracja, albo zostanie 
Szkotami. 

IN ENGLISH 

FASHION FOR HEALTH

I’ve heard about the dangerous 
influence of women’s G-string on 
their health many times already, but 
no one has ever said that fashion is 

Katarzyna
Zdanowicz
Od 2012 roku pracuje w TVN24. 
W CV ma też „Gazetę Wyborczą” 
Polskie Radio PiK, Radio Gra, Polsat 
i Polsat News. Lubi kawę i rozmowy. 
Nie kończy na jednym pytaniu, 
ale unika ludzi, którzy mówią bez 
końca. Jest też uzależniona od newsa 
i książek. Nie lubi marnować czasu 
i brzydzi się plotami.

fot. Monika Szałek

O niebezpiecznych dla zdrowia kobiecych stringach słyszałam już 
wielokrotnie, ale nikt nigdy nie mówił, że moda jest zdrowa, prosta, łatwa 

i wygodna. Argumenty o byciu zdrowym kobiet jednak nie przekonały 
i jak zwykle za chęć polepszenia własnego samopoczucia i kobiecej 

wartości zaryzykowały.

TEKST: Katarzyna Zdanowicz  FOT.: Monika Szałek



BYĆ JAK

Jeśli dobrze się nad tym zastanowić, to poza aktorskim 
talentem, filmową gwiazdę czyni biżuteria.  

TEKST: Jacek Górecki  FOT.: Mat. prasowe
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PRETTY 
WOMAN

fot. 1

Fot. 1 - Éternel, od 699 zł. Fot. 2 - Metropolitan, od 3 295 zł. Fot. 3 - Infinity Love, 99 zł. Fot. 4 - Maurice Lacroix, 4 490 zł.  
Fot. 5 - Infinity Love, 599 zł, Infinity Love, 1 449 zł.  Fot. 6 - Candy, 139 zł. Fot. 7 - Frederique Constant, 5499 zł. 



BYĆ JAK I
le razy chcieliście poczuć się jak boha-
terowie waszego ulubionego filmu? Ile 
razy kobiety rozpływały się oglądając 
na ekranie ulubione aktorki ubrane 
w zniewalającą biżuterię? Scenę ze 

„Śniadania u Tiffany’ego” zna chyba każ-
dy. Każda kobieta przynajmniej na jeden 
poranek chciałaby przenieść się na ulice 
Nowego Yorku w małej czarnej i z boga-
to zdobionym naszyjnikiem. Podobnie 
jest z bohaterkami kultowego serialu 
„Seks w wielkim mieście” i stylizacjami, 
które żeńską część widowni wprawiały 
w osłupienie. Jak wiadomo, każda wielka 
produkcja filmowa nie może pominąć 
takich dodatków jak idealnie dobrana 
biżuteria. To nieodłączny element całej 
kreacji, czego potwierdzeniem są legen-
darne diamenty Marilyn Monroe, kolia 
Kate Winslet w „Titanicu” czy broszka 
Vivien Leigh w „Przeminęło z wiatrem”. 
YES pomaga w spełnianiu filmowych 
marzeń przedstawiając biżuterię wykona-
ną z najlepszych materiałów: złota, srebra 
czy diamentów.

Taką luksusową przygodę niczym 
z Hollywood przeżyjemy wraz z najnowszą 
kolekcją YES Infinity Love czy kolekcją 
Candy, które opierają się na motywie serca. 
Naszyjnik wysadzany diamentami w tym 
kształcie nosiła przecież Julia Roberts 
w klasyku komedii romantycznej – „Pretty 
Woman”. Równie pięknie i filmowo lśnią 
Kolekcje Diamentowe i pierścionki Metro-
politan czy Eternel iskrzące niezwykłym 
ogniem Diamentu Idealnego YES.

