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Wyobraź sobie magiczne połączenie, które 
budzi zmysły i dodaje szyku. Właśnie tak 
działa nasza biżuteria.

Imagine a magical combination that wakes 
your senses and adds a style. That’s the way 
how our jewellery works.

www.farysdesign.pl  farys.design  farys

Postaw na ponadczasowy szyk i wybierz biżuterię, która pasuje do Twojego nastroju
i stylizacji. Inspirowana światem jeździeckim jak i nieokiełznanym pięknem natury stanowi
doskonałe podkreślenie Twojego stylu.

Bet on a timeless elegance and choose a jewelry that suits to your mood and style.
Inspired by the equestrian world as well as the unbridled beauty of the nature perfectly
highlight your style.
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 NASI AUTORZY

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

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

GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

RAFAŁ 
BRYNDAL

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

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

JERZY 
SCHEJBAL

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

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

MICHAŁ 
FIGURSKI

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

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

DAGMARA
KOWALSKA

Szkołę dziennikarską prz-
eszła w mediach. Warsztat 
telewizyjny doskonaliła m.in. 
w TVN Warszawa i TVP 1. 
W Chillizet codziennie nasta-
wia słuchaczy na chillout.

ENGLISH She went through 
the journalistic school in the 
public media., Television 
technique has been perfect-
ed at TVN Warsaw, TVP 1.
In Chillizet, she sets the chill-
out music on a daily basis.

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

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

PAULINA 
SMASZCZ-
KURZAJEWSKA

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

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

TOMASZ
KOWALSKI

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

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

WOJTEK 
KALARUS

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

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

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

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

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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

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

JAKUB 
FIREWICZ

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

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

MAGDALENA
JUSZCZYK

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

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

OLGA 
ŻARNASIEK

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

ENGLISH  Journalist of 
Polish-Russian origin.For 
many years associated 
with Belsat TV as a pre-
senter and editor. Curren-
tly the editor-in-chief at 
Anythwere.pl

ALEKSANDRA 
BUDKA

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

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

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

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

TOMASZ 
SAGAN

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

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

MAREK
KACPRZAK

Dziennikarz i szef wielu 
redakcji. Obecnie związa-
ny na stałe z Wirtualną 
Polską, gdzie prowadzi 
program „Tłit”, w którym 
rozmawia z najważniejszy-
mi politykami.

ENGLISH A journalist 
and editor-in-chief. At 
present, he works at Wir-
tualna Polska, where he 
hosts a talk show ‘Tłit’ 
with top politicians.
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PRZYSTANEK DRUGI: 
ŚLADAMI ALEKSANDRA 
WIELKIEGO
Około 50 km na północ od Ammanu znaj-
duje się miasto Jerash. Założone między 
III a IV wiekiem p.n.e. przez Aleksandra 
Wielkiego i jego generała Perdikkasa, kry-
je w sobie ruiny jednego z najlepiej zachowa-
nych rzymskich miast z okresu starożytno-
ści. Nie w regionie – na świecie. Ogromne 
forum owalne, dwa teatry, liczne ła źnie, 
hipodrom z widownią na 15 tysięcy osób 
i niezliczona ilość świątyń sprawiają, że 
mimo palącego słońca i  wszechobec-
nego pyłu, niektórzy turyści chodzą wy-
prostowani i  trochę dumni – zupełnie 
jak rzymianie, którzy w 63 r. p.n.e. przy-
łączyli Jerash i  otaczające go ziemie do 
rzymskiej prowincji Syrii, a następnie do 
Decapolis.

PRZYSTANEK TRZECI: 
GŁĘBOKA DEPRESJA
Na terenie Jordanii i Izraela znajduje się naj-
niżej położony punkt na naszej planecie 
– Morze Martwe. Lustro wody ciągle się 
obniża, będąc aktualnie na 422 m p.p.m. 
W ciągu ostatnich 40 lat powierzchnia mo-
rza zmniejszyła się o blisko 30%, a każdy 

N I E M A O S OBY, KT ÓR E J Z W R A Ż E N I A 
NA W I D OK SK A R BC A N I E O T WOR Z Y 
SI Ę BUZ I A A Ż D O SA M E J Z I E M I 

– TA K JA K BOH AT EROM F I L M U. 

kolejny spadek poziomu wody może mieć 
w przyszłości katastrofalne skutki. 

Morze Martwe słynie ze swojego błota, któ-
re jest niczym innym jak glinką pełną minera-
łów, która odżywia skórę i regeneruje ją, jak ża-
den inny produkt na świecie. Choć jej zapach 
nie należy do najprzyjemniejszych (w końcu 
jest to muł odkładający się na brzegu morza), 
służy nie tylko do celów kosmetycznych, ale 
także leczniczych. Z powodzeniem radzi sobie 
z wieloma alergiami, stanami zapalnymi, trą-
dzikiem czy chorobami stawów. Kąpiel w tym 
niezwykłym zbiorniku wodnym to nie lada 
przeżycie, bo ze względu na wysoką zawartość 
soli, nie da się w nim utonąć. Ciepła i bogata 
w minerały woda pobudza metabolizm orga-
nizmu, oczyszczając go przy okazji z toksyn. 
To wszystko brzmi tak pięknie, że gdzieś na 
pewno jest haczyk. I niestety jest – na terenie 
kraju znajduje się tylko jedna publiczna plaża, 
a wstęp na nią kosztuje 20 JOD (około 100 zł). 

Morze Martwe, poza cudownymi właści-
wościami regenerującymi ciało, słynie rów-
nież z  surowego i  niedostępnego brzegu, 
który bywa czasem bardzo niebezpieczny. 
Z daleka łatwo rozpoznać dzikie plaże, ale 
żeby się na nie dostać, trzeba zejść ze stro-
mych, pełnych osuwających się kamieni 
i błota zboczy, mijając po drodze hałdy śmie-
ci i ostrych przedmiotów. Ponieważ poziom 
wody spada obecnie o 1 metr rocznie, spada 
również poziom wód gruntowych, które wy-
płukują podziemne warstwy solanki w po-
bliżu linii brzegowej. Napływająca słodka 
woda rozpuszcza warstwy soli, tworząc pod-
powierzchniowe wgłębienia, które później 
przeradzają się w dziury. Miejsce ich wystą-
pienia jest niemożliwe do określenia, dlatego 
tak niebezpieczne jest chodzenie samotnie 
brzegiem Morza Martwego – nowo powsta-
ła dziura może mieć zaledwie metr głęboko-
ści, ale może mieć również dwadzieścia.

rólestwo Jordanii jest jednym z najbezpieczniej-
szych państw wśród krajów arabskich, choć ze 
względu na sąsiadów, takich jak Syria czy Arabia 

Saudyjska, jest niesłusznie oceniane jako miejsce pełne 
zagrożeń dla współczesnego turysty. Cóż za ogromna 
pomyłka! Jordania pełna jest uprzejmych i wykształco-
nych ludzi, którzy z ogromną chęcią dzielą się z obcymi 
kulturą i obyczajami swojego kraju.

PRZYSTANEK PIERWSZY: AMMAN 
I JEGO PANORAMA
Sercem Ammanu jest cytadela, na której wznosi się zbu-
dowana za czasów panowania cesarza Marka Aureliusza 
świątynia Herkulesa. Dookoła rozciąga się niesamowity 
widok na metropolię – fale białych domów oblewają po-
bliskie wzniesienia, a między nimi dumnie prezentuje 
się amfiteatr mogący zmieścić blisko 6 tysięcy osób. Na 
terenie królewskiego kompleksu mieszkalnego znajduje 
się 120-metrowy maszt z flagą Jordanii, która powiewa 
nad wzgórzami, napawając dumą mieszkańców kraju. 

W jednej z ciasnych uliczek w centrum miasta 
znajduje się słynna restauracja Hashem (czynna całą 
dobę!), w której jada nawet król wraz ze swoją rodzi-
ną. Można tu zjeść przepyszny posiłek za zaledwie 
kilka dinarów i najeść się nim tak bardzo, że zwiedza-
nie najciekawszych zakątków miasta będzie musiało 
zostać odłożone na kilkanaście minut – z tak pełnym 
brzuchem nie da się chodzić!

K
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PRZYSTANEK CZWARTY: 
KOLEJNY INDIANA JONES
W skalnej dolinie gdzieś pośrodku kraju 
znajduje się różowe miasto wykute w ska-
łach. Prowadzi do niego tylko jedna dro-
ga – wąwóz Al-Siq. Petra, bo o niej mowa, 
to jeden z siedmiu nowych cudów świata, 
który po prostu trzeba w życiu zobaczyć. 
Gdy błądzi się między wysokimi ścianami 
kanionu, a zza kolejnego nudnego zakrętu 
wyłania się wreszcie fasada Al Khazneh – 
najsłynniejszego budynku w Jordanii – to 
każdy na pół minuty staje się prawdziwym 
Indianą Jonesem z filmu „Ostatnia krucja-
ta”. Nie ma osoby, której z wrażenia na wi-
dok skarbca nie otworzy się buzia aż do sa-
mej ziemi – tak jak bohaterom filmu. 

Petra była kiedyś stolicą królestwa Na-
batejczyków, którzy zamieszkiwali miasto 
już od VI w p.n.e. W głąb miasta prowadzi 
ulica Fasad, gdzie znajduje się ponad 60 
wykutych w skałach domów i grobowców, 
wznoszących się obok pięknego, dwukrot-
nie zniszczonego teatru. 

Choć skarbiec jest najbardziej rozpo-
znawalnym elementem Petry, to Ad Dajr 
– Klasztor – jest zwieńczeniem wizyty 
w skalnym mieście. Klasztor leży u podnó-
ża wzniesienia Dżabal-Ad-Dajr, a prowadzi 
do niego 800 wykutych w skałach schodów. 
Można dostać się do niego o własnych si-
łach lub na grzbiecie maleńkich osiołków, 
co nie jest dobrym pomysłem, biorąc pod 
uwagę, że trasa pod górę zajmuje godzinę 
z licznymi przystankami na zdjęcia. 

Na wizytę w Petrze należy poświęcić cały 
dzień. Wędrowanie między grobowcami 
i świątyniami wykutymi w skałach jest nie-
zwykłym przeżyciem, dlatego o wiele lepiej 
zwiedzać miasto na własnych nogach, niż 
na czterech cudzych.

PRZYSTANEK PIĄTY: GDZIE 
JEST MATT DAMON?
Na południu kraju znajduje się miejsce, które 
chyba miało należeć do innej planety. Słynie 
z wiatru przemykającego między licznymi 
kanionami, z  nietypowych formacji skal-
nych, które stoją samotnie pośrodku piasz-
czystego obszaru, oraz kolorów, które swoją 
intensywnością przywodzą na myśl czwartą 

planetę od słońca. Pustynia Wadi Rum dzię-
ki głębokiej, czerwono-pomarańczowej sza-
cie, wielokrotnie brała udział w filmach po-
święconych tematyce odkrywania kosmosu. 
To właśnie tutaj były kręcone takie hollywo-
odzkie produkcje jak „Prometeusz”, „Trans-
formers: Zemsta upadłych”, „Czerwona 
Planeta” oraz „Marsjanin”, gdzie przystojny 
Matt Damon utknął samotnie na czerwonej 
pustyni, sadząc ziemniaki i czekając na ratu-
nek. Zamiast sadzonek, których na próżno tu 
szukać, można znaleźć miliony gwiazd, które 
w bezksiężycową noc świecą nad najpiękniej-
szą częścią kraju. 

Jordania jest wyjątkowym miejscem, 
pełnym fascynującej historii, przepysznego 
jedzenia i niezwykle gościnnych mieszkań-
ców. Niepowtarzalność narodowych skar-
bów, takich jak Petra, Góra Nebo czy pu-
stynia Wadi Rum, sprawiają, że wybór tego 
kraju na kolejne wakacje nie powinien stać 
dłużej pod znakiem zapytania! 

ENGLISH 

JORDANIE IN 5 STOPS

The Hashemite Kingdom of Jordan is one 
of the safest Arab countries, but it is often 
unjustly regarded as a dangerous tourist 
destination because it borders Syria and 
Saudi Arabia. What a big mistake! Jordan 
is full of friendly and educated people who 
gladly welcome visitors in their country.

STOP NO. 1: AMMAN AND 
ITS PANORAMA
The heart of Amman is the Amman Citadel 
with the Temple of Hercules built during 
the reign of emperor Marcus Aurelius. The 
Citadel gives amazing panoramic views of 
the metropolis, with rows of white houses, 
surrounding hills and an amphitheatre with 
seating for up to six thousand people. At the 
site of the palatial complex, there is 120-me-
tre pole with a flag of Jordan flying over the 
hills, filling people with pride and joy. 

On one of narrow streets in the city centre, 
you’ll find famous Hashem Restaurant (open 
round the clock!), visited even by the king 
and his family. The restaurant serves deli-
cious meals at an accessible price. When you 

eat your fill, sightseeing will have to wait a few 
minutes – you can't walk on such a full stomach!

STOP NO. 2: FOLLOWING 
THE STEPS OF ALEXANDER 
THE GREAT
About 50 kilometres north of Amman, 
there is the city of Jerash. It was founded 
between the 3rd and the 4th century BC by 
Alexander the Great and his general Per-
diccas and it boasts the ruins of one of the 
best preserved Ancient Roman cities (not 
in the region – in the world). A huge oval 
forum, two theatres, numerous commu-
nal baths, a hippodrome with seating for 
up to 15 thousand spectators, and a huge 
number of temples make tourists stand 
straight and walk proud despite the scorch-
ing sun and ever-present dust – just like the 
Romans, who annexed Jerash and the sur-
rounding lands to the Roman province of 
Syria and later to Decapolis.

STOP NO. 3: DEEP 
DEPRESSION
In the area of Jordan and Israel, there is 
the lowest point on the Earth – the Dead 
Sea. Its surface level is constantly drop-
ping, at present being 422 m below sea lev-
el. Within the last 40 years, the sea sur-
face has been reduced by about 30%, and 
every drop of the surface level can have di-
sastrous consequences in the future. 

The Dead Sea is known for its mud – min-
eral clay, which nourishes and renovates the 
skin like any other product in the world. De-
spite its unpleasant smell (after all, it's mud 
accumulated on the shore), it has many ap-
plications – not only in cosmetics, but also 
in medical treatments. It is used for allergies, 
inflammatory conditions, acne and joint dis-
orders. Bathing in the Dead Sea is quite an 
experience as because of its high salinity, one 
cannot sink in it. The water is warm and 
rich in minerals, it boosts metabolism and 
detoxifies the body. It all sounds so well 
that there must be a catch to it somewhere. 
Well, there is – there is only one public 
beach in the country, and the admission is 
JOD 20 (about PLN 100). 

Besides its miraculous properties regen-
erating the body, the Dead Sea is also known 
for its rough and inaccessible shore, which can 
sometimes be dangerous. Wild beaches are 
visible from afar, but to get there, one needs 
to go down steep slopes with sliding rocks and 
mud and pass heaps of garbage and sharp ob-
jects. Since the surface level drops by 1 metre 
a year, the level of groundwater lowers, too. 
Sweet water dissolves buried salt layers, cre-
ating subsurface hollows, which later turn 

NA TER EN IE JOR DA N II I IZR A ELA 
Z NA JDUJE SIĘ NA J N IŻEJ 

POŁOŻON Y PU N KT NA NASZEJ 
PLA N ECIE – MOR ZE M A RTW E.
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into holes. It’s impossible to determine their 
location, which makes walking alone by the 
shore so dangerous – a newly-formed hole 
may be one metre deep, but it can also be 
twenty metres deep as well.

STEP NO. 4: BE INDIANA
JONES
Somewhere in the middle of the country, in 
a rocky valley, there is a pink city carved out 
in the rocks. There is only one entrance to the 
city – through the Siq Gorge. Petra is one of 
the new seven wonders of the world, which you 
simply can't pass up. Walking among the high 
walls of the canyon, you will see the front of Al 
Khazneh – the best known building in Jordan 

– and for half a minute, you will feel like real In-
diana Jones of+ ‘The Last Crusade’. The sight 
of the treasury will make your jaw drop – just 
like it did in the film. 

Petra once was the capital of the Kingdom 
of Nabataeans, who lived in the city from the 
6th century BC. On the Street of Facades, 
which leads to the city centre, you will find 
over 60 houses and tombs carved out in rocks 
and a beautiful theatre building, which has 
been damaged twice. Although the Treasury 
is the most recognisable site in Petra, the ic-
ing on the cake is Ad Deir – the Monastery. It 
is situated at the foot of Jabal al-Deir Mount. 
To get to the top, you need to climb up 800 
stairs carved out in the rocks. You can also get 

there on a little donkey, but it isn’t a good idea 
given the fact that the journey takes an hour, 
including numerous stops for taking pictures. 
Sightseeing in Petra is an all-day trip. Walking 
among tombs and temples carved out in the 
rocks is an incredible experience, so it’s much 
better to move on your own legs instead of 
someone else’s.

