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ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

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

GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

RAFAŁ 
BRYNDAL

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

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

JERZY 
SCHEJBAL

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

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

MICHAŁ 
FIGURSKI

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

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

DAGMARA
KOWALSKA

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

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

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

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

PAULINA 
SMASZCZ-
KURZAJEWSKA

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

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

TOMASZ
KOWALSKI

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

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

WOJTEK 
KALARUS

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

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

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

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

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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

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

JAKUB 
FIREWICZ

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

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

MAGDALENA
JUSZCZYK

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

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

JAKUB 
WEJKSZNER

Jego główną aspiracją 
w życiu jest zostanie pu-
blikowanym autorem lub 
przetłumaczenie sobie, 
że społeczeństwo nie 
było gotowe. Redaktor 
prowadzący Anywhere.pl.

ENGLISH  His main goal 
is to become a published 
author or convince him-
self that society wasn't 
ready. Editor-in-chief at 
Anywhere.pl.

ALEKSANDRA 
BUDKA

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

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

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

MAREK
KACPRZAK

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

ENGLISH A journalist 
and editor-in-chief. At 
present, he works at Wir-
tualna Polska, where he 
hosts a talk show ‘Tłit’ 
with top politicians.

MONIKA
SZAŁEK

Fotografka, artystka, 
pasjonat, osoba zafascy-
nowana ludźmi, twarza-
mi, pozami, życiem ale 
zawsze z człowiekiem 
na pierwszym planie. 
Skończyła Warszawską 
Szkołę Filmową.

ENGLISH A photographer 
and artist fascinated with 
people, faces, poses and 
life – always with man 
in the foreground. She 
finished the Warsaw Film 
School .
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TEKST I ZDJĘCIA Piotr Sobik

BRAZYLIA
NIE MA MNIE. PŁYNĘ

B R A Z Y L I A . N I E  M A  M N I E . P Ł Y N Ę
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estem sam, ale za to unoszę się szczęśliwy i pod-
niecony, jak ten chłopak ze zdjęcia. Patrzę w nie-
bo. Mocny, jasny księżyc rysuje tło mojego obraz-

ka, pięknie rozświetlając spokojną taflę rzeki, tworząc 
czarne kontury osób znajdujących się na dachu. A na 
pierwszym planie sztuczne światło dochodzące z baru, 
który jest otwarty do godziny 24. Sześciu karciarzy wy-
kupiło już chyba całe piwo. Dobrze, że nie grali w pokera, 
bo pewnie siedziałbym z nimi.

Wiedziałem od tygodnia, że popłynę – ile to było 
„wow“ wśród brasileiros. Przestrzegali mnie, martwili się. 
Bo do dżungli, bo ciepło, samemu tak? Bo niebezpiecznie, 
i my tam na wakacje nie latamy. Wolimy plaże w Miami. 
W Polsce ostatnio usłyszałem: Piotr ogarnij się! Jesteś 
przed 40-stką, skończysz z ręką w nocniku! O, serio? 
Jebać! Płynę dalej. Pokonałem kawał drogi bo aż 4 tysiące 
kilometrów z Belohorizonte do Manaus. Z przygodami 
i jednodniową obsuwą w końcu trafiłem na ten statek. 
W głowie miałem wszystkie przeczytanie reportaże 
o ciemnej stronie Brazylii. Ostrzeżenia o porwaniach 
gringo, o złodziejach i przestępcach.  W sercu miałem 
jednak  ciekawość i misję.

Ta misja to dotarcie do ludzi mieszkających 
w dżungli i sfotografowanie ślubu, tego jak żyją, co jedzą, 
jak grają w piłkę.

Misja to też ucieczka od świata, z którym się nie zga-
dzam. Uciekam od ludzi którzy nie interesują się czło-
wiekiem z drugiego końca globu. Nie chcą wiedzieć 
jak żyją ich rówieśnicy, boją się ich odmienności, ich 
koloru skóry i zapachu. Nie potrafią zrozumieć i doce-
nić tego, że urodzili się w czasach oraz kraju, w którym 
panuje dobrobyt. Ta sytość powoduje strach! Strach 

J
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przed utratą tego dobrobytu. A strach siłę ma 
wielką, rośnie szybko, tworzy granice. Budu-
jemy domu, kupujemy mieszkania, stawiamy 
płoty i szlabany na prywatnych osiedlach, 
okna zakrywamy firanami. Nie znamy na-
szych sąsiadów.  Zamykamy się. Bo tyle do 
stracenie, lepiej nie patrzeć, tak wygodniej 
i jeszcze więcej dla siebie i swojej bezpiecz-
nej przyszłości.

Wreszcie uciekam od świata, który z każ-
dej strony atakuje mnie milionami, tanich 
i mordujących moją kreatywność, i empatię 
obrazków.  Uciekam od środowiska, w któ-
rym umiejętność wyłapywania prawdzi-
wych i rzetelnych informacji jest jedną z naj-
ważniejszych umiejętności, ale tego jeszcze 
nie rozumiemy.

Port w Manaus to wyzwanie dla każdego 
podróżnika, tym bardziej bez znajomości 
portugalskiego. Trafiam na swój statek przy 
drugim podejściu następnego dnia. Udaje mi 
się dzięki kierowcy taksówki, któremu od-
dałem cały mój los przez te dwa dni. W por-
cie panuje chaos, temperatura, wilgotność, 
ciężki plecak, ale świadomość, że cały mój 
dobytek w  postaci sprzętu jest wraz ze 
mną, dodaje mi dodatkowych sił. Idzie-

W R E SZCI E UCI EK A M OD ŚW I ATA, 
KTÓRY Z K A ŻDEJ STRON Y ATA KUJ E 
M N I E M I LIONA M I, TA N ICH 
I MOR DUJĄC YCH MOJĄ K R EAT Y W NOŚĆ 
I EM PATI Ę OBR A ZKÓW.

instynktownie siadam przy tych chłopakach, 
czując, że tu będę bezpieczny. Wypływamy, 
po godzinie jest już ciemno, w końcu jeden 
z chłopaków podchodzi i pyta czy jestem 
głodny. Tak poznaje Xaviera i jego znajome-
go. Kolejka po jedzenie zaczyna się z jednej 
strony łodzi, idzie szybko jak po taśmie. Przy 
okazji poznaję ludzi, z którymi płynę. Statek 
jest wiekowy, toalety mają drzwi drewniane, 
w środku haczyk jak w wiejskich wychod-
kach. W końcu trafiam do kuchni. Drzwi cią-
gle się otwierają i zamykają, a kucharz wydaje 
posiłki w sekundę. Jeb, jeb i każdy odchodzi 
z swoją porcją ryżu oraz kurczaka, no i słod-
ką brazylijską kawą. Można prosić wersję 
Wegetarian, jeb, talerz z kurczakiem ryżem, 
słodka kawa do drugiej reki, drzwi trzasnęły 
mi przed nosem, następny.Tak sobie myślę, 
taka łódź, tylu ludzi i każdy ma kurczaka, 
ile takich łodzi teraz płynie w Amazonii, 
w Brazylii, na Świecie.  I co, każdy dostaje 
kurczaka? Potem wszyscy wracają i znowu 
kurczaki? Gdzie oni trzymają wszystkie te 
kurczaki? Płyniemy, popijam piwo z baru, jem 
ryż, palimy z chłopakami, nasza rozmowa jest 
wolna, angielski mniej niż elementarny, ale 
śmiejemy się, podchodzą dziewczyny i rado-
ści jest więcej.

Po jakimś czasie dopiero zauważam jak 
rzeka zwęża się i rozszerza co chwilę, a po 
obu stronach Amazońska dżungla, a w niej 
wszystkie te zwierzęta, wszystkie te polo-
wania, machina śmierci i walki o przetrwa-
nie właśnie się zaczyna, a ja jestem w samym 
centrum. Otacza mnie największy las desz-
czowy na świecie. Łapie mnie sen. Pozostaje 
jeszcze wejść na swój hamak, co przy tym 
gąszczu ludzi i moim prawie metr dziewięć-
dziesiąt jest wyzwaniem. Pewnie wyglądam 
komicznie, śpię z kolanami przy twarzy i chy-
ba na głowie jakiegoś chłopaka, który, nie wiem 
kiedy, umiejscowił swój hamak pode mną. Zioło 
i piwo robią swoje, zasypiam od razu.

Śpię tylko parę godzin, jest po czwartej, 
budzi mnie wilgotność, ciężkie powietrze 
i natura, która wstaje razem ze mną. Robi 
się szaro, idę na dziób, cudowna mgła, cisza 
i dźwięki z lasu po obu stronach. Zaczynam 
fotografować, idealną kompozycję uzupeł-
nia facet z kapeluszem, który siedzi i w ogóle 
nie zwraca na mnie uwagi.

B R A Z Y L I A . N I E  M A  M N I E . P Ł Y N Ę

my kilkaset metrów, wskakujemy do moto-
rówki i gdzieś płyniemy, nie mam wyjścia, 
muszę zaufać taksówkarzowi. W końcu tra-
fiam na jakiś statek, w życiu bym tutaj sam 
nie trafił.

Jair założył mi hamak, na którym mia-
łem spać i podróżować,  wyciągnął telefon, 
podał swój instagram i zaproponował każdą 
pomoc, gdyby były problemy. Bogowie mi 
sprzyjają, docieram tam, gdzie chcę i poznaję 
wspaniałych ludzi. Na statku są dwa pokłady 
i mnóstwo hamaków, kilkaset ludzi, ludzi już 
o innych twarzach. To prawdziwa część Bra-
zylii, tutaj czuję się jak wśród Indian, kobiety 
są piękne, mają skośne oczy, krótkie nosy 
i węglowe włosy. Czuję zapach marihuany, 
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Z każdą minuta jest jaśniej i głośniej. Ko-
lory których nigdy nie widziałem wcześniej, 
pojawiają się zwierzęta na brzegach. Są dzikie 
konie, wstaje słońce, jest czerwono, żółto, po-
marańczowo jest też strasznie wilgotno i co-
raz cieplej. Po osiemnastu godzinach docie-
ram do celu, około godziny dwunastej jestem 
w porcie Maues

Każdy zabiera swój hamak, bagaż i idzie 
w swoim kierunku. Dla mnie to nowy świat, 
w którym spędzę kolejne dwa tygodnie.  

ENGLISH

BRAZIL. I AM NOT HERE. I AM SAILING. 

I am alone, but I am soaring happy and ex-
cited, like that boy from the picture. I am 
looking at the sky. The strong, bright moon 
is forming the background of my picture, 
beautifully illuminating the glassy surface 
of the river, reflecting black outlines of the 
figures on the roof. In the foreground, there 
is artificial light coming from a bar open 
until midnight. A six card players have al-
ready bought out all the beer. It is a good 
thing they were not playing poker, because 
I would probably be sitting there with them 
right now.

I have known for a week that I was going – 
how many ‘wows’ I got from brasileiros. They 
warned me. They were worried. It is the jun-
gle, it is hot, how can I go alone? It is danger-
ous, it is not a holiday destination. We prefer 
beaches in Miami. My friends from Poland 
were like, ‘Piotr, get yourself together! You're 
soon turning 40, you’ll get the short end of the 
stick!’  Really? Fuck it! I am moving on. I have 
already covered 4 thousand kilometres from 
Belohorizonte to Manaus. It was an eventful 
time. A day late, I finally got on that ship.
My mind was full of articles about the dark 
side of Brazil. Warnings about gringo kid-
nappings, thieves, and criminals.   But in 
my heart, I felt curious. I was on a mission.

My mission was to reach people living in 
the jungle and photograph their wedding, 
their everyday life, food, and pastimes. The 
mission was to get away from the world I do 
not agree with. I am running away from peo-

ple who do not care about other people across 
the world. They do not want to know how 
their peers live; they are afraid of their oth-
erness, skin colour, and smell. They cannot 
understand and appreciate that they were 
born in times of prosperity, in a safe country. 
This repletion causes fear! The fear of losing 
that high standard of living. And fear is very 
strong, grows fast, creates divisions. We build 
houses, buy apartments, put up fences and 
gates on private housing estates, close the 
curtains. We do not know our neighbours.  We 
shut ourselves off. We have so much to lose. 
It is better not to look; it is more conven-
ient, to get even more for yourself and your 
safe future.

Finally, I am running away from the world 
bombarding me with millions of cheap pic-
tures, killing my creativity and empathy.  
I am running away from people who do not 
understand that the ability to recognise 
true and reliable information is one of the 
most important skills.

The Port of Manaus is a challenge for every 
traveller, especially those who do not speak 
Portuguese. I  find my ship in the second 
round on the second day. This is all thanks to 
my taxi driver whom I entrusted with my fate 
for these two days. The chaos in the port, high 
temperature, humidity, a heavy backpack, 
but also the thought that I have all my posses-
sions and equipment with me keep me strong.
We go on foot for several hundred metres, then 
hop on a motor boat, and go somewhere. I do 
not have a choice, I have to trust the taxi driver. 
In the end, we reach some ship – I would have 
never got there myself. Jair hangs a hammock 
in which I am supposed to sleep and travel. He 
takes off his phone, gives me his Instagram, 
and offers to help me if I get in trouble. The 
stars align in my favour. I reach my destination 
and meet wonderful people.

On the ship, there are two decks and 
plenty of hammocks, several hundred peo-
ple, people with different faces. This is the 
real Brazil – I feel as if I were among Native 
Americans. The women are beautiful, they 
have slanted eyes, short noses, and coal-
black hair. I can smell marijuana, so I in-
stinctively join those guys. I feel I would be 

1 2 – 1 3

SĄ DZI K I E KON I E, WSTA J E 
SŁ OŃCE, J E ST CZERWONO, 

ŻÓŁTO, POM A R A ŃCZOWO J E ST 
TEŻ STR A SZ N I E W I L G OT NO 

I COR A Z CI EPLEJ.



W I Ę C E J  N A A N Y W H E R E . P L

B R A Z Y L I A . N I E  M A  M N I E . P Ł Y N Ę



P O D R Ó Ż E  /  T R A V E L1 4 – 1 5

safe there. We set sail; it gets dark after an 
hour. One of the guys approaches me and 
asks if I am hungry.

That is how I meet Xavier and his friend. 
A queue for food starts on one side of the 
ship; it moves very fast. I get to know some 
people in the process. The ship is age-old. The 
toilet door is wooden; inside the toilet, there 
is a hook like in a privy in the countryside. 
I reach the kitchen. The door keeps opening 
and closing all the time, and the cook serves 
rations in a second. Splat, splat, and everyone 

leaves with their ration of rice and chicken 
and sweet Brazilian coffee. May I have a vege-
tarian option, please, splat, a plate with chick-
en and rice to one hand, sweet coffee to the 
other hand, the door slams in my face, next. 
I am thinking, such a boat, so many people, 
and everyone is having chicken, how many 
such boats are sailing in Amazonia, Brazil, 
the world.  And what, everyone gets chicken? 
Then they come back and get chicken again?
Where do they keep all those chickens? We 
keep sailing. I am drinking beer from the bar, 

eating rice, smoking with the guys, our con-
versation is slow, English less than elementa-
ry, but we are laughing, some girls join us, and 
it gets merrier.

Only after a while, I notice how the river 
gets narrow and wide alternatively; there is 
the Amazon jungle on either side of the ship, 
with all those animals, hunting, death ma-
chine, and struggle for survival. It all starts 
now, and I am in the very centre of it. I am sur-
rounded by the largest rainforest in the world. 
I  get drowsy. I  need to get on my ham-
mock, which is a challenge in this crowd 
of people and with my one metre and nine-
ty centimetres. I  must look ridiculous. 
I sleep with the knees close to my face and 
I guess I am lying on the head of some guy who 
has hung his hammock under mine – I do not 
know when. Pot and beer do their thing, I fall 
asleep right away. I sleep only for a couple 
hours. Humidity, heavy air, and nature wake 
me up after four. It gets grey. I go to the bow. 
Amazing fog, silence, and sounds from the 
forests. I take some pictures. I get the perfect 
composition thanks to a guy with a hat, who 
is sitting nearby and not paying any attention 
to me. It gets brighter and louder every min-
ute. I see colours I have never seen before. 
Animals appear on the river banks. There are 
wild horses, the sun is rising, it is red, yellow, 
orange, very wet, and it gets hotter. I reach my 
destination after eighteen hours. I get to the 
Port of Manaus at about twelve o’clock. Every-
one takes their hammocks, luggage, and goes 
their own way. To me, it is a brand new world 
where I will spend the next two weeks.  
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znajdziesz na www.anywhere.pl

właśnie myśl przyszła mi do głowy 
ostatnio, gdy rozmawiałem z pew-
nym człowiekiem, który zajmuje 

się pewną techniczną kwestią. Jaką – nie ma 
znaczenia, ale dało mi do powód przynaj-
mniej, by napisać ten felieton.

Otóż, jakby się zastanowić nad paradygma-
tem, który uznaliśmy arbitralnie za prawdziwy, 
to, co robią ludzie tacy jak ja, czyli, tfu, pisa-
nie, jest czynnością istniejącą tylko dlatego, 
że uznaliśmy ją za istniejącą. Przecież – znaki 
nie istnieją same w sobie. Nie ma ich w przyro-
dzie. Nie znajdziemy „ą” żyjącego pod kamie-
niem, czy innego „o”, które kwitnie sobie na 
drzewie i pyli „ó”. Wszystko to jest umowne, 
tak jak umowne jest w ogóle to, że połączo-
ne literki stanowią słowa. Ba, z tych połączo-
nych słów tworzą się zdania, a gdy się posta-
ramy, ucząc się tego od lat, będziemy nawet 
mogli z tych zdań wyciągnąć sens poprzez 
akt tzw. czytania ze zrozumieniem (czyność 
dawno zapomniana, ale jeszcze gdzieś chy-
ba istniejąca).