TAKĄ LUKSUSOWĄ PRZYGODĘ NICZYM 
Z HOLLYWOOD PRZEŻYJEMY WRAZ Z NAJNOWSZĄ 
KOLEKCJĄ YES INFINITY LOVE CZY KOLEKCJĄ CANDY, 
KTÓRE OPIERAJĄ SIĘ NA MOTYWIE SERCA. NASZYJNIK 
WYSADZANY DIAMENTAMI W TYM KSZTAŁCIE NOSIŁA 
PRZECIEŻ JULIA ROBERTS W KLASYKU KOMEDII 
ROMANTYCZNEJ – „PRETTY WOMAN”.
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fot. 2

fot. 3

fot. 4



YES to kolekcje ponadczasowe. In-
spirowane sztuką. Oryginalne, subtelne 
i kobiece. Serce będące symbolem trwa-
łości i siły miłości to niezwykły talizman 
ukazujący uczucie nieskończone, dekla-
rację trwałości uczuć pomiędzy dwoj-
giem ludzi. Podkreślający istotę trwania 
w miłości. Zbliżające się Walentynki są 
idealnym powodem, by nasze wybranki 
mogły poczuć się wyjątkowo. Jak iście 

filmowe gwiazdy. Za sprawą kolekcji 
YES będą błyszczeć nie tylko w ten jeden 
dzień, ale przez cały rok. A kto wie, może 
i my znajdziemy tego dnia wymarzony 
zegarek, niczym nie ustępujący najlep-
szym bondowskim gadżetom? 

IN ENGLISH 

LIKE PRETTY WOMAN

To think about it thoroughly, what 
makes a film star is, apart from act-
ing talent, jewellery.

How many times have you wanted to feel 
like the heroes of your favourite film? 
How many times have women slobbered 
over their favourite actresses wearing cap-
tivating jewellery on the screen? I guess 
everyone knows the scene from Breakfast 
at Tiffany’s. Each woman would like to 
move to the streets of New York in a little 
black dress and with a richly decorated 
necklace at least for one morning. It is 
similar in the case of the main characters 
of the series Sex and the City and their 
outfits, which left the female part of the 
audience speechless. As we all know, 
there is no great film production that can 
do without such accessories as perfectly 
matched jewellery. It is an inseparable 
element of each outfit, which is proved 
by the legendary diamonds of Marilyn 
Monroe, the necklace of Kate Winslet in 

Titanic or the brooch of Vivien Leigh in 
Gone with the Wind. YES helps in mak-
ing your film dreams come true offering 
jewellery made of the best materials: 
gold, silver and diamonds.

You can enjoy such a luxury adventure 
as if taken from Hollywood together 
with the latest YES Infinity Love collec-
tion or the Candy collection based on 
a heart shape. We could see a necklace 
inset with heart-shaped diamonds on the 
neck of Julia Roberts in Pretty Woman, 
a true romantic comedy classic. You can 
find the same film beauty in Diamond 
Collections and Metropolitan or Eternal 
rings that sparkle with the amazing fire 
of the Perfect YES Diamond.

YES means timeless collections. 
Inspired by art. Original, subtle and 
feminine. Hearts, which are symbols of 
durability and the strength of youth, are 
unique talismans expressing an infinite 
feeling, a declaration of never-ending 
feelings between two people. They 
emphasise the essence of staying in 
love. The upcoming Valentine’s Day is 
a perfect chance to make your chosen 
ones feel special. As if they were film 
stars. Thanks to YES collections, they 
will shine not only during one day but 
throughout the whole year. And who 
knows, perhaps you will find your per-
fect watch, an equal to the best Bond’s 
gadgets, that day too? 
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fot. 5

fot. 6

fot. 7



www.baldowski .pl 
 sklep@baldowski .pl



NA SZCZYCIE
Daniel Webster mawiał, że na szczycie zawsze znajdzie się miejsce. Tym razem stanęła 

na nim litewsko-polska ekipa, która szczęśliwie ukończyła ostatni etap rajdu Dakar. 
Czas przejazdu? Schodzi na dalszy plan kiedy człowiek i maszyna są wystawiani przez 
pustynię na morderczą próbę.  Aby ujrzeć linię mety trzeba przezwyciężyć słabości 

oraz zmęczenie. I wierzyć, że samochód zachowa się podobnie.  

