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ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

GRZEGORZ
KAPLA

WOJCIECH
ZAWIOŁA

MATEUSZ
KUSZNIEREWICZ

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

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

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

In English

In English

In English

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

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

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

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

WOJCIECH
KUCZOK

JAKUB
MILSZEWSKI

RAFAŁ
RUTKOWSKI

MONIKA
SZAŁEK

Pisarz, scenarzysta, grotołaz,
felietonista, fan piłki nożnej.
Laureat Nagrody Literackiej
Nike. Człowiek o wielu pasjach.
Z nami będzie dzielił się tą
filmową, co miesiąc polecając
jeden obraz wart obejrzenia.

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

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

In English

In English

In English

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

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

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

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

In English
A working man and a dreamer.
Most of you know him as a sailor
and an Olympic champion, but
he has several more aces up
his sleeve. He’s a businessman,
investor and social activist. He
always aims high.

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

Zdjęcia: Dorota Czoch, mat. prasowe, Edyta Bartkiewicz, Sylwester Ciszek, Monika Szałek, Monika Szałek, Sylwester Ciszek, Mat. Prasowe
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KATARZYNA
ZDANOWICZ

ALEKSANDRA
BUDKA

KAMIL
SADKOWSKI

ANNA
NAZAROWICZ

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.

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

Znawca i poszukiwacz smaków.
Przeszedł przez wszystkie szczeble
w branży gastronomicznej.
Współautor książki „Gastrobanda.
Wszystko co powinieneś wiedzieć,
zanim wyjdziesz coś zjeść”.

Słabość do samochodów ma
zaszytą w głowie, bo serca
nie ma – jest turbosprężarka.
Pociąga ją wszystko, co ma
cztery koła. Autorka bloga
„Panie wiozą Panów”.

In English

In English

Maven and seeker of tastes.
He went through all stages of the
food industry. Co-author of the
book "Gastrobanda. Wszystko
co powinieneś wiedzieć, zanim
wyjdziesz coś zjeść".

She has a weakness for cars
instilled in her head, because she
does not have a heart but a turbocharger instead. Everything
with four wheels attracts her.
The author of a blog entitled
Panie wiozą Panów.

In English

Zdjęcia: Monika Szałek, Mat. Prasowe, Joanna Ogórek, Mat. Prasowe, Magdalena Czajka, Mat. Prasowe, Mat. Prasowe, Monika Szałek

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.

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

SYLWIA
GUTOWSKA

GRZEGORZ
MAŁECKI

TOMASZ
SOBIERAJSKI

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

Mówi o sobie “aktor wyłącznie
teatralny”. Od osiemnastu lat
związany Teatrem Narodowym
w Warszawie. W rankingach
krytyków znajduje się w ścisłej
czołówce najważniejszych aktorów polskiego teatru w XXI w.

Socjolog z zawodu i z pasji.
Wytrawny badacz społecznych
zjawisk i kulturowych
trendów. Naukowiec 3.0 nie
bojący się trudnych wyzwań,
międzynarodowej współpracy
i interdyscyplinaroności.

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

In English

In English

Says that he is “exclusively a theatre actor”, for many years now
working with the National Theatre in Warsaw. He is at the very
top of the critics’ ranks of 21st
century Polish theatre actors.

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

In English
She talks, writes and edits. She
is interested in high, middlebrow and low culture because
she is a true (post)humanist.
She claims there is nothing better than a good book except for
MC Hammer’s video clips.

In English
She’s a fashion photographer,
she’s 23 and comes from
Szczecin. She came to Warsaw
to fulfill her dreams and follows
the rule „Quality over quantity”.
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Z KARPACZA
NA PODBÓJ KARKONOSZY
Polskie góry nie muszą być drogie, zatłoczone i wymagające
kondycyjnie. Na południu Polski każdy znajdzie coś dla
siebie. Żeby się o tym przekonać, w te wakacje warto choć na
kilka dni wybrać się do Karpacza!
tekst: Katarzyna Habecka

travel
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rzepiękne widoki, wymagające
trasy, dzika przyroda, którą można
spotkać w Tatrzańskim Parku
Narodowym, to niewątpliwe zalety Tatr.
Jednak mają też swoje wady – zatłoczone szlaki, kolejki na szczyt, drożyznę,
problem z dostępnością noclegów i korki
na ulicach. Istnieje duże ryzyko, że gdy
przyjedziemy do Zakopanego w czasie
sezonowego szczytu, zamiast wypoczęci,
wrócimy po urlopie co najmniej sfrustrowani. Mając to na uwadze, warto wybrać
się do Karpacza i spędzić kilka dni na
zdobywaniu szczytów Karkonoszy!
Karpacz to niewielka miejscowość
w województwie dolnośląskim. Leży
w zachodniej części Sudetów – niewielkim, w porównaniu do Karpat, łańcuchu
górskim, który współdzielimy z naszymi
południowymi sąsiadami. Najwyższym
szczytem Sudetów jest Śnieżka – 1603 m
n.p.m. (dla porównania najpopularniejszy,
a i tak nie najwyższy w Polsce szczyt –
Giewont – jest o prawie 300 metrów wyższy!). Najwyższe pasmo górskie, którego
szczyt ten jest częścią, to Karkonosze. To
właśnie dla nich świetną bazę wypadową
stanowi niewielki Karpacz.
Sama miejscowość nie jest oblegana
przez turystów, z racji tego, że nie jest tak
popularna w świadomości Polaków, jak
Zakopane czy Kościelisko. Można w niej
za to często spotkać Czechów, Słowaków,
Węgrów, a nawet Skandynawów. Baza
noclegowa jest spora – nawet w szczycie
sezonu można znaleźć miejsce zarówno
na polu namiotowym, jak i w pokoju,
apartamencie czy hotelu SPA. Restauracje
są niedrogie, a sklepy na wyciągnięcie
ręki. Po mieście trudno poruszać się samochodem, jednak nie jest ono tak duże,
aby stanowiło to problem. Można z każdego jego końca bez problemu dostać się
na szlaki turystyczne. Sama wycieczka do
centrum jest jednak nie lada wyzwaniem,
ponieważ... wszędzie jest pod górę! Dzięki
temu miasto opływają górskie strumienie,
a ich przyjemny szum nieustannie towarzyszy turystom.
W centrum drażni jednak przepych
pamiątek rodem z Tatr. Można zakupić
oscypki (codziennie dowożone... z Zakopanego, bo w Karkonoszach nie pasie
się owiec), ciupagi i góralskie kapelusze
(które związane są ze stylem zakopiańskim – a ten zresztą powstał względnie
niedawno!) i masę innych rzeczy zupełnie
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PRZEPIĘKNE WIDOKI, WYMAGAJĄCE TRASY, DZIKA
PRZYRODA, KTÓRĄ MOŻNA SPOTKAĆ W TATRZAŃSKIM
PARKU NARODOWYM, TO NIEWĄTPLIWE ZALETY TATR.

niezwiązanych z tym regionem. W restauracjach zaś króluje
"jadło góralskie", chociaż kuchnia Dolnego Śląska ma przecież
wiele do zaoferowania.
W samej miejscowości znajdziemy kilka atrakcji wartych
odwiedzenia. Największą z nich jest bez wątpienia tajemnicza
Świątynia Wang. Jest to ewangelicki kościół parafialny, który
w pierwszej połowie XIX wieku został przeniesiony z norweskiej
miejscowości Vang. Powstał on na przełomie XII i XIII wieku,
a 500 lat później został rozebrany i przewieziony do Karpacza.
Oczywiście nie w całości - oryginalne jest około 7 proc. budowli.
Resztę dobudowano na podstawie rysunków. Zaskakujące jest to,
że zrobiono to bez użycia choćby jednego gwoździa! W świątyni
można znaleźć tajemnicze runy, numery i znaki, a na przykościelnym cmentarzu odwiedzić groby osób, które zmarły lub
tragicznie zginęły w Karkonoszach. Jest tam pochowany m.in.
Tadeusz Różewicz.
W Karkonoszach możemy dotrzeć do kilku urokliwych
wodospadów. Jeden z nich znajduje się w sercu Karpacza. Dziki
Wodospad powstał ze spiętrzenia wód nieprzewidywalnej rzeki

Łomnicy. Latem jest otoczony wybujałą
zielenią, której cień daje wytchnienie
przed palącym letnim słońcem.
Niezależnie od miejsca, które wybierzemy na swój nocleg, w Karpaczu na szlaki
zawsze jest blisko. Trasy nie są długie,
łatwo je zaplanować. Nie są też bardzo
wymagające. Nie trzeba wybierać się
w góry wcześnie rano, żeby zdążyć przed
tłumami i wrócić przed zachodem słońca.
Jeśli chcemy mimo wszystko powalczyć ze
swoimi słabościami, wybierajmy strome
trasy do podejść i łagodne do zejść – czyli
odwrotnie niż większość turystów. Największym wyzwaniem i tak pozostanie
Śnieżka, na którą wspiąć się można w kilka godzin. Góra ta jest jednak zdradliwa
i aby na nią wejść, trzeba się dobrze
przygotować – swoją nazwę zawdzięcza
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temu, że nawet w najbardziej upalne lato na jej szczycie jest
niezwykle zimno!
Warto wybrać się także na wycieczkę pośród Śnieżnych
Kotłów. Majestatyczne skały wznoszące się nad stawami
i zielonymi polanami wynagradzają nam trud wspinaczki
do stacji przekaźnikowej, która znajduje się na szczycie.
Na tym szlaku możemy nacieszyć się wszechogarniającą
ciszą dopełnianą przez szum wody, cudownymi widokami,
a także względnie dzikimi szlakami. Czeka nas bowiem
przeprawa ciemnymi lasami z wystającymi korzeniami,
poprzez kamienie zatopione w strumieniach (warto zainwestować w nieprzemakalne trapery!) i wędrówka wśród
wysokich traw...
Jedną z lżejszych tras jest wyprawa na Zamek Chojnik,
wznoszący się na wysokości 627 m n.p.m. Pochodząca
z XIV wieku budowla jest może niewielka, ale warto
poświęcić jej kilka godzin. Z głośników umieszczonych
w różnych miejscach zamków odtwarzana jest historia i legenda zabytku. Odpoczywając w cieniu ruin mamy szansę
wysłuchać opowieści o okrutnej księżniczce Kunegundzie
i duchach, które nawiedzają to miejsce... Sam górski szlak
przypomina scenerię rodem z "Hobbita" - jest soczyście
zielony, pełen omszonych skał i ciemnych lasów.
Jeśli mamy do dyspozycji więcej, niż tylko kilka dni urlo-
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pu, możemy pokusić się o zdobycie szczytów po stronie czeskiej. Jeśli natomiast
tęsknimy za miejskim zgiełkiem, w 2,5
godziny autostradą możemy dojechać do
Pragi. Jeśli to ona jest głównym celem
naszej podróży, nie zapomnijmy o urokliwym miasteczku w centrum Karkonoszy,
w którym w mig zapomnimy o stresie
i zmartwieniach dnia codziennego.

In English

FROM KARPACZ TO
THE KARKONOSZE
MOUNTAINS

21

pane or Kościelisko. Instead, it’s frequented by Czechs, Slovaks,
Hungarians or even Scandinavians. The accommodation base
is quite large – even in the peak season you can find a place not
only at a campsite, but also in a room, an apartment or at a SPA
hotel. Restaurants aren’t expensive and shops are easily accessible. Admittedly, it’s difficult to move around the town by car, but
since the area is rather small, it shouldn’t pose any problems, and
tourist tracks can be easily reached from every part of the town.
However, getting to the centre itself is no mean feat, because…
everything is uphill! Thanks to this, the town is surrounded with
mountain streams, and their pleasant murmur accompanies
tourists at all times.
What can be irritating in the centre of the town is the overwhelming plethora of souvenirs straight from the Tatras. For
example, you can buy smoked sheep's milk cheese (that every
single day is brought there from Zakopane, because they don’t

Beautiful landscapes, demanding routes
and wild nature that can be encountered
in Tatra National Park are unquestionable
assets of the Tatras. But the mountains
have their drawbacks too – crowded trails,
queues to the mountain tops, high prices,
problems with finding accommodation
and traffic jams. If we visit Zakopane
during the peak season, we run the risk of
coming back from our holidays in a rather
foul mood, and not very well rested at that.
Keeping this in mind, it’s worth going to
Karpacz and spending a couple of days
climbing the Karkonosze mountains!
Karpacz is a small town in the Lower
Silesian Voivodeship. It is located in the
western part of the Sudetes – they are
a small (at least in comparison with the
Carpathians) mountain range that Poland
shares with its southern neighbour, the
Czech Republic. The highest peak of the
Sudetes is Mount Śnieżka which is 1603
metres AMSL (whereas the most popular,
but still not the highest mountain in
Poland, Giewont, is almost 300 metres
higher!). The highest mountain range in
the Sudetes to which the peak belongs
are the Karkonosze mountains. And if
we want to go there, our small Karpacz
constitutes a great starting point.
The town itself is not overcrowded,
chiefly because it’s not as prominent in the
common consciousness of Poles as Zako-

ZDJĘCIE: URZĄD MIASTA KAZIMIERZ

Polish mountains don’t have to be
expensive, crowded or physically
challenging. In the south of Poland,
everybody will find something to their
liking. If you want to see for yourself, it
would be worthwhile to go to Karpacz
this summer, even for a couple of days!
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even graze sheep in the Karkonosze mountains), shepherd’s axes
and mountain hats (which are part of the style from Zakopane;
on top of that, the style itself has come to life relatively recently!)
and a whole gamut of other things that are totally unrelated to
the region. Moreover, what dominates in restaurants is chiefly
“mountain food,” even though the cuisine from Lower Silesia has
a lot to offer as well.
In the town itself, we’ll find several attractions that are
worth visiting. Without a doubt, the greatest of them is the
mysterious Vang stave church. It’s an Evangelical parish
church that was moved to Poland from the Norwegian town
of Vang in the first half of the 19th century. The building was
erected at the turn of the 13th century, and 500 years later it
was taken apart and transported to Karpacz. Of course, not
in its entirety – today’s church comprises about 7% of the
original building. The rest was reconstructed in accordance to
drawings. Surprisingly, it was accomplished without one single
nail! In the temple, we can find mysterious runes, numbers and
signs; and can also go to the nearby cemetery to visit graves
of people who died either a natural or a tragic death in the

Karkonosze mountains. Amongst the
people buried there is Tadeusz Różewicz,
a great Polish poet and dramatist.
In the Karkonosze mountains, we can
admire several charming waterfalls. One
of them is situated in the heart of Karpacz.
The Wild Waterfall was created thanks
to weirs of the unpredictable Łomnica
river. In summer, it’s surrounded with
lush vegetation, the shade of which will
give us some respite and shelter from the
scorching sun.
Irrespective of the place of our lodging
for the night, tourist tracks in Karpacz
are always easily accessible. The routes
are not long, it’s not difficult to plan
them, and they are not very demanding
either. You don’t have to set out for the
mountains early in the morning to be
ahead of other people, or get back before

PODRÓŻE
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the sunset. But if we still want to face
our weaknesses, we can choose uphill
routes for ascents and downhill routes for
descents – in other words, the opposite to
what most of tourists do. Still, the biggest
challenge is posed by Mount Śnieżka
which can be climbed in several hours.
This particular mountain, however, can
be very treacherous, and we need to be
very well prepared to climb it – not without a reason does its name mean “snowy,”
since even during the hottest summer it’s
very cold on its top!
It is also worth making a trip to Śnieżne
Kotły. Majestic rocks that tower over
ponds and green meadows will compensate for our hardships in climbing to the
relay station located on the top. On this
trail, we can enjoy overwhelming peace

ZDJĘCIE: URZĄD MIASTA KAZIMIERZ

ZDJĘCIE: PIXABAY.COM

and quiet complimented by the murmur of water, wonderful
landscapes and relatively wild tracks. For what awaits us is a walk
through dark forests with protruding, gnarled tree roots, a crossing over rocks submerged in water (it would be advisable to buy
waterproof trekking boots!) and a hike through high grass…
One of the easier routes is the one leading to the Chojnik
Castle located 627 metres AMSL. The building, dating back to
the 14th century, may seem small, but it would be a waste not
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to spend several hours on sightseeing. In different corners of
the castle we can come across loudspeakers through which the
history and the legend of the castle are played. As we rest in
the shade of the ruins, we have a chance to listen to the tale of
the ruthless princess Kunegunda and stories about the ghosts
that haunt this place… The mountain track itself looks like
a scenery straight from “Hobbit” – it’s bright green, full of
mossy stones and dark woods.

