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Grzegorz 
Kapla

Reżyser, scenarzysta, 
pisarz, dramaturg 
i dziennikarz. Autor 
największych pols-
kich hitów komedio-
wych w XXI w. (m.in. 

"Ciało", "Testosteron" 
i "Lejdis"). "Testoster-
on" - stale obecny 
w teatrach w kilkuna-
stu krajach - jest 
również jedną z na-
jpopularniejszych 
dziś polskich sztuk 
na świecie. W 2015 
roku Saramonowicz 
wydał bestsellerową 
powieść „Chłopcy".

IN ENGLISH 

A director, screenwrit-
er, writer, playwright 
and journalist. The 
author of the biggest 
Polish comedy hits  
of the 21st century 
(e.g. Ciało, Testoster-
on and Lejdis). Present 
in theatres  
in several countries all 
the time, Testosteron 
is also one of today’s 
most popular Polish 
plays in the world. In 
2015, Saramonowicz 
published his best-
seller book entitled 
Chłopcy (Boys).

fot. Dorota Czoch

Andrzej  
Saramonowicz

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

IN ENGLISH 

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

fot. Mat. Prasowe

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

IN ENGLISH 

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

fot. Sylwester Ciszek

Mateusz  
Kusznierewicz

Jacek  
Górecki

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

IN ENGLISH 

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

fot. Mat. prasowe

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

IN ENGLISH 

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

fot. Monika Szałek

Katarzyna
Zdanowicz

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

IN ENGLISH 

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

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

IN ENGLISH 

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

fot. Monika Szałek

Wojciech 
Kuczok

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

IN ENGLISH 

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

fot. Joanna Ogórek 

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

IN ENGLISH 

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

its opening night.

fot. Monika Szałek

Katarzyna 
Warnke

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

IN ENGLISH 

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

fot. Mat. Prasowe

Monika
Szałek

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

IN ENGLISH 

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

fot. Mat. Prasowe

Anna 
Nazarowicz

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

IN ENGLISH 

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

fot. Monika Szałek

Jakub
Milszewski

Kamil
Sadkowski
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Juliusza Verne poniosła literacka fantazja, gdy pisał 
o naturalnych podziemnych przejściach między 

wulkanami Islandii i Włoch. Takich atrakcji wulkany 
nie oferują. Ale to wcale nie przeszkadza w ich 

podziwianiu. Z bliskiej odległości.

TEKST: Mateusz Kołos ZDJĘCIA: fotolia.com, pixabay.com

PO
D

R
Ó

ŻE
 

Tr
av

el
18

 

TWARZĄ
W LAWĘ



PO
D

R
Ó

ŻE
 

Tr
av

el
19

 



G
atunek ludzki realizuje 
swój popęd ku śmierci 
w rozmaity sposób. Może 
na przykład robić to, 
pchając się na szczyty 

czynnych wulkanów. Nie żeby Freud 
miał coś do czynienia z wulkanologią, ale 
na śmiertelnie niebezpiecznych „gardłach 
ziemi” wielu ludzi doznaje spełnienia. 
Zwłaszcza, gdy te gardła plują ogniem. 
Turystyka wulkaniczna, kiedyś uważana 
za domenę ludzi niespełna rozumu, dziś 
staje się coraz lepiej zorganizowanym 
organizmem. Na wulkany całego świata 
można się wspinać teraz, zaraz. Oczywi-
ście w zależności od zapotrzebowania na 
adrenalinę i zasobności portfela.

WARIANT I: TURYSTA
W tej kategorii mieszczą się przede 
wszystkim wulkany na obszarach 
atrakcyjnych turystycznie – czyli tam, 
gdzie oprócz płynącej lawy zobaczymy 
również pobliskie starówki oraz szereg 
przyjemnych knajp. Prym wiodą tu 
zdecydowanie Włochy, przynajmniej 
w wymiarze europejskim. Ludzie sami 
pchają się tu do wulkanów, o czym 
można się przekonać, lecąc na weekend 
do Neapolu. Jedno z bardziej znanych 
włoskich miast nieprzerwanie trwa 
w cieniu stożka zaliczanego do światowej 
czołówki jeśli chodzi o aktywność. Nie 

nóżem usianym polami lawowymi oraz 
jaskiniami, które stanowią dodatkową 
atrakcję. Równie dużo ma do zaoferowa-
nia Stromboli, mieszczący się na wysepce 
o powierzchni zaledwie 12 km2 – nie dość, 
że można tu przyjechać na erupcje o każ-
dej porze roku (wulkan jest nadzwyczaj 
regularny), to jeszcze bezpiecznie można je 
oglądać ze stosunkowo bliskiej odległo-
ści. A po wszystkim pójść do winiarni, 
bo tutejsza winna latorośl rosnąca na 
żyznych wulkanicznych glebach należy 
do najlepszych w regionie. Alternatywą 
dla włoskich wulkanów jest przelot na 
Wyspy Kanaryjskie, gdzie mieści się mniej 
aktywny i przez to bezpieczniejszy Teide. 
Wjazd kolejką na sam szczyt kosztuje ok. 
20 euro. Bogatsza wersja tego wariantu 

przeszkadza to ani mieszkańcom, ani 
tysiącom turystów: opcje „one day trip” 
można znaleźć na każdym rogu. Cena 
takich wojaży oscyluje w granicy kilkuset 
złotych. W pakiecie dostajemy wejście na 
sam szczyt wulkanu, widoki do i z kra-
teru oraz wizytę w okolicznych ruinach 
Pompejów. Ku przestrodze, bo miasto 
w całości padło ofiarą wulkanu w 79 r. 
n.e., zamieniając się w wielką pumekso-
wą trumnę. Warto nadmienić, że przy 
aktywności Wezuwiusza zdarzyło się to 
wystarczająco dawno, by mógł wszyst-
kich zaskoczyć jeszcze raz.

Konkurencją turystyczną dla Neapolu 
są z pewnością wulkany wysp Morza 
Tyrreńskiego. Sycylijska Etna to najak-
tywniejszy wulkan w Europie, z pod-
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na Mt.St.Helens czy popularny od nie-
dawna islandzki Eyjafjallajökull oferują 
umiarkowane odcięcie od cywilizacji, 
o tyle wyprawy na wulkany Kamczatki, 
Alaski oraz Afryki leżą na górnej półce 
ekstremy. Zarówno tej odczuwalnej, jak 
i cenowej: koszty takiej wyprawy liczy 
się w grubych tysiącach (za eskapady po 
Islandii trzeba zapłacić jak za mały sa-
mochód). Najbardziej kosztowne są wy-
prawy na Kamczatkę – firmy, które się 
w nich specjalizują, jasno podają, za co 
trzeba zapłacić. Wiza, dopłaty do stan-
dardu hotelowego (a te w Rosji bywają 
niskie), wstępy do rezerwatów i na teren 
parku narodowego – to kolejne koszta, 
a sama wycieczka swoje pochłania. 
Mimo wszystko chętnych nie brakuje: 
wulkany Kamczatki to w końcu także 
wymagające szczyty górskie. Nietrudno 
zgadnąć, że największe zainteresowanie 
budzi największy z nich – Kluczewska 
Sopka. Adrenalina wzrasta, gdy doda się 
do tego fakt, że to najbardziej aktywny 
wulkan w Eurazji (wypluwa z siebie 5 % 
światowej lawy), a na swoim koncie ma 
już kilka ludzkich istnień. Wspinacze, 

zakłada oczywiście wycieczki zamorskie. 
Kierunek, na który warto się zdecydować 
w tym przypadku to Hawaje. Amerykań-
skie terytorium dosłownie siedzi na lawie 
– tutejszy wulkan Kilauea wypluwa lawę 
nieprzerwanie od ponad 30 lat i nie wyglą-
da na to, by prędko przestał. Jeśli więc ko-
goś stać na szybki przelot na drugą stronę 
globu, niech się nie waha. Kilauea słynie 
zwłaszcza z nocnych erupcji: to niezapo-
mniane spektakle ognia i wody. Prywatne 
wycieczki można wykupić „na godziny” – 
więcej zdąży się zobaczyć za wyższą cenę. 
Czterogodzinna eskapada kosztuje ok. 150 
dolarów, za pół dnia z wulkanem zapłaci-
my ponad 700 dolarów. Dla stroniących 
od turystycznego natłoku godny polecenia 
jest francuski Reunion. Wyspa położona 
kilkaset kilometrów na wschód od Mada-
gaskaru to miniatura Hawajów, głównie 
za sprawą hiperaktywnego wulkanu Piton 
de la Fournasse.

WARIANT II: TRAPER
Poprzednia opcja zakładała dreszczyk 
emocji w formie all-inclusive. W tej 
cywilizacja zostawia nas zdanych na 
pastwę wulkanu: znikąd hotelu, znikąd 
samochodu, który nas podwiezie do 
najbliższego schroniska. Wycieczkę na 
wulkan traktuję się tu jak regularną 
wielodniową eskapadę przez najczęściej 
nieprzyjazne odludzia. O ile wyprawy 

21
 

KILAUEA SŁYNIE ZWŁASZCZA Z NOCNYCH ERUPCJI: 
TO NIEZAPOMNIANE SPEKTAKLE OGNIA I WODY. 
PRYWATNE WYCIECZKI MOŻNA WYKUPIĆ „NA 
GODZINY” – WIĘCEJ ZDĄŻY SIĘ ZOBACZYĆ ZA 
WYŻSZĄ CENĘ. CZTEROGODZINNA ESKAPADA 
KOSZTUJE OK. 150 DOLARÓW, ZA PÓŁ DNIA 
Z WULKANEM ZAPŁACIMY PONAD 700 DOLARÓW.
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oprócz znacznych trudności w terenie, 
muszą się spodziewać niespodziewanych 
potoków stopionej skały, które co jakiś 
czas wypływają ze szczytu. Równie wiele 
atrakcji oferują afrykańskie stożki: brak 
odpowiedniej infrastruktury i warunki 
pogodowe odstraszają niedzielnych tu-
rystów. Ci, którzy zdecydują się na trek-
king w którejś z afrykańskich wulka-
nicznych mekk – Etiopii, Tanzanii czy 
pogranicza Rwandy i Demokratycznej 
Republiki Konga – mogą doświadczyć 
widoków unikalnych w skali światowej. 
To tu znajdują się dwa spośród czterech 
jezior lawowych na Ziemi: Erta Ale 
i Nyiragongo. Co więcej, można dotrzeć 
do każdego z nich. Za przejrzenie się 
w roztopionej skale zapłacimy, bagatela, 
ok. 10 tys. zł. Na obszarze Alaski główną 
atrakcją, oprócz zdobywania wulkanów, 
jest ich… odkrywanie. W ubiegłym 
miesiącu grupa amerykańskich naukow-
ców odkryła tuzin nowych stożków. 
Zawsze mogą być następne.

WARIANT III: ŁAMACZ PRAW
Ta opcja nie obfituje w oferty i zapewne 
niewielu się na nią skusi, bo wymaga bycia 
na bakier z prawem. Niemniej jednak, 
znajdują się śmiałkowie, którzy się na nią 
decydują. Mowa o odwiedzinach miejsc, 
które w wyniku działalności wulkanów 
zostały zamknięte dla odwiedzających. 
Wśród takich znajdują się m.in. wysepka 

WSPINACZE, OPRÓCZ ZNACZNYCH TRUDNOŚCI 
W TERENIE, MUSZĄ SIĘ SPODZIEWAĆ NIESPODZIE-
WANYCH POTOKÓW STOPIONEJ SKAŁY, KTÓRE CO 
JAKIŚ CZAS WYPŁYWAJĄ ZE SZCZYTU. RÓWNIE WIELE 
ATRAKCJI OFERUJĄ AFRYKAŃSKIE STOŻKI: BRAK OD-
POWIEDNIEJ INFRASTRUKTURY I WARUNKI POGO-
DOWE ODSTRASZAJĄ NIEDZIELNYCH TURYSTÓW.
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Anak Krakatau i południowa część wyspy 
Montserrat w archipelagu Małych Antyli. 
Pierwsza  powstała po ogromnej erupcji 
wulkanów na Krakatau w 1883 roku, druga 
wyludniła się po dwuletnim wybuchu So-
ufriere Hills w połowie lat 90. Na obydwie 
obowiązuje zakaz wstępu: do Krakatau 
można podpłynąć najwyżej na odległość 3 
km z uwagi na jego wysoką aktywność, na 
Montserrat tylko północna część jest otwar-
ta dla zwiedzających. Nie powstrzymuje to 
śmiałków przed próbami dotarcia w objęte 
restrykcjami rejony. Chrapką dla wielbi-
cieli wulkanów jest zwłaszcza wyludniona 
stolica Montserrat, Plymouth. 4-tysięczne 
miasto stoi. Jeszcze, bo wulkan w każdej 
chwili może wybuchnąć. Lepiej się tam nie 
znaleźć w czasie erupcji. 

IN ENGLISH 

FACEDOWN TO LAVA

Jules Verne was carried away 
by his literary imagination when 
writing about natural underground 
passages between the volcanos in 
Iceland and Italy. Such attractions 
are unavailable. But you can still 
admire the volcanos at close range.

The human race has been implementing 
its drive towards death in various ways, 
like reaching for the top of volcanos, 
for instance. Not that Freud had 
something to do with volcanology but 
many experience fulfilment being on 
the top. Especially, this on fire. Volcano 
tourism, once considered domain of 
out-of-the-mind people, is gaining 
popularity. Volcanos of the world are 
available straight away. Obviously, 
depending on a level of adrenaline you 
need and a budget.

OPTION I: A TOURIST
The category includes volcanos located 
in the tourist attractive area – where 
apart from lava we may visit nearby 
old towns and nice restaurants. Italy is 
definitely a favourite in Europe. People 
travel to Naples situated at the bottom of 
the active volcano. It doesn’t discourage 
either inhabitants or tourists from “one 
day trips” available at any corner. The 
price reaches circa several hundred zloty. 
The packet includes climbing to the top, 
a view into and from a crater and a visit 
paid in the nearby ruins of Pompeii. 
To warn, as the entire city change into 
a huge pumice coffin after a volcano ex-
plosion in year 79. It is worth mentioning 
that the activity of Vesuvius happened 
long enough to surprise everyone again.

Naples has tourist competitors, that 
is, the volcanos of the Tyrrhenian Sea. 
Sicilian Etna is the most active volca-
no in Europe with a foot covered with 
lava caves, an additional attraction. 
Stromboli, situated on a small, 12 sq. km 
island, has also many to offer. You can 
come there to safely watch the eruption 
(that happen regularly) at close range 
and then go to a wine shop. The local 
grapevine grown on volcanic soil is the 
best in the region. An alternative to 
Italian volcanos is Teide, a less active 

volcano located on the Canary Islands. 
For 20 euro a cable takes you to the top.

An upgraded option offers overseas 
trips. In this case, it’s worth choosing 
Hawaii which literally is sits on lava – 
local Kilauea spews lava continuously 
for 30 years and it doesn’t seem to stop. 
If you afford flying to the other side 
of the globe, don’t hesitate. Kilauea is 
famous for its night eruptions: these are 
unforgettable shows of fire and water. 
Private trips are paid “per hour” – the 
more you want to see, the more you 



have to pay. A four-hour escapade costs 
ca. 150 dollars, the price reaches 700 
dollars for a half-day trip. If you want 
to avoid the crowd of tourists, we rec-
ommend French Reunion. The island, 
situated several hundred kilometres 
each from Madagascar, is a miniature 
of Hawaii, mostly, due to hyperactive 
volcano Piton de la Fournasse.

OPTION II: A TRAPPER
The previous option offers a chill of 
emotions in an all-inclusive form. 
This one gives us as prey to volca-
nos: any hotel or car around.  trip to 
volcano is treated as a regular, few-day 
escapade to unfriendly wilds. Trips 
to Mt.St.Helens or recently popular 
Eyjafjallajökull in Iceland means 
a moderate isolation from civilisation, 
nevertheless, reaching the volcanos 
of Kamchatka, Alaska or Africa are 
a real extreme. Also when it comes to 
the costs. The most expensive are the 
expeditions to Kamchatka – organisers 
clearly list for what you have to pay 

extra money. The interest is still huge: 
volcanos of Kamchatka are challeng-
ing mountain tops. The most popular 
is Klyuchevskaya Sopka. Adrenaline 
goes high if we mention that this is the 
most active volcano in Eurasia (spews 
out almost 5% of world lava) and one 
of the most dangerous. African volca-
nos also offer many attractions: a lack 
of infrastructure and tough weather 
conditions discourage many tourists. 
Those who decide on trekking in any 
of African places – Ethiopia, Tanzania 
or at the border of Rwanda and the 
Democratic Republic of the Congo – 
may experience the world most unique 
views. There are the two of four lava 
lakes on Earth: Erta Ale and Nyi-
ragongo. Both of them can be reached. 
Seeing the ref lection in melted rock 
costs ca. 10 thousand zloty. The 
main attraction of Alaska, apart from 
sightseeing the volcanos, is discovering 
them. Last month, a group American 
scientists discovered a dozen of new 
volcanos. There can always be more.

OPTION III: A LAW BREAKER
This option isn’t so attractive as the 
rest and won’t find many followers. 
Nevertheless, they are daredevils ready 
to break the law and visit the areas 
closed for tourist traffic because of their 
activity. These are: Anak Krakatau 
island and the southern part of Mont-
serrat, an island that belongs to the 
Lesser Antilles. The first is a result of 
a huge volcanic eruption on Krakatau in 
1883, the second was depopulated after 
a two-year eruption of Soufriere Hills in 
the mid-90s. The two are not allowed to 
enter: Krakatau can be seen at a distance 
of 3 km, because of its high activity, 
while Montserrat can be reached only 
from the northern part, open to the 
visitors. This, however, does not prevent 
adventure-seekers from trying to reach 
the forbidden areas. An itch for lovers of 
volcanoes is especially the deserted capi-
tal of Montserrat, Plymouth. 4-thousand 
town is there. Still, because the volcano 
can erupt any time. Better not to be 
there during the eruption. 
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Tomasz Bobrowski, podróżnik, który widział niejedno, Alaskę wspomina 
z zachwytem. Nie zmienia tego czas, tęsknota pozostaje cały czas taka sama.

TEKST: Danuta Awolusi, goforworld.com    
ZDJĘCIA: Tomasz Bobrowski (mytrips.pl), pixabay.com

czyli NIEKOŃCZĄCA 
SIĘ PRZYGODA

ALASKA



CZY W ALASCE MOŻNA SIĘ 
ZAKOCHAĆ? 
Zawsze przyciągały mnie miejsca 
niezmienione przez działalność człowie-
ka: trudno dostępne góry i lasy, rejony 
Arktyki czy Antarktyki. Alaska taka 
właśnie jest. Nieskażona cywilizacją. 
Tam znajduje się najwyższy szczyt Ame-
ryki Północnej – Denali (6194 m), który 
zdobyłem w maju 2009 roku. Zdobywcy 
Korony Ziemi są zdania, że jest trudniej-
szy niż Mt. Everest, a to ze względu na 
położenie – warunki pogodowe są tam 
zmienne, wręcz nieprzewidywalne.

