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ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ 

Reżyser, scenarzysta, pisarz, 
dramaturg i dziennikarz. Autor 
największych polskich hitów ko-
mediowych w XXI w. W 2015 roku 
Saramonowicz wydał bestselle-
rową powieść „Chłopcy".

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

GRZEGORZ 
KAPLA 

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

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

Pisarz, scenarzysta, grotołaz, fe-
lietonista, fan piłki nożnej. Laureat 
Nagrody Literackiej Nike. Człowiek 
o wielu pasjach. Z nami będzie dz-
ielił się tą filmową, co miesiąc pole-
cając jeden obraz wart obejrzenia.

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

MONIKA
SZAŁEK

Fotografka, artystka, pasjonat, 
osoba zafascynowana ludźmi, twar-
zami, pozami, życiem ale zawsze 
z człowiekiem na pierwszym planie. 
Skończyła Warszawską Szkołę 
Filmową i od kilku lat oddaje się 
wyłącznie fotografowaniu. 

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

JAKUB
MILSZEWSKI

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

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

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

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

MATEUSZ 
KUSZNIEREWICZ

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

ENGLISH A working man and a dre-
amer. Most of you know him as a sa-
ilor and an Olympic champion, but he 
has several more aces up his sleeve. 
He’s a businessman, investor and 
social activist. He always aims high.
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GRZEGORZ 
MAŁECKI

Mówi o sobie „aktor wyłącznie 
teatralny". Od osiemnastu lat 
związany Teatrem Narodowym 
w Warszawie. W rankingach kryty-
ków znajduje się w ścisłej czołówce 
najważniejszych aktorów polskiego 
teatru w XXI w. 

ENGLISH Says that he is "exclu-
sively a theatre actor", for many 
years now working with the Na-
tional Theatre in Warsaw. He is at 
the very top of the critics' ranks of 
21st century Polish theatre actors. 

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 cof-
fee and conversations. She does 
not end on one question.

JAKUB 
FIREWICZ

Aktor “jeszcze” młodego pokolenia. Po 
latach wyczekiwania, że zagra Hamleta, 
z nudów “odkopał” Petera Sellersa 
i Monty Pythona i stwierdził, że jego 
miłością jest komedia. Dotychczas 
znany głownie widzom teatralnym,.

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. He was famous mostly 
among theatre-goers.
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ALEKSANDRA 
BUDKA 

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

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

SYLWIA 
GUTOWSKA

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

ENGLISH She talks, writes and ed-
its. She is interested in high, mid-
dlebrow and low culture because 
she is a true (post)humanist. She 
claims there is nothing better than 
a good book except for MC Ham-
mer’s video clips. 

TOMASZ 
SOBIERAJSKI

Socjolog z zawodu i z pasji. Wy-
trawny badacz społecznych zjawisk 
i kulturowych trendów. Naukowiec 
3.0 nie bojący się trudnych wyz-
wań, międzynarodowej współpracy 
i interdyscyplinaroności. 

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

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

ENGLISH She’s a fashion pho-
tographer, she’s 23 and comes 
from Szczecin. She came to 
Warsaw to fulfill her dreams and 
follows the rule „Quality over 
quantity”. 
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WOJTEK 
KALARUS

Aktor teatralny, filmowy i tele-
wizyjny. Reżyser, felietonista. 
Związany z Nowym 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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J E ST OGROM NA LICZBA RÓŻ NORODN YCH 
OPI N I I K R Ą ŻĄC YCH NA TEM AT W EN ECJ I. 
CI, KTÓR Z Y J UŻ ODW I EDZI LI TO 
M I A STO, STR A SZĄ T YCH, KTÓR Z Y 
J E SZCZE TA M N I E BY LI.

 
est ogromna liczba różnorodnych opinii krążących 
na temat Wenecji. Ci, którzy już odwiedzili to mia-
sto, straszą tych, którzy jeszcze tam nie byli. Jednak 

nie każdy artykuł opowiada o tych samych, pozytywnych 
stronach miasta. Co jakiś czas pojawiają się nowe, niepraw-
dopodobne wręcz historie o tym, co złego przytrafiło się 
tam turystom. Żeby przekonać się, co z tego jest prawdą, 
trzeba Wenecję odwiedzić i poczuć wszystkimi zmysłami. 

ZMYSŁ PIERWSZY: WĘCH
Jestem gotowa poczuć słynny smród Weneckich kana-
łów. Ku mojemu zdziwieniu - w Wenecji nie śmierdzi sto-
jącą wodą, a dymem od papierosów. Woda jest czysta, 
ma dość specyficzny kolor, nie ma w niej śmieci i nikt 
do niej nie sika. Jej zapach jest naprawdę przyjemny 
w  porównaniu do smrodu papierosów, który ciągnie 
się za turystami na wszystkich głównych alejach mia-
sta. Gdy jakimś cudem ten smród na moment znika, 
pojawia się przyjemny zapach pieczonych kasztanów, 
włoskiej pizzy i słodkich wypieków z cukierni, które są 
rozmieszczone co kilkanaście metrów. 

ZMYSŁ DRUGI: SŁUCH
Ze snu nie budzi mnie śpiew ptaków i szelest liści. Budzi 
mnie szuranie krzeseł wystawianych na ogródki piwne, 
radosne okrzyki Ciao!, którymi Włosi witają się codzien-
nie, śmiech dzieci drepczących do szkoły ciasnymi, nieco 
klaustrofobicznymi uliczkami i nieustające nawoływania 
sprzedawców próbujących sprzedać najważniejszą pa-
miątkę z tego miejsca - maski weneckie. Panuje tu hałas, 
a rytm dnia jest wyznaczony przez 55 tysięcy mieszkań-
ców zamieszkujących obecnie Wenecję. Choć jest to miej-
sce typowo turystyczne, nie pozwoli sobie na spanie do 
południa i balowanie do nocy.

ZMYSŁ TRZECI: WZROK
Pada deszcz. Wszystkie uliczki są tak samo ciemne, 
tak samo mokre i tak samo brzydkie. Na placu Święte-
go Marka, drepcząc w  wodzie ponad kostki, oglądam 
beztrosko bawiące się w  gigantycznej kałuży mewy. 
Czekam, aż podlecą do mnie słynne weneckie gołębie, 
które gdzieś wśród pięknych zabytków zgubiły strach 
do człowieka. Niestety, nie mają miejsca do wylądowa-
nia, jedynie zerkają na mnie z budynków. Mało jest tu-
rystów odważnych na tyle, by brodzić w zimnej wodzie 
nawet w kaloszach. Nikt nie robi sobie zdjęć z gołębiem 
siedzącym na głowie. Teraz wszyscy patrzą na prze-

J piękny pałac Dożów, wieżę zegarową i Bazylikę Święte-
go Marka. Aż do kolejnego poranka pada deszcz. Ponie-
waż zawsze znajdzie się jakiś ciekawy wschodu słońca 
na Rialto czy Ponte dell'Accademia turysta (sama je-
stem jednym z nich), weneckie ulice rano nie są puste. 
Razem ze mną na most dell'Accademia biegnie tłum in-
nych turystów i wiem, że dzisiejszego dnia coś się zmie-
ni. Wraz z chwilą, gdy słońce pojawia się obok kościoła 
Santa Maria Della Salute, Wenecja staje się tym niewia-
rygodnie pięknym miejscem, które znam z pocztówek 
i telewizji. Niesamowite kolory, turkusowa woda i lśnią-
ce w  słońcu gondole urzekają wszystkich. Wzdychają 
nie tylko turyści. Wzdychają też mieszkańcy miasta. 

ZMYSŁ CZWARTY: SMAK
Włoska pizza jest najlepsza na świecie i  to jest fakt. 
Można kupić jeden kawałek, można wziąć na wynos 
całą pizzę i  zjeść ją nad wodą podziwiając panoramę 
miasta. Do tego słodkie wypieki w cukierniach...wiel-
kie kolorowe bezy, słodkie rurki z kremem, słynne wło-
skie lody i ciasta tak piękne, że aż szkoda jeść. Pieczone 
kasztany, stragany z owocami i  jeszcze raz pizza. Czy 
tylko ja zrobiłam się głodna?

ZMYSŁ PIĄTY: DOTYK
Dotykam tandetnych magnesów na lodówki, które 
uszkodzone w trakcie transportu i sklejone klejem na 
gorąco, czekają na nieuważnych turystów. Czekają 
tylko na to, żeby spaść z lodówki z hukiem, obowiąz-
kowo w środku nocy strasząc przy tym domowników. 
Maski weneckie z adnotacją made in China, koszulki 
z napisem Venezia i małe figurki ze szkła weneckiego 
rzucają mi się w oczy w każdym sklepie z pamiątkami 
(a  jest ich naprawdę bardzo dużo). Co jakiś czas jed-
nak, z gracją prezentują się ręcznie rzeźbione i malo-
wane maski weneckie, oraz przepięknych kształtów 
i kolorów rzeźby ze szkła murano. To nie są pamiątki, 
które kupują turyści. To dzieła sztuki, po które przy-
jeżdżają kolekcjonerzy z całego świata.
Wenecja to miasto stuprocentowo turystyczne. Niektó-
rych spotkają kolejki, upalne słońce, drogie jedzenie 
i śmierdzące kanały. Na innych czeka chłodny wiatr, pu-
ste knajpy, zalane ulice i przerażający zmrok, który nocą 
nie pozwala na zejście z głównych ulic miasta. Niezależ-
nie od sytuacji, Wenecja jest urzekająca. Nie każdemu 
chce pokazać swoje piękno, ale kto wie, może to właśnie 
Tobie pokaże się w swojej najlepszej odsłonie?  

P I Ę Ć  Z M Y S Ł Ó W



N I E K A ŻDEM U CHCE 
POK A ZAĆ SWOJ E PI ĘK NO, 

A LE KTO W I E, MOŻE 
TO W Ł A ŚN I E TOBI E 

POK A ŻE SI Ę W SWOJ EJ 
NA J LEPSZEJ ODSŁON I E?

ENGLISH

FIVE SENSES

There are plenty of opinions about Venice. Those who have 
been there tell scary stories to those who haven’t. Not every 
article rhapsodizes about the same outstanding features of 
the city. From time to time, we hear new, incredible stories 
about terrible misadventures of tourists in Venice. To find out 
the truth, visit Venice and feel it with all your senses.

There are plenty of opinions about Venice. Those who 
have been there tell scary stories to those who haven’t. 
Not every article rhapsodizes about the same outstan-
ding features of the city. From time to time, we hear 
new, incredible stories about terrible misadventures 
of tourists in Venice. To find out the truth, visit Venice 
and feel it with all your senses.

SENSE ONE: SMELL
I’m ready to smell the famous stench of Venetian ca-
nals. To my surprise – Venice doesn’t smell of dead wa-
ter but cigarette smoke. The water is clear; its colour is 
peculiar, but there is no trash and nobody pisses in it. 
Its smell is really pleasant in comparison with the ciga-
rette smoke drifting after tourists on all main streets of 
the city. If by any chance the smell disappears for a whi-
le, you can sense a pleasant smell of roasted chestnuts, 
Italian pizza and sweet pastries from confectioneries 
located along the street every few metres. 

SENSE TWO: SOUND
I don’t wake up to the sound of birds singing and leaves 
rustling. It’s the scraping of chairs moved to beer gar-
dens, people greeting each other with cheerful Ciao!, 
children laughing and going to school down narrow, 
a bit claustrophobic streets, and street vendors trying 
to sell must-have souvenirs from Venice – Venetian ma-
sks. There is much noise in the city, and the day rhythm 
is set by 55 thousand inhabitants residing in Venice at 
present. Even though it’s a typical tourist destination, 
the city doesn’t sleep till noon and party all night long.

SENSE THREE: SIGHT
It’s raining. All streets are equally dark, wet and ugly. 
On St Mark’s Square, I  wade through water up to my 
ankles and observe seagulls splashing around in a huge 
puddle. I wait for famous Venetian pigeons, which have 
lost their fear of people somewhere among beautiful 
monuments. Unfortunately, there’s no place to land; 
they only glance at me from the tops of buildings. The-
re are few tourists here bold enough to wade through 
cold water even in galoshes. Nobody takes pictures 
with pigeons on their head. Now everyone admires 
the magnificent Doge’s Palace, the clock tower, and St 
Mark’s Basilica. The rain continues until the following 
morning. There are always tourists who wish to see the 
sunrise on the Rialto Bridge or the Ponte dell’Accade-
mia (and I am one of them), so streets in Venice are ne-
ver empty in the morning. Today, tourists flock on the 
Ponte dell’Accademia, and I know that something is go-
ing to change. When the sun appears near Santa Maria 
della Salute, Venice becomes this incredibly beautiful 
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place I know from postcards and television. We are all 
mesmerised by the amazing colours, turquoise water 
and gondola boats gleaming in the sun. Tourists are not 
the only ones held spellbound. The locals sigh, too. 

SENSE FOUR: TASTE
Italian pizza is the best in the world, and that’s a fact. 
You can buy a  slide or get a  takeaway pizza and eat it 
by water, admiring the panorama of the city. On top of 
that, sweet pastries in confectioneries… huge, colour-
ful meringues, sweet cream wafer rolls, famous Italian 
ice cream, and cakes so beautiful you won’t want to eat 
them. Roasted chestnuts, stalls with fruit, and even 
more pizza. Am I the only one who’s hungry?