If we have more than just several days of vacation at
our disposal, we can make a bid to climb mountains
on the Czech side. And if we miss the urban hustle and
bustle, in 2,5 hours we can reach Prague using the motorway. If it is Prague that is the chief goal of our travel,
let’s not forget about the charming town in the centre of
the Karkonosze mountains, in which we’ll quickly forget
about stresses and problems of everyday life.
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K AZIMIER Z DOLNY
– MAGIA NAD WISŁĄ
Kazimierz Dolny - małe miasteczko nad Wisłą – to jeden z najbardziej
urokliwych zakątków w Polsce. Niegdyś miasto królewskie, dziś
„szkatułka” wypełniona perłami zachwycającej renesansowej
architektury, malowniczych drewnianych willi, podcieni i ganków.
tekst i zdjęcia: Urząd Miasta Kazimierz

N

iespotykany nigdzie indziej krajobraz Małopolskiego
Przełomu Wisły z górującymi nad doliną rzeki wzgórzami, porozcinanymi gęstą siecią wąwozów, porosłymi
lasami i sadami. Atmosfera dawności i czasu zastygłego w bielejących kamieniach porosłych dzikim winem, ślady żydowskiego „sztetl Kuzmir” oraz tradycja kolonii artystycznej dodają
miasteczku magii i tajemniczości, przyciągając z ogromną siłą
i zapadając głęboko w serce.
Początki Kazimierza Dolnego sięgają średniowiecza. Już
w XI w. istniała tu osada zwana “Wietrzną Górą”. Od końca XIII w. przez Kazimierz biegł jeden z głównych szlaków

handlowych. Z początkiem XX w. miasteczko weszło w „wiek
sztuki”, stając się ulubionym plenerem malarskim i siedzibą
kolonii artystycznej. Po wojnie znów zaczęli zjeżdżać tu malarze pejzażyści, pojawiły się ogólnopolskie festiwale - Kapel
i Śpiewaków Ludowych, filmowy, cykle koncertów organowych,
kultury żydowskiej. I tak jest do dziś.

Zabytki i miejsca

Kościół farny to najstarsza spośród trzech świątyń w miasteczku.
Jej początki sięgają roku 1325. Świątynia rozbudowana przez Jakuba Balina w stylu tzw. „renesansu lubelskiego” (ostatnia przebudo-

PODRÓŻE
travel

27

powstałe w 1615 r. Ich właścicielami byli
bracia Mikołaj i Krzysztof Przybyłowie,
którzy przyozdobili je wizerunkami
swoich świętych patronów (stąd nazwy).
Całość fasad wieńczą okazałe późnorenesansowe attyki.
Mięćmierz to średniowieczna osada,
której mieszkańcy trudnili się flisactwem
i rybołówstwem. Dziś stanowi niemal żywy
skansen. Wyjątkowa drewniana zabudowa
nadaje jej niezwykłego charakteru. Kilka
chałup i stodół nadal krytych jest strzechą.
Pierwsze wzmianki o Górze Trzech
Krzyży pochodzą z XVI w. Krzyże przez
lata były odnawiane i konserwowane lub
wręcz rekonstruowane. Ich symbolika nawiązuje do upamiętnienia epidemii z początków XVIII w. Odnoszą się do tego
napisy widniejące na środkowym krzyżu.
Panoramę rozciągającą się ze wzgórza
można zaliczyć do niepowtarzalnych.
Lessowe wąwozy stanowią jedną z największych atrakcji związanych z Kazimierzem Dolnym. Ich gęstość przekracza
10 kilometrów długości na 1 km2 . Do
najbardziej znanych należą: Korzeniowy
Dół, Plebanka i Granicznik. Ten pierwszy
nie jest zbyt długi, w sam raz na spacer
nawet z dziećmi, a kilkumetrowej wysokości ściany porośnięte korzeniami drzew
wprost zachwycają swoimi kształtami.

Imprezy i festiwale

Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych
(czerwiec) to cykliczna impreza, promująca kulturę ludową i folklor. Biorą w niej
udział kapele ludowe, instrumentaliści
grający na tradycyjnych instrumentach
i zespoły śpiewacze. Wydarzeniu od
lat towarzyszą Targi Sztuki Ludowej.
Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych to
najbarwniejsza, najgwarniejsza i najbardziej rozśpiewana kazimierska impreza.
Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi
(sierpień) to święto filmowej różnorodwa w latach 1610-1613). Kościół kryje we wnętrzu
m.in. najstarsze w Polsce organy z 1620 r.
Zamek wzniesiony został w XIV w. Pierwotną twierdzę tworzyły kamienne, sięgające
wysokości 7 metrów mury, z czworokątną
wieżą w narożniku. Mury otaczały obszerny,
nieregularny dziedziniec. Zamek i wieża to
wspaniałe punkty widokowe.
Kamienice Przybyłowskie pod św. Mikołajem i św. Krzysztofem - jedne z najsłynniejszych polskich kamienic epoki renesansu,

POCZĄTKI KAZIMIERZA DOLNEGO
SIĘGAJĄ ŚREDNIOWIECZA. JUŻ W XI W.
ISTNIAŁA TU OSADA ZWANA “WIETRZNĄ
GÓRĄ”. OD KOŃCA XIII W. PRZEZ
KAZIMIERZ BIEGŁ JEDEN Z GŁÓWNYCH
SZLAKÓW HANDLOWYCH.
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ności, najprzyjemniejsza impreza lata. Festiwal stał się jedną
In English
z największych filmowych imprez prezentujących najcenniejsze
KAZIMIERZ DOLNY
polskie i zagraniczne produkcje. Ideą, która przyświeca orga–
MAGIC BY THE VISTULA
nizatorom, jest łączenie twórcy z odbiorcą literatury, muzyki,
Kazimierz
Dolny – a small town by the Vistula – is one of the most
plastyki, fotografii, czyli wszystkich dyscyplin, z których czerpie
charming places in Poland. Once a royal town, today it’s a “jewel
X Muza. Siłą festiwalu jest możliwość codziennego spotkania
z artystami - czerwony dywan zastąpiliśmy kawiarnią festiwalo- casket” filled with pearls of awe-inspiring Renaissance architecture,
as well as picturesque wooden villas, arcades and porches.
wą, w której każdy może spotkać swoich ulubieńców.
Kazimiernikejszyn (lipiec) to wydarzenie, które funduje
Unique landscape of the Lesser Poland Gorge of the Vistula feaprzygodę daleko wykraczającą poza tradycyjne festiwalowe
tures hills that tower over the valley, are criss-crossed with a dense
ramy. Koncerty żywiołowe, grane przez muzyków, którzy nade
network of ravines and are overgrown with forests and orchards.
wszystko cenią zabawę i kontakt z publiką. Do tego pełen relaks
The atmosphere of a bygone era, time captured in albescent stones
na półdzikiej plaży, w lesie i kazimierskich wąwozach, z hawreathed with wild grapevines, traces of Jewish “sztetl Kuzmir”
makami, leżakami, strefa nudy, kanioning, pływanie łodziami
and the tradition of an artistic colony make the town magical and
pychowymi oraz silent disco w środku miasta.
mysterious, which attracts visitors and leaves an indelible mark in
Kazimierski Jarmark Świąteczny (grudzień) połączony jest
everyone’s hearts.
z Kiermaszem Smaków Regionalnych „Zasmakuj w Kazimierzu”,
The beginnings of Kazimierz Dolny date back to the Mediaeval
podczas którego można spróbować tradycyjnych potraw regioAges. As early as in the 11th century, there was a settlement called
nalnych, świątecznych, produktów ekologicznych itp. Najwięk“Wietrzna Góra” (Pol.: “Windswept Hill”) there. At the turn of
szą atrakcją dla najmłodszych uczestników Jarmarku jest przythe 20th century, the town entered “the age of art,” becoming one
jazd na kazimierski rynek Mikołaja ze słodkimi upominkami.
of the favourite locations for painters and the seat of the artistic
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Events and festivals

colony. After the war, it started to attract landscape painters again,
and there appeared national festivals too, such as the Festival of
Folk Bands and Singers, a film festival, a festival of Jewish culture
and cycles of organ concerts. And it’s been like this ever since.

Historical monuments and sites

Parish church of St. Bartholomew and John the Baptist is the oldest of three temples in the town. It dates back to 1325. The temple
was expanded by Jakub Balin in the style of “Lublin Renaissance”
(the last renovation was carried out in years 1610-1613). The church
boasts e.g. the oldest organ in Poland that dates back to 1620.
The castle in Kazimierz Dolny was built in the 14th century. The
original fortress was made up of 7-metre-high stone walls with a quadrangular tower in the corner. The walls surrounded a vast, irregular
yard. Both the castle and the tower constitute great viewpoints.
Built in 1615, St. Nicholas and St. Christoper Tenement Houses
are ranked amongst the most famous Polish tenement houses
of the Renaissance era. They belonged to brothers Mikołaj and
Krzysztof Przybyłowie who decorated them with images of their
patron saints (hence the houses’ names).The façades are crowned
with late-Renaissance attics.
Mięćmierz is a mediaeval settlement whose inhabitants occupied
themselves with rafting and fishing. Today, it constitutes an almost
living heritage museum. Unique wooden buildings make the whole
place exceptional. Several huts and barns still have thatched roofs.
First mentions of the Three Crosses Hill date back to the 16th
century. The crosses were renovated, maintained and sometimes
almost reconstructed. Their symbolism, especially inscriptions on
the middle cross, refers to the epidemics that broke out in the first
years of the 18th century. The panorama visible from the hill is
truly unforgettable.
Loess ravines are amongst the greatest attractions connected
with Kazimierz Dolny. Their density exceeds 10 kilometres in
length per 1 km2. To the most famous ones belong Korzeniowy
Dół, Plebanka and Granicznik. Korzeniowy Dół is not very long,
perfect for a walk even with children, and the shapes of several-metre-high walls overgrown with tree roots are simply breathtaking.

The Festival of Folk Bands and Singers (held in June) is an annual
event promoting folk culture and folklore. The participants are
folk bands, instrumentalists playing traditional instruments and
vocal groups. For years, the event has been accompanied by the
Folk Art Fair. The Festival of Folk Bands and Singers is the most
colourful, bustling and song-filled event in Kazimierz Dolny.
Two Riversides Film and Art Festival (held in August) is a holiday of cinematic diversity and the most pleasant summer event.
The festival has become one of the biggest film festivals presenting
the most valuable Polish and foreign productions. The organizers’
idea is to connect creators with the recipients of literature, music,
fine arts, photography, in other words, all disciplines of the Tenth
Muse. The greatest advantage of the festival is the possibility to
meet artists – instead of the red carpet, we can visit a festival café
in which everyone can meet their favourite creators.
Kazimiernikejszyn (held in July) is an event which constitutes an
adventure that goes far beyond traditional festival frames. It features
lively concerts, performed by musicians who, above all, value fun
and contact with their audience. The added advantage is relaxation
on a half-wild beach, in a forest and in ravines, with hammocks or
deckchairs; we can also choose the Boredom Zone, canoeing, paddling down in boats or a silent disco in the heart of the town.
Christmas Market in Kazimierz Dolny (held in December) is
combined with the Regional Food Fair called “Delight in the
Taste of Kazimierz,” during which you can try traditional local
dishes, Christmas delicacies, ecological food, etc. The greatest
attraction for the youngest participants is the arrival of Santa
Claus with sweet gifts.
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KULINARNE
ZACHWYTY

NAD WISŁĄ

tekst: Paweł Durkiewicz zdjęcia: Mat. prasowe

Wśród wielu specjałów hotelowej restauracji dużą
popularnością wśród gości cieszy się sałatka (na zdjęciu po
lewej), która podawana jest z sezonowaną polędwicą wołową, domowym winegretem, kremem balsamicznym oraz
owocami letnimi z Lubelszczyzny. Dla dodania całości charakteru oprószana jest ziarnami czarnuszki. Wielką gratką
dla smakoszy jest też pierś z kaczki w karmelizowanych
owocach sezonowych podana na puree marchewkowym
z palonym kalafiorem romanesco (na zdjęciu po prawej).

In English

CULINARY DELIGHTS
ON THE VISTULA

B

ędąc w Kazimierzu Dolnym warto zatrzymać się
w Pensjonacie Kazimierskim - eleganckim i nowoczesnym obiekcie, harmonijnie wkomponowanym w architekturę miasta. W obiekcie znajdziemy cenioną restaurację,
serwującą dania z różnych stron świata. W ofercie noclegowej
są 24 komfortowe pokoje i apartament de luxe.

If you visit Kazimierz Dolny, it would be worthwhile to
stay at Pensjonat Kazimierski – an elegant and modern
building, harmonious with the town’s architecture. Inside, we’ll find an esteemed restaurant that serves dishes
from all over the world. In the accommodation offer,
there are 24 comfortable rooms and a deluxe apartment.
What is especially popular among many delicacies
served in the hotel restaurant is a salad (left) which is
served with seasoned beef sirloin, homemade vinaigrette
dressing, balsamic cream and summer fruit from Lublin
area. To make it even more exceptional, it’s sprinkled with
nigella. Gourmets will be also very pleased with a duck’s
breast in caramelised seasonal fruit served on carrot purée
with smoked romanesco cauliflower (right).
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ELEGANCJA

Z BURSZTYNEM W TLE

Marka BATYCKI to synonim klasycznej elegancji.
Skórzane torebki, portfele, aktówki i akcesoria sygnowane
logo firmy znane są Polkom i Polakom od dekad. Dzisiaj
to jedna z najstarszych firm w kraju zajmujących się
wyrobem najwyższej jakości galanterii skórzanej.
tekst: PROT zdjęcia: Mat. prasowe

O

becnie znakiem BATYCKI
sygnowana jest wąska grupa
produktów. To przede wszystkim
damskie torebki projektowane z myślą
o najbardziej wymagających klientkach,
ale także mniejsza galanteria, jak portfele
czy torby podróżne. Wyroby są nie tylko
piękne, ale również użyteczne. Świadczą
o elegancji, a jednocześnie są wygodne
i dopasowane do potrzeb klientów.
Skórzane torebki, portfele, rękawiczki, aktówki, breloki, etui, kosmetyczki
wykonane są ręcznie z najwyższej jakości
skór. Od 2000 roku wszystkie produk-

ty sygnowane są charakterystycznym
bursztynowym oczkiem, który jest nie
tylko znakiem elegancji i piękna, ale też
przypomina o pomorskich korzeniach
firmy. Na Pomorzu wierzymy, że „Złoto
Bałtyku” uwalnia dobrą energię, a osobie
go noszącej zapewnia pogodne usposobienie i życie w harmonii.
Firma powstała w 1948 roku w Gdyni,
a jej znakiem rozpoznawczym od zarania
były najwyższej jakości produkty i solidne,
ręczne wykończenie. Wyroby sygnowane
logo firmy wzbudzały uznanie u każdego,
kto się z nimi zetknął. Tak zresztą jest i dziś.

W fabryce na Dolnym Mieście w Gdańsku pracują projektanci, osoby zajmujące
się ręcznym szyciem skór oraz specjaliści
sprzedaży. Cały zespół pielęgnuje tradycję, jednocześnie śledząc światowe trendy.
W swojej ofercie BATYCKI posiada zarówno modele klasyczne, jak i nowoczesne,
dla odważnych klientek, które nie boją się
eksperymentów. Z myślą o nich dwa razy
w roku tworzone są kolekcje sezonowe.
Zmieniają się wtedy rodzaje skór, faktury,
kolory. Zdaniem projektantów firmy te
eksperymenty są dozwolone, bo tradycja
i innowacja w modzie idą w parze.
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WSZYSTKIE WYROBY SYGNOWANE
BURSZTYNOWYM OCZKIEM FIRMY BATYCKI
CHARAKTERYZUJE KLASYCZNY UMIAR,
NOBILITACJA SZCZEGÓŁU I NIEPOWTARZALNOŚĆ.