STEP NO. 5: WHERE IS 
MATT DAMON?
In the south of the country, there is a place 
which looks like it’s on another planet. It is 
renowned for the wind blowing among can-
yons, unusual rock formations standing alone 
in the middle of the sandy area, and intensive 
colours, which make you think of the fourth 
planet from the Sun. Because of its intense 
red and orange colours, Wadi Rum Desert has 
appeared in many films about the space. It 
was the set of a number of Hollywood produc-
tions, such as ‘Prometheus’, ‘Transformers: 
Revenge of the Fallen’, ‘Red Planet’ and ‘The 
Martian’, in which handsome Matt Damon got 
stuck alone on the red desert, planting pota-
toes and waiting to be saved. Instead of crops, 
which you won't find here, you will see mil-
lions of stars shining over the most beauti-
ful part of the country on a moonless night.

Jordan is a special place with fascinating 
history, delicious food, and friendly and wel-
coming people. The uniqueness of its trea-
sures, such as Petra, Mount Nebo and Wadi 
Rum Desert, makes it a perfect holiday des-
tination. Come see for yourself! 



Waleczni to rzetelna, rzemieślnicza, czy-
sta przyjemność czerpiąca garściami ze spu-
ścizny superbohaterskich opowieści. Nie jest 
to może szczyt intelektualnych igraszek, ale 
jako wczasy dla mózgu sprawdza się doskona-
le, pojąc ładnymi rysunkami i wartką akcją. 

ENGLISH 

SUPERHERO HOTCHPOTCH

There are various forms of entertainment, but 
according to the dictionary, the goal stays the 
same: to relax and have fun. It’s sometimes 
hard to make intellectual effort after hard 
day's work. On days like these, Pulpa comes 
to the rescue. Who doesn’t like to chill out and 
immerse themselves in unreflective action 
tinged with not entirely logical plot?

Although at first Pulpa was regarded as 
an unambitious and corny pastime, it gained 
popularity over time, winning fans and mas-
ters who took it to a different level. Its name 
comes from the word ‘pulp’, which is a mix-
ture comprised of various elements. Pulpa 
successfully combines high culture with sat-
isfying popular tastes. KBOOM Publishing 
House, which is now breaking into the mar-
ket, gives us a key to the treasury full of 
top-quality pulp: Valiant Comics.

It starts with the Valiant – a closed story 
introducing the colourful Valiant universe. 
This superhero story depicts a reality simi-
lar to ours, the only difference being that it 
is home to individuals with superpowers, 
aliens, mythical characters, monsters – 
everything that is strange; so strange that 
you wouldn’t even think of that. The future 
of the Earth is put on the line. The Valiant 
has been fighting with the Immortal Enemy 
from the dawn of history. The Good loses 
this cyclical battle every time, which brings 
chaos and darkness to the planet. This time, 
however, it is going to be different. The Good 
decided to bring together the most powerful 
superheroes and turn the fate. 

As you can see, the plot isn’t original but 
rather employs well-known motifs. But I was 
surprised to find out that the imitative and 
unoriginal nature of the project is intend-
ed. The Valiant doesn't try to be anything but 
a light and easy read. Its authors, Jeff Lemire 
and Matt Kindt, aimed primarily at placing 
plenty of characters in quite a concise story 
without losing its coherence. Paolo Rivera 
and Joe Rivera, comic book artists, created 
fine and aesthetic pictures, some of which 
look like sophisticated posters. 

The Valiant is a decent, fine pleasure 
drawing extensively on popular superhero 
stories. It might not require high intellectu-
al effort, but its pretty pictures and thrill-
ing action make it a perfect book to relax. 

ażdemu służy inna rozrywka, choć we-
dług słownika PWN cel jest wspólny: 
relaks i odprężenie. Czasem po cięż-

kim dniu trudno zmusić głowę do większego 
wysiłku, wtedy na ratunek przychodzi nam 
Pulpa! Kto z nas nie lubi się odmóżdżyć, zatra-
cić w wirze bezrefleksyjnej akcji doprawio-
nej szczyptą nie do końca sensownej fabuły? 

Pulpa, choć początkowo w kulturze ko-
jarzyła się z mało ambitną i tandetną rozryw-
ką, z biegiem lat znalazła swoich entuzjastów, 
a także mistrzów wnoszących ją na inny po-
ziom. Samo tłumaczenie na język polski daje 
niezwykle przyjemny efekt pod postacią sło-
wa „miazga”. Miazga jednak bywa mieszan-
ką wielu składników i tym tropem wyruszyli 
twórcy, bez kompleksów łącząc kulturę wy-
soką z potrzebą zaspokajania popularnych 

gustów. Dzięki szturmującemu nasz rynek 
wydawnictwu KBOOM dostajemy klucz do 
skarbca wypełnionego pulpą największej ja-
kości: komiksów spod znaku Valiant Comics.

Na pierwszy ogień zaprezentowano nam 
Walecznych, zamkniętą historię pokrótce 
wprowadzającą w barwny świat uniwersum 
Valianta. W sposób typowy dla opowieści su-
perhero otrzymujemy rzeczywistość po-
dobną do naszej, różniącą się jedynie obec-
nością jednostek o nadprzyrodzonych siłach, 
kosmitów, mitycznych postaci, potworów – 
wszystkiego, co jest dziwne, a nawet tak dziw-
ne, że nigdy byście o tym nie pomyśleli. W na-
szej opowieści na szali postawiono przyszłość 
Ziemi, od zarania dziejów Wojownik toczy bój 
z Nieśmiertelnym Wrogiem. Cykliczne star-
cie za każdym razem kończy się porażką sił 
dobra, co zatapia planetę w chaosie i ciemno-
ści. Tym razem ma być jednak inaczej, dobro 
postanowiło zebrać najpotężniejszych bo-
haterów, by odwrócić przeznaczenie. 

Jak widać, fabuła nie poraża oryginalno-
ścią, a raczej eksploatuje dobrze znane wątki. 
W tym momencie spotkało mnie pierwsze 
zaskoczenie – wtórność i nieoryginalność 
całego przedsięwzięcia jest w pełni świado-
ma. Waleczni nie próbują być czymś ponad 
lekką i przyjemną odskocznią od codzienno-
ści. Twórcy Jeff Lemire i Matt Kindt mieli za 
zadanie przede wszystkim na łamach dość 
zwięzłej historii umieścić pełno bohaterów, 
nie tracąc przy tym spójności fabuły. Do tego 
rysownicy Paolo Rivera i Joe Rivera stworzyli 
niezwykle estetyczne kadry, które momenta-
mi przypominają wysmakowane plakaty. 

SUPERBOHATERSKI

           MISZMASZ

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz na www.anywhere.pl

KAMIL 
GIEDRYS
 
Miłośnik komiksów, sztuki nowoczesnej 
i mieszanych sztuk walki, a w sekrecie prawnik. 
Uważa, że jeden obraz wart jest więcej niż 1000 
słów, a gdy dodamy do niego dymek z tekstem 
to nawet 1005. Postawił sobie za punkt honoru 
promowanie sztuki komiksowej, więc bądźcie tak 
mili i sięgnijcie po jeden.

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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WIEDZIAŁEM, ŻE MUSZĘ COŚ ZROBIĆ, COŚ ZMIENIĆ. POŁĄCZYŁEM PASJĘ DO FOTOGRAFII 
I PODRÓŻOWANIA Z CHĘCIĄ POMOCY OSOBOM Z MNIEJSZYM DOŚWIADCZENIEM NA TEMAT CHOROBY, 
KTÓRA NAS ŁĄCZY. TERAZ STARAM SIĘ NIE SZUKAĆ PROBLEMÓW, TYLKO CIESZYĆ SIĘ TYM, ŻE MAM 
SWÓJ PROJEKT, ŻE ZA CHWILĘ WYLATUJĘ W KOLEJNE MIEJSCE. ŻYJĘ DNIEM DZISIEJSZYM – MÓWI 
PIOTR SOBIK, FOTOGRAF I PODRÓŻNIK, AUTOR PROJEKTU NAJWAŻNIEJSZY DZIEŃ W ŻYCIU.
TEKST Agnieszka Zawistowska 
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NAJWAŻNIEJSZY
DZIEŃ W ŻYCIU

ZDJĘCIA Piotr Sobik 
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Mówisz o sobie, że jesteś typem samotnika. 
Czy dlatego znalazłeś się ostatnio w ama-
zońskiej dżungli?
Piotr Sobik: Być może. Ciągle mnie gdzieś cią-
gnie, ciągle od czegoś uciekam. Nie wiem dla-
czego, ale wiem, że lubię być sam. Jednocześnie 
czuję się samotny, będąc sam – jest to paradoks, 
ale potrzebuję wiele czasu, żeby pobyć sam 
ze sobą. Szczególnie teraz. Mam wrażenie, że 
dopiero poznaję, odnajduję siebie i zaczynam 
wreszcie siebie rozumieć.

Dlatego powstał projekt Najważniejszy Dzień 
w Życiu? 
Projekt zrodził się naturalnie i jest częścią mnie, 
zawsze był we mnie. Czekałem aż pojawi się 
odpowiedni moment w moim życiu i kiedy 
będę odpowiednio dojrzały, aby się za niego za-
brać. Mówiąc dojrzały, mam na myśli zarówno 
dojrzałość mnie jako fotografa, jak i osoby. Nie 
bez znaczenia jest tutaj choroba, która kiero-
wała moim życiem i decydowała, kiedy muszę 
spędzić czas w łóżku. Tematyka fotografii ślub-
nej jest tylko podsumowaniem mojej 11-letniej 
pracy oraz wniosków, jakie wyciągam po tym 
okresie, czyli bardzo szybko zanikających tra-
dycjach ślubnych. 

Jak dowiadujesz się o ślubach? Czy ludzie 
sami kontaktują się z Tobą, czy znajdujesz 
ich Ty?
W Brazylii miałem tylko jedną znajomą, której 
podesłałem pomysł na projekt. Ona zaczęła 
go rozsyłać wśród swoich znajomych. Takim 
łańcuszkiem dotarłem aż do Amazonii. Sporo 
ludzi wykazało zainteresowanie: przyjeżdża do 

nich człowiek z drugiego końca świata i chce 
sfotografować ich śluby. Natomiast mój drugi 
kierunek – Etiopia, to jedna wielka niewiado-
ma. Plan jest nieco szalony. Zamierzam wylądo-

wać i poszukać choćby jednego ślubu. Zapewne 
przejdę się do paru kościołów i popytam. 

Czyli jedziesz na przypał.
Totalnie. 

Ale z jakiegoś powodu wybrałeś właśnie 
Etiopię.
Przyznam, że nie bez znaczenia była atrakcyjna 
cena biletu. Miałem w planach ciekawe, dalekie 
miejsca, w tym również Afrykę. Bilet zabuko-
wałem jakieś dwa miesiące temu. Z racji tego, 
że nie mam jeszcze sponsorów, muszę bardzo 
uważać na budżet. Bilet to już połowa sukcesu. 
A na miejscu można jakoś przeżyć. 

Jakoś?
Mówię z doświadczenia. W Brazylii nie spędzi-
łem ani jednej nocy w hotelu. Ludzie sami decy-
dowali, u kogo zatrzymam się w następnej ko-
lejności. Spędziłem dwa tygodnie w Amazonii, 
jedząc tylko ryż i fasolę. To samo, co mieszkań-
cy. Dostosowałem się do trudnych warunków, 
momentami wręcz spartańskich. Okazuje się, 
że człowiek wcale nie musi jeść tyle, ile nam się 
wydaje, żeby przeżyć. To niesłychane doświad-
czyć czegoś takiego, a następnie trzy dni póź-
niej znaleźć się na weselu wśród bogaczy, gdzie 
na stołach znalazło się wszystko, co tylko moż-
na sobie wyobrazić. Fajny kontrast. Dlatego 

O K A Z U J E  S I Ę,  Ż E  C Z Ł OW I E K  WC A L E 
N I E  M U S I  J E Ś Ć  T Y L E ,  I L E  N A M 
S I Ę  W Y DA J E ,  Ż E BY  PR Z E Ż YĆ .

N A J W A Ż N I E J S Z Y  D Z I E Ń  W  Ż Y C I U

nie boję się, jak przetrwam w Etiopii, bo wiem, 
że dam radę.  

Pokazujesz skrajności – zarówno ludzi 
biednych, jak i zamożnych. A jak Ty wid-
zisz swoich bohaterów?
W dniu ślubu ludzie, widząc obcego człowie-
ka z aparatem, często zachowują się niena-
turalnie. Dopiero z czasem, gdy przekonają 
się, że on jest szczery i normalny, ich sposób 
bycia się zmienia. I wtedy najłatwiej poka-
zać, jacy są prawdziwi. Ale i kontrastowi. To 
ma być dokument na temat ludzi – niezależ-
nie od ich statusu majątkowego. 

Który z brazylijskich ślubów zrobił na 
Tobie największe wrażenie? 
Każdy z nich był na swój sposób wyjątkowy. 
Pierwszy był bardzo podobny do ślubów, któ-
re odbywają się w Polsce. Wiążą się z nim duże 
emocje, bo od niego zacząłem projekt. Nie 

wiedziałem, jak to wszystko będzie, czy to 
się uda. Ale się udało, pomyślałem sobie: 
to się dzieje. Zaplanowałem sobie coś, w co 
mało kto wierzył i dałem radę. Drugi ślub 
– 6 homoseksualnych par, był według mnie 
najbardziej prawdziwym. Tam widziałem 
więcej emocji niż na jakimkolwiek innym 
ślubie. Oni po prostu cieszyli się, że mo-
gli to zrobić – oficjalnie stać się małżeń-
stwem. Z kolei Amazonia była egzotyczna 
sama w sobie. Na ślub do dżungli przypły-
wano łodziami, na stole znajdował się pop-
corn i ciasto kukurydziane.. Niesamowite 
przeżycie, choć momentami niebezpiecz-
ne. Wychodzisz do toalety, a konkretnie do 
lasu, i musisz uważać na węże. Jeśli jakiś 
cię ukąsi, masz słabe szanse na przeżycie 
– do najbliższego lekarza płynie się dwie 
godziny. Ostatni ślub był natomiast pełen 
przepychu. Ze skrajnie biednej Amazonii, 
gdzie bardzo zżyłem się z  ludźmi, znala-
złem się wśród bogaczy, którzy niczego 
sobie nie odmawiali. Zestawienie dwóch 
kompletnie różnych światów. 

Ten projekt, mam wrażenie, jest także 
o Tobie…
Myślę, że tak (śmiech). Miałem taki mo-
ment w życiu, że wiedziałem, że muszę coś 
zrobić, coś zmienić. I  muszę zrozumieć 
siebie. Dlaczego ja choruję? Postanowiłem 
zrobić coś zupełnie dla siebie od serca, czy-
li połączyłem pasję do fotografii i podróżo-
wania z chęcią pomocy osobom z mniej-
szym doświadczeniem na temat choroby, 
która nas łączy. Te elementy mogą przecież 
przynieść tylko pozytywne efekty. Dla 
mnie było to odnalezienie samego siebie. 
Teraz staram się nie szukać problemów, 
tylko cieszyć się tym, że mam swój projekt, 
że za chwilę wylatuję w kolejne miejsce. Nie 
myślę o rzeczach, nad którymi nie mam 
kontroli. Żyję dniem dzisiejszym. 

Co będzie, to będzie?
Życie mi pokazało, że nie mam innego wy-
boru. Moja choroba – zesztywniające za-
palenie stawów kręgosłupa – już dwa razy 
sprowadziła mnie do parteru. Pogodziłem 
się z  tym i  przestałem się bać. Był mo-
ment, że było bardzo źle. Teraz biorę życie 
takim, jakie jest i  staram się przeżyć je 
jak najpełniej. 

O czym marzy Piotrek?
Żeby było fajne, ciekawe lądowanie (śmiech). 
Zawsze, kiedy jadę do nowego miejsca, to wiem, 
że to będzie coś niesamowitego. Chcę doświad-
czyć tego znowu. A cała reszta? Lepiej nic nie 
zakładać. Mógłbym powiedzieć, że chciałbym 
wydać ten album, skończyć projekt, ale nie 
wiem jeszcze, co z niego wyniknie. Kiedy wy-
słałem swój pomysł do Stowarzyszenia 3majmy 
się razem, w krótkim czasie wszedłem w inny 
projekt i sfotografowałem 10 chorych osób. 
Zrobiliśmy wielką kampanię, zorganizowa-
liśmy wystawę w Warszawie. Nigdy wcze-
śniej nie pomyślałem, że mógłbym wybrać kil-
ka osób chorujących na to samo, co ja i pokazać 
ich historie. Nagle za pośrednictwem mediów 
mówię o chorobie, o której mało kto wie. Nagle 
moje środowisko dowiaduje się, że ja choruję, 
pojawiają się kolejne osoby, które chcą podzie-
lić się swoimi doświadczeniami. Wyniknęło 
z tego coś nowego, dobrego. 