SENSE FIVE: TOUCH
I touch cheesy fridge magnets damaged during trans-
port and glued together with hot glue, waiting for ab-
sentminded tourists. They wait to fall down from the 

fridge, make noise in the middle of the night and sca-
re the hell out of people. Venetian masks with an in-
scription made in China, Tshirts that say Venezia, and 
small Venetianglass figures catch my attention in eve-
ry souvenir shop (and there are many of them here). 
Every now and then, however, I  spot handsculpted 
and painted Venetian masks and beautifully shaped 
and coloured Murano glass sculptures. These aren’t 
ordinary souvenirs bought by tourists, but works of 
art chased by collectors from all over the world. 

Venice is a  hundredpercent tourist destination. 
For some, what it has in store is the scorching sun, 
queues, expensive food and stinky canals. For others 
– the cool wind, empty bars, inundated streets and 
terrifying dusk, which stops them from leaving main 
streets of the city at night. Still, it’s a  mesmerising 
place. Not everyone gets a  chance to see the city in 
its full glory, but who knows, maybe you’ll be the one 
to experience it?  

2 0 – 2 1 P O D R Ó Ż E  /  T R A V E L
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SEZON NA GWIAZDKOWE IMPREZY RODZINNE I FIRMOWE ZACZĄŁ 
SIĘ NA DOBRE. A Z NIM POJAWIA SIĘ ODWIECZNY DYLEMAT: ROBIĆ 
MIKOŁAJA SAMEMU, CZY WYNAJĄĆ FACHOWCA. MAM NADZIEJĘ, ŻE 
MÓJ SKROMNY PORADNIK POMOŻE W PODJĘCIU DECYZJI.
ZDJĘCIE Monika Szałek

MIKOŁA J 
W   W E E K E N D

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

Z acznijmy od tego, że wbrew obiegowej 
opinii wcielenie się w Mikołaja nie jest 
trudne. Najważniejszy jest kostium.

Jeżeli chcemy, jako Mikołaj, rozdawać 
prezenty dzieciom, powinniśmy wybrać strój 
klasyczny. Czapka, broda, czerwony ku-
brak, spodnie, pas i buty. Tak zwana wersja 
disnejowska. Takie kostiumy można nabyć 
w Biedronce czy Lidlu w bardzo okazyjnej ce-
nie do 20 zł. Wprawdzie zrobione są z podłego 
materiału i często prują się w szwach, ale mo-
żemy to olać, bo małe dzieci kompletnie nie 
zwracają na to uwagi, a starsze mają Mikołaja 
zasadniczo w dupie. Dla ambitniejszych po-
lecam coraz popularniejsze wypożyczalnie 
strojów. Przy odrobinie szczęścia można 
natrafić na oryginalny kostium Karolaka 
z „Listów do M.”, albo buty Olbrychskiego 
z „Potopu”. Cena za dobę to ok. 150-500 zł za 
komplet z workiem. Zamożniejsi mogą po-
kusić się o wypożyczenie sań z sześcioma 
reniferami oraz czerwoną ciężarówkę, jak 
z reklamy coca-coli. Do tego helikopter, żeby 
wylądować na dachu. Myślę że w 45 tys. zmie-
ścimy się swobodnie.

Jeżeli mamy być Mikołajem na firmowej 
imprezie, raczej zalecany jest kostium typu 
„smart casual”. Do marynarki dodajemy 
jedynie elementy: czapkę z brodą, okulary, 
czy nos. Worek nie jest konieczny. Należy 
pamiętać, aby nasze przebranie nie było 
przypadkową parodią kogoś z  kierownic-
twa, bo niechcący może to być nasza ostat-
nia gwiazdka w firmie.

Jeżeli w roli Mikołaja mamy obsłużyć ty-
powo damską imprezę, kostium powinien 
być minimalistyczny. Ograniczamy się do 
czerwonych stringów i pluszowych rogów re-
nifera na głowie. Jeżeli mamy owłosione cia-
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ło, depilujemy je lub posiwiamy mąką pszen-
ną tortową. Z jednej strony będzie to akcent 
świąteczny, a z drugiej złagodzimy niepożąda-
ny efekt zarośniętej klaty. Niektóre kobiety re-
agują na taki widok histerycznie. Ciekawym 
gadżetem może być viagra w kształcie choin-
ki. Do zastanowienia.

Jeżeli to typowo męski, heteroseksu-
alny „śledzik” firmowy, Mikołaja absolut-
nie nie wprowadzamy! Możemy zostać nie-
świadomie podejrzani o gejowskie klimaty. 
Możemy za to z powodzeniem wynająć kil-
ka Śnieżynek z pobliskiej agencji towarzy-
skiej. Średnio przyjmuje się proporcje „jedna 
Śnieżynka na czterech”.

Bywają też imprezy specjalne. Dla przy-
kładu, robiąc Mikołaja w  domu spokojnej 
starości, kostiumu nie potrzebujemy, bo 
uczestnicy spotkania zazwyczaj już niedowi-
dzą. Pieniądze zaoszczędzone na kostiumie, 
wydajemy na tzw. „szczekaczkę wiecową”, 
ponieważ goście mogą słabo słyszeć. Worek 
absolutnie zakazany. Budzi złe skojarzenia.

Mikołaj na misji w Iraku to wyzwanie ze 
względu na upały i zasady bezpieczeństwa. 
Na koszulkę na ramiączkach i slipy zakłada-
my kamizelkę kuloodporną w kolorze czer-
wonym. Brodę możemy pożyczyć od Taliba, 
a laskę zastępujemy AK-47 owiniętym w sre-
berko po czekoladzie. Karabin powinien być 
zabezpieczony przed przypadkowym strza-
łem w czasie rozdawania prezentów.

Jeżeli sami nie mamy czasu, możemy 
Mikołaja wynająć. Jest mnóstwo ciekawych 
ofert. Można wynająć Mikołaja z angielskim, 
lub z czarnym pasem karate. Jest też kilku 
Mikołajów rozdających prezenty w  stylu 
Kaczyńskiego czy Dudy, ale są tak rozchwy-
tywani, że ze względu na liczbę zamówień 
czasami trzeba na nich czekać do piątej rano. 
Dzieci tego na pewno nie doczekają. Można 
też zatrudnić celebrytę. W rankingach naj-
lepiej wypada Radek Majdan ze względu na 
kondycję, oraz Zbigniew Stonoga ze wzglę-
du na głos i posturę.

Pamiętajmy też, aby unikać kontrower-
sji. Jeżeli korzystamy z Mikołaja z Ukrainy, 
zwróćmy uwagę czy na imprezie nie ma przy-
padkiem fanów filmu „Wołyń”. Czarnoskóry 
Mikołaj też może budzić mieszane uczucia 
(z wyjątkiem Śląska). Pomimo tolerancji i po-
szanowania dla innych, raczej nie zatrudnia-
my Mikołaja na wózku inwalidzkim. Często 

kostium wkręca się w szprychy i łatwo o wypa-
dek. Słabo w roli Mikołaja wypadają też mun-
durowi i księża. Pierwsi często podświado-
mie zaczynają przeszukiwać pomieszczenia, 
a drudzy czekają na koperty.

Mam nadzieję, że ten skromny poradnik 
pozwoli Wam cieszyć się świętami z Mikołajem 
bez stresu.

A za miesiąc kolejny poradnik: komunia 
święta, czyli jak nie wydać za dużo i nie pod-
paść w parafii.

Wesołych Świąt. 

ENGLISH

SANTA CLAUS IN A WEEKEND

The season for Christmas office parties and family 
feasts is upon us. And so we face this eternal dilem-
ma: to be a Santa Claus or to hire a pro. I hope that 
this simple guide will help you decide.

Let’s start with the fact that contrary to what 
some may think, being a Santa Claus isn’t 
a hard thing to do. The most important part 
is the costume.

If you want to give gifts to children as 
a  Santa Claus, you should opt for a  tradi-
tional outfit. A hat, a beard, a red suit, trou-
sers, a belt and boots. That’s the so-called 
Disney version. You can buy such costumes 
in Biedronka or Lidl at an attractive price of 
up to PLN 20. Admittedly, they’re made from 
lousy material, but don’t worry, because little 
children don’t really care about it, and the old-
er ones don’t give a damn about Santa Claus. 
More ambitious Santas may opt for costume 
rental. If you’re lucky, you might find origi-
nal Karolak’s costume from ‘Listy do M.’ or 
Olbrychski’s boots from ‘Potop’. Renting 
a costume with a bag is about PLN 150–500 
a day. If you’re rich, you can also rent a sleigh 
with six reindeer and a red truck, like the one 
from Coca-Cola commercial. And a helicop-
ter, to land on the roof. I suppose that 45 thou-
sand would be enough.

If you’re a Santa Claus at an office party, 
it is advisable to go for a ‘smart casual’ outfit. 
Take a jacket and add some elements: a hat 
with a beard, spectacles, or a nose. The bag 
isn’t necessary. Remember that your costume 
shouldn’t be an accidental parody of a manag-
er – you don’t want it to be your last Christmas 
in the company, do you?

If your target is a women’s night, your cos-
tume should be minimalistic. A red thong and 
plush reindeer antlers will suffice. If your body 
is hairy, depilate it or grey it with wheat flour. 
This will be a Christmas accent on one hand, 
and on the other hand, you’ll alleviate the un-
desirable effect of a hairy chest. Some women 
might react hysterically to it. A fancy gadget 
may be Viagra in the shape of Christmas tree. 
Just give it a thought.

If it’s a typical men’s, heterosexual office 
party, don’t even mention Santa Claus! Or 
else you may be suspected of being gay. But 
a  few Snowflakes from a  local escort agen-
cy might be a peachy idea. Usually, it’s ‘one 
Snowflake for four guys.’

And what about special events? For exam-
ple, if you’re a Santa Claus in a nursing home, 
you don’t need a costume, because event par-
ticipants usually have poor vision. You can 
spend the money you saved and buy a speak-
ing-trumpet, because guests may be hard of 
hearing. The bag is absolutely out of question 
due to negative associations.

A Santa Claus on a mission in Iraq is a chal-
lenge due to hot weather and security rules. 
Put on a red bulletproof vest on your spaghetti 
top and briefs. You can borrow a beard from 
a Taliban, and replace the walking stick with 
AK47 wrapped in a tinfoil. Remember to se-
cure your rifle to prevent accidental shooting 
during gift-giving.

If you don’t have time for it, you can al-
ways hire a Santa Claus. There are plenty 
of interesting offers. You can hire a Santa 
Claus that speaks English or has a karate 
black belt. There are Santas giving gifts 
in Kaczyński’s or Duda’s style, but they’re 
much in demand and you sometimes have 
to wait for them till 5 am. Kids surely won’t 
stay up that long. You can also hire a celeb. 
Rankings point to Radek Majdan owing to 
his fitness and Zbigniew Stonoga owing to 
his voice and posture.

Remember to avoid controversies. If you 
hire a Santa Claus from Ukraine, make sure 
there are no fans of the ‘Wołyń’ film at the 
party. A black Santa Claus might also arouse 
mixed feelings (except for Silesia). Despite 
tolerance and respect for others, don’t hire 
a Santa Claus in a wheelchair. The costume 
may get caught in wheel spokes, and an acci-
dent is sure to happen. Officers and priests ar-
en’t the best Santas either. The first ones tend 
to unconsciously search the room, while the 
latter wait for envelopes.

I hope that this guide will help you choose 
your perfect Santa Claus.

Next month: First Holy Communion, how 
to avoid running up bills without messing 
with the parish.

Merry Christmas. 

M A M NA DZ I E J Ę, Ż E T E N SK ROM N Y 
P OR A DN I K P OZ WOL I WA M C I E SZ YĆ 
SI Ę Ś W I ĘTA M I Z M I KO Ł A J E M 
BEZ S T R E SU.
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GWIAZDKA 
W POMORSK IM 
K LIM ACIE
KULTUROWE BOGACTWO REGIONU POMORSKIEGO 
ZNAJDUJE SWOJE ODZWIERCIEDLENIE W RÓŻNORODNOŚCI 
ŚWIĄTECZNYCH TRADYCJI. CHOĆ WIĘKSZOŚĆ POWSZECHNIE 
PRZYJĘTYCH W POLSCE ZWYCZAJÓW JEST OBECNA TAKŻE 
I TU, ZNAJDUJĄ SIĘ I BARDZO ORYGINALNE OBRZĘDY, 
KTÓRYCH W TRADYCYJNYCH DOMACH WCIĄŻ SIĘ DOCHOWUJE. 
JEDNO JEST PEWNE – WARTO „NA WŁASNY NOS” POCZUĆ 
ZAPACH TUTEJSZEJ CHOINKI I ŚWIĄTECZNEGO STOŁU, 
A NASTĘPNIE NAD POLSKIM MORZEM PRZYWITAĆ NOWY ROK. 
TAKA OKAZJA TRAFIA SIĘ WSZAK TYLKO RAZ W ROKU!