TEKST: Anna Nazarowicz  FOT.: Mat. prasowe
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B
enediktas Vanagas ukończył rajd 
Dakar po raz czwarty z rzędu. 
Tym razem pojechał w duecie 
z Sebastianem Rozwadowskim, 
zawodowym pilotem posiada-

jącym dziesięcioletnie doświadczenie. 
Zdobyta 26-ta pozycja litewsko-polskiego 
duetu w klasyfikacji generalnej niewątpli-
wie jest ogromnym sukcesem. Powiedzieć, 
że warunki były surowe to jak stwierdzić, 
że samochód jeździ. Bo warunki były 
po prostu nieludzkie, wymagające od 
uczestników naprawdę grubej skóry. Spisał 
się człowiek, spisał się samochód. Wszyscy 
stanęli na szczycie.

Na takim szczycie ma również stawać 
każdy zegarek będący w ofercie Vostok 
Europe. Wytrzymałe, odporne, nie znające 
strachu, dzięki czemu już od 14 lat zdo-
bywają międzynarodową sławę i uznanie. 
Model obecny na nadgarstkach obydwu 
zawodników przez cały czas trwania rajdu 
został zaprojektowany specjalnie dla Vana-
gasa. „Rally Timer by Benediktas Vanagas” 
posiadał wszystkie niezbędne mechanizmy 
spełniające potrzeby kierowcy rajdowe-
go. Tytanowa obudowa, wodoszczelność 
sięgająca 20 ATM, niezniszczalny pasek 
oraz mechanizm zaprojektowany przez 
ISA SWISS Company to elementy, dzięki 
którym zegarek był w stanie wytrzymać 
takie warunki, jak mordercze temperatury 
panujące na trasie (tak wysokie, że paliwo 
osiągało temperaturę 100 stopni Celsjusza). 
Konstrukcja pomyślnie zdała egzamin 
dzięki czemu zegarek zostanie dopuszczony 
do produkcji . Bo każdy model sygnowany 
logotypem Vostok Europe, zanim trafi na 
światowe rynki, musi udowodnić, że jest 
niezwyciężony. Obok kierowcy rajdowego 

MODEL OBECNY NA 
NADGARSTKACH 
OBYDWU 
ZAWODNIKÓW PRZEZ 
CAŁY CZAS TRWANIA 
RAJDU ZOSTAŁ 
ZAPROJEKTOWANY 
SPECJALNIE DLA 
VANAGASA. „RALLY 
TIMER BY BENEDIKTAS 
VANAGAS” POSIADAŁ 
WSZYSTKIE NIEZBĘDNE 
MECHANIZMY 
SPEŁNIAJĄCE 
POTRZEBY KIEROWCY 
RAJDOWEGO. 
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na czele wizerunku stoją dwaj inni litewscy 
sportowcy. I podobnie jak Vanagas, każdy 
z nich w swojej dyscyplinie jest najlepszym 
na świecie. Status ambasadora marki 
przypadł zatem najsilniejszemu człowieko-
wi na Ziemi, jakim jest Zydrunas Savickas. 
Strongman wielokrotnie udowadniał, 
że drzemie w nim siła będąca w stanie 
poruszyć z miejsca dom, a nawet całe 
miasto. Wprawdzie startował w dziesiąt-
kach zawodów odbywających w różnych 
szerokościach geograficznych naszej 
planety, ale nie znalazł się silniejszy. Nie bez 
przyczyny zatem model, który zadedykował 
mu producent, nosi nazwę Big Z. Do elitar-

nego grona ambasadorów należy również 
Jurgis Kairys, jeden z najlepszych pilotów 
świata specjalizujących się w akrobacjach 
powietrznych. Popisy w jego wykonaniu 
najlepiej definiują znaczenie słów „zapierać 
dech w piersiach”. Ciężko odnieść inne 
wrażenie patrząc jak pilot maluje na niebie 
swój własny autograf lub wykonuje manew-