Skoro mówimy już o projektach, warto 
wspomnieć, że wspierasz również akcję 
„Reumatyzm ma młodą twarz”.
Temat jest mi bardzo bliski. Przyjmuje się, że 
reumatyzm jest dolegliwością ludzi starszych. 
A dotyka ona także i młodych, którzy są mocno 
zdezorientowani. Nie ma dla nich dobrej pomo-
cy – medycyna jest na takim poziomie, że może 
jedynie opóźniać efekty tej choroby. Panuje jed-
na wielka dezinformacja. Ludziom zawala się 
życie. Dowiadują się, że będzie do nich powra-
cał straszny ból, muszą stale przyjmować leki 
i wiedzą, że średnio u nich z przyszłością. 

Najważniejszy Dzień w Życiu w takim razie 
wcale nie dotyczy jedynie tematyki ślubnej.
Bardzo chciałbym pokazać, że świat wca-
le nie jest taki straszny. Przerażają mnie 
zachowania ksenofobiczne. Wielokrotnie 
słyszałem: nie jedź tam, tam jest dziko i niebez-
piecznie. I z takim nastawieniem jechałem do 
Brazylii. A okazało się, że jest zupełnie inaczej. 
Staram się walczyć ze stereotypami i mam na-
dzieję, że odczaruję również Etiopię, pokazu-
jąc, że nie jest to jedynie najbiedniejszy kraj na 
świecie, do którego nie należy jechać. 

Co wcale cię nie powstrzymuje. 
W żaden sposób. Chcę tam dotrzeć i przede 
wszystkim sam wyrobić sobie zdanie. Wiem, że 
nikogo do tego nie przekonam tylko dlatego, że 
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tam byłem. Mam nadzieję, że pomogą mi w tym 
moje zdjęcia, które pokażą, jak jest naprawdę. 
Ostatnio zostałem zaproszony do przedszkola 
i pokazałem maluchom amazońskie dzieciaki: 
w jakich warunkach mieszkają, co jedzą, że nie 
mają telefonów ani komputerów. Sześciolatki 
były tym bardzo zainteresowane, Już wiedzą, 
jak wygląda Brazylia, jakie dzieciaki tam miesz-
kają i że jest inny świat, równie pozytywny.

Brazylia, Etiopia, jakie jeszcze kierunki masz 
w planach?
Bardzo chciałabym zobaczyć Himalaje, ciągnie 
mnie do Nepalu. Na pewno jeszcze Kirgistan. 
Wiem, że nadal praktykowane jest porywanie 
dziewczyn i zawożenie do domu przyszłego 
pana młodego, gdzie aranżuje się ślub. To jed-
nak temat na kilka miesięcy. Najważniejsze jest 
zbliżenie się do ludzi. 

ENGLISH 

THE MOST IMPORTANT DAY IN
YOUR LIFE

‘I knew I had to do something, change some-
thing. I combined my passion for photography, 
travelling, and my willingness to help people 

who know less about our disease. At present, 
I’m trying not to look for problems but enjoy 
the fact that I can carry out my own project and 
I’m flying someplace new soon. I seize the day,’ 
says Piotr Sobik, a photographer and traveller, 
the author of the project The Most Important 
Day in Your Life.

You say you’re a lone wolf. Is that why you 
have been to the Amazon Jungle recently?
Piotr Sobik: Perhaps. I like to be on the go; 
I’m running from something all the time. 
I like to be alone; I don’t know why. At the 
same time, I feel lonely when I’m alone – 
it’s a paradox, but I need a lot of time alone 
with myself. Especially now. It seems to me 
that I’ve just started to discover and under-
stand myself.

Is that why you’ve launched the project The 
Most Important Day in Your Life? 
The project originated naturally and is 
a part of me; it has always been within me. 
I  was waiting for a  good time in my life 
when I would be mature enough to carry it 
out – mature both as a photographer and 
a person. My disease is also not without 

significance; it has affected my life and 
decided when I had to be in bed. Wedding 
photography is only a summary of 11 years 
of my work and the conclusions I’ve made 
after that period relating to vanishing wed-
ding traditions. 

How do you learn about weddings? Do cou-
ples call you or do you find them yourself?
I told about the project to only one friend 
in Brazil. She told her friends about it, and 
that’s how I ended up in Amazonia. Plenty 
of people expressed interest in the pro-
ject: a man comes from the other side of 
the world and wants to photograph their 
wedding. The other direction – Ethiopia – 
is a great unknown. The plan is crazy. I’m 
going to go there and look for at least one 
wedding. I suppose I’ll visit a few chur-
ches and ask. 

It’s a crazy run then.
Totally. 

But you’ve chosen Ethiopia for a reason.
I  must admit that an attractive price of 
plane tickets was not without significan-
ce. I intended to visit fascinating faraway 
places, including Africa. I booked a ticket 
about two months ago. I  don’t have any 
sponsors yet so I need to watch my budget. 
A ticket is half the battle. When I get there, 
I’ll manage somehow.

Somehow?
I’m speaking from experience. When I was 
in Brazil, I haven’t spent a night in a hotel. 
People decided where I’d stay next. I spent 
two weeks in Amazonia, eating only rice 
and beans. Just like the locals. I adapted 
to that difficult situation and sometimes 
even Spartan conditions. It turns out that 
we don’t need to eat as much as we think. It 
was amazing to experience that and three 
days later attend a glamorous wedding with 
tables full of delicious food. It was a nice 
contrast. That's why I’m not afraid to go to 
Ethiopia; I know I’ll manage.

You capture the extremes – the poor and the 
rich. How do you see your couples?
On a wedding day, people often act unnatu-
ral in the presence of a photographer. But, 
over time, when they see that he’s honest 
and normal, their behaviour changes. And 
that’s when it’s easiest to show how true they 
are. But also full of extremes. It’s supposed 
to be a documentary about people – regard-
less of their social and financial status. 

Which Brazilian wedding has impressed 
you the most? 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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PISARZ
OPERACYJ N Y

L U D Z I E  /  P E O P L E2 6 – 2 7

TEKST Andrzej Saramonowicz   ZDJĘCIA Dorota Czoch

PISARZ I SZPIEG – OBIE TE PROFESJE ŻYJĄ Z PRAWDY, UKRYTEJ SZCZELNIE POD MASKAMI 
TYSIĘCZNYCH FIKCJI. ZAZWYCZAJ KROCZĄCE ODDZIELNYMI ŚCIEŻKAMI, W OSOBIE MOJEGO 
ROZMÓWCY ZESZŁY SIĘ W JEDNO. NIE MAM ZATEM ŻADNYCH ZŁUDZEŃ, ŻE W NASZEJ ROZMOWIE 
MISTYFIKACJA I ZMYŚLENIE WEZMĄ GÓRĘ NAD SZCZEROŚCIĄ. NIE DBAM ZRESZTĄ O TO. 
CZEMUŻ MIAŁBYM ŻĄDAĆ PRAWDY OD VINCENTA V. SEVERSKIEGO, SKORO CZŁOWIEK O TAKIM 
NAZWISKU NIE ISTNIEJE? WSZAK TO WYŁĄCZNIE ARTYSTYCZNE ALTER EGO PUŁKOWNIKA 
WŁODZIMIERZA SOKOŁOWSKIEGO, WIELOLETNIEGO FUNKCJONARIUSZA POLSKIEGO WYWIADU, 
CZŁOWIEKA O NIEJASNEJ, A PRZED TO KONTROWERSYJNEJ BIOGRAFII , JEDNA Z WIELU JEGO 
PRZYKRYWEK, KTÓRYCH UŻYWAŁ W TRAKCIE SWOJEGO PODZIEMNEGO ŻYCIA. WSZELAKO CZY 
JA CHCĘ ROZMAWIAĆ Z SOKOŁOWSKIM? NIE ! CIEKAWI MNIE WYŁĄCZNIE WYMYŚLONY SEVERSKI 
I JEGO OPOWIEŚĆ O SOKOŁOWSKIM. ILE W NIEJ PRAWDY, A ILE BLAGI – NIE MA TO DLA MNIE 

ZNACZENIA. NAJWAŻNIEJSZE, BY WCIĄGAŁO. O TO PRZECIEŻ CHODZI W LITERATURZE. 

P I S A R Z  O P E R A C Y J N Y
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Polski Stieg Larsson. Lubi Pan, jak tak o Panu mówią?
Nie znoszę. 

Dlaczego? Przecież to pisarz o światowej
sławie, doskonale się sprzedający, a jego trylogia 
„Millenium”… 
Ale straszny był z niego nudziarz! 

Znał go Pan?
Oczywiście! W pierwszej połowie lat 90. XX wieku pra-
cowałem w Instytucie Polskim w Sztokholmie jako at-
taché prasowy…

Boże, chyba każdy szpieg pracował jako attaché 
prasowy! 
Bo to najlepszy sposób dotarcia do miejscowych dzien-
nikarzy, a oni są zawsze świetnym źródłem informacji. 

Nie uwierzę, że Stieg Larsson był Pańskim źródłem 
informacji…
On nie był specjalnie komunikatywny. 

Ostrożny czy mruk? 
Raczej nudziarz, już mówiłem. Wydawał wtedy pismo an-
tyfaszystowskie, był trockistą. Zresztą cała jego rodzina 
była mocno lewicująca. Szwedzcy naziści związani z ru-
chem White Power drukowali wtedy w Polsce swoje ma-
teriały, bo u nich to było niemożliwe. Larsson przychodził 
do mnie do Instytutu Polskiego i wypytywał, jak to jest, że 
w Polsce odradza się faszyzm.

Dwadzieścia pięć lat temu już to widział? Przenikliwy 
umysł, a Pan mówi, że nudziarz. 
Ale od niego nie można było się  dowiedzieć niczego cie-
kawego. Co dla mnie jako szpiega było mało wartościo-
we. Ja miałem wśród kontaktów naprawdę wybitnych 
dziennikarzy szwedzkich i na nich się koncentrowałem, 
a ten ciągle przychodził, kopcił fajki i pytał, skąd się to 
bierze, że Polacy, którzy tyle wycierpieli od faszystów, 
sami w to wchodzą.

I co mu Pan odpowiadał? 
Że nie mam pojęcia. Bo ja się Polską wtedy nie intereso-
wałem, ja chciałem wiedzieć, co się w Szwecji dzieje. Więc 
żeby już przestał mnie męczyć, wydzwaniałem do Polski, 
żeby zebrać dla niego pewne informacje.

Dość skutecznie, bo wątek drukowania w Polsce 
pojawił się potem w „Millenium”. 
W ogóle mi nie wyglądał na kogoś, kto może pisać książki. 

A my wyglądamy na takich?
My tak. (śmiech)

To jaki był ten Stieg Larrson? 
Ciężko uzależniony od kawy i papierosów. 

Też jak my. 
Ale on akurat dostał od tego zawału. I siłą rzeczy nasz 
kontakt się zakończył. Zwłaszcza że ja niedługo po-
tem wróciłem do Polski. A po latach ktoś mi przysłał 
ze Szwecji „Millenium”. To był tam wielki hit, nie mia-
łem jednak pojęcia, że to ten właśnie Larsson napisał, 
bo Larssonów tam tylu, ilu u nas Kowalskich. Podobała 
mi się ta książka bardzo, napisana lekko, z pełnokrwi-
stymi postaciami i nawet mi nie przeszkadzało, że Szwe-
cja w niej mało prawdziwa. A kiedy skończyłem czytać, 
przyjrzałem sie zdjęciu na okładce. „Ja pierdolę, znam 
tego gościa!”- zakrzyknąłem.

Z podziwem czy niedowierzaniem?
Nie mogłem wyjść ze zdumienia. Taki cymbał, a taką 
książkę napisał! Kurwa, to ja też będę pisał! (śmiech)

Odmalował mi Pan teraz „Narodziny Severskiego” nie 
gorzej niż Boticcelli swoją Wenus. 
Całkiem serio jednak, to te narodziny miały miejsce chy-
ba dużo, dużo wcześniej. Bo każdy szpieg bardzo dużo pi-
sze, a kto tego nie potrafi, nie nadaje się do zawodu. 

Jak rozumiem, Pan nigdy nie miał z tym problemu? 
Jako pracownik wywiadu napisałem tysiące, dziesiątki 
tysięcy stron. Raporty operacyjne, sprawozdania z wer-
bunku agentów, zgody na przeprowadzenie jakiejś opera-
cji – to wszystko wymaga bardzo szczegółowych opisów. 
Bardzo często są tam szczątki dialogów lub charaktery-
styka postaci.

Czyli poniekąd dzieło literackie.
Paraliterackie z pewnością. Bo w bardzo suchych zapi-
sach nie da się zniuansować opisywanej materii, wykazać 
jej wielowarstwowości.
 
To i psychologia musi się pojawiać w takich raportach. 
Oczywiście, że się pojawia! Przecież werbunek agen-
ta rozpoczyna się od rozpoznania słabych i mocnych 
stron człowieka. 

By wiedzieć, co nakłuwać?
Otóż to. Czysta psychologia. 

Jak długo trwa takie rozpracowywanie?
Czasami lata. 

A czy w trakcie tych lat pojawia się więź między pra-
cownikiem wywiadu a przewerbowywanym obiektem? 
Film i literatura lubią budować takie historie. 
To są bzdury. Nie ma żadnej więzi. 

Dlaczego? Przecież często to muszą być bliskie, 
często przyjacielskie kontakty. Siłą rzeczy może 
pojawić się sympatia. 
Agent to nie jest człowiek.

N I E  M A M  Z AT E M  Ż A D N YC H
Z Ł U D Z E Ń,  Ż E  W   N A S Z E J 

RO Z M OW I E  M I S T Y F I K AC JA 
I   Z M Y Ś L E N I E  W E Z M Ą  

G Ó R Ę  N A D  S Z C Z E RO Ś C I Ą .

P I S A R Z  O P E R A C Y J N Y
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Nie człowiek? A kto?
Źródło informacji. Przyjaźń jest tylko 
udawana, służy wyłącznie zadaniu. Szpieg 
musi mieć jednak całkowitą kontrolę nad 
swoimi emocjami związanymi z  prowa-
dzonymi przez siebie agentami. I  jeśli 
przyjdzie potrzeba, by ich spalić, czyli 
rzucić ich na pożarcie kontrwywiadow-
czych służb jego kraju, to musi to zrobić 
bez wątpliwości.

A w jakich okolicznościach się to robi?
Najczęściej, kiedy trzeba ochronić inną 
operację.  

I łzy się wówczas nie roni nad kimś, z kim 
się spędziło lata w bliskim kontakcie?
Poza nielicznymi wyjątkami agent to 
szmata. Zwerbowałem niemało agentów 
i powiem Panu, że wszyscy pracowali z ni-
skich pobudek. 

Pieniądze? 
Nie zawsze. Nad wyraz często nadmierne, 
a nie zaspokojone ambicje. Chęć zaspoko-
jenia własnej próżności. Wszelkiego rodza-
ju kompleksy, tak zwana chęć pokazania 
wszystkim. Postawa: wy mnie nie docenia-
cie, to ja was załatwię, niech was szlag trafi! 

Z W ER BOWA ŁEM N IEM A ŁO AGENTÓW 
I POW IEM PA N U, ŻE WSZ YSCY 

PR ACOWA LI Z N ISK ICH POBU DEK. 

Zatem jeśli obiekt obserwowany przez 
wywiad objawia takie postawy, to wówczas 
zjawiacie się wy i mówicie: „możesz to 
wszystko mieć, tylko podpisz cyrograf”? 
Czuję w tym zapach siarki. 
Być może, ale piekło ci ludzie noszą już od 
dawna w sobie. Nie trzeba ich do niego prze-
konywać, wystarczy dać mu ujście.

A w czym się to ich piekło objawia?
Najczęściej w specyficznych potrzebach. Bo 
rzeczą oczywistą jest, że ludzie mają potrze-
by i dążą do ich realizacji. Większość z nich 
da się kupić za pieniądze, ale nie wszystkie. 

Na przykład jakie?
Na przykład chęć bycia najlepszym agen-
tem na świecie. 

Superbohaterem z odwróconym 
znakiem? Herosem zła? To brzmi 
strasznie dziecinnie. 

P I S A R Z  O P E R A C Y J N Y

To jest tęsknota za mocą. Potężna siła. Nigdy nie nale-
ży tego bagatelizować. 

I czego jeszcze nie da się kupić za kasę, co może 
podsunąć człowiekowi obcy wywiad?
Pomocy w budowaniu kariery. Albo w realizacji oso-
bliwych pragnień seksualnych. 

Ego i zboczenia?
Dokładnie! To idealna pożywka, na której wyrastają 
najpiękniejsze kwiaty w ogrodach wywiadu.

Chce Pan powiedzieć, że wywiady pomagają pedofi-
lom w realizacji ich potrzeb?
Pedofili się akurat z oczywistych względów nie werbu-
je. I socjopatów. Ale to dlatego, że są narwani. Za dużo 
w nich złych emocji. Tacy ludzie są niesterowalni. 