TEKST Paweł Durkiewicz ZDJĘCIA Mat. Prasowe PROT

òdë – tak nazywają okres świąteczny Kaszubi. 
Obchodzą go od 25 grudnia aż do 6 stycznia, czyli 
Święta Trzech Króli. Jest to czas pełen radości, 

kulinarnej rozpusty i beztroskich psot. Najpierw jednak 
należy w wyciszeniu przeżyć kilka tygodni adwentu. 
Gdy wyczekiwanie zbliża się do końca, w kaszubskich 
wsiach pojawiają się gwiżdże, czyli kaszubscy kolędnicy. 
24 grudnia ma miejsce oczywiście wigilijna wieczerza, 

G

czyli gwiozdka. Na kaszubskim stole znajdziemy wów-
czas m.in. zupę brzadową z suszonych owoców z klu-
skami, którą jada się zamiast barszczu. Do tego potra-
wy (maksymalnie dziesięć) przygotowywane z grochu, 
fasoli, maku, suszonych grzybów i  owoców, kapusty 
i ziemniaków. Nie brakuje ryb, wśród których królują 
śledzie i węgorze. Jest też kuch, czyli drożdżowe ciasto. 
Najmłodsi domownicy oczekują nie na św. Mikołaja, lecz 
na gwiazdora, który obdarza je drobnymi prezentami, 
nie przypominając jednak przy tym w ogóle brodatej po-
staci w czerwonym kubraku, znanej z popkulturowych 
przedstawień. Kaszubski dobrodziej dzieci nosi bowiem 
wielki odwrócony kożuch, a twarz zasłania mu tzw. lar-
wa, czyli maska z cielęcej skóry.

Ważnym elementem wyróżniającym tradycyjne 
święta na Kociewiu, jest dzielenie się - zamiast opłat-
kiem - tradycyjnym podpłomykiem, smarowanym dla 
osłody miodem. Przysmakami na wigilijnym kociew-
skim stole są też specyficzny, kwaskowaty barszcz 
grzybowy z wywarem ze świeżo kiszonej kapusty oraz 
ryba (najczęściej płoć lub okoń) w słodko-kwaśnej za-
lewie. Nieco inaczej wyglądał program świętowania 
w tradycyjnym domu na Żuławach. Tu praktycznie do 
XX wieku nie istniał w ogóle zwyczaj uczty wigilijnej. 
Dzieci tego wieczoru posyłano do spania nieco wcze-
śniej niż zwykle, by nocą przygotować świąteczny stół, 
nieodzowne fefernuski (kuleczki piernikowe) i prezen-
ty, przynoszone według tradycji przez… siwego konia. 
Młodzież chodziła zaś po domach nie z kolędą, lecz 
z własnoręcznie wykonaną szopką, śpiewając i wypra-
szając sobie dary i poczęstunek.

Sylwester jest w pomorskiej tradycji, rzecz jasna, 
okazją do szalonej zabawy, ale – co ciekawe – również 
dniem robienia sobie żartów, czyli czymś na kształt 
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rego warto spróbować. Przy pomorskim 
stole wigilijnym z pewnością znajdzie się 
dla nas miejsce! 

ENGLISH

CHRISTMAS IN POMERANIA

The cultural wealth of Pomerania is reflected in 
the diversity of its Christmas traditions. Apart from 
following most common Polish customs, the region 
boasts its own original customs still preserved 
in traditional families. One thing for sure – it is 
absolutely worth it to visit Pomerania and smell 
the scent of its Christmas tree and Christmas table, 
and welcome the New Year by the Polish sea. Such 
a chance happens only once a year!

Gòdë – that’s how Kashubians call Christ-
mas time. They celebrate it from 25 Decem-
ber until 6 January, that is Three Kings’ 
Day. It’s a time of joy, culinary indulgence 
and carefree frolics. Kashubians prepare 
for Christmas in Advent, which is a peri-
od of reflection and contemplation. When 
the waiting comes to an end, gwiżdże, 
that is Kashubian carol singers, appear 
in Kashubian villages. On 24 December, 
Kashubians gather for the Christmas Eve 
Supper – gwiozdka. Traditional local dish-
es include a dried fruit soup with noodles, 
which is served instead of borscht, as well 
as dishes (in the number of ten at max-
imum) from peas, beans, poppy, dried 
mushrooms and fruit, cabbage and po-

PR Z Y  P O M O R S K I M 
S T O L E  W I G I L I J N Y M 
Z   PE W N O Ś C I Ą 
Z N A J D Z I E  S I Ę  D L A 
N A S  M I E J S C E!

znanego na całym świecie prima aprilis. Fi-
gle płatają sobie Kaszubi, ale podobnie jest 
też w tradycji Kociewia, gdzie ważnym ry-
tuałem przed przywitaniem 1 stycznia jest 
także przepędzenie starego roku poprzez 
jak najgłośniejsze trzaskanie z batów. W syl-
westrowy wieczór Kociewiacy chętnie wró-
żą sobie przyszłość na różne sposoby – po-
dobnie jak reszta kraju robi to w Andrzejki. 

Właśnie oryginalne świąteczno-no-
woroczne zwyczaje, obok walorów krajo-
znawczo-przyrodniczych i doskonałej bazy 
noclegowej, czynią Pomorze jednym z naj-
popularniejszych kierunków turystycznych 
w Polsce w tym szczególnym okresie. Tutej-
sze hotele od kilku lat w swoich ofertach 
uwzględniają nową tendencję, jaką staje 
się spędzanie przez Polaków świąt poza 
swoim miejscem zamieszkania. Trend ów 
nie wziął się z  niczego – żyjemy w  coraz 
większym tempie, przez co czasu na przy-
gotowanie choinki i uroczystej uczty dla 
całej rodziny jest coraz mniej. Efekt bywa 
taki, że w świątecznym czasie przeżywamy 
raczej stres i zmęczenie, a nie radość z ob-
cowania z najbliższymi. Niektórzy mówią 
nawet o syndromie stresu przedświątecz-
nego, wynikającego z presji, jaką odczu-
wają na sobie gospodarze i  gospodynie 
rodzinnych spotkań.

W tej sytuacji święta spędzone w nieco 
innych niż zwykle okolicznościach wydają 
się niemalże wybawieniem, a już na pewno 
bardzo przyjemnym urozmaiceniem, któ-

tatoes. A number of fish dishes, especially 
herring and eel, are served. There is also 
kuch, that is yeast cake. Kids don’t wait for 
Santa Claus, but gwiazdor, who gives them 
little gifts. Gwiazdor doesn’t look like the 
bearded guy in a red outfit represented in 
pop culture. Instead, he wears a large, re-
versed sheepskin coat and a socalled larva, 
that is a calfskin mask.

A characteristic feature of traditional 
Christmas in Kociewie is sharing tradition-
al flat bread podpłomyk spread with honey 
instead of holy wafer. Another Christmas 
Eve delicacy in Kociewie is peculiar, sour-
ish mushroom borscht with sauerkraut 
stock and fish (most often common roach 
or perch) in a sweet and sour marinade. 
Christmas in traditional families in Żuławy 
used to be celebrated in a different way. Un-
til the 20th century, there was no custom of 
the Christmas Eve Supper. Children were 
sent to bed a bit earlier, so that adults could 
prepare the Christmas table, essential fefer-
nuski (gingerbread balls) and gifts tradition-
ally brought by… a grey horse. Young people 
went from house to house with a hand-made 
crib, singing and asking for gifts and food.

In Pomeranian tradition, New Year’s 
Eve is a huge celebration, but also – what’s 
interesting – a day of playing pranks, some-
thing like April Fools’ Day. Kashubians play 
pranks on each other, while people in Ko-
ciewie perform a  ritual of chasing away 
the old year by cracking whips as loud as 
possible. On New Year’s Eve, Kociewiacy 
play a  variety of fortune-telling games – 
just like on St. Andrew’s Day. 

These original Christmas and New 
Year customs, along with the beauty of 
landscape and nature as well as developed 
tourist accommodation facilities, make 
Pomerania one of the most popular tourist 
destinations in Poland in this special time. 
A  trend of celebrating Christmas away 
from home has been observed in Poland 
for a  few years. It’s no surprise, as we’re 
living at a  fast pace and many of us don’t 
have enough time to decorate a Christmas 
tree or make a  feast for the whole family. 
In consequence, in Christmas time, we’re 
exhausted and stressed out instead of en-
joying the company of our nearest and 
dearest. Some even refer to it as pre-Christ-
mas anxiety resulting from pressure felt by 
hosts and hostesses of family gatherings.

Therefore, a  possibility of spending 
Christmas in different surroundings 
seems to be a deep relief or a nice change 
at least. Local hotels have prepared special 
Christmas packages for those who want to 
try it. For sure, there will be a place for ev-
eryone at Pomeranian Christmas table. 
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PAWEŁ SOŁTYS, „MIKROTYKI”, 
WYDAWNICTWO CZARNE, WOŁOWIEC 2017.

Piosenek Pablopavo, czyli Pawła Sołtysa - wszak tak 
się ów artysta nazywa - słucham rzadko, wręcz nigdy. 
Nie dlatego, że niefajne, po prostu muzyka skończyła 
się dla mnie na Bachu i Zeppelinach, a z młodszych ła-
pie się tylko Kuba Badach, ale on pija ze mną wódkę, 
więc sami wiecie. Zatem niedobór we mnie poważny 
w kwestii muzycznej twórczości Pablopavo, który zde-

cydowanie nadrobić muszę, bo jeśli on tak śpiewa, jak 
pisze, to wiele straciłem. Bo pisze udatnie, smacznie, 
z  wdziękiem, seksapilem i  koloraturą, którą współ-
czesne polskie pisarstwo raczej nas nie rozpieszcza. 
Słowem: świetnie. 

„Mikrotyki” to zbiór 23 króciutkich opowiadanek, 
takich w  sam raz, żeby chrupnąć przez zaśnięciem. 
Oczywiście, o  ile ktoś się nie jara literaturą, bo ja – 
choć chciałem to sobie rozłożyć na raty na jakiś ty-
dzień – przeczytałem wszystko od deski do deski w pół 
nocy. No, nie dało się odłożyć, cholera!

Opowiadać o czym opowiadania opowiadają, wyda-
je mi się tu zbędne. Albowiem nie o historie w nich cho-
dzi (choć te są rozkoszne i żona kilkanaście razy waliła 
mnie w łeb, że ją budzę głośnym śmiechem), a o klimat. 
Jakiś taki baśniowo-wódczany, nostalgiczno-łobuzer-
ski i czesko-warszawski. Rzekłbym: oniryzm podwór-
kowy. Albo: kumpelizm magiczny. Rozkosz, mówię 
Wam, czysta rozkosz. 

I  jeszcze – a  może przede wszystkim – język. 
Polszczyzna Sołtysa jest wspaniała, porywająca, od-
świeżająca. Ani trochę nie dziwaczna, za to przywraca-
jąca wiarę, że język polski XXI wieku może być piękny, 
nawet jeśli nie unika wulgaryzmów. 

ENGLISH

BLOWN AWAY BY MIKROTYKI

I  hardly ever listen to the songs of Pablopavo, that is 
Paweł Sołtys, as that’s his real name. Not because they 
aren’t good. To me, music ended with Bach and Led 
Zeppelin, and as regards younger artists, I happen to 
listen to Kuba Badach, but I  drink vodka with him, 
just so you know. Therefore, I definitely have to catch 
up with Pablopavo’s music, because if he sings like he 
writes, then I  have missed a  lot. His writing is neat 
and tasty; it features grace, sex appeal and coloratura, 
which is few and far between in contemporary Polish 
works. In a word: superb. 

‘Mikrotyki’ is a collection of 23 short stories, just 
right for quick reading before bedtime. Of course, 
provided that you’re not a  lost cause like me – even 
though I  tried to break it down into smaller parts, 
I read it from cover to cover in half a night. I simply 
couldn’t put it down!

I don’t consider it necessary to say what these sto-
ries are about, as this is not the essence of the book 
(even though the stories are delightful, indeed, and 
my wife told me off several times for laughing out loud 
and waking her up). It’s all about the atmosphere, 
blending fairy tales with vodka, nostalgia with mis-
chief, and Czechia with Warsaw. I would say: street 
onirism. Or: magical familiarity. A  delight, I’d say, 
a pure delight. 

And – or perhaps primarily – language. Polish lan-
guage used by Sołtys is superb, ravishing, and refresh-
ing. And it’s not weird at all. It restores my confidence 
that the Polish language of the 21st century may be 
beautiful even if it does contain vulgarisms.

ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

Reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg 
i dziennikarz. Autor największych polskich hitów 
komediowych w XXI w. (m.in. "Ciało", "Testosteron" 
i "Lejdis"). "Testosteron" - stale obecny w teatrach 
w kilkunastu krajach - jest również jedną 
z najpopularniejszych dziś polskich sztuk na 
świecie. W 2015 roku Saramonowicz wydał 
bestsellerową powieść „Chłopcy".
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CZYTANIE WEDŁUG 
SARAMONOWICZA
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MYŚLĄC „JAPONIA”, MÓWIMY „SUSHI”, CHOCIAŻ TO DŁUGOWIECZNOŚĆ STANOWI JAPOŃSKĄ 
SPECJALNOŚĆ. POTWIERDZENIE? NIE TRZEBA GO DALEKO SZUKAĆ. JEST NIM KAŻDY PRZEDMIOT 
CODZIENNEGO UŻYTKU, KTÓRY POSIADA JAPOŃSKI RODOWÓD. NA PIERWSZY PLAN WYSUWA SIĘ 
MOTORYZACJA, CHOCIAŻ ZEGARKI ORIENT STANOWIĄ NIE MNIEJSZY POWÓD DO DUMY. OD LAT 
PRZECHODZĄ Z POKOLENIA NA POKOLENIE. SEKRET? JAPOŃSKI MECHANIZM. ALE NIE TYLKO.