Nigdy nie zapomnę pierwszego spo-
tkania z Alaską w 1999 roku, kiedy małą 
Cessną 180 „Beaver” wylądowaliśmy na 
jeziorze w Górach Brooksa, kilkaset mil 
od najbliższej osady ludzkiej. Wtedy 
uświadomiłem sobie, że tak właśnie 
Ziemia wyglądała klika, może kilka-
dziesiąt milionów lat temu. Tygodniami 
wędrowałem po górach, a nie znalazłem 
żadnego śladu człowieka. Tylko dzika 

przyroda, karibu, wilki i niedźwiedzie 
grizzly. Wróciłem tam w 2008 roku.

Prawdziwej Alaski nie poznamy podró-
żując samochodem. Aby poznać piękno 
jej surowej flory i zakochać się w tym 
miejscu, trzeba przemieszczać się małymi 
samolotami, którym do startu i lądowania 
wystarczy mały zbiornik wodny lub sto 
metrów w miarę równego terenu. Potem 

– pieszo albo spływamy kajakiem. Zimą 
zaś najlepszym środkiem transportu jest 
skuter śnieżny lub psi zaprzęg.

CO ZACHWYCIŁO CIĘ TAM 
NAJBARDZIEJ? BYŁO TAK, JAK SIĘ 
SPODZIEWAŁEŚ?
Na pewno nie zrobiły na mnie wrażenia 
amerykańskie miasta, jak Anchorage czy 
Fairbanks. To północ Alaski była dla 
mnie największym zaskoczeniem. Góry 
Brooksa to chyba najpiękniejsze góry 
świata. Zalesione południowe zbocza 
i trawiaste, kolorowe w nocnym, arktycz-
nym słońcu zbocza północne – tam chce 

się wracać. Za pierwszym razem przez 
tydzień wędrowaliśmy od linii wododzia-
łu Oceanu Arktycznego i Pacyfiku w dół, 
od jeziora Summit Lake, na którym 
wylądowaliśmy awionetką. Szliśmy 
doliną rzeki North Fork Koyukuk River, 
śladami Roberta Marshalla. Nie sposób 
tu nie wspomnieć o słynnych „tussocks”: 
wielkie kępy trawy, wyrastające w tun-
drze, po których nie da się chodzić – są 
niestabilne i w połowie w wodzie. Żeby 
się przez nie przedostać potrzebna jest 
olbrzymia ilość energii. Dotarliśmy do 
przełomu pomiędzy górami Frigid Crags 
i Boreal Mountain, które tworzą Bramy 
Arktyki (Gates of Arctic). Tam czekały 
na nas pontony, którymi przez kolejny 
tydzień spływaliśmy rzeką do Bettles. 
Po drodze widzieliśmy dziesiątki karibu, 
łosie, niedźwiedzie grizzly i wilki.

Za drugim razem eksplorowaliśmy 
północne zbocza, gdzie został utworzo-
ny chroniony obszar ANWR (Arctic 
National Wildlife Refuge). Z Fairbanks 
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do Arctic Village dostaliśmy się miej-
scowym samolotem, a stamtąd – Cessną. 
Po pół godziny lotu, pilot wylądował 
na kamiennym brzegu rzeki. Granice 
lasu przekroczyliśmy już na drugi dzień, 
później przeszliśmy przez przełęcz już na 
północne zbocze gór. Po sześciu dniach 
trekkingu doszliśmy nad rzekę Canning 
River. Kajaki i żywność dostarczano 
nam samolotem. Następnym etapem 
był spływ w kierunku Oceanu Arktycz-
nego. Wpłynęliśmy na zieloną, płaską 
przestrzeń północnego wybrzeża Alaski 
(Costal Plain). W pamięci zawsze pozo-
stanie zielona tundra, pokryta dywa-
nem kolorowych kwiatów i wspaniałe, 
tajemnicze góry w tle. Najgorsze były 
chmary komarów, z powodu których co 
roku latem setki tysięcy karibu migruje 
z południa na północne zbocza, gdzie jest 
chłodniej i wietrznie.

Odwiedziłem też najbardziej na 
północ wysunięty punkt całego kon-
tynentu amerykańskiego – miasteczko 

Point Barrow, zamieszkałe głównie 
przez Eskimosów. Jest tam wojskowa 
baza, wykorzystywana w czasach zimnej 
wojny jako ośrodek wczesnego ostrzega-
nia. W miejscu, gdzie stykają się Morze 
Beauforta i Czukockie, znajduje się cha-
rakterystyczny łuk zrobiony z kości wie-
loryba. W miejscowym ośrodku kultury 
można obejrzeć prezentacje eskimoskich 
zespołów artystycznych. Na ulicach i pla-
cach widać dużo porzuconych wraków 
samochodów i innego sprzętu, które 
straszą szpetotą przez dwa letnie miesiące 
w roku, zanim spadnie pierwszy zimowy 
śnieg i wszystko to zakryje.

CIEKAWI MNIE SPRAWA 
NIEDŹWIEDZI. DUŻO ICH TAM JEST?
Alaska to kraina niedźwiedzi. Na wy-
brzeżu Oceanu Arktycznego, wraz z po-
jawieniem się paku lodowego, pojawiają 
się niedźwiedzie polarne. Miasteczko 
Barrow nawet zatrudnia osobę odpowie-

dzialną za ostrzeganie mieszkańców na 
wypadek pojawienia się białych intruzów 
w okolicy. Natomiast w głębi lądu królu-
ją niedźwiedzie czarne i grizzly. Te zwie-
rzęta są terytorialne, pojedyncze osobniki 
rezerwują dla siebie olbrzymie obszary. 
Jest tam takie jedno miejsce, Brooks Fal-
ls, chyba jedyne tego rodzaju na świecie, 
gdzie regularnie w lipcu każdego roku 
ściągają dziesiątki, a może nawet setki 
grizzly z całej okolicy. Dziesiątki ustawia-
ją się na progu wodospadu i łapią w locie 
skaczące ponad próg wodospadu ryby. Te 
bardziej aktywne – robią to bezpośrednio 
w wodzie, gdzie w tym czasie kłębią się 
ich setki. Zobaczyć to niedźwiedzie show 
to było moje marzenie, które spełniło się 
podczas mojej drugiej podróży.

Nie dojedzie się tam samochodem. 
Najpierw – lot niewielkim rejsowym 
samolotem do King Salomon, przepra-
wa na pobliskie jezioro, skąd startują 
samoloty na pławach. Po 30 minutach 

Z DUSZĄ NA RAMIENIU WĘDROWAŁEM PRZEZ PO-
NAD 6 GODZIN, ZANIM DOSZEDŁEM DO CZOŁA LO-
DOWCA, GDZIE ROZBIŁEM NAMIOT I SAM SPĘDZIŁEM 
NOC. KOLEJNEGO DNIA ZROBIŁEM SOBIE WYCIECZ-
KĘ NA POBLISKI SZCZYT I POD WIECZÓR DOTARŁEM 
DO DROGI, GDZIE ZŁAPAŁEM OSTATNI AUTOBUS.
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lotu lądowanie na jeziorze. Niedź-
wiedzie są tam praktycznie wszędzie, 
nawet obok parkujących na wodzie 
samolotów. Biletu nie da się kupić bez 
potwierdzonej rezerwacji w Brooks 
Lodge (od 700 dolarów za noc) lub 
miejsca na kempingu (12 dolarów). Do 
wodospadu trzeba iść 2 kilometry przez 

las. W każdej chwili mogą pojawić się 
grizzly. Znajduje się tam nawet trybuna 
obserwacyjna! Ja naliczyłem tam 16 
jednocześnie polujących grizzly.

GDZIE JESZCZE BYŁEŚ?
Podczas pierwszego pobytu na Alasce 
postanowiłem, że na pewno tam wrócę 

i zdobędę Denali. Jedenaście lat później, 
26 maja 2010 roku, postanowienie to zre-
alizowałem. Z Anchorage, mekki wspina-
czy, pojechałem pociągiem do miasteczka 
Talkeetna. Z miejscowego lotniska leci 
się małym samolotem, który ląduje na 
lodowcu, w pobliżu bazy na wysokości 
około 2800 m. Z lądowiska wspinałem 
się na nartach zaliczając kolejne obozy, 
aby siódmego dnia zdobyć szczyt. Kolej-
ne marzenie się spełniło. Alaska to kraina 
spełnionych marzeń.

Z pozostałych miejsc, które odwie-
dziłem warto wymienić Park Narodowy 
Denali, pomimo że przewijają się tam 
tłumy turystów i wszystko jest mocno 
skomercjalizowane. Przez teren Parku 
jest wytyczona droga długości 92 mil. 
Utwardzona jest tylko do 15 mili. Dotąd 
można dojechać samochodem. Dalej 
jeżdżą tylko autobusy wahadłowe. Są 
tam trzy typy autobusów: Tour Bus – 
droższy, z kierowcą-przewodnikiem, 
który komentuje na bieżąco trasę oraz 
Shuttle Bus i Camper Bus, które są tań-
sze. Wszystkie zatrzymują się na każde 
żądanie pasażerów, jeśli tylko któryś 
zauważy coś interesującego. Najczęściej 
są to zwierzęta: niedźwiedzie, lisy, łosie 
itd. Przez dziesiątki lat funkcjonowania 
systemu przyzwyczaiły się do obecności 
autobusów i bez obaw podchodzą do 
drogi. Przejazd przez park do Wonder 
Lake i z powrotem trwa około 12 godzin! 
Nie ma żadnych wytyczonych tras dla 
turystów. Ma to na celu zapobieżenia 
koncentracji ludzi. Cały ten olbrzymi ob-
szar jest podzielony na sektory. Władze 
Parku pilnują, aby w poszczególnych sek-
torach nie przebywało więcej niż 10 osób 
dziennie. Pierwszego dnia pojechałem 
autobusem Camper do obozowiska przy 
jeziorze Wonder Lake, gdzie spędziłem 
noc, oczywiście – w namiocie. Ran-
kiem drugiego dnia, autobusem Shuttle 
pojechałem w kierunku powrotnym, ale 
poprosiłem kierowcę, aby się zatrzymał 
w sektorze, do którego musiałem otrzy-
mać zezwolenie na pobyt. Aby je zdobyć, 
musiałem wcześniej zrobić rezerwacje, 
a przed samym wejściem odbyć dziewięć-
dziesięciominutowe szkolenie i wypełnić 
test sprawdzający wiedzę, m.in. z zacho-
wania się na wypadek spotkania z grizzly. 
Tam też dowiedziałem się, że biwakując 
należy stosować zasadę trójkąta 50 
metrów – namiot musi być oddalony od 
miejsca, gdzie przechowujemy żywność 
minimum 50 m (w namiocie nie wolno 
mieć niczego do jedzenia) i do miejsca, 
gdzie przygotowujemy posiłki również 50 
m. Jeszcze zanim odbierze się zezwole-
nie, trzeba odebrać specjalny plastikowy 

ALASKA TO KRAINA NIEDŹWIEDZI. NA WYBRZEŻU 
OCEANU ARKTYCZNEGO, WRAZ Z POJAWIENIEM 
SIĘ PAKU LODOWEGO, POJAWIAJĄ SIĘ 
NIEDŹWIEDZIE POLARNE. MIASTECZKO BARROW 
NAWET ZATRUDNIA OSOBĘ ODPOWIEDZIALNĄ 
ZA OSTRZEGANIE MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK 
POJAWIENIA SIĘ BIAŁYCH INTRUZÓW W OKOLICY. 



pojemnik na żywność, który jest odporny 
na niedźwiedzie.

Z duszą na ramieniu wędrowałem 
przez ponad 6 godzin, zanim doszedłem 
do czoła lodowca, gdzie rozbiłem namiot 
i sam spędziłem noc. Kolejnego dnia zro-
biłem sobie wycieczkę na pobliski szczyt 
i pod wieczór dotarłem do drogi, gdzie 
złapałem ostatni autobus. Tym, którzy 
wybierają się do Parku Denali i mają ze 
sobą namiot, polecam spędzenie pierw-
szej nocy na polu namiotowym Wonder 
Lake, skąd – przy odrobinie szczęścia – 
można podziwiać największą górę świata 

– Denali (6000 m wysokości względnej, 
Mt. Everest od podstawy ma tylko nieco 
ponad 4000 m). Przy okazji koszty są 
dużo mniejsze.

JAK PRZETRWAĆ NA ALASCE? 
I W CO WARTO SIĘ UZBROIĆ?
Lato na Alasce jest krótkie, ale w miarę 
ciepłe. Na południe od gór Alaska Range 
mamy klimat morski, dużo opadów 
deszczu, temperatury w okolicach 
15–20˚C, na północy natomiast – klimat 
kontynentalny. W dolinach gór Brooksa 
temperatura dochodzi czasami nawet do 
30˚C, ale bywają dni, kiedy nie prze-
kracza 7. Ogólnie mówiąc, pogoda jest 
bardzo zmienna. Latem warto zabrać ze 
sobą odzież outdoorową, głównie prze-
ciwdeszczową z membraną, cienki śpiwór 
puchowy (zabezpieczony przed wilgocią), 
lekki namiot i sprzęt do biwakowania. 
Żywność liofilizowaną można kupić lub 
zamówić na miejscu, ale z reguły zapew-
niają to przewodnicy. Doskonale orien-

tują się, ile jej potrzeba na daną eskapadę, 
z uwzględnieniem rezerwy bezpieczeń-
stwa. Przekraczanie strumieni i rzek 
odbywa się w butach, które potem już są 
cały czas mokre, dlatego warto wziąć ze 
sobą lekkie wodery. Ja zabrałem buty od 
wojskowego zestawu przeciwchemiczne-
go OPT1 – są lekkie i tanie. Sprawdziły 
się znakomicie, szczególnie na kajaku. 
Bardzo ważną rzeczą są środki na koma-
ry, których na Alasce latem są miliony. 
Zwykłe nie działają. Trzeba zaopatrzyć 
się w środki „army type”, gdzie zawar-
tość środka czynnego DET przekracza 
90%. Do tego koniecznie trzeba mieć ze 
sobą siatkę na głowę, można ją kupić po 
drodze. Jak wieje w plecy to przed twarzą 
mamy czarną chmurę owadów, które 
chronią się przed wiatrem i jednocześnie 
wpadają nam do nosa i ust. 

IN ENGLISH 

ALASKA, OR A NEVER-ENDING 
ADVENTURE

Tomasz Bobrowski, a traveler who’s 
seen it all, reminisces about Alaska with 
awe. This awe hasn’t abated with time, 
the longing stays always the same.

CAN YOU FALL IN LOVE WITH 
ALASKA?
I’ve always been attracted to the places 
untouched by human presence – dis-
tant mountains and forests, Arctic or 
Antarctica. Alaska is one of such places. 
Uncontaminated by civilization. It is 
the place of the highest mountain of 
North America – Denali (6194 m), which 
I climbed in May 2009. Those who 
reached the top of this one of the Seven 
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Summits claim that it is more difficult 
than Mount Everest, and that’s because 
of its location – the weather conditions 
are changeable, mercurial even. 

I’ll never forget my first encounter 
with Alaska in 1999, when – in a small 
Cessna 180 “Beaver” –  we ended up on 
a lake in the Brooks Range, hundreds 
of miles away from the nearest human 
settlement. It was then that I realized 
that it is precisely how the Earth looked 
like several, maybe even tens of millions 
years ago. I wandered through moun-
tains for weeks, but I didn’t find a sole 
trace of a human being. Only wilderness, 
caribous, wolves and grizzly bears. I went 
back there in 2008. We won’t get to 
know the real Alaska if we travel by car. 

To experience the true beauty of the 
raw flora and to fall in love with this 
place you need to travel by small planes 
that can take off and touch down only 
with a small water container or a hun-

dred meters of a relatively even ground. 
Then you have to travel on foot or try 
a canoe rally. In winter, on the other 
hand, the best means of transport is 
a snow scooter or a dog sled. 

WHAT FASCINATED YOU THE 
MOST? DID IT MEET YOUR 
EXPECTATIONS?
American cities like Anchorage or 
Fairbanks didn’t impress me, that’s for 
sure. It was the north of Alaska that was 
the greatest surprise for me. The Brooks 
Range must be the most beautiful moun-
tains in the world. Forested southern 
slopes and grassy northern hillsides, so 
colourful in the night arctic sun – you 
just want to go back there. When I was 
there for the first time, we spent a week 
wandering down from the line of the 
Arctic and Pacific Ocean watershed to 
the Summit Lake, on which we landed in 
a sports plane. We went down the valley 



of the North Fork Koyukuk River, fol-
lowing the steps of Robert Marshall. You 
simply have to mention the famous “tus-
socks” here – giant clumps of grass, grow-
ing in tundra, on which you cannot walk 

– they are unstable and half-submerged 
in water. To get through them you need 
a huge amount of energy. We reached the 
gorge between Frigid Crags and Boreal 
Mountain that form the Gates of Arctic. 
There we got into pontoons, in which we 
made a one-week travel down the river 
to Bettles. On our way, we saw dozens of 
caribous, elks, grizzly bears and wolves. 

When we were there for the second 
time, we explored the northern slopes, 
where the protected area of the Arctic 
National Wildlife Refuge was created. 
We traveled from Fairbanks to Arctic 
Village by local airplane, and from there 

– by Cessna. After half an hour of flight, 
the pilot landed on a stony riverside. We 
crossed the forest borders as soon as 
on the second day, and then we went 
through the pass to the northern slope. 
After six days of trekking, we reached the 
Canning River. Canoes and food arrived 
in a plane. The next stage was a canoe-
ing rally towards the Arctic Ocean. We 
arrived at a green, flat surface of the 
northern coast of Alaska (Coastal Plain). 
I will always remember the green tundra, 
covered with a carpet of colourful flowers 
and magnificent, mysterious mountains 
in the background. The worst were the 

swarms of mosquitoes that each summer 
force hundreds of thousands of caribous 
to emigrate from the southern hillsides to 
the cooler and windier northern slopes. 

I also visited the northernmost point of 
the entire American continent – a small 
town Point Barrow, inhabited chiefly by 
Eskimos. There is a military base there, 
which was used during the Cold War 
as an early warning centre. In the place 
where the Beaufort Sea connects with 
the Chukchi Sea, there is a characteristic 
arch made of a whale’s bones. In the local 
culture centre, you can enjoy perfor-
mances of Eskimo artistic bands. In the 
streets and on squares you can see a lot of 
abandoned car wrecks and other pieces 

of equipment that scare the passers-by 
with their unspeakable ugliness for the 
entire two summer months, until the first 
winter snow falls and covers everything.