Że się tak wyrażę: uff. 
Tu muszę jedną istotną rzecz dopowiedzieć: werbowa-
nie agentów to jest bardzo zaawansowany proces, tech-
nologia niemalże. Poza tym agent szantażowany to zły 

agent. Jeśli czuje się przymuszany, rodzi się niechęć do 
współpracy. A jeśli przymus narasta, wówczas taki czło-
wiek zaczyna konfabulować albo przesyłać bezwarto-
ściowe informacje. A to nas wpędza i w koszty, i w czas, 
i w dezinformację. Co gorsza, przymuszany agent za-
wsze jest bardziej skłonny do podwójnej zdrady. Istnie-
je poważne ryzyko, że pójdzie do swojego kontrwywia-
du i za cenę darowania winy, zgodzi się na podwójną 
grę. I co wtedy mamy? Mamy, kurwa, pasztet. Bo obca 
służba zaczyna nas świadomie dezinformować. 

Zatem najlepsi są ci, którzy pracują świadomie 
i chętnie. 
Tacy dają większe gwarancje, że przekazywane przez 
nich informacje będą prawdziwe. A  przecież tylko 
o takie wywiadom chodzi. Dlatego właśnie werbunek 
na materiałach tzw. obciążających praktycznie się nie 
odbywa. Musi być bardzo specyficzna okoliczność. 

Jaka?
Do jakiegoś konkretnego zadania trzeba czasem kogoś 
przymusić. Ale to są bardzo sporadyczne przypadki. 
Najważniejszy jest element dobrowolności i świadomo-
ści. A to jest bardzo trudne, bo jak się Pan domyśla, nie 
jest łatwo przekonać Chińczyka, Rosjanina czy Białoru-
sina, żeby zdradził swój własny kraj – czyli także żonę, 
dzieci, przyjaciół, całą swoją tradycję i historię – i wie-
rzył przy tym, że dobrze robi. Zwłaszcza że my werbuje-
my ludzi ze społecznego topu. To nie są przestępcy czy 
stróże na bramie. 

Zależy czyja brama. 
No owszem, są bramy, do których stróże bardzo mogą 
się przydać. Ale generalnie werbujemy generałów, mi-
nistrów, wpływowych redaktorów, czyli ludzi, którzy 
mają dostęp do wartościowej, tajnej informacji. Nas 
nie interesują  informacje z  internetu. Jeśli coś jest 
w internecie, to dla nas jest bezwartościowe. Nas in-
teresuje tylko to… 

…co dopiero ma być w internecie. 
Powiem więcej: co nawet nie jest jeszcze w tajnych pla-
nach, ale dopiero rodzi się w głowach najważniejszych 
ludzi w państwie, na terenie którego działamy. I tu wra-
camy do wspomnianych wcześniej ludzkich wad i sła-
bości. Zadaniem wywiadu jest szczegółowa obserwacja 
ludzi z topu i doszukiwanie się ich wad ukrytych. Trze-
ba więc je umieć zidentyfikować. A czasami tak zadzia-
łać, aby te wady się uwidoczniły. 

Na to potrzeba czasu. 
Czasami bardzo dużo. Ludzie nie zdają sobie sprawy, 
że podlegają czasami wieloletniej obserwacji i rozpra-
cowywaniu. I że wywiad szuka możliwości dotarcia 
do takiego człowieka, czasami nawet czyniąc dobro 
w jego życiu.

Co Pan przez to rozumie? 
Na przykład sytuację, że ktoś ma ciężko chore dziec-
ko, a my mu naprawdę i skutecznie pomagamy w le-
czeniu. Wytwarzamy wówczas relację emocjonalną 
z jego strony. Wdzięczność. 
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I on z tej wdzięczności zdradza swój kraj 
i potem współpracuje z wami? 
Każdy agent jest inny, nie ma dwóch takich 
samych na świecie. Ale pewne zasady są. 
I każdy wywiad je stosuje. 

Jakie to zasady? 
Agent ma się czuć maksymalnie komforto-
wo. Nie może się stresować. Musi mieć wraże-
nie, że wszystko jest jak najlepiej przygotowa-
ne, a on sam jest bezpieczny. 

Do momentu, kiedy uznacie, że trzeba go 
spalić?
Ale on tego wiedzieć nie może. On ma 
mieć wrażenie, że jest elementem nie-
zwykle istotnym. Że robi coś dobrego. 
Pracuje dla pokoju na świecie, przyjaźni, 
dobra własnej rodziny. Ale w  cokolwiek 

on wierzy, to i tak każdy wywiad chce, by 
zawsze w jego relacji z agentem pojawiły 
się pieniądze. 

Dlaczego?
Bo pieniądze, zwłaszcza w gotówce, mają 
magiczną siłę. (śmiech)

Uzależniają? 
W  wywiadzie nie ma kas fiskalnych, nie 
płacimy kartami kredytowymi. Dajemy 
tylko gotówkę. A gotówka zawsze dobrze 
działa na ludzką psychikę. Zwłaszcza że 
często przepłacamy. 

Bo bezpieczeństwo państwa nie ma ceny?
Bo życie ludzkie nie ma ceny. A najczęściej 
zbieramy informacje, związane z życiem lub 
śmiercią. A przepłacamy, bo w wywiadzie 

nie ma taryfikatora. Więc bywa, że kupu-
je się na przykład informacje o kodach do 
bomb rakiet atomowych za marne pięćset 
euro, ale czasami za dyspozycyjność agenta 
płaci się dziesiątki tysięcy. Tylko po to, żeby 
się przydał w odpowiednim momencie. 

Jakie jeszcze zadania ma agent oprócz 
przynoszenia tajnych informacji? 
Jednym z najważniejszych jest typowanie 
kolejnych agentów. 

Każdy agent rodzi nowego agenta?
Zawsze. Choć nie zawsze agent wie, że to robi. 

Jak to?
Każde spotkanie z agentem operacyjnym 
polega na robieniu listy jego kontaktów, 
znajomych, przyjaciół i tak dalej. I on wali 
charakterystyki wszystkich osób. Z deta-
lami relacjonuje, co się  zmieniło u  tego 
i tamtego. Wszystko jest ważne, czy ma ko-
chankę, czy wziął kredyt, kogo nie lubi, 
kto nie lubi jego. I  to jest wiedza, która 
się potężnie przydaje przy dotarciu do 
innych ludzi, których zamierzamy zwer-
bować. Ale nasz agent nie wie, jak my 
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korzystamy z tego, co nam powiedział, bo przecież 
mu o tym nie mówimy. 

Wracając do Pana, to jakim Pan był szpiegiem? 
Powiem Panu, że my nie lubimy, kiedy się mówi o nas, że 
jesteśmy szpiegami. 

Ale to Pan tak cały czas mówi, ja tylko za Panem 
powtarzam.  
Owszem, ale my tak mówimy o sobie i między sobą. I tyl-
ko wtedy nas to nie razi. 

Czyli tak jak homoseksualiści, którzy mówią o so-
bie „pedały”, ale się oburzają, kiedy inni tak ich 
określają? 
Porusza się Pan po cienkim lodzie, Panie Andrzeju… 
(śmiech) 

Bo Pan unika odpowiedzi, Panie Vincencie. Chciałem 
tylko, by Pan teraz opowiedział, co Pan robił 
w wywiadzie. Bo w Pańskich książkach jest dużo 
o pracy operacyjnej, a tymczasem ludzie związani ze 
służbami mówili mi, że był Pan jedynie pracownikiem 
analitycznym i że ze Szwecji się Pan nie ruszał. 
No to Pana oszukali. Nigdy nie pracowałem w anality-
ce. Już pierwszego dnia trafiłem do pionu operacyjne-
go, który jest trzonem wywiadu. Czyli do tzw. Jame-
sów Bondów. 

I co robią tacy polscy Jamesowie Bondowie? 
Jeżdżą po świecie, skaczą ze spadochronów, nurkują 
na kilometr, podrywają piękne kobiety i pędzą szybki-
mi samochodami.

I to wszystko w Szwecji? Aż trudno uwierzyć. 
Nie powiem Panu, gdzie, bo ciągle obowiązuje mnie ta-
jemnica. Jedyne, co mogę powiedzieć to, że operacyjnie 
nigdy nie przekroczyłem równika.

To niech Pan choć z grubsza opowie, co robi pion 
operacyjny? 
Z grubsza to już mówiłem. Zdobywa źródła informacji, 
czyli werbuje agenturę.

Ale przecież nie sam. 
No, jasne, że nie sam. Ci z logistyki i techniki też są 
ważni. My bez nich nic nie znaczymy. Maszyna wywia-
du działa tylko wtedy, kiedy te wszystkie elementy ze 
sobą współgrają. 

A kiedy już macie agenta, to co się dzieje z jego 
informacjami? 
Wszystko, co my od niego wyciągamy, to tzw. infor-
macja nieobrobiona. My nie wiemy, co to jest i ile jest 
warta. Ona ląduje na biurkach analityków w pionie in-
formacyjnym i dopiero oni ją rozkładają na najmniej-
sze elementy. 

Po co?
Analizują, jaka jest jej wartość, czy nie ma inspiracji lub 
dezinformacji, wracają też do pionu operacyjnego z wy-
tycznymi, w jakim kierunku mamy dalej się poruszać. 

I jak analitycy przemielą już tę informację, to co się 
z nią dalej dzieje?
Idzie do premiera, prezydenta lub różnych ministrów 
w zależności od potrzeb i okoliczności. 

I ci politycy wiedzą, kto jest źródłem informacji?
Nie. Zawsze to jest tak spreparowane, żeby źródło pozo-
stało niejawne. Politycy muszą znać prawdę, ale nie źró-
dło wiedzy o prawdzie. 

Dlaczego?
Ze względu na agenturę. 

Nie ufacie premierowi czy prezydentowi?
Raczej ich politycznemu otoczeniu. Ale to nie jest jakaś 
polska specyfika. Taką procedurę mają wszystkie tajne 
służby na świecie.  



A czy nie rodzi to niebezpieczeństwa, że 
w takiej relacji służby mogą manipulować 
najwyższymi politykami w państwie?
Po co mają to robić?

Dla jakichś własnych interesów. Jest ogólne 
przekonanie, że tak się często dzieje.  
To są bzdury! Teza, że służby manipulują po-
litykami i że tak naprawdę to one rządzą kra-
jem, jest wymysłem polityków, którzy dobrze 
wiedzą, że jest inaczej. 

Dlaczego więc to robią?
Dla politycznego interesu. Zwłaszcza że naj-
częściej podobne rzeczy wygadują, kiedy są 
w opozycji. Bo już kiedy zaczynają rządzić, to 
się szybko okazuje, że służby są cacy. 

Może po prostu każdy nowy rząd 
upolitycznia służby po swojemu?

Służba, w której byłem, czyli wywiad, jest 
najmniej upolityczniona ze wszystkich. Dba 
o bezpieczeństwo zewnętrzne kraju, a jej 
istotą jest mówienie prawdy. 

Prawda i tylko prawda?
Ironia jest tu zbędna, Panie Andrzeju. Bo 
naprawdę, jeśli wywiad będzie kłamał, 
to nie ma sensu jego istnienie. Ma mówić 
prawdę, nawet najgorszą. I wywiad nie wy-
znacza sobie sam zadań. My co roku wysy-
łamy specjalne zapytanie do wszystkich 
ministrów, aby nakreślili priorytety dla 
wywiadu na następny rok. I każde mini-
sterstwo definiuje, jaka sfera zewnętrznej 
działalności jest dla nich ważna. Dopiero na 
tej podstawie jest tworzony plan pracy. My 
sobie nic sami nie wymyślamy. Natomiast 
odrębną sprawą pozostaje, czy rządzący 
wyciągają właściwe wnioski z tego, co im 
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wywiad dostarcza. I czy podejmują najlep-
sze dla ojczyzny decyzje. 

Jest wiele powodów, by w to wątpić. 
Owszem. Mam smutne wrażenie, że są to 
często ludzie mocno ograniczeni intelektu-
alnie i duchowo, łagodnie mówiąc. 

A niełagodnie?
Półgłówki. Drukowanymi literami trzeba 
do nich pisać. I, broń Boże, zdania podwój-
nie złożone albo nieco dłuższy tekst. Bo to 
ich przerasta. 

To nie brzmi dobrze. A jak to jest w ogóle 
z Polską teraz? Dużo mamy agentów 
obcych państw? 
Tego nikt nie wie.

Ale ja pytam o Pańską subiektywną 
opinię. Mając tak ogromne doświadczenie 
operacyjne i obserwując polską scenę 
polityczną w Polsce, czy dostrzega Pan 
w naszym życiu publicznym osoby, których 
zachowanie i działalność mogą wzbudzać 
tego typu podejrzenia?
Odpowiedź jest dwupoziomowa. Jako oficer 
wywiadu zakładam, że taka agentura jest, 

M A M S M U T N E W R A Ż E N I E , Ż E SĄ T O 
C Z Ę S T O LU DZ I E MO C NO O GR A N IC Z E N I 
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bo musi być. Po prostu mamy na Wschodzie 
zbyt potężnego przeciwnika, zbyt zaintere-
sowanego Polską i wpływaniem na jej losy, by 
tego nie robił. W Rosji jest wydział polski, de-
partament europejski i oni nad nami bardzo 
wydajnie pracują. 

Rozumiem, że to pierwszy poziom 
odpowiedzi. A drugi? 
Istotnie, po zachowaniu niektórych ludzi 
z życia publicznego w Polsce mogę zakładać 
– choć to nie jest oczywiście żaden dowód – 
że nie działają w interesie naszego państwa, 
tylko jakiegoś obcego. Ale żadnych nazwiska 
nie podam. 

Ja ich też nie oczekuję. Na koniec chciałbym 
jednak Pana zapytać o tzw. sprawę 
smoleńską. Osiem lat temu większość 
Polaków była przekonana, że katastrofa 
lotnicza, w której zginął prezydent 
Rzeczpospolitej Polskiej i wielu polityków, 
była nieszczęśliwym wypadkiem. Z latami 
coraz więcej rodaków zaczęło wyznawać 
pogląd, że to był celowy zamach. Niestety, 
pogląd ten przyczynia się w znacznym 
stopniu do dramatycznego podziału 
narodu polskiego na dwa antagonistycznie 
nastawione do siebie plemiona. Nie ma 
wątpliwości, że ów podział jest w interesie 
Rosji. Czy podziela Pan ten pogląd? 
Całkowicie. Jak tylko Putin dowiedział się 
kto, leciał tym samolotem i w jakich okolicz-
nościach doszło do katastrofy, odbyła się 
na Kremlu jedna z najważniejszych narad, 
wywiadu, rady bezpieczeństwa narodowe-
go MZS-u, specjalistów od spraw polskich, 
psychologów społecznych i behawiorystów. 
I Władimir Władimirowicz postawił sprawę 
jasno: „Towarzysze, co to dla nas dobrego 
znaczy? Proszę przygotować koncepcję na-
szego działania”. 

Działanie na wewnętrzny polski konflikt?
Nigdy nie było trzeba wiele, by Polacy skaka-
li sobie do gardeł, ale w kwietniu 2010 roku 
zdarzyła się idealna okazja, by ich ponownie 
skłócić i osłabić. I ruszyła rosyjska agentura 
w Polsce, by to odpowiednio podsycać. 

I udało się zamieszać w polskim kotle. 
Niestety, tak. Kraj na rosyjskim szlaku 
na Zachód jest coraz bardziej rozbity. 

Podzielony nie tylko polityczne, ale rozry-
wany autentyczną nienawiścią dwóch wro-
gich plemion. Ta wrogość przecięła Polskę 
niemal idealnie na pół. 

Nowy rozbiór Polski, gdzie słupy graniczne 
dzielące nas od siebie wbito nam w serca? 
W XVIII wieku sami położyliśmy się naszym 
nieprzyjaciołom na talerzu. I  dziś, niestety, 
robimy to samo. 

ENGLISH 

OPERATIONAL WRITER

A writer and a spy – both these professions live 
on truth thoroughly hidden under thousands 
of masks of fiction. Although they don’t 
usually come together, my today’s interlocutor 
manages to combine both. Therefore, I have 
no doubt that our conversation will be more 
of mystification and fiction than honesty. 
But, frankly, I don’t care. Why should I expect 
truth of Vincent V. Severski if a such a person 
doesn’t even exist? He is but an artistic alter 
ego of Colonel Włodzimierz Sokołowski, a long-
time Polish intelligence officer, a man with an 
obscure and controversial biography; it is one 
of many covers he used in the underground. 
Yet, do I want to talk to Sokołowski? No! I’m 
more interested in the figure of Severski and 
his story about Sokołowski. And I don’t care 
whether it is true or totally made-up. What 
matters is the thrill. That’s what literature is 
about after all, isn’t it?

Do you like to be called a Polish Stieg 
Larsson?
I hate it. 

Why? He is a world-famous successful 
writer, while his trilogy, ‘Millennium’…
But he’s such a bore! 

Do you know him?
Of course I do! In the first half of the 1990s, 
I used to work in the Polish Institute in Stock-
holm as a press attaché…

Dear God, it seems that every spy has 
worked as a press attaché! 
Because that’s the best way to get in touch 
with local reporters, who are a great source 
of information. 