ZDJĘCIA Mat. PrasoweTEKST Anna Nazarowicz

Z OJCA 
   NA SY NA
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szystko zaczęło się w 1950 roku. To 
właśnie wtedy świat ujrzały pierw-
sze zegarki Orient. Marka od po-

czątku miała jednak bardzo wysokie ambicje. 
Pomiar czasu? Owszem, ale w sposób, który 
przejdzie do historii. Takim z pewnością jest 
m.in. zegarek King Diver 1000, który potrafił 
wytrzymać ciśnienie statyczne, występujące 
na głębokości 1000 metrów. Nie sposób pomi-

W

Z  O J C A  N A  S Y N A

nąć również modelu z 1967 roku – Fineness 
– charakteryzującego się niezwykle cienką 
konstrukcją (3,9 mm) i będącego tym samym 
jednym z najcieńszych dostępnych wówczas 
czasomierzy na rynku. Na reakcję światowe-
go rynku nie trzeba było długo czekać – ze-
garki szybko znalazły całe rzesze nabywców.

Od tamtej pory minęły dziesiątki lat. Roz-
pędzony postęp wymusił na świecie wiele 
zmian. A mimo to siła tradycji w przypadku 
marki okazała się silniejsza. Dlatego Orient 
wciąż pozostaje japońską manufakturą. 
Oznacza to, że każdy, nawet najmniejszy ele-
ment  mechanizmu jest produkowany w jego 
zakładach. Nie o samodzielność tu jednak 
chodzi, a o możliwość sprawowania całko-
witej kontroli na każdym etapie produkcji. 
Decydując się zatem na zakup zegarka sy-
gnowanego marką Orient, otrzymujemy nie 
tylko długą tradycję, ale przede wszystkim 
trwałość – główny budulec tych zegarków. 
Kto jednak myśli, że to produkty zarezerwo-
wane wyłącznie dla miłośników japońskich 
technologii, ten jest w błędzie. Wyprowadzić 
z niego ma najnowsza kolekcja Orient Clas-
sic Automatic. Zgodnie ze słowami znanej 
francuskiej projektantki mody Coco Chanel, 
„moda przemija, styl pozostaje”, najnowsza 

linia stanowi połączenie precyzyjnego me-
chanizmu z  eleganckim, ponadczasowym 
stylem. To w świecie zegarków najbardziej 
ceniona kompozycja. A zatem, jak eleganc-
ko, to tylko ze skórzanym paskiem. Ten, 
w przypadku Orient Classic Automatic, nosi 
w sobie odrobinę nonszalancji. Jest nią fak-
tura pancerza krokodyla, która przełamuje 
stonowaną elegancję, nawiązującą do lat 50. 
XX wieku – równie skutecznie, co czerwona 
podeszwa w butach Christiana Louboutina. 
Cienka i dyskretna koperta nie odwraca uwa-
gi. Zarówno w przypadku modeli RA-AG000, 
jak również RA-AP000 możemy wybierać po-
między trzema odcieniami koperty. Tarcze 
modeli należących do linii Classic Automatic, 
duże i czytelne, dostępne są w czterech wa-
riantach kolorystycznych. Delikatnie wypu-
kłe, przywodzą na myśl czasy zegarmistrzo-
stwa z połowy ubiegłego wieku.

Diabeł tkwi w szczegółach, którymi róż-
nią się poszczególne modele. To widocz-
ny balans, dolny sekundnik oraz arabskie 
oznaczenia poszczególnych godzin. Szkla-
ny dekiel pozwala obserwować pracę tego, 
co w zegarku najcenniejsze – mechanizmu, 
nazywanego również sercem. Ten zastoso-
wany w zegarkach Orient jest automatyczny,  

DE C Y DUJĄC  S I Ę  Z AT E M  N A  Z A K U P 
Z E G A R K A  S YG N OWA N E G O  M A R K Ą 
OR I E N T,  O T R Z Y M UJ E M Y  N I E  T Y L KO 
D ŁUG Ą  T R A DYC J Ę,  A L E  PR Z E DE 
WS Z YS T K I M  T RWA Ł O Ś Ć  –  G Ł ÓW N Y 
B U DU L E C  T YC H  Z E G A R KÓW. 
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z  dodatkową możliwością ręcznego nacią-
gu. Zegarek z duszą – mawiało się przed laty, 
zanim świat zdominowały mechanizmy 
kwarcowe. Dziś, za sprawą marki Orient, au-
tomatyczne mechanizmy przeżywają drugą 
młodość. To ucieleśnienie prestiżu i dobre-
go smaku. Całość stanowi wysmakowany 
dodatek do eleganckiej męskiej garderoby. 
Dobra wiadomość jest taka, że marka nie 
zamierza zmieniać obranego kursu i proce-
dura produkcji nieśmiertelnych zegarków 
będzie konsekwentnie przekazywana przy-
szłym pokoleniom. Jak mawiał Gucci, „ja-
kość pamięta się o wiele dłużej niż cenę”. 

ENGLISH

FATHER TO SON

When you think of ‘Japan’, you think of ‘sushi’ 
even though a true Japanese specialty is 
longevity. Evidence? You don’t need to look far. 
Every object of everyday use originating from 
Japan proves the point. The automotive industry 
comes to the fore, but Orient watches are an 
equal pride and joy. They’ve been handed down 
from generation to generation for years. What’s 
the secret? A Japanese movement. But there’s 
more to it than that.

It all began in 1950, when the first Orient 
watches were produced. The brand was 
highly ambitious from the very beginning. 
Measuring time? Yes, but in a way that will 
go down in history. Like King Diver 1000, 
featuring 1000  m of water resistance or 
1967 Fineness characterised by an incred-
ible thinness (3.9 mm), which made it one 
the thinnest wrist watches available on the 
market at that time. It wasn’t long before the 
brand broke into the market and won wide-
spread popularity.

It’s been dozens of years since that time. 
The fast technological development brought 
about many changes, but the brand’s tradi-
tion proved more powerful and survived. 
Orient has remained a Japanese manufac-
ture. This means that every tiny part of the 
movement is produced in its own plants. It’s 
not about independence, but a possibility of 
controlling every stage of production. When 
you buy a watch with the Orient brand’s sig-
nature, apart from a long-established tradi-

tion. In RA-AG000 and RA-AP000 models, 
we can choose among three case colour 
options. Classic Automatic models feature 
a large and easy to read face, available in 
four colour options. Its slight protrusion re-
fers to watchmaking trends in the second 
half of the 20th century.

The devil is in the detail. Individual mod-
els differ from each other in terms of a vis-
ible balance wheel, the second hand, and 
Arabic numeral hour markers. Through 
the glass cover, you can see the most pre-
cious part of the watch – its movement, also 
called the heart. Orient watches feature an 
automatic movement with an additional op-
tion of manual winding. It used to be called 
‘a watch with a soul’ before the world was 
dominated by quartz movements. Today, 
thanks to the Orient brand, the automat-
ic movement is back in the game. It’s all 
prestige and good taste. An Orient watch is 
a classy accessory every stylish man needs. 
Good news is that the brand intends to keep 
its course and continue to hand down the 
procedure of producing these immortal 
watches to future generations. Like Guc-
ci said, ‘Quality is remembered long after 
the price is forgotten.’ 

DZ IŚ, Z A SPR AWĄ M A R K I 
OR I E N T, AU T OM AT YCZ N E 

M E C H A N I Z M Y PR Z EŻ Y WA JĄ 
DRUGĄ M Ł OD O Ś Ć.

tion, you get durability – the main feature of 
these watches. But if you think that Orient 
watches are reserved for buffs of Japanese 
technologies, you’re terribly wrong. The 
latest collection Orient Classic Automat-
ic proves otherwise. Following the words 
of famous French fashion designer Coco 
Chanel, ‘Fashion fades, style remains the 
same,’ the latest series is a combination of 
a precise movement and an elegant, classic 
style. And that’s the most desirable watch 
composition. If you go smart, opt for a leath-
er strap, marked by a touch of nonchalance 
in Orient Classic Automatic. Its texture of 
crocodile crust counterbalances the toned 
down elegance referring to the 1950s, just 
like Christian Louboutin’s red soles. The 
thin and discreet case doesn’t divert atten-

T E C H N O L O G I E  /  T E C H N O L O G I E S

NR: RA-AP0002S10B

 ZAPRASZAMY NA 
www.poljot.com.pl - stronę 
oficjalnego dystrybutora marki.
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AMS AMSTERDAM

dkąd upiorny blaszak w Jasionce pod 
Rzeszowem – mieście z dumnym po-
mnikiem warg sromowych – został 

zastąpiony przez elegancki budynek ze szkła 
i powietrza, na pierwsze miejsce tej listy wy-
sunął się Schiphol pod Amsterdamem. Niby 
wszystko jest tam dobrze zaplanowane. Niby 
z rozmysłem. Niby nowocześnie. Ale coś mi 
jednak nie pasuje… Coś uwiera… Sprawia, 
że czuję się nieswojo i dziwnie. Może chodzi 
o to, że znajduje się kilka metrów poniżej po-
ziomu morza? 

Tego dnia stałem w kolejce do odprawy 
za ocean. Przede mną typowe małżeństwo 
w starszym wieku, których długi staż moż-
na poznać po tym, że bardziej interesują-
cy jest dla nich szary dywan lotniska niż 
własne oczy i  uśmiechy. W  pewnym mo-
mencie kobieta odwróciła twarz nieznacz-
nie w  kierunku swojego męża, sycząc mu 
nad uchem: „Człowiek chyba zacznie sam 
jeździć! Żaden z ciebie kompan podróży… 
I żaden mąż!” – dodała z naciskiem. A-ła! 
To ostatnie musiało zaboleć. Mnie by za-
bolało. Zacząłem studiować ich postaci 
z dużą dokładnością. Chciałem sprawdzić,  

Something is disturbing… It makes me 
feel weird and uncomfortable. Perhaps 
it’s because the airport is several metres 
below the sea level. 

That day, I was queuing up for checkin 
to fly to the other side of the ocean. Ahead 
of me, there was a typical, elderly married 
couple, whose long marital life showed 
in the fact that a grey airport carpet was 
more interesting to them than the eyes 
and smile of their loved one. At some 
point, the woman turned her face slightly 
toward her husband and hissed, ‘I should 
be going on my own! You’re no compan-
ion… And no husband!’ she rasped out. 
Oh, dear. The last part must have hurt. 
I would have been hurt. I began to examine 
them carefully. I wanted to see if there was 
anything left of the feeling they’d shared 
at the beginning; which brought them to-
gether. I  was looking for hope – more for 
myself than for them. She had that twinkle 
in her eye, characteristic of women whom 
men had found stunningly attractive and 
whom other women had envied. Even now, 
when her dyed black hair was a bit thinner, 
and irregular wrinkles had appeared on 
her face, she had that cocky look of selfas-
surance – as if the waiting didn’t concern 
her. She was a queen. She didn’t take any 
steps – she strutted. She wasn’t interested 
in anyone but herself. She showed mercy 
to other people, not attention. Including 
her husband. Bald on top of his head, with 
uneven moustache, he was mincing beside 
her as if he would be following her tracks 
in the snow. He kept adjusting a little suit-
case closely guarding his right leg. He was 
hunching his back like someone who had 
received hard blows to the crotch for his 
entire life. While she was hissing insults 
at him, a  trace of a  smile played across 
his lips; or a grin, actually. A mixture of 
concern, humility, and… cunning. ‘You 
are such a beautiful couple,’ I said, all of 
a  sudden, almost against myself. They 
both turned toward me at the same time. 
I looked at each of them. She was trium-
phant. He didn’t believe me. 
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Socjolog z zawodu i z pasji. 
Wytrawny badacz społecznych zjawisk 
i kulturowych trendów. Naukowiec 3.0 nie 
bojący się trudnych wyzwań, międzynarodowej 
współpracy i interdyscyplinaroności. Felietonista 
magazynu „Sens” i współpracownik DDTVN. 
Znakomity słuchacz oraz wnikliwy obserwator. 
Apostoł dobrej nowiny i przeciwnik złych emocji. 
Z zamiłowania podróżnik i sportowiec. Życiowy 
optymista. Dla nas będzie pisał o tym co jest 
ważne w ludziach i dla ludzi.