Idąc dalej tym tropem, posługując się tymi 
umownymi znakami, tworząc z nich umow-
ne akapity, jestem w stanie wywołać w głowie 
potencjalnego czytelnika, który posługuje się 
umownym stworzeniem jakim jest język pol-
ski (w odróżnieniu od innych umownych stwo-

rzeń), coś, co można nazwać myślą. Fenomen 
tego wprawia mnie w osłupienie, gdyż siedząc 
sobie wygodnie w niewygodnym fotelu, two-
rząc nic z niczego, u jakiegoś innego przedsta-
wiciela gatunku ludzkiego, który przeczyta to 
za pomocą ogromnej ilości technologii, mogę 
wywołać, potencjalnie (prawdopodobnie nie), 
pewnego rodzaju akt w świecie rzeczywistym. 
Mogę na ten przykład, gdybym był nielubią-
cym cyklistów człowiekiem, nakłaniać za 
pomocą tych znaków, które wystosowuję do 
świata, by ktoś zrobił coś, co nazwać by moż-
na mordobiciem, czyli naruszeniem nietykal-
ności cielesnej niewinnej osoby korzystającej 
z roweru. Dlaczego? Bo moje niematerialne 
rzeczy stworzyły niematerialną myśl, która 
zmaterializowała się następnie w postaci zaci-
śniętej pięści. I jeszcze, gdyby było mało tego, 
może doprowadzić do eliminacji cyklistości 
powszechnej z przestrzeni publicznej.

Co jeszcze mnie fascynuje, że ogromna 
część naszej rzeczywistości opiera się w zasa-
dzie na rzeczach, które nie istnieją. Cały sys-
tem prawa to po prostu posługiwanie się nie-
materialnymi znakami, by uzyskać materialny 
efekt, gdyż ktoś inny, jakiejś czynności doko-
nał. Żyjemy więc w świecie iluzji, wymyślonej 
na potrzeby czegoś, co nazywamy spokojem, 
mirem społecznym, czy innymi, gdzie – w rze-
czywistości, nie ma w ogóle takich rzeczy.

A co najgorsze – piszę to przed obiadem, 
więc jeszcze dodatkowo odpuszczam niektó-
re kwestie realne, by zanurzyć się w niereal-
ności. Niektórzy nawet niszczą swój organizm 
poprzez narkotyki tego lub innego rodzaju, 
by ową kreatywność nierealną w sobie wy-
tworzyć. Wszystko po to, by zaistnieć w tym 
świecie iluzji jako nierealna persona. I tego 
też wam życzę. Bo jeśli jest coś ponad to życie, 
to na pewno musi to nie istnieć.  

ENGLISH

WHAT I DO DOES NOT EXIST

This occurred to me recently when I was talk-
ing with some man dealing with some techni-
cal stuff. It does not matter what he does, but 
at least it gave me a reason to write this article.

TO, CO ROBIĘ,
Well, if you think about the paradigm, 

which we arbitrarily acknowledge as true, 
what people like me do, namely writing is an 
activity which exists only because we believe 
it does. After all – characters do not exist in 
their own right. They do not occur in nature. 
You will not find some ‘ą’ living under a rock 
or some ‘o’ coming into bloom on a tree and 
spreading pollen at some ‘ó’. Everything is 
conventional, just like the fact that a series 
of letters form a word. Nay, those words 
form sentences, and if you try, having studied 
that for years, you will even be able to make 
sense out of them through an act of the so-
called reading and understanding (which is 
a long-forgotten activity that must still exist 
somewhere).

Following this reasoning, by using these 
conventional characters, creating conven-
tional paragraphs, I can evoke something 
that one might call thought in a potential 
reader who uses the conventional creation 
of Polish language (in contrast to other con-
ventional creations). I am flabbergasted at 
this phenomenon that as I am sitting com-
fortably in an uncomfortable armchair, 
creating something out of nothing, I can 
evoke, potentially (probably not), some 
kind of an act in the real world in another 
member of human species who will read 
it thanks to cutting-edge technology. For 
example, if I  despised cyclists, I  could 
use these characters I send out to the world 
to persuade someone to do something that 
one might call beating, that is a  violation 
of physical integrity of an innocent person 
using a bicycle. Why? Because my non-ma-
terial things have created a non-material 
thought which later materialised in the 
form of a clenched fist. And, if that was not 
enough, it can result in the elimination of 
cycling in general from the public space.

What is more, a huge part of our real-
ity is generally based on things that do 
not exist. The legal system consists in 
using non-material characters to achieve 
a material effect, because someone else 
has done something. Therefore, we live 
in a world of illusion, made up for the pur-
pose of something we call peace, social 
standing, and so on, while in reality, these 
things do not exist.

And, to cap it all – I  am writing this 
before dinner, so I am skipping some real 
matters to immerse myself in immaterial-
ity. Some people even destroy their body 
with drugs of some or other kind to spark 
such unreal creativity. All that to make 
a name for themselves in the world of illu-
sion as an unreal person. And this is what 
I wish you. If there is anything beyond that 
life, it cannot exist. 

Jego główną aspiracją w życiu jest 
zostanie publikowanym autorem lub 
przetłumaczenie sobie, że społeczeństwo 
nie było gotowe. Redaktor prowadzący 
Anywhere.pl.

JAKUB
WEJKSZNER
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TO, CO ROBIĘ,



WYSPA

G D A Ń S K

dańska Wyspa Spichrzów to architektoniczna per-
ła Trójmiasta. Współczesny kształt tego terenu 
łączyć należy ze średniowieczem - już w XIII w. była 

to dzielnica przemysłowa z pierwszymi spichlerzami, fol-
warkiem miejskim, rzeźnią i wielopiętrowymi magazyna-
mi. Nie miały numerów, tylko inspirujące dziś dewelope-
rów i inwestorów nazwy (Deo, Król Dawid, Daleka Droga). 
Drewniane pomosty służyły do załadunku towarów nad 
brzegami rzek prosto do spichlerzy. Z obawy przed nie-
proszonymi gośćmi i grabieżami, w połowie XVI wieku 
dokonano przekopu Motławy, a do spichrzów dostać się 
było można przez zwodzone mosty. Po zmroku podnoszo-
no je i w ten sposób przestrzeń spichlerzy odcięta od resz-
ty miasta zyskała miano wyspy. Współcześnie potencjał 
urbanistyczny tego terenu wykorzystują z powodzeniem 
inwestorzy, a z rozwiązań architektonicznych korzysta-
ją zachwyceni turyści i dumni mieszkańcy Trójmiasta. 

WYSPA SMAKÓW
Najmocniej tętni życiem serce Wyspy Spichrzów, czyli 
spektakularna przestrzeń miejskiego food hallu – Sło-
ny Spichlerz w miejscu historycznego spichlerza Deo 
Gloria. Nowoczesny wystrój przywodzi na myśl loftowy 
klimat industrialny, przez co jest idealnym miejscem za-
równo na romantyczną kolację, jak i swobodnego drinka 

G

TEKST Kasia Woźniak ZDJĘCIA Radisson Hotel & Suites Gdańsk

NIEZAPOMNIANYCH 
WRAŻEŃ

GOŚCINNY, OTWARTY, A JEDNOCZEŚNIE KOSMOPOLITYCZNY GDAŃSK JAK MAŁO KTÓRE MIASTO W EUROPIE 
POTRAFI SCALAĆ HISTORIĘ Z NOWOCZESNOŚCIĄ – NAJLEPIEJ WIDAĆ TO PO KSZTAŁCIE WYSPY SPICHRZÓW. 
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ze znajomymi. Gdański Słony Spichlerz to bo-
daj jedyna taka restauracyjna formuła w Trój-
mieście – w weekendy do 1 w nocy można tu 
zjeść dania z pełnej karty, a do 3 spokojnie 
korzystać z przestrzeni na przykład przy drin-
ku ze znajomymi. Jak przystało na miasto 
wolności, Słony Spichlerz jest synonimem 
demokratyczności i uniwersalizmu - obok 
siebie usiądą tu weganie, miłośnicy kuchni 
tajskiej, japońskiej, włoskiej i meksykańskiej, 
ale dosiąść się do nich może spokojnie amator 
schabowego albo owoców morza. Dziewięciu 
restauratorów serwuje tu różnorodne dania 
z kart inspirowanych kuchnią całego świa-
ta i kładzie szczególny nacisk na ich jakość 
i sezonowość. Żeby przedłużyć stan błogo-
ści, Słony Spichlerz zaprasza też na słodkie 
przysmaki, a toast za częste powroty można 
wznosić rozmaitymi trunkami – od regio-
nalnego piwa po wyszukane kompozycje 
smakowe drinków. 

Słony Spichlerz zaprasza już od godz. 8 
– wtedy serwuje sycące śniadania z różnych 
stron świata, a w ciągu dnia – lunche i obiady. 
Wielowymiarowy koncept na tysiącu metrów 
kwadratowych tworzy wspólną, otwartą prze-
strzeń dla wszystkich – bez względu na kuli-
narne upodobania. 

Rozległy, doskonale zaplanowany food 
hall to miejsce spotkań, odpoczynku i roz-
rywki. Na ósmym piętrze budynku znajduje 
się Roof Top. Rozciąga się stąd niezapomnia-
ny widok na krańce starówki, a wieczorami 
przestrzeń zamienia się w chilloutowy raj. 
To dlatego miejsce jest uwielbiane przez mu-
zyków – odbywają się tutaj niezapomniane 
koncerty, sety didżejskie i klimatyczne spo-
tkania. Na szóstym i siódmym piętrze mieści 
się dwupoziomowy Sassy Club z przestrzenią 
do tańca. 

WYSPA W PROCESIE
Bliskość Motławy i wielki potencjał Wyspy 
Spichrzów nie pozostawia inwestorów i ar-
chitektów obojętnymi. Nad Motławą powstał 
kompleks apartamentowo-hotelowy Deo Pla-
za z 341 pokojami hotelowymi (4-gwiazdkowy 
Hotel Radisson) i 120 apartamentami w bu-
dynkach usytuowanych na historycznych 
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parcelach po starych spichlerzach, znisz-
czonych podczas II wojny światowej. Znajduje 
się tu m.in. największe w Gdańsku centrum 
konferencyjne na 800 osób. Powstały już pla-
ny przekształcenia i zagospodarowania za-
bytkowych spichlerzy na hotel ze spa. 

Niebawem powstaną tu kolejne komplek-
sy hotelowo-mieszkaniowe, powierzchnie 
biurowe, handlowe i usługowe. Wciąż trwają 
tu prace nad zagospodarowaniem przestrze-
ni. To niebywały kąsek dla wszystkich miło-
śników piękna i pragmatyzmu. 

Wyspa Spichrzów, na której historia prze-
nika się ze współczesnością, to obowiązkowe 
miejsce do odwiedzenia na turystycznej ma-
pie Pomorza. 

ENGLISH

THE UNFORGETTABLE EXPERIENCE OF 
GRANARY ISLAND

There are few cities in Europe which blend tra-
dition and modernity like hospitable, open, and 
cosmopolitan Gdańsk. The best example of this is 
Granary Island. 

The island is an architectural pearl of Trici-
ty. Its present shape dates back to the Middle 
Ages – already in the 13th century, it was an 
industrial district with first granaries, an ur-
ban farm, a slaughterhouse, and multi-storey 
warehouses. The granaries did not have num-
bers but names that still inspire developers 
and investors (Deo, King David, Long Way). 
Goods were loaded directly to the granaries 
from wooden piers on the river bank. For fear 
of uninvited guests and plunder, the Motława 
River was dug, and the granaries could be 
accessed through drawbridges lifted for 
the night. From then on, the area cut off 
from the rest of the city was regarded as an 
island. At present, its urban potential is ex-
ploited by investors, while delighted tour-
ists and proud inhabitants of Tricity enjoy 
its architectural solutions. 

THE ISLAND OF FLAVOURS
The beating heart of Granary Island is Słony 
Spichlerz – a spectacular urban food hall on 

the site of former Deo Gloria Granary. Its 
modern decor refers to industrial loft interi-
ors, which makes it a perfect place both for 
a romantic dinner and a casual meet-up with 
a group of friends. Słony Spichlerz is prob-
ably the only such restaurant in Tricity – at 
the weekend, it serves dishes from the menu 
to 1 a.m. and it is open to 3 a.m. for all those 
who want to, for example, enjoy a drink with 
friends. Located in the city of freedom, Słony 
Spichlerz is a synonym of democracy and 
universality. Everyone will find something to 
their liking here – from vegan dishes, through 
Thai, Japanese, Italian, and Mexican cuisine, 
to seafood and traditional Polish pork chops. 
Nine restaurateurs offer a variety of dishes 
from all over the world made from quality and 
seasonal ingredients. To enjoy the state of 
bliss even longer, Słony Spichlerz also offers 
sweet delicacies and a wide range of alcoholic 
beverages – from regional beer to drinks with 
sublime combinations of flavours. 

The food hall is open from 8 a.m., serving 
delicious breakfasts from across the world in 
the morning and lunches and dinners during 
the day. The multidimensional concept on 
a thousand square metres is a shared and 
open space for everyone, regardless of their 
culinary preferences. 

The spacious and well-arranged food halls 
is a meet-up, relaxation, and entertainment 
spot. Roof Top on the eighth floor of the build-
ing gives stunning views of the Old Town and 
turns into a chill out paradise in the evening. 
That is why it is so popular among musicians 
– it holds unforgettable concerts, DJ sets, and 
atmospheric meet-ups. On the sixth and sev-
enth floor, you will find twostorey Sassy Club 
with dancing space. 

ISLAND UNDER 
DEVELOPMENT
The vicinity of the Motława River and the 
huge potential of Granary Island appeal to 
investors and architects. The area has been 
developed with apartment and hotel complex 
Deo Plaza offering 341 hotel rooms (4-star 
Radisson Hotel) and 120 apartments in build-
ings located on the site of historical granaries 
destroyed during the Second World War. It 
houses, among others, the largest in Gdańsk 
conference centre for 800 people. There are 
also development plans for turning the histor-
ical granaries into a spa hotel. 

Soon, the site will be developed into a ho-
tel and housing complex with office, retail, 
and service spaces. Development works are 
still ongoing. The area is a tasty morsel for the 
lovers of beauty and pragmatism. 

Granary Island, where tradition blends 
with modernity, is a must for all tourists visit-
ing Pomorze.  

SŁ ON Y SPICH LER Z ZA PR A SZA TEŻ NA 
SŁ ODK I E PR Z YSM A K I, A TOA ST ZA 
CZĘ STE POW ROT Y MOŻ NA WZ NOSIĆ 
ROZ M A IT Y M I TRU N K A M I – OD 
R EGIONA L N EG O PI WA PO W YSZ U K A N E 
KOM POZ YCJ E SM A KOW E DR I N KÓW.
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je właśnie apartament w prestiżowej dzielnicy. Pomimo 
tych wszystkich przymiotów, nie warto przecież wpadać 
do nich na weekend, bo to będzie jedną wielką stratą 
czasu – naszą i naszych dobrze wykształconych dzieci 
pracujących w międzynarodowych korporacjach z wido-
kiem na londyńskie City. 

Zawsze zastanawiam się skąd w ludziach bierze się 
tak duża potrzeba dowartościowania się – ta licytacja kto 
lepiej, kto bardziej, kto dalej, kto wyżej. Tym bardziej do-
ceniam i cieszę się, że najważniejszymi wartościami dla 
moich najbliższych są mądrość (również ta życiowa), in-
teligencja, wspólnie spędzony czas, stan umysłu, a nie 
stan konta czy posiadania. Mam nadzieję, że gdy za kil-
kadziesiąt lat usiądę z przyjaciółmi przy winie w kawiar-
ni i słuchać nas będzie ktoś z pokolenia, którego nazwy 
i skrótu jeszcze nie wymyślono, nie pomyśli, że jesteśmy 
zepsutymi dziadkami, którym nie pozostała krzta za-
chwytu nad codziennością.  

ENGLISH

NEVER ENOUGH

Three women, one table, a roasting hot June afternoon, stories with 
travel, children, and money in the background…

I was sitting over a piece of cheesecake, waiting for 
a friend I had not seen for a long time, when I noticed 
three queens of the autumn of life, successful women or 
– I do not want to sound rude – wives of successful man 
(it is hard to say) with glasses of sparkling spirits at the 
next table. Petit bourgeois from Poznań, sophisticated 
globetrotters, elegant women with designer bags. The 
theme of their afternoon debate was travelling abroad, 
or rather complaining about popular mainstream des-
tinations. It was a heated discussion on the swarms of 
tourists on the Spanish coast, how Portugal is better, 
but actually, the views are a disappointment. The best 
one is Argentina, which one of them visited in the pre-
vious year – it was so wild, virgin, different from all 
those trite European destinations. France would do as 
a last resort, with a strong emphasis on ‘as a last resort’.

In a few minutes, I also learned that it does not make 
any sense to go to London for a weekend, because when you 
are leaving from Poznań, you are already thinking about 
the return. It does not make any difference that our child 
received their medical education there, graduating with 
honours, and the other offspring got a law degree and was 
buying an apartment in a prestigious district. Despite all 
those qualities, a weekend visit is a waste of time – our time 
and the time of our educated children working in interna-
tional corporations with a view of London City. 

I have always been wondering why people try so hard to 
make themselves feel more important, getting into a brag-
ging match about which one is better, more, further, high-
er. The more I appreciate that my family and friends value 
wisdom (life wisdom, too), intelligence, time spent togeth-
er, state of mind, not the account balance or possessions. 
I hope that one day, when I am talking with my friends over 
a glass of wine in a café one day, and a member of a genera-
tion which does not have a name or abbreviation yet hears 
us, they will not think we are spoilt old men, totally devoid 
of awe of everyday life. 

iedziałem sobie nad sernikiem w oczekiwaniu na 
spotkanie z dawno niewidzianą znajomą, kiedy 
przy stoliku obok, z kieliszkami bąbelków za-

siadły królowe jesieni życia, kobiety sukcesu albo też 
– nie umniejszając – żony mężów sukcesu (trudno dookre-
ślić). Drobne mieszczanki, poznanianki, wytrawne glob-
troterki, elegantki z sygnowanymi torebkami. Tematem 
przewodnim popołudniowych dysput okazały się wyjazdy 
zagraniczne, a właściwie narzekania na różne popularne, 
mainstreamowe destynacje. Żywe dyskusje o tym, że na 
wybrzeżu hiszpańskim tylu turystów, że przejść się nie da, 
że lepiej to już w Portugalii, choć w zasadzie niekoniecznie, 
bo widoki nie takie, jak można by oczekiwać. Najlepiej to 
przecież w Argentynie, którą jedna z bohaterek odwiedzi-
ła w ubiegłym roku – tam tak dziko, dziewiczo, tak inaczej 
niż w całej tej Europie. Ewentualnie jeszcze Francja może 
być, z dość dużym naciskiem na „ewentualnie”. 