Wszystkie wyroby sygnowane bursztynowym oczkiem firmy BATYCKI
charakteryzuje klasyczny umiar, nobilitacja szczegółu i niepowtarzalność.
Zgodnie z filozofią firmy kobieta, która sięga po produkt marki BATYCKI,
ma poczucie, że otrzymuje coś więcej
niż piękny przedmiot.
Więcej na www.pomorskie-prestige.eu

In English

ELEGANCE WITH
AN AMBER TWIST
BATYCKI brand is a synonym of classic
elegance. Leather bags, wallets, briefcases and other accessories bearing the
company's logo have been well known to
Polish men and women for decades. This
is one of the oldest companies in Poland
which deals with manufacture of the best
quality leather goods.
Today, BATYCKI logo is given to a selected group of leather goods. The company's
flag products are women’s bags designed
for the most demanding clients. The other
goods include smaller leather products,
such as wallets, purses and suitcases. The
goods are not only beautiful, but also functional. They are elegant, comfortable and
adjusted to the customers’ needs.
Leather bags, wallets, gloves, briefcases,
pendants, etuis, make-up bags – all those
products are made manually from the best
quality skins. Starting from 2000 they
are marked with a characteristic logo – an

amber eye which is not only a sign of elegance and beauty, but also reminds of the
company’s regional background. Here in
Pomorskie we believe that amber releases
good energy and provides its owner with
joyful temper and life in harmony.
BATYCKI was established in 1948 in
Gdynia. Its best quality products have
been a distinctive feature thanks to their
reliable and manual finish from the very
beginning. The goods signed with the
company's logo have always satisfied the
clients' needs. So it is today.
Designers, tailors and sales specialists
work in the factory located in Dolne Miasto (Lower City) in Gdansk. This engaged
team of employees takes care of tradition,
at the same time following world trends.

BATYCKI offers both classic and
modern models, for clients who dare
to experiment. For those clients the
company releases a seasonal collections.
Then what changes is the types of
leather, colours and textures. BATYCKI
designers claim the experiments are allowed, because tradition and innovation
go hand in hand in fashion.
All the goods provided with the BATYCKI amber eye are characterized by classic
moderation, attention to detail and extraordinary care for originality. According to the
company’s philosophy, a woman who reaches for BATYCKI, feels that she is offered
much more than just a beautiful product.
More at www.pomorskie-prestige.eu

LUDZIE
people

M(Ł)ODA POLSKA
Katarzyna Rosłaniec od początku swojej filmowej drogi idzie
pod prąd – czy to w tematach, które porusza, czy w sposobie
opowiadania. W swoim najnowszym filmie Szatan kazał tańczyć po
raz kolejny dzieli widzów. Tym razem zaglądając w świat pokolenia
bez zasad, żyjącego wieczną kreacją.
tekst: Jacek Górecki zdjęcia: Matylda Rosłaniec

Mimo wątpliwości nakręciłaś film, formalnie
trudny w odbiorze.
Po pierwszych pokazach okazało się, że widzowie
największy problem mają z formą. I nie winię ich
za to, po prostu większość z nas jest wyedukowana na kinie, które powinno wyglądać tak, a nie
inaczej. A ja zaproponowałam im obraz, który
składa się z dwuminutowych scen, które nie
tworzą klasycznej historii. To od widza zależy,
w jakiej kolejności będzie chciał je sobie zmontować. Bo po co kręcić film bez konkretnej historii.
Przez rok czekaliśmy, aż któryś z dużych europejskich festiwali zdecyduje się pokazać ten film.
Nikt się nie zdecydował. Dopiero festiwal South
By Southwest w Stanach nas zaprosił do prograKiedyś marzyłaś o Młodej Polsce?
mu. To festiwal, który na tamtym kontynencie
To był czas, kiedy myślałam o zrealizowaniu
pokazuje filmy, które w przyszłości wyznaczają
filmu o Stanisławie Przybyszewskim. Później
trendy. Na otwarcie tego festiwalu pokazywany
dowiedziałam się, że jednak ktoś taki film ma
był Song to Song Terrence’a Malicka. Byłam kilka
zrealizować. Tamta epoka bardzo mnie pociądni temu na tym filmie i bardzo dziwnie czułam
gała, ich otwarty styl życia. Ale szybko o niej
się wychodząc z kina. Song to song oznacza
zapomniałam, bo doszła do mnie realność, że
na takie filmy potrzeba dużo pieniędzy. W ogóle życie od piosenki do piosenki. Bez większego
celu i konkretnej drogi. A twórczość to według
zastanawiam się, jak to będzie w niedalekiej
przyszłości z tym zawodem. Mogę rozważyć zro- głównej bohaterki daje nam iluzje istnienia. Ten
bienie filmu z małym budżetem, albo próbować film nie ma historii, za to są wspaniałe sceny. To
zrobić film za granicą. Mam jednak nadzieję, że jak sfilmowane, zmontowane i ile emocji dają
aktorzy sprawia, że ten film chłonie. A przynajnie będzie takiej potrzeby, bo robienie filmów
mniej ja go chłonęłam, bo po 15 minutach z sali
bez pieniędzy bardzo te wszystkie filmy krzywzaczęły dochodzić głosy: kiedy w końcu zacznie
dzi. Natomiast robienie filmów poza Polską,
się coś dziać. A po ostatniej scenie okrzyk: No
w oderwaniu od codziennej rzeczywistości,
w końcu. No cóż...
w jakiej się żyje, krzywdzi je jeszcze bardziej.

Jakbyś mogła przenieść się w czasie do epoki,
w której chciałabyś żyć, to co to byłyby za lata?
Wspaniale byłoby, gdyby każdy miał taką
możliwość i moce, by przenosić się w czasie jak
Woody Allen wraz z bohaterami swoich filmów.
Ale on ma na to budżet. Moja rzeczywistość
jest inna i żyję tu i teraz. Nie zastanawiam się
nad tym, gdzie byłoby lepiej, nawet w swoich
filmach trzymam się teraźniejszości. Ona mnie
ciekawi, lubię ją obserwować i wcale nie uważam, że jest taka zła jak się słyszy dookoła. Ale
przyznaje się, że kino historyczne pojawia się
w moich marzeniach.
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Dzisiaj każdy temat może być poruszony, istotniejsze jest,
w jaki sposób będzie pokazany. A my wciąż o tym zapominamy.
Dokładnie! My wciąż do kina chodzimy na konkretną historię, to nas interesuje, drugorzędną sprawą jest to, jak to jest
zrobione. Mnie interesuje sposób opowiadania, świat wykreowany, a nie to, kto zabił i czy będzie na koniec napis happy
end. W moim filmie nie ma początku i końca, ja pokazuję
skrawki z życia mojej bohaterki.
Ten brak zasad w twoim sposobie opowiadania łączy mi
się ze światem bohaterów tego filmu. Oni, pozbawieni
jakichkolwiek zasad i wartości, żyją dokładnie takimi
skrawkami.
To świat pokolenia, które zaobserwowałam, pokolenia, o którym bardzo często słyszę na pokazach, że jest nieprawdziwe.
Ale właśnie często mówią to ludzie, którzy styczności z takimi ludźmi nie mają albo nie chcą mieć. To taka nowa Młoda
Polska pokolenia, które żyje bez zasad, bo tak też jest modnie.
Żyje chwilą, bo tak jest im wygodniej, nie musząc tylko pozornie ponosić żadnych konsekwencji. Przeczytałam w jednej
recenzji, że główna bohaterka neguje świat celebrycki, ale
z drugiej strony się nim fascynuje. Tylko że my jesteśmy
dokładnie tacy. Niby to krytykujemy, a gdy przyjdzie co do
czego, sami łapiemy się na tym, że śledzimy ten pudelkowy
syf. Trudno się nam do tego przyznać.
Pokolenie, o którym opowiadasz w filmie, ulega różnym
modom, także na bycie artystą.
Często to słyszę, że jak chcesz być artystą, to wystarczy, że pojedziesz do Berlina. Dzisiaj każdy „fajny” chłopak czy dziewczyna
muszą coś tworzyć. Jedni kręcą filmy, inni śpiewają, projektują
ubrania, robią zdjęcia, od razu nazywając się artystami. Bo przecież jak powiesz w towarzystwie nowo poznanych ludzi, że jesteś
artystą, to stawia cię to znacznie wyżej, niż gdybyś powiedział,
że pracujesz w banku. Straszne, ale niestety tak jest. Dlatego nakręciłam ten film, żeby zwrócić uwagę nie na problem ludzi, którzy nie mają styczności z takim pokoleniem, tylko właśnie tych,
którzy tak żyją na co dzień, nie zauważając swych ułomności
i destrukcji. Im się wydaje, że przecież tak wygląda spełnienie,
przecież jak nie wyjdzie mi z chłopakiem, zawsze mogę znaleźć
innego, tak samo ze znajomymi czy karierą.
Co było impulsem do opowiedzenia tej historii?
Usłyszałam reportaż radiowy o dwudziestoparoletniej Koreance,
która jeździła po Europie, szukając facetów, z którymi mogłaby uprawiać seks. A przyjechała tylko dlatego, że uważała, że
jest brzydka i w Korei nikt na nią nie zwracał uwagi. Problem
polegał na tym, że cały czas nosiła ze sobą przyklejony aparat,
który utrzymywał przy życiu jej serce, ale do tego potrzebowała
emocji, więc dostarczała sobie ich poprzez przypadkowy seks.
To wszystko łączy się z imprezami i używkami. Ten egoizm
mnie przeraża. Nie wiem, jak było kiedyś, ale dzisiaj obserwuję, nawet wśród swojego otoczenia, jak bardzo narkotyki stały
się normalnością. Nikt nie dziwi się, że na imprezie większość
chodzi naspeedowana. Tylko po co, skoro później takie spotkania nic nam nie dają, przecież i tak nikt nas nie słucha, ba, my
o sobie nic nie wiemy.
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Rozmawiamy o pokoleniu bez zasad. Jaką najważniejszą
zasadę wyniosłaś z domu?
Żeby nie krzywdzić ludzi. Udaje mi się to, chociaż jest to piekielnie trudne. Wiadomo, łatwiej jest żyć, kiedy patrzysz tylko
na siebie, żeby tobie było wygodniej. Ja mam to bardzo mocno
zakodowane, nawet do tego stopnia, że jak przychodzą do
mnie ludzie naprawić pralkę, to myślę, czy aby na pewno nic
im nie potrzeba i czy się komfortowo czują w pracy. Staram
się być z ludźmi jak najbliżej, szczególnie z tymi najbliższymi.
No dobrze, to dlaczego zdecydowałaś się na bycie reżyserką, żeby nie powiedzieć artystką?
Bo nie wiedziałam, co mam robić (śmiech). Czyli jestem jak
moi bohaterowie? A tak poważnie, wiedziałam, że nie będę
potrafiła się utrzymać w jednym temacie - pracy. Skupianie
się codziennie na jednej rzeczy sprawiałoby mi problem.
Chociaż wcale nie mówię, że kręcenie filmów jest łatwiejsze.
Wkładam w to dużo pracy, nie mam za wielu znajomych,
bo też nie miałabym czasu dla wszystkich. Tym bardziej że
w moim życiu pojawił się mój syn Ernest i to z nim dzielę
teraz ten czas. Znam takich „artystów”, którzy są bardzo
płodni i potrafią stworzyć coś w zawrotnym tempie, od razu
wrzucając to do internetu, tylko z tego internetu to bardzo
szybko znika. Ja każdemu kolejnemu filmowi poświęcam
swój czas i celebruję to, poznaję swój pomysł, klaruję go. To
mi się w tym zawodzie podoba najbardziej.
Wolny zawód?
To kolejna idiotyczna moda. „Chcę być wolny i wykonywać wolny zawód.” Ale przecież to nic nie oznacza. Bycie
reżyserem, projektantką ubrań czy malarzem nie daje nam
wolności, tylko to, w jaki sposób żyjemy ze sobą i przede
wszystkim z innymi ludźmi.
Gdybyś miała skomentować kondycję dzisiejszego świata
jednym z dwuminutowych kadrów twojego najnowszego
filmu...
To chyba byłaby moja ulubiona scena. Mówi bardzo dużo
o nas wszystkich. Karolina, główna bohaterka, żeby zwrócić uwagę ludzi, żeby coś zmienić w swoim życiu, które
z czasem zwyczajnie staje się nudne, wkłada pod bluzkę
nadmuchany balon, udając, że jest w ciąży. Właśnie, ciągle
traktujemy życie jako zabawę, zapominając, że najważniejszy do szczęścia jest człowiek, nie kreacja. I może to banalne,
co powiem, ale nie ma nic piękniejszego niż mieć poczucie,
że nie jest się samotnym, posiadając drugą połówkę.

In English

YOUNG POLAND
From the very beginning of her adventure with film,
Katarzyna Rosłaniec has been going against the tide – be it
in the subjects she broaches or the way she tells stories. In
her newest film, “Szatan kazał tańczyć” (Pol.: “Satan Said
Dance”), she divides her viewers once again. This time she
does so by peeking into the world of generation without
principles that lives off constant creation.

If you were able to travel in time, in which period would you
like to live?
It would be great if everyone had the ability and power to travel
in time like Woody Allen with protagonists of his films. But he
has budget for it. My reality is different, and I live here and now.
I don’t ponder whether some other place would be better, I stick
to contemporary times even in my films. The present intrigues me,
I like observing it and I don’t think it is as bad as people claim it to
be. But I must admit that sometimes I dream of historical films too.
Have you dreamt about Young Poland?
It was the time when I was thinking about making a film about
Stanisław Przybyszewski. Then I learned that someone was already
realizing this idea. I found that epoch very alluring, especially
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people’s open lifestyle. But I forgot about it very quickly, because
I came to realize that you needed a lot of money for such films.
I wonder what will happen with this profession in the foreseeable
future. I can consider shooting a film with a small budget or try to
make it abroad. But I hope it won’t be necessary, because making
films without money is very detrimental to them. And making
films abroad, in detachment from everyday reality in which you
live, is even more detrimental.
Despite those doubts, you shot a film which is very difficult in
reception formally.
After first screenings, it turned out that the greatest problem
the viewers encountered was the form. And I don’t blame them
for it, it’s just that most of us have been educated on cinema