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

czy zostało w  nich jeszcze coś z  tego, co 
łączyło ich na początku. Co sprawiło, że 
chcieli być razem. Szukałem nadziei – 
bardziej dla samego siebie niż dla nich. 
Ona miała ten charakterystyczny błysk 
w oku, jaki mają kobiety, które onegdaj 
cieszyły się wielkim powodzeniem u męż-
czyzn i niekłamaną zawiścią u innych ko-
biet. Nawet teraz, kiedy jej zafarbowane na 
czarno włosy były już lekko przerzedzone, 
a twarz pokrywała siatka nierównomier-
nie rozprowadzonych zmarszczek, stała 
w kolejce buńczucznie dumna – tak jakby 
to, że musi czekać, nie dotyczyło jej. Była 
królową. Nie stawiała kroków – kroczy-
ła. Nie interesował jej nikt inny poza nią 
samą. Obdarzała innych łaską, ale nie uwa-
gą. W tym swojego męża. On, wyłysiały na 
czubku głowy, z nieregularnie przystrzyżo-
nym wąsem, dreptał obok niej w taki spo-
sób, jakby zadeptywał jej ślady na śniegu. 
Co chwila poprawiał wiernie stróżującą 
u jego prawej nogi, małą walizkę. Miał lek-
ko pochyloną sylwetkę, jak ktoś, kto przez 
całe życie dostawał silne ciosy w krocze. 
Kiedy syczała do niego obraźliwe słowa, na 
jego twarzy błąkał się uśmiech, uśmieszek 
właściwie. Mieszanina zatroskania, poko-
ry i… przebiegłości. „Stanowicie państwo 
taką piękną parę” – powiedziałem nagle, 
niemalże wbrew sobie. Odwrócili się oboje 
w moją stronę, w tym samym momencie. 
Spojrzałem na przemian w  ich oczy. Ona 
triumfowała. On mi nie uwierzył. 

ENGLISH

AMS AMSTERDAM

There are airports which I don’t like. Or which 
I depart from only when I really have to.

When a ghoulish metal structure in Jasionka 
near Rzeszów – the city with a majestic stat-
ue of labia – was replaced with an elegant 
building made of glass and air, Amsterdam 
Airport Schiphol came out on top of my list. 
Everything there seems to be wellorgan-
ised. Seemingly wellthoughtout. Seemingly 
modern. But to me, something is wrong… 

SĄ TAKIE LOTNISKA, ZA KTÓRYMI NIE PRZEPADAM. LĄDUJĘ LUB STARTUJĘ 
Z NICH TYLKO WTEDY, KIEDY JUŻ NAPRAWDĘ MUSZĘ.
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ŚLEDŹ 
PO PROSTU SPOKÓJ

TEKST I ZDJĘCIA Aleksander Domański 

GRUDZIEŃ JEST MIESIĄCEM, W KTÓRYM 
ZABIEGANIE WIDAĆ NA KAŻDYM KROKU. 
PREZENTY, SPRZĄTANIE, TERMINY 
I SZYKOWANIE SAMEJ WIGILII SPRAWIAJĄ, ŻE 
ŁATWO ZARAZIĆ SIĘ NERWOWĄ ATMOSFERĄ.
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rzepis ten dedykuję t ym, którz y 
w samą Wigilię chcą mieć choć tro-
chę mniej gotowania. Śledzie, o któ-

rych dzisiaj mowa, można przygotować dużo 
wcześniej i na jakiś czas o nich zapomnieć.

Odkąd pamiętam, na moim świątecz-
nym stole podawany był śledź. Król Bał-
tyku miał to do siebie, że musiał być po-
rządnie słony, a do tego podawany z sałatką 
z ogórków kiszonych lub winegretką. Parę lat 
temu postanowiłem przyjrzeć się tej rybie 
i, czerpiąc inspiracje ze szwedzkiej kuchni, 
przygotować go w zupełnie odmiennej od-
słonie, mieszając niesamowite smaki i aro-
maty kojarzące się ze świętami. Dlacze-
góż, że ze Szwecji? Do tamtejszej kuchni 
jest nam blisko nie od wczoraj. Szwedzi na 
potęgę kiszą warzywa i nie tylko. Jednym 
z tradycyjnych dań jest np. kiszony śledź - sur-
strömming. Słynie z tego, że po otwarciu nie-
stety wydziela dość intensywny odór, co nie 
przeszkadza mu w byciu cenionym przysma-
kiem. Ale spokojnie, dziś nie o nim - zajmie-
my się innym, bezpieczniejszym przepisem. 
(Gdyby zresztą zagłębić się, ile receptur na 

śledzia mają sąsiedzi zza Bałtyku, to dojdzie-
my do wniosku, że każdego dnia w roku moż-
na by jeść przygotowanego inaczej).

Cały proces zaczniemy od namocze-
nia matjasów w wodzie wymieszanej pół 
na pół z mlekiem. Tak namoczone śledzie 
odstawiamy na całą noc. Następnego dnia 
zabieramy się do przygotowania zalewy 
z aromatycznego cynamonu i goździków, 
których aromat tak bardzo kojarzy nam 
się z ok resem Bożego Na rodzenia. Do 
obu świątecznych przypraw dorzucamy 
do garnka ziele angielskie, liście laurowe 
oraz cukier puder, aby dodać śledziom sło-
dyczy. Wszystko zalewamy solidną daw-
ką wody oraz octu, po czym  doprowa-
dzimy do wrzenia. Następnie w  sporym 
słoiku układamy pokrojoną w plastry ma-
trchew, zielone gałązki koperku oraz czer-
woną cebulę. Składniki te okładamy na 
przemian ze śledziem pokrojonym w  kil-
kucentymetrowe plastry. Wszystko zale-
wamy przygotowaną wcześniej zalewą, 
którą należy uprzednio ostudzić.

Prawda, że proste? Pamiętajcie, że frykas 
ten powinien być przygotowany na co naj-
mniej 5 dni przed zjedzeniem, tak by zdążył 

ALEKSANDER 
DOMAŃSKI
 
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.ZD
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przesiąknąć smakiem każdego ze składników oraz 
przypraw. Z drugiej strony - śledzia można przygotować 
nawet dwa tygodnie wcześniej i przechowywać w lodów-
ce. Tylko uwaga, może się pojawić ryzyko wcześniejsze-
go podjadania! 

ENGLISH

HERRING. A PEACE OF MIND

December is a month of hustling and bustling. Gifts, cleaning, 
deadlines and preparing the Christmas Eve Supper can simply 
drive you crazy.

I dedicate this recipe to all those who don’t want to 
spend the whole Christmas Eve cooking in the kitch-
en. Herring can be prepared in advance and put 
aside in the fridge.

Ever since I  remember, herring has always been 
served on Christmas Eve in my family. The king of the 
Baltic Sea had to be mighty salty and served alongside 
pickle or vinaigrette salad. A few years ago, I decid-
ed to take a  closer look at that fish and, inspired by 

Swedish cuisine, to prepare it in a  brand new way, 
mixing amazing flavours and aromas associated with 
Christmas. Why from Sweden? Swedish and Polish 
cuisine do have some things in common. Swedes pick-
le vegetables and other food in extreme amounts. One 
of their traditional dishes is, for example, pickled her-
ring – surströmming. It is famous for giving off quite 
an intensive smell at the beginning, which doesn’t 
make it any less attractive or scrummy. Anyway, let’s 
leave that aside for now and move on to a  safe and 
simple recipe. (If you dug deeper and saw how many 
recipes for herring our Baltic neighbours have, you’d 
know that they could prepare herring in a  different 
way every day of the year.)

To begin with, soak matjes herring in water mixed 
with milk in a onetoone ratio. Put aside such soaked 
herring for the night. On the next day, make a mari-
nade from aromatic cinnamon and cloves that smell 
like Christmas. To these Christmas spices, add all-
spice, bay leaves and icing sugar to make your her-
ring sweeter. Pour a fair amount of water and vinegar, 
and heat to boiling. Next, take a big jar and fill it with 
sliced carrots, green dill leaves and red onions alter-
natively with slices of herring a few centimetres long. 
At the end, pour the marinade, but don’t forget to cool 
it down beforehand.

Easypeasy, isn’t it? Remember that this delicacy 
should be prepared at least 5 days before serving, so 
that it absorbs the flavour of all the ingredients and 
spices. On the other hand, herring can be prepared 
even two weeks in advance and stored in the fridge. 
Attention! There is a risk of grazing! 

SKŁADNIKI

400 ml octu jabłkowego
300 ml wody
1,5 łyżki gorczycy
1,5 łyżki pieprzu 
ziarnistego kolorowego
4 liście laurowe

10 kulek ziela angielskiego
10 goździków
1 laska cynamonu
3 czerwone cebule
4 marchwie
koperek

3 6 – 3 7 K U C H N I A  /  C U I S I N E
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CO DZIESIĄTY OBYWATEL KULI ZIEMSKIEJ CIERPI Z POWODU JAKICHŚ LĘKÓW, 
A WIĘC FOBII. ZALICZA SIĘ DO NICH MIĘDZY INNYMI PANICZNA OBAWA PRZED 
LATANIEM SAMOLOTAMI, KTÓRA DOTYKA OGROMNĄ LICZBĘ LUDZI.

AERODROMOFOBIA, 
CZY LI LĘK PR ZED LATA NIEM

TEKST Agnieszka Maślik     ZDJĘCIA pixabay

Dla wielu latanie bywa złem koniecznym, dla nie-
których może być nawet torturą. Są ludzie, którzy 
boją się latać, ponieważ nigdy wcześniej nie weszli 

na pokład samolotu. Niektórzy są przerażeni ewentual-
nym ryzykiem katastrofy lotniczej, inni nie mogą sobie 
poradzić z przebywaniem w zamkniętej przestrzeni bez 
możliwości ucieczki. Może to być również strach przed 
utratą kontroli i panowania nad naszym życiem, a nawet 
tzw. „lęk przed lękiem”. Strach może być również spowo-
dowany czynnikami bezpośrednio niezwiązanymi z lot-
nictwem, takimi jak stres w pracy, problemy małżeńskie 
czy chore dziecko w domu.

Gwiazda rocka, David Bowie, po burzliwym locie 
z Cypru na początku lat 70-tych zawsze wybierał ło-
dzie i pociągi. Słynna aktorka Kate Winslet, podobno, 

podróżuje zawsze innym samolotem niż jej mąż, aby 
upewnić się, że nie zginą w katastrofie i nie zostawią 
swoich dzieci bez rodziców.

Światowa Organizacja Zdrowia twierdzi, że co roku do-
chodzi do ok. 1,25 mln wypadków drogowych na całym 
świecie. Podróż samochodem jest więc około 100 razy 
bardziej ryzykowna niż latanie. Nasz strach przed wzbija-
niem się w powietrze jest irracjonalny, ponieważ znacznie 
częściej ludzie giną w wypadkach na drodze niż w kata-
strofach lotniczych. To fakt, z którym trudno dyskutować.

Czy z lękiem przed lataniem można żyć? O ile nie 
jest się stewardessą, chyba tak... Są jednak sytu-
acje, kiedy trzeba zmierzyć się z własnym strachem, 
zwłaszcza, gdy utrudnia on lub uniemożliwia normal-
ne funkcjonowanie.

L U D Z I E  /  P E O P L E3 8 – 3 9
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Ciekawe jest też to że, czynnikiem, 
który sprawia, że ludzie się martwią, 
jest właśnie to, co ma na celu ich ochro-
nę: lotnicze procedury bezpieczeństwa. 
Procedury antyterrorystyczne na lotni-
skach sprawiają, że niektórzy z nas my-
ślą o przestępcach, którzy chcą w ysa-
dzić samoloty, a fi lmy bezpieczeństwa 
przed odlotem przypominają nam, że 
zdarzają się w ypadki. Zasady bezpie-
czeństwa prezentowane przed startem są 
obowiązkowym i bardzo ważnym punk-
tem lotu. To właśnie dzięki nim mamy 
czuć się spokojnie.

Na szczęście strach przed lataniem jest 
uleczalny i nie brakuje sposobów radzenia 
sobie z nim. Istnieją oczywiście „własne 
metody”- niektórzy z nas słuchają muzy-

ki lub piją alkohol. Inni przyjmują środki 
nasenne lub stosują ćwiczenia oddecho-
we. Jeśli nasze osobiste strategie zawo-
dzą, warto zastanowić się nad psychote-
rapią lub leczeniem farmakologicznym. 
Najlepszy wynik przynosi na ogół zastoso-
wanie obu metod leczenia.

Jedną z metod psychoterapii przy lę-
kach jest tzw. odwrażliwianie. Ten sposób 
leczenia polega na nauczeniu się zastępo-
wania reakcji lękowej inną reakcją o neu-
tralnym charakterze. To coś w rodzaju na-
uki relaksu z równoczesnym stwarzaniem 
poczucia bezpieczeństwa. Innym sposo-
bem jest psychoedukacja. Nauka o tym, 
jak działają samoloty, jak to się dzieje, że 
tak ciężkie obiekty metalowe mogą rze-
czywiście wystartować i latać.

EK SPERCI ZGA DZA JĄ SI Ę,  
ŻE NA J LEPSZ Y M SPOSOBEM 
NA PR ZEZ W YCI ĘŻEN I E F OBI I 
L ATA N I A J E ST KON TROL OWA NA 
EK SPOZ YCJA.

A E R O D R O M O F O B I A ,  C Z Y L I  L Ę K  P R Z E D  L A T A N I E M
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Terapia indywidualna jest zawsze odpowiednio do-
stosowana do konkretnego przypadku lęku. Terapeuta 
wraz z klientem wspólnie tworzą „mapę” lęku przed lata-
niem. Daje to możliwość zrozumienia przyczyn powsta-
wania i utrzymywania się lęku oraz wskazówki jak postę-
pować w przyszłości i redukować nieprzyjemne skutki.