Wystarczyło kilka minut, abym dowiedział się rów-
nież, że nie opłaca się lecieć do Londynu na weekend, bo 
wylatując z Poznania już myśli się o powrocie. Sytuacji 
nie zmienia fakt, że nasze dziecko skończyło tam medy-
cynę z wyróżnieniem, a druga z progenitur prawo i kupu-

S

KRZYSZTOF 
KOCZOROWSKI
 
Od kilkunastu lat zajmuje się 
projektowaniem marki. Na swoim koncie ma 
ponad 150 nazw, które stworzył na potrzeby 
powstających firm, wprowadzanych na rynek 
produktów oraz usług. Opracował i wdrożył 
kilkadziesiąt strategii komunikacyjnych 
zarówno dla  międzynarodowych korporacji, 
jak i firm rodzinnych. Miłośnik dobrego 
jedzenia, kina oraz podróży.

NIE
NASYCENIE
TRZY KOBIETY, JEDEN STOLIK, CZERWCOWE UPALNE POPOŁUDNIE, 
HISTORIE Z PODRÓŻAMI, DZIEĆMI I HAJSEM W TLE… 
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to jakieś ćwiczenia Wojsk Obrony 
Terytorialnej? – zainteresował się 
doktor Zarański, patrząc przez szy-

bę kliniki, kiedy to prawdziwa wojskowa tere-
nówka zamlaskała oponami na asfalcie. 

Auto wyglądało na prawdziwe zwierzę tereno-
we. Po linię szyb widać było jakby ktoś wykąpał 
je w szlamie, który dodatkowo utrzymywał się na 
aucie z powodu jego specyficznej faktury lakieru, 
wyglądającego jak ściana wyszpachlowana przez 
fachowca po 3 mocnych piwkach. 

Aha – pomyślał doktor – To Pan Marcin, 
przecież wpisałem go wczoraj w nocy do syste-
mu rezerwacji, kiedy zadzwonił do mnie, seple-
niąc, że kolba karabinu obluzowała mu dwójkę 
i trójkę.  - Jezzzzstemmm koło Czernobyla. No, 

Co
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MARCIN
GŁUSZEK
Z radością przedstawiam Wam nasz 
wskrzeszony projekt. Krótkie opowiadania, 
do napisania których zainspirowały mnie 
rozmowy z naszymi Pacjentami w klinice 
Perfect Smile w Gdańsku Wrzeszczu.

. 

na Ukrainie – brzmiały urywane wyrazy 
– Mieliśśśśmy tu mały survival. – Potem 
zapadła cisza i dostał jeszcze SMS o treści. 
Koledze nawalił noktowizor, pomylił mnie 
z niedźwiedziem i wyrżnął kolbą w moje, 
a właściwie twoje implanty. Ratuj!!!

Tak więc stał teraz doktor Tomasz, pa-
trząc na to coś, co musiało być Marcinem – 
sławą neurochirurgii, który wygramolił się te-
renówki. Wyglądał jak Czubaka ze Star Wars, 
cały owłosiony, różniący się tylko od swojego 
ryczącego odpowiednika zieloną barwą sier-
ści. Łysa głowa Marcina, pomalowana farbą, 
wystawała z tego osobliwego stroju. Wielki 
kawał chłopa uśmiechał się przyjaźnie, zdu-
miewająco delikatną twarzą. 

2 2 – 2 3

ROZMOWY 
 W OCZEKIWALNI



Znacząc błotem swoją linię przejścia do gabinetu, 
wskoczył na fotel, który czujna asystentka przykryła za-
pobiegawczo podwójnym jednorazowym prześcieradłem 
stomatologicznym.

Tymczasem w poczekalni, jeden z pacjentów wyraźnie 
się ożywił. 

- Kręcicie u was jakiś film? Może ten cudak, wskazał 
na drzwi gabinetu, powinien skoczyć z wagonu, potem 
spuścić się po drabince linowej z muru tego koło kolei – 
rozmarzył się pacjent.  - Przekażcie to proszę reżyserowi 
– możecie? - zapytał z bardzo poważną miną. 

- To niestety niemożliwe – odparła grzecznie Pani 
z recepcji – To nasz stały pacjent. Robi operacje – o, tu-
taj – delikatnie wskazała na swoją głowę. – Odreagowuje 
swoje stresy i lęki w lesie, bawiąc się w wojnę. Dziwne, ale 
nieszkodliwe hobby. A dodatkowo, wie Pan, daje nowe ży-

cie. Jak w grze na konsoli. Kiedyś przyleciał po niego, tutaj 
do Portu Lotniczego w Gdańsku, najnowszy Gulfstream, 
zabierając go na prywatną wyspę, którą to żona sparaliżo-
wanego, młodego człowieka przekształciła w jednorazową 
klinikę. Operacja się udała, gość mówi, je, ma sprawne 
ręce i tylko niedowład jednej nogi. Ale to cud – skrzyżowała 
ręce recepcjonistka – bo przecież uderzył w skały kanionu, 
lecąc w specjalnym kombinezonie, wingsuicie – jak ptak. 

- I co, co było dalej? - dowiadywał się pacjent. 
- Jest happy end, proszę się nie denerwować przed zabie-

giem. Cały sprzęt z tej operacji, warty miliony dolarów, zo-
stał bezpłatnie przekazany i przetransportowany do jednego 
z wojskowych szpitali na Ukrainie, na oddział neurochirurgii 
dziecięcej. Nie ma teraz miejsca na Ukrainie, do którego Pan 
Marcin nie miałby wstępu – włącznie z zakazaną strefą - zoną 
w najbliższym sąsiedztwie elektrowni w Czarnobylu. 

Z gabinetu doktora Zarańskiego, usłyszeli głośnie hur-
rrra. Przez niedomknięte drzwi usłyszeli poważny, ale ra-
dosny głos doktora. 

- Ty to masz szczęście i twój kolega, ten od karabinu co po-
mylił cię z misiem. Moje implanty tylko się poluzowały, patrz 
teraz dokręcę ci tylko ich część, specjalny łącznik. Jakbyś 
miał swoje własne zęby, to by było znacznie gorzej z całą two-
ją buzią. Jakby to powiedzieć – zamyślił się doktor – implant 
zamortyzował uderzenie i przyjął na siebie jego siłę. Kto wie, 
czy bez nich nie miałbyś pękniętej szczęki. 

- I co, jadłbym przez słomkę? – dopytywał się Marcin. 
- Tak i zero mięsa, tylko kleiki przez jakieś dwa 

miesiące. 
- To dobrze - ucieszył się sławny lekarz. – Pamiętaj, że 

moje zęby straciłem przez kamień, którym z procy Dziki 
strzelił do mnie na dzielni. Teraz, tam jest spokojnie to 
jedna z najbardziej pożądanych miejscówek w Gdańsku, 
ale kiedyś było jak było – zatarł ręce wspominając. – Teraz 
z Dzikim, jesteśmy najlepszymi kumplami. Pojutrze leci-
my w rejony dawnej Jugosławii. Wiesz, tam wciąż, w nie-
których rejonach, nie jest najbezpieczniej. Jakiś Milan 
lub Slobodan, imię na pewno zmyślone, wysłał swoich 
ludzi z zapytaniem czy nie wyjmę z jego głowy kawałka 

KOLEDZE NAWALIŁ NOKTOWIZOR, 
POMYLIŁ MNIE Z NIEDŹWIEDZIEM 
I WYRŻNĄŁ KOLBĄ W MOJE, 
A WŁAŚCIWIE TWOJE IMPLANTY. 
RATUJ!!!

ROZMOWY 
 W OCZEKIWALNI
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stali. Lubię takie wyzwania, choć moja mama 
najchętniej widziałaby mnie w fotelu z kracia-
stym pledem na kolanach, odpoczywającego 
po dyżurze w ramach Narodowego Funduszu 
Zdrowia – zarechotał radośnie.

- I co, Dziki będzie twoim asystentem? – 
dopytywał doktor Zarański. 

- No prawie – prychnął wodą do przepłu-
kiwania ust Marcin. – Będzie czuwał w po-
bliżu w śmigłowcu, takim jak niedawno ku-
piła nasza armia. Moim zdaniem, właśnie 
Black Hawk jest najdoskonalszym metalo-
wym ptakiem. Wiesz jak to robimy? – zapalił 
się do opowieści. – Lecimy w dwie sztuki, 
jeden pilotuję ja, drugi zaprzyjaźniona ko-
leżanka, o wiele lepsza ode mnie. Gdybym 
mógł decydować w Ministerstwie Obrony 
Narodowej, kierowałbym głównie babeczki 
na szkolenie pilotek helikopterów. Ok, nie-
ważne, więc mamy dwie sztuki, oba, poza bro-
nią automatyczną, wyposażone na naprowa-
dzone rakiety. Jednym Jessica, moja pilotka, 
nie śmiej się przyjaźnie – pogroził doktorowi 
neurochirurg – wisi w powietrzu, obok domu 
rodzinnego trudnego klienta, któremu muszę 
pogrzebać w głowie. Taka moja polisa na ży-
cie. Drugim Dziki manewruje nad polową salą 
operacyjną w klimatyzowanym namiocie. 
Ale sprzęt medyczny najlepszy już sprowadzi-
li, przywiozę też trochę mojego.

- Dobra, ale wiesz, kamienia ci się nazbie-
rało na zębach, a mamy w drugim gabinecie 
mała lukę, Pani Ola czeka na ciebie. To będzie 
jak śrutowanie statku w stoczni ze starej farby. 

- To lubię – tym razem chirurg od głów par-
sknął wodą na ścianę gabinetu.

- Chyba cię obciążę kosztami malowania 
– zaśmiał się doktor Zarański. - Leć, trawa do 
skoszenia na mnie czeka. 

- Czekaj, czekaj – zatrzymał go Marcin. 
– Nie chciałbyś polecieć ze mną do Serbii, 
zrobić kilka wycisków, wstawić paru zębów 
dawnym watażkom wojskowym?

- Nie, nie namówisz mnie – odparł ze śmie-
chem doktor Tomasz. – Jestem zbyt potrzeb-
ny moim pacjentom żywy, tutaj, na miejscu.

- Dzięki za szybką interwencję z implanta-
mi, muszę się zrewanżować. Zapraszam przed 
gabinet – ryknął Marcin, wyraźnie pobudzo-
ny przez swój wibrujący zegarek. – Tomek, 
Tomek. mam dla ciebie niespodziewankę. 

Dolny, a właściwie środkowy Wrzeszcz 

jeszcze tego nie widział. Najpierw w powie-
trzu pojawiły się decybele, później znienacka 
przybył wiatr – jak przed letnią burzą. Ale to 
nie był zwiastun deszczu. Nad nimi, napraw-
dę nisko, zaraz nad dachami zabytkowych po-
niemieckich kamienic, zawisł w oczekiwaniu 
wielki potwór. Z symbolami kraju rad ZSRR, 
szturmowy śmigłowiec MI przejął kawałek 
nieba. Coś czarnego wyleciało z niego prosto 
pod nogi obydwu lekarzy. Czarna, podwójna 
nylonowa lina zaopatrzona w charaktery-
styczne uprzęże, podobne do skoków na bun-
gee potoczyła się po ziemi. 

- W kwadrans studencki będziemy na pół-
wyspie w Juracie – warknął ochoczo, specja-
lista od operacji mózgu, podając doktorowi 
Zarańskiemu drugą uprząż. 

- Cóż, znów, ROAD TO HEL – skwitował 
ten drugi -  widoki będą bezcenne. 

Wszelkie postacie i wydarzenia, które 
miały miejsce w opowiadaniu są fikcją lite-
racką. Perfect Smile Clinic Wrzeszcz wręcz 
odwrotnie – jest jak najbardziej prawdziwa 
– zapraszamy ciepło, gorąco a nawet upalnie. 

ENGLISH 

CONVERSATIONS IN A WAITING ROOM 

‘Is it some kind of training drill of the 
Territorial Defence Force?’ wondered doc-
tor Zarański, looking through the window, 
when a real military truck stopped in front 
of the clinic. 

The vehicle looked like a real off-road ani-
mal. It was covered in slime up to the window 
line. The mud did not come out due to the 
specific texture of its paint, which looked like 
a wall smoothed down by a pro after three 
strong beers. 

‘Okay,’ the doctor thought. ‘It’s Mr 
Marcin. He called me yesterday to make 
an appointment, lisping that a rifle butt 
loosened his lateral incisor and canine.’ 
‘I’m near Chernobyl. Yes, the one in 
Ukraine,’ he spoke in broken sentences. 
‘We’ve had a  little survival here.’ A  si-
lence fell, and later the doctor got a text 
which read, ‘My friend’s night-vision 
device broke down, he mistook me for 
a  bear and hit me with a  butt in my, or 
rather your, implants. Help!!!’

And so the doctor was looking at some-
thing that had to be Marcin – a big name in 
neurosurgery – clambering out of the vehicle. 
He was all hairy and looked like Chewbacca 
in Star Wars; the only difference was that his 
coat was green. Marcin’s painted bald head 
stuck out of that peculiar attire. A radiant 
smile appeared on the big guy’s surprisingly 
gentle face. 

Trailing mud on his way to the surgery, 
he hopped on the chair preventively covered 
with double disposable sheet by a vigilant 
assistant.

Meanwhile, one of the patients in the wait-
ing room cheered up. 

‘Are you shooting a film here? Perhaps 
that weirdo’ he pointed to the surgery ‘should 
jump off a train and later lower himself down 
a rope ladder from the wall near the tracks,’ 
he said dreamily. ‘Tell that to the director, will 
you?’ he asked with a serious face. 

‘Unfortunately, it’s impossible,’ answered 
the receptionist politely. ‘It’s our regular pa-
tient. He performs surgeries, here,’ she point-
ed gently to her head. ‘He goes to the forest and 
plays war to let off steam. Strange but innocent 
hobby. And, you know, it gives you a new life. 
Like video games. Once, a new Gulfstream 
picked him up from Gdańsk Airport to take 
him to a private island turned into a private 
clinic by the wife of a paralysed young man. 
The operation was a success; the man is now 
able to speak, eat, and use his hands. He only 
has paralysis of one leg. But it’s a miracle,’ the 
receptionist crossed her arms, ‘because he hit 
against canyon rocks while flying in a  wing-
suit, like a bird.’ 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

NIE CHCIAŁBYŚ POLECIEĆ ZE MNĄ DO 
SERBII, ZROBIĆ KILKA WYCISKÓW, 

WSTAWIĆ PARU ZĘBÓW DAWNYM 
WATAŻKOM WOJSKOWYM? 



‘What happened next?’ asked the pa-
tient curiously. 

‘There’s a happy ending to that story, 
don't worry before your surgery. The equip-
ment from the operation, worth millions 
of dollars, was donated and transported to 
one of military hospitals in Ukraine, to the 
Children's Neurosurgery Ward. There is no 
place in Ukraine where Mr Marcin isn’t wel-
come, including the exclusion zone near 
the Chernobyl Nuclear Power Plant.’

They heard a loud ‘hooray’ coming from 
doctor Zarański’s office. The doctor said in 
a serious but cheerful voice, 

‘You're both so lucky, you and your friend, 
the one who mistook you for a bear. My im-
plants only loosened up, see? I’ll only have to 
screw in one small element, a special connec-
tor. If it'd been your own teeth, it’d have been 
much worse. How shall I put it,’ the doctor 
pondered. ‘The implant cushioned the strike. 
But for it, who knows, maybe you’d had your 
jaw broken.’ 

‘And what, I’d eat through a  straw?’ 
asked Marcin. 

‘Yes, and no meat; you’d eat gruel for about 
two months.’ 

‘That’s good,’ the famous doctor was hap-
py to hear it. ‘Remember I lost my teeth when 
Dziki slung a stone at me. The area is more 
peaceful now, it’s one of the most desirable 
locations in Gdańsk, but it wasn’t always like 
that,’ he rubbed his hands. ‘We’re best friends 
now, me and Dziki. The day after tomorrow, 
we’re flying to former Yugoslavia together. 
You know, it's still not safe there in some re-
gions. Some Milan or Slobodan, with a made-

up name, sent his people to ask me if I take 
out a piece of steel of his head. I like such chal-
lenges although my mum would rather see me 
in an armchair with a chequered blanked on 
my legs, relaxing after a ward duty paid by the 
National Health Fund,’ he cackled.

‘And what, will Dziki be your assistant?’ 
asked doctor Zarański. 

‘Close,’ Marcin rinsed out his mouth. ‘He’ll 
be on the lookout in a helicopter, like the ones 
recently bought by our army. In my opinion, 
Black Hawk is a perfect metal bird. You know 
how we're doing it?’ he cheered up. ‘We’re 
flying in two helicopters – one piloted by me, 
the other one by my friend, who is a much bet-
ter pilot than me. If I made decisions in the 
Ministry of National Defence, I’d send women 
to professional pilot training. Nevermind, so 
we have two helicopters fitted with automat-
ic weapons and homing missiles. Jessica, 
my pilot, don't laugh,’ the neurosurgeon 
wagged his finger at the doctor, ‘is suspend-
ed in the air next to the family home of our dif-
ficult client. It’s my insurance policy. Dziki is 
manoeuvring in the other over the operating 
room in an airconditioned tent. They already 
have the best medical equipment, I’ll bring 
some of mine, too.’

‘Fine, you know, you have a lot of tartar, 
and we have a small gap in the other surgery, 
Ms Ola is waiting for you. It’ll be like scraping 
an old paint off a ship in the shipyard.’ 

‘That’s what I like,’ the head surgeon spat 
water on the surgery wall.