that should follow some specific rules. And
I made a film which is composed of two-minute
scenes that don’t make up any classic story. It’s
up to the viewer in what order they would like
to put them. Because why shoot a film without
a specific story? We’d been waiting one year for
some big European festival to decide to screen
this film. In vain. Only South By Southwest
festival in the United States invited us to join
the program. It’s a festival which shows films
that will set trends in the future. The festival
was opened with the screening of “Song to
Song” directed by Terrence Malick. I went to see
this film the other day, and I felt really strange
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she came here only because she considered herself ugly and
leaving the cinema. “Song to Song” means living from one
thought that no one in Korea would pay any attention to her.
song to another. Without any bigger goal or a specified path
The problem was that at all times she wore an apparatus that
in life. And according to the heroine, creation gives us the
kept her heart alive, but she also needed emotions so she stirred
illusion of existence. This film doesn’t have a story, but it has
them up through casual sex. It is all connected with parties
wonderful scenes. The way it’s shot, edited, the strength of
and stimulants. This egoism terrifies me. I don’t know what it
emotions that the actors show – it all makes the film very
was like in the past, but today – even in my own environment
captivating. At least I was captivated, because after 15 minutes
– I can observe how drugs have become the norm. No one is
or so you could hear shouts from the cinema hall like “When
will something happen at last!” And after the last scene, “Geez, surprised that at a party the majority of participants are stoned.
But what’s the point? After all, meetings like this don’t mean
at last!” Well…
anything, no one listens to us anyway, and we don’t even know
the first thing about each other.
Today every subject can be broached; what’s more important
is the way in which it will be showed. And we still forget
We’re talking about a generation without principles. What
about that.
Yes, exactly! We still go to the cinema to see a specific story, and it is the most important principle you learned at home?
Not to hurt people. I manage to stick to this rule, but it’s awfully
is this story that interests us, how the film is done is of secondary
difficult. It’s easier to live when you’re focused only on yourself,
importance. And I’m interested in how the story is told, how the
on your own convenience. I have it very deeply ingrained, to the
world is created, not in who killed or whether there will be the
extent that when someone comes to fix my washing machine,
“Happy End” caption after the last scene. In my film, there’s no
I worry whether they need anything or feel comfortable doing
beginning and no end, I show fragments of my heroine’s life.
their job. I try to be as close to people as possible, especially to
my dearest ones.
This lack of principles in your way of storytelling corresponds to the world of protagonists showed in this film.
Okay, so why did you decide to become a director, not to say
Devoid of any principles and values, they live off such scraps
“an artist”?
of life.
Because I didn’t know what to do (laughs). So perhaps I’m like
It’s a world of a generation that I’ve observed – a generation
my protagonists? But jokes aside, I knew I wouldn’t be able to
which it is often said to be untrue. But those words are often
spoken by people who don’t have any contact with this generation stick to one thing – job. Focusing every single day on one thing
would be very hard for me. But I’m not saying that shooting
or they simply don’t want to have any contact with it. It’s some
films is easier. I put a lot of work into it, I don’t have many
kind of new Young Poland for a generation that lives without
friends because I wouldn’t find time for everyone. Especially
principles because it’s fashionable this way. They seize the day
that I now have my son Ernest, and it’s with him that I share
because it’s more convenient, because they don’t have to bear any
my time. I know such “artists” that are very prolific indeed and
consequences, at least outwardly. I’ve read in a review that the
are able to create something and upload it to the internet in the
main protagonist rejects the celebrity world, but on the other
blink of an eye, but the problem is that their creation disappears
hand finds it fascinating. But we’re just like that. We criticize
from it very fast. I, on the other hand, devote a lot of time to
it, but at the end of the day, we catch ourselves following this
each of my films, and I celebrate it, I investigate my idea and
gossipy mess. And it’s hard for us to admit it.
clarify it. It’s what I like in this profession the most.
The generation which you show in your film is susceptible to
A free profession?
different fads, also the one to be an artist.
I hear it very often that if you want to be an artist, it’s enough to go It’s yet another idiotic fad. “I want to be free and have a free
profession.” But it doesn’t mean anything. Being a film director,
to Berlin. Today, every “cool” boy or girl has to create something.
a fashion designer or a painter doesn’t give us freedom but
Some people shoot films, others sing, design clothes, take pictures,
a way in which we live with ourselves and, first of all, with other
and call themselves artists straight away. Because if you say to
people.
the people that you’ve just met that you’re an artist, it puts you in
a much higher position; it wouldn’t be this great if you said you’re
If you were to comment on the condition of today’s world
working at a bank. It’s awful, but unfortunately true. That’s why
using one of your two-minute clips from your newest film…
I made this film, to draw attention not to the problem of people
I would probably choose my favourite scene. It speaks volumes
who don’t have contact with this generation, but to the problem of
about us all. Karolina, the main protagonist, to attract people’s
those who live like that every day, oblivious to their shortcomings
attention, to change something in her life that becomes boring
and destruction. They think that’s what fulfilment looks like,
with the passage of time, puts an inflated balloon under her
because if it doesn’t work out with one boyfriend, you can always
shirt and pretends to be pregnant. And that’s it – we constantly
find another one, and it’s the same with friends or career.
treat our life like a game, a play, forgetting that what’s most
important in achieving happiness are people, not creation. And
What propelled you to tell this story?
perhaps it might be cliché, but there’s nothing more beautiful
I heard a radio program about a Korean girl in her twenties that
travelled around Europe, looking for men to have sex with. And than the sense of not being alone, of having your second half.
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TO NIE JEST OPOWIEŚĆ
O CYNAMONOWYCH
BUŁECZKACH
Katarzyna Tubylewicz jest tłumaczką literatury szwedzkiej,
kulturoznawczynią i pisarką. Od 17 lat mieszka w Sztokholmie. Właśnie
wydała książkę o Szwecji, o jakiej nie przeczytacie w kolorowych
czasopismach. „Moraliści” to solidny reportaż o kraju, który mierzy się
z własną renomą najbardziej otwartego państwa świata.
tekst: Sylwia Gutowska zdjęcia: Hanna Jakóbczyk

Jak narodziła się twoja relacja ze Szwecją?
Mieszkam w Szwecji od 17 lat, a znalazłam się w niej
z przyczyn w sumie dość banalnych, choć w moim
życiu oczywiście najważniejszych. Czasem używa się
takiego kiczowatego określenia „emigracja za miłością”. W Szwecji mieszkał mój mąż, który zresztą nie
jest Szwedem, ale polskim Norwegiem, bo wyjechał
z Polski jako dziecko. Mieliśmy w Szwecji pomieszkać,
wcale niekoniecznie zostać na stałe, ale Szwecja okazała się nie tylko bardzo przyjazna dla naszej rodziny,
ale także niezwykle ciekawa dla mnie. W Sztokholmie
skończyłam drugie studia, w tym genialne podyplomowe warsztaty dla tłumaczy literatury pięknej. Moja
przygoda ze Szwecją była od początku przygodą ze
szwedzką kulturą. Dość wcześnie zaczęłam tłumaczyć
literaturę szwedzką, najpierw doskonałe powieści
Majgull Axelsson, potem Jonasa Gardella. Przez 6
lat byłam dyplomatką, szefową Instytutu Polskiego
w Sztokholmie. W jakiś sposób zawsze żyłam pomiędzy dwoma krajami, nigdy się z Polską nie rozstałam
do końca, ale zapuściłam też korzenie w Szwecji. Moja
przygoda z tym krajem trwa, mieszkam w Szwecji,
zdarza mi się wykładać na szwedzkich uniwersytetach,
uczę w Szwecji jogi, ale piszę po polsku. Bardzo dobrze
znam szwedzki, ale nie do końca wierzę w pisanie
w nieojczystym języku, choć znam przypadki wybitnych autorów, którzy dokonywali tej wolty.

piszę. W dodatku jako kulturoznawczyni na każdy kraj
patrzę zdystansowanym okiem antropologa. Szwecja
ma wiele wspaniałych zalet i wiele wad, jak większość
miejsc na ziemi. Jednocześnie jest na tyle inna od
Polski i na tyle ciekawa, że napisałam o niej znacznie
więcej tekstów niż moja ostatnia książka. Przez lata
pisałam dużo o Szwecji do polskiej prasy, wielki popyt
na takie teksty był na przykład przed wejściem Polski
do UE, czyli już dość dawno. Rok temu wydałam
wspólnie z Agatą Diduszko-Zyglewską książkę o promocji czytelnictwa „Szwecja czyta. Polska czyta”, która
jest także opowieścią o szwedzkiej mentalności. Teraz
zdecydowałam się napisać „Moralistów”, bo Szwecja
znajduje się w bardzo ciekawym momencie. Przechodzi przez pewien rodzaj kryzysu tożsamości, któremu
towarzyszy wyjątkowo interesująca debata publiczna.
Chciałam zrozumieć, gdzie teraz Szwecja się znajduje
i jak wybrnie z problemów, które ma. Zwłaszcza, że
są to problemy bardzo uniwersalne i obecne w wielu
krajach współczesnej Europy.

Tytuł jest świadomym nawiązaniem do głośnej
książki Macieja Zaremby Bielawskiego, „Higieniści”
na temat eksperymentów eugenicznych w Szwecji?
Nie myślałam w ten sposób wybierając ten tytuł, ale
rzeczywiście można by się w nim doszukiwać podobnej wymowy. Słowo „moraliści” podobnie do słowa
„higieniści” sygnalizuje pewne kolektywne pragnieCzy to dopiero w trakcie pisania „Moralistów” wyło- nie, pewien społeczny ideał, tym razem nie czystości
rasowej, którą promowała eugenika, ale czystości
nił ci się nie do końca różowy obraz tego kraju?
moralnej. To ostatnie marzenie jest dużo mniej od
Ależ nie, ja od dawna patrzę na Szwecję obiektywnie.
Jestem w uważnym obserwatorem, nie tylko wtedy, gdy eugeniki niebezpieczne, ale ono też może prowadzić
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IDEA, ŻE SZWECJA BĘDZIE
DOBRA NIE JEST JEDNAK CZYMŚ,
CO TOWARZYSZYŁO TEMU
SPOŁECZEŃSTWU ZAWSZE
I RZECZYWIŚCIE NARODZIŁA SIĘ
TAKŻE Z WYRZUTÓW SUMIENIA.
do popełniania radykalnych błędów o negatywnych
konsekwencjach dla jednostek. Na pewno moja książka wpisuje się w tradycję dekonstruowania mitów
na temat Szwecji oraz pokazywania niedoskonałości
opiekuńczego państwa, a tym zajmuje się od lat Maciej Zaremba. „Moraliści” to głos krytyczny i pełen
wątpliwości, ale myślę, że uważny czytelnik dostrzega
w tej książce także morze entuzjazmu i aprobaty dla
szwedzkich marzeń. Nie da się śjednak ukryć, że
nie napisałam książki o cynamonowych bułeczkach,
która powielałaby bajkową opowieść o harmonijnym
Bullerbyn. Takich książek powstało już strasznie dużo
i myślę, że wystarczy.
Czy to nie jest tak, że otwartość, którą Szwedzi uważają za swoją cnotę narodową – o ile słowa „narodowy” można użyć w kontekście tego kraju – wypływa
ze zbiorowego wyrzutu sumienia?
Nigdzie indziej na świecie nie ma chyba kraju, który
tak świadomie dążyłby do tego, by być dobrym i nieść
pomoc potrzebującym tego świata. Idea, że Szwecja
będzie dobra nie jest jednak czymś, co towarzyszyło
temu społeczeństwu zawsze i rzeczywiście narodziła się także z wyrzutów sumienia. Bardzo ciekawie
opowiada o tym w mojej książce Elisabeth Åsbrink
– pisarka, laureatka nagrody Kapuścińskiego. Koncepcja „dobrej Szwecji” pojawiła się w latach 40. zeszłego
wieku. Można nawet podać dokładną datę, bo cezurą
był rok 1943, kiedy Szwecja przyjęła dużą grupę uciekających z Danii Żydów. Przedtem była zamknięta na
uchodźców i, będąc krajem neutralnym, tak naprawdę
sprzyjała nazistom. Szwedzkie społeczeństwo było też
wtedy bardzo homogeniczne. To był kraj, do którego
absolutnie nie chciano przyjmować uchodźców żydowskich i w którym używano na usprawiedliwienie
takiej postawy tak cynicznych argumentów, jak: „Nie
chcemy antysemityzmu, więc nie będziemy przyjmowali Żydów”. Po wojnie Szwecja przeszła jednak
metamorfozę i od momentu, gdy wjechały do niej
słynne białe autobusy z byłymi więźniami obozów
koncentracyjnych, kraj stawał się coraz bardziej
i bardziej otwarty. Szwedzka polityka migracyjna
budowana była przede wszystkim na przyjmowaniu
uchodźców z różnych krajów owładniętych różnymi konfliktami. To była Grecja, Chile za Pinocheta,
Bałkany... W ostatnich dziesięcioleciach do Szwecji

przybywali uchodźcy z krajów pozaeuropejskich, głównie z północnej Afryki i Bliskiego Wschodu. Jest taka miejscowość pod
Sztokholmem, Södertälje, która w czasie wojny w Iraku przyjęła
więcej uchodźców niż całe Stany Zjednoczone.
I Szwecja stała się „mocarstwem humanitarnym”.
Tak. Pojęcia humanitär stormakt używał już Olof Palme (premier
Szwecji w latach 1969-76 i 1982-86 – przyp. red.), który uważał,
że Szwecja będąc małym krajem, może mieć dużą widoczność
i wpływ na losy świata dzięki moralnemu patosowi swojej polityki.
Miała się stać wzorem dla świata. To była bardzo ambitna polityka
zagraniczna, która rezonuje do dziś. Chociaż po kryzysie uchodźczym z 2015 roku Szwecja zaczęła pracować nad ograniczaniem
napływu osób ubiegających się o azyl. W czasie kryzysu przyjęła
największą ilość uchodźców per capita w całej Europie i spowodowało to dużo problemów – przede wszystkim logistycznych.
Brakowało miejsc w ośrodkach dla uchodźców, teraz brakuje
mieszkań. Pojawiło się szereg nowych wyzwań, które sprawiły, że
Szwecja na pewien czas wręcz zamknęła swoje granice, wprowadzając kontrole paszportowe na granicy z Danią. To z polskiego
punktu widzenia nie wydaje się z pewnością zbyt bulwersujące,
ale dla Szwecji to był wielki wstrząs. „Jak to, my zamykamy
granice? Nie przyjmujemy wszystkich uchodźców?”. Sytuacja ta
spowodowała dość poważny kryzys tożsamościowy, który nadal
trwa, choć kontrole na granicach zostały już zniesione.
Ciężko być moralnym wzorem dla całego świata.
Ciężko, bo nawet jeżeli jest się krajem bardzo otwartym, można
popełniać różne błędy, które spowodują, że nowo przybyli wcale
tak szybko nie poczują się częścią społeczeństwa. Paradoks
Szwecji polega na tym, że będąc tak otwarta i humanitarna, ma
jeden z najbardziej zamkniętych rynków pracy. Jest przedostatnia w UE pod względem szybkości, z jaką imigranci się na nim
asymilują. Zajmuje to przeciętnie dziesięć lat, a czasem dłużej.
Przyczyny tego są skomplikowane i trudne do usunięcia. To
nie jest tak, że Szwedzi są hipokrytami – przyjmują uchodźców, a potem nie chcą z nimi pracować (chociaż ten element
też występuje). Główną przyczyną zaistniałej sytuacji jest fakt,
że szwedzki rynek pracy nastawiony jest na specjalistów i na
efektywizację. To rynek, który potrzebuje ludzi wykształconych.
Globalizacja sprawiła, że i w Szwecji właściwie nie ma już fabryk,
a jeśli są, to zatrudniają ludzi do obsługi komputera, a nie do
pracy przy taśmie. W Szwecji jest ogólnie bardzo mało prostych
prac dla ludzi bez wykształcenia. Jedna z moich rozmówczyń
podkreślała, że nawet żeby być sprzątaczką, trzeba dobrze
pisać i czytać, żeby móc opisać środki, których się używało do
sprzątania, bo nawet ono odbywa się w bardzo „specjalistyczny”
sposób. Jednocześnie duża część uchodźców od dziesięcioleci
przybywających do Szwecji to są ludzie niewykształceni, zdarzają się wśród nich nawet analfabeci, na przykład z takich krajów
jak Somalia. Inna rzecz, że problem analfabetyzmu tyczy się
głównie kobiet, które z założenia nie pracują, bo pochodzą z krajów na tyle konserwatywnych obyczajowo, że mają być w domu
z dziećmi. To nie do końca pasuje do kraju, w którym w latach
70. XX w. zniesiono wspólne opodatkowanie małżeństw właśnie
po to, by wypchnąć kobiety na rynek pracy. W Szwecji jest wiele
obiektywnych przeszkód, które nie pozwalają przybywającym
tu migrantom znaleźć zatrudnienia. Mamy dziś całe pokolenie
młodych ludzi na przedmieściach etnicznych, którzy wychowali
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DZIĘKUJEMY KAWIARNI „Z INNEJ PARAFII” W GDAŃSKU
ZA UDOSTĘPNIENIE WNĘTRZ NA POTRZEBY SESJI ZDJĘCIOWEJ.
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Jeżeli znacząco obniżyłoby się stawki
minimalne, pozwalając nowo przybyłym
ludziom wykonywać bardzo proste prace
za małe pieniądze, dałoby się tym ludziom możliwość wejścia na rynek pracy.
Z drugiej strony, szwedzki model płac
tworzony od lat 40., zakłada solidarnościowe planowanie zarobków. Szwedzki
dyrektor banku zarabia jedynie jakieś
cztery razy więcej od przeciętnego
urzędnika. W krajach takich jak Stany
Zjednoczone ta różnica będzie wynosiła
dziesięć-dwadzieścia razy. Szwecja ma
też bardzo silne związki zawodowe, które absolutnie nie chcą się zgodzić na to,
żeby wprowadzać dumpingowe płace. To
brzmi przecież paradoksalnie: bądźmy
solidarni i płaćmy ludziom mniej. Od
razu kojarzy się to z wykorzystywaniem taniej siły roboczej. Jednocześnie
bez obniżenia płac ci ludzie nie będą
w stanie wejść na rynek pracy i stać się
częścią społeczeństwa szwedzkiego. To
jest konflikt tragiczny, w którym nie ma
jednoznacznie dobrych rozwiązań.
Całość rozmowy przeczytacie
na www.anywhere.pl

In English

THIS IS NOT A STORY
ABOUT CINNAMON ROLLS
Katarzyna Tubylewicz is a translator
of Swedish literature, a cultural studies
researcher, and a writer. She has been living in Stockholm for 17 years. She has just
published a book about Sweden, showing a different face of the country from
what we have seen in popular magazines.
‘Moraliści’ (English: The Moralists) is
a substantive reportage about a state confronted with its own reputation of being
the most open country in the world.

się w domach, w których nikt nigdy nie pracował. To rodzi poczucie wykluczenia, braku przynależności i braku szans. Wcale
nie jest tak, że miło jest być całe życie na zasiłku. To nie pozwala
czuć się w pełni praw i możliwości.
W obliczu kryzysu migracyjnego Szwecja stoi przed trudnym
wyborem – obniżyć stawki minimalne i włączyć do pracy
nowo przybyłych, ale za cenę zniesienia żelaznych standardów
płacowych, albo ich nie obniżyć i dalej zderzać się z bezrobociem migrantów.