ry, które zdają się zaprzeczać wszelkim pra-
wom fizyki. Marka odrębne linie zegarków 
poświęciła również radzieckiej inżynierii, 
która trwale zapisała się na kartach historii. 
Należy do nich radziecka stacja kosmiczna 
Almaz, największy na świecie samolot 
transportowy (AN-225 MRIYA), łazik 
Lunokhod, który przez wiele lat w służbie 
nauce przeczesywał Księżyc, a także tyta-
nowa, atomowa łódź podwodna Anchar, 
która pojawiła się w księdze Guinnessa 
jako najszybsza na świecie. Swoją kolekcję 
miała również pierwsza radziecka rządowa 
limuzyna GAZ-14 odznaczająca się lekko-
ścią i gustowną elegancją. Każda linia była 
edycją limitowaną która ukazała się w ściśle 
określonej liczbie sztuk. W końcu, zgodnie 
ze słowami Bruce’a Bartona „Wspaniałe 
sukcesy osiągają tylko ci, którzy ośmielili 
się uwierzyć, że coś w nich samych jest 
potężniejsze od okoliczności”. 

IN ENGLISH 

ON TOP

Daniel Webster used to say that 
there is always room on top. This 
time it was reached by a Lithua-
nian-Polish team that successfully 
finished the last stage of the Dakar 
Rally. Their time? It is pushed into 
the background when men and 
machines are put to the gruelling 
test by the desert. In order to see 
the finishing line, they have to 
overcome their weaknesses and 
fatigue. And believe that their car 
will do the same.

Benediktas Vanagas finished the Dakar 
Rally for the fourth in a row. This time, 
he started the rally with Sebastian Ro-

zwadowski, a professional pilot with ten 
years of experience. The 26th position 
the Lithuanian-Polish duo took in the 
overall standings is undoubtedly a huge 
success. To say that the conditions were 
harsh would be like saying that you can 
drive a car. Because the conditions were 
simply inhumane and demanded really 
thick skin from the competitors. Both 
the man and the car did really well. All 
of them made it to the top.

And such a top can be taken also by 
every watch offered by Vostok Europe. 
They are durable, resistant and fearless, 
thanks to which they have been winning 
international fame and recognition 
for 14 years already. The model pres-
ent on the wrists of both competitors 
throughout the whole rally was designed 
especially for Vanagas. “Rally Timer by 
Benediktas Vanagas” had all the neces-
sary mechanisms satisfying the needs 
of a racing driver. Thanks to a titanium 
case, waterproofness amounting to 
20 ATM, an indestructible strap and 
a mechanism designed by ISA SWISS 
Company, the watch could withstand 
such conditions as deadly temperatures 
on the route (so high that the fuel 
reached the temperature of 100 degrees 
Celsius). The construction passed the 
exam, thanks to which the watch will be 
released for production. Because, before 
it is put on the market, each model 
signed with the logo of Vostok Europe 
has to prove it is invincible. Apart from 
the racing driver, there are two other 
Lithuanian sportsmen promoting the 
brand. And just like Vanagas, each of 
them is the best in the world in his 
discipline. This way, Zydrunas Savickas, 

the strongest man in the world, has be-
come the ambassador for the brand. The 
strongman has proved many times that 
he possesses such strength that he could 
move a house or even a whole city. Even 
though he entered dozens of competi-
tions taking place in various parts of our 
globe, he has never found a rival that 
would be stronger than him. So it is not 
without reason that the model the pro-
ducer dedicated to him is called Big Z. 
The elite circle of the brand ambassadors 
features also Jurgis Kairys, one of the 
best pilots in the world specializing in 
aerobatics. His shows are best described 
with just one word: “breathtaking”. It is 
quite hard to have a different impres-
sion when you look at the pilot drawing 
his own autograph in the sky or flying 
manoeuvres that seem to contradict 
the law of physics. The brand dedicated 
separate lines of watches to the Soviet 
engineering, which created an inherent 
piece of history. It includes for instance 
the Soviet space station Almaz, the big-
gest cargo aircraft in the world (An-225 
Mriya), Lunokhod, a rover that spent 
years serving science and sweeping the 
Moon, as well as Anchar, a titanium, 
nuclear-powered submarine registered 
in the Guinness Book as the fastest one 
in the world. GAZ-14, the first Soviet 
governmental limousine famous for its 
lightness and tasteful elegance, had its 
collection too. Each line was produced 
in a limited edition of a precisely speci-
fied number of pieces. After all, accord-
ing to Bruce Barton, “Nothing splendid 
has ever been achieved except by those 
who dared believe that something inside 
them was superior to circumstance.” 
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NAJLEPSZY 
(NIE)MISTRZ