‘I’m afraid I must charge you for painting,’ 
doctor Zarański chuckled. ‘Go, I must mow 
the grass.’ 

‘Wait a second,’ Marcin stopped him. 
‘Wouldn’t you like to go to Serbia with me, 
take some impressions, put in some teeth for 
former leaders?’

‘No, you won’t talk me into that,’ doc-
tor Tomasz laughed. ‘My patients need me 
here alive.’

‘Thanks for your quick intervention 
with the implants, I  must return the fa-
vour now. Come out of the room with me,’ 
roared Marcin with excitement, looking at his 
vibrating watch. ‘Tomek, Tomek, I have a sur-
prise for you.’

Lower or even Central Wrzeszcz has 
never seen something like that. First, 
decibels appeared in the air, then came 
the wind – like before a summer storm. 
But it was not for the rain. Over them, re-
ally low, right over the roofs of historical 
German townhouses, a huge monster was 
hanging in the air. The MI helicopter with 
the USSR symbols covered a piece of the 
sky. Something black fell down right in 
front of the doctors. A black double nylon 
rope with a characteristic harness like the 
ones used for bungee jumping rolled on 
the ground. 

‘We’ll be on the Jurata Peninsula in a stu-
dent quarter,’ the brain specialist said enthu-
siastically handing the other harness to doc-
tor Zarański. 

‘Well, on the Road to Hel(l) again,’ the lat-
ter shrugged it off. ‘The views will be priceless.’

All characters and events depicted in this 
story are entirely fictitious. As opposed to 
Perfect Smile Clinic Wrzeszcz, which is abso-
lutely real – feel welcome to visit us.  
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WOJCIECH 
ZAWIOŁA
 
Dziennikarz Canal Plus Sport i prezenter 
wiadomości w TVN i TVN24. Zbzikowany na 
punkcie sportu, oszalały na punkcie muzyki. 
Wielbiciel twórczości z duszą.

limpizm ma problem. Świat się zmienia - niekoniecz-
nie na lepsze - i ruch olimpijski również chce się 
dostosować. Nie próbuje przywrócić blasku tra-

dycyjnym, wiekowym zmaganiom atletów, woli dosto-
sować się do świata. Robi to, co jest w dzisiejszym świecie 
powszechne, choć w przypadku ruchu olimpijskiego przynaj-
mniej dość bezpieczne – podąża za głosem ludu. Czego lud 
chce, to dostaje, co lud akurat wielbi, to jest mu podawane.   

Już za rok w Tokio, podziwiać będziemy wspinaczkę spor-
tową, skateboarding i surfing. Pojawi się też koszykówka ulicz-
na 3x3, w której najbardziej szefowi MKOl podoba się słowo 
„uliczna”, bo zbliżona do „miejskości”. I całe szczęście, że na 
razie program igrzysk się rozrasta. Jeszcze kilka lat temu bo-
wiem bliskie odejścia do olimpijskich zaświatów były zapasy, 
szeptano też o boksie. Słaba oglądalność w telewizji, trybuny 
w halach również świeciły pustkami. Niewiele brakowało, by 
owe ważkie, tradycyjne dyscypliny podzieliły los przeciąga-
nia liny (obecnego na igrzyskach do 1920 roku) peloty (tylko 
w 1900) czy krykieta i krokieta (również tylko 1900).

Być może ów breakdance czyli taniec połamianiec, jak 
niegdyś nazywano tę niewątpliwie wymagającą sztukę, jest 
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symbolem desperackiej próby uratowania igrzysk. Tak – ra-
towania, bo my kibice, widzowie, dziennikarze najbardziej 
skupiamy się na efekcie ostatecznym, pięknie opakowa-
nym i emocjonującym. A tymczasem chętnych do zorga-
nizowania olimpijskiego szczytu jest coraz mniej. W 2024 
roku igrzyska zorganizuje Paryż, który był jedynym kandy-
datem po tym jak doszedł do porozumienia z Los Angeles. 
Miasto Aniołów dzięki temu układowi zorganizuje igrzyska 
cztery lata później. Z walki o prawa igrzysk, czy to letnich, 
czy zimowych, raz za razem wycofują się kolejni kandyda-
ci, najczęściej po lokalnych referendach.  Niedługo orga-
nizatorzy będą przez MKOl wskazywani a dyscypliny będą 
narzucane z góry i dobierane pod kątem „miejskości”. Nic 
tylko trzymać kciuki...   

ENGLISH

OLYMPIC BREAKDANCE

Five years from now, between 2 and 18 August, when you 
hear hip hop sounds and rhythms coming from Paris, you 
should know that the Olympics have just come. With a bang, 
with poweroves, freeze, drop, and footwork – because these 
are the figures of the new Olympic discipline – breakdance.

The Olympic Games have expanded to 339 competi-
tions. This means 339 sets of medals. But also total ano-
nymity of medallists. Even the greatest heroes get lost in 
the crowd when they are stuck in a niche. But that does 
not seem to bother anyone.

Olympism is in trouble. The world is changing – not nec-
essarily for the better – and the Olympic movement wants to 
adapt to that change. It does not strive to restore the Games 
to their former glory and return to a traditional combat of 
athletes; it prefers to adapt to the circumstances. It follows 
the voice of the people, which is common nowadays, just to 
be on the safe side. People get what they want. People are 
served what they love.

Next year, in Tokyo, we will see competitions in sport 
climbing, skateboarding, and surfing. There will also be 
street basketball, which the Head of the IOC likes for the 
word ‘street’, because it is close to ‘urban’. Luckily, the 
programme of the Olympic Games has been expanding. 
A few years ago, wrestling and boxing were on the verge 
of fading into Olympic oblivion. Poor TV ratings, emp-
ty stands in the halls. Those important traditional disci-
plines nearly suffered the fate of tug-of-war (present at the 
Olympics until 1920), pelota (only in 1900), and cricket 
and croquet (also only until 1900). Maybe the demanding 
art of breakdance is a symbol of a desperate attempt to 
save the Olympics. Yes, we are talking about saving, be-
cause we, fans, spectators, and journalists usually focus 
on the outcome, full of emotions and beautifully served. 
Meanwhile, there are fewer and fewer countries that want 
to host the Olympic summit. In 2024, the Olympic Games 
will be held in Paris, which was the only candidate after it 
reached the agreement with Los Angeles. City of Angels 
will organise the Olympic Games four years later. More 
and more candidates back out from hosting summer or 
winter Games, usually after local referenda. Soon, the or-
ganisers will be appointed by the IOC, and the disciplines 
will be imposed and selected for their ‘urban character’. 
Keep your fingers crossed…   

KIEDY ZA PIĘĆ LAT, MIĘDZY 2 A 18 SIERPNIA, USŁYSZYCIE 
DOBIEGAJĄCE Z PARYŻA BRZMIENIA I RYTMY HIP HOP, WIEDZCIE, 
ŻE DO WASZYCH DOMÓW WDARŁY SIĘ WŁAŚNIE IGRZYSKA 
OLIMPIJSKIE. Z PRZYTUPEM, Z POWERMOVES, Z FREEZE’EM, 
DROPEM I FOOTWORKAMI – BO TAK NAZYWAJĄ SIĘ FIGURY 
W TEJ…NOWEJ DYSCYPLINIE SPORTU – BREAKDANCE.

OLIMPIJSKI
TANIEC
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ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

Reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg 
i dziennikarz. Autor największych polskich hitów 
komediowych w XXI w. (m.in. "Ciało", "Testosteron" 
i "Lejdis"). "Testosteron" - stale obecny w teatrach 
w kilkunastu krajach - jest również jedną 
z najpopularniejszych dziś polskich sztuk na 
świecie. W 2015 roku Saramonowicz wydał 
bestsellerową powieść „Chłopcy".

 
 KELNERZY 
      TOWARZYSZA P.

CZYTANIE WEDŁUG 
SARAMONOWICZA

GRZEGORZ RZECZKOWSKI, „OBCYM 
ALFABETEM. JAK LUDZIE KREMLA 
I PIS ZAGRALI PODSŁUCHAMI”, WYD. 
ARBITROR, WARSZAWA 2019

Prawdą jest, co wieszczył Wyspiański: klu-
czem do zrozumienia polskiej rzeczywistości 
jest sen. Trwamy w dusznej malignie, męcząc 
się majakami i koszmarami, a jednocześnie 
nie chcąc się z nich wybudzić. Tylko pogrą-
żeniem w głębokim transie – tym najnow-
szym, w którym od dekady utrzymuje nas 
demoniczny hipnotyzer Jarosław Kaczyński 
– można tłumaczyć, że książka dziennika-
rza Grzegorza Rzeczkowskiego, prawdziwie 
wstrząsająca, sensacyjna i zestawiająca nie-
pokojące fakty w sposób dotkliwy i dociekli-

wy, nie tylko nie staje się zaczynem pisowskiej 
Watergate, ale w przedziwny sposób omija 
wszystkie systemy alarmowe, jakie świado-
my naród musi mieć, jeśli chce przetrwać 
jako byt wolny i niezależny. I które już dawno 
powinny w naszym kraju ostrzegawczo wyć. 

Analityczny wysiłek Rzeczkowskiego – 
w którym zastąpił on polskie tajne służby, 
w najlepszym przypadku opieszałe, w gor-
szym zaś obojętne na bezpieczeństwo pań-
stwa – jednoznacznie dowodzi, że afera pod-
słuchowa z 2014 roku nie była, jak się ciągle 
usiłuje nam wmawiać, osobliwą fanaberią 
niesfornego biznesmena oraz podległych 
mu kelnerów z jednej z warszawskich knajp 
dla vipów, ale precyzyjną operacją rosyjskich 
służb specjalnych, której celem było politycz-
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notist, Jarosław Kaczyński. This is the only explanation 
why the book of Grzegorz Rzeczkowski, truly horrifying, 
sensational, and compiling disturbing facts in an incisive 
and sharp way, does not initiate the Watergate scandal of 
the Law and Justice Party, but somehow eludes all alarms 
which a conscious nation should have to survive as a free 
and independent being. The alarms which should have 
gone off a long time ago.

The journalist stands in for the Polish intelligence 
agencies, tardy in dealing with the case or even indifferent 
towards the country’s safety. His analytical effort clearly 
shows that the socalled tap scandal of 2014 was not, as it 
is claimed, a sudden whim of an unruly businessman and 
his waiters from one of Warsaw restaurants for VIPs, but 
a precise operation of the Russian secret service aimed at 
bringing about a political revolution in Poland. On the one 
hand, they wanted to strike at the heart of Tusk’s govern-
ment, who got involved in Ukraine, and on the other 
hand, to carry Poland away from the European Union 
and strengthen the political formations contesting the 
Western system of values. Last but not least, they wanted 
to prevent the Polish government from taking Russian 
coal off the market. 

According to Rzeczkowski, thanks to their influence 
in Polish politics, media, secret service, and business, the 
Russians managed to achieve these goals. An internal 
beneficiary of this political scheming was the Law and 
Justice Party, which came to power in 2015. An openend-
ed question put by Rzeczkowski is whether in 2014 or late 
2013 there was some kind of conspiracy between the then 
opposition (the Law and Justice Party) and Moscow or 
whether Putin’s people helped Kaczyński’s party win the 
elections while doing their own business. The journalist 
believes that this question should be addressed by a Sejm 
investigative committee. At the same time, he adds that 
the Law and Justice party is not interested in clarifying 
the mystery. 

The more so, if there is no investigation that could help 
solve the greatest Polish political scandal since the mar-
tial law period, we should, Ladies and Gentlemen, read 
Grzegorz Rzeczkowski’s book and get acquainted with the 
facts provided therein. I truly encourage you to do so, espe-
cially because what you will find there is more sensational 
than 95 per cent of novels, films, and TV series classified as 
political fiction. 

ne trzęsienie ziemi w Polsce. Z jednej strony chodziło o to, 
by uderzyć w rząd Tuska, który zaangażował się w sprawy 
ukraińskie, z drugiej – by rozerwać bliskość Polski z Unią 
Europejską, umacniając te formacje polityczne, które 
kontestują zachodni system wartości, z trzeciej wreszcie 
– by nie pozwolić polskim władzom na wyeliminowane 
z rynku rosyjskiego węgla. 

Rzeczkowski pisze, że dzięki wpływom w polskiej poli-
tyce, mediach, tajnych służbach oraz biznesie, Rosjanom 
udało się te cele zrealizować w stu procentach. A we-
wnętrznym beneficjentem tych machinacji stała się partia 
Prawo i Sprawiedliwość, która dzięki aferze taśmowej ob-
jęła władzę w 2015 roku. Otwartym pytaniem – na które 
Rzeczkowski nie stawia jednoznacznej odpowiedzi – jest 
to, czy w 2014 roku lub pod koniec 2013 roku doszło do cze-
goś w rodzaju „zmowy” między ówczesną opozycją (czyli 
PiS-em właśnie) a Moskwą, czy też ludzie Putina, kręcąc 
swoje lody, pozwolili partii Kaczyńskiego doślizgać się do 
władzy po odpowiednio wysokiej fali, którą sami wytwo-
rzyli. Dziennikarz twierdzi, że na to pytanie winna dać od-
powiedź sejmowa komisja śledcza, którą należy powołać, 
jednocześnie dopowiada otwarcie, że PiS nie jest żadnym 
wyjaśnianiem zainteresowany. 

Tym bardziej zatem - skoro nie zanosi się na śledztwo, 
które pomogłoby rozwikłać największą polską aferę po-
lityczną od czasów wprowadzenia stanu wojennego – 
należy, szanowni Państwo, czytać książkę Grzegorza 
Rzeczkowskiego i poznawać zawarte w niej oszałamiające 
fakty. Do czego szczerze zachęcam, zwłaszcza, że to, co 
w niej znajdziecie, jest bardziej sensacyjne niż 95 procent 
powieści, filmów i seriali z tzw. political fiction. 

ENGLISH

WAITERS OF COMRADE P.

Grzegorz Rzeczkowski, ‘Obcym alfabetem. Jak ludzie 
Kremla i PiS zagrali podsłuchami’, published by Arbitror, 
Warsaw 2019

Wyspiański was right: the key to understanding Polish 
reality is dream. We are thrashing around feverishly, tor-
mented by phantoms and nightmares, and, at the same 
time, we do not want to wake up. We are living as if in 
a trance – kept in this state for a decade by a demonic hyp-
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N A L E Ż Y,  S Z A NOW N I  PA Ń S T WO,  C Z Y TAĆ  K S I Ą Ż K Ę 
GR Z E G OR Z A  R Z E C Z KOWS K I E G O  I   P OZ N AWAĆ 
Z AWA RT E  W   N I E J  O S Z A Ł A M I A JĄC E  FA KT Y.  D O 
C Z E G O  S Z C Z E R Z E  Z AC H Ę C A M ,  Z W Ł A S Z C Z A ,  Ż E 
T O,  C O  W   N I E J  Z N A J DZ I E C I E ,  J E S T  BA R DZ I E J 
S E N SAC YJ N E  N I Ż  95  PRO C E N T  P OW I E Ś C I , 
F I L MÓW  I   S E R I A L I  Z   T Z W.  P OL I T IC A L  F IC T IO N.



KRÓTKIE PYTANIA
DŁUGIE ODPOWIEDZI
MARIKA KRAJNIEWSKA W ROZMOWIE Z IVO VUCO

“SPRAWIEDLIWOŚĆ W NASZYM KRAJU ISTNIEJE, OWSZEM, ALE WIELU LUDZIOM JEST 
Z NIĄ NIE PO DRODZE. PRAWDA JEST TAKA, ŻE SPRAWIEDLIWOŚĆ KOŃCZY SIĘ TAM, GDZIE 
ZACZYNAJĄ SIĘ PIENIĄDZE. TAK JEST NA KAŻDEJ PŁASZCZYŹNIE ŻYCIA, W KAŻDYM JEGO 
ASPEKCIE. - IVO VUCO, PISARZ, KRYTYK LITERACKI, PODRÓŻNIK. OSTATNIO POJAWIŁA 
SIĘ NAKŁADEM WYDAWNICTWA DOLNOŚLĄSKIEGO KSIĄŻKA JEGO AUTORSTWA PT. 
OFIARY SYSTEMU. SPRAWA TOMASZA KOMEDY. O TYM, CZYM JEST I CZY W OGÓLE 
JEST SPRAWIEDLIWOŚĆ, O BYCIU PISARZEM ŚLEDCZYM, I O TYM, I OWYM W ROZMOWIE 
Z MARIKĄ KRAJNIEWSKĄ W SERII „KRÓTKICH PYTAŃ I DŁUGICH ODPOWIEDZI”.

Dlaczego akurat ta sprawa?
Jak każdy pisarz jestem bacznym obserwatorem świata. 
Sprawa Tomasza Komendy wybuchła nagle i wszyscy 
mówili tylko o  niesprawiedliwości systemu oraz 
milionowym odszkodowaniu dla niewinnie osadzonego. 
Jakby pieniądze te miałyby być antidotum na wszelkie 
zło, które w tej sprawie wydarzyło. Nikt jednak nie 
wspomniał słowem o odszkodowaniu dla rodziny ofiary. 
„Za co?”, zapyta ktoś, kto potrafi wczytać się jedynie 
w to, co pod nos podłożą mu media. Za to, że nie zaznali 
sprawiedliwości i spokoju przez dwadzieścia dwa lata, 
a winę za to ponosi ten sam system, który niesłusznie 
wsadził za kraty Komendę. W pewnej chwili stało się to tak 
bardzo irytujące, że postanowiłem zgłębić całą sprawę od 
samego początku aż do dzisiaj. Po to, aby zrozumieć, gdzie 
leży błąd i co powoduje, że sprawa Tomasza Komendy 
przesłania wszystkim sprawę Małgorzaty Kwiatkowskiej. 
Im więcej akt czytałem, im więcej poznawałem 
szczegółów, przeprowadziłem rozmów i zadawałem pytań, 
które zostawały bez odpowiedzi, tym bardziej byłem 
przerażony. Potwornością sprawców, nieudolnością 
systemu, skalą korupcji, malwersacji, układów, lenistwa 
i głupoty tych, którzy powinny byli tę sprawę załatwić 
raz, a porządnie już na samym początku. W pewnym 
momencie zdałem sobie sprawę, że nie zgadzam się 
na to, jak funkcjonowały i nadal zresztą funkcjonują 
organy ścigania i wymiar sprawiedliwości. Postanowiłem 
przybliżyć całą sprawę od początku do końca szaremu 
Polakowi, który jedyne co wiedział na temat tej sprawy to 
to, że z więzienia wychodzi człowiek niesłusznie skazany, 
któremu postanowili pomóc jakiś dziennikarz i  jakiś 
policjant, na pierwszy rzut oka nie mający w tym żadnego 
interesu. Ale proszę mi wierzyć, ta sprawa nie jest taka 

prosta, jak się wydaje. Znalazłem w niej drugie, a nawet 
trzecie dno. Główni sprawcy wciąż są na wolności i mają 
nadzieję, że ci, którym teraz postawiono zarzuty, pójdą 
do więzienia na długie lata tak, jak było to w przypadku 
Tomasza Komendy.