I won’t believe that Stieg Larsson was your 
source of information…
He wasn’t much of a talker. 

Cautious or a tight-lipped sort? 
A bore, like I said. At that time, he was work-
ing for an anti-fascist paper. He was a trock-
ist. Well, all his family were strongly left-wing. 
The Swedish Nazi from the White Power 
movement printed their materials in Poland 
because it was impossible in Sweden at that 
time. Larsson would come to me to the Polish 
Institute and ask how it was possible that Fas-
cism had been reborn in Poland.

He noticed that twenty-five years ago? 
He's an insightful observer, not a bore. 
But he wouldn’t say anything that could be 
of interest to me as a spy. My informants in-
cluded prominent Swedish reporters, and 
I focused on them, while he would visit me 
all the time. He was smoking and wondering 
how it happened that Poles, who had suffered 
so much because of fascists, were into it. 

And what did you say? 
That I had no idea. I wasn’t interested in Po-
land then; I wanted to be up to date with the 
current events in Sweden. I called my infor-
mants in Poland to get some information he 
wanted, so that he would leave me alone.

You must have been effective, because 
the plot of printing in Poland has later 
appeared in ‘Millennium’. 
Well, he didn’t seem to be a person who could 
write a book. 

Do we?
We do. (Chuckles.)

What was Stieg Larsson like then? 
He was addicted to coffee and cigarettes. 

Again, just like we are. 
But he had a heart attack because of that. 
And we lost touch. Soon after, I came back 
to Poland. After a few years, someone from 
Sweden sent me a copy of ‘Millennium’. It was 
a hit there, but I didn’t know that its author was 
the Larsson I’d known. It’s a popular surname 
there. I liked the book very much – it was light, 
the characters were full-blooded, and I didn't 
really care that the picture of Sweden in the 
book had little to do with reality. When I fin-
ished reading, I looked at the photo on its cov-
er. I was like, ‘Holy shit, I know that guy!’

Was it admiration or surprise?
I was stunned. He was such a dope and still, 
he wrote such a book! Damn, I could write 
something, too! (Chuckles.)
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You’ve just described ‘The Birth of 
Severski’ like Botticelli did with his Venus. 
Joking aside, I believe this birth happened 
much sooner. Every spy writes a lot; those 
who can’t do it will be no good. 

From what I gather, it has been easy to you? 
As an intelligence officer, I  would write 
thousands, dozens of thousands of pages. 
Operational reports, reports on recruiting 
agents, consent to carry out operations – it 
all requires detailed descriptions. These doc-
uments often contain some scraps of conver-
sations or descriptions of people.

They’re like literary work to some extent.
Paraliterary, for sure. It’s impossible to con-
vey matters in brief descriptions, to show 
their complexity. 

It must also involve psychology. 
Of course it does! Recruiting an agent begins 
with determining his weak and strong points. 

To know where to dig?
That’s right. Pure psychology. 

How long does it usually take?
Sometimes even years. 
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And during those years, does it bring 
the agent and the investigation subject 
together? Film and literature like such 
stories. 
It’s bullshit. There’s no relationship. 

Why? It often requires close, even 
friendly, relations? This may arouse some 
feelings. 
An agent is not a person.

Not a person? Then who?
A source of information. The friendship is 
fake; it’s only for the purpose of the task. 
A  spy must fully control his feelings to-
wards agents. And if he has to burn them, 
that is to turn them in to the counterintelli-
gence of his country, he must do it without 
blinking an eye.

When do you do that?
Usually for the sake of another operation.

And you don’t spare a thought for 
someone whom you’ve known for years?
With a few exceptions, agents are scum. I re-
cruited a fair number of agents and I can tell 
you that all of them had petty motives. 

Money? 
Not always. It’s usually excessive, unfulfilled 
ambition. Vanity. All kinds of complexes, 
showing off. An attitude: you undermine me, 
so I’ll show you, you can all go to hell! 

So if a subject observed by the intelligence 
demonstrates such an attitude, you show 
up and say, ‘you can have it all; the only 
thing you need to do is to sign a pact with 
the devil’? I can smell sulphur. 
Perhaps, but the true hell is already within 
them. They don’t need to be persuaded to it; 
they only need an opportunity to let it out.

What is this hell you're talking about?
Usually, it’s specific needs. It’s obvious that 
people have needs and want to satisfy them. 
Most of them can be bought but not all. 

For example?
For example, a dream of being the best agent 
in the world. 

A damned superhero? An evil hero? This 
sounds childish. 
It’s longing for power. A  powerful force, 
which should be taken seriously. 

What else can’t be bought but can be 
given by foreign intelligence?
Help in carving out your career. Or pursuing 
peculiar sexual desires. 
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Ego and perversion?
Exactly! That’s the perfect fertilizer for the most beautiful 
flowers in the intelligence garden.

Do you mean that intelligence helps paedophiles satisfy 
their desires?
Paedophiles aren’t recruited for obvious reasons. Neither 
do sociopaths. It’s because they’re hot-headed. They have 
too much bad emotion. Such people can’t be controlled. 

That’s a relief, if I may say so. 
I must add one thing here: recruiting agents is an ad-
vanced process, almost a  technology. A blackmailed 
agent is a bad agent. If an agent feels forced to do some-
thing, he won’t cooperate. And when the pressure builds 
up, he’ll start to confabulate or send worthless informa-
tion. This is a waste of time, generates costs and leads to 
disinformation. And, to cap it all, a forced agent is always 
more eager to play a double game. There is a risk that he 
goes to their counterintelligence and agrees to become 
a double agent for an amnesty. And what do we get then? 
It’s a fine mess. Because foreign intelligence begins to 
misinform us. 

Therefore, the best agents are conscious and 
voluntary ones. 
This offers a greater guarantee that information they 
provide is true. That’s what intelligence is interested in. 
Therefore, we practically don’t recruit people based on 
the so-called incriminating materials. Only in exception-
al circumstances. 

For example?
There are some tasks people need to be forced to. But 
these are individual cases. What matters is that the 
work remains conscious and voluntary. And this is very 

difficult because, as you might guess, it’s not easy to per-
suade a Chinese, a Russian or a Belorussian to betray his 
own country, including his wife, children, friends, tra-
dition and history, and believe that he’s doing the right 
thing. Especially given the fact that we recruit important 
social figures. They aren’t criminals or bouncers. 

Depends on the doors you want to open. 
Of course, they are some doors we need to open. But in 
most cases, we recruit generals, ministers, influential 
journalists – people who have access to valuable secret 
information. We aren’t interested in news posted on the 
Internet. If something’s on the Internet, it’s worthless to 
us. We are only interested in… 

… what’s about to be posted. 
I’d say that our target is information that isn’t in secret 
plans yet but is being born in the head of the most import-
ant people in a given state. And here we're talking about hu-
man flaws and weaknesses again. The intelligence’s job is 
to carefully observe top social figures and find their flaws. 
One needs to identify them. Or make them come out. 

It takes time. 
A lot, sometimes. People aren’t aware that their actions 
have been observed and analysed for years. And that the 
intelligence is looking for a way to reach them, sometimes 
even doing something good for them.

What do you mean? 
For example, someone has a sick child, and we really help 
them get the best treatment possible. This leads to an 
emotional response. Gratitude. 

And in gratitude this person betrays his country and 
cooperates with you afterwards? 



Every agent is different; no two are the same. 
But there are some rules. And every intelli-
gence follows them. 

What are these rules? 
An agent is supposed to feel as comfortable 
as possible. He can’t be stressed out. He 
must think that everything is well-prepared 
and he is safe. 

Until you decide to burn him?
But he won’t know that. He is supposed to 
think that he is extremely important. That 
he’s doing something good – working for the 
peace in the world, friendship, his family’s 
wellbeing. Whatever he believes, every rela-
tion between the intelligence and the agent 
involves money. 

Why?
Because money, especially cash, does won-
ders. (Chuckles.)

It’s addictive? 
The intelligence doesn’t use cash registers or 
pay by credit cards. We pay in cash. And cash 
always has a good effect on people. Especially 
because we often overpay. 

State security has no price?
Human life has no price. Most often we 
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gather information related to life or death. 
And we overpay, because there is no price 
list in the intelligence. So it happens that, 
for example, we buy information on codes 
to atomic rockets for merely five hundred 
euros, but we pay dozens of thousands for 
the agent’s availability. Only to use him at 
a proper time. 

What other tasks does an agent have 
apart from revealing secret information? 
One of the most important tasks is select-
ing next agents. 

Every agent brings a new one?
Always. Although they aren’t always aware 
of that. 

How come?
When we meet an operational agent, we 
make a list of his contacts – friends, fam-
ily, acquaintances, and so on. And he de-
scribes all those people in detail; tells us 
the news about them. Everything is import-
ant – whether they’re having an affair, have 
taken a  loan, whom he doesn’t like, who 
doesn’t like him. This information helps 
us reach other people we want to recruit. 
But our agent doesn't know how we use the 
information he has provided, because we 
don’t tell him that. 

Back to you, what kind of spy were you? 
I  can tell you we don't like to call our-
selves spies. 

But you’re the one to do that, I’m only 
repeating after you.
Yes, but we don’t find it offensive only 
when we use the term to refer to ourselves, 
in our circle.

Like homosexuals can call themselves 
‘queer’, but they’re angry when someone 
else says so? 
You’re walking on thin ice, Andrzej… 
(Chuckles.)

Because you're dodging the question, 
Vincent. I only wanted you to tell me what 
you were doing in the intelligence. Because 
in your books, you describe operational 
work, while people working for the 
intelligence services told me you were only 
an analyst and you didn't leave Sweden. 
So they lied to you. I never worked as an ana-
lyst. From the very beginning, I was working 
in the operations division, which is the core of 
the intelligence. The so-called James Bonds. 

And what do the Polish James Bonds do? 
They travel the world, jump with a parachute, 
go scuba diving, pick up beautiful women 
and drive fast cars.

All that in Sweden? Unbelievable. 
I won’t tell you where because it’s a secret. 
The only thing I  can tell is that I’ve never 
crossed the equator for operational work.

Can you at least tell me what does the 
operations division do in general? 
I’ve already said. Gets sources of informa-
tion, that is recruits new agents.

But they don’t do that by themselves. 
Of course. Logistic and technical divi-
sions are important, too. We don't start 
anything without them. The intelligence 
machine only works when all these ele-
ments are in harmony. 

And when you have an agent, what 
happens to his information? 
Everything he tells us is the so-called raw in-
formation. We don't know what it is and how 
much it is worth. It’s sent to the analysts in the 
information division, and they strip it down. 

What for?
To analyse its worth; check whether it’s not 
inspired or misleading. They provide the op-
erations division with guidelines on the next 
steps that should be taken. 



iedza jest najbardziej wartościowym towarem 
na świecie. Każde nowe odkrycie czyni nas bo-
gatszymi” – to dwa zdania Kurta Vonneguta, od 

których każdy z nas powinien zaczynać dzień. W epoce, 
gdzie wiedza jest powszechnie dostępna i możliwa do zdo-
bycia, korzystamy z niej coraz mniej. Żyjemy w czasach, 
gdzie większość z nas ma potrzebę poczucia bycia poin-
formowanym, ale naprawdę wiedzieć wcale nie chce.

Czytamy coraz mniej, zadowalamy się tytułem, 
góra kilkoma zdaniami. Dziennikarze (w tym ja) wiemy 
o tym doskonale. Dlatego piszemy coraz krótsze teksty 
i dajemy im jeszcze bardziej krzykliwe tytuły. Wiedzą to 
też politycy. Osiągają mistrzostwo, jak w kilka sekund 
zdołać poruszyć nasze emocje i zdążyć powiedzieć to, 
co chcemy usłyszeć. Sens, prawda, wizja nie mają już 
znaczenia. Znaczenia ma to, że zaspokojona została 
potrzebapoczucia „bycia poinformowanym”. Że dosta-
jemy każdego dnia kilka myśli, nad którymi możemy 
zaciekle dyskutować, spierać się, a nawet kłócić

Co spokojniejsi i w swoim przekonaniu mądrzejsi, 
stają się głusi na te polityczne dźwięki. Żyją w przeko-
naniu, że im bardziej uciekną od polityki, tym bardziej 
żyją szczęśliwym życiem. Prawda jest jednak taka, że 
im bardziej zamykamy się na politykę, tym onanas 
bardziej dotyka. Co prawda możemy być jak dzieci, 
zamknąć oczy i  myśleć, że jesteśmy niewidzialni. 
Możemy przestać słuchać polityków, bo „nas to nie do-

W

tyczy”. Aim bardziej stajemy się głusi na to, co mówią 
i robią, tym bardziej pozwalamy, by robili i mówili to, co 
chcą, a nie to, co powinni.

Polityka ciebie nie dotyczy? Ale już podatki cię doty-
czą, prawda? To, gdzie ikiedy możesz robić zakupy, też 
cię dotyczy, prawda? Jeśli i to nie, to  przyznaj, że choć 
jakość powietrza, którym oddychasz, cię dotyczy. A to 
właśnie polityka i politycy decydują o tym wszystkim. 
To oni urządzają ci przestrzeń, w której żyjesz. 

ENGLISH

WHY DOES POLITICS CONCERN US ALL?

‘New knowledge is the most valuable commodity on earth. The 
more truth we have to work with, the richer we become,’ everyone 
should start a day with these two sentences by Kurt Vonnegut. 
In the era when knowledge is freely and easily available, we use 
it less and less. We live in the times when most of us need to be 
informed but don’t want to know after all.

We read less and less; we are satisfied with the title, a few 
sentences at most. Journalists (including me) perfectly 
know it. That’s why our texts are getting shorter and short-
er, while the headlines are becoming more screaming. 
Politicians know that, too. They are masters at arousing 
our emotions and saying what we want to hear in a few sec-
onds. The sense, the truth, or the concept don’t matter any-
more. What’s important is to satisfy the need for ‘feeling 
informed’, to get a few thoughts daily, which we can discuss 
or even argue about.

Those who keep calm and consider themselves smarter 
than others are deaf to those political sounds. They believe 
that the more they stay out of political arguments, the hap-
pier their life will be. The truth is, however, that the more 
we close to politics, the more it affects us. Of course, we can 
be like children, close our eyes and think we’re invisible. We 
can stop listening to politicians, because ‘this doesn’t con-
cern us.’ But the more we try to ignore what they say and do, 
the more we allow them to say and do whatever they want 
instead of what they should.

You think that politics doesn’t concern you? But taxes 
do concern you, don’t they? Where and when you can do 
shopping concerns you, too, doesn’t it? If it doesn’t, admit 
that at least the quality of the air you breathe concerns you. 
And this is politics, and politicians decide about all these 
things. They arrange the space you live in. 

DLACZEGO 
POLITYKA DOTYCZY 
NAS WSZYSTKICH

MAREK KACPRZAK
 
Z wykształcenia menager i humanista, 
absolwent studiów Executive MBA oraz 
kulturoznawstwa ze specjalnością komunikacji 
społecznej i ekonomiki kultury. Z zawodu 
dziennikarz i szef wielu redakcji. Z pasji wykładowca, 
szkoleniowiec, miłośnik literatury, samodoskonalenia 
i kształcenia. Obecnie związany na stałe z Wirtualną 
Polską gdzie prowadzi program Tłit, w którym 
rozmawia z najważniejszymi politykami. W wolnych 
chwilach uprawia triathlon. 

F E L I E T O N  /  C O L U M N
WIĘCEJ FELIETONÓW 

znajdziesz na www.anywhere.pl
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ZIMOWA KRAINA
MORSÓW I NARCIARZY

obota, 9:00 rano, okolice mola w Gdań-
sku Brzeźnie, na termometrze trzy stop-
nie na minusie. Wiele osób dopiero w tej 

chwili otwiera oczy, ale nie gdańskie morsy! Dla 
nich to idealna pora na to, by wskoczyć do Zato-
ki Gdańskiej. I choć tradycja zimowych kąpieli 
jest w Trójmieście znana od dekad, to ostatnie 

4 4 – 4 5

S
TEKST Maciej Bąk

ZIMOWE FERIE NAD BAŁTYKIEM? ALEŻ OCZYWIŚCIE! NA POMORZU 
CZEKA MNÓSTWO ATRAKCJI, KTÓRYM ZIMNO NIE PRZESZKADZA, 
A WRĘCZ PRZECIWNIE. OD BARDZO MODNEGO OSTATNIO MORSOWANIA 
POPRZEZ NARTY BIEGOWE AŻ PO DŁUGIE SPACERY PO MAGICZNYCH 
ZIMOWYCH TERENACH, Z POTĘŻNĄ ILOŚCIĄ JODU W GRATISIE.
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lata przyniosły prawdziwy boom na ten – ponoć 
tylko z pozoru – ekstremalny sport. Bo moda 
na zdrowy styl życia nie istnieje bez mody na 
morsowanie. „Od kiedy zacząłem regularnie 
wchodzić do zimnej wody, przestałem choro-
wać. Nie mam pojęcia, jak to działa, ale mój or-
ganizm niemal natychmiast się tak zahartował, 

że czuję, jakbym mógł góry przenosić!” – mówi 
Piotr, który morsuje od dwóch lat. 