BEARS IN PARTICULAR PIQUED MY 
INTEREST. ARE THERE MANY OF 
THEM?
Alaska is the land of bears. On the 
coast of the Arctic Ocean, along with 
ice packs there appear polar bears. The 
town of Barrow even hires a special 
person responsible for warning the 
residents each time the white intruders 
appear in the vicinity. The inland, on 
the other hand, is the kingdom of black 
bears and grizzly bears. Those animals 
are territorial – separate individuals 
claim enormous areas only for them-
selves. There’s a place there, Brooks Falls, 
perhaps the only one of the kind in the 
world, to which every July flock dozens 
or maybe even hundreds of grizzly bears 
from all over the place. Dozens stand 
by the waterfall and catch fish jumping 
over the waterfall bar. Those more active 
fish directly in the water. To see this 
bear show had always been my dream, 
and it came true during my second trip. 

You won’t reach this place by car. First 
– a flight in a small scheduled airplane 
to King Salomon, then a passing to the 
nearby lake, from which planes take off 
on tides. After a thirty-minute flight – 
landing on the lake. Bears are virtually 
everywhere, even next to the airplanes 
touching down on the water. You cannot 
buy a ticket without a confirmed reserva-
tion in Brooks Lodge (up from 700 dol-
lars per night) or a place on the campsite 
(12 dollars). To reach the waterfall, you 
have to go 2 kilometers through a forest. 
Grizzlies can appear anytime. There’s 
even an observatory tribune! I counted 16 
hunting grizzlies at the same time.
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WHAT OTHER PLACES DID YOU 
VISIT?
When I was in Alaska for the first time, 
I decided that I would come back there and 
stand atop Denali. Eleven years later, on 
26th May 2010, I achieved this goal. From 
Anchorage, the Mecca of  mountaineers, 
I went to the small town of Talkeetna. 
From the local airport, you can travel by 
a small plane that lands next to the base, on 
a glacier at the height of 2800 m. From the 
airstrip, I skied uphill, ticking off one camp 
after another, until I reached the top on 
the seventh day. Another dream came true. 
Alaska is a land of fulfilled dreams.

As for other places I visited, Denali 
National Park and Preserve is also worth 
mentioning, although it is full of tourists 
and everything is awfully commercialized. 
There is a designated 92-mile road going 
through the Park. Its surface is hardened 
only on the first 15 miles. Until this point, 
you can go by car. Then there are only 
shuttle buses. There are three types of 
buses: Tour Bus – more expensive, with 
a driver-guide who comments on the route 
during the drive, as well as Shuttle Bus 
and Camper Bus, which are cheaper. All of 
them stop at passengers’ every request, each 
time someone notices something interest-
ing. Most of the times they notice animals: 
bears, foxes, elks, etc. For many years of 
functioning of the system, they’ve gotten 
accustomed to the presence of buses and 
walk up to the road without a care in the 
world. The drive through the park to the 
Wonder Lake and back lasts about 12 hours! 
There are no designated routes for tourists. 
It is supposed to prevent from an excessive 
accumulation of people. This huge area is 
divided into sectors. The park’s authorities 
ensure that each sector is visited by no 
more than 10 people a day. On the first day, 
I went by Camper Bus to the camp nearby 
Wonder Lake, where I spent the night, ob-
viously in a tent. In the morning of the next 
day, I went into opposite direction by the 
Shuttle Bus, but I asked the driver to stop 
in the sector to which I had to obtain a stay 
permit. To acquire it, I had to make a res-

ervation beforehand, take part in a 90-min-
ute training and write a test checking my 
knowledge about, say, the right behavior 
during an encounter with a grizzly bear. 
I learnt that when you camp, you need to 
abide by the rule of 50-meter triangle – the 
tent must be pitched at least 50 meters 
away from the place where you store food 
(you must not have any food in your tent) 
and 50 meters away from the place where 
you prepare food. Before you can get your 
permit, you receive a special plastic box for 
food, which is bear-proof.

With my heart in my mouth, I wan-
dered for over 6 hours, till at long last 
I reached the front of the glacier, where 
I pitched my tent and spent the night. The 
next day, I went for a trip to the nearest 
peak and in the evening, I reached the 
road where I caught the last bus. To those 
who want to go to the Denali Park and 
have a tent with them, I recommend 
spending the first night at the Wonder 
Lake campsite, from which – with a stroke 
of luck – you can admire the highest 
mountain in the world – Denali (6000 
meters of relative altitude, Mount Everest 
has only over 4000 meters, counting from 
the base). Additionally, the costs are lower.

HOW TO SURVIVE IN ALASKA? 
AND WHAT SHOULD WE ARM 
OURSELVES WITH?
Summer in Alaska is short but relatively 
warm. To the south of the Alaska Range 
we have oceanic climate, much rain and 
temperatures oscillating between 15 and 
20˚C, and to the north – continental cli-
mate. In the valleys of the Brooks Range, 
the temperature can go up as high as 
30˚C, but there are days when it doesn’t go 
higher than 7˚C. Generally speaking, the 
weather is extremely changeable. In the 
summer, it would be worthwhile to take 
outdoor clothes, chiefly those which are 
rainproof and have a membrane, a thin 
eiderdown sleeping bag (moisture-re-
sistant), a light tent and some camping 
equipment. Freeze dried food can be 
bought or ordered on the spot, but usually 
it is provided by the guides. They know 
perfectly well how much of it is needed 
for a particular trip, including some 
safety reserve. You cross all the streams 
and rivers in shoes, which get soaking wet 
afterwards, so it would be worthwhile 
to take some light waders. I took shoes 
from the military chemical resistant OPT1 
set – they are light and cheap. They rose 
to the challenge wonderfully, especially 
on canoes. Another important thing is 
a mosquito repellent; there are millions of 
mosquitoes in Alaska. Ordinary repellents 
usually don’t work. You need to have 
the “army-type” repellents, in which the 
content of the active substance is over 90%. 
Additionally, you absolutely have to have 
a bag to put on your head, you can buy it 
along the way. When the wind blows in 
your back, insects – using you as a shield 

– hover in front of your face and fall into 
your nose and mouth. 
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Z Małgorzatą Saramonowicz o „Xięgach Nefasa” 
– jej najnowszej powieści, nieustannej walce 
pomiędzy starymi i nowymi religiami, o tym 
co przynosi szczęście i o tym jak poukładać 

wszystko w domu, w którym każdy jest artystą, 
rozmawia Grzegorz Kapla.

TEKST: Grzegorz Kapla  ZDJĘCIA: Dorota Czoch

XIĘGI 
NEFASA 

– POCZĄTEK 
WIELKIEJ SAGI
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Z
 jednej strony żyjemy w epoce 
internetu, tweetów, memów 
i naukowców wieszczących 
upadek czytelnictwa, z drugiej 
strony powstają wciąż impo-

nujące rozmachem historyczne sagi, 
które w średniowiecznych dekoracjach 
opowiadają o całkiem współczesnych 
namiętnościach i stawiają bardzo 
współczesne pytania o naturę czło-
wieka, politykę, religijność, seksual-
ność, czy wszechobecną manipulację, 
którą posługuje się każda władza. „Gra 
o tron” zawiesiła poprzeczkę niezwykle 
wysoko. Ale Małgorzata Saramonowicz, 
pisarka, która porzuciła kiedyś książki, 
żeby współtworzyć scenariusze kilku 
porywających komedii, staje w szranki 
bez kompleksów. „Xięgi Nefasa” łączą 
w sobie politykę, religię, seksualne 
namiętności, tajemnicę, która leży 
u początków naszego państwa, i mrocz-
ną, krwawą historię, w której ludzie są 
jedynie pionkami na szachownicy, na 
której swoją partię grają Ukrzyżowany 
i dawni bogowie z Trygławem na czele.

Oto mnich, który wykradł krzyżowcom 
ich sekretną relikwię, ucieka w przebraniu 
do krainy na końcu świata. Napadnięty 
przez zbrojny oddział zostaje uratowany 

przez młodego księcia, który wzywa 
na pomoc nieznanego boga o trzech 
obliczach. Mnich obu im winien jest 
życie. Kiedy kraj księcia, rozdarty wojną 
domową, potrzebuje cudu, mnich doko-
nuje zakazanego rytuału i zamienia dusze 
trójce dzieci, których odtąd będzie musiał 
strzec, bo kiedy zginie jedno z nich, zginą 
wszystkie, a przecież jedno z nich ma być 
królem wielkiego kraju.

HISTORYCZNA SCENOGRAFIA, 
MAGICZNE OBRZĘDY, STARO-
DAWNE REKWIZYTY ALE WSPÓŁ-
CZESNY JĘZYK, NOWOCZESNA, 
FILMOWA NARRACJA I PRZEDE 
WSZYSTKIM WSPÓŁCZESNA PRO-
BLEMATYKA. TO KSIĄŻKA O NA-
SZYCH NAMIĘTNOŚCIACH.
To prawda, w „Xięgach Nefasa” poziom 
stylizacji języka jest bardzo delikatny, 
nawet konstrukcje składniowe są współ-
czesne. Wyszłam po prostu z założenia, że 
średniowiecznej polszczyzny nikt by nie 
zrozumiał i nie chciał czytać. Co zaś się ty-
czy namiętności, to myślę, że ludzi i wtedy, 
i dziś interesowały te same rzeczy: władza, 
religia, seks, polityka. Można zatem powie-
dzieć, że mentalność moich bohaterów jest 
zarazem pradawna jak i współczesna.

ŚREDNIOWIECZNA MENTALNOŚĆ BY-
ŁABY NIEZROZUMIAŁA DLA WSPÓŁ-
CZESNEGO CZYTELNIKA. RELIGIJNE 
ROZWAŻANIA W „IMIENIU RÓŻY” SĄ 
DLA SZEROKIEJ PUBLICZNOŚCI KOM-
PLETNIE NIECZYTELNE. W TWOJEJ 
KSIĄŻCE O POLITYCE, SEKSIE, RELIGII 
BOHATEROWIE MYŚLĄ W BARDZO 
WSPÓŁCZESNY SPOSÓB.
Wydaje mi się, że od ludzi z przeszłości nie 
różnimy się aż tak bardzo. Przyzwyczaili-
śmy się postrzegać polskie średniowiecze 
nazbyt podręcznikowo. Pamiętamy pod-
stawowe daty, chrzest, Chrobrego, rozbicie 
dzielnicowe, a przecież to był przede 
wszystkim czas wielkich namiętności 
i wyjątkowych ludzi. To epoka ścierania 
się potęg, walki o władzę, rywalizacji 
o koronę, mocowania się dwóch systemów 
wartości i religii, tajemniczy okres prze-
łomu. Wydawało mi się, że właśnie takie 
namiętności i tło będą dla współczesnego 
czytelnika zrozumiałe.

ALE TO NIE JEST KSIĄŻKA HISTO-
RYCZNA.
Absolutnie nie! Chociaż żeby ją napisać 
wykonałam bardzo rzetelną i żmudną hi-
storyczną kwerendę, ale z punktu widzenia 
atrakcyjności fabuły, nie mogłam trzymać 
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się wyłącznie historii. Niektóre wydarzenia 
przesunęłam w czasie, niektóre postaci 
połączyłam w jedno. Zresztą kronika Galla 
Anonima, tak ważna w mojej powieści, jest 
także bardziej polityczną niż faktograficzną 
wizją dziejów. Powstała po to, by wychwa-
lać władcę, któremu służył kronikarz.

NIC SIĘ NIE ZMIENIŁO. 
WYSTARCZY DZIŚ POCZYTAĆ 
WYBORCZĄ I GAZETĘ POLSKĄ 
I WIDZIMY W CZYM RZECZ.
O właśnie, funkcjonalność przekazu kro-
nikarskiego jest mniej więcej tym samym, 
co funkcjonalność współczesnych mediów.

SKĄD POMYSŁ NA TAKĄ SAGĘ? 
PISAŁAŚ HORRORY, POTEM SCENA-
RIUSZE, ALE DŁUGO, NIC POWIE-
ŚCIOWEGO.
Faktycznie, długi czas nie wydałam 
powieści, miałam przerwę, ale wypełnioną 
pracą, byłam współscenarzystką filmów 

„Lejdis”, „Jak się pozbyć cellulitu”, które też 
produkowałam. Do tego był serial i inne 
projekty filmowe, dwoje dzieci, dom. Stale 
chciałam wrócić do pisania i równolegle 
pracowałam nad dwoma projektami, ale 
ostatecznie to „Xięgi” wciągnęły mnie bez 
reszty. Kusił mnie pomysł powieści gatun-
kowej, przygodowej, zanurzonej w historii 
i fantastyce. Średniowiecze w Europie 
było bardzo burzliwe. Francuzi, Hiszpanie 
czy Niemcy doskonale to wykorzystali 
w beletrystyce. Pomyślałam sobie, że 
nasze doświadczenia są równie intrygujące 
i bogate. Sam Gall Anonim – pierwowzór 
mojego Nefasa – to dla pisarza skarb. Nie 
wiadomo skąd do nas przybył, stworzył 
Kronikę, odcisnął piętno na tym, jak po-
strzegamy państwowość i historię a potem 
zniknął. Jest jeszcze jedna rzecz w śre-
dniowieczu sprzyjająca pisarzom – bardzo 
mała liczba źródeł, zwłaszcza pisanych. 
Zatem to, czego nie wiemy, możemy po 
prostu wymyślić, uzupełnić literacko. 
Oczywiście w „Xięgach Nefasa” podsta-
wowe wątki nie są wymyślone: Krzywo-
usty walczył ze swoim przyrodnim bratem 
o władzę, ale czy ścigali się, który pierwszy 
spłodzi syna? Uznałam, że to prawdopo-
dobne. Dunin rzeczywiście pojechał po 
narzeczoną, tu historycy się spierają czy 
dla Bolesława III, czy palatyna Skarbimira, 
i faktycznie sam ją pojął za żonę. Ale to 
jak się w niej zakochał, jak uniknął kary, 
to już zależało ode mnie.

ARCHETYPICZNA OPOWIEŚĆ, JAK 
Z LANCELOTEM I GINEWRĄ.
Fantastyczna miłosna opowieść, więc 
niektórym się wydaje, że musiała być 
fikcją od początku do końca.

CO OZNACZA IMIĘ NEFAS?
„Niegodny”. To jest imię, które sam 
przybrał, kiedy uciekał przed swoją 
przyszłością. Niegodny, bo posługuje się 
zakazanymi metodami, żeby osiągnąć 
swój cel. Bo wchodzi w relacje z daw-
nymi bóstwami, więc jest niegodny 
chrześcijańskiego zbawienia. 

POGAŃSKIMI BÓSTWAMI?
W XII wieku słowiańskie kulty wciąż były 
silne na terenach polskich. Nawet Włady-
sław Herman, ojciec Krzywoustego, 70 lat 
po chrzcie Polski poślubił swoją pierw-
szą żonę w obrzędzie pogańskim. Stąd 
późniejszy konflikt między Zbigniewem 

– pierworodnym synem, ale z nieprawego 
łoża a Krzywoustym – młodszym, ale 
poczętym już w związku chrześcijańskim. 
Jeśli sam książę kultywował pogańskie 
zwyczaje, to jak daleko od Kościoła 
Katolickiego musieli być ludzie prości? To, 
że Mieszko przyjął chrzest, nie oznaczało 
jeszcze, że z dnia na dzień wszystko uległo 
zmianie. Dawne wierzenia nie zniknęły. 
Trudno było przekonać ludzi, by swój 
system wartości po prostu zastąpili innym. 
Że nie wolno im palić umarłych, choć 
to ogień oczyszczał zmarłego i przepro-
wadzał na drugą stronę. Że można mieć 
tylko jedną żonę, choć do tej pory wielo-
żeństwo było akceptowane i powszechne. 
Że nie wolno składać ofiar starym bogom, 
modlić się w dawnych świątyniach i prosić 
o wsparcie. To był proces, długi i bardzo 
niebezpieczny, bo zaburzający poczucie 
tożsamości. Ale czy całkowicie zakończo-
ny? Czyż nie zatrzymujemy się przed czar-
nym kotem, nie topimy Marzanny i nie 
odpukujemy w niemalowane? Być może 
więc to pęknięcie trwa w nas do dziś.

CZY RYTUAŁY JAKIE OPISUJESZ SĄ 
UDOKUMENTOWANE?
Oczywiście na tyle, na ile można mieć 
zaufanie do źródeł.

ALE TO, ŻE BÓSTWO WYKUTE 
W SKALE ZACZYNA SIĘ PORUSZAĆ, 
TO JUŻ FANTASTYKA?
Oczywiście, ale fantastyka niezbędna 
dla fabuły.

W „GRZE O TRON” BÓG JEST 
DRZEWEM.
Wiadomo, że prasłowiańskie posągi 
bogów były drewniane, ale wymyśliłam 
potężną scenę, w której posąg Trygława 
obraca się i żłobi koleiny w skale, na 
nowo wytyczając losy trójki dzieci, 
w tym przyszłego następcy tronu. W tej 
scenie musiały być magia, huk i potęga. 
Czytelnik musiał to usłyszeć, poczuć. 
Nie dałoby się tego osiągnąć z pomocą 
drewnianego posągu, dlatego Trygław 
jest wykuty w skale.

CZYLI TO POMYSŁ NA FILM.
Dziesięć lat pracy w filmie uczy wizu-
alizacji, wykorzystywania wyobraźni, 
budowania scen. To na pewno przeniosło 
się na mój sposób pisania. 

BĘDZIE KONTYNUACJA?
To moja pierwsza tak obszerna książka, 
wyjściowo obliczona na trzy tomy. 
Teraz jestem w trakcie pisania drugie-
go. To ogromna liczba wątków, miejsc, 
w których dzieje się akcja i bohaterów, 
którzy powstają w mojej głowie, ale 
potem idą swoją drogą i ja ich już tylko 
obserwuję.

WYPUSZCZASZ W ŚWIAT I PATRZYSZ 
JAK BUDUJĄ KRÓLESTWO…
(śmiech) Tak!

SKRYTOBÓJCY, SZARZY LUDZIE, 
PRZYJDĄ WIESZAĆ NEFASA NA 
KRZYŻU, CZY MU ODPUSZCZĄ?
Nie mogę zdradzić wszystkich rozwiązań, 
ale Nefas ma się czego obawiać, bo jego 
przeszłość na pewno mu nie odpuści.