Jest w naszym państwie sprawiedliwość? Gdzie ją 
widzisz?
Sprawiedliwość w naszym kraju istnieje, owszem, ale wie-
lu ludziom jest z nią nie po drodze. Prawda jest taka, że 
sprawiedliwość kończy się tam, gdzie zaczynają się pienią-
dze. Tak jest na każdej płaszczyźnie życia, w każdym jego 
aspekcie. Czasami trafiają się ludzie prawi i sprawiedliwi 
(i nie mają nic wspólnego z partią o podobnej nazwie), ale 
szybko są usuwani przez tych, którzy sprawiedliwość mają 
w głębokim poważaniu. A jest to zdecydowana większość. 
Walczyć z nimi, to jakby wejść w buty Don Kichota.

Czy warto rozgrzebywać to, co zamknięte? Tak ogólnie 
w życiu.
Jeśli chodzi o sprawę zbrodni w Miłoszycach, to nie było to 
rozgrzebywanie, bo sprawa nigdy nie została zagrzebana, 
jedynie zamieciona pod dywan. A tak ogólnie, w życiu? 
To zależy od wielu czynników: jaki jest tego cel, czemu 
to ma służyć, kto na tym skorzysta, a ilu będzie cierpieć. 
Wychodzę z założenia, że człowiekowi wolno wszystko 
tak długo, jak długo nie krzywdzi innych (czytaj: niewin-
nych). Czasami nawet wskazane jest rozgrzebanie cze-
goś, co uwiera. Choćby po to, żeby uwierać przestało. 
Najłatwiej jest wyprzeć i zapomnieć, udawać, że nic się 
nie stało, ale wydaje mi się, że wszystkie sprawy, za-
równo małe, jak i te wielkie, powinny być załatwione, 
zanim zostaną zapomniane.

L U D Z I E  /  P E O P L E3 0 – 3 1

TEKST Monika Krajniewska
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Nie wiem. Fakt jest jednak taki, że ten choler-
ny system sprawiedliwości dał dupy po cało-
ści. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że 
dzisiaj „nowy system” powiela błędy „starego 
systemu”. Jak koń, który ma klapki na oczach 
i człapie bezmyślnie za innym koniem.

No to i ja się zapytam - po co to 
wszystko?
Dla ludzi, którzy nie tylko żyją strajkiem na-
uczycieli, aferą Amber Gold i  wojną na linii 
Tusk-Kaczyński. Są sprawy ważniejsze niż 
utrata pieniędzy przez zachłannych obywa-
teli, skłonnych powierzyć własne oszczęd-
ności nawet diabłu, aby tylko się zarobić 
kilka złociszy więcej. Polacy to naród, który 
nie ma nic przeciwko okradaniu innych tak 
długo, jak sami nie zostanie okradziony. Są 
ludzie w tym kraju, których dotknęła praw-
dziwa niesprawiedliwość, jak choćby rodzina 
Kwiatkowskich nie mogących zaznać spokoju 
od dwudziestu dwóch lat. Okłamywanych, 
oszukiwanych, zwodzonych, pozostawio-
nych bez pomocy psychologa, bez pomocy 
finansowej, a nawet bez wsparcia werbal-
nego, tak bardzo im potrzebnego przez te 
wszystkie lata.

Czym jest radość?
Radość to spokój tworzenia, to uśmiechnię-
ta twarz ukochanej osoby, to małe rzeczy, 
które cieszą. Takie jak słońce zimą, deszcz 
w upalny dzień, kawa w miłym towarzy-
stwie, przynajmniej godzina dziennie z do-
brą książką, przyjaciele w potrzebie i góry. 
Góry, góry, góry

Kto daje radość?
Każdy, kto cię szanuje, docenia i wspiera. Ale 
też adoptowane zwierzęta ze schroniska, 
człowiek, którego spotykasz w metrze, czy-
tający twoją książkę, to sąsiad, który wpad-
nie na piwo i pogaduchy, i rodzina, która jest 
gotowa przyjść ci z pomocą zawsze i wszędzie. 
Ale prócz „kto”, jest jeszcze „co”. Jeśli potra-
fimy cieszyć się z małych rzeczy, to radość 
jest wszędzie i zawsze. Czasami tylko trzeba 
się natrudzić, aby ukrytą radość odkopać, ale 
zawsze warto się natrudzić. Zawsze.

Życie to?
Loteria. Taka na chybił trafił. 

Co z tymi górami?
Dużo by gadać. Dobrze, że są. Jeśli powiem, 
że lubię góry, to tak, jakbym nic nie powie-
dział. Każdego roku ryzykuję w górach, aby 
poczuć ich wielkość. Góry to wolność. Mój 
brat mówi, że góry są jak powerbank dla iPho-
ne’a, ładują na full, ale na krótko. Dlatego tak 
często w nie wracamy. Nasza mama dostaje 
gorączki na miesiąc przed naszym wypadem. 

ciężką, poważną i niezwykle ważną dla wielu 
ludzi pracę, dostając za to ochłapy. Ale grani-
ca jest cienka, bo gdybyśmy liczyli na to, że 
dziennikarstwo śledcze może być sposobem 
na dostatnie i wygodne życie, to z miejsca sta-
libyśmy się dziennikarzami brukowymi. A ta-
kich nie brakuje, zarówno w TVP, jak i w TVN. 
Tak samo w prasie prawicowej, jak i lewico-
wej. Wszędzie znajdziesz dziennikarskich 
hochsztaplerów, egoistycznych oszołomów 
i chytrych dorobkiewiczów. Ale są tam rów-
nież tacy, którym zależy, którzy mają coś do 
powiedzenia, coś do zrobienia. Tacy, którzy 
znają znaczenie słowa „empatia”. Jednak tych 
drugich jest mniej i mają ciężej.

Czy znalazłeś odpowiedzi, których 
wcześniej nie było lub były, ale ktoś je 
skrzętnie zataił?
W sprawie zbrodni miłoszyckiej? Tak, zna-
lazłem kilka odpowiedzi, ale jeszcze więcej 
szczegółów, które zostały pominięte, a które 
mogły doprowadzić do rozwiązania sprawy 
w pierwszych latach śledztwa. Nowojorski po-
licjant powiedział mi kiedyś, że wynik śledz-
twa to suma szczegółów. Aż dziw bierze, że 
ktoś mógł pominąć je w sprawie zbrodni mi-
łoszyckiej. Nie wiem, czy z premedytacją, czy 
z głupoty, lenistwa lub braku doświadczenia. 

R A D O Ś Ć  T O  S P OKÓJ  T WOR Z E N I A ,  T O 
U Ś M I E C H N I Ę TA  T WA R Z  U KO C H A N E J 

O S OBY,  T O  M A Ł E  R Z E C Z Y,  KT ÓR E 
C I E S Z Ą .  TA K I E  JA K  S Ł O Ń C E  Z I M Ą , 

DE S Z C Z  W  U PA L N Y  DZ I E Ń,  K AWA 
W  M I ŁY M  T OWA R Z YS T W I E ...
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Z jakimi problemami zmaga się pisarz 
śledczy?
„Po co ci to?” – te zdanie słyszę najczęściej. 
I to jest największy problem – strach, który 
paraliżuje zdroworozsądkowość. Wszyscy 
się boją, od świadków, przez znajomych i ro-
dzinę, po kolegów dziennikarzy i wydawcę. 
Każdy boi się czegoś innego – jedni zemsty, 
inni ośmieszenia, a jeszcze inni pozwów 
sądowych. Ale jednocześnie wszyscy oni 
chcą, abyś wykonał najlepszą robotę, na jaką 
cię stać. Zapominają jednak, że bez ryzyka 
i wsparcia, dziennikarz śledczy niczego nie 
wskóra. To jak u aktora – nawet najlepszy 
aktor nie pociągnie sztuki, jeśli w koło ma 
samych amatorów, grających na innym pozio-
mie niż on. Poza tym są jeszcze ludzie zawist-
ni, ale to temat rzeka. Kolejnym problemem 
jest nonszalancja wymiaru sprawiedliwości, 
który uważa, że dziennikarz śledczy to czło-
wiek tworzący teorie spiskowe i nie należy 
brać na poważnie jego rewelacji. Jest jeszcze 
szykan ze strony ludzi blisko związanych ze 
sprawą, a wciąż piastujących intratne pozycje. 
Dziennikarz śledczy to taka drzazga w dupie 
tych, których się rozpracowuje. Trzeba jed-
nak umieć rozróżnić dziennikarza śledczego 
od dziennikarza brukowego. My nie szuka-
my taniej sensacji, my staramy się wykonać Z
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Uważa, że powinniśmy się zająć czymś innym, znaleźć 
sobie inne hobby. Wtedy mój brat mówi: „Dobrze, mamo. 
Masz rację. Właśnie zapisałem się na kurs skoków spado-
chronowych”. Zawsze szukamy szlaków niedostępnych 
i trudnych. W górach jesteśmy wolni – wiem, to banał, ale 
tak właśnie jest. Kiedy podchodziłem pod Everest, byłem 
skrajnie wykończony, a mimo to przeżyłem najszczęśliw-
sze chwile w życiu. Trudno to opisać w kilku zdaniach, ale 
kiedy stajesz na szczycie ponad chmurami, a nawet kiedy 
człapiesz krok za krokiem przez chmury otulony, kiedy 
jest ciężko, bez sił, a głowa przestaje pracować, to w koń-
cu osiągasz stan nirwany i wiesz, że tego było ci trzeba; że 
właśnie to jest ten strzał, który sprawia, że czujesz życie 
każdym milimetrem swego ciała. 

Kim jest Ivo Vuco?
Pisarzem, krytykiem literackim, dziennikarzem, redak-
torem… czyli nikim ważnym. Większość ludzi uważa, że to 
co robię trudno nazwać pracą, to raczej coś na pograniczu 
fanaberii i hobby. Nie wyprowadzam ich z błędu. Kocham 
ciszę i spokój, nie znoszą pozerstwa, lansu i prostactwa 
(nie mylić z wariactwem). Chyba dlatego właśnie wciąż się 
przeprowadzam. Z Zamościa do Nowego Jorku; z Nowego 
Jorku do Dublina; z Dublina do Warszawy… a teraz znów 
uciekam. Tym razem na wieś, gdzie ciszy i spokoju mam 
pod dostatkiem. Z drugiej zaś strony kocham wyzwania 
w myśl zasady: im gorzej, tym lepiej. Trudne przeprawy 
przez szczyty gór, pustynie, lodowce czy lasy. Zakrawa to 
o hedonizm, ale podszyty jednak cierpieniem i bólem… 

Oczywiście na własne życzenie. Lubuję się w czerwonym 
winie, pikantnych potrawach i pięknych powieściach. 
Pięknych nie znaczy nudnych, bo wachlarz piękna w lite-
raturze zaczyna się od Bułhakowa, Dickensa i Dumasa, 
przez Jana Głuchowskiego, Mario Puzo i  Virginię 
Andrews, aż po Borlika, Galińskiego i Krajniewską.

Plany na przyszłość. 
Pracuję nad kilkoma projektami na raz. Kończę dopiesz-
czać (po raz kolejny) „Stos spadających liści”, powieść 
na podstawie prawdziwych wydarzeń, które nigdy się nie 
wydarzyły (!) Tak, tak, nie ma w tym opisie żadnej po-
myłki. Drugą książką, nad którą pracuję, to „Manuskrypt 
Wojnicza”, pierwsza część z serii o parze detektywów 
Lunie Darskiej i Alicji Korin. A poza tym kompletuję mate-
riały do biografii Oscara Wilde’a. No i Hultaj Literacki, pro-
jekt, który zabiera mnóstwo czasu, ale daje jednocześnie 
niebywałą satysfakcję. Z założenia blog literacki, szybko 
stał się czymś więcej, pięcioosobową grupą krytyków li-
terackich, którzy współpracują ze wszystkimi wydawnic-
twami w Polsce, wyszukując i recenzując najznamienitsze 
tytuły, promując pisarzy, których po prostu trzeba poznać 
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i dając czytelnikom stronę, na której nie lansują się influ-
enserzy z książką w tle. Dla nas ważny jest przekaz – pisząc 
o książkach, chcemy dawać obraz książek, a nie cycków, 
nóg, kubków z kawą, piesków otulonych kocem, czy in-
nych podobnych banałów. Podchodzimy do naszej pracy 
z wielką powagą i profesjonalizmem. W hultaju literackim 
liczą się jedynie autorzy, ich książki i wydawnictwa.  To nie 
jest jednak praca, to frajda i sposób na obcowanie z więk-
szą ilością literatury. To wyzwanie i nauka. 

A prywatnie?
A prywatnie niech zostanie prywatnie. 

ENGLISH

FEAR PARALYSING COMMON SENSE

There is justice in our country, but for a lot of people, it is just out 

of their way. The truth is that justice ends where money starts. 

It is the same in every aspect of life. Ivo Vuco, a writer, literary 

critic, traveller. Recently, his book entitled ‘Ofiary systemu. Sprawa 

Tomasza Komendy’ [Victims of the System. The Case of Tomasz 

Komenda] appeared under the imprint of Dolnośląskie Publishing 

House. What justice is and whether it exists at all, what it is like to 

be an investigativ

Why this particular case?
Like every writer, I’m a keen observer of the world. The 
case of Tomasz Komenda erupted suddenly, and everyone 
was talking about the injustice of the system and millions 
in compensation for the wrongfully condemned. As if the 
money was an antidote to all the evil that happened. Still, 
nobody has mentioned compensation for the family of the 
victim. ‘For what?’ ask those who only read what the media 
give them on a plate. For the fact that they didn’t get justice 
or peace of mind for twenty-two years, and the system that 
wrongfully imprisoned Komenda is to be blamed for that. 
At some point, it became so irritating that I decided to look 
into the case from the very beginning. To understand where 
the mistake was and why the case of Tomasz Komenda 
overshadows the case of Małgorzata Kwiatkowska. 
The more files I read, the more details I discovered, 
conversations I held, questions I asked which remained 
unanswered, the more terrified I was. With the cruelty of 
the offenders, the ineffectiveness of the system, the scale 
of corruption, embezzlement, connections, laziness, and 
stupidity of those who should have dealt with the case once 
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and for all at the very beginning. At some point, I realised 
that I object to the way the judiciary and law enforcement 
have functioned. I decided to describe the case from start 
to finish to average Joe, who has only known that a man who 
was wrongfully condemned was let out of prison with help 
of a journalist and a policeman who didn’t have any interest 
in the case on the surface. But, believe me, the case isn’t as 
simple as it seems. There is much more to the story. 
The offenders are still out there and hope that those 
who have been charged will go to prison for years, just 
like Tomasz Komenda.

Is there any justice in our country? Where do you 
see it?
There is justice in our country, but for a lot of people, it is 
just out of their way. The truth is that justice ends where 
money starts. It is the same in every aspect of life. There 
are some people who are fair, honest, and sincere, but 
they’re quickly removed by those who don’t give a damn 
about justice. And the latter are in huge majority. To fight 
them is like to step into the shoes of Don Kichot.

Is it worth it to rake up the past at all? In life in 
general.
As regards the crime in Miłoszyce, it wasn’t raking up the 
past, because the case had never been closed, only swept 
under the rug. But in life in general? It depends: what the 
purpose is, who will benefit from it, how many will suffer. 
In my opinion, an individual can do everything as long as 
they don’t hurt the others (read: the innocent). It’s some-
times even better to rake up something that you’re not 
comfortable with. At least to get over it. It's easier to deny, 
forget, pretend that nothing is wrong, but I think that all 
cases, important and irrelevant ones, should be solved be-
fore they’re forgotten.

What problems does an investigative writer face?
‘What's that for?’ that’s what I hear most often. And that’s 
the biggest problem – fear paralysing common sense. 
Everyone is afraid – from witnesses, through friends 
and family, to fellow journalists and the publisher. 
They’re afraid of different things – retaliation, humilia-
tion, lawsuits. At the same time, they want you to do your 
best. They seem to forget that without risk and support, 
an investigative journalist can't get very far. It’s like act-
ing – even the best actor won't do and save the play if he’s 
surrounded by amateurs. Besides, there are also envious 
people, but that’s a very broad subject. Another problem 
is the nonchalant attitude of the judiciary who believe that 
an investigative journalist is a conspiracy theorist and his 
revelations shouldn’t be treated seriously. There are also 
constant insults on the part of people closely related to the 
case who still hold important positions. The investigative 
journalist is a pain in the ass of those under investigation. 
But there is a  difference between the investigative jour-
nalist and the gutter journalist. We don’t look for cheap 
sensation; we do hard, serious, and very important work 
for peanuts. The line is thin; if we believed that investi-
gative journalism can ensure us comfortable and afflu-
ent life, we’d become gutter journalists right away. And 
there are plenty of the latter in TVP and TVN. The same 
with the right-wing and left-wing press. There are 

K A Ż DY  B OI  S I Ę 
C Z E G O Ś  I N N E G O 
–  J E D N I  Z E M S T Y, 

I N N I  O Ś M I E S Z E N I A , 
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plenty of charlatans, egoistic lunatics, and 
greedy nouveaux riches. But there are also 
those who care, who have something to say. 
Those who know the meaning of the word 
‘empathy’. But they’re in minority and have 
a pretty tough time.