Oczywiście zdrowe morsowanie wymaga 
dużej dawki zdrowego rozsądku. Nie można 
wchodzić do wody bez intensywnej rozgrzew-
ki na plaży i bez czapki i rękawic, chroniących 
najbardziej wrażliwe części ciała. Ale, jak za-
pewniają fani tego sportu, po przyswojeniu kil-
ku podstawowych zasad morsowanie stają się 
najzdrowszą frajdą na świecie. Morsów można 
spotkać w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Pucku, 
Helu, Ustce czy Stegnie. Czasem są w grupach 
większych, zorganizowanych, takich jak Gdań-
ski Klub Morsów, ale są też samotne wilki, czer-
piące z lodowatej kąpieli radość i wyciszenie.

Od paru lat fani zimnych kąpieli mają w So-
pocie dodatkową atrakcję. To kompleks saun 
ustawiony… na plaży. Same pomieszczenia ni-
czym nie różnią się od typowych suchych saun 
fińskich, jednak można się w nich wygodnie 
rozsiąść i patrzeć prosto na Zatokę Gdańską. 
I oczywiście część gości tego miejsca wybiera 
wygrzewanie się w gorących temperaturach, 
ale jest też duża grupa osób, która łączy sauno-
wanie z morsowaniem. „Zwykle po saunie i tak 
oblewam się wiadrem zimnej wody. A tu mam 
okazję wbiec prosto do morza! Uczucie jest po 
prostu nie do opisania, tego trzeba spróbować” 
– mówi Magda, która w sopockich plażowych 
saunach jest regularnym gościem.

Ale Pomorze to nie tylko Bałtyk i Zatoka 
Gdańska. Przepiękne krajobrazy Kaszub to raj 
dla miłośników nart biegowych. W dodatku, 
nawet jeśli w Trójmieście temperatura jest lek-
ko na plusie, to po minięciu magicznego pasa 
granicy Kaszub, wchodzimy w krainę białego 
puchu, malowniczo leżącego na drzewach. Mi-
łośnicy biegania na nartach powinni kierować 
się do Kartuz. Działa kompleks złożony z kilku 
tras do biegówek. Mają one różną długość – od 
kilkuset metrów do prawie trzech kilometrów – 
i ciągną się przez okolice pobliskiej leśniczówki 
Bilowo. Znajduje się tam między innymi atrak-
cyjny punkt widokowy. Kto chciałby jednak 
pobiegać bardziej na dziko, ma dużo większy 
wybór. Przywidz, Sulęczyno, Chmielno – wo-
kół tych miejscowości jest mnóstwo gór i lasów, 
gdzie przy zimowej pogodzie łatwo spotkać 
biegającego narciarza. A jeśli i po wizycie na 
Kaszubach będziemy mieli mało wrażeń, to za-
wsze zostaje nam bieganie po dzikich plażach, 
na przykład na Mierzei Wiślanej, pomiędzy 
Krynicą Morską a Kątami Rybackimi.

I pewnie część z was myśli sobie teraz: dla 
mnie zima musi być spędzona na stoku i już! 
Spokojnie, Pomorze serdecznie zaprasza też 
tych, którzy wolą zjeżdżać niż biegać. Kaszuby 
to kraina wzniesień, może niezbyt wysokich, 
ale za to gościnnych. Najwyższa jest Wieżyca. 
Działają tu aż dwie stacje narciarskie – Koszał-
kowo i Kotlinka, oferujące najbardziej stro-
me stoki w okolicy. Nieco bardziej płasko jest  ZD
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w Trzepowie i Przywidzu, gdzie dobrze poczu-
ją się początkujący i ci, którzy lubią spokojną, 
dłuższą jazdę. I to nie wszystko: Sulęczyno, 
Kosowo i sopocka Łysa Góra również mają wie-
lu fanów. Jeśli więc chcemy spędzić ferie poza 
tłocznymi kurortami w Tatrach, Pomorze za-
pewni nam masę niezapomnianych wrażeń. 

ENGLISH 

THE LAND OF WINTER SWIMMERS  
AND SKIERS

Winter holidays by the Baltic Sea? Why not! There 
are lots of things to do on cold winter days in 
Pomorskie, ranging from winter swimming, which has 
been hugely popular recently, through cross-country 
skiing to long, relaxing walks in magical winter 
surroundings, with a huge amount of iodine, which 
comes as a bonus.

Saturday, 9 pm, near the pier in Gdańsk-Brzeź-
no, minus three degrees. Some people have 
only just woken up, but not winter swimmers! 
For them, it’s a perfect time to jump into the 
Gdańsk Bay. Even though winter swimming 
has been a tradition in Tricity for decades, 
only recent years have seen a real boom in 
the popularity of this – probably only seem-
ingly – extreme sport. The fashion for healthy 
lifestyle goes hand in hand with the fashion 
for winter swimming. ‘When I began to swim 
in cold water regularly, my health really im-
proved. I don’t know how it works, but my 
body has immediately got stronger, and I feel 
I could move mountains!’ says Piotr, who has 
been a winter swimmer for two years. 

Of course, healthy winter swimming re-
quires common sense. You shouldn’t enter 
the cold water without a proper warm-up and 

a hat and gloves protecting the most sensitive 
parts of body. But, according to the enthu-
siasts of winter swimming, when you follow 
some basic rules, winter swimming becomes 
the healthiest pastime in the world. Winter 
swimmers can be found in Gdańsk, Gdyn-
ia, Sopot, Puck, Hel, Ustka and Stegna. They 
sometimes swim in large, organised groups, 
such as the Gdańsk Winter Swimming Club, 
but some of them are lone wolfs, looking for 
joy and relaxation in cold water.

For a few years, in Sopot, there has been 
an extra attraction for winter swimming en-
thusiasts. It’s a sauna complex located… on 
the beach. The saunas are like typical dry 
Finnish saunas, but there is enough room 
to sit back and enjoy the view of the Gdańsk 
Bay. Some guests opt for warming them-
selves up in hot temperatures, while others 
combine using the sauna and swimming in 
cold water. ‘After the sauna, I usually pour 

a bucket of cold water over myself. Here, I can 
run straight to the sea! It’s incredible, every-
one should try it,’ says Magda, who is a regu-
lar guest of the beach saunas.

But Pomorze isn’t only the Baltic Sea or 
the Gdańsk Bay. The picturesque landscapes 
of Kaszuby are a paradise for cross-coun-
try skiers. Even if temperature in Tricity 
is above zero, when you cross the magical 
border of Kaszuby, you’ll find yourself in 
a land of trees and shrubs covered in pow-
dery snow. The fans of cross-country skiing 
should head towards Kartuzy, which boasts 
a complex of several cross-country skiing 
routes of different length, ranging from sev-
eral hundred metres to almost three kilome-
tres, stretching near Bilowo forester’s lodge. 
In the area, there is also an attractive viewing 
point. Those who prefer wilder routes have 
a much broader choice. Przywidz, Sulęczy-
no, Chmielno – there are a lot of hills and 
forests near these villages, which are very 
popular among crosscountry skiers. Thrill 
seekers will surely enjoy cross-country ski-
ing on wild beaches, for example, along the 
Vistula Spit, between Krynica Morska and 
Kąty Rybackie.

If you can’t imagine spending winter holi-
days anywhere else than on a ski slope, don’t 
worry. Pomorze also warmly invites those who 
prefer skiing to ski running. Kaszuby land-
scape is hilly – our hills may not be very high, 
but they’re really welcoming. The highest one 
is Wieżyca. It boasts two ski stations – Koszał-
kowo and Kotlinka, which offer the steepest 
slopes in the region. Flatter areas can be found 
in Trzepowo and Przywidz – these spots are 
perfect for beginners and those who prefer 
calm, longer rides. That’s not all: Sulęczyno, 
Kosowo and Łysa Góra in Sopot are very popu-
lar, too. If you don't want to spend another win-
ter holidays in a crowded resort in the Tatra 
Mountains, a winter trip to Pomorze is surely 
an attractive alternative.  
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C O  T W O J A  K U C H N I A

MÓWI O TOBIE?
W PEWNE ZNUDZONE POPOŁUDNIE TRZYMAJĄC W JEDNEJ RĘCE KIELISZEK Z WINEM, A W DRUGIEJ 
PILOTA I PRÓBUJĄC ZDECYDOWAĆ POMIĘDZY ŁOSOSIEM JAMIE OLIVER'A A FILMEM, TRAFIŁAM 
NA PROGRAM O ARCHITEKTURZE, A ŚCIŚLEJ, O BUDOWIE DOMU W AUSTRALII. ZAINTRYGOWANA 
INWESTOREM, KTÓRY Z OBSESYJNĄ DOKŁADNOŚCIĄ OPRACOWYWAŁ PROJEKT WŁASNEJ KUCHNI, 
POZOSTAŁAM PRZY TYM WYBORZE I OBEJRZAŁAM DO KOŃCA. 

TEKST I ZDJĘCIA Karolina Hrabczak-Duda
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łaściciel skradł moje serce, gdy z roz-
brajającą szczerością przyznał, że zdał 
sobie sprawę ze swojej precyzji, mie-

rząc miarką chleb i upewniając się w ten spo-
sób, że szafka specjalnie zaprojektowana do 
jego przechowywania jest w sam raz. Przyzna-
ję, że projektując w Nowym Jorku, wiele razy 
byłam w niecodziennych sytuacjach, jednak to 
dobrze, że nie musiałam nigdy sprawdzać roz-
miarów pieczywa. 

Fakt, miałam klientkę, która była tak 
zestresowana, czy nowa kuchnia pomieści 
cały jej porcelanowy dobytek, że musia-
łam spędzić z nią cały wieczór, upewniając 
się, że wszystko znajdzie swoje miejsce. Tylko 
raz – i mówię to z ogromną ulgą – doświad-
czyłam pracy z klientem, który wziął so-
bie za cel wykorzystanie każdego milimetra 
wolnej przestrzeni w swojej nowej kuchni. 

KAROLINA 
HRABCZAK-DUDA 
 
Ukończyła prestiżowy Fashion Institute of 
Technology na wydziale projektowania wnętrz. 
W 2006 wraz z mężem założyła w Nowym 
Jorku Interior Domi – działalność o charakterze 
projektowo-wykonawczym. W 2014 wróciła 
do Polski, gdzie kontynuuje swoją pasję 
do projektowania i pisania. Łączy w sobie 
europejskie poczucie estetyki i zamiłowanie do 
minimalizmu z doświadczeniem zdobytym na 
rynku amerykańskim.

W Poddałam się, kiedy doszliśmy do etapu pro-
jektowania szafek, w których mieściły się 
tylko wykałaczki. Horror vacui może znisz-
czyć nawet najlepiej z pozoru funkcjonu-
jącą relację. 

Większość moich klientów, z którymi 
miałam przyjemność współpracować, moż-
na podzielić na tych kierujących się wy-
łącznie walorami estetycznymi i takich, 
dla których rozwiązania praktyczne będą 
zdecydowanie na pierwszym planie z este-
tyką podążającą krok za. Praca z tymi dru-
gimi oczywiście z małymi wyjątkami jest 
bardziej satysfakcjonująca. Pozornie wy-
daje się, że będzie to większe wyzwanie, 
ale najczęściej okazuje się, że ci klienci 
znają siebie i swoje nawyki bardzo dobrze, 
a co za tym idzie, wiedzą czego oczekują 
i jak te oczekiwania spełnić. 
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Każdemu jednak, bez wyjątku powtarzam to samo:
– zabudowa kuchenna to nie mebel, którego łatwo 

się pozbyć, bo przestał pasować. Wszystkie decyzje 
muszą być przemyślane

– z projektem kuchni nie należy się spieszyć, mu-
simy być go absolutnie pewni. Jeżeli czujemy, że coś 
nie działa, to lepiej się zatrzymać na etapie rysunku, 
inaczej zawsze będziemy tych decyzji żałować

– już od dawna kuchnia funkcjonuje w naszych do-
mach jako centrum życia rodzinnego i towarzyskiego, 
każdy jej projekt musi być skrojony na indywidualne 
potrzeby. To, co podoba się nam u naszych sąsiadów, 
może nigdy nie znaleźć zastosowania w naszym życiu 
codziennym

– nie zmuszajmy się do ślepego podążania za tren-
dami. Jeżeli nie znosimy granitu, to nie pokochamy 
go tylko dlatego, że wyglądał super na zdjęciu w cza-
sopiśmie. Optujmy za materiałami, które sprawią 
nam przyjemność

– jeżeli jesteśmy pedantami, to nie wybierajmy po-
wierzchni, które wymagają wiecznego biegania ze szmat-
ką, tylko takie, które ułatwią nam ich czyszczenie. De-
cyzje, które będziemy podejmować przy projektowaniu 
kuchni, częściej niż się nam wydaje, ukazują nasze praw-
dziwe cechy charakteru – to jak żyjemy, bawimy się, pra-
cujemy. Czy kiedy goście widzą naczynia piętrzące się 
w zlewie, to gniecie nas poczucie wstydu czy satysfakcji 
z wykonanej pracy? Co za tym idzie: czy kuchnia otwar-
ta czy odizolowana? I czy na pewno wszyscy są świadomi 
konsekwencji takiego rozwiązania?

Ze wszystkich projektowanych przestrzeni, w tworze-
niu kuchni jest najwięcej psychologii i najwięcej ten proces 
powie nam o nas samych i naszych preferencjach.  

ENGLISH

WHAT DOES YOUR KITCHEN SAY ABOUT YOU?

One boring afternoon, I was sitting with a glass of wine in 
one hand and a remote control in the other and trying to 
choose between Jamie Oliver’s salmon and a film when 
I came across a programme about architecture, and more 
precisely, about building a hose in Australia. Intrigued by 
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S Y T UAC JAC H, J EDNA K T O 
D OBR Z E , Ż E N I E M U SI A Ł A M 
N IGDY SPR AW DZ AĆ 
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the investor, who was working on the design 
of his own kitchen with meticulous exactitude, 
I decided to watch it to the end.

The house owner had me when he hon-
estly admitted that he noticed his metic-
ulousness when he started to measure a loaf 
of bread to make sure that the size of the 
custom-made bread cupboard was right. 
I admit that when I was working in New 
York, strange things happened to me as 
well, but luckily, I never had to check the 
size of bread. 

Well, once I had a client who was so wor-
ried whether the new kitchen would hold 
all her china that I had to spend the whole 
evening with her to make sure that there 
would be enough room for everything. For-

tunately, I’ve had only one client who decided 
to make use of every millimetre of space 
in his new kitchen. I gave up at the stage of 
designing cupboards for toothpicks only. 
Horror vacui can destroy even a seemingly 
perfect relationship. 

Most of my clients, whom I had a plea-
sure to work with, can be divided into two 
main categories: those who put the aesthet-
ic qualities first and those for whom practi-
cal solutions take precedence over aesthet-
ic appearance. Working with the latter is 
usually – with some exceptions, of course 
– more satisfying. It may seem more chal-
lenging at first, but in the end, it turns out 
that they know themselves and their hab-
its very well and, consequently, they know 
what they want and how to get it.

But I tell each and every of them:
– Built-in kitchen isn’t a piece of fur-

niture you can throw away because you 
don’t like it anymore. All decisions must be 
well-thought-out.

– You need to think it through, because 
you must be a hundred percent sure of the 
design. If you feel that something isn’t right, 
it’s better to stop at the stage of designing 
or otherwise you’ll always regret it.

– For a long time, the kitchen has been 
a centre of family and social life, so each 
design must be tailored to individual needs 
of the client. The solutions used at your 
neighbours’ house might not be the best 
for you.

– Don’t follow trends blindly. If you hate 
granite, you won't start to love it only be-
cause it looked great in a picture in some 
magazine. Opt for materials you like.

– If you’re pedantic, don’t choose sur-
faces which require constant cleaning but 
those which are easier to keep clean. Deci-
sions made at the design stage reflect your 
character more than you think – how you 
live, relax, and work. When your guests see 
the dishes soaking in the sink, do you feel 
ashamed or satisfied with your work? Con-
sequently, an open or closed kitchen? And 
are you aware of the consequences of a giv-
en solution?

From among all spaces, designing the 
kitchen involves psychology the most, and 
the process will tell you the most about 
yourself and your preferences. 

M I E J S C A  /  P L A C E S5 0 – 5 1

Zbliż telefon i odczytaj film
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ie potrafię. Gapił się w pusty ekran swojego 
laptopa i powtarzał na głos w nieskończoność 
te dwa słowa. Nie potrafię, nie potrafię. Napi-

sał tylko tyle... „Nie potrafię”, trafiając precyzyjnie 
w odpowiednie litery na klawiaturze. Czcionka była ade-
kwatna do wielkości problemu, z  jakim od pewne-
go czasu się zmagał. Nie potrafił ułożyć sobie w głowie 
tego, o czym by chciał napisać. Przyzwyczaił się do 
tego, że nieustannie miał coś na myśli. Do tej pory za-
wsze coś mu chodziło po głowie i potrzebował tylko 
czasu, by odpowiednio to wyrazić. Wystarczyło pierw-
sze zdanie, by wpaść w trans i składając słowo za sło-
wem tworzyć lepsze lub gorsze historie. Teraz nie było 
go stać nawet na pierwszą literę. O całym zdaniu mógł 
tylko pomarzyć. Do tej pory nie zdarzyła mu się taka 
twórcza niemoc. Był przerażony.