„NIEGODNY”. TO JEST IMIĘ, KTÓRE SAM 
PRZYBRAŁ, KIEDY UCIEKAŁ PRZED SWOJĄ 
PRZYSZŁOŚCIĄ. NIEGODNY, BO POSŁUGUJE 
SIĘ ZAKAZANYMI METODAMI, ŻEBY OSIĄGNĄĆ 
SWÓJ CEL. BO WCHODZI W RELACJE 
Z DAWNYMI BÓSTWAMI, WIĘC JEST NIEGODNY 
CHRZEŚCIJAŃSKIEGO ZBAWIENIA.
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Z CZEGO SIĘ ŻYJE, KIEDY PISZE SIĘ 
TAKĄ POWIEŚĆ?
Z tego, co się zarobiło wcześniej! Wydaw-
nictwo owszem wypłaca zaliczki, ale jak 
się nad czymś pracuje dwa lata, to nie ma 
możliwości tyle czasu z tego pociągnąć. 
Zyski ze sprzedaży książek też nie są 
takie, żeby można było je traktować jako 
źródło utrzymania. No, chyba że wydaje 
się tom za tomem i książka cały czas 
funkcjonuje – wtedy może się udać.

ALBO PRZEBIĆ SIĘ W ŚWIECIE, MIEĆ 
MILION NAKŁADU PO ANGIELSKU. 
ISLANDCZYCY KRĘCĄ JEDEN FILM 
ROCZNIE I KAŻDY JEST NA KRÓT-
KIEJ LIŚCIE KANDYDATÓW DO 
OSCARA. TO NIE JEST PRZYPADEK. 
TO ICH PAŃSTWOWY PR. 
Myślę, że kiedyś się do tego zbliżymy. 100 
lat temu byliśmy marką, a nie mieliśmy 
własnego państwa. A co wychodziła 
książka, miała 20 przekładów i trafiała 
na listę kandydatów do literackiego 
Nobla.

TRUDNO JEST BYĆ W ZWIĄZKU 
Z PISARZEM?
W ogóle nie jest trudno. Wzajemnie 
się nakręcamy, pomagamy. Nie wiem, 
dlaczego ludzie zastanawiają się właśnie 
nad tym, że pisarka z pisarzem... A lekarz 
z lekarką, aktor z aktorką, księgowa 
z księgowym? Pary, które mają tożsame 
zawody to naprawdę nic nadzwyczajnego.

ALE PISANIE TO SAMOTNOŚĆ, 
TRZEBA SPĘDZIĆ W IZOLACJI WIELE 
GODZIN.
Prawda, tutaj nas ratują nasze różnice 
osobowościowe. Ale w naszym przypad-
ku zdarza się też, że piszemy razem, do 
tego potrzebna jest harmonia, żeby się 
dogadywać i nie pozabijać nawzajem.

PISARZ CHYBA MARZY O TYM, ŻEBY 
MIEĆ KOGOŚ, KTO ROZUMIE TO, ŻE 
UDAJESZ SIĘ DO INNEGO ŚWIATA 
I W NIM ZOSTAJESZ NA JAKIŚ CZAS. 
NIE ISTNIEJESZ. „ZWYKLI” LUDZIE 
TEGO NIE ROZUMIEJĄ.
Dlatego to jest idealne połączenie. Jedno 
pozwala na to drugiemu. Jesteśmy też 
swoimi pierwszymi krytykami. Kiedy 
Andrzej coś pisze, od razu daje mi to do 
przeczytania, bo ma taką potrzebę kon-
frontacji. Ja pokazuję tekst dopiero wtedy, 
gdy zepnę go w pewną całość. Ale zawsze 
jest tak, że jesteśmy swoimi pierwszymi 
redaktorami. To jest wygodne. Oczywi-
ście czasem bywa trudne, ale przynajmniej 
wiem, że wypuszczam coś sprawdzone-
go. Andrzej jest świetnym redaktorem. 

Zdarza się, że kiedy ugrzęznę w jakimś 
momencie, on podsuwa mi różne pomysły 
na rozwiązanie mojego pisarskiego impasu. 
Księgowy raczej by mi nie pomógł.

DZIWI JE PROCES TWORZENIA?
Nie. W domu mamy mnóstwo książek, 
dużo rozmawiamy o literaturze i filmie, 
to wpływa na dzieci. Starsza córka sama 
świetnie pisze i to w różnych stylach, bo 
i powieść XIX-wieczną, i kostiumową, 
i science-fiction. Ma duży rozmach. 
Zdarza się nawet, że kłócimy się, o to 
kto wykorzysta w swoim pisaniu jakiś 
pomysł, historię znalezioną w prasie albo 
w internecie (śmiech). 

JAK DZIECI PRZYJMUJĄ TO,  
CO PISZESZ?
Młodszej, póki co nie daję do prze-
czytania, bo powieść momentami jest 
okrutna, a ona ma dopiero 12 lat. Starszej, 
18-letniej, bardzo się to podoba i czeka na 
dalszą część. 

IN ENGLISH 

XIĘGI NEFASA – THE BEGINNING 
OF A GREAT SAGA

Grzegorz Kapla talks to Małgorzata 
Saramonowicz about her latest 
novel entitled Xięgi Nefasa (Nefas’ 
scriptures), the never-ending struggle 
between old and new religions, 
things that bring happiness and the 
way to arrange everything in a house 
inhabited by artists only.

On the one hand, we live in the era 
of the Internet, tweets, memes and 
researchers announcing the end of 
reading. But on the other, new, im-
pressive historical sagas are still being 
written. In medieval setting, they tell us 
about quite contemporary passions and 
ask very contemporary questions about 
human nature, politics, religion, sexuali-
ty or omnipresent manipulation used by 
every authority. Game of Thrones has 
set very high standards. But Małgorzata 
Saramonowicz, a writer who once gave 
up books to contribute to screenplays 
for several entrancing comedies, enters 
the lists without any inhibitions. Xięgi 
Nefasa combines politics, religion, sexu-
al passions, the mystery that surrounded 
the beginning of our State and a dark, 
bloody story with people being just 
pawns on a chessboard, on which the 
game is played by the Crucified and old 
gods led by Triglav.

We meet a monk who stole a secret 
relic from the crusaders and runs away 

in disguise to some land at the end of 
the world. Attacked by an armed unit, 
he is saved by a young prince, who calls 
for help from an unknown three-headed 
god. The monk owes them both his life. 
When, torn by civil war, the prince’s 
land needs a miracle, the monk per-
forms a forbidden ritual and changes the 
souls of three children, whom he will 
now have to protect because when one 
of them dies, the rest will die too, and 
one of them is after all to become the 
king of a great country.

A HISTORICAL SETTING, MAGICAL 
RITUALS, OLD-TIME CEREMONIES 
AND AT THE SAME TIME CONTEM-
PORARY LANGUAGE, MODERN 
AND FILM NARRATIVE AND MOST 
OF ALL CONTEMPORARY ISSUES. IT 
IS A BOOK ABOUT OUR PASSIONS.
Indeed, there is quite a low level of lan-
guage stylization in Xiegi Nefasa, even 
syntactic constructions are contemporary. 
I simply assumed that no one would un-
derstand or like to read medieval Polish. 
And as regards passions, I think that peo-
ple now and then were interested in the 
same things: power, religion, sex, politics. 
So we could say that the mentality of my 
characters is both ancient and contempo-
rary at the same time.

MEDIEVAL MENTALITY WOULD BE 
INCOMPREHENSIBLE FOR A CON-
TEMPORARY READER. RELIGIOUS 
REFLECTIONS IN THE NAME OF THE 
ROSE ARE COMPLETELY UNCLEAR 
TO A VAST AUDIENCE. IN YOUR 
BOOK ABOUT POLITICS, SEX AND 
RELIGION, THE CHARACTERS THINK 
IN A VERY CONTEMPORARY WAY.
I think that we do not differ that much 
from people from the past. We got used 
to perceiving the Polish Middle Ages in 
a textbook fashion. We remember the most 
important dates, the baptism, Chrobry and 
the fragmentation of the country, but it was 
after all mostly a period of great passions 
and unique people. It was an era of clashing 
nations, a struggle for power, competition 
for the crown and the fight between two 
systems of values and religions, a mysteri-
ous period of breakthrough. I thought that 
precisely such passions and background 
would be clear to contemporary readers.

BUT IT IS NOT A HISTORICAL BOOK.
Absolutely not! Although, in order to 
write it, I conducted very thorough 
and laborious research, but, taking 
into account the attractiveness of the 
plot, I couldn’t stick to history only. 
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I moved some events in time and joined 
some characters into one. After all, the 
chronicle of Gallus Anonymus, which is 
so important in my novel, is also a more 
political than factual vision of history. It 
was written in order to praise the king, 
whom the chronicler served.

NOTHING HAS CHANGED. WE SEE 
THAT WHEN WE JUXTAPOSE GAZETA 
WYBORCZA WITH GAZETA POLSKA.
Exactly, the functionality of the chroni-
cler’s message is more or less the same as 
the functionality of today’s media.

WHERE DID THE IDEA FOR SUCH 
A SAGA COME FROM? YOU WERE 
WRITING HORROR BOOKS, THEN 
SCREENPLAYS BUT NOTHING NOV-
ELISTIC FOR A LONG TIME.
You are right, I didn’t publish a novel 
for a long time, I had a break, but it 
was filled with work. I was a co-screen-
writer for Lejdis and Jak się pozbyć 
cellulitu, which I produced too. Plus 
there was a TV series and other film 
projects, two children and my house. 
I wanted to return to writing all the 
time and kept working on two projects 
at the same time, but ultimately it was 
Xięgi that absorbed me completely. 
I was tempted by the idea of a genre 
and adventure novel, immersed in 
history and fantasy. The Middle Ages 
in Europe were very stormy. The 
French, Spaniards or Germans made 
perfect use of that in fiction. I thought 
that our experiences are equally rich 
and intriguing. Gallus Anonymus 
himself, the prototype for my Nefas, is 
a treasure for a writer. He came to us 
from no-one knows where, wrote the 
Chronicles, left his imprint on the way 
we perceive statehood and history and 
disappeared. There is one more thing 
about the Middle Ages that favour 
writing: a very small number of sources, 
especially written ones. It means that 
what we do not know can be simply 
invented and complemented through 
literature. Of course, the main threads 
in Xięgi Nefasa are not invented: 
Bolesław III Wrymouth did fight with 
his stepbrother over power, but did 
they compete over which one will beget 
a son first? I thought they could. Piotr 
Włostowic did leave to find a fiancée 
for either Bolesław III or palatine 
Skarbimir (there is a dispute over that 
among historians) and did take her to 
wife himself. But it was up to me to 
choose how he fell in love and avoided 
punishment.

WYDAWNICTWO OWSZEM WYPŁACA ZALICZKI, 
ALE JAK SIĘ NAD CZYMŚ PRACUJE DWA LATA, 
TO NIE MA MOŻLIWOŚCI TYLE CZASU Z TEGO 
POCIĄGNĄĆ. ZYSKI ZE SPRZEDAŻY KSIĄŻEK TEŻ 
NIE SĄ TAKIE, ŻEBY MOŻNA BYŁO JE TRAKTOWAĆ 
JAKO ŹRÓDŁO UTRZYMANIA. NO, CHYBA ŻE 
WYDAJE SIĘ TOM ZA TOMEM I KSIĄŻKA CAŁY 
CZAS FUNKCJONUJE – WTEDY MOŻE SIĘ UDAĆ.
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AN ARCHETYPAL STORY, LIKE WITH 
LANCELOT AND GUINEVERE.
A fantastic love story, so some think that it 
had to be fiction from beginning to end.

WHAT DOES THE NAME “NEFAS” 
MEAN?

“Unworthy.” It is a name he assumed 
himself when he was running away from 
his future. Unworthy because he follows 
forbidden methods to achieve his aim. He 
establishes a relationship with old deities, so 
he is unworthy of Christian redemption.

PAGAN DEITIES?
In the 12th century, there were still 
strong Slavic cults on Polish lands. 
Even Władysław Herman, the father of 
Bolesław III, married his first wife in 
a pagan rite, 70 years after Poland had 
been baptised. That caused the later con-
flict between Zbigniew, his firstborn son 
but born out of wedlock, and Bolesław III, 
who was younger but born in a Chris-
tian relationship. If the prince himself 
cultivated pagan traditions, how far must 
have been the common people from the 
Catholic Church? The fact that Mieszko 
accepted Christianity did not mean that 
everything suddenly changed. Old beliefs 
didn’t disappear. It was hard to convince 
people to simply replace their value 
system with another one. To convince 
them that they couldn’t burn the dead, 
even though it was fire that cleansed the 
deceased and helped them across the 
other side. That each of them could have 
one wife only, even though polygamy had 
been accepted and common. That they 
couldn’t make offerings to old gods, prey 
in old temples and ask for their support. 
It was a long and very dangerous process 
as it disturbed the sense of identity. But is 
it actually over? Don’t we stop when we 
see a black cat, drown Marzanna dolls to 
celebrate the coming of spring and knock 
on wood? So perhaps that crack is inside 
of us to this day?

ARE THE RITUALS YOU DESCRIBE 
DOCUMENTED?
Of course, to the extent you can trust the 
sources.

BUT A DEITY CARVED IN STONE 
THAT STARTS MOVING IS FANTASY, 
RIGHT?
Of course, fantasy necessary for the plot.

IN GAME OF THRONES, GOD IS 
A TREE.
It is a well-known fact that proto-Slavic 
statues of gods were wooden, but I came 

up with a powerful scene where the statue 
of Triglav turns around and carves grooves 
in stone, this way marking the fate of the 
three children anew, including the future 
heir to the throne. There had to be magic, 
thud and power in that scene. The reader 
had to hear and feel that. I wouldn’t be 
able to achieve that effect with a wooden 
statue, so Triglav is carved in stone.

SO IT IS AN IDEA FOR A FILM.
Ten years spent working in the film 
industry teaches you visualisation and to 
use your imagination and build scenes. It 
certainly translated into my writing style.

WILL THERE BE A CONTINUATION?
It is the first such a large book of mine, 
originally planned for three volumes. 
I am now writing the second one. It 
is a huge number of threads, places of 
action and characters who are born in 
my mind but then follow their own path, 
and I only observe them.

YOU LET THEM GO AND WATCH 
THEM BUILD THE KINGDOM...
(Laughs) Yes!

WILL ASSASSINS, GREY MEN, COME 
TO HAND NEFAS ON THE CROSS OR 
WILL THEY FORGIVE HIM?
I cannot reveal all the details, but Nefas 
has reasons to be afraid because his past 
certainly won’t forgive him.

WHAT DOES ONE LIVE BY WHEN 
THEY ARE WRITING SUCH A NOVEL?
By what they have earned before! The 
publishing house does indeed give you 
advance payments, but when you are 
working on something for two years, it’s 
impossible to survive like that for so long. 
Profits from books sold are not that big 
to consider them a source of income ei-
ther. Unless you publish one volume after 
another, and the book is functioning all 
the time. You might succeed then.

OR YOU CAN MARK YOUR PRES-
ENCE IN THE WORLD AND GET 
A MILLION COPIES IN ENGLISH. THE 
ICELANDERS SHOOT ONE FILM PER 
YEAR, AND EACH OF THEM IS ON 
THE SHORT LIST OF CANDIDATES 
FOR AN OSCAR. IT IS NOT A COIN-
CIDENCE. IT IS THEIR NATIONAL PR.
I think one day we will reach that too. 
100 years ago, we were a brand but had 
no state of ours. But every book that 
got published had 20 translations and 
reached the list of candidates for the 
Nobel Prize in Literature

IS IT HARD TO BE IN A RELATION-
SHIP WITH A WRITER?
Not at all. We inspire and help each other. 
I don’t know why people reflect precisely 
on the relationship between two writers... 
And what about two doctors, actors, 
accountants? Couples with the same pro-
fession are really not that extraordinary.

BUT WRITING MEANS LONELINESS: 
YOU HAVE TO SPEND MANY HOURS 
IN ISOLATION.
You are right, but we are saved by the differ-
ences in our personalities. But in our case, 
it often happens that we write together. You 
need harmony for that in order to get along 
fine and not kill each other.

A WRITER PROBABLY NEEDS 
SOMEONE WHO WOULD UNDER-
STAND THAT THEY LEAVE FOR AN-
OTHER WORLD AND STAY THERE 
FOR SOME TIME. THAT THEY DO 
NOT EXIST. “ORDINARY” PEOPLE 
DO NOT UNDERSTAND THAT.
That’s why it’s a perfect combination. 
One lets the other do that. We are also 
the first critics for each other. When An-
drzej writes something, he immediately 
gives it to me so that I read it because 
he needs such confrontation. I show 
him my text only after it has been put 
together to form a certain whole. But we 
are always the first editors for each other. 
It’s convenient. Of course, sometimes 
it’s hard too, but at least I know that 
I do not release anything unverified. 
Andrzej is a great editor. It sometimes 
happens that when I get stuck in a given 
moment, he suggests ideas to solve my 
creative block. I guess an accountant 
wouldn’t help me.

HOW DO YOUR CHILDREN RECEIVE 
WHAT YOU WRITE?
For the time being, I don’t give the book 
to the younger daughter because it is cruel 
in places, and she is only 12 years old. Our 
older daughter, who is 18, likes it a lot and 
is looking forward to the next part.

ARE THEY SURPRISED AT THE PRO-
CESS OF CREATION?
No. We have many books at home, we 
talk about literature and the cinema a lot, 
and it influences the children. Our older 
daughter writes well in various styles 
herself too: she tries 19th-century and 
costumes novels and science-fiction. She 
is quite versatile. We sometimes argue 
over who will use some idea or story 
found in press or on the Internet in their 
writing. (Laughs) 
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22. minuta meczu Bayern Monachium – Juventus Turyn. 
Manuel Neuer wybija piłkę tak nieporadnie, że trafia 

ona wprost pod nogi rywala. Ten podaje błyskawicznie 
do Alvaro Moraty, który z kolei wrzuca piłkę do siatki 
Bayernu. Jednak sędziowie stwierdzają, że Włoch był 

na pozycji spalonej. Powtórki telewizyjne pokazują 
jednoznacznie, że arbiter się pomylił. No właśnie, 

powtórki… Ich akurat sędzia nie miał szansy widzieć.

O
 konieczności wprowadzenia 
powtórek wideo do meczu pił-
karskiego mówi się od wielu 
lat. Ciągle jednak sprzeciwiał 

się temu prezydent FIFA Sepp Blatter. 
Czynił to z sobie znanych powodów, 
choć łatwo się domyślić jakich. Teraz na 
straży moralności piłkarskiego świata 
stanął Gianni Infantino i wydaje się, że 
faktycznie takim strażnikiem chce być. 
O powtórkach wideo pomyślał niemal 
nazajutrz po wyborze na szefa organizacji.