Idąc za starym powiedzeniem „musisz stawić czoła 
swoim lękom”, eksperci zgadzają się, że najlepszym spo-
sobem na przezwyciężenie fobii latania jest kontrolowa-
na ekspozycja. Polega ona na kontaktowaniu się z bodź-
cem, który wywołuje strach. Ekspozycja może odbywać 
się w wirtualnej rzeczywistości, w której możemy do-
świadczyć różnych etapów lotu, nie odrywając się od zie-
mi. Najlepszą, ale i najdroższą formą ekspozycji jest od-
bycie krótkiego lotu z terapeutą, który towarzyszy nam 
od samego początku. Odbywa się to oczywiście stopnio-
wo - nikt nie każe osobie z fobią samolotową lecieć do 
Nowego Jorku podczas pierwszej sesji terapeutycznej. 
Psychoterapeuta uczy nas metod i technik redukowa-
nia lęku oraz o tym, jak możemy sobie radzić z katastro-
ficznymi myślami i nieprzyjemnymi objawami strachu. 
W leczeniu farmakologicznym specjaliści przepisują 
zwykle łagodne środki uspokajające.

Jednym z zaskakujących przykładów na poradzenie 
sobie z lękiem przed lataniem jest historia amerykań-
skiego biznesmana, który przeżył słynne awaryjne lądo-
wanie na rzece Hudson w 2009 r.

Po tym wydarzeniu Clay Presley nie wyobrażał sobie, 
aby kiedykolwiek odbyć podróż samolotem.

Uznał, że jedynym sposobem na poradzenie sobie 
z lękiem będzie… zostanie pilotem. Nie jest to oczywi-
ście rozwiązanie dla wszystkich, ale być może ktoś podą-
ży za jego przykładem.

Być może strach przed lataniem, jak wiele innych 
strachów, ma po prostu wielkie oczy.

Jeśli czujemy, że sami nie damy sobie rady, idźmy 
do specjalisty. To może być nasz pierwszy, piękny krok 
w chmurach... 

ENGLISH 

AERODROMOPHOBIA, THE FEAR OF FLYING

One in ten people in the world suffers from fears and phobias. It 
includes, for example, an extreme fear of travelling in an aircraft, 
which affects a huge number of people.

LECIMY Z POMOCĄ:
10 NAJLEPSZYCH WSKAZÓWEK, KTÓRE 
POMOGĄ CI STAWIĆ CZOŁA LĘKOWI  
PRZED LATANIEM.

1. Pamiętaj, że turbulencja jest nieprzyjemna, ale nie 
jest niebezpieczna.

2. Naucz się kontrolować swój oddech. Kiedy 
odczuwasz niepokój, wstrzymaj oddech, następnie 
weź głęboki wdech, a następnie długi wydech. 
Kontynuuj długie, głębokie oddychanie.

3. Połącz głęboki oddech ze skurczem mięśni. 
Zaciskanie pośladków jest najskuteczniejsze, 
ponieważ zastępuje inne sygnały nerwowe 
poruszające się w górę i w dół rdzenia kręgowego.

4. Samoloty są zaprojektowane, aby być 
w powietrzu. Piloci i personel pokładowy lubią 
być w powietrzu, jest to bardzo normalne, 
bezpieczne środowisko dla nich.

5. Zrozum, że to właśnie skrzydła umożliwiają latanie 
samolotem, a nie silniki. Samolot lecący na wysokości 
30 000 stóp może ślizgać się na odległość 100 mil, 
nawet jeśli wszystkie silniki zawiodą.

6. Podziel długi lot na półgodzinne sekcje. Przygotuj 
plan rzeczy do zrobienia.

7. Piloci przechodzą rygorystyczną procedurę selekcji 
i są najlepiej wyszkolonymi oraz sprawdzonymi 
specjalistami na świecie.

8. Samoloty komercyjne są niewiarygodnie dobrze 
utrzymane. Są sprawdzane przed każdym lotem 
przez pilotów i inżynierów. Rutynowa konserwacja 
jest przeprowadzana w regularnych, określonych 
odstępach czasu przez licencjonowanych inżynierów.

9. Kontrolerzy ruchu lotniczego to przeszkoleni 
i licencjonowani profesjonaliści działający według 
bardzo ścisłych zasad.

10. Wizualizuj siebie wychodzącego z samolotu 
w ramiona bliskich lub w pięknym ciepłym klimacie 
lub szykującego się na udane spotkanie biznesowe.

L U D Z I E  /  P E O P L E4 0 – 4 1
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Many people consider flying to be a necessary evil, for 
some it can even be torture. Some people are afraid of 
flying because they have never travelled by plane. Some 
are terrified of a possible plane crash; others can’t stand 
being in an enclosed space with no way to escape. It may 
also be a fear of losing control, or even the so-called fear 
of fear. The fear may also result from factors that aren’t 
directly related to flying, such as stress at work, marria-
ge problems or a sick child at home.

David Bowie, a rock star, after a turbulent flight from 
Cyprus at the beginning of the 70s, always opted for 
ships and trains. Famous actress Kate Winslet reporte-
dly doesn’t travel with her husband in the same plane to 
ensure that they both won’t die in a plane crash and or-
phan their children.

According to the World Health Organisation, there 
are about 1.25 million car accidents globally every year. 
Therefore, travelling by car is about 100 times riskier 
than flying. Our fear of flying is irrational, because pe-
ople die in car accidents far more often than in plane cra-
shes. It’s an unarguable fact.

Can you live with a fear of flying? Unless you’re not 
a flight attendant, I suppose so… But there comes a time 
when you have to face your own fear, especially when it 
makes it harder or impossible to function normally.

What’s interesting, a factor that makes people worry 
is the factor meant to ensure their safety: safety proce-
dures. Anti-terrorist procedures at airports make some 

of us think about criminals who want to blow the plane 
up, while safety videos before take-off remind us that 
crashes really happen. Pre-flight safety briefing before 
take-off is a mandatory and very important point of the 
flight. Its aim is to make us feel safe.

Fortunately, the fear of flying is treatable, and there 
are many ways to cope with it. Of course, everyone has 
their own tactics – some of us listen to music or drink alco-
hol. Others take sleeping pills or do breathing exercises. 
When your personal strategies fail, consider psychothera-
py or pharmacological treatment. In most cases, combi-
ning both these methods gives the best results.

One of psychotherapy methods in the case of fears is 
the so-called desensitisation. It consists in learning to re-
place a fear reaction with a reaction of a neutral character. 
It’s like learning to relax and developing a sense of safety 
at the same time. Another method is psychoeducation. It 
consists in learning how planes work, as well as how such 
heavy metal objects may actually take off and fly.

An individual therapy is always tailored to a given 
case of fear. The therapist and the client together create 
‘a map’ of the fear of flying. It allows them to understand 
the reasons for developing a fear and living with it as well 
as to come up with coping strategies aimed at reducing 
its unpleasant effects.

As the old saying goes, ‘you have to face your fe-
ars.’ Experts agree that the best way to beat the fear of 
flying is controlled exposure. It consists in exposing 
yourself to the anxiety source. This may take place 
in a virtual reality, where you can experience various 
stages of flight without actually taking off. The best 
but also the most expensive option is to take a short 
flight with a therapist accompanying you throughout 
the flight. Of course, this is done gradually – nobody 
expects a person with the phobia of flying to fly to New 
York during the first therapy session. A therapist can 
teach you methods and strategies of alleviating your 
fear and coping with catastrophic thinking and unple-
asant symptoms of fear. Pharmacological treatment 
usually provides for mild sedatives.

One of the most surprising examples of comping with 
the fear of flying is a story of an American businessman, who 
survived the famous crash in the Hudson River in 2009.

After that day, Clay Presley couldn’t imagine travel-
ling by plane again.

But he decided that the only way to beat his fear would 
be… to become a pilot himself. This is not a solution for 
everyone, but perhaps someone might follow his example. 

Perhaps the fear of flying, like many other fears, ma-
kes cowards of us all.

If you feel you can’t handle it alone, visit a specialist. 
This may be your first beautiful step in the clouds… 

L U D Z I E  /  P E O P L E4 2 – 4 3
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IDZIE 
     ZIMA

ie sposób odmówić romantyzmu letnim aktyw-
nościom fizycznym, ale zimą człowiek jest zmu-
szony w większym stopniu korzystać z sił natury, 

co owego romantyzmu dodaje. Czeka nas kilka mie-
sięcy upajania się herosami fruwającymi nad naszymi 
głowami, supermenami ześlizgującymi się na deskach 
po stromych zboczach gór i twardzielami gotowymi na 
wszystko, by wbić gumę do bramki  przeciwnika. Czyż 
to nie ekscytujące?

Magiczny jest moment, w którym możemy zamienić 
rower na narty, a trawę na lód. Więcej jest w tym jednak 
oglądania niż czynnego uprawiania. Dyscypliny zimowe 
są trudniejsze, bardziej wyczerpujące i wymagające spe-
cjalistycznego sprzętu. Skoki narciarskie uprawiają tyl-
ko zawodnicy, w hokeja grają nieliczni, biegających na 
nartach jest znacznie mniej niż biegających w tradycyj-
ny sposób, zaś łyżwiarstwo figurowe jest wyłącznie dla 
wirtuozów. Ale może właśnie dla tej wirtuozerii lubimy 
to oglądać i podziwiać. Łatwiej docenić, kiedy się tego 
trudu posmakowało. Załóż wąskie narty i próbuj na nich 
biec; usiądź na belce, na której siada Kamil Stoch; zjedź 
z Kasprowego próbując pokonać trasę jak najszybciej; 
obróć się na łyżwach wokół własnej osi; wreszcie kontro-
luj na lodzie jednocześnie swoje nogi, kij i krążek.  

Rozpoczyna się sezon olimpijski. Trochę inaczej 
obserwuje się w takim czasie zawody w Pucharze Świa-
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WOJCIECH 
ZAWIOŁA
 
Dziennikarz Canal Plus Sport i prezenter 
wiadomości w TVN i TVN24. Zbzikowany na 
punkcie sportu, oszalały na punkcie muzyki. 
Wielbiciel twórczości z duszą.

IDZIE ZIMA. WRAZ Z NIĄ MRÓZ, OSŁONECZNIONE I ZAŚNIEŻONE 
ZBOCZA GÓR, OBLODZONE RZEKI I JEZIORA. OSZRONIONE 
SZYBY SAMOCHODÓW, ZIMNE AKUMULATORY CIERPIĄCE 
JAK MY WSTAJĄCY Z ŁÓŻKA. IDĄ KURTKI PUCHOWE, CZAPKI, 
SZALE, GOLFY ITD. ITP. ALE WRAZ Z ZIMĄ NADCHODZĄ OWIANE 
NUTKĄ ROMANTYZMU ZIMOWE DYSCYPLINY SPORTU.

ta – bardziej jak okres przygotowawczy. Przyglądać się 
będziemy skoczkom, Justynie Kowalczyk i łyżwiarzom 
szybkim, którzy wreszcie mają swój obiekt w Polsce. 
Niedawno uruchomiony kryty tor w Tomaszowie Mazo-
wieckim jest ładny, funkcjonalny i szybki. Wreszcie po-
wstało w naszym kraju coś nie tylko piłkarskiego.

Zaczynamy odliczanie do igrzysk w  Pjongczan-
gu. 102 konkurencje w 15 dyscyplinach, około 3000 
sportowców. W  pierwszych igrzyskach w  Chamo-
nix w 1924 roku rywalizowano w 16 konkurencjach  
w 7 dyscyplinach. Zawodników i zawodniczek było 
314. Ale wtedy nie nazwano nawet tych zmagań igrzy-
skami. To był Tydzień Sportów Zimowych. Wiele się 
od tego czasu zmieniło. 

ENGLISH

WINTER IS COMING

Winter is coming. Along with the icy weather, sunlit and 
snowcapped mountain slopes, frozen rivers and lakes. Frosted 
car windows, cold batteries suffering like us when we get out 
of bed. Down jackets, winter hats, scarves, turtlenecks, etc. But 
apart from all those things, winter also brings about a romantic 
spirit of winter sports.

There’s something romantic about summer sports, but 
in winter, man is more dependent on the nature, which 
adds romance to it. Ahead of us, we have a few months 
of watching heroes flying over our heads, supermen 
snowboarding down steep mountain slopes, and tough 
guys on ice, who’ll go to any lengths to score a goal. 
Isn’t this exciting?

It’s magical when the bike is replaced with the skis 
and the grass with the ice. But we would rather watch 
winter sports than actually practise them. Winter dis-
ciplines are more difficult and more demanding, and 
they require special equipment. Ski jumping is prac-
tised only by professionals, there aren’t many hockey 
players, fewer people go ski running than jogging in 
a traditional way, and ice skating is only for virtuo-
sos. But maybe this virtuosity is what we like to watch 
and admire. It’s easier to appreciate it when you’ve 
tried it yourself. Put on narrow skis and try to run in 
them; sit down on the gate like Kamil Stoch; ski down 
Kasprowy Wierch, trying to make it as fast as possible; 
turn around in ice skates; control your legs, a stick and 
a puck at the same time while ice skating.

The Olympic season is about to start. At such a time, 
the World Cup competitions are treated more like a pre-
paratory period. We’ll follow our ski jumpers, Justyna 
Kowalczyk and speed skaters, who finally have their 
sports facilities in Poland. The recently opened indoor 
speed skating rink in Tomaszów Mazowiecki is nice and 
functional. Finally, something else than a football pitch 
was built in Poland.