Did you find any answers which weren’t 
there or were carefully hidden?
About the crime in Miłoszyce? Yes, I did find 
several answers and plenty of details which 
had been passed over and which could have 
helped solve the case in the first years of the 
investigation. Once, a policeman from New 
York told me that the result of the investiga-
tion is a sum of details. I’m surprised they 
were passed over in the case of the crime in 
Miłoszyce. I don’t know whether it was inten-
tional or resulted from stupidity, laziness or 
inexperience. I don't know. The fact is, how-
ever, that the bloody justice system screwed it 
up. The worst part is that today, the ‘new sys-
tem’ repeats the mistakes of the ‘old system’. 
Just like a blinkered horse trudging behind 
another horse without thinking.

I’ll ask you the same question – why do 
you do it?
For people who see beyond the teachers’ 
strike, Amber Gold scandal, and the war be-
tween Tusk and Kaczyński. Some things are 
more important than money lost by greedy 
people who would entrust their savings even 
to the devil to earn a few zlotys more. Poles 
don’t mind stealing as long as it’s not their 
money that’s stolen. There are people in this 
country affected by injustice, such as the 
Kwiatkowscy family, who haven’t found peace 
for twenty-two years. They’ve been lied to, 
deceived, deluded, left without psychological, 
financial, or even verbal support they've been 
needing so much all those years.

What is happiness?
Happiness is peace of mind, a smiling face of 
your loved one, the little things that make you 
happy. Just like the sunshine in winter, the 
rain on a hot day, a cup of coffee in a nice com-
pany, an hour a day with a good book, friends 
in need, and the mountains. The mountains…

Who brings happiness?
Everyone who respects, appreciates, and sup-
ports you. Also adopted pets, a person you 
meet on the tube, a person reading your book, 
a neighbour who drops in for a beer, and fam-
ily ready to help you whenever and wherever 
you are. Apart from ‘who’, there is also ‘what’. 
When you learn to appreciate the little things, 
you will be happy wherever you are. This hap-
piness is sometimes hard to find, but it's worth 
the effort. Always.

other hand, I love challenges in line with the 
principle – the worse, the better. Crossing 
the mountains, deserts, glaciers, or forests. 
It sounds like hedonism, but it's streaked 
with suffering and pain… Of course, it’s of 
my own accord. I love red wine, spicy food, 
and beautiful novels. Beautiful doesn’t 
mean boring, because beauty in litera-
ture begins with Bulgakov, Dickens, and 
Dumas, through Jan Głuchowski, Mario 
Puzo, and Virgnia Andrews to Borlik, 
Galiński and Krajniewska.

What are your plans for the future? 
I’m working on several projects right now. I’m 
finishing (again) ‘Stos spadających liści’ – my 
novel based on a true story which has never 
happened (!) Yes, it's no mistake. Another book 
I’m working on is ‘Manuskrypt Wojnicza’ – the 
first part of the series on a couple of detec-
tives, Luna Darska and Alicja Korin. Besides, 
I’m doing research for a biography of Oscar 
Wilde. And there’s also ‘Hultaj Literacki’ – 
a project which takes a lot of time but is also 
a major source of satisfaction. Inherently, it 
was supposed to be a literary blog, but it soon 
turned into a group of five literary critics coop-
erating with all publishing houses in Poland, 
searching for and reviewing the best books, 
promoting writers who deserve recognition, 
and providing readers with a website free from 
influencers with books in the background. 
What matters to us is the message – when 
we write about books, we concentrate on 
books, not tits, legs, cups of coffee, dogs in 
blankets, or other banalities. Our approach 
is serious and professional. Hultaj Literacki 
centres round writers, their books, and pub-
lishing houses. But it's not a job – it’s rather 
fun and an opportunity to be closer to liter-
ature. It’s a challenge and a chance to learn. 

And in private?
Let’s keep private what’s private. 

Life is?
A lottery. Hit or miss. 

What about those mountains?
That’s a long story. I’m glad they exist. To say 
that I like the mountains is like to say nothing 
at all. I risk my life in the mountains every 
year to feel their freedom. The mountains are 
freedom. My brother says the mountains are 
like a power bank for an iPhone; they charge 
you to full but for a short time. That’s why we 
come back there so often. Our mum gets sick 
a month before our trip. She thinks we should 
get a new hobby. Then my brother is like, 
‘Okay, mum. You’re right. I’ve just signed up 
for a parachuting course.’ We always look for 
inaccessible and difficult trails. In the moun-
tains, we're free – I know it sounds cliché, 
but that’s true. When I was climbing Mount 
Everest, I was exhausted, and still it was the 
best time in my life. It’s hard to describe it 
in a few sentences, but when you're stand-
ing at the top of the mountain, over the 
clouds, or even when you’re trudging in 
the clouds, when it’s hard, you’re exhaust-
ed, and your head stops working, you 
reach the state of nirvana and you know 
you needed it; that it’s that shot which lets 
you experience your life with every milli-
metre of your body. 

Who is Ivo Vuco?
A writer, literary critic, journalist, editor… 
nobody important. Most people think that 
what I do is hardly work but rather something 
in between hobby and whims. I don’t try to 
convince them otherwise. I love silence and 
peace, I hate posturing, swag, and crudeness 
(not to be confused with crazy good). I guess 
that’s why I move so often. From Zamość to 
New York; from New York to Dublin; from 
Dublin to Warsaw; and now I’m moving 
again. This time, to the countryside, where 
there is plenty of peace and silence. On the 
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Zbliż telefon i odczytaj film
 



odczas wakacji czy w delegacji, niezależnie od cha-
rakteru i celu wyjazdu niezastąpionym kompanem 
w podróży jest smartfon. Zaczynając od zaplano-

wania dojazdu na lotnisko przez sprawdzenie prognozy 
pogody po wysyłanie maili i przeglądanie służbowych 
dokumentów – aplikacje i funkcje telefonów są nam 
pomocne na każdym kroku. Do tego, aby z nich korzy-
stać, potrzebny jest jednak dostęp do sieci. Na szczę-
ście znalezienie bezpłatnego Wi-Fi jest coraz łatwiej-
sze. Na lotniskach, dworcach, a nawet  w pociągach 
i autobusach dostępne są publiczne hotspoty. Logując 
się do otwartej sieci, trzeba być bardzo ostrożnym, by 
nie wpaść w sidła cyberprzestępców. 

Weźmy prosty przykład. Wylatujemy do Azji, gdzie 
będziemy negocjować kontrakt z potencjalnym partne-
rem biznesowym. Duża sprawa, duża odpowiedzialność. 
Powiedzmy, że czekając na przesiadkę, zatrzymujemy się 
w kawiarni na lotnisku. Łączymy się tam z poziomu tele-
fonu z otwartą siecią Wi-Fi, by przejrzeć pocztę i zrobić 
przelew. Nagle, przy próbie zapłacenia kartą za kawę do-
wiadujemy się, że nie mamy środków na koncie. Dzwonią 
też rozżaleni klienci, którzy otrzymali maila z wezwaniem 

PODRÓŻ ZA JEDEN
WYCIEK DANYCH

P

do zapłaty uregulowanej już przez nich faktury. Jak się 
później okaże z niewłaściwym numerem konta. Ilu z nich 
dało się naciągnąć? 

Oczywiście jest to ekstremalny przykład konse-
kwencji tego typu ryzykownych połączeń. Mimo to 
w zdigitalizowanym świecie trudno jest oprzeć się wra-
żeniu, że wszędzie czyha na nas niebezpieczeństwo 
– złośliwe oprogramowanie, phishing (wyłudzanie da-
nych) czy ataki typu „Man in the middle” (przechwy-
cenie przesyłanych informacji). Ryzyko jest zbyt duże, 
by to tak po prostu zostawić losowi. Przygody podczas 
podróży są fajne, ale tylko te z happy endem. 

Na szczęście są sposoby, by zabezpieczyć się przed 
tego rodzaju sytuacjami. Podstawa to oczywiście rozwa-
ga i odpowiednio przygotowane urządzenie np. wyposa-
żone w mobilny VPN. Ciekawym rozwiązaniem jest też 
autorski program BlackBerry – DTEK. Jest to aplikacja, 
której zadaniem jest sprawdzanie, czy jakakolwiek z za-
instalowanych aplikacji nie próbuje uzyskać dodatko-
wych zgód, czy wykraść jakichś danych z naszego tele-
fonu. Jest to szczególnie przydatne narzędzie choćby ze 
względu na wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa po-
pularnego w ostatnim czasie programu do postarzania 
twarzy na zdjęciach. A takich niespodzianek w sklepach 
z aplikacjami kryje się więcej. DTEK pozwala kontrolo-
wać dostęp zainstalowanych programów do danych i na 
bieżąco monitorować poziom ochrony. 

TEKST Jakub Wejkszner ZDJĘCIA Mat. Prasowe
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Nowe technologie i postępująca globali-
zacja otwierają przedsiębiorcom drzwi do 
zagranicznych rynków. Coraz częściej zda-
rza się, że nasze biuro jest tam, gdzie służ-
bowy komputer i telefon. Zarządzanie firmą 
z drugiego końca świata nie stanowi więk-
szego problemu np. kiedy aparat fotogra-
ficzny w telefonie zastępuje skaner. Zdjęcia 
dokumentów są nie tylko czytelne, również 
na wyświetlaczu smartfonu, ale też szyfro-
wane. Dodatkowo aplikacja Privacy Shade, 
dostępna w smartfonach BlackBerry ochro-
ni poufne informacje przed ciekawością 
osób postronnych np. innych pasażerów po-
ciągu. Dzięki niej w zatłoczonych miejscach 
możemy przyciemnić wyświetlacz, zosta-
wiając czytelny jedynie fragment ekranu, 
ograniczając tym samym podgląd do cało-
ści wyświetlanego dokumentu. Dzięki temu 
osoba zaglądająca nam przez ramię nie ma 
możliwości odczytania wrażliwych danych, 
które aktualnie przeglądamy.

Korzystanie z  urządzeń mobilnych 
w miejscach publicznych zawsze wiąże się 
z pewnym ryzykiem i to niezależnie od sze-
rokości geograficznej. Czy to w europejskiej 
stolicy, czy na kontynencie azjatyckim łą-
czenie się z otwartymi niezabezpieczonymi 
sieciami Wi-Fi, a w szczególności logowanie 
się za ich pośrednictwem np. do bankowości 
elektronicznej lub skrzynki mailowej stano-
wi poważne zagrożenie w postaci wycieku 
danych, a nawet przejęcia kontroli nad urzą-
dzeniem. Raczej nie byłaby to najlepsza pa-
miątka z podróży. 

ENGLISH

A TRIP FOR ONE… DATA LEAKAGE

On vacation or a business trip, whatever the 
nature and purpose of your journey, a smart-
phone is an indispensable companion. It can 
help you every step of the way – from plan-
ning your transport to the airport, through 
checking the weather, to sending e-mails and 
browsing company documents. But to use all 
these apps you need an Internet connection. 
Luckily, it is getting easier to find free Wi-Fi 
network. Public hotspots are available at air-
ports, railway stations, and even on trains and 
buses. However, when you connect to a public 
network, you need to be careful not to fall vic-
tim of cyber-criminals. 

Take a simple example. You are going to 
Asia, where you are going to negotiate a con-
tract with a prospective business partner. 
A big deal and big responsibility. Let’s say that 
you go to an airport café while waiting for your 
flight. You connect to a public Wi-Fi network 
to check your e-mail and make a transfer. All 
of a sudden, when you try to pay for your cof-
fee, it turns out your bank account is empty. 
You get phone calls from resentful clients who 
got an e-mail with a call for payment for an in-
voice they have already paid. As it later turns 
out, the back account number is incorrect. 
How many of them got tricked? 

Of course, this is an extreme example of 
the consequences of such risky connection. 
Still, in the digitalised world, it seems that 

there is danger everywhere – malware, phish-
ing, or attacks such as ‘the man in the middle’ 
(intercepting information). The risk is too 
high to leave it to fate. Adventures are great 
but only those which have a happy ending. 

Luckily, you can now protect yourself 
from such situations. Basically, you need to 
be careful and secure your device, e.g. with 
a mobile VPN. Another interesting solution is 
BlackBerry author software – DTEK. This app 
verifies whether any of the apps installed on 
the phone tries to obtain additional consent 
or steal any data from your phone. It is a par-
ticularly useful tool in such doubtful situa-
tions as the safety of the recently popular face 
ageing app. There are plenty of such surprises 
in app stores. DTEK allows you to control the 
access of software to your data and monitor 
the security level on an ongoing basis. 

New technologies and growing globali-
sation open up foreign markets for entre-
preneurs. More and more often, our office is 
where our company computer and phone are. 
Running your business from across the world 
is not a problem when, for example, a phone 
camera serves as a scanner. Photos of docu-
ments are not only legible, also on the smart-
phone screen, but encrypted, too. Moreover, 
Privacy Shade app available in BlackBerry 
phones protects your confidential informa-
tion from bystanders, such as fellow passen-
gers on the train. In crowded places, you can 
shade your screen, leaving only a part of it 
visible and thus limiting the page preview. As 
a result, a person looking over your shoulder 
cannot read the sensitive data you are brows-
ing at a given time.

Using mobile devices in public space al-
ways involves certain risk, regardless of lat-
itude. Be it in a European capital or in Asia, 
when you use unsecured Wi-Fi networks and, 
in particular, log in to banking apps or e-mail, 
you risk data leakage or even losing control 
over the device. It would not be the perfect 
travel souvenir.  

KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ 
MOBILNYCH W MIEJSCACH 
PUBLICZNYCH ZAWSZE WIĄŻE SIĘ 
Z PEWNYM RYZYKIEM...

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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FALLINGWATER
HARMONIA CZŁOWIEKA Z NATURĄ

“STUDIUJ NATURĘ, KOCHAJ NATURĘ, BĄDŹ BLISKO NATURY, ONA CIĘ NIGDY 
NIE ZAWIEDZIE”-FRANK LLOYD WRIGHT.
TEKST I ZDJĘCIA Karolina Hrabczak-Duda
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rzygnębia fakt, że najbardziej pożąda-
ne skojarzenie architektury z naturą 
wcale nie jest tak oczywiste i bezwa-

runkowe jak być powinno. Jeżeli jestem 
w mniejszości nie uważając, że człowiek ma 
prawo czynić sobie Ziemię poddaną to jednak 
wytrwam w tej mniejszości do końca i nic nie 
zmieni mojego przekonania, że jesteśmy tu 
tylko gośćmi i jako tacy nadużywamy gościn-
ności już od dawna, a zmiany przychodzą bar-
dzo powoli. 

Zdarza się, że oglądam program o ar-
chitekturze, w  którym właściciele domu 
przyznają, że jednym z priorytetów jakim 
kierowali się w fazie projektowanie to zwią-
zek domu z naturą. Ich marzeniem było, aby 
projekt wpisywał się w otoczenie, a nie zabu-
rzał go i był jak muchomor na zielonej łące. 
Boleję nad ilością “muchomorów” wokół 
mnie; w usprawiedliwieniu zrzucam winę na 
naszą historię i cenę jaką nasza rodzima ar-
chitektura zapłaciła za wszystkie zawieruchy. 
W jakimś sensie to nawet fascynujące obser-
wować historię wyrytą trendami królującymi 
w naszych domostwach.

Mówiąc o idealnym mariażu bryły z oto-
czeniem, chyba nie ma lepszego przykładu 
niż Fallingwater (ang. wodospad) zaprojekto-
wany przez Franka Lloyda Wright’a na zamó-
wienie rodziny Kaufmannów.

Ktokolwiek, kto będzie miał szczególną 
przyjemność odwiedzać Nowy Jork raczej 
na pewno w pewnym momencie swojej wi-
zyty uda się na Piątą Aleję, żeby podziwiać 
muzeum Guggenheima, którego twórcą 
jest ten największy architekt amerykański. 

Czy tylko po to, aby zobaczyć niepowta-
rzalną, organiczną bryłę, czy po to aby wejść 
do środka i podziwiać antresolę w kształcie 
ślimaka zwieńczoną wyjątkowym świetli-
kiem, czy też po to, aby zobaczyć ekspozycje 
i przejść przez słynne sale wystawowe, bez 
względu na cel wizyty, budynek ten na zawsze 
pozostanie w pamięci i nie pomylimy go z żad-
nym innym. 

Tym bardziej mogę zaskoczyć donosząc, 
że to jednak oddalony od Manhattanu o po-
nad 6 godzin jazdy samochodem Fallingwater 
jest uznany za największe dzieło Wrighta.
Dom Kaufmannów położony jest w stanie 
Pensylwania, około 90 minut jazdy samo-
chodem od miasta Pittsburgh. Nie ma opcji 
trafienia na niego przez przypadek czy też "po 
drodze". Do samego centrum dla odwiedzają-
cych trzeba dojechać samochodem przez las, 
a od parkingu czeka nas jeszcze dojście prze-
pięknie położoną ścieżką wsród drzew, co nie 
powinno zająć dłużej niż 15 minut.

Decydując się na jego zwiedzenie w więk-
szości przypadków jest to wycieczka zaplano-
wana właśnie w tym celu z możliwością zoba-
czenia jeszcze czegoś, na przykład muzeum 

W R A Z  Z E  S WOI M I 
N I E Z W Y K ŁY M I  DZ I E Ł A M I , 

F R A N K  L L OY D  W R IGH T 
DA Ł  N A M  C O Ś  J E S Z C Z E , 

A   M I A NOW IC I E  P OJ Ę C I E 
A RCH ITEKTU RY ORGA N ICZ N EJ. 

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

P
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Andy Warhola w Pittsburghu, ale raczej nigdy odwrotnie. 
Niemniej jednak, od momentu kiedy dom został udostęp-
niony zwiedzającym w 1964 roku obejrzało go ponad 5 
milionów miłośników architektury. Dom zwiedzać można 
tylko z przewodnikiem w grupach, a bilety trzeba zakupić 
wcześniej przez internet.