IN ENGLISH 

THE BEST (NON)MASTER

The telephones started ringing almost 
right after the final results of the Prze-
gląd Sportowy Sports Personality of 
the Year 2015 had been announced... 
No, sorry... It is different now. Today 
we have Facebook, Twitter. Even 
emails and text messages are going 
out of date. Never mind. What mat-
ters is the fact that the choice of the 
best one gave rise to controversy. 
Why? Because he is a footballer.

Robert Lewandowski has become neither 
a World Champion nor even a European 
one. He has not won the Champions 
League or the Europa League. He is 
only a German Champion. But he is the 
best Polish footballer since the times of 
Zbigniew Boniek. He is the king of goal 
scorers of the last, particularly successful 
qualifying competition for Euro. A cap-
tain who has united and added new life 
to the Polish national team. Of course, 
everything under Adam Nawałka’s com-
mand, but it is Lewy who made the whole 
world talk about Polish football. But it is 
still not enough for many sports experts.

Of course, Anita Włodarczyk is 
a World Champion and definitely the 
best hammer thrower on the globe. 
Radwańska has been in the world’s lead 
for a long time already. Paweł Fajdek 
is another World Champion. Joanna 
Jędrzejczyk is the best too. And Rafał 
Sonik won the Dakar Rally.

So some would ask how it is possible that 
Lewandowski, a football player, is placed 
first. Let me answer this question. His 
victory is an expression of Poles’ yearning for 
a football success, a reflection of the popu-
larity of this discipline, and Lewandowski 
himself is someone we have been waiting 
for for many years. And if he finally uses 
his remarkable skills also in the national 
team, it is the right moment for his victory 
in the poll to be something natural. You can 
agree or disagree with that, but a footballer 
will always be one step ahead of a hammer 
thrower, a tennis player or a boxer.

It is not a competition in which a pro-
fessional jury chooses the best sportsperson 
of the year, one with titles and records. It is 
a poll in which everyone can vote, literally 
everyone. So it is a poll carried out to name 
the most popular sportsperson, and Robert 
Lewandowski was undoubtedly such a man 
last year. Can someone prove it was different?

I recommend a sensible approach to 
polls. No result will be controversial then. 

R
obert Lewandowski nie został 
mistrzem świata ani nawet Eu-
ropy. Nie wygrał Ligi Mistrzów 
ani Ligi Europy. Jest jedynie 

mistrzem Niemiec. To jednak najlepszy 
polski piłkarz od czasów Zbigniewa 
Bońka, król strzelców niezwykle udanych 
eliminacji Euro. Kapitan, który scalił 
i odnowił reprezentację. Oczywiście, że 

to wszystko pod wodzą Adama Nawałki, 
ale to Lewy sprawił, że o polskiej piłce 
mówiło się na świecie. Dla wielu znaw-
ców sportu to jednak za mało. 

Oczywiście, Anita Włodarczyk 
to mistrzyni świata – bezapelacyjnie 
najlepsza młociarka globu. Radwańska 
jest od dłuższego czasu w ścisłej świato-
wej czołówce. Paweł Fajdek to kolejny 
mistrz świata. Najlepsza jest także Joasia 
Jędrzejczyk. Rafał Sonik z kolei wygrał 
legendarny Dakar. 

Co więc robi na pierwszym miejscu 
piłkarz Lewandowski, zapytają niektórzy. 
Już odpowiadam. Jego zwycięstwo jest 
wyrazem tęsknoty Polaków za piłkar-
skim sukcesem, jest odzwierciedleniem 
skali popularności tej dyscypliny, a sam 
Lewandowski jest wreszcie kimś, na kogo 
czekaliśmy wiele lat. I jeśli wreszcie swoje 
niebywałe umiejętności wykorzystuje 
także w reprezentacji to jest to moment, 
w którym jego wygrana w plebiscycie 
była czymś naturalnym. Można się z tym 
zgadzać bądź nie, ale piłkarz zawsze 
będzie krok do przodu przed młociarzem, 
tenisistką czy pięściarzem. 