Dyskusje na temat słuszności wpro-
wadzenia tej technologii do futbolu 
zapewne nie ucichną, ale mniej będzie 
klubów pokrzywdzonych przez sędziów. 
Pokrzywdzonych nie celowo, a poprzez 
ludzkie oko, które przecież może się 
mylić. A myli się dlatego, że nawet 
piłka nożna stała się sportem niezwykle 
szybkim, bardzo wyspecjalizowanym. 
Trudno sobie wyobrazić obecnie hokej 
bez możliwości obejrzenia przez sędziego 
spornej sytuacji na lodowisku albo tenis 
bez challenge'a. Bez tych elementów nie 
ma mowy o sprawiedliwości sędziowskiej.

Jednym z argumentów przeciwko 
powtórkom wideo w piłce nożnej jest 
pozbawienie widowiska uroku ludzkiego 
błędu. A w czym ten urok? W dziesiąt-
kach milionów euro, jakie potencjalnie 
może stracić klub przez sędziowską po-
myłkę? Drugim argumentem są przerwy 
w grze. A komu one przeszkadzają w ho-
keju czy tenisie? Może w siatkówce? Nie, 
nie przeszkadzają. Teraz to już integralna 
część widowiska, niosąca emocje.

Dzisiejsza piłka nie może już uciekać 
przed technologią. Na pomyłki nie ma 
miejsca. Zbyt wiele kosztują. Widzowie 
przed telewizorami widzą wszystko jak na 
dłoni i to z kilkunastu kamer. Jest coraz 
mniej zrozumiałe, że sędziowie, decydując 

w poważnych sytuacjach boiskowych, nie 
mają szansy spojrzeć na sytuację boiskową 
tak jak widzowie przed telewizorami.

Nie ma żadnej pewności, że Juventus 
Turyn, z zaliczoną bramką wspomnianą 
na początku tego tekstu, wygrałby mecz. 
Bayern jednak miałby poczucie pełnego 
sukcesu bez tej niepokojącej myśli, że 
gdyby nie arbiter… że gdyby już teraz 
obowiązywały powtórki wideo… 
 
IN ENGLISH 

REFEREE’S EYES

It is the 22nd minute of the match 
between Bayern Munich and Juventus. 
Manuel Neuer kicks the ball so clumsily 
that it lands right under his rival’s feet. 
The latter quickly passes the ball to 
Alvaro Morata, who in turn throws the 
ball into Bayern’s net. But the referees 
state that the Italian was offside. Video 
replays clearly show that the referee 
was wrong. Yeah, replays... The referee 
actually had no chance to see them.  

It has been emphasised for many years that 
there is a need for video replays in football 
matches. But the president of FIFA Sepp 
Blatter always objected to it. He did so for 
reasons known only to himself, although 
we can easily guess them. Now it is Gianni 
Infantino who guards the morality of the 
world of football, and it seems he really 
wants to become such a guardian. He 
thought about video replays almost the 
day after he had been elected the president 
of the organisation.

Discussions about whether the introduc-
tion of that technology to football is the 
right decision will certainly continue, but 
there will be fewer clubs wronged by referees. 
Not wronged deliberately but because of 

a man’s eye, which after all can be fallible. 
And it is because even football has become 
a very quick and highly specialised sport. It 
is currently hard to imagine ice hockey with-
out the possibility of watching the disputable 
situation by the referee again or tennis 
without the challenge system. We cannot 
talk about justice without such elements.

One of the arguments against video re-
plays in football is that they will deprive the 
show of the charm of human errors. And 
where is that charm precisely? In dozens of 
millions of euro a club can potentially lose 
because of a referee’s mistake? Pauses in the 
game are the second argument. And who 
complains about them in hockey or tennis? 
Or in volleyball? No one. They have already 
become an integral part of the show that 
triggers emotions too.

Contemporary football cannot run away 
from technology any more. There is no 
room for mistakes. They cost too much. TV 
viewers see everything as plain as anything 
from several cameras. It becomes less and 
less understandable that referees, who have 
to make decisions in serious field situations, 
have no chance to look at the situation just 
like the viewers in front of their TVs.

It is not at all certain that Juventus 
would win the match if the goal men-
tioned at the beginning of the text had 
been accepted. But Bayern would have the 
feeling of complete success without that 
disturbing thought that if it had not been 
for the referee... if the video replays had 
already been introduced...  

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

Sędziowskie 
OCZY
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ZBIGNIEWW ŁAGOSZ,  
„PUNAR BHAVA. CZESŁAW CZYŃSKI I ALEISTER 
CROWLEY W ŚWIETLE XX-WIECZNEJ TRADYCJI 
EZOTERYCZNEJ”
WYD. BLACK ANTLERS, GDYNIA-KRAKÓW 2016

Czesław Czyński to postać niezwykła. Niegdyś niezwykle 
popularny w Polsce mag, ezoteryk, hipnotyzer i mason, 
używający magicznego imienia Punar Bhava (w sanskrycie: 

„dusza dążąca do wyzwolenia”) dziś jest postacią niemal już 
całkiem zapomnianą. Był Czyński intelektualistą i erudytą 
pierwszej wody, najbardziej jednak – z dzisiejszego punktu 
widzenia – pasuje go niego określenie: skandalista. Przywo-
łajmy dwa wydarzenia: 

1. 8 września 1894 roku w Hotelu Europejskim w Mo-
nachium baronówna Jadwiga von Zeidlitz, dziedziczka 
potężnego majątku i kuzynka cesarza Niemiec Wilhelma 
II bierze ślub ze swoim lekarzem, który leczy ją z „szumu 
w uszach, migren i wzdęć”. Tym lekarzem jest Czesław 
Czyński właśnie, a okoliczności wydarzenia wydają się 
zgoła osobliwe: pan młody jest ciągle żonaty z inną ko-

POLSKI MAG-SKANDALISTA
POLISH SCANDAL MAGICIAN 

Tekst: Andrzej Saramonowicz

bietą, ma malutkie dziecko z kolejną, ślubu udziela fałszywy 
pastor Wertheman (którym okazuje się przyjaciel Czyńskiego, 
niejaki Wartalski), a panna młoda zostaje ponoć poślubiona 
po uprzednim poddaniu jej wielomiesięcznej hipnozie.

2. W 1924 roku ma miejsce w Warszawie fala samobójstw. 
Policja przy denatach odnajduje karteczki z hebrajską literą 

„Szin” i inskrypcją „z rozkazu Szatana”. Tropy prowadzą do 
okultystycznego zakonu Ordo Albi Orientis (Zakon Białego 
Wschodu), którego Czyński jest założycielem. Zakon ten – 
na podobieństwo zakonu O.T.O najsłynniejszego satanisty 
XX stulecia Aleistera Crowleya – ma się ponoć zajmować 
magią seksualną. 

Jaki był Czyński naprawdę? Czy istotnie można go wiązać 
w Crowleyem? W jaki sposób? – wszystko w książce niestru-
dzonego badacza polskiego okultyzmu Zbigniewa Łagosza. 

ZBIGNIEW ŁAGOSZ,  
PUNAR BHAVA. CZESŁAW CZYŃSKI I ALEISTER 
CROWLEY W ŚWIETLE XX-WIECZNEJ TRADYCJI 
EZOTERYCZNEJ
PUBLISHED BY BLACK ANTLERS,  
GDYNIA-KRAKÓW 2016

Czesław Czyński was an unusual figure. Once a very popular 
magician, occultist, hypnotist and Freemason going by the magic 
name of Punar Bhava (Sanskrit for “a soul in pursue of liberation”), 
he is today an almost completely forgotten figure. Czyński was 
a first-rate intellectual and erudite, but – from today’s perspective – 
he should be rather called a scandal. Let us recall two events:

1. On 8 September 1894 in the European Hotel in Munich, 
Hedwig Von Zedlitz, a baron’s daughter, heiress to a large fortune 
and a cousin of German Emperor Wilhelm II, marries her doctor, 
who treats her for “buzzing in her ears, migraines and flatulence”. 
That doctor was Czesław Czyński himself, and the circumstances 
of the event seem somewhat peculiar: the groom is still married 
to a different woman, has a small child with yet another one, the 
wedding is presided over by fake pastor Wertheman (who turns 
out to be Czyński’s friend), and the bride allegedly takes the wed-
ding vows after she had been under many months of hypnosis.

2. A wave of suicides takes place in Warsaw in 1924. The police 
find pieces of paper with the Hebrew letter Shin and an inscrip-
tion “on the orders of the Satan” with the deceased. The trail 
leads to an occult order called Ordo Albi Orientis (Order of the 
White East), established by Czyński. The order, following O.T.O. 
founded by Aleister Crowley, the most famous occultist of the 
20th century, was supposed to practise sexual magic.

What was really Czyński like? Can he be indeed associated with 
Crowley? If yes, how? Everything in a book written by Zbigniew 
Łagosz, an indefatigable researcher into Polish occultism. 

reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg i dzi-
ennikarz. Autor największych polskich hitów 
komediowych w XXI w. (m.in. „Ciało”, „Testos-
teron” 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”.

FOT. DOROTA CZOCH

ANDRZEJ SARAMONOWICZ

Czytanie według Saramonowicza
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EL CLUB
reż. Pablo Larrain

M
iało być o „Homarze”, ale 
dopiero co wspominałem 
„Alpy”, dość zatem po-
wiedzieć, że każdy film 

Lanthimosa jest lekturą obowiązkową 
szanującego się kinomana; grecki reżyser 
wyrasta na jednego z najważniejszych 
surrealistów X muzy. Będzie więc o in-
nym filmie wybitnym, po który warto 
sięgnąć zwłaszcza teraz, kiedy pół świata 
zachwyca się oscarowym „Spotlightem”. 
Pedofilia księży katolickich nie jest rzecz 
jasna „problemem bostońskim”, jak się 
to powiedziało Maciejowi Orłosiowi, 
bo wedle badań przytaczanych przez 
jednego z informatorów dziennikarzy 
prowadzących w tej sprawie śledztwo, aż 

6 procent wszystkich duchownych łamie 
celibat okrutnie molestując dziatwę. 
„Spotlight” tylko przez chwilę pokazuje 
jednego z winowajców, w mocnej scenie, 
kiedy były klecha obleśnie tłumaczy, że 
nie robił niczego złego. Widzimy za to 
wiele sponiewieranych psychicznie ofiar, 
które za czyny swoich pasterzy duchowych 
w dorosłym życiu płacą w najlepszym 
razie zaburzeniami osobowości i nerwicą. 
Chilijski reżyser Pablo Larrain w nie-
zwykle mocnym filmie „El Club”, który 
stanowczo zbyt prędko przemknął przez 
ekrany ultrakatolickiej Polski, nie zajmuje 
się dociekaniem prawdy, od razu skupia 
uwagę zarówno na sprawcach, jak i ofierze. 
Chatka nad oceanem ma być miejscem 
pokuty dla tych księży, których Kościół 
zmuszony był gdzieś schować przed świa-
tem. Źle tam nie mają, o wino i jadło dba 
była zakonnica po przejściach (znęcała się 
nad adoptowanym dzieckiem), a kiedy im 
się nudzi, wygrywają kasę jako posiada-
cze charta-championa, co to najszybciej 
biega na wyścigach. W tę idyllę wkracza 
z przytupem Jurodiwy, boży prostaczek, 
który jako ministrant był w dzieciństwie 
wykorzystywany seksualnie przez jednego 
z klechów, a teraz błąka się po ziemi 
naćpany psychotropami i alkoholem i ze 
szczegółami opowiada co z nim robiono 
na plebanii i w zakrystii. Tak się zaczyna 
jeden z najwybitniejszych filmów antykle-
rykalnych, który jest nadzwyczaj trudnym 

„gatunkiem” filmowym, bo często jego 
twórcom plączą się nogi od chęci ujawnie-
nia diabelskich potworności ukrywanych 
przez panów w sutannach. Antykościelna 
łopatologia bywa bardziej szkodliwa niż 
kiepskie kino religijne, na szczęście Pablo 
Larrain, choć wali w pysk na odlew przez 
bite dwie godziny z siłą i precyzją Kliczki, 
ani przez chwilę nie wpada w sidła publi-
cystycznej łatwizny. Święty idiota Sando-
kan (w tej roli genialny Roberto Farias) 
wyglądający jak Diego Maradona po za-
kończeniu kariery jest postacią na wskroś 
tragiczną – seksualną inicjację zaliczył 
z księdzem, jest więc człowiekiem złama-
nym przez potworną krzywdę, a jedno-
cześnie ciągnie go do klechów jak ćmy do 
światła. Uwierzył, że tylko Kościół da mu 
zbawienie, ale doświadczył w nim traumy, 
która mu wysadziła w powietrze rozum. 
Widzów ten film też wysadza w powietrze, 
nie należy się go bać tak jak księży, należy 
go wpuścić do domu i nadrobić zaległość 
przy pomocy płyty DVD. 
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Wojciech Kuczok
Pisarz, scenarzysta, grotołaz, felietonista, 
fan piłki nożnej. Laureat Nagrody Literack-
iej Nike. Człowiek o wielu pasjach. Z nami 
będzie dzielił się tą filmową, co miesiąc 
polecając jeden obraz wart obejrzenia. 

IN ENGLISH 

THE CLUB 
DIRECTED BY PABLO LARRAIN 
 
I was supposed to write about The Lob-
ster, but I have just devoted some time to 
Alps, so it is enough to say that each film 
by Lanthimos is a must for every decent 
film buff. The Greek director grows up to 
be one of the most important surrealists 
of cinematography. So I am going to 
write about a different brilliant film, 
which is worth seeing especially now, 
when a half of the world fawns over the 
Oscar-winning Spotlight. Paedophilia 
among Catholic priests is not of course 
a “Boston problem”, as Maciej Orłoś said, 
because – according to research referred 
to by one of the informants of journalists 

running an investigation in the matter – 
as many as 6% of all clergymen break cel-
ibacy ruthlessly molesting children. Spot-
light shows one of the culprits only for 
a moment in a powerful scene in which 
the former priest disgustingly explains 
that he did nothing wrong. But we do see 
many mentally abused victims, who – as 
adults – pay for the acts of their spiritual 
shepherds with, at best, personality disor-
ders and neurosis. In his extremely pow-
erful film The Club, which sneaked by 
the screens of the ultra-Catholic Poland 
absolutely too quickly, the Chilean direc-
tor Pablo Larrain does not try to search 
for the truth; he immediately focuses his 
attention on both the perpetrators and 
the victims. A small cabin by the ocean 
is supposed to be a place of atonement 
for those priests whom the Church had 
to hide somewhere from the world. They 
have quite decent conditions there: a for-
mer nun, who has a few things on her 
conscience too (she abused an adopted 
child), sees to it that they have wine 
and victuals, and when they are bored, 
they make money on their champion 
greyhound, which is the fastest one in 
races. The idyll is destroyed by Yurodivy, 
a holy fool who was sexually abused as 
a small altar boy by one of his priests and 
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now wanders around the world stoned on 
psychotropics and alcohol and describes 
in detail what they did to him in the 
presbytery and sacristy. This is how one 
of the most outstanding anticlerical films 
begins, a representative of a very difficult 
“type” of movies because their authors of-
ten get tripped when they want to reveal 
the devilish atrocities hidden by men 
in soutanes. Oversimplified anticlerical 
films are sometimes more harmful than 
lousy religious cinema. Fortunately, Pablo 
Larrain, even though he keeps striking 
backhanded for two whole hours with 
Klitschko’s strength and precision, does 
not fall into the trap of journalistic easy 
ways out even for a moment. Sandokan 
(played by brilliant Roberto Farias), the 
holy fool who looks like Diego Maradona 
after the end of his career, is a thoroughly 
tragic figure: he experienced his sexual 
initiation with a priest, so he is a man 
broken by monstrous harm, but at the 
same time he is drawn to clergymen like 
moths to a flame. He believed that the 
Church would give him salvation but 
experienced a trauma instead that blew 
his mind up. The audience is blown up by 
the film too, but one should not be afraid 
of it as much as of priests. Better to let it 
in and catch up using a DVD. 
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JESTEM FAUSTEM
Bywam Faustem dość regularnie. 

Pierwszy raz stałem się nim, kiedy leża-
łem na wznak na moim tapczanie w cia-
snym pokoju w akademiku numer 10. Na 
uszach miałem słuchawki. W odtwarza-
czu album „Quadrant” grupy Astrosoniq. 
Wcisnąłem przycisk „play” i przestałem 
być Milszewskim. Być może to wtedy na 
dobre sprzedałem duszę muzyce.

Astrosoniq przyszli do mnie z miej-
scowości Oss. Od pierwszych sekund 

cemu swoją duszę, przez co ten drugi 
przegrałby zakład.

Dziwny to był układ. Zły bohater 
musiał uszczęśliwić człowieka, więc 
pokazać swoją troskę. Dobry bohater 
patrzył na to z niepokojem. A człowiek, 
wydawałoby się, mógłby na to wszyst-
ko ręce i czekać, aż zacznie mu być 
na świecie dobrze. Taki to, w dużym 
uproszczeniu i dość autorskiej interpre-
tacji, był targ nad duszą Fausta.

K
iedyś dwóch znajomych, każdy, 
że się tak wyrażę, z zupełnie 
innej strony mocy, założyło 
się o duszę niespełnionego 
człowieka, że będą w stanie go 

opętać. Jeden z zakładających się, ten 
bardziej interesujący, żeby tę duszę po-
siąść zobowiązał się stworzyć okoliczno-
ści, w których ów niespełniony człowiek 
poczułby się szczęśliwy. Gdyby tak się 
stało, niespełniony oddałby interesują-
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Jakub
Milszewski
Redaktor naczelny. Pisze 
głównie o muzyce i turystyce, 
o tym pierwszym również na 
blogu  140db.pl. Kiedyś zosta-
nie gwiazdą rocka, ale póki co 
śpiewa w chórze. Poza tym fan 
komiksów i kolekcjoner płyt. 
Z wykształcenia kulturoznawca, 
ale niech to zostanie między 
nami.seeing every month.

wędrówka w kosmos w rakiecie Luna 
(„As Soon As They Got Airborne...”), 
przelatujemy nad płonącym Pearl Har-
bor (w utworze „Zero”, niczym dwie 
armie, naprzeciwko siebie stają dwa 
zespoły, przy czym ten drugi nazywa 
się Zeus. Czy ktoś jeszcze ma wątpli-
wości, że ta płyta powstała przy użyciu 
nieziemskich mocy?). W końcu zale-
gamy na tyłku w fotelu i pogrążamy 
się w nudzie codzienności („Bored”). 
A na samiuteńki koniec jeszcze jedno 
przypomnienie o czekającym mnie za 
tę muzyczną rozkosz piekle – grzech 
ostateczny, czyli „Sin”. Tyle różnych 
dźwięków, tyle różnych emocji, taka 
podróż w poprzek wszystkiego co jest, 
co było, co będzie, czego nie będzie, 
czego nie było i czego nie ma.

No i trudno, myślę sobie, pal to sześć. 
Jeśli mam oddać duszę za możliwość 
słuchania przez całe życie takich albu-
mów to zrobię to bez chwili zastanowie-
nia. Gdzie podpisać?