Ponieważ nie należę do ludzi cieszących się poran-
kiem i  przysłowie kto rano wstaje, temu Pan Bóg 
daje to zdecydowanie nie moja bajka, byłam roz-
czarowana kiedy jedyne dostępne bilety na dzień, 
w którym mogliśmy wybrać się do Pensylwanii oka-
zały się być na 8:30 rano. Okazało się jednak, że 
pozorna niedogodność to najlepsza możliwa opcja 
i  jedyny moment, kiedy można zobaczyć dom bez 
turystów w tle.

To był jeden z tych perfekcyjnych, wiosennych dni. 
Idealny błękit nieba i jeszcze chłodno o poranku, ale jed-
nocześnie wiesz, że dosłownie za chwileczkę promienie 
słońca wezmą Ziemię w swoje ciepłe objęcia i ogrzeją nas 
w swojej łaskawości. 

Dom nie uchyla nam ani rąbka swojej tajemnicy dopó-
ki nie pokonamy leśnej ścieżki prowadzącej od centrum 
turystycznego. Położony w lesie jest zatopiony wśród 
drzew, otoczony tylko śpiewem  ptaków i szumem nie-
odłącznej wody, niewidoczny do ostatniego kroku, któ-
ry robimy idąc przez las.

Przed oczami zwiedzających staje nagle, w całej swojej 
okazałości. W jakimś sensie prawie niepozorny, a jedno-
cześnie majestatyczny i onieśmielający.

Ten moment, kiedy cała nasza grupa stanęła przed 
arcydziełem Wrighta i zapanowała cisza, którą można by 
nazwać nabożną jest niezapomniany. Są takie momentu 
w życiu, które pozostawiają w nas niezatarty ślad i dla 
mnie to był właśnie jeden z tych momentów. Nie wiem 
na ile spotęgowany tym, że jestem projektantem wnętrz; 
każdy ma swoją indywidualną formę percepcji, niepod-
ważalnie jednak na każdym, bez wyjątku, to miejsce robi 
wrażenie. Kiedy staliśmy tak w milczeniu, patrząc na obłe, 
charakterystyczne tarasy powoli zalewane słońcem, mia-
ło się wrażenie, że otwierają się drzwi do nowego zmysłu, 
zmysłu postrzegania i czerpania inspiracji.

Kiedy w 1935 roku Frank Lloyd Wright został poproszo-
ny przez rodzinę Kaufmannów o zaprojektowanie dla nich 
domu weekendowego, jego inspiracją stała się otaczająca 
go natura, a dokładniej skała, woda i roślinność. 
Wzburzona woda kaskadowych wodospadów jest moty-
wem przewodnim arcydzieła.

Kaufmanowie zakochani byli w otoczeniu, gdzie miał 
powstać ich dom, wyobrażali sobie jednak, że zostanie on 
usytuowany tak, aby z odległości mogli podziwiać ulubio-
ne wodospady. Ich architekt postanowił jednak popchnąć 
swój koncept o krok bliżej inspiracji i osadził budynek 

F A L L I N G W A T E R  H A R M O N I A  C Z Ł O W I E K A . . .



wsparty ponad nimi. Sytuując Fallingwater 
ponad wodospadem, Frank Lloyd Wright 
dał najlepszy wyraz jednemu ze swoich 
podstawowych przekonań o konieczności 
pojednania człowieka z naturą.

W dziejach wielkiej architektury powta-
rza się charakterystyczny wzór. Do stworze-
nia każdego dzieła potrzebny jest nie tylko 
geniusz wybitnego architekta, ale również 
otwartość klienta i jego wiara w promowa-
nie nowatorskich idei i rozwiązań. Owocna 
współpraca pomiędzy klientem a architek-
tem jest możliwa tylko w oparciu o wzajem-
ny szacunek i zaufanie. W tym sensie Frank 
Lloyd Wright i rodzina Kaufmannów stanowi-
li perfekcyjny tandem.

Projekt Fallingwater powstał w przecią-
gu kilku godzin oczekiwania na przybycie 
Edgara Kaufmanna. Tego dnia zapowiedział, 
że przybędzie do studia, aby obserwować 
postęp prac nad projektem. Nie zdążył prze-
śledzić żadnego etapu, bo kiedy przybył na 
miejsce Frank Lloyd Wright miał już gotowe, 
ręcznie zrobione szkice domu, łącznie z na-
zwą Falingwater widniejącą pod rysunkami 
planu, perspektywy i sekcji. Te rysunki, które 
były pierwszymi, stały się zarazem ostatnimi.

Wraz ze swoimi niezwykłymi dzieła-
mi, Frank Lloyd Wright dał nam coś jeszcze, 
a mianowicie pojęcie architektury organicz-
nej. Trend w architekturze promujący harmo-
nię pomiędzy ludzkimi domostwami a świa-
tem naturalnym. 

Jest to koncept, w którym otoczenie, 
budynek oraz wykończenie wnętrza sta-
ją się wspólną, nierozerwalną częścią 
jednej kompozycji.

Granica pomiędzy światem zewnętrznym 
a wnętrzem domu zostaje zatarta. W domu, 
nad wodospadem ten efekt został osiągnięty 
poprzez użycie tych samych kamiennych 
podłóg przechodzących z pokoju na taras. 

Kiedy Frank Lloyd Wright pracował nad 
projektem domu nad wodospadem miał 68 
lat. Nasuwa się wiele reakcji, z których "wow" 
jest najbardziej lakoniczną, ale i jakże słusz-
ną. Dla mnie to przykład  ludzkiego geniuszu, 
przesuwania własnych granic i wiary we wła-
sne możliwości. 

ENGLISH 

FRANK LLOYD WRIGHT – 
FALLINGWATER – HARMONY OF MAN 
AND NATURE 

‘Study nature, love nature, stay close to nature. It will 
never fail you. Frank Lloyd Wright. Were it not for 
the author, the quote might be associated with ev-
erything but architecture. It could appear in a menu 
of a vegan restaurant or be used by a travel agency 
promoting nature tours or as and a manifesto of 
a slow life movement.

It is actually depressing that the most desir-
able association of architecture and nature is 
not as obvious and unconditional as it should 
be. If I am in the minority not to think that 
man has the right to subdue the Earth, 
I would stay in the minority and continue 
to think we are only guests here, abusing 
the hospitality of our planet for too long, and 
changes are coming slowly. 

Recently, I was watching a show about 
architecture, where house owners admitted 
the harmony with nature was one of their 
priorities while designing the house. They 
wished the design to blend into its surround-
ings, not to disturb the picture and be like 
a fly agaric on a green meadow. I regret there 

Narożne okna otwierają się na zewnątrz, aby 
zaburzyć formę pokoju naturalnie kojarzone-
go z "czterema ścianami”.

Budowa Fallingwater została ukończona 
w 1937 roku i tego samego roku zdjęcie archi-
tekta ukazało się na okładce magazynu Time 
z rysunkami dzieła w tle.

W roku 1938, Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
(MOMA) w  Nowym Jorku poświęciło 
Fallingwater dwuletnią, wystawę objazdo-
wą. Niedługo później, charakterystyczny 
kształt ukazał się na okładkach magazynu 
Life i Architectural Forum. Zyskał miano naj-
bardziej rozpoznawalnego domu na świecie. 
Przychodzi mi na myśl wolne tłumaczenie an-
gielskiego idiomu, ale jakże oddające to, co 
zrobił architekt: podbił wyobraźnie świata 
(capture worlds imagination).
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are so many ‘fly agarics’ around me; in their defence, 
I blame our history for the prize our Polish architecture 
has paid for the turmoil. In some way, it is fascinating to 
observe history carved with trends reigning supreme in 
our houses.

Speaking of a perfect marriage of a building and its 
surrounding, I guess there is no better example than 
Fallingwater designed by Frank Lloyd Wright to the order 
of the Kaufmann family.

When in New York, at some point, you will surely visit 
the Guggenheim Museum on Fifth Avenue, designed by 
the greatest American architect. Regardless of the pur-
pose of your visit – whether it is to see the unique organic 
building, go inside and admire a snail-shaped entresol 
with a remarkable skylight, or to see the famous exhi-
bitions and exhibition rooms – you will never forget the 
building or mistake it for another.

It is therefore even more surprising that it is 
Fallingwater, located within a 6-hour drive of Manhattan, 
which is regarded as Wright’s greatest work.

The Kaufmann House is situated in the state of 
Pennsylvania, within a 90-minute drive from Pittsburgh. 
You will not get there by chance or ‘on your way’ some-
where. To get to the Visitors Centre, you need to drive to 
the forest and cover a path beautifully located among trees 
on foot, which should take less than 15 minutes.

In most cases, it is a planned trip combined with a visit 
to, for example, The Andy Warhol Museum in Pittsburgh, 
but seldom the other way round. Still, since 1964, when 
the building was opened to visitors, the house has been 
visited by over 5 million architecture buffs. It can only be 
visited on guided group tours, and you need to buy the 
tickets online in advance.

As I am not a morning person, and the saying that the 
early bird catches the worm is not my cup of tea, I was 
disappointed when the only tickets available for the day 
we could visit Pennsylvania were for the 8:30 trip. But it 
turned out that an apparent inconvenience was the best 
option and the only time when the house is not crowded 
with tourists.

It was one of those perfect spring mornings when 
you see the perfect blue sky and feel the morning chill but, 
at the same time, you know that the Earth will soon be 
embraced by the sunshine, which will make you feel safe 
and warm.

The house does not reveal its secrets until you go all 
the way through the forest from the Visitors Centre. It 
is hidden among trees, surrounded by birdsong and the 
sound of water. It does not emerge until you get out of 
the forest.

All of a sudden, it shows itself in all its glory – incon-
spicuous but majestic and awe-inspiring at the same time.

The moment when our group stopped in front of 
Wright’s masterpiece and relapsed into utter silence 
is unforgettable. Some moments in life leave an indeli-
ble impression on us, and to me, it was one of them. 
I do not know how much the feeling was intensified 
by the fact that I am an interior designer. Everyone 
has their own individual form of perception, but the 
place makes a huge impression on all visitors. When 
we were standing there in silence, looking at the rounded 
characteristic terraces soaking up in the sunshine, we felt 

as if some doors to a new sense, a sense of perception and 
inspiration, were opening.

In 1935, when Frank Lloyd Wright was asked by the 
Kaufmann family to design their weekend house, he 
drew inspiration from nature, and more precisely rock, 
water, and vegetation. 

The theme of the masterpiece is choppy water of cas-
cading waterfalls.

The Kaufmanns were in love with the area and they 
wanted their house to be situated in a place where they 
would be able to admire the waterfalls. Their archi-
tect, however, decided to go a step further and set the 
supported building over them. This way, Frank Lloyd 
Wright expressed one of his basic beliefs, namely that 
man should live in harmony with nature.

A characteristic pattern recurs in the history of 
great architecture. Every work of art requires not only 
the genius of a brilliant architect but also the openness 
of clients and their faith in promoting innovative ideas 
and solutions. The cooperation between the client and 
the architect may be fruitful only if it is based on mutu-
al respect and trust. In that sense, Frank Lloyd Wright and 
the Kaufmann family were a perfect team.

The design was drawn up within a few hours while 
Wright was waiting for Edgar Kaufmann. The client 
was coming to the studio that day to check on the prog-
ress of works. However, he did not have a chance to 
analyse anything because when he arrived at the stu-
dio, Frank Lloyd Wright was waiting for him with hand-
drawn sketches of the house, including the name 
‘Fallingwater’ under the drawings of the plan, per-
spective, and sections. Those first drawings soon 
became the last.

Along with his remarkable designs, Frank Lloyd 
Wright left us something more, namely the concept of or-
ganic architecture. It is an architectural trend promot-
ing harmony of houses and nature. 

According to this concept, the surroundings and the 
building and its interiors become an indispensable part of 
one composition.

The line between the outside world and the interi-
or is blurred. In the house over the waterfall, that effect 
was achieved through using the same stone floors lead-
ing from the room to the terrace. Corner windows open to 
the outside to disturb the form of a room naturally associ-
ated with ‘four walls’.

The construction of Fallingwater ended in 1937. That 
year, the architect made the cover of Time Magazine with 
some of his design drawings in the background.

In 1938, the Museum of Modern Art (MoMA) in 
New York organised a two-year travelling exhibition 
on Fallingwater. Soon afterwards, the characteristic 
building made the covers of Life and Architectural 
Forum Magazines. It was dubbed the most recognis-
able house in the world. To describe what the archi-
tect did, I would say he captured the world’s imagination.

Frank Lloyd Wright designed Fallingwater when 
he was 68 years old. This evokes a  lot of different 
responses, among which ‘wow’ is the most laconic 
and accurate one. To me, the architect is an example of 
human genius, challenging your limits, and believing 
in yourself.   
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odatki, zdrowie, kolejny plus. To tylko niektóre 
z emocjonalnych tematów, wokół których potoczy 
się kampania wyborcza. Czekam na polityka, któ-

ry w walce o głos, postawi na mądrość, a nie na emocje. 
Polityka, który będzie potrafił spojrzeć dalej, niż tylko 
na czas przewidywanej czteroletniej kadencji.

Dam swój głos temu, kto będzie miał odwagę o ekolo-
gię mądrze dbać, a nie tylko o niej pięknie mówić, albo nią 
dramatycznie straszyć. 

Doszedłem do tego wniosku jadąc za samochodem, 
który wypuszczał ze swojej rury wydechowej kłęby 
czarnego dymu. Nie mam wątpliwości, że jego kierow-
ca słyszał o tym, że ludzie szykują zagładę Ziemi. Może 
nawet tym losem się przejął. Zimą może nawet oburzał 
się wszędobylskim smogiem. Ze swojego dymiącego sa-
mochodu nie widzi jednak, że za każdym razem, gdy 
wciska pedał gazu, sam też do tej zagłady się przyczy-
nia. Jak kiedyś zauważył James Hindson “ludzie są za-
interesowani ekologią tak długo, jak długo nie ma to 
specjalnego wpływu na ich codzienne życie, kiedy mogą 
mieć wszystko to, do czego się przyzwyczaili, krok dalej 
wymaga wyższej świadomości akceptującej wyrzecze-
nia”. I nie ma znaczenia, czy są to wyrzeczenia dotyczą-
ce stylu życia, przyzwyczajeń, czy większych wydatków. 
Bo każdy z nas, bardziej myśli o tym co tu i teraz, o swo-
jej wygodzie i swoim komforcie, niż o tym, co jest mgli-
stą przyszłością. Zwłaszcza, gdy przekonanie o swoim 
sprawstwie jest na poziomie przekonania, że to co robię 
“to zbyt mało, by miało znaczenie”. 

P

I trudno winić pojedynczego człowieka, którego nie 
stać na lepszy samochód, tego, który w ramach oszczęd-
ności pali w piecu śmieci, zamiast instalować mechanizm 
pozyskiwania energii. Bądźmy szczerzy. Pojedynczy czło-
wiek i tak nic nie zmieni. Może co najwyżej poprawi swoje 
samopoczucie. Zmian mogą dokonać zmiany systemowe. 
Dopiero za nimi pójdą zmiany przyzwyczajeń i zmiany na-
wyków. Jeśli to nie nastąpi szybko, to szybko będziemy mu-
sieli zapomnieć o naszym starym przysłowiu, które mówi, 
że nie było nas, był las. Dodając, że nie będzie nas, będzie 
las. Bez politycznej mądrości najpierw nie będzie lasu. 
Potem nie będzie nas. 

ENGLISH

IF THERE IS NO FOREST, THERE WILL BE NO US

Taxes, health, another benefit. These are only examples 
of emotional topics of the forthcoming electoral cam-
paign. I am waiting for a politician who will place his bet 
on wisdom, not emotions. A politician who will be able to 
look further than the four-year term of office.

I will vote for a person who will be bold enough to care 
about ecology wisely, not only speak beautifully about it 
or make dire threats. 

I realised that while I was driving behind a car belching 
out black smoke. I have no doubts that the driver has heard 
that people are destroying the planet. Perhaps he really 
took it to heart. In winter, he was indignant about ever-pres-
ent smog. What he does not see from his smoking car is that 
every time he presses down on the accelerator pedal, he is 
contributing to that destruction. James Hindson said, ‘peo-
ple are interested in ecology as long as it has no special im-
pact on their everyday life, when they can have everything 
they are accustomed to whereas a step further calls for 
higher awareness which accepts sacrifice.’ It does not mat-
ter whether this sacrifice is related to lifestyle, habits, or 
extra expenses. Everyone cares more about their comfort 
here and now than remote future. Especially when they are 
convinced that what they do ‘is too little to make a change’. 

It is hard to blame individuals who cannot afford a bet-
ter car, who burn rubbish to make savings instead of in-
stalling a mechanism of electricity generation. Let’s be 
honest. An individual will not make a change. At most, 
they will just feel better about themselves. What we need 
is a systemic change followed by changes in habits. If this 
does not happen soon, we will have to forget about our 
old saying that ‘there was no us, and there was forest’. 
And that there will be no us, and there still will be forest. 
Without political wisdom, there will be no forest. And 
there will be no us. 

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

NIE BĘDZIE LASU 
    NIE BĘDZIE NAS
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transparentne i docierały do przeciętnego człowieka, 
bo były prawdą, która czasami żenuje, czasami 
przeraża. Tutaj natomiast, wydaje mi się, że 
nastolęctwo się nie zmieniło, ale zmieniła się forma. 
Wydaje się trochę bardziej eteryczny, trochę ładniej 
pachnący, ale w gruncie rzeczy, to te same, infantylne 
i nieprzemyślane pierdoły.
B.M.: Ostro. Jestem z nim odkąd razem z Radiohead 
nagrał "Kid A". To był punkt zwrotny, definitywne 
odejście od rocka. To, co robi od kilku lat - w tym przede 
wszystkim takie kawałki jak "Lift" czy "Daydreaming" 
wpisują się w ten nurt. Jest spójnie chociaż cały czas 
to jest ewolucja. Ale umówiliśmy się, że pogadamy 
o Animie, więc skupmy się na niej.