To nie jest plebiscyt, w którym facho-
we jury wybiera najlepszego sportowca 
roku, takiego z tytułami i rekordami. 
To jest plebiscyt, w którym głos może 
oddać każdy, dosłownie każdy. A zatem 
jest to plebiscyt na najpopularniejszego 
sportowca, a takim bez wątpienia w ubie-
głym roku był Robert Lewandowski. 
Czy ktoś udowodni, że było inaczej? 

Polecam odpowiednie podejście do 
plebiscytów. Wtedy żaden wynik nie 
będzie kontrowersją. 
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Niemal natychmiast po ogłoszeniu ostatecznego wyniku 
plebiscytu Przeglądu Sportowego i Telewizji Polskiej 
na Sportowca roku 2015 rozdzwoniły się telefony… 

A nie, zaraz… Teraz to już odbywa się inaczej. Teraz jest 
Facebook, Twitter. Nawet e-mail i SMS odchodzą już do 

lamusa. Nieważne. Ważne, że znów wybór tego NAJ 
wzbudził kontrowersje. Dlaczego? Bo to piłkarz.

TEKST: Wojciech Zawioła  

fo
t. 
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o
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ka
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łe
k

Wojciech 
Zawioła 
Obserwuje, a potem opisuje 
i komentuje. Głównie sport, ale ma 
w swoim dorobku dwie powieści. 
O życiu opowiadali mu też Mariusz 
Czerkawski i Robert Lewandowski, 
co spisał na kartach książek. Na 
co dzień dziennikarz NC+, ale też 
prezenter wiadomości w TVN 
i TVN24. Zbzikowany na punkcie 
sportu, oszalały na punkcie muzyki. 
Wielbiciel twórczości z duszą.  
Tu: autor felietonów i wywiadów.
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STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ 
IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA 

REGULAR SECTION OF LODZ WLADYSLAW REYMONT AIRPORT

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

fot. Marcin Bryja



Internet
www.lotnisko.lodz.pl
www.airport.lodz.pl
www.facebook.com/PortLotniczyLodz

Adres / Address
Port Lotniczy Łódź 
im. Władysława Reymonta
Lodz Wladyslaw Reymont Airport
ul. gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź
tel. +48 42 688 84 14
www.lotnisko.lodz.pl

Punkt Informacji Lotniskowej
Airport information
tel. 48 42 683 52 55
informacja@airport.lodz.pl

Centrum obsługi podróży
Travel service center
Sprzedaż biletów lotniczych  
i ofert turystycznych
Ticket selling points
tel. +48 683 52 56
centrum@airport.lodz.pl

Rezerwacja miejsc parkingowych
Car park reservation
e-mail: parking@airport.lodz.pl

W treści maila prosimy podać termin 
parkowania oraz numer rejestracyjny 
samochodu.
Szczegółowe informacje o cenach znajdą 
Państwo na stronach internetowych Portu.

Please send us the time of parking and a car 
registration number.
Detailed information about prices 
on the Airport websites.

Taxi
+48 42 6400 400
+48 42 6500 500

Wynajem aut / Rent a car
AVIS
tel. kom. / mobile: +48 607 036 308
e-mail: lodz@avis.pl
www.avis.pl

EUROPCAR
tel. +48 42 688 11 01
tel. kom. / mobile: +48 665 301 638
www.europcar.pl

HERTZ
tel. +48 42 686 6001
tel. kom. / mobile: +48 605 150 420
www.hertz.com.pl

ENTERPRISE RENT A CAR / ALAMO 
tel. kom. / mobile: +48 606 836 837, 
698 302 402
tel. +48 42 253 14 08 ext. 1508
fax: +48 42 279 41 32
e-mail: lodz@nationalcar.com.pl