Pustka w głowie była nie do zniesienia. Nic go nie 
interesowało, nic go nie podniecało i nic nie było na 
tyle ważne, by o tym od razu cokolwiek pisać. Miał 
kłopoty nawet z wypełnieniem ankiety zadowolenia 
w banku. Cholerną trudność sprawiało mu napisanie 
kilku słów na kartce świątecznej.

Wszystko wydawało mu się beznadziejne. Nawet jego na-
zwisko budziło w nim niechęć. Nic nie było warte tego, 
by chciał na to poświęcić choć chwilę, nie mówiąc już 
o drugim śniadaniu. Był nijaki. Bez werwy. Bez ani-
muszu. Był zerem. Przestał odczuwać cokolwiek. Ten 
stan budził niepokój.

Żył z tego, co napisze. Czasami było coś takiego, 
że dech zapierało, ale najczęściej odwalał fuchy. Slo-
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NIE POTRAFIĘ
gany, krótkie teksty na zadany temat, scenariusze 
filmów reklamowych, dowcipy na zamówienie, rymo-
wanki. Wszystko brał jak leci. Odwalał pracę bez za-
stanawiania się, czy to się komuś spodoba, czy nie. 
Najważniejsze by można było fakturę wystawić...

Do pracy podchodził na luzie. Robił, to co czuł, 
i rzadko się mylił. Był profesjonalistą. Nigdy nie cze-
kał na wenę. Siadał, pisał, a potem dowiadywał się po 
stanie konta w banku, czy to, co robi, podoba się innym.

Teraz wszystko się skończyło. Tak jakby zamarzł 
w wiecznej zmarzlinie albo zastygł zalany przez gąb-
czastą lawę wypły wającą z  wulkanu niemocy. Ten 
kryzys miał głębszy kontekst.

Do niedawna miał bardzo ironiczne podejście do 
życia. Bez przerwy pojawiało się coś, z czego żarto-
wał. Sarkastyczne komentarze regularnie trafiały na 
jego wszystkie możliwe profile w społecznościowych 
portalach. Teraz zamieszczał tam głównie smutne 
czarno-białe zdjęcia z brzydkich podwórek. Te prze-
pełnione śmieciami pojemniki, dziurawe mury z od-
padającym tynkiem, nieudane bazgroły, które trudno 
nazwać graffiti. Jedynie takie obrazy wzbudzały teraz 
jakiekolwiek jego zainteresowanie.

Kiedyś był królem życia. W towarzystwie rozkwitał. 
Nie było imprezy w mieście, która mogła się odbyć 
bez niego. To napędzało jego świat. Nie było nocy 
bez przygód.

Od pewnego czasu jednak to wszystko wygasło. 
Ogień się przestał palić w kominku, który rozgrzewał 
jego namiętności. Czuł się jak wyciśnięta z życiodaj-
nej pasty tubka. Teraz pozostało tylko wspomnienie 
po tym, co minęło. Nie miał jednak tych wspomnień 
opisywać, bo wydawały się beznadziejne jak polityka 
czy religia.

Był wydmuszką. Czuł się jak futerał bez instrumentu. 
Udawał tylko, że przejawia jakieś zainteresowania tym, co 
robi. Starał się bardzo i nic nie wychodziło na tyle, by choć 
przez moment sprawiało mu to przyjemność.

Nie potrafię – zabrzmiało jak wołanie o pomoc, jak 
alarm podczas burzy śnieżnej, jak nieudany seks z atrak-
cyjną dziewczyną, o której się marzyło przez lata.

Długo się zastanawiał, skąd się wzięły te jego wszyst-
kie problemy. Konsultował to z mądrzejszymi od sie-
bie, bo mimo wszystko tacy jeszcze byli w jego oto-
czeniu. Poszedł nawet do wróżki. Po tym swoistego 
rodzaju śledztwie doszedł w końcu do jedynego sen-
sownego wniosku.

Nikt mu nie powiedział, że takie są skutki ubocz-
ne przejścia na dietę. W ulotce dołączonej do środka, 
który nosił szlachetne miano „suplementy diety”, nie 
było słowa o tym, że jego użycie może wiązać się z ta-
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write, and in the end, the bank account status would let 
him know, if others liked what he was doing.

Everything is over now. It's as if it froze in the per-
mafrost or got stuck in the spongy lava flowing out of the 
volcano's impotence. This crisis had a deeper context.

Until recently, he had a very ironic approach to 
life. There was constantly something that he was jo-
king about. His sarcastic comments would regularly 
find their way to all possible profiles on social networ-
king sites. Currently, he has been mainly posting sad, 
black and white photos from ugly courtyards. These 
containers full of garbage, holes in the walls with fal-
ling plaster, unsuccessful scribbles that are even diffi-
cult to call “graffiti”. Nowadays, only such images aro-
used any interest in him.

Once, the king of life that flourished in the com-
pany. There was no party in the city that could have 
happened without him. It fueled his world. There was 
no night without adventures.

For some time, however, all of this has been expi-
ring. The fire ceased to burn in the fireplace, which 
would warm his passions. He felt like a squeezed out 
of the life-giving paste tube. All that now remains is the 
memory of what has passed. He was, however, not to 
describe these memories because they seemed hope-
less like politics or religion.

He was a shell. He felt like a case without an in-
strument. He only pretended to show some interest 
in what he was doing. He was trying very hard and 
nothing came out enough, to make him enjoy it even 
for a moment.

I can’t – it sounded like a cry for help, an alarm during 
a snowstorm, an unsuccessful sex with an attractive girl 
that you've been dreaming about for years.

For a long time he wondered where did all his pro-
blems come from. He consulted it with the wiser ones, 
because despite everything, they were still present 
close to him. He even went to the fortune-teller. After 
this kind of investigation, he finally came to the only 
sensible conclusion.

Nobody told him that these are the side effects of 
going on a diet. Leaflet attached, which had the noble 
name of "dietary supplements", included no word that 
its use may be associated with such problems as the 
ones he experienced.

Taking all of this into account, he had to think 
about the basic problem.

Eat or not eat - that is the question. 

kimi problemami, jakie on przeżywał.
Biorąc to wszystko pod uwagę, musiał się zastano-

wić nad podstawowym problemem.
Jeść albo nie jeść – oto jest pytanie. 

ENGLISH

I CAN'T

I can’t. He stared at the blank screen of his laptop and en-
dlessly repeated these two words aloud. I can’t, I can’t. 
He wrote only that much… "I can’t", hitting precisely 
the right letters on the keyboard. The font was adequ-
ate to the size of the problem with which he had been 
struggling for some time. He could not think about 
what he wanted to write about in his head. He got used 
to the thought that he constantly had something on 
his mind. Up to now, he always had something on his 
mind and all he needed was time to express it proper-
ly. The  first sentence was what it took to fall into 
a trance and write a word after a word to create better 
or worse stories. Now he could not even afford to wri-
te the first letter. He could only dream about the 
whole sentence.

Until now, he has never been so creatively impo-
tent. It terrified him.

The emptiness in his head was unbearable. Nothing 
interested him, nothing excited, and nothing was im-
portant enough to write anything right away. He even 
had problems with filling out a satisfaction survey 
at the bank. It was a goddamn difficulty to write a few 
words on a Christmas card.

Everything seemed hopeless to him. Even his sur-
name made him reluctant. Nothing was worth sacrifi-
cing for, even for a short moment, let alone a second 
breakfast. He was unremarkable. No spirits. Cheer-
less. A failure. He stopped feeling anything. This state 
was arising anxiety.

He survived on what he would write. Sometimes 
there was such a thing that would take a breath away, 
but mostly, he would botch his pieces. Slogans, short 
texts on a given topic, commercial scripts, custom jo-
kes, rhymes. He used to take everything that came his 
way. He would do his job without thinking whether he 
liked it or not. What mattered most, was to issue 
an invoice...

He was taking it easy at work. He did what he felt like 
doing and was rarely wrong. He was a professional. Never 
has he ever waited for an inspiration. He would sit down, 
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KUCHNIA 
POLSKA KACZKA
TEKST Aleksander Domański
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owy rok rozpocznijmy z  restaura-
cją Gdański Bowke oraz rodzimą 
sztuką kulinarną. Dlaczego tym 

razem pochylimy się nad kuchnią polską? 
Kuchnia, która kojarzy nam się przede 
wszystkim z  gołąbkami mamy oraz ko-
tletem schabowym? Wraz z  Marcinem 
Faliszkiem, postaramy się ją trochę od-
czarować z  tych skojarzeń i  bazując na 
typowo polskich przepisach, przedstawić 
alternatywne, jak i tradycyjne dania w no-
wej odsłonie. 

Dlaczego akurat podejmę się tego wy-
zwania wraz z restauracją Bowke? Po raz 
pierwszy miałem z tą restauracją do czy-
nienia na jednej z imprez promujących 
miasto Gdańsk. Ciekawość następnego 
dnia zaprowadziła mnie przed jej próg, 
gdzie od pierwszego dania miałem poczu-
cie, że poznaję naszą tradycyjną kuchnię 
od nowa. Tym bardziej jestem zadowolo-
ny, że udało się namówić do współpracy 
Marcina Faliszka, tamtejszego szefa kuch-
ni. Tematem głównym dzisiejszego go-
towania jest kaczka. Cóż więcej mówić, 
przenieśmy się do kuchni.

Marcin Faliszek przygotowanie swoje-
go dania zaczyna od zamarynowania pier-
si w soli, pieprzu, tymianku, papryce oraz 
kawałku masła. Po 24 godzinach w mary-
nacie gotuje pierś metodą sous vide w 52 
stopniach przez 2 godziny. Przystępujemy 
do robienia dodatków, na początek – sos 
porzeczkowy. Przygotujemy go na ba-
zie demi glace wina, miodu oraz samych 
porzeczek. Całe buraki pieczemy w pie-
karniku w skórce, gdy są jeszcze ciepłe, 
obieramy i wrzucamy do blendera wraz 
z sokiem jabłkow ym, imbirem, śmieta-
ną, solą, pieprzem, masłem oraz gumą 
ksantanową. Emulsję można podawać na 
zimno i na ciepło. Ogórek kompresowany 
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Połowę czasu spędza przed komputerem 
w redakcji Anywhere, a drugą gotując w swojej 
kuchni i pakując do słoików wszystko, co 
nadaje się do jedzenia. Znajomi mówią, że jego 
dewiza życiowa mogłaby brzmieć: „Aby dobrze 
żyć, trzeba dobrze zjeść i wypić”. Żyje, aby jeść. 
Nie na odwrót.

przygotujemy wraz z  wermutem, sokiem 
z cytryny i miodem. Należy go poddać ob-
róbce termicznej metodą sous vide. 

Na koniec zostały nam do przygoto-
wania warzywa: marchew, którą najpierw 
blanszujemy, żeby później obsmażyć 
z  masłem i  miodem, oraz kalafior roma-
nesco – również najpierw blanszowany, 
później schłodzony w  lodzie, a  na końcu 

podsmażony. Całość układamy na tale-
rzu. Gotowe.

Sałatkę rozpocznę od przygotowania 
cykorii. Kroję ją na pół, smażę na oliwie 
przez około 2-3 minuty. Na patelnię wle-
wam likier ziołowy, parę kropel wody oraz 
wrzucam jedną gwiazdkę anyżu i przykry-
wam. Wszystko powinno się dusić około 
20 minut. Następnie obieram topinambur 

T E M AT E M  G Ł ÓW N Y M 
D Z I S I E J S Z E G O  G O T OWA N I A 
J E S T  K AC Z K A .  C Ó Ż  W I Ę C E J 
M ÓW I Ć ,  PR Z E N I E Ś M Y 
S I Ę  D O  K U C H N I .
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i kroję w cienkie plastry. Przyrządzę z nie-
go chipsy. Wrzucam plastry topinamburu 
na patelnię i smażę, aż się zrumienią, pod 
koniec całość posypuję solą. Najlepiej spraw-
dzi się świeży szpinak, lecz można go rów-
nież zblanszować. 

N A S T Ę P N I E  O B I E R A M  
T O P I N A M B U R  I   K RO J Ę 

W   C I E N K I E  P L A S T RY. 
P R Z Y R Z Ą D Z Ę 

Z   N I E G O  C H I P S Y. 

Pierś z kaczki posypaną gruboziarni-
stą solą nacinam ostrym nożem od strony 
skóry. Smażymy na suchej patelni, z dodat-
kiem rozmarynu i do momentu aż skóra się 
zarumieni, po czym pierś w naczyniu żaro-
odpornym przekładamy do nagrzanego  

ZDJĘCIE: ALEKSANDER DOMAŃSKI (2)
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piekarnika na około 7 minut. Przed pokrojeniem do 
sałatki trzeba pamiętać, aby pierś tuż po wyjęciu odpo-
częła jeszcze 4 minuty. Sałatkę polewam sosem mali-
nowym na bazie octu balsamicznego, oliwy, musztar-
dy dijon, szczypty soli, pieprzu oraz miodu. Na koniec 
sałatkę posypuje garścią świeżych malin. Do dekoracji 
zrobiłem jeszcze sos na bazie jagód, bulionu, rozmary-
nu oraz łyżeczki octu jabłkowego.

Po więcej dań – nie tylko z kaczki – zapraszamy do re-
stauracji Gdański Bowke, członka Pomorskie Culinary 
Prestige oraz Gdańskiej Organizacji Turystycznej, gdzie 
na pewno przeżyją Państwo wspaniałą podróż kulinarną 
po mapie Polski. 

ENGLISH

POLISH CUISINE: DUCK

Let’s begin the New Year with Gdański Bowke Restaurant 
and our native cuisine. Why Polish cuisine this time? The 
cuisine associated primarily with home-made stuffed 
cabbage and pork chops? Together with Marcin Faliszek, 
I will try to break these stereotypes and present a new 
version of both alternative and traditional dishes made to 
typical Polish recipes. 

Why am I  taking on this challenge with Bowke 
Restaurant? I heard about it for the first time during an 
event promoting the City of Gdańsk. Next day, out of cu-
riosity, I visited the restaurant and from the first dish, 
I had an impression that I was discovering our tradition-
al cuisine anew. The more glad I am to have a chance to 
cook with Marcin Faliszek, the chef of Gdański Bowke. 
The theme of today’s cooking is duck. What else can 
I say? Let’s go to the kitchen.

Marcin Faliszek begins with marinating duck breast 
in salt, black pepper, thyme, pepper and a pat of butter. 
After 24 hours, he cooks the breast sous vide in 52 de-
grees for 2 hours. Now we set about making black cur-
rant sauce with demi-glace wine, honey and currants. 

Roast unpeeled beets in an oven, peel them when still 
warm and put them in a blender with apple juice, gin-
ger, cream, salt, pepper, butter and xanthan gum. The 
emulsion can be served cold or hot. Next, prepare com-
pressed cucumber with vermouth, lemon juice and hon-
ey and cook it sous vide. 

At the end, prepare vegetables: carrot – blanch it 
first, then fry it with butter and honey – and romanes-
co cauliflower – also blanched, then cooled in ice and 
fried. Now plate t1he dish. It’s done!

Start making the salad with chicory. Cut it in halves 
and fry in olive oil for about 2–3 minutes. Then, pour 
herb liqueur and a few drops of water in the frying pan, 
add a star anise and cover the frying pan with a lid. 
Stew it for about 20 minutes. Next, peel sunroot and 
slice it. We’ll make sunroot chips. Put the sunroot slic-
es in the frying pan and fry until brown. Sprinkle with 
salt at the end. Fresh spinach will be best, but it can also 
be blanched. 

Cut the duck breast sprinkled with coarse-grain 
salt with a sharp knife from the side of the skin. Fry it 
in a dry frying pan with some rosemary until brown. 
Next, roast it in an oven in an ovenware for about 7 
minutes. Before chopping the vegetables, make sure 
to put the breast aside for about 4 minutes after tak-
ing it out of the oven. Pour the salad with raspberry 
sauce with balsamic vinegar, olive oil, Dijon mustard, 
a pinch of salt, pepper, and honey. Sprinkle the salad 
with fresh raspberries. You can also pour it with sauce 
with blueberries, broth, rosemary, and a teaspoon of 
apple vinegar.

For more dishes – not only with duck – visit Gdański 
Bowke Restaurant, a member of Pomorskie Culinary 
Prestige and Gdańsk Tourist Organisation, which 
will take you on a wonderful culinary journey across 
Poland. 