Tymczasem pozwólcie, że spakuję 
plecak i jeszcze raz założę słuchawki, 
by „Quadrant” pchnął mnie w podróż. 
Chwilo trwaj, jesteś piękna! 

IN ENGLISH 

I AM A FAUST 

Two guys, each representing, so to say, 
the other side of the force, bet the soul 
of an unfulfilled man that they would 
be able to beguile him. In order to pos-
sess that soul, one of the betting guys, 
the more interesting of the two, decided 
to create circumstances in which the un-
fulfilled man would feel happy. If that 
happened, the unfulfilled one would 
give his soul away to the interesting guy 
and at the same time make the second 
guy lose the bet.

A strange deal it was. The evil hero 
had to make the man happy, so he had 
to show him his care. The good hero 
was watching all that with concern. 
And it could seem that the man could 
simply sit and wait until he felt good 
in this world. This is what the bargain 
over Faust’s soul looked like in my own, 
a bit simplified interpretation.

I happen to be such a Faust quite 
regularly. I became him for the first 
time when I was lying flat on my couch 
in a small room in the dorm number 10. 
I had my headphones on and Quad-
rant by Astrosoniq ready in the player. 
I pressed “play” and stopped being 
Milszewski. Perhaps this is when I sold 
my soul to music for good.

Astrosoniq came to me from the town 
of Oss. From the very first seconds of our 
acquaintance, I’d been sure it was not 
an ordinary artist-recipient relationship. 
I have never been to Oss, but I have the 
impression that it was actually the land 
of Oz, whose name someone got twisted 
on the Internet. So the Wizards of Oz 
under the name of Astrosoniq came to 
me and offered me precisely such a Faus-
tian bet on my soul but on a bit different 
terms. They told me that from then on 
I would be able to choose myself those 
moments when I would sigh “Beautiful 
moment, do not pass away!”. All I needed 
to do was listen to Quadrant. And who 
does actually care what would later hap-
pen to my soul?

The band saw to it that I would never 
forget about our deal. Yes, I know that 
I owe my soul to them after death. The 
rules of the game are explained to me 
already by the first song, called “Faustian 
Bargain” not without reason. It starts 
with strange, cosmic sounds created by 
Pan Twardowski in his lunar exile. And 
this is only the beginning. Throughout 
the whole album, Astrosoniq guide me, 
like Dante through hell, through the 
length and breadth of the well-known 
and unknown reality. We move forward. 
In “Cloud of Decay”, I hear hellish 
chains clank, which again reminds me 
of the pact with the devil I have signed. 
Then we move through October 1965, 
which is when the beginning of our space 
journey in Luna rocket begins (“As Soon 
As They Got Airborne...”) and fly over 
the burning Pearl Harbor (in “Zero”, two 
bands face each other like two armies, 
only the second one is called Zeus. Does 
anyone still have any doubts that the 
album was made with the use of un-
earthly powers?) Finally, we sink into an 
armchair and plunge into the boredom 
of our everyday lives (“Bored”). What 
I receive at the very end is one more re-
minder of the hell that awaits me for my 
musical delight: the final “Sin”. So many 
sounds, so many different emotions, such 
a journey through everything that exists, 
existed and will exist, through things 
that have never existed and never will be.

So, I think, never mind. If I were 
to give my soul away for the chance to 
listen to such albums my whole life, I’ll 
do it without a moment of thinking. 
Where should I sign?

In the meantime, let me pack my 
things and once again turn my head-
phones on so that Quadrant takes me 
on a journey. Beautiful moment, do not 
pass away! 

naszej znajomości byłem przekonany, 
że to nie jest zwykły układ artysta-

-odbiorca. Nie byłem nigdy w Oss, ale 
mam wrażenie, że może po prostu 
chodzić o Krainę Oz, której nazwę 
ktoś w internecie przekręcił. Tak więc 
przyszli do mnie Czarodzieje z Oz pod 
nazwą Astrosoniq i zaproponowali mi 
taki właśnie faustyczny targ o moją 
duszę, ale na trochę innych zasadach. 
Oto będę mógł sam wybierać sobie mo-
menty, o których będę mógł wzdychać 

„chwilo trwaj, jesteś piękna”. Wystarczy, 
że posłucham albumu „Quadrant”. 
A co się będzie działo z moją duszą 
potem – kogo to właściwie obchodzi?

Zespół zadbał, żebym nie zapo-
mniał o naszej umowie – tak, wiem, 
że po śmierci jestem im winien duszę. 
Reguły gry wyjaśnia mi już pierwszy 
utwór, nie bez powodu zatytułowany 

„Faustian Bargain”. Zaczyna się dziw-
nymi, kosmicznymi dźwiękami, które 
stworzył na swoim księżycowym wy-
gnaniu Pan Twardowski. A to dopiero 
początek. W trakcie całej płyty Astro-
soniq zabierają mnie, niczym Dante 
przez piekło, wzdłuż, wszerz, a nawet 
w poprzek rzeczywistości znanej 
i nieznanej. Lecimy dalej – w „Cloud 
of Decay” pobrzękują piekielne łańcu-
chy, żeby przypomnieć mi raz jeszcze 
o podpisanym przeze mnie cyrografie. 
Potem przechodzimy przez paździer-
nik 1965 roku, kiedy zaczyna się nasza 
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ako miasto nadmorskie Gdynia 
posiada wielopokoleniowe 
tradycje rybackie, które prze-
niknęły silnie do tożsamości 
miasta i jego mieszkańców. Na 

hasło „świeża ryba” zdecydowana więk-
szość gdynian poda nam adres zabyt-
kowej Hali Rybnej – przy ulicy Wójta 
Radtkego 36, w kompleksie Miejskich 
Hal Targowych, gdzie do wyboru mamy 
dziesiątki gatunków ryb bałtyckich, da-
lekomorskich oraz jeziornych. Sprzedaw-
cy, jeśli o to poprosimy, zdradzą nam 
także najlepsze, sprawdzone przepisy 
i receptury ich przyrządzania. Świeża 
ryba w Gdyni to również możliwość 
zakupów prosto z kutra, wystarczy 
wstać o wschodzie słońca i przyjechać 
na orłowską bądź oksywską plażę, by 
zakupić rybę ze świeżego połowu, któ-
rego znaczna część trafi za dnia na stoły 
gdyńskich restauracji oraz ławy targowe 
wspomnianej już Hali Rybnej.

Gdynia dzięki portowi morskiemu by-
wała często określana jako okno na świat, 
przez które wrwaz z rzadkimi i luksu-
sowymi towarami od lat napływały do 
miasta światowe mody i pomysły. Obec-GDYNIA 

KULINARNA 
STRONA MIASTA

Gdynia to idealny przykład potwierdzający tezę, 
iż kulinaria to taki sam istotny element tożsamości 
miasta jak jego architektura czy historia. Pierwsze 

restauracje oraz karczmy powstawały w Gdyni jeszcze 
gdy ta była niewielką, rybacką wioską, aspirującą do 
miana miejscowości wypoczynkowej. Gdy w latach 

dwudziestych ubiegłego wieku rozpoczęto budowę 
portu, lokale gastronomiczne powstawały wraz 

z szybkim rozwojem miasta i chociaż najdłużej istniejący 
lokal w mieście powstał już po wojnie, same tradycje 

kulinarne sięgają kilka dekad wstecz.

TEKST: Witold Okun  ZDJĘCIA: Mat. prasowe

www.kulinarnagdynia.pl



z propozycją menu kulinarnego niejednej 
gdyńskiej restauracji, w których serwowane 
dania sprawiają wrażenie kunsztownych 
mikro dzieł sztuki, a których jakości do-
świadczamy także smakiem oraz aromatem.

Szlak Kulinarny Centrum Gdyni to 
pomysł, aby promować miasto w bliskiej 
relacji z kuchnią, aby zachęcić do eksplo-
racji miasta kierując się nie mapą, lecz 
zmysłem smaku i zapachu. W zwiedza-
niu Gdyni w taki właśnie sposób pomoże 
każdemu strona internetowa z wyszu-
kiwarką restauracji w dwóch językach, 
strona fanów na Facebooku oraz szereg 
wydarzeń organizowanych w ciągu roku, 
takich jak odbywający się cyklicznie 
Weekend Kulinarny, pokazy gotowania 
na żywo, warsztaty kulinarne dla dzieci 
i dla dorosłych. Gdyński Szlak Kulinarny 
powstał niespełna osiem lat temu i jest to 
pierwszy tego typu szlak w Polsce. 

IN ENGLISH 

GDYNIA – THE CULINARY  
SIDE OF THE CITY

Gdynia is a perfect example of 
a place that confirms the thesis that 
cookery is as important element of 
the city identity as its architecture or 
history. The first restaurants and inns 
were established in Gdynia when it 
was still a small, fishing village aspiring 
to the title of a holiday town. When 
the construction of the port in Gdynia 
started in the 1920s, there were 
new restaurants being opened as 
the city was developing quickly and, 
although the oldest existing place in 
the city was established after the war, 
local culinary traditions date back to 
several decades before.

As a seaside city, Gdynia enjoys fishing 
traditions of many generations which 
have already become an inherent part of 

nie w samym centrum miasta znajdziemy 
ponad 70 restauracji serwujących dania 
kuchni z pięciu kontynentów. Jeśli do-
damy do tego modernistyczny rodowód 
miasta i wynikające z niego awangar-
dowe podejście do architektury wnętrz, 
otrzymamy także liczną grupę lokali 
proponujących nowoczesną kuchnię na 
najwyższym europejskim poziomie.

Przykładami, gdzie najlepszej jakości 
wzornictwo łączy się z wysokiej jakości 
kuchnią, są takie restauracje jak Biały 
Królik, Serio, Krew i Woda, Tłusta 
kaczka, Gård, Sztuczka, Główna Osoba 
czy Cyganeria. Na mapie kulinarnej Gdyni, 
w promieniu kilometra, znajdziemy co naj-
mniej tuzin miejsc z autorską kuchnią – od 
tradycyjnej po nowatorską. Gdynia to mia-
sto kojarzone z nowoczesnością, odwagą, 
niebojące się eksperymentów. Podobnie jest 
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the identity of the city and its inhabitants. 
On hearing the words “fresh fish”, a vast 
majority of the residents of Gdynia will 
direct you to the historic Fish Hall, which 
is situated at 36 Wójta Radtkego street in 
the complex of the City Market Halls and 
offers dozens of species of Baltic, deep-sea 
and lake fish. When asked, sellers will 
share the best, proven recipes with you and 
instruct you how to prepare them. If inter-
ested in fresh fish in Gdynia, you can also 
try shopping straight from fishing boats. In 
order to do so, you simply need to get up at 
sunrise and come to the beach in Orłowo 
or Oksywie to buy one of freshly caught 
fish, most of which will reach restaurants 
in Gdynia and market stands in the already 
mentioned Fish Hall during the day.

Thanks to its seaport, Gdynia was often 
called a window on the world, through 
which – together with rare and luxury 
goods – world fashions and ideas have 
been reaching the city for years. There 
are currently more than 70 restaurants 
that serve cuisine from five continents 
in the very centre of the city. And to add 
the modernist origins of Gdynia and the 
resulting avant-garde approach to interior 
design, we get also a large group of places 
that offer innovative cuisine that reaches 
the highest European level.

Examples of restaurants where 
top-quality design is combined with 
high-quality cuisine include: Biały Królik, 
Serio, Krew i Woda, Tłusta kaczka, Gård, 
Sztuczka, Główna Osoba and Cygane-
ria. You can find at least a dozen places 
offering unique – from traditional to in-
novative – cuisine within a one-kilometre 
radius on the culinary map of Gdynia. 
Associated with modernity and courage, 
Gdynia is a city unafraid of experiments. 
It is similar with menus offered by many 
restaurants in the city, which serve dishes 
that resemble small but masterful pieces 
of art, whose quality we can experience in 
their taste and aroma too.

Gdynia Culinary Trail is an idea aimed 
at promotion of the city as regards its 
cuisine and was launched to encourage 
tourists to explore Gdynia with the use of 
not its map but one’s own sense of taste 
and smell. Those who would like to visit 
Gdynia in such a way can find help on 
a website with a search engine available in 
two languages, on a Facebook fan page 
and during a series of events organised 
during the year, for example the regularly 
held Culinary Weekend, live cooking 
shows and cooking workshops for adults 
and children. Gdynia Culinary Trail was 
established nearly eight years ago and is 
the first such a trail in Poland. 



„Pieniądze szczęścia nie dają, dopiero zakupy”, 
powiedziała kiedyś Marylin Monroe. Złote słowa, 

nie zaprzeczam. Ale źródeł kobiecej radości można 
upatrywać również gdzie indziej. Jednym z nich może być 
motoryzacja. Radość z jazdy – tak głosi hasło reklamowe 

samochodów spod szyldu BMW. Ile w tym prawdy?

TEKST: Anna Nazarowicz 

JESTEM ZWYCIĘZCĄ
przyjemność również facetowi. Chcę, aby 
moje projekty zadowalały zarówno kobie-
ty jak i mężczyzn“– tłumaczył projektant 
w jednym z wywiadów. Obserwując 
liczbę samochodów marki BMW na 
polskich drogach trudno nie zauważyć 
podobieństwa do butów z czerwoną 
podeszwą. Słabość do nich zdradzają 
zarówno panowie, jak również i panie. 
Wiek samych zainteresowanych nie 
ma tutaj żadnego znaczenia, bo stajnia 
niemieckiego producenta kusi prawdzi-
wym bogactwem. W salonach BMW coś 
dla siebie znajdą zatem i wielbiciele jazdy 
z otwartym dachem, i ci z zamiłowaniem 
do nieco potężniejszych samochodów. 

nów, są również niesamowicie wygodne. 
Nie dziwi zatem fakt, że bez względu 
na wiek i płeć pożądają ich ludzie na 
całym świecie. ,,Nigdy nie zapominam 
o tym, że kobiece buty muszą sprawiać C

hristian Louboutin to naj-
słynniejszy na świecie pro-
jektant butów. Jego szpilki 
słyną nie tylko z czerwonej 
podeszwy i obłędnych faso-

BMW X1
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przygoda z samochodem BMW. I po raz 
kolejny producent dotrzymał słowa. Bo 
jazda tym samochodem to radość. Taka 
czysta. Po prostu.  

IN ENGLISH 

BMW X1 – I AM THE WINNER

“Happiness is not in money but in 
shopping,” Marilyn Monroe once said. 
Wise words, I totally agree. But we 
could look for the source of women’s 
happiness elsewhere too. Cars 
may be one of them. Sheer driving 
pleasure – this is what the commercial 
slogan of BMW vehicles says. How 
true is it?

Christian Louboutin is the most famous 
shoe designer. His stilettos are famous 
for not only their red soles and excellent 
cuts, but also the fact that they are ex-
tremely comfortable. So no wonder that, 
regardless of their age and sex, people 
all over the world crave them. “I never 
forget that shoes also have to please men. 
I like my design to please women, but 
also to please to men,” said the designer 
in one of his interviews. To observe the 
number of BMW cars on Polish roads, it 
is hard not to notice their resemblance to 
red-soled shoes. Both men and women 
demonstrate a weakness for them. The 
age of the driver is of no importance 
here because the German manufacturer’s 
stable tempts everyone with its true rich-
ness. BMW showrooms offer something 
for both lovers of open-roof driving and 
those who prefer a bit more powerful 
machines. The new BMW X1 or at least 
its newest edition is definitely one of the 
bigger models. You can see already at 

na niczym puma nawet przy mocniejszym 
naciśnięciu pedału gazu żongluje poszcze-
gólnymi przełożeniami tak delikatnie, że 
naprawdę trudno wyczuć moment zmiany.

Przecież nie ma ideałów – pomyślałam 
wjeżdżając w kolejny, ostry zakręt. I po 
raz kolejny nic się nie wydarzyło. Samo-
chód tak dobrze trzymał się drogi, że mia-
łam wrażenie jakby stanowił z nią jeden 
odlew. Napęd na obie osie X-Drive przez 
cały czas panował nad sytuacją. BMW 
ani przez chwilę nie dało mi odczuć, że 
sytuacja wymyka się mu się z rąk, chociaż 
w tym przypadku bardziej trafnym 
sformułowaniem byłoby „spod kół”. Jest 
piękny, solidnie wykończony i wyśmie-
nicie się prowadzi. Tak, to moja kolejna 

Nowe BMW X1, a przynajmniej jego 
najnowsza odsłona, to zdecydowanie 
jeden z tych większych modeli. Już na 
pierwszy rzut oka widać, że w porówna-
niu z poprzednią generacją samochód na-
brał znacznie większej masy mięśniowej. 
Urósł, ale mimo to nadwozie zachowało 
lekkość i elegancję będącą już znakiem 
rozpoznawczym marki. Wiedziona cie-
kawością uchylam drzwi aby zanurzyć się 
w objęcia kabiny pasażerskiej. 

Wnętrze samochodu zostało zdomino-
wane przez elegancką czerń. Przeplata się 
ona z czerwonymi elementami w postaci 
przeszyć oraz fragmentów tapicerki. 
Każdy, najmniejszy detal został wykonany 
z naprawdę dobrych materiałów, a ob-
sługa poszczególnych funkcji jest wręcz 
intuicyjna. Użytkownicy samochodów tej 
marki często podkreślają, że niezależne 
od modelu, w którym zasiądą, komputer 
pokładowy obsłużą z zamkniętymi oczami. 
Spacerując po menu nowego BMW X1 
przyłączam się do nich wszystkich. Pod 
maską został ukryty wysokoprężny silnik, 
ale podczas jazdy do moich uszu dociera 
jedynie subtelny szum powietrza. Fotele 
czule otulają moje ciało, a mięsisty wieniec 
kierownicy sam układa się w dłoniach. 
Układ kierowniczy na zakrętach stawia 
przyjemny, delikatny opór. Zawieszenie 
jest sztywne, ale nie na tyle, aby zepsuć 
mi radość z prowadzenia tego samochodu. 
Delikatnie wybiera wszelkie nierówności 
w trosce o mój komfort, ale nie buja zbyt 
mocno niczym kuter na otwartym morzu. 
Automatyczna skrzynia wyręcza mnie 
w zmianie poszczególnych biegów – Subtel-

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

Anna Nazarowicz
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 płyt-

ami a nie w sieci, pomidorową 
i kabriolety. Kiedyś, dzięki dwo-

jgu mądrym ludziom pojął, że 
nie trzeba pisać tylko o polityce. 

Że można pisać o świecie.