SIXT 
tel. kom. / mobile: +48 691 521 615
e-mail: ap5109@sixt.pl
www.sixt.pl

PANEK
Tel. 665 800 000
 509 811 211
e-mail : rezerwacje@panek.eu
www.ipanek.pl

Dojazd samochodem / By car
z kierunku zachodniego A2
z kierunku wschodniego E72
z kierunku północnego i południowego 
A1 i E75
z kierunku południowo-zachodniego 
(Wrocław) S8 i droga krajowa 14

from the west A2
from the east E72

DANE TELEADRESOWE LOTNISKA
AIRPORT TELEADDRESS DATA

from the north and south A1 and E75
from the south-west (Wroclaw) S8  
and National Road No. 14

Komunikacja publiczna
City public transport
z dworca PKP Łódź Kaliska – autobus linii 65
z dworca PKP Łódź Widzew – tramwaj linii 
8 lub 10 i autobus linii 65
z dworca PKS Północny – tramwaj linii 1 
i autobus linii 55
PKS Łódź Kaliska – autobus linii 65

from Railway Station PKP Łódź Kaliska – 
bus line 65
from Railway Station PKP Łódź Widzew – 
tram line 8 or 10 and bus line 65
from PKS North Bus Station – tram line 1 
and bus line 55
from PKS Łódź Kaliska – bus line 65

Rozkład jazdy autobusów MPK
The city buses timetable: www.mpk.lodz.pl

Informacje dla osób 
niepełnosprawnych
Information for passengers 
with disabilities
www.lotnisko.lodz.pl/dla-pasazeron/two-
je-prawa/obsluga-osob-niepelnosprawnych

Punkt Informacji Turystycznej 
Tourist Information
tel. +48 42 253 14 03
e-mail: citlotnisko@cit.lodz.pl
www.cit.lodz.pl
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ROZKŁAD LOTÓW
FLIGHT SCHEDULE

ROZKŁAD LOTÓW / FLIGHT SCHEDULE
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ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — AMSTERDAM (AMS)

1.3.5.7 26.10.2015 - 
26.03.2016 11:20 13:10 JP496 CRJ700 Adria

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — DUBLIN (DUB)

1...... 21.12, 28.12, 04.01 13:15 15:05 FR1979 B738 Ryanair
..3.... 01.04 - 21.10 20:55 22:45 FR1979 B738 Ryanair
...4... 29.10 - 24.03 1 13:50 15:40 FR1979 B738 Ryanair
.....6. 04.04 - 24.10 13:55 15:45 FR1979 B738 Ryanair
......7 25.10 - 20.03 13:15 15:05 FR1979 B738 Ryanair

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) —  EAST MIDLANDS (EMA)

1...... 26.10 - 21.03 14:25 15:55 FR1625 B738 Ryanair
.2..... 05.05 - 20.10 15:35 17:05 FR1625 B738 Ryanair
..3.... 23.12, 30.12, 06.01 20:45 22:15 FR1625 B738 Ryanair
...4... 02.04 - 22.10 11:10 12:40 FR1625 B738 Ryanair
....5.. 01.01 13:20 14:50 FR1625 B738 Ryanair
....5.. 30.10 - 25.03 2 17:50 19:20 FR1625 B738 Ryanair
.....6. 31.03 - 24.10 10:45 12:15 FR1625 B738 Ryanair

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) —  EDYNBURG (EDI)
.2...6. 01.10 - 24.03 08:00 09:35 OK672 A319 Czech

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — LONDYN STANSTED / LONDON STANSTED (STN)

12..5.. 30.03 - 24.10 15:35 16:55 FR2469 B738 Ryanair
..3..6. 31.03 - 21.10 15:40 17:00 FR2469 B738 Ryanair
......7 29.03 - 18.10 16:45 18:05 FR2469 B738 Ryanair

1.3...7 25.10 - 20.03 16:10 17:30 FR2469 B738 Ryanair
.2...6. 19.12 - 05.01 16:10 17:30 FR2469 B738 Ryanair
.2..... 27.10 - 03.11 17:10 18:30 FR2469 B738 Ryanair
...4... 24.12 13:45 15:05 FR2469 B738 Ryanair
...4... 31.12 16:30 17:50 FR2469 B738 Ryanair
...45.. 25.10 - 25.033 16:10 17:30 FR2469 B738 Ryanair
....5.. 01.01 16:00 17:20 FR2469 B738 Ryanair
......7 20.12 - 03.01 20:45 22:05 FR2469 B738 Ryanair