The countdown to the Olympics in Pyeongchang has 
begun. 102 competitions in 15 disciplines, about 3000 
participants. The first games in Chamonix in 1924 cov-
ered 16 competitions in 7 disciplines. There were 314 
participants. But that event wasn’t even called ‘games’ 
then. It was referred to as ‘the International Winter 
Sports Week’. A lot has changed since then. 
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dobrej muzyki trzeba posłu-
chać na najlepszym sprzę-
cie – powiedział Mariusz.

Gadaliśmy w Kraken Rum Bar o muzy-
ce i o sporcie.

- Dobry sprzęt pozwoli ci naprawdę wyła-
pać wszystko, co artyści, których lubisz, chcie-
li opowiedzieć. 

- No tak, ale jaki sprzęt? Te słuchawki 
od mp4?

- Nie, ale gdybyś użył na przykład B&O Play, 
to usłyszysz wszystko. Moim zdaniem to naj-
wyższa półka. 

- No ale jak się do niego dobrać? 
Od lat, odkąd wyemigrowałem ze Świno-

ujścia, nie miałem miejsca na sprzęt z naj-
wyższej półki. Gdybym ustawił taki w domu, 
w którym teraz mieszkam, miałbym na kar-
ku Konserwatora Zabytków i pewnie jakiegoś 

ANI SIĘ CZŁOWIEK NIE OBEJRZAŁ JAK NASTAŁ LISTOPAD. BIEGANIE CORAZ 
TRUDNIEJSZE, BO NIEŁATWO WYJŚĆ Z DOMU W DESZCZU Z PERSPEKTYWĄ 
CHLAPANIA SIĘ PO KAŁUŻACH. NA CAŁE SZCZĘŚCIE MUZYKA POMAGA. A TO 
BYŁ NAPRAWDĘ DOBRY ROK DLA MUZYKI. TYLE, ŻE KIEDY BIEGNIESZ, TO NIE 
ZAWSZE SŁYSZYSZ WSZYSTKIE NIUANSE, BO TU JAKIEŚ DZWONY, TAM SYRENY, 
KLAKSONY, HAŁAS MIASTA, ZAWSZE SIĘ COŚ PRZEDRZE PRZEZ SŁUCHAWKI.

SZEŚĆ NAJLEPSZYCH 
PŁYT MIJAJĄCEGO ROKU 
        I JEDEN ŁOBUZ NA  
ŁYSEJ POLANIE

- Bo
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GRZEGORZ  
KAPLA

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

inspektora ochrony światowego dziedzictwa 
ludzkości UNESCO. Lubię słuchawki, ale na-
wet najlepsze nie dają tego efektu, co praw-
dziwe nagłośnienie. I  rozmarzyłem się, że 
wkładam do odtwarzacza „Human Comedy”, 
albo najnowszy Echobelly... 

- Wiesz co, Ford zaczyna montować sprzęt 
B&O w najnowszych modelach. Powinieneś 
spróbować, jak to smakuje w aucie. 

Trzeba korzystać z  rad mądrych ludzi. 
Odkurzyłem swoje kontakty z czasów, gdy 
testowałem samochody i odstawiłem Steffi 
do bezpiecznej przystani. Łypała na mnie 
spod oka. Nie jest dobrze porzucać zazdro-
sny kabriolet dla jakiejś nieznajomej flary, ale 
powiedziałem jej, żeby nie kręciła nosem, bo 
jak aktor jest do grania, dziennikarz jest od 
pisania. Wsiada, jedzie i pisze.

Ale w głębi serca pomyślałem, że ten Ford, 
nowiutka Fiesta, dwa tysiące przebiegu, jest 
taki trochę babski. Przez ten kolor jakiego 
nie umiem nawet nazwać, ale dziewczyny 
twierdzą, że ma to jakiś związek z perłową 
ekstazą. Ufff. 

Nie da się powiedzieć za wiele o nowym 
samochodzie, jeśli pokręcicie się razem do-
okoła centrum i zaparkujecie w jakiejś galerii 
handlowej. Zresztą parkowanie jest mocną 
stroną Fiesty. Doskonałe kamery, wrażliwe 
czujniki, duży promień skrętu, z każdej ka-
bały, przodem, czy tyłem, wyjeżdża bez pro-
blemu. Tyle że samochód jest przecież od 
tego, żeby przynosić radość, a nie od tego, 
żeby stać na parkingach. Jeśli mieliśmy się 
poznać, to trzeba pojechać w podróż. Pro-
gnozy były doskonałe. Mróz i słońce. Świet-
na pogoda na Tatry.

TEST I ZDJĘCIA Grzegorz Kapla



to Fiesta natychmiast zatrzymuje się sama 
włączając na tablicy rozdzielczej czerwony 
komunikat o uruchomieniu systemu zapo-
biegania wypadkom.  

Uff!
Byłem kiedyś na torze w Lomell i nie po-

trafiłem uruchomić tego systemu w warun-
kach loboratoryjnych, a tu proszę, w Ale-
jach w centrum Krakowa. Ty stara krowo 
w swoim wielkim SUV-ie, jeśli nie potrafisz, 
cholera, jeździć, to w domu siedź! A to pan 
znany aktor, to ja bardzo przepraszam. No 
co trąbicie, barany, co trąbicie, autograf 
biorę, cholera jasna, utrapienie z tymi ludź-
mi. Tak, niech pan napisze, że na pamiątkę 
dnia, kiedy spojlery naszych aut o mały włos 
nie doznały trwałych odkształceń.

Jeśli wyłączyć tryb „eko”, potrafi bez kło-
potów wyprzedzić ciężarówki na wąskich 
serpentynach pod Łysą Polaną. 

Przeszklony dach, pozwala wpuścić do 
kabiny tyle samo słońca, co wpuściłby ka-
briolet, ale zatrzymuje deszcz, wiatr i wszyst-
kie niepotrzebne dźwięki. A to jest kluczowe 
zagadnienie w charakterystyce nowej Fiesty. 
Bo przede wszystkim jest to samochód do 
słuchania muzyki. Mariaż Forda i B&O PLAY, 
producenta sprzętu nagłośnieniowego, który 
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Okazało się, że ten niewielki samochód 
potrafi nieźle zaszaleć i jeśli tylko wyłączyć 
mu ten okropny, supertrendy, mainstre-
amowy tryb „eko”, wyrywa spod świateł 
lepiej niż niejedna wielka kolubryna. To 
znaczy, że stosunek mocy do masy Fiesta 
dobrany ma idealnie.

Jest wtedy prawdziwym łobuziakiem.
Trzeba jednak powiedzieć, że przy agre-

sywnej jeździe, paliwa ubywa w tempie 7 li-
trów na sto. Co przy małej pojemności jest 
dosyć znaczącym rezultatem. Ale to już nie 
ta Fiesta co dawniej. Wnętrze jest przestron-
ne, podłokietniki idealnie pod ręką, tak jak 
w samochodach klasy premium, sterowanie 
intuicyjne i  termin ten odnosi się nie tyl-
ko do włączników świateł czy klimatyzacji 
(zresztą o światłach nie trzeba wcale pamię-
tać, bo samochód sam myśli o wszystkim), 
ale także do zarządzania multimediami czy 
panelem nawigacyjnym. 

Z łatwością rozpędza się do 170 km/h, 
a dalej nie, bo przecież co weekend jest ja-
kaś policyjna akcja polowań na jadących 
i na powracających. 

Fiesta ma też tę wyjątkową zaletę, że 
kiedy nagle samochód jadący przed tobą 
w mieście wykona awaryjne hamowanie, 

J E Ś L I  W Y Ł ĄC Z YĆ  T RY B  „ E KO”, 
P O T R A F I  B E Z  K Ł OP O T ÓW  W Y PR Z E DZ IĆ 

C I Ę Ż A RÓW K I  N A  WĄ S K IC H 
S E R PE N T Y N AC H  P OD  ŁYSĄ  P OL A N Ą . 
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mówisz „pewnego dnia, będę miała wszystko, czego pra-
gnę”. A Nowy Jork znów się postarzał. Zmienia skórę jak 
dziesięć lat temu. Gdybyś włożyła w to serce, zatrzyma-
łabyś mnie w jednej chwili, a teraz umieram z samotno-
ści”… I jak nie polubić auta, które rozumie cię do samego 
spodu? Za szybą olbrzymie słońce. Dopiero co wzeszło 
po słowackiej stronie Tatr. Kiedyś miałem w Osturni 
zbudować dom. Przerzucam płytę. „Are You feeling de-
pressed?” pyta Father John Misty. 

ENGLISH

SIX BEST ALBUMS OF THIS PAST YEAR PLUS ONE 
SCAMP ON ŁYSA POLANA

Before we knew it, November settled in for good. It’s getting 
harder and harder to jog, since it’s a dread to go out in the 
rain and wade through muddy puddles. Fortunately, music 
helps. And this was a really good year for music. But when 
you’re running, you don’t always hear all nuances because 
of bells ringing, sirens, horns, and the sounds of the city; the 
headphones won’t cancel all noise around.

w ciągu ostatnich sezonów z powodzeniem zawojował ry-
nek, daje potężny efekt. Basy chodzą do samego spodu, 
czujesz je w lędźwiach, a jak dasz mu popalić, to nawet 
w płucach. Uderzenie w żołądek jest takie, jak przy skoku 
na bungie. Wysokie tony potrafią skruszyć nawet implan-
ty zębowe, balans jest idealny, wytłumienie pojazdu na 
wysokim poziomie, choć to przecież nie jest tuningowa-
ny, ale fabryczny model! Przy 170 jest wciąż dobrze, mój 
kabriolet przy takiej prędkości łopoce jak modlitewna 
chorągiewka nad mroźnym Tybetem.

Cały sekret w tym, jaką muzykę dobrać na długą po-
dróż. Wybrałem moje ulubione albumy. Najlepsze płyty 
2017 roku. Wciąż nie wiem, w jakiej kolejności ustawić je 
na podium: depresyjną, gęstą i piękną płytę The Natio-
nal, energetyczny LCD Sound System, antyklerykalny 
Father John Misty, refleksyjny Roger Waters, zadziwiają-
cy, epicki Eloy, czy doskonały Echobelly? Nie umiem się 
zdecydować. Muszę trochę pojeździć z ta muzyką.

The National śpiewa „urodziłem się po to, żeby być 
z tobą”. Kiedy wróciłem do Warszawy, sądziłem, że mo-
głoby się nam udać. Zakręcony, milczący słuchałem jak 
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‘If you want to listen to good music, you 
should use the best equipment,’ Mariusz said.

We were sitting in Kraken Rum Bar and 
talking about music and sport.

‘Good equipment will allow you to spot ev-
erything the artists wanted to convey.’ 

‘Fine, but what kind of equipment? These 
mp4 headphones?’

‘No, but if you used, for example, B&O Play, 
you would hear everything. In my view, it’s 
the top of the line.’

‘But how to get it?’ 
For years, since I left Świnoujście, I hav-

en’t had room for the top-of-the-line equip-
ment. If I put it in my current house, I would 
be pestered by the art restorer and another 
inspector of UNESCO world heritage pro-
tection. I like headphones, but even the best 
ones can’t hold a candle to the real sound 
system. And I began to dream of playing ‘Hu-
man Comedy’ or the latest Echobelly…

‘You know what, Ford has started to fit 
its latest models with B&O equipment. You 
should try it out in a car.’ 

I took the advice. I dug up my contacts 
from the time when I  tested cars and left 
Steffi in a safe haven. She glared at me. It’s 
not a good idea to abandon a jealous con-
vertible for an unknown flare, but I told her 
not to get cross with me, because like actors 
play, so it is with journalists, we write. Step 
in, drive, and write.

But I thought to myself that this Ford, this 
brand new Fiesta, with a two thousand mile-
age, is a bit girly. It’s because of its colour, 
which I can’t even name, but girls claim it’s 
something like a pearl ecstasy. Phew. 

You can’t tell a lot about a new car when 
you use it to drive around the city centre 
and park in a department store. By the way, 
parking is one of Fiesta’s strengths. Brilliant 
cameras, sensitive sensors, a large steering 
angle, this vehicle gets off every predicament 
unharmed, going forward or backward. But 
the purpose of car is to make you happy rath-
er than be parked all the time. If we’re to get 
to know each other, we should go on a trip. 
Weather forecasts were very good. Cold and 
sunny. A perfect weather for the Tatras.

It turned out that this little car can go wild 
and if you turn off this terrible, super trendy, 
mainstream ‘eco’ mode, it surges ahead fast-
er than many giants. It means that the ratio of 
power to weight is perfect in Fiesta.

It’s a true scamp then.
But I admit that with aggressive driving, 

fuel is consumed in the amount of 7 l/100 km, 
which is a considerable figure given the small 
fuel tank capacity. But it’s not the old Fiesta 
anymore. The interior is spacious, armrests 
are perfectly set, just like in premium vehicles; 
the car features intuitive steering, and this 
doesn’t only concern headlights or air-con 
(by the way, you don’t have to think about the 
lights, because the vehicle does it all), but also 
multi-media control and the navigation panel. 

It easily reaches the speed of up to 170 
km/h, but no more, as the cops hunt for 
speeding drivers every weekend. 

Another advantage of Fiesta is its emer-
gency brake assist – when a car ahead of you 
suddenly brakes, Fiesta will instantly stop, 
and a red control light informing of activating 
the assist system will be displayed.