Grzegorz Kapla
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Ż
ałowałem, że nie jest czerwone. 
Czerwone dobrze wyglądałoby 
na śniegu. Poza tym, jak twierdzą 
znawcy, czerwone są szybsze. 
Pomiędzy Warszawą i Zakopa-

nem jest kilka miejsc, w których można 
sprawdzić jak szybkie jest czarne X1, na 
przykład obwodnica Kielc, ale choć rozpę-
dziłem je do 120 na godzinę, wycieraczki 
nie furkotały. Znam samochody, w któ-
rych szyby przy 120 km/h nie powycierasz. 
Padał śnieg i wszystko co żyło na drodze 
uparło się bryzgać na mnie błotem i co 
tam jeszcze na sobie nosiło. 

Miałem pewność co do kilku spraw, 
z których najważniejszą jest ta, że 
w zupełnie obcym samochodzie od 
razu czujesz się jak u siebie, co ozna-
cza, że projektanci byli skrupulatni 
i nie pozostawili przypadkowi żadnej 
z ważnych spraw. Poza tą, że nie da 
się otworzyć zaśnieżonego samochodu 
w taki sposób, żeby choć kilka płatków 
śniegu nie wpadło do środka. W innym 
aucie byłby z tego mokry tyłek, ale tutaj 
miałem podgrzewane fotele. Trzystop-
niowy układ działa niemal natychmiast, 
a włącznik jest tuż pod ręką. Naprawdę 
wielkie słowa uznania dla kogoś, kto to 
przemyślał. Nie wiem, czy przypadkiem 
nie poznaliśmy się na jakimś prasowym 
wyjeździe, ale nawet jeśli, to nie ma 
w tym co mówię ani odrobiny przesady. 
W X1 wszystko jest tam, gdzie spodzie-
wasz się, że będzie. Z jednym wyjątkiem. 
Wyciszenie radia w kierownicy. A tego, 
co nadawali w radio na obwodnicy Kielc 
nie mogłem słuchać bez irytacji.

W SZRANKI 
Z HALNYM

Skoro już mieliśmy testować BMW X1, prawdziwe BMW 
z napędem na obie osie, to przecież nie mogliśmy 
zmarnować tej okazji na jeżdżenie po Ursynowie. 

Wzięliśmy je tam, gdzie jest ślisko, zimno i niebezpiecznie. 
W Tatry. Żeby wszystko było czarno na białym.

TEKST: Grzegorz Kapla  

first glance that, in comparison with the 
previous generation, the car has gained 
muscle mass. It has grown bigger, and 
yet its body has maintained its lightness 
and elegance, which has already become 
the make’s distinctive feature. Driven 
by curiosity, I open the door to immerse 
myself in the passenger’s cab.

The interior is dominated by elegant 
black, which interweaves with red elements 
in the form of stitches and fragments of 
upholstery. Every tiniest detail was made 
from really good materials, and particular 
functions are intuitively handled. Those 
who use cars produced by the manufactur-
er often emphasize that, regardless of the 
model they drive, they can use the board 
computer with their eyes closed. Browsing 

through the menu of the new BMW X1, 
I join them all. There is a diesel engine 
hidden under the bonnet, but I can hear 
only subtle air rustle when I am driving. 
The seats caress my body, and the thick 
wheel perfectly matches my hands. The 
steering system offers pleasant, delicate 
resistance on the bends. The suspension is 
stiff but not that stiff to spoil my pleasure 
from driving the car. It gently takes care 
of all irregularities out of concern for my 
comfort but does not rock me like a fishing 
boat at the open sea. The automatic 
transmission changes gears for me and, 
subtle like a puma, juggles particular shifts 
so gently that it is really hard to detect the 
moment of change, even when I step on the 
accelerator a bit more.

“But nothing is perfect,” I thought 
when I was taking another sharp bend. 
And once again nothing happened. The 
car has such a good grip that I had the 
impression that it was a part of the 
road. The all-wheel xDrive system had 
the situation under control all the time. 
There was no single moment when the 
BMW would make me feel that the 
situation was slipping through its fingers, 
although in this case I should probably 
say “through its tyres”. It is beautiful 
and solidly finished, and it drives great. 
Yes, it has been my next adventure with 
a BMW vehicle. And once again another 
manufacturer has kept his word. Because 
driving the car brings pleasure. Sheer 
pleasure. Just like that. 
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it to be. There is just one exception. 
A switch on the wheel to turn the radio 
down. Because I couldn’t listen to what 
they were broadcasting on the radio on 
the bypass of Kielce without irritation.

It was a frosty morning in the moun-
tains. My neighbours were scraping frost 
from their windscreens, and I was de-icing 
my windscreen, warming up my back, 
listening to Smashing Pumpkins on the 
radio and thinking whether it is true that 
the upholstery in BMW cars is soaked 
with an aroma that has narcotic properties 
and that when I get out of the car, I will 
be dreaming of getting back in. Even if it 
is true, I had nothing against it.

Despite minus eight degrees, the 
windscreen defrosted in four minutes. The 
computer informed me about the slippery 
road surface. But the all-wheel drive did 
a great job on the slippery, frozen and 
winding uphill roads in the Tatras. After 
the Dakar Rally, I truly appreciate this 
kind of drive, and I don’t give a damn 
about the opinions of those who love only 
pure-bred, rear-wheel drive convertibles.

We left Rzepiska and set off to Osturnia 
along a narrow, forest and completely white 
road, which isn’t cleared of snow in winter 
at all. And even though the BMW X1 is not 
an off-road car but a fully urban crossover, 
it manages perfectly well on snow-covered, 
narrow roads of the Slovak borderland. If 
you suddenly put on the brakes, the traction 
control systems of course turn on, and this 
is the only moment when you actually feel 
you are not the only one thinking in the 
car. It gathers speed smoothly and without 
effort on uphill roads, despite the snow, ice 
and heavy wind as the föhn was picking up 
before nightfall. On downhill roads, wheel 
controls help in effective engine braking. 
Radio Maryja and Tok FM are heard even 
on the Slovak side of the European Union, 
so if it hadn’t been for the mountains behind 
the windows, I would have thought I was 
driving around Warsaw.

We drove to Malá Franková and further 
across Spiš. The night was beautiful. And 
Spiš has already welcomed spring.  

IN ENGLISH 

ENTERING THE LISTS AGAINST  
THE WIND

Since we were to test the BMW X1, 
a true BMW with an all-wheel drive, 
we could not waste that chance 
on driving around Warsaw. We 
took it where it is slippery, cold and 
dangerous. To the Tatra Mountains. So 
that everything is in black and white.

I regretted it was not red. Red one would 
look good on the snow. Besides, as experts 
claim, red cars are faster. There are several 
places between Warsaw and Zakopane 
where you can check how fast the black 
X1 is, for example on the bypass of Kielce, 
but even though I accelerated to 120 kilo-
metres per hour, the wipers were not flut-
tering. I know cars in which you wouldn’t 
be able to wipe the windscreen at 120 kph. 
It was snowing, and everything that was 
alive on the road decided to splash mud 
and anything else it had on me.

I was certain about several things, the 
most important one being that, even 
though it is completely alien to you, the 
car makes you immediately feel at home, 
which means that the designers were me-
ticulous and did not leave any important 
matter to chance. Apart from the fact 
that you cannot open the snow-covered 
car without at least several snowflakes 
falling inside the vehicle. This would 
mean a wet rear in another car, but here 
I had heated seats. The three-stage system 
starts working almost at once, and the 
switch is close at hand. I owe a deep debt 
of gratitude to someone who designed 
that. I’m not sure we didn’t meet at some 
press event but, even if we did, there is 
no exaggeration at all in what I say. In 
the X1, everything is where you expect 

Ranek w górach był mroźny. Sąsiedzi 
skrobali szyby, a ja odmrażałem sobie 
szybę, grzałem tyłek, słuchałem w radio 
Smashing Pumpkins i zastanawiałem 
się, czy to prawda, że tapicerka BMW 
nasączona jest zapachem, który ma nar-
kotyczne właściwości i kiedy już wysiądę 
będę marzył tylko o tym, żeby znowu 
jechać. Nawet jeśli to prawda, to nie 
miałem nic przeciw temu.

Szyba, mimo minus ośmiu, odmarzła 
w cztery minuty. Komputer powiadomił 
mnie, że nawierzchnia jest śliska. A na 
śliskich, zlodowaciałych podjazdach 
tatrzańskich serpentyn napęd na cztery 
koła spisywał się podręcznikowo. Po 
Rajdzie Dakar naprawdę cenię sobie ten 
rodzaj napędu, choć mam w poważaniu 
opinie tych, którzy kochają tylko rasowe, 
tylnonapędowe kabriolety. 

Z Rzepisk pojechaliśmy do Osturni 
wąską, leśną, kompletnie białą drogą, 
która nie jest zimą w ogóle odśnieżana. 
I choć BMW X1 nie jest terenowym 
autem a pełnomiejskim crossoverem, 
z nieodśnieżanymi wąskimi drogami 
słowackiego pogranicza radzi sobie 
bez zarzutu. Jeśli przyhamujemy nagle, 
włączają się oczywiście systemy kontroli 
trakcji i to jedyny moment, w którym 
czujesz, że w tym aucie myśli ktoś oprócz 
ciebie. Na podjazdach, mimo śniegu, 
lodu i silnego wiatru, bo halny zbierał 
się już przed nocą, przyspiesza gładko 
i bez wysiłku. Na zjazdach manetki przy 
kierownicy pozwalają skutecznie hamo-
wać silnikiem. Radio Maryja i Tok FM 
słychać nawet po słowackiej stronie Unii 
Europejskiej, więc gdyby nie Płaczliwa 
Skała za szybą myślałbym, że krążę po 
Rondzie Dmowskiego.

Pojechaliśmy do Malej Frankovej, 
a stamtąd w poprzek Spisza. Noc była 
piękna. Na Spiszu wiosna. 
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PIŁEŚ – NIE GŁOSUJ

pracy w stanie wskazującym posłom nie 
grozi. Nadal mogą czuć się bezkarni, bo 
choć alkomat przydałby się na Wiejskiej, 
to z racji choćby wymienionych wyżej 
przykładów, w najbliższym czasie go tam 
nie będzie. Liczyć możemy jedynie na 
wybryki posłów. Trudno jednak czasami 
stwierdzić, czy są one po alkoholu, czy 
nie, bo to, co mówią, piszą i robią posło-
wie, wygląda jakby czasami w ogóle nie 
trzeźwieli. 

IN ENGLISH 

DRUNK? DON’T VOTE

I wonder why some propose motions that 
are clearly foredoomed to rejection.

There are countless mistaken ideas, 
some of which are even funny, sometimes 
so funny that they demand special atten-
tion. Here is one of them.

A certain Dominik Tarczyński, 
member of the parliament from the 
Law and Justice party (PiS), wants to 
propose a motion of the possibility of 
testing MPs’ sobriety. He shared that 
information some time ago via Twitter 
after being inspired by an excess of his 
colleague from the opposition. During 
one of the sessions of the Sejm, a blogger 
from Niezależna tried to persuade Michał 
Kamiński MP to breathalyse himself. 
He was convinced that the politician 
was under the influence of alcohol and 
in such condition was going to vote. The 
MP refused to do it, which wasn’t at 
all surprising, but the problem quickly 
found its continuation in the form of the 
motion being announced.

The idea is perhaps quite okay because 
why should MPs be more equal than 
other citizens. But the consequences of 
such a motion being accepted could cost 
some parties a pretty penny. And then it 
would be Tarczyński to blame. He could 
be actually responsible for paralysing the 
functioning of the Sejm or sometimes 
even the Senate, even though nasties joke 

Z
astanawia mnie po co niektórzy 
zgłaszają wnioski, skoro od razu 
można stwierdzić, że z góry będą 
przekreślone.

Nietrafionych pomysłów jest bez liku, 
niektóre nawet zabawne, czasem tak 
bardzo, że wymagają szczególnej osobnej 
uwagi. Oto jeden z nich. 

Niejaki Dominik Tarczyński, poseł 
Prawa i Sprawiedliwości, chce złożyć 
wniosek o możliwość badania trzeźwości 
parlamentarzystów. Informacją podzielił 
się jakiś czas temu na Twitterze, a zain-
spirował go wyskok kolegi z opozycji. 
W czasie jednego z posiedzeń Sejmu 
bloger Niezależnej próbował namówić 
posła Michała Kamińskiego, by ten 
przebadał się alkomatem. Był prze-
konany, że polityk jest pod wpływem 
alkoholu i w stanie wskazującym udaje 
się na głosowanie. Poseł odmówił, co nie 
było zaskoczeniem, ale sprawa szybko 
znalazła swój ciąg dalszy w postaci zapo-
wiedzi złożenia wniosku. 

Pomysł może i słuszny, bo niby 
dlaczego posłowie mają być równiejsi 
od innych obywateli. Ale konsekwencje 
przyjęcia takiego wniosku mogłyby nie-
które partie słono kosztować. A wtedy 
winny byłby on, poseł Tarczyński. 
Mógłby być właściwie odpowiedzialny 
za sparaliżowanie prac Sejmu, momen-
tami i Senatu – choć złośliwcy śmieją 
się, że tam piją mniej, bo nie pozwala 
im na to już wiek. 

Jest jeszcze jedno zagrożenie. Po przy-
jęciu takiego wniosku ucierpieć mogłaby 
sama partia posła. Gdyby założyć, że nie-
trzeźwi posłowie są odsyłani do domu do 
momentu aż odzyskają w pełni sprawność 
i jasność umysłu, to przy niektórych gło-
sowaniach mogliby nie mieć większości. 
Wtedy trzeba byłoby dogadać się z inny-
mi, a to zawsze kosztuje... przynajmniej 
wyrazy wdzięczności.

Wniosek zatem jest… ale inny 
i prostszy. Kodeks pracy wskazuje, że 
dyscyplinarne zwolnienie za przyjście do 

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

fot. Monika Szałek

that they don’t drunk as much in the 
latter because they’re too old.

There’s one more threat. Tarczyński’s 
party itself could suffer if the motion was 
accepted. In the scenario where drunk 
MPs are sent back home until they fully 
regain mental fitness, they could lose 
majority in some votes. Then they’d have 
to reach agreements with others, which 
always costs... at least tokens of gratitude.

So there’s a simpler solution. The Polish 
Code of Labour says that MPs who come 
to work under the influence of alcohol 
don’t have to fear dismissal for disciplinary 
reasons. They can still feel unpunished 
because, although a breathalyser would 
come in handy in our parliament build-
ing, it certainly won’t be used there for at 
least the above-mentioned reasons. We can 
count on our MPs’ excesses only. But it’s 
hard to judge whether they act like that 
under the influence or not because what 
our MPs write, say and do sometimes 
looks as if they never came round. 



www.baldowski .pl 
 sklep@baldowski .pl



Crowdfunding wyjątkową popularnością cieszy się wśród 
początkujących muzyków. Dzięki współpracy ze Wspieram.to 
swoje debiutanckie albumy wydała już cała rzesza zespołów.   

TEKST: Kajetan Kusina  FOT.: Mat. prasowe
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Crowdfunding 
W RYTMIE ROCKA



M
uzycy pragnący wydać 
swoją debiutancką płytę nie 
mają łatwego życia. Każdy, 
kto kiedykolwiek rozma-

wiał z członkami próbującego się wybić 
zespołu wie, że to prawdziwa walka 
z wiatrakami. Nagranie i wydanie płyty 
to duża inwestycja, a do tego obarczona 
wielkim ryzykiem braku zwrotu włożo-
nych pieniędzy, zwłaszcza jeśli tworzy 
się muzykę nie nadającą się do radia 
i grania na masowych imprezach. Nic 
dziwnego, że w poszukiwaniu środków 
i grona odbiorców muzycy tak chętnie 
sięgają po zbiórki crowdfundingowe. 
Akcje muzyczne są najpopularniejszym 
rodzajem projektów na Wspieram.
to. W ciągu trzech lat funkcjonowa-
nia portalu sukcesem zakończyło ich 
czterdzieści osiem, co daje średnio 
przynajmniej jeden udany projekt na 
miesiąc. Sumarycznie zebrały prawie 
pół miliona złotych. – Rekordzistą 
nadal pozostaje zespół Bubliczki, który 
na swoją płytę „Turbofolk” zgromadził 
ponad 31 tysięcy złotych. Nic dziwnego, 
bo kampania była przeprowadzona bra-
wurowo i zbiegła się w czasie z udzia-
łem zespołu w programie „Must Be the 
Music”. Zazwyczaj projekty wydania 
płyt gromadzą średnio po 10-15 tysięcy, 
a realizacji klipów po 5-10 tysięcy zło-
tych – tłumaczy Dominika Zabrocka 
ze Wspieram.to.

Jeśli chodzi o rodzaj muzyki, która 
jest wspierana, to trudno wskazać jakieś 
trendy, ale chyba najczęściej na płyty 
zbierają zespoły związane z ogólnie 
pojętym rockiem i alternatywą. Dobrym 
przykładem może być grupa Cruentus, 
w którym frontmanem jest Marcin 
Galicki, założyciel Wspieram.to. Muzykę 
graną przez zespół można opisać jako 
industrial metal. Jest to zatem stylistyka 
raczej mało doceniana w naszym kraju. 
Jednak okazało się, że fanów takiej mu-
zyki znalazło się wystarczająco dużo, aby 
uzbierać ponad 13 000 tysięcy złotych. 

Z drugiej strony można podać przy-
kład znajdujący się na drugiej stronie 
muzycznej skali, czyli gwiazdę rock polo 
– Sławomira. Muzyk znany z prześmiew-
czych piosenek popularnych na YouTu-
be, takich jak „Megiera” i „Ni mom 
hektara”, postanowił wykorzystać miłość 
swoich fanów i nagrać pełnoprawny 
album. Pół-kabaretowy projekt okazał się 
istnym pokazem charyzmy i zrozumienia 
mechanizmów rządzących dzisiejszym 
internetem. W momencie pisania tych 
słów Sławomir uzbierał już ponad 20 
000 zł. Warto wspomnieć, że trzy osoby 
wykupiły pakiet za 1500 zł, w którym 

główną nagrodą jest… możliwość wypi-
cia z wokalistą pół litra alkoholu.