How did your relation with Sweden
begin?
I’ve been living in Sweden for 17 years,
and I came here for quite common
reasons; still, to me, they were the most
important ones. Some people call it
‘loverelated emigration’, which seems a bit
cheesy. My husband had been living in
Sweden; he’s not a Swede by the way, but
a Polish Norwegian, as he emigrated from
Poland when he was a child. We were
supposed to live in Sweden for a while.
We didn’t plan a permanent stay, but we
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found the country to be really friendly towards our family, as
well as really interesting to me. I completed my second studies
in Stockholm, including brilliant postgraduate workshops for
literary translators. My adventure with Sweden has always been
inseparably connected with Swedish culture. I took up translating
Swedish literature quite early, beginning with perfect novels
by Majgull Axelsson, then Jonas Gardell’s works followed. For
six years, I was a diplomat, the head of the Polish Institute in
Stockholm. I’ve always been living in between these two countries;
I’ve never parted with Poland completely, but I’ve also put down
roots in Sweden. My adventure with this country is still on; I live
in Sweden, I happen to give lectures at Swedish universities, I run
yoga classes in Sweden, but I write in Polish. I speak Swedish
fluently, but I’m not a fan of writing in a foreign language;
although I know some eminent artists who did that and succeeded.

the same time, it’s so different from Poland and so interesting
that I’ve written a number of texts about it; the last book is not
the only one. For many years, I’ve been writing about Sweden
for the Polish press. Such texts were in demand before Poland
had joined the European Union, quite a long time ago. Last year,
together with Agata DiduszkoZyglewska, I published a book
about the promotion of reading entitled ‘Szwecja czyta. Polska
czyta’ (English: Sweden reads. Poland reads), which also describes
Swedish mentality. Now I decided to write ‘Moraliści’ because
it’s been a really interesting period for Sweden. The country has
been undergoing a kind of identity crisis, accompanied by an
extremely interesting public debate. I wanted to understand where
Sweden actually was and how it would resolve the problems it
was confronted with. Especially because these problems are very
universal and present in many European countries.

When did you notice that Sweden is not all beer and skittles?
Was it only when you were writing ‘Moraliści’?
Not at all. I’ve looked at Sweden objectively for a long time. I’m
a keen observer, not only when I write. What’s more, as a cultural
studies researcher, I look at every country from a distanced
anthropological perspective. Sweden has many great advantages,
but also many drawbacks, like most places in the world do. At

Is the title a purposeful reference to Maciej Zaremba Bielawski’s controversial book ‘Higieniści’ (English: The Hygienists), regarding eugenic experiments in Sweden?
To be honest, I didn’t think about it when I chose the title, but
indeed, it may have a similar significance. The word ‘moralists’,
similar to the word ‘hygienists’, signals a kind of collective urge,
a social ideal – this time not of racial purity promoted by eugenics,
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though, but of moral purity. This dream is much less dangerous
than eugenics, but it may also result in making dreadful mistakes
leading to negative consequences for individuals. My book surely
follows the tradition of deconstructing myths about Sweden and
showing the imperfection of the welfare state, which is the field
Maciej Zaremba has been dealing with for years. ‘Moraliści’ is
a critical voice expressing doubts, but I think that careful readers
will also notice my enormous enthusiasm and approval for
Sweden’s dreams. But it’s clear to see that this book is not about
cinnamon rolls, which would reproduce a tale of idyllic Bullerbyn.
There are plenty of such books, and I believe that’s enough.
Don’t you think that this Swedish openness, which they
perceive as their national virtue – if one may use the term
‘national’ in the context of this country – results from their
collective remorse?
I believe that there’s no other country that would strive for being
good and supporting the needy as much as Sweden does. However,
the idea that Sweden will be good hasn’t always accompanied this
nation, and it indeed resulted from remorse. In my book, this
issue is described in a really interesting way by Elisabeth Åsbrink
– a writer and a winner of the Kapuściński Award. The concept
of ‘good Sweden’ was born in 1940s. I can even give you an exact
date; the turning point was in 1943, when Sweden admitted a large
group of Jewish refugees from Denmark. It hadn’t admitted
refugees before that time and, despite being a neutral country, it
actually supported the Nazi. The Swedish society was also very
homogeneous those days. On no account did the country agree to
admit Jewish refugees, supporting that standing with such cynical
arguments as: ‘We don’t want antiSemitism, so we won’t admit
Jews.’ However, after the war, Sweden underwent a fundamental
transformation and since the day when the famous white buses
with former concentration camps’ prisoners entered the country,
it has become more and more open. Its migration policy was
based primarily on admitting refugees from various conflicttorn
countries, including Greece, Pinochet’s Chile, the Balkans, etc.
Within the last decades, refugees from nonEuropean countries,
mainly from northern Africa and the Middle East, have come to
Sweden to seek asylum. Near to Stockholm, there’s a town called
Södertälje, which admitted more refugees during the war with Iraq
than the entire US.
And Sweden has become a ‘humanitarian empire’.
It has. The term humanitär stormakt was already used by Olof
Palme (the Prime Minister of Sweden in 1969–76 and 1982–86 –
editor’s note), who believed that Sweden, despite being a small
country, could be strongly visible on the map of the world
and could have considerable influence owing to its political
moral pathos. It was supposed to set an example to the world.
That foreign policy was highly ambitious and it still prevails.
Nevertheless, after the refugee crisis in 2015, Sweden attempted
to reduce the mass influx of asylum seekers. During the crisis, the
country admitted the largest number of refugees per capita in
Europe, which gave rise to many problems, primarily of a logistical
character. There wasn’t enough room in reception centres, and
now the country faces a problem with housing. A number of
new challenges had arisen, which resulted in closing Swedish
borders for some time and in introducing passport checks on
the border with Denmark. It doesn’t seem alarming from the
Polish perspective, but it was a terrible shock for Sweden. ‘What’s

happening? Are we closing the borders? Aren’t we going to admit
all refugees?’ That situation led to a serious identity crisis, which is
still on even though border checks have already been abolished.
It’s difficult to set an example to the whole world.
It is. Even if the country is really open, it may make a variety of
mistakes, which will make it impossible for refugees to feel like
a part of the society. Sweden is a really open and humanitarian
country, but – paradoxically – it has one of the most exclusive
labour markets. It’s in the last but one position in the UE in
terms of assimilating migrants on the market. On average, the
process takes ten years or even more. Reasons for such situation
are complicated and hard to eliminate. Swedes aren’t hypocrites
– it’s not like they admit refugees and afterwards, they don’t want
to work with them (even though this problem occurs as well).
The key reason for such a situation is the fact that the Swedish
labour market is focused on specialists and their efficiency. This
market requires educated people. Most factories in Sweden
were shut down owing to globalisation, and the remaining ones
employ whitecollars for office work, not bluecollar workers.
There are few simple jobs for uneducated people. One of my
interlocutors stressed that to be a cleaning lady, you need good
reading and writing skills to be able to describe products you’ve
used for cleaning, as even this process is highly ‘specialised’.
At the same time, many refugees who have come to Sweden
for decades are uneducated, even illiterate, people from such
countries as Somalia. On the other hand, in most cases, the
problem of illiteracy concerns women, who don’t work in
principle because they come from conservative countries where
women should stay at home with children. This isn’t in line with
the policy of Sweden, where joint tax returns were abolished
in the 1970s to make women enter the labour market. There
are many objective obstacles hindering migrants from finding
a job in Sweden. A whole generation of young people residing
in the ethnic suburbs was brought up in families where nobody
had ever worked. It leads to a feeling of exclusion and a lack of
belonging or chances. It’s not great to be on welfare all your life.
It makes you feel you lack some rights and opportunities.
Faced with the migration crisis, Sweden has a difficult decision to make – whether it should reduce minimum rates of pay
and include newcomers in the labour market, at the expense
of fixed pay standards, or not to reduce the rates and still be
confronted with the unemployment among migrants.
If minimum rates of pay were considerably reduced, thus allowing
newcomers to carry out simple work for a low pay, they would
be able to enter the labour market. On the other hand, the
Swedish 40-year-old pay model assumes solidarity in remuneration
planning. A CEO of a Swedish bank earns only four times more
than an average office worker. In countries such as the US, this
difference would be between ten and twenty times more. Moreover,
trade unions in Sweden have a really strong position, and they
don’t want to agree on dumping rates. It sounds like nonsense:
to act in a solidary way and pay less. It gives way to an image of
exploiting cheap labour. At the same time, if rates aren’t reduced,
these people won’t be able to enter the labour market and become
a part of the Swedish society. It’s a tragic conflict to which there’s
no one good solution.
To read full conversation, visit www.anywhere.pl
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CZYTANIE WEDŁUG SARAMONOWICZA

Aż tu nagle wpadła mi w ręce książka
not; the birds were singing for real, as if
amerykańskiego przyrodnika Noaha Stryc- thrilled by the fact that after the night –
the shortest night in the year – a new day
kera i okazało się, że ptaki są stworzeniami
was coming. Twenty four hours earlier
tak fascynującymi, iż wyrzucam sobie, że
(that is before I read the book ‘The Thing
tak długo byłem ornitologicznym ignoranwith Feathers’), I would have been furious
tem. Trzeba przyznać, że autor umie tak
to be woken up so early; but at that time,
zajmująco pisać, że już wkrótce czytelnik
I went out to the porch, sat down in
zaczyna ptakom wielu rzeczy zazdrościć.
a chair and observed in delight the sunrise
Tego, że potrafią latać, to oczywiste; ale
welcomed by the singing of the birds.
także zmysłu magnetycznego, który umożI admit that I hadn’t liked those crealiwia przemierzanie tysięcy kilometrów
tures before I read that book, or at least
z wewnętrzną mapą w głowie (łuszczyki,
I had tried to keep away from them.
gołębie), a nawet żołądków ze stali, które
pozwalają bez żadnych skutków ubocznych Holiday experiences from my childhood
Noah Strycker
jeść sępnikom mięso z jadem kiełbasianym, – when as Deyna, Szarmach and Lato in
hantawirusem, a nawet wąglikiem. Czy
one I would step into chicken’s drop„RZECZ O PTAKACH”
wiecie
Państwo,
że
te
ptaki
mają
taki
układ
pings in my grandmother’s yard – had
wyd. Muza, Warszawa 2017
odpornościowy, że ich odchody po zjedzeleft a mark on me, and pigeons, which
would regularly get the balcony of my
O trzeciej trzydzieści obudził mnie śpiew niu pełnego zarazków mięsa są całkowicie
Warsaw apartment dirty, had completed
ptaków. Zrazu wydało mi się, że to jeszcze sterylne? Co więcej, sępniki wydalają je
the picture.
sen, bo do późna czytałem książkę, której na własne nogi, by je zdezynfekować po
And all of a sudden, I came across
właśnie ptaki są bohaterami. Ale nie; pta- wcześniejszym brodzeniu w padlinie. Więc
a book written by Noah Strycker, an
ki naprawdę śpiewały, jakby zachwycone nie taki zły ten ptak, co własne gniazdo
American naturalist, and I found birds to
faktem, że ta noc – akurat najkrótsza noc kala, jak się okazuje.
be so fascinating that I reproach myself
Ale żeby nie kończyć w gównie, proroku – ustępuje dniowi. Jeszcze dwadziefor having been such an ignorant of orniścia cztery godziny wcześniej (czyli przed ponuję Państwu na youtube dowolny
lekturą książki „Rzecz o ptakach”) byłfilm ze słowem „murmuration”. To
thology for that long. I must admit that
bym wściekły, że zostałem tak wcześnie
powietrzne tańce tysięcy szpaków;
the author’s style of writing is so gripping
obudzony; teraz jednak wyszedłem na
kiedy się je widzi, swobodne i doskonałe that after a while, the reader begins to
w locie, rodzą się w człowieku uczucia
envy birds for many things. Firstly, that
taras, usiadłem na krześle i w niekłamaprawdziwie metafizyczne, by stać się
they can fly, that’s obvious; secondly, that
nym zachwycie obserwowałem wschód
– do czego zachęca wszak sama Biblia –
they have a magnetic sense, which allows
słońca witany ptasim trelem.
jak ptaki niebieskie.
them to travel thousands of kilometres
Przed tą książką, przyznaję, nie
with an inner map in their head (buntings,
lubiłem ptaków, a przynajmniej starałem
pigeons); or even that vultures’ stomach
się trzymać od nich z daleka. Dziecięce
In English
is so indestructible and allows them to
doświadczenia wakacyjne – kiedy jako
eat meat with botulin, hantavirus and
Deyna, Szarmach i Lato razem wzięci
even anthrax bacteria. Do you know that
potykałem się na kurzych gównach
TO BE LIKE BIRDS
these birds have such an immune system
na babcinym polu – zostawiły trwały
ślad w mojej psychice, a i gołębie, które
I woke up at half past three to the sound of that even if they eat infected meat, their
droppings are completely sterile? What’s
paskudziły regularnie na mój warszawski birds singing. At the beginning, I thought
more, vultures defecate on their own legs
balkon również dołożyły do tego swoją
I was still dreaming, as I had been reading
in order to disinfect them after wading in
nieprzyjemną kropkę nad i.
a book about birds late at night. But I was
carrion. So it turns out that it’s not an ill
bird that fouls its own nest.
But not to end in shit, I suggest you
ANDRZEJ SARAMONOWICZ
watch any film at youtube with the
keyword ‘murmuration’. These are aerial
Reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg i dziennikarz.
dances of thousands of starlings; seeing
Autor największych polskich hitów komediowych w XXI w.
them, free and perfect in their flight,
(m.in. „Ciało”, „Testosteron” i „Lejdis”). „Testosteron” - stale
evokes
a truly metaphysical desire to beobecny w teatrach w kilkunastu krajach - jest również jedną
come – to which we are encouraged even
z najpopularniejszych dziś polskich sztuk na świecie. W 2015
by the Bible itself – like heavenly birds.
roku Saramonowicz wydał bestsellerową powieść „Chłopcy”.