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — MONACHIUM (MUC)

1.3.56. 26.10.2015  
- 26.03.20164 06:55 08:15 JP152 CRJ700 Adria

12345.7 26.10.2015  
- 26.03.20165 17:15 18:35 JP174 CRJ700 Adria

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — PRAGA (PRG)
.2...6. 1.10 - 24.03 21:30 22:30 OK673 A319 Czech

ROZKŁAD LOTÓW / FLIGHT SCHEDULE
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ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — AMSTERDAM (AMS)

1.3.5.7 26.10.2015 - 
26.03.2016 13:45 15:25 JP497 CRJ700 Adria

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — DUBLIN (DUB)

1...... 21.12, 28.12, 04.01 09:00 12:50 FR1978 B738 Ryanair
..3.... 01.04 - 21.10 16:40 20:30 FR1978 B738 Ryanair
...4... 29.10 - 24.03 1 09:35 13:25 FR1978 B738 Ryanair
.....6. 04.04 - 24.10 09:40 13:30 FR1978 B738 Ryanair
......7 25.10 - 20.03 09:00 12:50 FR1978 B738 Ryanair

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) —  EAST MIDLANDS (EMA)

1...... 26.10 - 21.03 10:30 14:00 FR1624 B738 Ryanair
.2..... 05.05 - 20.10 11:40 15:10 FR1624 B738 Ryanair
..3.... 23.12, 30.12, 06.01 16:50 20:20 FR1624 B738 Ryanair
...4... 02.04 - 22.10 07:15 10:45 FR1624 B738 Ryanair
....5.. 01.01 09:25 12:55 FR1624 B738 Ryanair
....5.. 30.10 - 25.032 13:55 17:25 FR1624 B738 Ryanair
.....6. 31.03 - 24.10 06:55 10:20 FR1624 B738 Ryanair

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) —  EDYNBURG (EDI)
.2...6. 01.10 - 24.03 17:25 20:55 OK673 A319 Czech

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — LONDYN STANSTED / LONDON STANSTED (STN)

1...5.. 30.03 - 24.10 11:55 15:10 FR2468 B738 Ryanair
.2... 31.03 - 21.10 11:55 15:10 FR2468 B738 Ryanair

..3..6. 30.03 - 24.10 12:00 15:15 FR2468 B738 Ryanair
......7 29.03 - 18.10 13:05 16:20 FR2468 B738 Ryanair

1.3...7 25.10 - 25.03 12:30 15:45 FR2468 B738 Ryanair
.2..... 27.10 - 03.11 13:30 16:45 FR2468 B738 Ryanair
.2...6. 19.12 - 05.01 12:30 15:45 FR2468 B738 Ryanair
...4... 24.12 10:05 13:20 FR2468 B738 Ryanair
...4... 31.12 12:50 16:05 FR2468 B738 Ryanair
...45.. 25.10 - 25.033 12:30 15:45 FR2468 B738 Ryanair
....5.. 01.01 12:20 15:35 FR2468 B738 Ryanair
......7 20.12 - 03.01 17:05 20:20 FR2468 B738 Ryanair

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — MONACHIUM (MUC)

1.3.56. 26.10.2015  
- 26.03.20164 09:45 10:30 JP153 CRJ700 Adria

12345.7 26.10.2015  
- 26.03.20165 20:40 22:00 JP175 CRJ700 Adria

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — PRAGA (PRG)
.2...6. 1.10 - 24.03 06:25 07:30 OK672 A319 Czech

1 z wyj. od 18.12 do 30.12
2 z wyj. od 19.12 do 07.01
3 z wyj. od 21.12 do 03.01
4,5 Adria Airways – Lufthansa codeshare

1 z wyj. od 18.12 do 30.12
2 z wyj. od 19.12 do 07.01
3  z wyj. od 21.12 do 03.01
4,5 Adria Airways – Lufthansa codeshare