Przypadek Sławomira można wrzucić 
do worka z projektami satyrycznymi, 
ale wyłania się z niego bardzo ważny 
aspekt charakteryzujący wszystkie akcje 
muzyczne. Ważniejsza niż w przypadku 
innych projektów jest tutaj zbudowana 
wcześniej baza fanów. Większość zbió-
rek dotyczy debiutanckich albumów, 
ale to nie znaczy, że zespoły nie mogą 
być już rozpoznawalne. – By odnieść 
sukces i otrzymać wsparcie trzeba 
mieć już liczną i zaangażowaną bazę 
fanów swojej muzyki. Zespoły mające 

BY ODNIEŚĆ SUKCES I OTRZYMAĆ WSPARCIE TRZEBA 
MIEĆ JUŻ LICZNĄ I ZAANGAŻOWANĄ BAZĘ FANÓW 
SWOJEJ MUZYKI. ZESPOŁY MAJĄCE UGRUNTOWANĄ 
POZYCJĘ NA RYNKU, NP. BLINDEAD, NIE MAJĄ 
WIĘKSZYCH KŁOPOTÓW Z WYDANIEM MUZYKI PRZY 
WSPARCIU SWOJEJ SPOŁECZNOŚCI. DEBIUTY RÓWNIEŻ 
REALIZUJĄ SIĘ WSPANIALE, ALE WYMAGAJĄ WIĘKSZEJ 
PRACY MUZYKÓW PRZED STARTEM KAMPANII. 
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ugruntowaną pozycję na rynku, np. 
Blindead, nie mają większych kłopo-
tów z wydaniem muzyki przy wsparciu 
swojej społeczności. Debiuty również 
realizują się wspaniale, ale wymagają 
większej pracy muzyków przed startem 
kampanii. Zespoły muszą dotrzeć do 
swoich słuchaczy działając aktywnie, 
koncertując i zapoznając ich jeszcze 
przed wydaniem pierwszej płyty ze 
swoją twórczością – tłumaczy ten 
aspekt Zabrocka. 

IN ENGLISH 

CROWDFUNDING  
IN THE RHYTHM OF ROCK

Crowdfunding is especially pop-
ular among beginning musicians. 
Thanks to cooperation with the 
platform Wspieram.to (Eng. Isupport.
it), a great number of bands has 
released their debut albums. 

Musicians who want to release their 
debut album don’t have it easy. Anyone 
who has ever talked with members of 
a band that endeavors to distinguish 
itself knows that it’s a wild goose 
chase. Recording and selling an album 
is a huge investment that runs an 
equally enormous risk of never paying 
off, especially if you make music that 
is not suitable for radio or big public 
events. No wonder that in their search 
for funds and listeners, musicians 
often decide to rely on crowdfunding 
actions. Actions connected to mu-
sic are the most popular projects on 
Wspieram.to. In the last three years of 
the portal’s functioning, forty-eight of 

them have succeeded, which amounts 
to at least one successful project 
per month. Together, they’ve raised 
almost half a million Polish zlotys. 
“The record-breaker is a band called 
Bubliczki which gathered over 31000 
zlotys for their album Turbofolk. No 
wonder, because the campaign was 
carried out with outstanding bravado 
and coincided in time with the band’s 
participation in a Polish music show 
Must Be the Music. Usually, projects 
aiming to release albums gather on 
average 10 or 15 thousand zlotys, and 
those aiming to make video movies – 5 
or 10 thousand,” explains Dominika 
Zabrocka from Wspieram.to.

When it comes to the type of music 
which is most supported, it’s hard to 
indicate any trends; it might be stated, 
however, that campaigns are most 
frequently carried out by bands con-
nected to the broadly defined rock and 
alternative. A good example thereof may 
be a group called Cruentus with Marcin 
Galicki – the founder of Wspieram.to – 
as a frontman. They play music which 
can be described as industrial metal – 
a rather niche stylistics in Poland. But, 
as it turned out, it still had enough fans 
to collect over 13000 zlotys. There’s also 
an example from the other side of the 
music scale, namely the star of rock 
polo – Sławomir. The musician, known 
for ironic songs popular on YouTube 
(such as Magiera and Ni mom hektara – 

Eng.: Ain’t no hectare), decided to take 
advantage of his fans’ love and record 
a full-fledged album. This quasi-cabaret 
project turned out to be a genuine show 
of charisma and deep understanding 
of the mechanism that rule today’s 
Internet. So far, Sławomir has collected 
over 20000 zlotys. It’s worth mentioning 
that three people bought a packet for 
1500 zlotys, in which the main prize is… 
a chance to drink half a liter of alcohol 
with the vocalist.

Sławomir’s case can be counted 
amongst other satirical projects, but it 
shows a very important aspect charac-
terizing all music actions. What is more 
important than in the case of other pro-
jects is an already established fan base. 
Most of the collections raise money for 
debut albums, but by no means does it 
mean that the bands in question are not 
already recognizable. “To achieve suc-
cess and get support, you need to have 
a big and committed fan base. Bands 
with an already established position on 
the market, e.g. Blindead, can easily 
release their albums with the support of 
their community. Debut actions work 
out very well too, but they require more 
work from the musicians before the 
campaign. The bands must reach their 
future listeners by undertaking actions, 
giving performances and familiarizing 
people with their works even before the 
release of their debut album,” explains 
this aspect Dominika Zabrocka. 
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Fotograf  / Photographer: Katarzyna Czerniak  
www.katarzynaczerniak.com.pl
Modelka / Model: Anastasiya Zubrytskaya WAVE MODELS
Make–up i fryzury / Make-up and hair: Anna Nowak 
Stylista / Stylist: Dominika Szatkowska 
Projektanci / Designers: CAT CAT, WERONIKA LIPKA,  
A158, ORUSHKA, SAVVY, BRYLOVE
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B
rak słońca za oknem często 
wzbudza w nas melancholię, 
nostalgię. Delikatność kobiet 
wrażliwych, niezwykłych można 
podkreślić w szare dni za pomo-

cą pięknych krojów efektownych tkanin 
oraz dodatków. Takie było założenie sesji 
fotograficznej, w której wzięło udział 
kilku twórczych polskich projektantów 
: CAT CAT, WERONIKA LIPKA, 
A158, ORUSHKA, SAVVY, BRYLOVE. 
Całość podkreśliła słowiańska uroda 
niezwykłej modelki.  Chwała młodym 
zdolnym projektantom. 

IN ENGLISH 

Gloomy weather outside the window often 
makes us melancholic and wistful. On gray 
days, subtlety of a sensitive and unique 
woman may be highlighted by beautiful cuts 
of effective fabrics and accessories. This was 
the assumption of the photo shoot, in which 
participated several creative Polish designers: 
CAT CAT, WERONIKA LIPKA, A158, 
ORUSHKA, SAVVY, and BRYLOVE. The 
icing on the cake was Slavic beauty of the 
extraordinary model. Standing ovation for 
young and talented designers.   
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STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ 
IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA 

REGULAR SECTION OF LODZ WLADYSLAW REYMONT AIRPORT

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

fot. Marcin Bryja



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

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

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

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

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

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

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

Taxi
+48 42 6400 400
+48 42 6500 500

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

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

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

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

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

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

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

from the west A2
from the east E72

DANE TELEADRESOWE LOTNISKA
AIRPORT TELEADDRESS DATA

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

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

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

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

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

Punkt Informacji Turystycznej 
Tourist Information
tel. +48 42 253 14 03
e-mail: citlotnisko@cit.lodz.pl
www.cit.lodz.pl
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DOJAZD
Port lotniczy Paryż-Roissy-Charles 
de Gaulle to największy port lotniczy 
Francji, położony w północno-wschod-
niej części aglomeracji paryskiej, około 
25 km od miasta. Do centrum Paryża 
można dostać się z niego za pomocą 
pociągów RER linii B, które jeżdżą do 
stacji Gare du Nord (25 minut) i Den-
fert-Rochereau (45 minut). Bilet kosztuje 
8,20 euro. Istnieje również połączenie 
autobusowe oferowane przez firmę 

Roissybus. Autobusy kursują do stacji 
Opera znajdującej się w centrum miasta. 
Podróż zajmuje 45 minut i kosztuje 
9,10 euro. Natomiast chcący skorzystać 
z usług taksówki muszą przygotować się 
na koszt około 50 euro. 

KOMUNIKACJA NA MIEJSCU
Paryż posiada bardzo rozbudowaną 
komunikację miejską, w skład której 
wchodzą wszystkie standardowe środki 
transportu zbiorowego. Podstawą jest 

metro składające się z czternastu linii 
kursujących w pierwszej i drugiej strefie 
metra. W celu dalszych podróży warto 
skorzystać z usług kolejki podmiejskiej. 
Do tego po mieście krążą tramwaje i au-
tobusy, które dojeżdżają do wszystkich 
najważniejszych zakątków.

GDZIE SPAĆ?
BEAUSEJOUR RANELAGH – hotel położony 
75 metrów od stacji metra Ranelagh, 
skąd można bezpośrednio dojechać do 
Galerii Lafayette i Pól Elizejskich. Spacer 
do Lasku Bulońskiego zajmuje 15 minut. 
Swoim gościom oferuje pokoje urządzone 
we współczesnym stylu, wyposażone 
w telewizor LCD z dostępem do kanałów 
telewizji kablowej. W każdym pokoju 
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znajduje się również łazienka z bezpłat-
nym zestawem kosmetyków. Codziennie 
rano w hotelu serwowane jest śniadanie 
kontynentalne. Posiłek można zjeść 
w sali śniadaniowej, w zaciszu własnego 
pokoju lub na tarasie. Za dwie noce dla 
dwóch osób zapłacimy 1070 zł.

SAINT JAMES ALBANY PARIS HOTEL SPA 
- luksusowy hotel usytuowany naprze-
ciwko ogrodu Tuileries oraz Luwru 
i zaledwie pięć minut spacerem od stacji 
metra Tuileries, z której dojechać można 
do Pól Elizejskich. Goście dostają do 
dyspozycji spa o powierzchni 500 m² 
z krytym basenem, centrum fitness 
oraz łaźnią turecką. Każdy z dźwię-
koszczelnych pokoi dysponuje łazienką 

robi ogromne wrażenie, ale jej najwięk-
szym atutem jest niesamowity krajobraz, 
który można podziwiać z trzech tarasów 
widokowych.

LUWR – najczęściej odwiedzane 
muzeum na świecie, którego zbiory 
potrafią wprawić w osłupienie. Oprócz 
malarskich arcydzieł można w nim 
obejrzeć także imponujące artefakty 
starożytności, jak chociażby legendarna 
Wenus z Milo.

NOTRE DAME – możliwe, że najbardziej 
znana katedra w Europie, nazywana 

„sercem Paryża”. To właśnie w niej miało 
miejsce wiele wydarzeń ważnych dla 
historii Francji, chociażby koronacja 
Napoleona na cesarza.

DLACZEGO WARTO?
Paryż to ucieleśnienie europejskiej metro-
polii, w której nowoczesność funkcjonuje 
razem z szacunkiem do tradycji. To jeden 
z najważniejszych punktów na kulturalnej 
i kulinarnej mapie świata. Paryż oferuje 
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i telewizorem z dostępem do kanałów 
satelitarnych. Codziennie w restauracji 
Le 202 Rivoli serwowane jest śniadanie, 
lunch, kolacja i brunch. Za dwie noce 
w pokoju dwuosobowym przyjdzie nam 
zapłacić około 2200 zł.

LE MÉRIDIEN ETOILE – obiekt położony 
jest naprzeciwko paryskiego centrum 
kongresowego i 5 km od dzielnicy La 
Défense. To stylowy i nowoczesny hotel 
oferujący swoim gościom dźwiękoszczel-
ne, klimatyzowane pokoje z łazienką 
i telewizorem z płaskim ekranem. W re-
stauracji Ma Chère & Tendre serwowane 
są dania kuchni francuskiej, a na parterze 
mieści się znany paryski klub Jazz Club 
Etoile, z którego roztacza się widok na 
wewnętrzny dziedziniec. Za dwie noce 
dla dwóch osób zapłacimy około 1800 zł.

CO ZOBACZYĆ?
WIEŻA EIFFLA – jeden z najbardziej 
rozpoznawalnych atrakcji turystycznych 
na całym świecie, obowiązkowy punkt 
podczas wizyty w Paryżu. Sama wieża 

www.lotnisko.lodz.pl
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swoim gościom tyle atrakcji, że poznanie 
wszystkich z nich wydaje się po prostu nie-
możliwe. Każdy powinien się tam wybrać 
przynajmniej raz w życiu.   

— IN ENGLISH —

ŁÓDŹ U FLY TO… PARIS?

TRAVEL
The Paris Charles de Gaulle Airport 
(known also as Roissy Airport) is the 
biggest airport in France, located in 

the north-eastern part of the Paris 
agglomeration, about 25 kilometres away 
from the city. From there, you can get 
to the centre of Paris by RER B trains, 
which go to the Gare du Nord station 
(25 minutes) and Denfert-Rochereau (45 
minutes). The ticket costs 8,20 EUR. 
There is also a bus line offered by the 
Roissybus company. The buses go to 
Opera station located in the city centre. 
The travel takes 45 minutes and costs 
9,10 EUR. Those who prefer to take 
a taxi must brace themselves for the cost 
of about 50 EUR. 

MEANS OF TRANSPORT AFTER 
ARRIVAL
Paris has a well-developed public trans-
port, which includes all standard means 
of mass transit. The underground is the 
basis, especially fourteen lines operating 
within first two innermost zones of the 
underground. For further travels, it 
would be best to use the services of the 
suburban railway. Additionally, there 
are available city trams and buses, which 
stop at all most important places.

WHERE TO SLEEP?
BEAUSEJOUR RANELAGH – – a hotel 
located 75 metres from the Ranelagh 
underground station, from which you 
can travel directly to the Lafayette 
Gallery and the Avenue des Champs-
Élysées. A walk to the Bois de Boulogne 
takes 15 minutes. Guests are offered 
rooms of modern interior design, which 
are equipped with a LCD television 
and have an access to cable television 
channels. In each room, there is also 
a bathroom with a free set of beauty 
products. Each morning, the hotel res-
taurant serves the continental breakfast. 
The meal can be eaten in the breakfast 
hall, in the privacy of one’s own room 
or on the terrace. For two nights for two 
people, we’ll pay 1070 PLN.

SAINT JAMES ALBANY PARIS HOTEL SPA  
– a luxurious hotel located opposite the 
Tuileries garden and the Louvre and 
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within a five minute walk from the 
Tuileries underground station, from 
which one can go to the Avenue des 
Champs-Élysées. Guests can enjoy spa 
of the area of 500 m² with an indoor 
swimming pool, a fitness centre and an 
access to satellite channels. Each day, in 
the restaurant Le 202 Rivoli, one can 
eat breakfast, lunch, supper and brunch. 
For two nights in a double room we 
have to pay about 2200 PLN.

LE MÉRIDIEN ETOILE – a building located 
opposite the Paris Congress Centre 
and 5 kilometres from the La Défense 
district. It’s a stylish and modern hotel 
offering soundproof, air-conditioned 
rooms with bathroom and a flat TV. 
In the Ma Chère & Tendre restaurant 
there are served French dishes, and 

on the ground floor there is a famous 
Parisian Jazz Club Etoile, from which 
we can admire a view on the inner yard. 
For two nights for two people we’ll pay 
about 1800 PLN.

WHAT TO SEE?
THE EIFFEL TOWER – one of the most 
recognizable touristic attractions in the 
world and an obligatory point during 
any visit in Paris. The tower itself 
makes an enormous impression, but its 
biggest asset is the breathtaking land-
scape that can be admired from three 
observation decks.

THE LOUVRE – the most frequently visited 
museum in the world, the collections 
of which are simply astounding. Apart 
from painting masterpieces, we can also 

admire innumerable impressive ancient 
artefacts, for example the legendary 
Venus de Milo. 

NOTRE DAME – possibly the most famous 
cathedral in Europe, also known as “the 
heart of Paris”. It is the place of numer-
ous all-important events for the history 
of France, such as the coronation of 
Napoleon as the Emperor of France.

WHY IS IT WORTH VISITING?
Paris is the embodiment of a European 
metropolis, in which modernity coexists 
with tradition. It’s one of the most impor-
tant points on the cultural and culinary 
map of the world. Paris offers its guests so 
many attractions that seeing them all seems 
downright impossible. Everyone should go 
there at least once.  
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ROZKŁAD LOTÓW
FLIGHT SCHEDULE

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

12345.7 27.03.2016 - 
31.05.2016 10:50 12:40 JP496 CRJ700 Adria

1.3.5.7 01.06.2016 - 
28.10.2016 10:50 12:40 JP496 CRJ700 Adria

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — DUBLIN (DUB)

..3.... 30.03.2016 - 
26.10.2016 11:55 13:45 FR1979 B738 Ryanair

.....6. 02.04.2016 - 
29.10.2016 10:00 11:50 FR1979 B738 Ryanair

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

.2..... 29.03.2016 - 
25.10.2016 15:40 17:10 FR1625 B738 Ryanair

.....6. 02.04.2016 - 
29.10.2016 1 10:45 12:15 FR1625 B738 Ryanair

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

123.56. 28.03.2016 - 
29.10.2016 15:35 16:55 FR2469 B738 Ryanair

......7 27.03.2016 - 
23.10.2016 16:45 20:00 FR2469 B738 Ryanair

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — MONACHIUM (MUC)

1.3.56. 27.03.2016 - 
28.10.20162 06:55 08:15 JP152 CRJ700 Adria

12345.7 27.03.2016 - 
31.05.20162 18:50 20:10 JP174 CRJ700 Adria

1.345.7 01.06.2016 - 
28.10.20162 18:50 20:10 JP174 CRJ700 Adria

ŁÓDŹ/ LODZ (LCJ) — PARYŻ (CDG)

.2.4.6. 02.06.2016 - 
29.10.2016 11:30 13:40 JP324 CRJ700 Adria

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

12345.7 27.03.2016 - 
31.05.2016 13:20 15:00 JP497 CRJ700 Adria

1.3.5.7 01.06.2016 - 
28.10.2016 13:20 15:00 JP497 CRJ700 Adria

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — DUBLIN (DUB)

..3.... 30.03.2016 - 
26.10.2016 07:40 11:30 FR1978 B738 Ryanair

.....6. 02.04.2016 - 
29.10.2016 05:45 09:35 FR1978 B738 Ryanair

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

.2..... 29.03.2016 - 
25.10.2016 11:45 15:15 FR1624 B738 Ryanair

.....6. 02.04.2016 - 
29.10.2016 1 06:50 10:20 FR1624 B738 Ryanair

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

123.56. 28.03.2016 - 
29.10.2016 11:55 15:10 FR2468 B738 Ryanair

......7 27.03.2016 - 
23.10.2016 13:05 16:20 FR2468 B738 Ryanair

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — MONACHIUM (MUC)

1.3.56. 27.03.2016 - 
28.10.20162 08:45 10:05 JP153 CRJ700 Adria

12345.7 27.03.2016 - 
31.05.20162 21:25 22:45 JP175 CRJ700 Adria

1.345.7 01.06.2016 - 
28.10.20162 21:25 22:45 JP175 CRJ700 Adria

ŁÓDŹ/ LODZ (LCJ) — PARYŻ (CDG)

.2...6. 02.06.2016 - 
29.10.2016 20:20 22:20 JP327 CRJ700 Adria

...4... 02.06.2016 - 
29.10.2016 14:40 16:40 JP327 CRJ700 Adria

1 z wyj. od 01.08 do 02.09
2 Adria Airways / Lufthansa codeshare 1 z wyj. od 01.08 do 02.09

2 Adria Airways / Lufthansa codeshare