Zdjęcie autora: Dorota Czoch, Zdjęcie okładki: swiatksazki.pl

BYĆ JAK PTAKI
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PONIEDZIAŁEK
NIEZWYCIĘŻONY

Zdjęcie: Jonatan Pie

N

oc była fatalna. Byłem jakiś niespokojny, więc strasznie
się wierciłem. Na dodatek wiało, jakby się kto powiesił,
i lało tak, że mało nie powybijało mi szyb. Co tu dużo
gadać, nie wyspałem się.
Byłem spóźniony jeszcze zanim zwlokłem się z łóżka. A zwlokłem się zły. Był poniedziałek.
Na przystanku SKM jakaś kobieta robiła awanturę facetowi.
W pociągu jakaś baba zaczęła wrzeszczeć na faceta, że się nie
przesunął, jak chciała przejść. W sklepie dziadek awanturował się ze sprzedawczynią, bo poprosiła go, żeby zostawił koszyk przed kasą, a on przecież chciał wrzucić do niego zakupy,
żeby je zawieźć do samochodu na parkingu. Na przystanku
autobusowym facet wyzywał kogoś przez telefon, najwyraźniej swojego podwładnego. W autobusie kolejna kobieta
pokłóciła się z kierowcą o drobne, a oboje byli wyjątkowo
opryskliwi. Ludzie się przepychali, patrzyli na siebie krzywo
i generalnie mieli ochotę się pozabijać. Złapałem się na tym,
że sam miałem ochotę nawrzucać jakimś wyrostkom, którzy
weszli do autobusu i stanęli zaraz w drzwiach, uniemożliwiając wejście reszcie pasażerów. Ale tego nie zrobiłem, bo
uświadomiłem sobie, że coś jest nie tak.
Może to kwestia poniedziałku, może pogody, bo było jakoś
dziwnie parno, choć przecież lało całą noc. Może jakaś uboga
polska wersja Jokera dosypała coś do wody i nagle wszyscy stali
się dla siebie totalnymi mendami. Wszystko jedno. Skoro już
zauważyłem prawidłowość, postanowiłem nie dać się ponieść,
a przecież mi się udzielało. Żadnych środków uspokajających w autobusie raczej nie dostanę, a przecież uspokoić się
jakoś trzeba, bo jak mi ktoś jeszcze raz nadepnie na stopę na
zakręcie to i ja wybuchnę. Do dyspozycji mam tylko słuchawki i Spotify, bo książka, którą akurat czytam na Legimi, jest
tak do dupy, że to też mnie denerwuje. No dobra. Skoro mogę
używać muzyki na przykład na siłowni, żeby sobie podnieść
adrenalinę i ciśnienie, skoro mogę dobrać sobie odpowiednie
utwory do pracy późno w nocy albo wcześnie rano, żeby nie
usnąć, to pewnie znajdę i takie, które mnie zamienią w oazę
spokoju w tym zafajdanym autobusie.
„Enya” – pomyślałem. Kto jak kto, ale ta to potrafi człowiekowi
obniżyć nerwa. Pamiętam, jak kiedyś moja starsza siostra, wtedy
uczennica ogólniaka, przyniosła do domu dwa albumy Enyi na
CD. Była zima, za oknami ciemno, w domu cieplutko i przytulnie, światło przygaszone. Odpaliliśmy pierwszy krążek i tak nas
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JAKUB MILSZEWSKI
Marudzi, poprawia, kłóci się. Sam
już nie wie, czy woli pisać o muzyce,
turystyce, czy jedzeniu, więc pisze
o czym akurat trzeba. Połowa duetu
stojącego za książką „Gastrobanda”.

rozmiękczyło, że pospaliśmy się jak leniwce po imprezie. Jeśli
Enya nie da rady, to nikt nie da rady. Próbowałem znaleźć pośród albumów Enyi na Spotify znajomą okładkę, ale nie pamiętałem już, jak wyglądała. Uświadomiłem sobie tylko, że Enya nie
ma raczej ręki do grafików i stylistów. Jej problem. Odpaliłem
zatem „A Day Without Rain” z 2000 roku. Przecież ten pogodny
radiowy hit „Wild Child” musi mi poprawić nastrój, nawet jeśli
na co dzień tego typu rzeczy do mnie nie trafiają. Ten drugi
hicior „Only Time” musi mnie trochę ukoić. Liryczny „Deora Ar
Mo Chroi” musi sprawić, że ciśnienie wróci do normy. „Flora's
Secret” wyprowadzi moje myśli na jakieś pogodniejsze rejony.
Dzieła zniszczenia mojego fatalnego humoru dopełnią nieco
filuterny „The First Of Autumn” i ciepły „Lazy Days”.
Ze zdziwieniem stwierdziłem, że to wszystko mi się nawet
podoba. Chyba się starzeję. Choć najbardziej podoba mi się
mroczny i posępny „Tempus Vernum”, to reszta utworów wchodzi jakoś podświadomie. Enya to ostatnia deska ratunku, totalna
desperacja z mojej strony. Musi zadziałać, musi... Jeśli ktoś mi
jeszcze raz przejedzie materiałowym wózkiem na zakupy po stopie to uśmiechnę się tylko miło i odpowiem, że nic się nie stało...
Tak zrobię, bo Enya ukoi moje nerwy.
…
Nie zadziałało. Poniedziałki są silniejsze od Enyi.

In English

FORMIDABLE MONDAY
The night was awful. I was somewhat anxious, so I tossed in my
bed. To make things worse, the wind was blowing as if someone
had hanged himself, and it rained so hard that the downpour
almost shattered my windows. In a word – I didn’t sleep well.
I was late even before I crawled out of bed. And I did so in a very
foul mood. It was Monday.
At the commuter rail station, a woman was telling a man off. On the
train, a woman started to shriek at the top of her lungs at some random
guy because he dared not to move out of her way. In a shop, an older
man engaged in a row with a saleslady, because she asked him to leave
the shopping basket in front of the cash desk, whereas he wanted to put
the products back into it and carry it to his car. At the bus stop, some
fellow was swearing like a trooper at someone on the phone, probably
his subordinate. On the bus, another woman argued with the driver
about some change money, and both were exceptionally brusque. People
pushed forward through the crowd, looked askance at everyone, and on
the whole seemed to want to kill each other off. I caught myself entertaining a thought about throwing a handful of invectives at youngsters

who got on the bus and stood right by the doors, blocking the way in for other passengers. But I refrained from
doing so, as I realized that something was off.
Perhaps it’s because it’s Monday, perhaps it’s
because of the weather, since it was strangely sultry,
although it had rained all night long. Or perhaps
some kind of poor Polish version of Joker had added
something to the water and suddenly all people
became total jerks to each other. Whatever. Since I’d
already noticed the unsettling regularity, I decided
not to let myself be carried away, even though I was
influenced by the atmosphere as well. I won’t get any
sedatives when I’m on the bus, obviously, yet I need
to calm down somehow, because if someone stomps
on my foot one more time, I swear I will blow
a fuse. I have only my headphones and Spotify at
my disposal, because the book I’m reading at Legimi
right now is so shitty that it would only add fuel to
the fire. Okay, let’s think it through. If I can listen
to music at the gym to raise both my adrenaline
levels and blood pressure, if I can select songs that
are conducive to working till the small hours or that
can prevent me from falling asleep at pale dawn, I’ll
surely find pieces that will turn me into an oasis of
calm in this dilapidated bus.
“Enya,” I thought. Who if not her when it comes
to calming people down. I remember how my older
sister, then still a high school student, brought two
Enya’s albums home. It was winter, the sky behind
the windows was pitch-black, but inside it was all
warm and cosy, with pleasant dim light. We played
the first CD and it was so soothing that we fell
asleep like a log after a party. If Enya doesn’t help, no
one will. I searched through Enya’s albums on Spotify to find the familiar cover, but I didn’t remember
what it had looked like. Instead, I discovered that
Enya didn’t have luck when it comes to graphic
artists and stylists. Oh well. So I played “A Day
Without Rain” from 2000. Because this cheerful
radio hit called “Wild Child” simply has to lift my
spirits, even though such things don’t work on me
most of the times. Another hit, “Only Time,” has to
soothe my shattered nerves. The lyrical “Deora Ar
Mo Chroi” has to lower my blood pressure. “Flora’s
Secret” will make me think of some more pleasant
things. The final blow to my bad mood will be dealt
by the somewhat playful “The First of Autumn” and
the warm “Lazy Days.”
To my astonishment, I found everything to my
liking. I think I’m getting old. Even though my
personal favourite is the dark and sombre “Tempus
Vernum,” I absorb the rest of the songs somewhat
unconsciously. Enya is my last resort, an act of desperation on my part... It has to work out, it has to…
If someone runs over my foot with a wheeled shopping bag one more time, I’ll just smile politely and
say that it’s no problem, no problem at all… That’s
what I’ll do, because Enya will soothe my nerves.
…
It didn’t work. Mondays are stronger than Enya.

Zdjęcie autora: Monika Szałek
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otnisko w Catanii to chyba
najciaśniejsze miejsce na świecie.
Stojąc w dzikim tłumie ludzi do
odprawy, nie chcę sobie nawet wyobrażać
tego, co tu się działo kilka tygodni temu
podczas szczytu NATO, kiedy na Sycylię
przylatywali wszyscy wielcy tego świata.
Westchnąłem lekko, poruszając się stopą
po stopie w ogromnej kolejce do odprawy.
– Tu nie ma co wzdychać – usłyszałem za
swoimi plecami. Odwróciłem się. Para
zażywnych staruszków uśmiechała się do
mnie. – Gdyby pan wiedział jaki tu był
rejwach w czasie szczytu! – powiedziała
leciwa dama. –Lecieliśmy wtedy na ślub
kuzynki do Leeds. To był horror. – Czyta
pani w moich myślach – roześmiałem
się - Mam nadzieję, że udało się Państwu
wydostać stąd na czas? – zapytałem. –
A skąd? – odpowiedział starszy jegomość.
– Samolot spóźnił się tak bardzo, że nie
zdążylibyśmy na żadne połączenia –
szybko dodała ona. – I w końcu zrezygnowaliśmy. – No i dobrze – burknął
jej mąż. Tymczasem kobieta badawczo
przyglądała się mojej twarzy. – Bardzo
pan nam przypomina naszego syna –
powiedziała z uśmiechem. – Miło mi,
dziękuję – odpowiedziałem. – Ale nasz
syn nie żyje – wystrzelił słowami jak
z karabinu jej mąż. – Eeeee… przykro mi
– bąknąłem zaskoczony. – Niepotrzebnie –
odparł – Żona szuka go teraz w twarzach
innych mężczyzn – dodał. Zapanowała
niezręczna cisza. Patrzyłem ponad ich
głowami na wejście do hali odlotów, która
wchłaniała z zewnątrz kolejne dziesiątki
zdezorientowanych turystów i wyluzowanych autochtonów. – Widzę, że jest panu
przykro – powiedziała jego małżonka

łagodnie, z niegasnącym uśmiechem na
twarzy – nie ma powodu. Wie pan, są
sytuacje, kiedy nic nie da się zrobić… Jak rozumiem, syn chorował? – zapytałem. – Można tak powiedzieć… Zna pan
uczucie bezsilności? - zagadnęła, patrząc
mi głęboko w oczy. Skinąłem głową. – No
właśnie. I tak było z naszym synem. Są
ludzie, których największym wrogiem są
oni sami. To zazwyczaj mądrzy, błyskotliwi i interesujący ludzie. Pełni czaru,
dobrego humoru i szczególnej wrażliwości na to, co dzieje się dokoła. Można się
w nich zakochać od pierwszego wejrzenia,
tak jak w panu. Takim ludziom się ufa
i chce się z nimi spędzać czas. Inni ich
kochają, lgną do nich, korzystają z ich
dobrej energii. Chcą się z nimi przyjaźnić,
zabiegają o ich względy. Zawsze służą
radą, pomocą, wsparciem. Cieszą się z ich
atencji i potrafią zrobić dla nich bardzo
wiele. Co z tego, kiedy oni sami tego nie
doceniają i za wszelką cenę próbują sami
siebie unicestwić. Nie można im pomóc.
Nikt tego nie potrafi. Można im tylko towarzyszyć w tym, jak umierają na własne
życzenie. Do momentu, kiedy instynkt
samozachowawczy każe uciekać od nich
jak najdalej. Chociażby na Sycylię…

In English

CTA CATANIA
The airport in Catania is probably the
most crowded place in the world. Standing
in a milling crowd of people waiting for
check-in, I can’t even imagine what was
going on here a few weeks ago, during the
NATO Summit, when all great people
came to Sicily. Waiting in an endless

TOMASZ SOBIERAJSKI
Socjolog z zawodu i z pasji. Wytrawny badacz społecznych zjawisk
i kulturowych trendów. Naukowiec 3.0 nie bojący się trudnych
wyzwań, międzynarodowej współpracy i interdyscyplinaroności.
Felietonista magazynu „Sens” i współpracownik DDTVN.
Znakomity słuchacz oraz wnikliwy obserwator. Apostoł dobrej
nowiny i przeciwnik złych emocji. Z zamiłowania podróżnik
i sportowiec. Życiowy optymista. Dla nas będzie pisał o tym
co jest ważne w ludziach i dla ludzi.

queue for check-in, I sighed resignedly and
rubbed my feet against one another. ‘It’s
no use sighing,’ someone said behind me.
I turned around. There was a portly couple
standing there, smiling at me. ‘You should
have seen this place during the summit!’
said the elderly lady. ‘We were flying to
Leeds, to our cousin’s wedding. It was
truly terrible.’ ‘You read my mind,’ I said,
laughing. ‘I hope you managed to get out
of here on time?’ I asked. ‘Not at all,’ said
the man. ‘The plane was so delayed that we
wouldn’t be able to catch any other connection flights,’ she added quickly. ‘Eventually,
we gave up.’ ‘Finally,’ her husband said
curtly. But the woman was watching my
face closely. ‘You resemble our son,’ she
said, smiling. ‘That’s nice, thank you,’
I answered. ‘But our son is dead,’ said her
husband between his teeth. ‘Well… I’m
sorry,’ I mumbled in surprise. ‘Don't be,’
he said. ‘My wife looks for him in other
men’s faces,’ he added. Awkward silence
followed. Over their heads I looked at the
entrance to the departure lounge, which
was absorbing dozens of confused tourists
and easy-going natives. ‘I can see you feel
sorry,’ said the lady gently, still smiling
at me. ‘You shouldn’t. You know, some
things can’t be helped…’ ‘If I understand
correctly, your son fell ill?’ I asked. ‘One
can say so… Do you know what it is like
to be helpless?’ she asked, looking into
my eyes. I nodded. ‘Right. That’s what
happened to our son. Some people are their
own worst enemies. They’re usually smart,
bright and interesting; they’re charming,
open-minded and particularly sensitive to
what happens around them. You can fall
for them right away, like for you. You trust
them and want to be around them. They’re
loved and attractive; others favour curry
with them, want to absorb their positive
energy and to be their friends. They’re
advised, supported and helped. People
are happy about their attention and are
able to do a lot for them. But that’s all for
naught when they don’t appreciate it and
want to destroy themselves at all cost. You
can’t help them. Nobody can. You can
only be with them when they die of their
own choice. Until the moment when your
instinct of self-preservation tells you to run
away as far as you can. Even to Sicily…