Phew!
Once, I couldn’t activate this system in 

laboratory conditions on a track in Lomell, 
and I  managed to do it here, on Aleje, in 
the centre of Cracow. Hey you, old cow in 
a huge SUV, if you can’t drive, stay the fuck 
home! Oh, you’re a famous actor, please ac-
cept my apologies. What are you honking 
at, morons? Go to hell! I’m getting an auto-
graph here. People are such a menace. Yes, 
please write that it’s a memento of the day 
when spoilers of our cars almost got perma-
nently deformed.

When you turn the ‘eco’ mode off, Fiesta 
easily overtakes lorries on narrow, twisted 
roads near Łysa Polana. 

Sunlight pours into the cabin through 
the glass sunroof; it’s just like in a convert-
ible, but the roof protects you from the rain, 
the wind and all unwanted noise. And that’s 
the key feature of the new Fiesta. Because 
this car is primarily designed for listening to 
music. The marriage of Ford and B&O PLAY, 
a  sound equipment manufacturer, which 
conquered the marked within the last few 
seasons, has produced a smashing effect. 
Basses come from the bottom of the vehi-
cle; you feel it in your loins, and if you turn 
it up, it goes to your lungs. It hits your stom-
ach like a bungee jump. High sounds may 
even crush dental implants, the balance is 
perfect, noise cancelling works perfectly 
fine even though it’s a factory-made vehicle, 
not a tuned one. It’s still fine at 170; at such 
speed, my convertible sways to and fro like 
a flag over freezing Tibet.

The secret lies in choosing good music 
for a long journey. I picked my favourite al-
bums. The best albums of 2017. I’m still not 
sure about the podium: a depressive, dense 
and beautiful album of The National, an 
energetic LCD Sound System, anticlerical 
Father John Misty, a musing Roger Waters, 
a surprising, epic Eloy or a perfect Echo-
belly? I can’t decide. I must drive with this 
music for a bit.

The National sings ‘I was born to beg for 
you. Later than year in the back of the War-
saw, I thought you and I might be okay. Spin-
ning and quiet, you leaned in against me, 
said, “I'm gonna have it all someday.” New 
York is older and changing its skin again. It 
dies every ten years

and then it begins again. If your heart 
was in it, I’d stay a minute… I'm dying to be 
taken apart.’ How not to love a car which un-
derstands your innermost thoughts? I can 
see the huge sun behind the window. It has 
just risen on the Slovakian side of the Ta-
tras. I wanted to build a house in Osturnia 
once. I change the album. ‘Are you feeling 
depressed?’ asks Father John Misty. 
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JAKUB 
FIREWICZ
 
Aktor "jeszcze" młodego pokolenia. 
Po latach wyczekiwania, że zagra Hamleta, z nudów 
"odkopał" Petera Sellersa i Monty Pythona i stwierdził, że 
jego miłością jest komedia. Dotychczas znany głownie 
widzom teatralnym, szerszej widowni pokazał się biorąc 
udział w produkcjach Juliusza Machulskiego „Next -ex” - 
Teatr TV oraz filmach „Ambassada” i „Volta”. 

zisiejszy świat jest w stanie bardzo szybko wypro-
wadzić nas z równowagi, prawda? Już nie trzeba 
czekać na poranek, gdy przysłowiowo wstaje się 

lewą nogą z łóżka. Nie trzeba czekać na listopadową plu-
chę za oknem, żeby poziom agresji na otaczającą rzeczy-
wistość przekroczył punkt krytyczny. W dzisiejszych 
czasach wystarczy drobna pierdoła, żeby odpalić fajer-
werki frustracji. Parę dni temu doświadczyłem takiego 
dnia. Dnia, w którym od momentu przebudzenia - mój 
własny „byt” spowodował, że zacząłem sam na siebie fu-
kać. Czułem się jak pies, który podczas zabawy próbuje 
zjeść własny ogon. Kiedy przy porannej kawie zdążyłem 
już „opluć” jadem nienawiści współtowarzyszkę mojego 
życia - doszła do mnie myśl z pierwszych stron podręcz-
ników filozofii zen.

Oddychaj. Spokój, tylko spokój nas uratuje. Pomyślałem 
- pojadę na przewietrzenie. Zakupy. Podobno naukowcy do-
wiedli, że zakupy podnoszą poziom endorfin we krwi, dzię-
ki czemu odczuwamy radość. Pomyślałem - spróbuję.

Pojechałem zrobić najzwyklejsze pod słońcem zaku-
py w naszym ulubionym sklepie, w którego szyldzie wid-
nieją dwie literki SS i nazwa brzmi nieco z niemiecka. 
Dokonałem wyboru najpotrzebniejszych rzeczy w życiu 
człowieka, ale dopływu radości do mózgu nie odczułem. 
Być może dzisiaj endorfiny w moim organizmie wzięły 
sobie wolne. Podszedłem do kasy w celu nabycia drogą 
kupna owych rzeczy. I to był błąd. Moje skołatane nerwy  
w jednej sekundzie napięły się jak łuk Robin Hooda. Czy 
ma pan kartę stałego klienta? Nie. A czy posiada pan na-
szą aplikację mobilną? Nie. A ma pan może kartę spryt-
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nego małolata, dzięki której będzie mógł pan nabyć ta-
niej oliwkę dla niemowląt? Nie. Czy ma pan aktywną 
kartę seniora, na którą są dzisiaj czopki na hemoroidy? 
Nie. Czy brał pan udział w naszej loterii zdrapkowej? Nie. 
Czy wie pan, co czeka nas po śmierci? Nie. Czy zbiera 
Pan punkty Vitay? Nie, kur**, zbieram punkty Żegnaj! 
Poziom agresji rozsadził mi zwoje w mózgu. Rzuciłem 
zakupami, wsiadłem do auta i  ruszyłem zrywając za 
sobą asfalt. Niestety tuż za rogiem przywitali mnie 
bracia mniejsi z lizaczkiem w dłoni. 

- Dzień dobry, młodszy aspirant Kowalski, kartę 
wozu i  prawo jazdy poproszę. Z  lekko rozedrganymi 
dłońmi, pokornie podaję plastikowe pozwolenia na 
uczestnictwo w ruchu drogowym. - Jakieś punkty? - za-
pytał policjant. – Nie, dziękuję! Nie zbieram! 

ENGLISH

DO YOU COLLECT…?

… How life can get a little prickly sometimes.

The contemporary world can quickly drive us up the 
wall, can’t it? You don't have to wait for a day when you 
get up on the wrong side of the bed. Nor for the wet 
weather in November. One day, the level of aggression 
towards the reality around us simply exceeds the criti-
cal point. Then, it takes any triviality to make your blood 
boil. I experienced it myself a few days ago. From the mo-
ment I woke up, my whole being made me uptight. I felt 
like a dog trying to catch its own tail while playing the 
ball. When I managed to lash out at my life partner while 
sipping morning coffee, a thought from the first pages of 
zen philosophy books occurred to me.

Breathe. Keep calm and carry on. I was like, fine, 
I’ll go out and get some fresh air. Shopping. Scientists 
are said to have proven that shopping raises our en-
dorphin levels, which makes us feel happy. I was like, 
I’ll give it a go.

I went to do simple shopping in our favourite store, 
with two letters SS in its signboard and a bit German 
name. I got the basic stuff a person needs, but I didn’t 
feel any boost in happiness. Perhaps, my endorphins 
took a day-off that time. I headed for the check-out to pay 
for the stuff. And that was a mistake. My jangled nerves 
got as tense as a bridge about to break. Do you have a loy-
alty card? No. And do you have our mobile app? No. And 
do you have a smart kid card, which entitles you to pur-
chase baby oil at a lower price? No. And do you have an 
active senior card, with which today you can buy hae-
morrhoid suppositories at a lower price? No. Have you 
taken part in our scratch card lottery? No. Do you know 
what comes after death? No. Do you collect Vitay points? 
No, I collect fucking Bye-Bye points. The level of aggres-
sion made my blood boil. I cast my shopping bags, got 
in the car, and screeched off. Unfortunately, around the 
corner, I am greeted by two cops waving a lollipop at me. 

‘Good morning, sir, junior warrant officer Kowalski. 
Your licence and registration, please.’ My hands are 
shaking as I hand him my plastic permission to use the 
road. ‘Any points?’ the policeman asks. ‘No, thank you! 
I don't collect any points!’ 

CZY ZBIERA 
PAN MOŻE...?
…CZYLI O TYM, JAK ŻYCIE CZASEM NAS 
CHŁOSZCZE DOŚWIADCZENIAMI.
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S H A D E S  O F 
A  W O M A N

FOTOGRAF: Patrycja Koczur  
patrycjakoczur.myportfolio.com

MODELKA: Dominika | MORE models

MAKE UP / WŁOSY / STYLIZACJA:  
Dominika Giermańska
fb.com/GiermanskaArtist
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F E L I E T O N  /  C O L U M N

taki sposób Ministerstwo Zdrowia zachęca 
Polaków do prokreacji. Kampania nie jest ta-
nia. Wydano na nią ponad 3 miliony złotych. 

Nie muszę dodawać, że wielu specjalistów miażdży ją, bo 
to trywializowanie sprawy i obrażanie Polaków, szcze-
gólnie rodzin wielodzietnych. Twórcy filmiku  bronią się 
i podkreślają, że o ważnych sprawach nie trzeba mówić 
poważnie. Pewnie, że nie, ale jeśli nie umiesz żartować, 
to po prostu tego nie rób!

Spot na pewno do śmiesznych nie należy. Patrząc 
na białego  królika w czerwonych okularach przeciw-
słonecznych, namawiającego nas do tego, by porzucić 
"niepotrzebne stresy" i  zająć się prokreacją, trudno 
uciec od skojarzeń, że króliki akurat „w tych sprawach” 
są bezmyślne. Kierują się instynktem, a nie zdrowym 
rozsądkiem i  odpowiedzialnością, której wymaga 
się od nas. Czy nie obraża Was, że za publiczne pie-
niądze Polki porównuje się do samic rozpłodowych, 
a Polaków do samców reproduktorów? A co ze słowami 
papieża Franciszka, który mówił, że katolik to nie kró-
lik, nie musi mieć dużo dzieci. Być może przywołał to 
porównanie, bo miał doświadczenie z wyśmiewaniem 
rodzin wielodzietnych.
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Pojawia się jeszcze jedno pytanie. Co z osobami 
niepłodnymi, mającymi problem z zajściem w ciążę? 
Strach pomyśleć, kogo ministerstwo postawiłoby za 
dobry przykład do naśladowania. Chyba, że to zawo-
alowana forma pokazania im środkowego palca. Jeśli 
taki miał być podprogowy przekaz, to też chybiony. 
Środkowy palec już dawno im pokazano, odcinając 
osoby walczące z niepłodnością od rządowego pro-
gramu finansowania in vitro. 

ENGLISH 

ONE MUST KNOW HOW TO JOKE

‘If you want to become a parent, follow the example of 
rabbits. I know what I’m saying – there were 63 of us.’

That’s how the Ministry of Health encourages Poles 
to procreate. The campaign isn’t cheap. It cost over 
PLN  3 million. Not to mention that it comes under 
heavy criticism of a number of experts, who claim 
that it’s trivial and offensive, especially for large fam-
ilies. The authors of the spot defend themselves and 
say that serious matters may be presented lightly, 
too. Sure, but if you can’t joke, don’t do it!

The spot is far from funny. When you look at the 
white rabbit in red sunglasses, encouraging us to get 
rid of ‘silly stress’ and get down to procreation, you 
can’t help but think that in these matters, rabbits are 
totally harebrained. They follow their instincts, not 
common sense or responsibility, which is required 
of us. Don’t you feel offended that for public money 
Polish people are compared to breeding males and fe-
males? What about Pope Francis’ words that Catholics 
do not have to breed ‘like rabbits’ and have many chil-
dren. Perhaps he made this comparison, because he 
knew how large families are scorned and derided.

The question arises, what about infertile people 
having trouble getting pregnant? I shudder to think 
what figure the Ministry might use as an example. 
Well, perhaps it’s a veiled attempt to flip them off. If 
that was a subliminal message, it was off-the-mark, 
too. They were flipped off a long time ago when the 
government cut off funding for in vitro programmes 
for people struggling with infertility. 

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

ŻARTOWAĆ 
    TRZEBA UMIEĆ
„JEŚLI CHCESZ KIEDYŚ ZOSTAĆ RODZICEM, WEŹ PRZYKŁAD Z KRÓLIKÓW. 
WIEM, CO MÓWIĘ - OJCIEC MIAŁ NAS 63”.
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STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ 
IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA 

REGULAR SECTION OF LODZ WLADYSLAW REYMONT AIRPORT

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

fot. Marcin Bryja



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

PRZ Y LOT Y

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

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

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

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

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

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

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

DNI 
DAYS

OKRES 
DATA

ODLOT
DEPARTURE

PRZYLOT
ARRIVAL

NUMER 
LOTU 

FLIGHT NUMBER

T YP 
SAMOLOTU 
AIRCRAFT TYPE

PRZEWOŹNIK
CARRIER

ODLOT Y

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

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

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

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

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

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

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

DNI 
DAYS

OKRES 
DATA

ODLOT
DEPARTURE

PRZYLOT
ARRIVAL

NUMER 
LOTU 

FLIGHT NUMBER

T YP 
SAMOLOTU 
AIRCRAFT TYPE

PRZEWOŹNIK
CARRIER

www.lotnisko.lodz.pl
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