 
MARCIN FALISZEK - SZEF KUCHNI RESTAURACJI BOWKE, FOT. ŁUKASZ STAFIEJ



ył koniec 80 roku, moja pierwsza pra-
ca weekendowa, pawilon z hot-doga-
mi na Emilii Plater. To była pierwsza 

lekcja życia – praca. Miałem z 14 lat i moją 
pierwszą styczność z ulicznym jedzeniem. To 
było prawdziwe życie.

Mama Elżbieta, moja najważniejsza men-
torka życiowa, miała swój pierwszy, rodem 
z Jugosławii, pawilon, w którym sprzedawali-
śmy street food w wersji polskiej. To był począ-
tek lat 90, w najlepszym miejscu w Warszawie, 
bo przy Hybrydach w tzw. Pasażu Wiecha. 
Szałem stała się kanapka Submarine – włoska 
kanapka rodem z Ameryki. 100 osób w kolejce 
i szło wszystko… Szał… To było odważne, ale 
się opłaciło.

Kto w tym czasie jadł na ulicy? W su-
mie każdy, ale jedyne, co było dostępne, 
to hot-dogi i zapiekanki, a hitem była pizza 
z baru „Kaczorek” robiona na cieście go-
frowym z cebulą, pieczarkami i serem. To 
był czas, kiedy prowadzenie biznesu ga-
stro było wyjątkowo ciężkie – według za-
sady „z niczego coś”…

Teraz uży wamy pojęcia street food. 
Wcześniej to było po prostu jedzenie z „budy”, 
a mekką jedzenia ulicznego były bazary – 
to piękne czasy. Żurki, flaki, pyzy na baza-
rze Różyckiego wyciągane spod ścierki – do 
dziś pamiętam ich zapach i smak. Początek 
lat 90 to był dobry czas dla street foodu i jego 

rozwoju w Polsce, choć pewnie nikt się nad 
tym nie zastanawiał, bo taka po prostu była 
potrzeba – handel się rozwijał, a ludzie mu-
sieli coś jeść. Pamiętam autobus blaszany na 
Emilii Plater pod „Patykiem” – to był prawdzi-
wy polski street food: golonka i kiełbasa, naj-
lepsza w mieście, zwłaszcza w nocy.

Pierwszy wyjazd za zachodnią granicę 
i currywurst, potem Grecja i gyros, souvla-
ki – pełna egzotyka dla Polaka. Pamiętam 
jak dziś młodą dziewczynę, która przygo-
towywała najlepsze souvlaki, jakie jadłem 
w swoim życiu. Miała swoje stanowisko pra-
cy na polu przy trasie i to było niesamowite, 
miało bardzo duży wpływ na to, jak potem 
rozwijałem swój biznes. Z ludźmi i dla ludzi, 
z otwartością i chęcią rozmowy i nawiązy-
wania relacji.

Ja w tym czasie zacząłem coraz więcej 
wyjeżdżać i poznawać kulturę street foodu 
od najlepszych – Turcja, Grecja, Węgry, 
Niemcy i Bałkany. Miałem dystans do re-
stauracji głównie z powodów materialnych 
– chłopak z dalekiej polski jadałem przeważ-
nie na ulicy, bo dzięki temu miałem moż-
liwość poznania prawdziwego świata, tzw. 
real world. No i ciągnęło mnie do ludzi i ich 
różnorodności. Z każdej takiej podróży wra-
całem z głową nabitą pomysłami do działa-
nia – i tak jest do dziś.

Każdy koncept, który otwieramy, opiera 
się na idei różnorodności i dotarciu do ludzi 
i dla ludzi. I to nakręca do działania – street 
food całe życie za mną chodził. Bo to formu-
ła otwarta i dostępna w zasadzie dla każdego 
i na tym opieram cały swój biznes – na róż-
norodności i dostępności.

To początek historii, która ma swój ciąg 
dalszy. Zapraszam do czytania. 

ENGLISH

MUSHROOM ROLLS

The end of the 80s. I had my first weekend 
job in a food spot with hot dogs on Emilii 
Plater Street. It was my first life lesson – 
a job. I was 14 and I discovered street food. 
It was the real life.

My mum Elżbieta, my life mentor, had 
her first Yugoslavia-style food spot, where we 

MARCIN WACHOWICZ
Od 25 lat związany z gastronomią. 
Współtwórca jednych z najlepszych konceptów 
gastronomicznych: AïOLI (Warszawa, Gdańsk, 
Katowice), Banjaluka i MOMU.  Twórca, wizjoner 
i podróżnik poszukujący idealnego świata 
gastronomicznego. Wielbiciel ulicznego jedzenia 
i ludzi. Właściciel Grupy Gastronomicznej 
Marcina Wachowicza, człowiek o wielu pasjach 
i niekończących się pomysłach.

were selling Polish street food. It was the be-
ginning of the 90s, the best spot in Warsaw, near 
Hybrydy, in the so-called Wiech Shopping Arcade. 
The Submarine Sandwich – a US-style Italian 
sandwich – was a hit then. There were a hun-
dred people in the queue, and we were al-
ways sold out. It was crazy and bold, but it 
paid off.

Who ate street food at that time? Well, 
everyone, but the only things available were 
hot dogs and French bread pizzas. Pizza waf-
fles from ‘Kaczorek’ bar with onion, mush-
rooms and cheese were all the rage. At that 
time, running a food business was extreme-
ly hard – according to the principle ‘some-
thing out of nothing’…

Now we call it street food. Before that, 
it was simply food ‘from a stall’, and mar-
kets were a Mecca for street food – those 
were beautiful times. Polish rye soup, tripe, 
potato dumplings from under a cloth at 
Różyckiego Market – I still remember their 
smell and taste. The beginning of the 90s 
was a good time for street food. It was gain-
ing popularity in Poland, although nobody 
probably thought about it. There was a need 
for it – people bought more and more and 
they had to eat something. I remember a tin 
bus on Emilii Plater Street near ‘Patyk’ – 
it was real Polish street food: pork knuckle 
and sausages, the best in town, especially 
at night.

I remember my first trip to Germany 
and currywurst, next Greece and gyros, sou-
vlaki – they were exotic dishes for a Pole. 
I  remember a  young girl who made the 
best souvlaki I’d ever had in my life. She 
worked in the field near the road, and it was 
incredible. It really affected my future way 
of thinking about business. With people and 
for people; open-minded, willing to talk 
and meet new people.

I began to travel more and more and 
I learned the culture of street food from the 
best – Turkey, Greece, Hungary, Germany 
and the Balkans. I didn’t go to restaurants 
very often, mostly for financial reasons – as 
a boy from faraway Poland, I would eat on 
the street, because this allowed me to dis-
cover the real world. I was attracted by peo-
ple and their diversity. From every journey, 
I brought plenty of new ideas and motivation 
for work – and I still do.

Every concept we’ve set up is based on 
the idea of diversity and openness. This 
motivates me – street food has accompa-
nied me all my life. It’s an open concept, 
generally accessible, and so I’ve decided to 
base my business on diversity and accessi-
bility as well.

It’s the beginning of a history which will 
be continued. Now please read on. 

BUŁKA 
Z PIECZARKAMI
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fot. Marcin Bryja
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W dniu 6 stycznia w Łodzi 
odbył się 3 Bieg Trzech Króli. 
Zawodnicy mieli do poko-

nania dystans 5 km. Łódzkie lotnisko 
ufundowało nagrody dla Najlepszej 
Łodzianki i Najlepszego Łodzianina.

Monika Kaczmarek została „Najlepszą 
Łodzianką”. W nagrodę otrzymała bilet lot-
niczy z Łodzi do Monachium i z powrotem.

Tomasz Osmulski wygrał w katego-
rii „Najlepszy Łodzianin”. Zwycięzca 
także poleci z Łodzi do Monachium! 

7 0 – 7 1 P O R T  L O T N I C Z Y  /  A I R P O R T

N A G R O D Y 
D L A  Ł Ó D Z K I C H  B I E G A C Z Y

Ś W I Ą T E C Z N E  L Ą D O W A N I E

Bilety lotnicze wręczyła zwycięzcom w obu 
kategoriach Anna Midera, Prezes Portu Lot-
niczego w Łodzi, która także wystartowała 
w 3. Biegu Trzech Króli. Gratulujemy!

— IN ENGLISH —

RUNNERS FROM ŁÓDŹ AWARDED 
PRIZES

On 6 January, the 3rd 5K Run of Three 
Kings was held in Łódź. Łódź Airport 

funded prizes for the Best Łódź Run-
ners in women’s and men’s categories.

Monika Kaczmarek, the winner in 
the women’s category, received a return 
ticket from Łódź to Munich.

The winner in the men’s category 
was Tomasz Osmulski, who will also 
f ly from Łódź to Munich! The prizes 
were awarded to the winners by Anna 
Midera, CEO at Łódź Airport, who 
had also participated in the 3rd Run of 
Three Kings. Congratulations!



Pekin to tętniące życiem miasto 
z bogatą przeszłością, o czym  

         można się przekonać, odwiedza-
jąc jego liczne zabytki. Do najważniej-
szych i najbardziej rozpoznawalnych 
w całych Chinach z pewnością należy 
Zakazane Miasto leżące w sąsiedztwie 
słynnego placu Tiananmen i mauzo-
leum Mao Zedonga. Kompleks niemal 
tysiąca budynków stanowił niegdyś 
ekskluzywną posiadłość chińskiej klasy 
rządzącej (siedziba dynastii Ming od 
1420 do 1644, a następnie dynastii 
Qing do 1912 roku), do której lud nie 
miał wstępu. Otoczone fosą Zakazane 
Miasto składa się z pięciu głównych 
bram, licznych pałaców i pawilonów. 
Symbol jednego z najbogatszych kultu-
rowo okresów w historii Azji stanowi 
obecnie część Muzeum Pałacowego, 
którego kolekcja obejmuje ponad 10 tys. 
starożytnych artefaktów i bezcennych 
dzieł sztuki chińskiej. Do stołecznych 
atrakcji związanych z rodziną cesarską 
należy także Pałac Letni, gdzie władcy 
dynastii Qing szukali wytchnienia 
w upalne miesiące. Yiheyuan, bo tak 
brzmi jego oryginalna nazwa, ozna-
cza Ogród Pielęgnowania Harmonii 
i uważany jest za arcydzieło chińskiej 
architektury krajobrazu. Teren wypeł-
niony licznymi ogrodami, altankami, 
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P E K I N
W SERCU CESARSKICH CHIN
SPEKTAKULARNE PAŁACE, ZABYTKOWE ŚWIĄTYNIE, TRADYCYJNE HUTONGI 
I AROMATYCZNA KUCHNIA – W PEKINIE ŁATWO SIĘ ZAKOCHAĆ. DO STOLICY 
CHIN DOSTANIECIE SIĘ Z ŁÓDZKIEGO LOTNISKA.
TEKST: AGNIESZKA ZAWISTOWSKA   ZDJĘCIA: PIXABAY.COM
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pawilonami i pagodami to niezwykle 
malownicze miejsce, chętnie odwiedza-
ne przez mieszkańców i turystów.

Obok dawnych rezydencji cesarzy 
warto również zobaczyć wspania-
łe świątynie. Na szczególną uwagę 
zasługują dwie: Świątynia Niebios oraz 
Świątynia Harmonii i Pokoju (zwana 
też Świątynią Lamy). Pierwsza z nich, 
zbudowana w 1406 roku, służyła cesa-
rzom do modlitwy o obfite plony. Dwa 
razy w roku władca wraz z całym or-
szakiem przenosił się do Świątyni Nie-
bios, gdzie uczestniczył w specjalnych 
ceremoniach. W trakcie ich trwania 
miał nosić uroczyste szaty, pościć oraz 
stronić od uciech cielesnych – nawet 
najmniejsze uchybienie mogło go wiele 
kosztować. Jeśli bogowie zesłaliby 
klęskę nieurodzaju, straciłby uznanie 
poddanych. Świątynia jest dziś jednym 
z najlepiej zachowanych przykładów 
chińskiej sztuki sakralnej. W jej skład 
wchodzą trzy główne grupy zabudo-
wań, w tym świątynia Cesarskiego 
Sklepienia Nieba, gdzie znajduje się 
zakrzywiona Ściana Szeptów (zwana 
także Murem Echa). Ponoć słowa wy-
powiedziane szeptem przy jednym jej 
krańcu słychać dobrze na drugim.

Z kolei Świątynia Lamy to jeden 
z największych i najważniejszych klasz-
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torów buddyzmu tybetańskiego na świecie. Przez 
lata mieszkało w nim i nauczało wielu mnichów 
tybetańskich i mongolskich, obecnie rezyduje ich 
tu kilkunastu. Wizytówką świątyni jest 26-metro-
wy posąg Buddy Maitreyi wyrzeźbiony z jednego 
kawałka białego drzewa sandałowego.

Chcąc poznać prawdziwy Pekin i doświadczyć 
lokalnego stylu życia, koniecznie należy odwiedzić jego 
hutongi. To zespoły połączonych ze sobą parterowych 
budynków, z wąskimi, często krętymi uliczkami, do 
których przylegają bramy wejściowe do siheyuan – ma-
łych, wspólnych dziedzińców. W przeszłości hutongi 
znacznie różniły się od siebie, co było uzależnione od 
statusu społecznego ich mieszkańców. Przez lata wiele 
z tych tradycyjnych zabudowań zostało zburzonych, 
a na ich miejscu pojawiły się wieżowce. Autentyczne 
hutongi można jednak nadal podziwiać m.in. w okoli-
cach Wieży Bębna. Z racji tego, że obecnie znowu stały 
się modne, wiele uliczek zostało zrekonstruowanych na 
ich podobieństwo, m.in. Nanluoguxiang czy Wuda-
oying, gdzie mieszczą się modne butiki, restauracje, 
bary i kluby muzyczne.

— IN ENGLISH —

BEIJING – IN THE HEART OF IMPERIAL CHINA

SPECTACULAR PALACES, HISTORICAL TEMPLES, TRADITIONAL 
HUTONGS, AND AROMATIC CUISINE – IT’S EASY TO FALL IN 
LOVE WITH BEIJING. NOW, YOU CAN FLY TO THE CAPITAL OF 
CHINA FROM ŁÓDŹ AIRPORT.

Beijing is a vibrant city with rich history, which 
shows in the multitude of sights in the city. One 
of the most important and recognisable sights 
in entire China is the Forbidden City, situated 
near famous Tiananmen Square and the Mao 
Zedong Mausoleum. The complex consists of 
almost a thousand buildings and it was once an 
exclusive residence of Chinese emperors (it was 
the residence of the Ming dynasty from 1420 to 
1644 and of the Qing dynasty until 1912and of 
the Qing dynasty until 1912) and was closed to 
the lower classes. The Forbidden City is moated 

and consists of five main gates, numerous palaces 
and pavilions. The symbol of one of the cultu-
rally richest periods in the history of Asia is now 
a part of the Palace Museum, whose collection 
comprises over 10 thousand ancient artefacts and 
priceless works of Chinese art. Other highlight 
related to the emperor’s family include the Sum-
mer Palace, where the Qing dynasty rulers would 
go in search for some peace and quiet. Yiheyuan, 
its original name, means a Garden of Cherishing 
Harmon and is regarded as a masterpiece of Chi-
nese landscape architecture. The picturesque area 
is full of gardens, garden houses, pavilions and 
pagodas and it’s very popular among the locals 
and tourists.

Apart from the former residences of Chinese 
emperors, Beijing also boasts remarkable temples. 
The most famous ones are: the Temple of Heaven 
and the Temple of Peace and Harmony (aka the 
Lama Temple). The first was built in 1406 and 
was a venue of prayers for good harvest. Twice 
a year, the emperor with his entourage moved to 

the Temple of Heaven, where he participated in 
special ceremonies, during which he would wear 
ceremonial robes, fast, and abstain from carnal 
desires – as even the smallest infringement could 
cost him a lot. If gods had sent crop failure, he 
would have lost the recognition of people. Today, 
the temple is one of the best preserved examples 
of Chinese sacral art. It comprises three major 
groups of buildings, including the Imperial Vault 
of Heaven with the circular Echo Wall. Words 
whispered on one end of the temple can reporte-
dly be heard on the other end.

The Lama Temple is one of the largest and 
most important monasteries of Tibetan Buddhism 
in the world. For years, many Tibetan and Mon-
golian monks lived and preached there. At present, 
several of them reside in the temple. The temple 
boasts a 26-metre statue of the Maitreya Buddha 
sculpted from one piece of white sandalwood.

If you want to experience real Beijing and 
local lifestyle, hutongs are an absolute must. 
They’re alleys formed by one-storey buildings 
with narrow, winding streets and entrance gates 
to siheyuans – small communal courtyards. In 
the past, hutongs differed from each other de-
pending on the social status of their inhabitants. 
Over the years, many of these traditional buil-
dings were pulled down and replaced with tower 
blocks. Genuine hutongs can still be found, 
among others, near the Drum Tower. Since they 
have been regaining their popularity lately, a lot 
of streets have been reconstructed after their 
likeness, including Nanluoguxiang and Wuda-
oying, where you can f ind fashionable boutiques, 
restaurants, bars and music clubs.
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