Zdjęcie autora: Monika Szałek
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GARŚĆ
NIEPOPRAWNYCH
POLITYCZNIE
REFLEKSJI O ŻARTACH
Z MUZUŁMANÓW
Umieściłem kiedyś na Facebooku jeden z moich
stand-upowych tekstów: „Od kiedy zostałem
aktorem, zrozumiałem, że mam predyspozycje do
bycia księdzem. Aktor tak jak ksiądz: występuje przed
publicznością, pije w pracy i opowiada zmyślone
historie”. Uznałem to za ciekawe porównanie.
tekst: Rafał Rutkowski zdjęcia: Monika Szałek
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mieściłem kiedyś na Facebooku jeden z moich stand-upowych tekstów: „Od kiedy zostałem aktorem,
RAFAŁ RUTKOWSKI
zrozumiałem, że mam predyspozycje do bycia księAktor, dyrektor artystyczny
dzem. Aktor tak jak ksiądz: występuje przed publicznością, pije
„Teatru Montownia”. Specjalista od
w pracy i opowiada zmyślone historie”. Uznałem to za ciekawe
kultowych one-man show i stand-up
porównanie.
Komedy. Zawsze uważał że jego fach jest
„A może pośmiejesz się z muzułmanów, cwaniaczku!”, zasuniepoważny, dlatego z wielkim szacunkiem
gerował w komentarzu jakiś internauta.
odnosi się do grabarzy i tych, którzy
Zaintrygowała mnie jego wypowiedź.
pilnujących gablot w muzeach. Sam uchodzi
Po pierwsze dlatego, że uznał mój tekst za żart, a ja pisałem
raczej za lekkoducha, o czym dobitnie
śmiertelnie poważnie. Mam zresztą pewne doświadczenia
przypominają mu wizyty w urzędzie
w profesji księdza. W filmach udzielałem ślubu, prowadziłem
skarbowym. Słowem pisanym para się
pielgrzymkę do Częstochowy i celebrowałem dwa pogrzeby.
rzadko, ale za to długodystansowo.
Gdybym był kelnerem, nie poszłoby tak łatwo. No, może zbieranie na tacę byłoby łatwiejsze.
Po drugie, komentator namawiał mnie do śmiania się z muzułmanów. To inspirujący trop. W stand-upie ciągle szukam
“And how about you poke fun at Muslims for a change, you wise guy,
tematów do żartu. Tylko jeżeli miałbym wybierać, to wolałbym
eh?” suggested an internet user. His comment piqued my interest.
żartować z tego, co znam. Bo wtedy po prostu jest śmieszniej.
And why? First of all, because he thought the quote was a joke,
A tak się składa, że chrześcijan znam lepiej niż muzułmanów.
whereas I was dead serious. I’ve got some experience when it comes to
Zostałem ochrzczony, byłem u komunii, mój ojciec pił z księthe profession of priest. I’ve presided over weddings in films, I’ve led
dzem w domu wódkę „po kolędzie”, a na warszawskiej Pradze
a pilgrimage to Częstochowa, the most famous place of religious cult
jacyś ubodzy chrześcijanie dwa razy ukradli mi samochód. No,
in Poland, and celebrated two funerals. If I were a waiter, it wouldn’t
jest z czego żartować! A o muzułmanach tak naprawdę wiem
go so smoothly. Well, maybe collecting offerings would be easier.
niewiele. Poznałem wprawdzie jednego taksówkarza-muzułSecondly, the commenter encouraged me to joke about Muslims.
manina w Palestynie, ale kiedy zapytał mnie, jaka jest różnica
It’s an inspiring idea. I always look for new subjects to joke about
między winem a wódką, stwierdziłem, że to kosmita. A żarty
for my stand-up comedy performances. But it I were to choose,
o Marsjanach mnie nie kręcą.
I would prefer to joke about things I know. Because it’s simply
Poza tym mam taką zasadę, że nie śmieję się ze słabszych.
funnier that way.
A muzułmanie są od chrześcijan słabsi. Nie ma co do tego
And so it happens that I know Christians better than Muslims.
wątpliwości. Oto kilka przykładów. Chrześcijanie zdobywają
I was christened, I took First Communion, at home, my father
mistrzostwo świata w piłce nożnej regularnie. Muzułmanie
drank vodka with our priest whenever he came to us with his
jeszcze ani razu. Dopiero w 2017 roku muzułmański aktor
“pastoral visit,” and in Praga, a district of Warsaw, some indigent
zdobył Oskara, i to za rolę drugoplanową. Chrześcijanie mają
Christians snitched my car. Twice. As can be seen, there is a lot
setki Oscarów. Chrześcijanie polecieli na Księżyc, a żaden muto joke about! But, to be honest, I don’t know so much about
zułmanin nie był nawet w kosmosie. I chyba nigdy nie będzie,
Muslims. True, I’ve met one Muslim taxi driver in Palestine, but
bo duchowni muzułmańscy zabronili wiernym lotów pozazwhen he asked me how to differentiate between vodka and wine,
iemskich ze względu na zagrożenie życia, a to jest sprzeczne
I concluded that he was an alien. And I don’t care for jokes about
z ich wiarą. W boksie też cienko. Ostatni wielki muzułmański
extraterrestrials that much.
mistrz Muhammad Ali już nie żyje i następców nie widać.
Besides, I have a rule that I don’t poke fun at weaker people. And
A hokej muzułmański to po prostu kpina! Jeżeli ktoś ma
Muslims are weaker than Christians. There is absolutely no doubt
jeszcze wątpliwości, to przypomnę, że cztery kraje chrześcijań- about that. Here are a couple of examples. Christians win world
skie posiadają broń atomową. I tylko jeden kraj muzułmański.
championship in football on a regular basis. Muslims – not even
Cztery do jednego. Szach mat, Alibabo!
once. Only in 2017 did a Muslim actor win an Oscar, but still it was
Drogi internauto. Muzułmanie są słabi i nie za bardzo ich
for a supporting role. Christians have hundreds of Oscars. Chrisznam. Dlatego wolę śmiać się z chrześcijan.
tians have flown to the Moon, and no Muslim has been in the outer
space. And perhaps will never be, because their religious leaders
have forbidden them from participating in any cosmic flights due to
In English
a significant threat to life, and it’s contrary to their faith.
A HANDFUL OF POLITICALLY
It’s not that colourful when it comes to box either. The last great
INCORRECT THOUGHTS ON JOKES
Muslim champion, Muhammad Ali, has already passed away, and
ABOUT MUSLIMS
somehow there are no successors in sight. And Muslim hockey
is a joke in itself! If someone has some lingering doubts, let me
One day, I posted a quote from one of my stand-up comedy
disperse them by saying that nuclear weapons are in the possession
scripts on Facebook, and it went like this – “When I became
of four Christian countries and only one Muslim country. Four to
an actor, I came to realize that I had predispositions to being
one. Checkmate, Ali Baba!
a priest. Because actors are like priests – they perform in
Dear internet user. Muslims are weak and I don’t know them
front of the audience, drink at work and tell made-up stories.”
too well. That’s why I prefer to laugh at Christians.
I thought it was an intriguing comparison.
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OPAKOWANA
EKSTRAKLASA
WOJCIECH ZAWIOŁA
Obserwuje, a potem opisuje
i komentuje. Głównie sport,
ale ma w swoim dorobku dwie
powieści. O życiu opowiadali
mu też Mariusz Czerkawski
i Robert Lewandowski, co spisał
na kartach książek. Na co dzień
dziennikarz NC+, ale też prezenter
wiadomości w TVN i TVN24.
Zbzikowany na punkcie sportu,
oszalały na punkcie muzyki.
Wielbiciel twórczości z duszą.
Tu: autor felietonów i wywiadów.

zlotys for Ruch to over sixteen million
for Legia (not to mention the fact that
a relegation team in English Premier
League gets 25 times more). These are
good times for games. The national team
wins people’s hearts, stadiums are neat
and impressive, and all that is complemented with the presentation of the sport
through rose-coloured spectacles.
The Ekstraklasa ceremony created
such a picture on 5 June. It was far from
the Academy Awards ceremony, but at
least results were correct at this one. Even
though many people say that the choice
of the coach of the season was a mistake.
The winner was Maciej Bartoszek, who left
behind two favourites: Jacek Magiera and
Michał Probierz. Well, maybe that’s fine.
While two dogs are fighting for a bone…
But at least these coaches were no
‘presentation’. Each of them ‘appears’ real.
Jacek Magiera is one of the finest people
of Polish football. I've had a pleasure to
be trained by him when I was in a TVN
team. He created an atmosphere of peace
and certainty that it has to be like he
wants it. He doesn’t shout, he doesn’t
make dramatic gestures. He stands
beyond the touch line and makes notes.
He has class.
It’s one of the reasons for which one is
waiting for the new season. And I admit
freely that I’m waiting – in spite of it all.

Zdjęcie autora: Edyta Bartkiewicz
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stadionach cisza. Trawa
„przedstawia się” prawdziwie. Jacek
tęskni za korkami, a tryMagiera jest jednym z najpoczciwszych
bunom brakuje kibiców.
ludzi polskiej piłki. Miałem niezwykłą
Piłki rwą się do bramek a siatki chcą je
przyjemność być prowadzonym przez
łapać. Nic z tego. Na przełomie czerwca
niego w drużynie TVN. Wprowadzał
i lipca nigdzie nie gra się w poważną,
w trening spokój i pewność, że musi być
seniorską piłkę. Wszyscy odpoczywają.
właśnie tak, jak on tego chce. Nie krzyczy,
Choć przyznać trzeba, że te emocje, które
nie gestykuluje niepotrzebnie. Stoi przy
opadły przed kilkoma tygodniami powoli
linii bocznej i notuje. Klasa.
wracają. Nowy sezon tuż tuż.
To jeden z powodów, dla których czeka
Ekstraklasa ma szczęście być pięknie
się na nowy sezon. Bo przyznaję się bez
opakowaną. Ale nie zawsze to telewizyjne
bicia – czekam, mimo wszystko.
opakowanie wystarcza. Na nic się ono
zdało w ostatnich meczach tzw. gruIn English
py spadkowej. Jeśli ktoś nie był fanem
EKSTRAKLASA
którejś z drużyn walczącej o utrzymanie
– mógł sobie darować. Mimo opakowania
NEATLY SERVED
oglądanie spotkań mogło być dramatycznym przeżyciem.
Silence reigns at stadiums. Grass misses
Dodatkowo niesmak wzbudzili wszyscy cleats, and stands miss supporters. Balls
ci, którzy twierdzili, że w ostatniej ligowej are spoiling for goals, and nets want to
kolejce stracili miejsce w ekstraklasie.
catch the balls. But it’s all for naught. At
Pytam zatem gdzie byli w trakcie całego
the turn of June and July, nobody plays
sezonu? Liczyli na „opakowanie”? Za to
serious, senior football. Everybody rests.
nie dostaje się punktów.
Even though I must admit that emotions
Mimo wspomnianego niesmaku Ekswhich subsided a few weeks ago slowly
traklasa bije rekordy. Na stadionach w mi- begin to return. The new season is just
nionym sezonie pojawiły się prawie trzy
around the corner.
miliony ludzi, kluby otrzymały rekorThe Ekstraklasa comes neatly served.
dowe wynagrodzenie. Od ponad sześciu
But television presentation is sometimes
i pół miliona złotych dla Ruchu, do ponad not enough. It was no use in the last
szesnastu dla Legii (pomijam fakt, że
matches of the so-called relegation group.
spadkowicz z angielskiej Premier League
If you hadn’t been a supporter of one of
otrzymuje 25 razy więcej). To dobre czasy
the teams fighting for keeping its position,
dla rozgrywek. Reprezentacja podbija bęyou should have spared yourself those
benek, stadiony zapraszają schludnością
emotions. Despite all the stuff around it,
i estetyką, do tego opakowanie, które jest
watching those games could be a dramajak różowe okulary.
tic experience.
Takie okulary założyła nam 5 czerwca
Another striking aspect was the fact
Gala Ekstraklasy. Daleko jej było do gali
that some claimed that they had lost their
oscarowej, ale w tej piłkarskiej przyposition in the Ekstraklasa in the last
najmniej nie było pomyłki. Choć wielu
round. So here’s my question: where were
twierdzi, że jednak do niej doszło przy
they during the whole season? Did they
wyborze trenera sezonu. Został nim
rely on their presentation? One doesn’t get
bowiem Maciej Bartoszek, zostawiając
any points for that.
w pokonanym polu dwóch „pewniaków”:
Despite the distaste, the Ekstraklasa
Jacka Magierę i Michała Probierza. Może
breaks records. The last season witnessed
to i dobrze. Gdzie dwóch się bije…
almost three million people at stadiums
Ale ci trenerzy to już przynajmniej
and record financial outcomes of clubs –
nie żadne „opakowanie”. Każdy z nich
starting from over six and a half million

MOMU – PIEC ZEMY DYMEM
KUCHNIA POLSKA W NOWOCZESNEJ ODSŁONIE
Polska kuchnia prosto z pieca. Tutaj większość potraw jest
pieczonych unikatową metodą pieca Southern Pride. Nowatorskie
podejście do tradycji, sezonowe produkty od lokalnych
dostawców to nie wszystko, czego możecie się tu spodziewać.
Świetne jedzenie urozmaicają muzyka na żywo i wernisaże
zaprzyjaźnionych artystów. Wszystko na malowniczym Placu
Teatralnym w Warszawie. Theatre Square in Warsaw.
MOMU / WIERZBOWA 9/11 /WARSZAWA
TEL. 506 100 001 / WWW.MOMU.PL
WWW.MOMU.PL FACEBOOK.COM/MOMU
INSTAGRAM: @MOMU_PIECZEMY_DYMEM
TWITTER: @MOMUWARSZAWA

BANJALUK A
NAJLEPSZA BAŁKAŃSKA KUCHNIA W BLIŻEJ
NIEOKREŚLONEJ OKOLICY!
Restauracja, która od 13 lat gości na gastronomicznej mapie Warszawy.
Niegdyś na Mokotowie, teraz w centrum. To najlepsze, co w kulturze
bałkańskiej – smaki, kolory, muzyka i ludzie. Imprezy do późnej nocy,
animacje co niedzielę i... niezastąpione kotleciki jagnięce Szefa Kuchni
Olafa Michalczyka. Domowe desery, alkohole ze wszystkich krajów
bałkańskich, w tym rakija, słodkie wina i oryginalne bośniackie piwo.
Jeśli jesteś tu pierwszy raz, na pewno zawitasz do nas ponownie.
BANJALUKA / UL. SZKOLNA 2/4 / WARSZAWA
TEL. 22 828 10 60 / WWW.BANJALUKA.PL
FACEBOOK.COM/BANJALUKA.WWA
INSTAGRAM: @BANJALUKA_WARSZAWA

AïOLI
MIEJSCE PEŁNE DOBREGO JEDZENIA,
MIEJSKIEGO KLIMATU I SWOBODY
AïOLI to jedna z najbardziej rozpoznawalnych sieci miejskich kantyn.
Otwarta kuchnia i południowoeuropejski styl – jest smacznie
i na luzie. Pizze, pasty, burgery i wiele więcej. A wszystko to spaja
legendarny sos aïoli. Do tego animacje, muzyka na żywo, słowem –
przestrzeń do spędzania czasu z przyjaciółmi i rodziną. Szukaj nas
w Warszawie na Świętokszyskiej i Placu Konstytucji.
AÏOLI CANTINE BAR CAFE DELI / UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 18 / WARSZAWA
TEL. 22 657 21 26
FB: FACEBOOK.COM/AIOLICANTINESWIETOKRZYSKA
INSTAGRAM: @AIOLI_CANTINE
AÏOLI CANTINE BAR CAFE DELI / PLAC KONSTYTUCJI 5 / WARSZAWA
TEL. 22 629 25 40
FB: FACEBOOK.COM/AIOLICANTINEPLACKONSTYTUCJI
INSTAGRAM: @AIOLIXMINI

AïOLI inspired by Gdańsk
INSPIROWANE RYTMEM MIASTA
Kulinarny rytm miasta przywiał nas do Gdańska.
Smaczne jedzenie, produkty sprowadzane prosto z Francji, Włoch czy Hiszpanii,
szeroka oferta baru i nieodłączne animacje, imprezy klubowe, współpraca
z lokalnymi artystami i wiele więcej. Inspirację czerpiemy z samego Gdańska.
Jesteśmy na Partyzantów we Wrzeczu, nie może Cię tu zabraknąć!
AÏOLI INSPIRED BY GDAŃSK / UL. PARTYZANTÓW 6 / GDAŃSK
TEL.: 511 277 667
FB: FACEBOOK. COM/AIOLIXGDANSK
INSTAGRAM: @AIOLIXGDANSK

FB/INSTYNKTCREATIVEGROUP
INSTAGRAM/INSTYNKT_CREATIVE_GROUP
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PRZEPIS NA DOM
Pamiętam jak dziś nasze pierwsze spotkanie. Moi inwestorzy
przyjechali do mnie ze swoim urodzonym tydzień wcześniej
młodszym synem Jasiem.
tekst: Lucyna Kołodziejska zdjęcia: foto&mohito
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kazało się, że podróż - jak na możliwości takiego malucha - była długa, bo aż z Tczewa do Gdańska. Warto
było jednak ją odbyć. Zapoczątkowała bowiem naszą
kilkuletnią współpracą, której celem była przemiana wnętrza
ich domu. Dzisiaj Jaś jest już w szkole, a dom wciąż wygląda
świeżo i nowocześnie.
Jest to interesujący przykład, który pokazuje, że można urządzić dobre wnętrze dla młodych ludzi - spójne i eleganckie, ale
zarazem nowoczesne. Pozwalające na kontakt z przyrodą, stanowiące harmonijną całość z architekturą domu, co nie jest wcale
takie częste. Kolor stolarki okiennej, bramy garażowe i elewacja
pięknie dopełniają charakter wnętrza, albo odwrotnie - to wnętrze domu nawiązuje do jego kompozycji widzianej z zewnątrz.
Trochę nietypowe było to nasze pierwsze spotkanie. Spotkałam się z inwestorami w moim domu, będąc akurat w trakcie
zmiany pracowni. Zdecydowałam się zająć się ich domem
mimo, że już wcześniej inne biuro rozpoczęło prace nad wnętrzem. Uśmiech tygodniowego Jasia był tak uroczy, dodatkowo
właściciele byli bardzo otwarci na zmianę i moje zupełnie nowe
propozycje, dzięki czemu nie musiałam trzymać się propozycji
aranżacji poprzedniego biura.
Nasze wspólne podejście do koncepcji domu zakładało
właśnie że to ma być DOM, dom do mieszkania, ale raczej
nie w myśl idei słynnego Le Corbusiera, a więc nie „maszyna
do mieszkania”, jak zwykł mawiać słynny Francuz (Szwajcar
z pochodzenia), lecz raczej Dobre Otwarte Miejsce. Miejsce,
w którym miło spędzą się czas z dziećmi, chłopcy będą mogli
ścigać się po obu poziomach, a ich mama nie będzie miała obaw,
że spadną ze schodów. Miejsce, w którym jest zarówno mniejsza
jadalnia przy kuchni – taka, w której usiądą z mamą do posiłku,
gdy tata będzie w pracy- jak też i duża, z wygodnym stołem, przy
którym dziadkowie rozsiądą się podczas świąt, a przyjaciele
podczas imprez.
Wygodne łazienki zostały wykończone w nowoczesnym stylu,
jest i duża komfortowa sypialnia mieszcząca w sobie garderobę
i małą prywatną łazienkę. Brak kolekcji sztuki nowoczesnej nie
oznacza, że na ścianach zawisły popularne dekoracyjne obrazki
z Ikei. To dom, w którym przyroda wkracza do środka, co
akcentują dębowe podłogi, rozłożyste włoskie kanapy w salonie
w kolorach ziemi, morskie błękity kolorów ścian i niektórych
kafli oraz dodatków. Obudowa kominka w ciemnym kamieniu
nawiązuje do czarnych dodatków, ramek, grafik i drzwi. Kamień
pojawia się też w kuchni, ale tutaj już jasny. Większość elementów wyposażenia wnętrza jest tak naturalna jak otoczenie.
Pokoje chłopców urządzili w dużej mierze (z moimi podpowiedziami) rodzice. Oko bardzo cieszy fakt, że są one spójne
z resztą domu - widać, że idea wnętrza była trafiona w punkt
skoro i te dwa pomieszczenia są w podobnej stylistyce.
Lubię ten dom jeszcze za dwa elementy: po pierwsze, to pierwsi klienci, którzy nie bali się czarnych drzwi, a zaprocentowało
to pięknym wejściem do kuchni z przeszkleniem i eleganckimi
dwuskrzydłowymi drzwiami w holu wejściowym. Po drugie,
plakaty muzyczne Dawida Ryskiego. Odkryłam go jakieś 6 lat
temu, chyba dzięki mojej przyjaciółce mającej epizod zawodowy
w wytwórni płytowej.
To świetny rysownik, który - będąc jednocześnie muzykiem
- wykonuje plakaty do tras koncertowych różnorakich artystów.
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Graficznie kapitalne, często zabawne
i bardzo młodzieżowe, ale jednocześnie
niesztampowe i ponadczasowe. Świetnie
dodają w tym domu kropki nad "i", ładnie
oddając ducha charakteru domowników.

In English

RECIPE FOR A HOUSE
I remember our first meeting as if it was
yesterday. My investors visited me with
their younger son Jaś who had been
born a week before.

LUCYNA KOŁODZIEJSKA
Eleganckie kontrasty to element, który pojawia się w jej
życiu nieustannie. Zawodowo architekt wnętrz i historyk
sztuki, od 13 lat prowadzi autorską pracownię architektury
wnętrz „Fabryka wnętrz”. We wnętrzach, które projektuje,
takie kontrasty pojawiają się niejednokrotnie.
Prywatnie od podobnych kontrastów nie stroni.

It turned out that the travel was very long
for such a small baby, because from Tczew
to Gdańsk. But it was worth it, since
thanks to that we could commence our
several-year-long cooperation, the aim
of which was to transform the interiors
of their house. Today, Jaś already goes to
school, but the house still has a fresh and
modern look.
It’s an interesting example that shows
that you indeed can design great interiors
for young people – coherent and elegant,
but at the same time modern, allowing for
commuting with nature and constituting
a harmonious whole with the overall
architecture, which is not very common.
The colour of window woodwork, garage
gates and the façade compliments the
character of the interiors beautifully, or
perhaps it’s the other way around – it is
the interiors that refer to the house’s composition viewed from the outside.
Our first meeting was quite untypical.
I met with my investors in my house,
and I was in the process of changing my
studio. I decided to take care of their
house, even though another agency
had started working on it some time
before. The smile of the one-week-old
Jaś was simply cute, and the owners of
the house were very open for changes
and my suggestions, thanks to which
I didn’t have to stick to the proposals
made by the previous agency.
Our common approach to the transformation was that it was supposed to
be a HOUSE, a house to live in, but not
a “machine to live in,” as Le Corbusier,
a famous Frenchman of Swiss origin used
to say, but something more like a Good
Open Place. A place where you will spend
time with your children, where the boys
will be able to play tag on both floors and
their mom won’t have to worry that they
will fall from stairs. A place in which
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there is both a smaller dining room close to the kitchen – a room
in which the boys will sit to the table with their mom when dad
will be at work – and a bigger one, with a comfortable table, at
which grandparents will sit comfortably during Christmas dinner and on other occasions, and friends during parties.
Convenient bathrooms were decorated in a modern style;
there’s also a big, comfortable bedroom with a wardrobe and
a small private bathroom. The lack of collection of modern art
doesn’t necessarily mean that the walls were adorned with popular pictures from IKEA. It’s a house that welcomes nature, which
is underlined with oak floors, vast earth-coloured Italian sofas
in the living room, and the marine blues of walls, some tiles and
accessories. The dark stone mantelpiece matches black accessories, frames, graphic arts and doors. Stone appears also in the
kitchen, but in the light version. Most of the equipment has the
same natural look as its surroundings.

Boys’ rooms were designed chiefly by their parents (although
I gave some tips). What is especially pleasing to the eye is the
coherence of the rooms with the rest of the house – it’s visible
that the overall idea was a bull’s eye, since those two rooms were
arranged in a similar style as well.
I like this house for two more elements – first of all, they were
my first clients who weren’t afraid of black doors, and it resulted
in an exquisite glazed entrance to the kitchen and an elegant
double door in the entrance hall. Secondly, music-themed posters by Dawid Ryski. I discovered him about 6 years ago, probably
thanks to my friend who once worked for a record label.
He’s a great graphic artist who – being a musician himself –
makes posters used during concert tours of many different artists.
Phenomenal graphically, they are often funny and very teenage-like,
but at the same time innovative and timeless. They are a great finishing touch that aptly represents the spirit of all family members.
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TEST SEAT LEON FR 1.8 TSI:
ORAZ ŻE CIĘ NIE OPUSZCZĘ…

„Jestem tak szybki, że zeszłej nocy, gdy zgasiłem światło w moim pokoju
hotelowym, byłem w łóżku zanim w pokoju zrobiło się ciemno” – mawiał
o sobie legendarny bokser Muhammad Ali. Wprawdzie Seat Leon FR to
zawodnik wagi lekkiej, ale jednego nie można mu odmówić – szybkości.
Panie i Panowie, zapraszamy do narożnika.
tekst: Anna Nazarowicz zdjęcia: Mat. prasowe
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amochody tej marki mają równie hiszpański rodowód,
co sam Enrique Iglesias. Z tym, że dziś przedsiębiorstwo
Seat to własność koncernu Volkswagen. A jak wiadomo,
Niemcy mają spore pojęcie o robieniu samochodów. Nic zatem
dziwnego, że Seat zrobił się stałym bywalcem na polskich drogach. Przez siedem dni sprawdzałam, w jaki sposób zyskuje tak
liczne grono wielbicieli.
Odbieram kluczyki, wychodzę na parking. Nie tak go sobie
wyobrażałam. Mój grafitowy towarzysz to mocna odmiana,
a mimo to nie pręży muskułów - grube spojlery na progach
i zderzakach nie ciągną się po ziemi. Na pierwszy rzut oka łudząco podobny do Volkswagena Golfa. Linie nadwozia są długie
i ostre, zaś wszelkie krągłości i wybrzuszenia zostały wyeliminowane. Patrząc na kształt reflektorów, można odnieść wrażenie,
że zostały wycięte skalpelem chirurgicznym. Jedynie 18-calowe
ponętne felgi ze stopów lekkich wprowadzają w tym idealnym
ładzie odrobinę szaleństwa.
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Kabina pasażerska została utrzymana
w eleganckiej czerni, która została tu
i ówdzie przełamana czerwoną nitką. Ani
grama chromu, ani deka karbonowych
wstawek, tylko niemiecki minimalizm.
Choć tworzywa są dobrej jakości, zegary
czytelne, a całość solidnie spasowana,
jednak liczyłam w duchu na więcej polotu.
Na szczęście sportowe fotele są ładne
i bardzo wygodne, a skóra, którą zostały
pokryte, jest dobrej jakości.
Na desce rozdzielczej panuje niemiecki
porządek. Pokrętła i guziki odpowiedzialne
są tylko za podstawowe funkcje. Cała reszta
została ulokowana za ciekłokrystalicznym
ekranem dotykowym o przekątnej 5,8 cala.
Przekręcam kluczyk, a serce mi drży.
Wystarczyło, abym przejechała kilka
metrów, aby uczucie spadło na mnie jak
grom z jasnego nieba. Samochód prowadzi się jak wystrzelony pocisk – odnoszę
wrażenie, że nic nie jest w stanie zakłócić
jego toru jazdy. Moje zaskoczenie jest tym
większe, że w segmencie aut kompaktowych nigdy nie spodziewałabym się
tego typu wrażeń. A jest ich cała gama,
od radości zaczynając, a na zakochaniu
kończąc. Ale przecież to dopiero początek
naszej wspólnej przygody, zatem rozpoczynam proces wnikliwego poznawania.
Sercem samochodu jest benzynowy,
turbodoładowany silnik o pojemności 1.8
l i mocy 180 KM. To sporo, ale nie tylko
to decyduje o tym, że dla Leona FR można szybko stracić głowę. Już po pierwszym dniu wiem, że od tego samochodu
trzeba będzie mnie odrywać siłą. Nawet
kiedy pole na obrotomierzu dobiega już
końca, żadna elektryka nie będzie się
wtrącać w celu zepsucia nam zabawy. To
my i tylko my decydujemy, kiedy i czy
zmieniać bieg na wyższy. Czas jednak
z siódmego nieba zejść na twardą ziemię.
Zużycie paliwa to temat bolesny, aczkolwiek konieczny do poruszenia. Podczas
spokojnej jazdy w cyklu miejskim samochód wykazał zużycie paliwa na poziomie
9,2 litra. Trochę mniej optymistycznie
te dane wyglądają, jeżeli mamy ochotę
trochę się zabawić; wtedy komputer może
nam wykrzyczeć nieco więcej. Ale zabawa
jest tak przednia, a radość tak duża, że nic
nie jest w stanie zepsuć humoru.
Wbrew pozorom jest bardzo wygodny
w codziennym użytkowaniu, a zawieszenie nie sprawia wrażenia odlanego
z betonu. Nawet na spiczastych muldach
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ANNA NAZAROWICZ
Słabość do samochodów ma zaszytą w głowie, bo serca nie
ma – jest turbosprężarka. Tata uparcie karmił ją bezcenną
wiedzą, sadzał za kierownicą samochodu jeszcze zanim
wsiadła na rower. Dziś pociąga ją wszystko, co ma cztery
koła, a każdy z samochodów darzy wielkim uczuciem.
Autorka bloga „Panie wiozą Panów”:
www.paniewiozapanow.pl.

plomba z zęba nie wypadnie, a pojemny bagażnik pozwoli nam
spakować więcej niż może się wydawać. Doskonale wcieli się
w rolę spokojnego mieszczucha jak również skutecznej zabawki.
Nie tylko dla chłopców.

In English

TESTING SEAT LEON FR 1.8 TSI:
AND I WILL LOVE YOU ALL
THE DAYS OF MY LIFE…
“I’m so fast that last night, when I turned off the light in my
hotel room, I was in my bed before it got dark” – that’s how the
legendary boxer Muhammad Ali used to say about himself. And
even though, admittedly, Seat Leon FR is a lightweight, it has
something that cannot be belittled – speed. Ladies and gentlemen, please stand in the corner of the ring and observe.
Cars of this make are of equally Spanish origin as Enrique Iglesias
himself. It should be added, however, that today the Seat company
is a property of the Volkswagen corporation. And, as everybody

knows, Germans are truly well versed in making cars.
No wonder, therefore, that Seat has become a habitué
on Polish roads. I spent seven days investigating how it
manages to win hearts of so many people.
I collect the keys and then enter the car park. It’s
different from what I imagined. My graphite-coloured
companion is strong, yet it doesn’t flex its muscles –
thick spoilers on the breakers and bumpers don’t drag
on the ground. At first glance, it’s deceptively similar
to Volkswagen Golf. The lines of the body are long and
sharp, whereas all curves and bulges have been eliminated. As you look at the shape of headlights, you are under
the impression that they were made with the precision
of a surgical scalpel. The only elements introducing a tad
of extravagance to this perfect harmony are seductive
18-inch wheel rims made of light alloy.
The passenger cabin is elegant black, here and there
broken with a red thread. There’s neither a gram of chromium, nor a decagram of carbonic inserts – there’s only
German minimalism. Although all the materials are of
good quality, the clocks are legible, and the whole car is
really compact, deep down in my heart I hoped for more
imaginativeness. Fortunately, the sport seats are nice and
very comfortable, and the leather with which they are
covered is of good quality too.
The dashboard is a perfect example of German
orderliness. Dials and buttons are responsible only for
basic functions. The rest is located behind a 5,8-inch
touch-sensitive liquid-crystal screen. With a fluttering
heart, I turn the key in the ignition.
The first several metres are enough for me to feel this
overwhelming sensation. The car is like a bullet – I have
the impression that nothing can possibly disturb the
drive. My surprise is even greater, because I would never
expect such emotions from the segment of compact
cars. And the emotions are plenty, ranging from joy to
infatuation. And it’s only the beginning of our common
adventure, so I begin my analysis.
The heart of the car is a turbocharged petrol engine of
the capacity of 1,8 litre and 180 HP. It’s a lot, but it is not
the chief reason for which it is so easy to fall in love with
Leon FR. Already after the first day I know that they
will have to tear me away from this car by force. Even
when the number indicated by the tachometer starts to
decrease, I resolve that no electronics will put a damper
on our fun together. Only we can decide when and if we
want to shift gears to speed up. But it’s time to descend
from the seventh heaven and meet the hard ground.
Petrol consumption is a painful subject, but it needs to
be broached. During an unhurried drive in the urban
cycle, the car consumed 9,2 litres of petrol. It becomes
less optimistic if we get a little bit carried away – then,
the computer may surprise us with a higher number. But
the fun is superb, and the joy is so great that nothing
can ruin our mood.
Contrary to appearances, the car is very convenient
for everyday use, and the chassis doesn’t look like it’s
cast of concrete. Even on a bumpy road we don’t have
to worry about our teeth, and the capacious trunk will
allow us to pack more than we may suspect. The car will
successfully become a calm city-dweller, as well as an
efficient toy. Not only for boys.
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FOTOGRAF photographer: Kerron Riley | theOrlowska Agency
MODELKA model: Kinga Mielnik
MIEJSCE place: Gospodarstwo Agroturystyczne Liliana

Fotograf jest reprezentowany przez agencję artystyczną theOrlowska Agency.
www.theorlowska.com

MODA
fashion

75

76

MODA
fashion

MODA
fashion

77

78

MODA
fashion

MODA
fashion

79

80

MODA
fashion

82

MODA
fashion

fot. Marcin Bryja

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

www.lotnisko.lodz.pl
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www.lotnisko.lodz.pl

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

PR Z Y LOT Y
NUMER
LOTU

T YP
SAMOLOTU

FLIGHT NUMBER

AIRCRAFT TYPE

DNI

OKRES

ODLOT

PRZYLOT

DAYS

DATA

DEPARTURE

ARRIVAL

PRZEWOŹNIK

..3....

26.03-28.10

07:40

11:30

FR 1978

B738

RYANAIR

.....6.

26.03-28.10

06:15

10:05

FR 1978

B738

RYANAIR

CARRIER

ŁÓ DŹ /LO DZ (LC J) – D U B L I N ( D U B)

ŁÓ DŹ /LO DZ (LC J) – E A S T M I D L A N DS (E M A )
.2…..

26.03-28.10

06:50

10:20

FR 1624

B738

RYANAIR

.....6.

26.03-28.10

06:25

09:55

FR 1624

B738

RYANAIR

123.56.

26.03-28.10

11:55

15:10

FR 2468

B738

RYANAIR

……7

26.03-28.05

07:35

10:50

FR 2468

B738

RYANAIR

……7

04.06-28.10

13:25

16:40

FR 2468

B738

RYANAIR

DNI

OKRES

ODLOT

PRZYLOT

DATA

DEPARTURE

ARRIVAL

T YP
SAMOLOTU

PRZEWOŹNIK

DAYS

NUMER
LOTU
FLIGHT NUMBER

AIRCRAFT TYPE

..3....

26.03-28.10

11:55

13:45

FR 1979

B738

RYANAIR

.....6.

26.03-28.10

10:30

12:20

FR 1979

B738

RYANAIR

.2…..

26.03-28.10

10:45

12:15

FR 1625

B738

RYANAIR

.....6.

26.03-28.10

10:20

11:50

FR 1625

B738

RYANAIR

ŁÓ DŹ /LO DZ (LC J) – LO N DY N S TA N S T E D/(S T N)

O DLOT Y
CARRIER

ŁÓ DŹ /LO DZ (LC J) – D U B L I N ( D U B)
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