Kuba Wejkszner: Obejrzeliśmy właśnie wspólnie ANIMĘ 
w reżyserii Paula Thomasa Andersona, z muzyką 
i występem Thoma Yorka. Zanim przejdziemy do 
dyskusji chciałbym Cię zapytać – jak wrażenia?
Bartosz Maciejewski: Dobre niezmiennie. Jestem sta-
ły w uczuciach do Thoma i tego, co robi. Chociaż zmie-
nia się przecież cały czas. Fizycznie i, przede wszyst-
kim jego w kategorii performansu. Fascynuje mnie to 
co robi.

K.W.: Lubię gościa, ale. I tu się zacznie. Bo choć jego 
początkowe projekty miały trochę emocjonalnego 
nastolęctwa i były dość obuchowe w sposobie 
przekazywania treści, jednak były nieco bardziej 
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TEKST Jakub Wejkszner

ANIMA
PIEKNA HISTORIA 
CZY PIEŚŃ 
PRZESZŁOŚCI
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K.W.: To o czym ona, według Ciebie, jest?
B.M.: To poemat o walce, która w końcowym 
rozrachunku nie ma sensu. Opowieść o jed-
nostce wtłoczonej w masę.

K.W.: Albo - dość naiwna reinterpretacja 
konceptu Wielkiego Brata, Nowego 
Wspaniałego Świata itp., a na końcu, spoiler, 
okazuje się, że wygrywa, chciałem napisać 
człowieczeństwo, ale jednak miłość. Nie 
śmierdzi Ci to trochę tandetą?
B.M.: Nie, zupełnie. Z kilku powodów. Mu-
zycznie broni się w  100%. Ale wiesz że 
ja wolę rozmawiać o obrazie i przekazie 

bardziej, więc na tym się skupię. Anima 
to opowieść o opętaniu, chorobie jedna-
kowości, mentalnym zrobotozywaniu, ob-
sesji podobieństwa, gdzie nie ma miejsca 
dla jednostki i indywidualizmu. To opo-
wieść o labiryncie życia. Nie systemu, tyl-
ko życia, Kuba!

K.W.: No to to znam. Klisza tak zgrana, że 
już nawet spaleni studenci pierwszego roku 
kulturoznawstwa sobie to odpuścili.
B.M.: Tylko czy ktoś potrafi to pokazać lepiej 
od Yorke'a? Tak dosłownie, a jednocześnie 
tak metaforycznie? Moment, w którym Yorke 
odpada od ściany (życia) i uderza twarzą 
w bruk jest końcem tej walki. Taki mógłby 
być koniec, a jednak senna wizja trwa dalej. 
Jest też o wyzwoleniu. Tym wyzwoleniem 
jest miłość.

K.W.: Wydaje mi się, że choć było to 
dość atrakcyjne wizualnie, treściowo 
pozostawiało wiele do życzenia. I choć na 
tańcach się nie znam, to jednak wiedzy 
użyczyła mi moja nieoceniona Sylwia 
Nosarzewska, która również skwitowała, 
że to są dość znane patterny, począwszy od 
dużych podobieństw do choreografii Anne 
Teresa De Keersmaeker, aż do dość prostych 
rozwiązań z kontakt improwizacji.
B.M.: Skupiam się na własnym odbiorze. 
Może Animy powinno się słuchać i oglądać 
ją, mając na barkach kilka lat więcej. Może 
ta cała historia jest o dojrzewaniu, o tym, że 
wszystko i tak się kończy na miłości, potrzebie 
bycia kochanym Albo o tym, że wszystko się 
kończy. Po prostu.

K.W.: Może i tak. Co nie zmienia faktu, że 
krytykiem można być w każdym wieku. 
W tym duchu zatem, pozwolę sobie 
z mojego niedoświadczenia skrytykować 
dzieło Pana Andersona, Jaleta i Yorka, 
których zresztą bardzo sobie cenię. I choć 
może zarzut sam w sobie truizmu nie jest 
warty całkowitego odrzucenia dzieła, to 

A N I M A  P I E K N A  H I S T O R I A . . .

jednak nie da się ukryć, że motyw - wszyscy 
jesteśmy robotami i należy wybudzić się 
ze śpiączki cywilizacji jest czymś, co nie 
leży mi samo w sobie. Abstrahując już od 
faktu, że "wszystko wyleczy miłość" jest nie 
tylko dość oczywista, ale, moim zdaniem, 
krzywdząca. Czy nie lepiej jest oswoić 
instytucje, z których i tak korzystamy, 
zindywidualizować je na swoje potrzeby, 
aniżeli być w wiecznej, dość megalomańskiej 
i mainstreamowej kontrkulturze na zasadzie 
- wszyscy śpicie, ale ja się obudziłem, 
pokażę Wam teraz nowy świat, zaraz 
po tym, jak nagram nowoczesną kamerą 
za kapitalistyczne piniądze, komercyjny 
produkt, w którym Wam o tym opowiadam? 
Czy może lepiej byłoby po prostu powiedzieć 
- hej, korzystamy z cywilizacji, daje nam 
ona bezpieczeństwo, wiedzę, możliwość 
komunikacji, podróży, rozrywkę, daje nam 
mnóstwo rzeczy - może zaprzyjaźnimy 
się z nią, zamiast ciągle twierdzić, że jest 
źle, a wszyscy są robotami. Bo jak gadasz 
z tymi ludźmi to trochę się wybudzasz 
z tego przekonania własnego, może śpiączki 
innego rodzaju. Bo widzisz różnego rodzaju 
inicjatywy oddolne, które jakoś pomagają 
temu światu w inny sposób niż siedzenie na 
kamieniu i bycie tajemniczym.
B.M: Może. Tylko, że ja widzę w tym gniew 
Yorka. Yorke nie chce się zaprzyjaźnić. 
Nie chce oswajać Instytucji. Yorke po pro-
stu zdaje sobie sprawę z rzeczywistości i nie 
lubi tego, co widzi, co mu się śni, co zresz-
tą może być tym samym. To jest być może 
kwestia pokoleniowa. Powtórzę – bagaż ży-
cia – zmęczenie materiału, tego, że zawra-
canie rzeki nie ma sensu, że współczesność 
nas nie zmienia i nie zmieni, tylko każe się 
dostosować.

K.W.: Trudno mi powiedzieć co bym 
o tym myślał, gdybym miał inne cyferki 
w PESEL-u, więc mogę pomyśleć tylko na 
podstawie obserwacji własnych. I własne 
obserwacje prowadzą mnie do konstatacji, 

ANIMA TO OPOWIEŚĆ O OPĘTANIU, 
CHOROBIE JEDNAKOWOŚCI, 
MENTALNYM ZROBOTOZY WANIU, 
OBSESJI PODOBIEŃSTWA, 
GDZIE NIE MA MIEJSCA DLA 
JEDNOSTKI I INDY WIDUALIZMU.



że, parafrazując poznańskiego rapera: ładnie ułożone, 
lecz niestety puste teksty (kultury). Może nas zmieniła? 
Może my się też zmieniliśmy, zmieniając ją? Może też, 
jest to kwestia doświadczenia w drugą stronę, bo gdy ma 
się go za dużo, człowiek zaczyna myśleć, że się nie da 
już nic zrobić. A potem przychodzi jakiś gówniarz, który 
o tym nie wie i robi to. Czy nie na tym polega rozwój?
BM: : Ale rozwój czego? Rozwój, który prowadzi nas do 
odhumanizowania, usprawnienia procesów, do jeszcze 
większego egoizmu? Do tego, że zapominamy o tym co 
najważniejsze a nie przydatne jedynie dla nas samych?  
Może więc w tym całym zidioceniu i odhumanizowaniu, 
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w natrętnym wyścigu z innymi, czymś co nas uwalnia 
poza śmiercią jest właśnie miłość.  

ENGLISH

ANIMA - BEAUTIFUL STORY OR SONG 
OF THE FUTURE

Kuba Wejkszner: We have just watched ANIMA directed 
by Paul Thomas Anderson with Thom Yorke's music 
and performance. Before we move on to our discussion, 
I would like to ask – how do you find it?
Bartosz Maciejewski: Invariably good. I am constant in 
my feelings for Thom and his work. Although he is con-
stantly changing. Physically and – primarily – in terms 
of his performance. I am fascinated with what he does.

K.W.: I like the guy, too, but. And this is where it 
goes down. Although his first projects had a tinge of 
emotional adolescence and were quite straightforward 
in their message, they were more transparent and 
accessible for average Joe, since they were the truth, 
sometimes embarrassing, other times terrifying. Here, 
however, I believe that the adolescence did not change, 
but the form did. He seems a little more ethereal, 
a little more fragrant, but at the end of the day, it is the 
same infantile and thoughtless rubbish.
B.M.: That was harsh. I have been following him since 
he recorded ‘Kid A’ with Radiohead. That was a turning 
point, an absolute departure from rock music. What he 
has been doing for several years, and primarily pieces 

MOŻE WIĘC W TYM 
CAŁYM ZIDIOCENIU 

I ODHUMANIZOWANIU, 
W NATRĘTNYM WYŚCIGU 
Z INNYMI, CZYMŚ CO NAS 

UWALNIA POZA ŚMIERCIĄ 
JEST WŁAŚNIE MIŁOŚĆ. 
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  REŻ. PAUL THOMAS ANDERSON / MUZ. THOM YORKE

B.M.:I am concentrating on my own reception. 
Perhaps Anima is for a little older audience. Maybe it is 
a story about growing up and the fact that in the end, it 
all comes down to love and the need to be loved, or that 
everything has an end. As simple as that.

K.W.: Perhaps. Which does not change the fact that 
you can be a critic at any age. In that vein, let me 
criticise, from the perspective of my inexperience, the 
work of Mr Anderson, Jalet, and York, whom I value 
very much by the way. And although the production 
should not be written off as a truism, I cannot deny 
that the theme – we are all robots and we should wake 
up from the civilisation coma – does not appeal to me. 
The statement that ‘love is the cure for everything’ is 
not only obvious, but also, in my opinion, unfair. Is it 
not better to get comfortable with institutions which 
we deal with anyway, adapt them to your own needs, 
than to be a part of constant, quite megalomaniacal 
and mainstream counterculture like – you are all asleep, 
but I am awake and I will show you the new world soon 
after I record a commercial product where I am talking 
about that to my modern camera bought for capitalist 
money. Would it not be better to say openly – yes, 
we use the civilisation, it gives us safety, knowledge, 
a possibility of communication, travel, entertainment, 
plenty of things – we may as well like it instead of 
complaining how bad it is and that people are robots. 
Because when you talk with such people, you wake 
up from your own views, a coma of another kind. You 
see various grassroots initiatives which help the world 
in a different way than sitting on a rock and being 
mysterious.
B.M: Perhaps. But I see Yorke’s anger in it. Yorke does 
not want to make any friends. He does not want to get 
comfortable with the institutions. Yorke is just aware of 
reality and does not like what he sees, what he dreams of, 
which can be the very same thing. It may be the question 
of generation. I will repeat – accumulated experience, the 
burnt-out, the fact that holding back the river is no good, 
that the present does not and will not change us but will 
make us adapt to the circumstances.

K.W.: It is hard to say what I would think if I had 
different numbers in my PESEL No., so I can only 
consider it on the basis of my own observations. 
And they have led me to believe that these are, to 
paraphrase a rapper from Poznań, nicely arranged but 
unfortunately empty texts (of culture). Perhaps the 
reality has changed us? Perhaps we have changed by 
changing it? Perhaps it is a question of experience but 
the other way round, because when you have too much 
of it, you start to think nothing can be done. And then 
some snotty-nosed little brat, who does not know that, 
comes in and does it. Is it not how development works?
BM: The development of what? Development which 
leads to dehumanisation, enhancement of processes, 
greater egoism? That we forget what is important and 
not only useful for us. Perhaps in all this craziness and 
dehumanisation, in the constant rat race, the only lib-
eration is, apart from death, love. 

such as ‘Lift’ or ‘Daydreaming’ fit into this trend. It is 
consistent but also evolutionary. But we were supposed to 
talk about Anima, so let us focus on that.

K.W.: What do you think it is about?
B.M.: It is a poem about a struggle which does not make 
sense in the end. A  story of an individual forced into 
the mass.

K.W.: Or – quite a naive reinterpretation of concepts 
like Big Brother, the Brave New World, etc. In the end, 
spoiler, it turns out that what wins is – I wanted to write 
humanity, but – love. Do you not find it a little cheesy?
B.M.: Not really. For a number of reasons. In terms of 
music, it defends itself in 100%. But, you know, I prefer 
to talk about the picture and the message, so let me 
concentrate on that. Anima is a story about obsession, 
a disease of sameness, mental automatisation, sim-
ilarity obsession, where there is no place for individ-
uals nor individualism. It is a story about the labyrinth 
of life. Not the system, but life, Kuba!

K.W.: This I know. It is such a hackneyed theme that 
even discredited first-year students of cultural studies 
dropped it.
B.M.: But can anyone show it better than Yorke? So 
literally but also metaphorically at the same time? The 
moment when York falls off the wall (life) and hits his 
face on the pavement is the end of the fight. It could end 
this way, but the hallucination goes on. It is also about 
liberation. And the liberation is love.

K.W.: It seems to me that although it was visually 
appealing, the content left much to be desired. Although 
I do not know much about dancing, invaluable Sylwia 
Nosarzewska provided me with some information, and 
she also admitted the sequences are based on quite 
common patterns, from the close similarity to Anne 
Teresa De Keersmaeker’s choreography to quite simple 
solutions of contact improvisation.
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wie przyjaciółki dające sobie nawzajem pozytywną ener-
gię i siłę, postanowiły swoją radością podzielić się z inny-
mi kobietami, przyjemnością dla przyjemności dawania.

Razem tworzymy MOOVE, czyli ubrania, które są wynikiem 
naszych doświadczeń, życia. Prosty, niewymuszony styl sprawdza 
się przy każdej okazji, to moda w innym kontekście, co czyni ja 
znaną.. nieznaną. 

Ubranie, moda to kwestia inteligencji , konieczna jest 
doza pewności siebie, trzeba się trochę lubić, żeby się podobać. 
A my chcemy dać kobietom tą pewność, siłę. Ubranie ma być 
przyjemnością dla nas samych. Ubieramy się dla siebie! To nasza 
codzienna przyjemność. 

ENGLISH

Two friends full of positive energy and strength decided to share 
their joy of giving with other women.

Together, we create MOOVE – clothes inspired by our ex-
periences and life. An easy and simple style never goes out of 
fashion. It puts it in a different context and makes the known… 
unknown. 

Clothes and fashion are a question of intelligence. To be at-
tractive, you must like yourself first. It takes a lot of confidence. 
We want to make women feel confident and strong. Clothes 
should bring us pleasure. Let’s dress for ourselves! This is our 
daily treat. 
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M O D A  /  F A S H I O N

ZDJĘCIA  /  PHOTOS:  
Monika Szałek  

MODELKA  / MODEL:  
Katarzyna Wojtera

STYLIZACJA  / FASHION STYLIST
Jarosław Kaczmarek

MAKE UP I FRYZURA / 
MAKE UP AND HAIRSTYLE

Magdalena Chrisofi

UBRANIA / CLOTHES
MOOVE
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WIĘCE J NA ANY WHERE .PL



WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ 
IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA 

REGULAR SECTION OF LODZ WLADYSLAW REYMONT AIRPORT

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

fot. Marcin Bryja
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T O  M I A Ł  B Y Ć  T E K S T  O  P O Z O R A C H



ZŁOTE PIASKI. JUŻ SAMA NAZWA BRZMI BAJKOWO. TEN ZNAJDUJĄCY SIĘ NA BUŁGARSKIM 
WYBRZEŻU MORZA CZARNEGO KURORT NALEŻY DO JEDNEGO Z NAJCHĘTNIEJ 
WYBIERANYCH PRZEZ TURYSTÓW WAKACYJNYCH KIERUNKÓW, POZA PLAŻAMI KUSZĄC 
WIELOMA INNYMI ATRAKCJAMI.

TEKST: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ          ZDJĘCIA: PIXABAY.COM
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BUŁGARIA



BUŁGARIA
Miejscowość ta słynie z doskonałego zaplecza hotelowo-

-rozrywkowego – to ponad 100 hoteli, z których każdy 
stara się wybić, oferując coś wyjątkowego. Nie warto 
wspominać tu o hotelowych basenach – po pierwsze, 
czym jest basen przy Morzu Czarnym, po drugie, 
znajdziemy taki przy co drugim z nich. Ci, którzy nie 
przepadają za leżeniem plackiem na plaży zdecydowanie 
znajdą dla siebie inne atrakcje, takie jak paintball, tory 
gokartowe, boiska do różnego rodzaju sportów czy korty 
tenisowe. Ci, którzy uwielbiają imprezować, koniecznie 
muszą przejść się wieczorem na główną promenadę, 
przy której kwitnie nocne życie. Roi się tam wręcz od 
restauracji, pubów, barów i najróżniejszych dyskotek, a i 
przed lokalami wiele się dzieje.

Wybrać się do Bułgarii i nie zwiedzać? Grzech! Nie-
daleko Złotych Piasków znajduje się mnóstwo miejsc, 
które trzeba zobaczyć. Podstawą jest Warna. Najbar-

B U Ł G A R I A

dziej reprezentacyjnym punktem miasta jest Płanczad 
Niezawimost – główny plac miasta z fontanną, wokół 
którego skupione są butiki, restauracje i puby, w których 
można spróbować lokalnej kuchni (a warto!). Stąd moż-
na dotrzeć już wszędzie – godna polecenia jest słynna 
Katedra Zaśnięcia NMP, wybudowana w XIX wieku 
na wzór cerkwi w Sankt Petersburgu. Spod niej z kolei 
można udać się do muzeów – Archeologicznego ze stałą 
ekspozycją XIX-wiecznych ikon oraz Etnograficznego, 
w którym prezentowane jest typowo bułgarskie rzemio-
sło. Będąc w Warnie nie można ominąć Ewksinogradu. 
Jest to XV-wieczny przepiękny pałac, wybudowany w 
Warnie przez księcia Battenberga.

Niedaleko Warny leży niewielka miejscowość 
Sweti Konstantin i Elenta. Tam znajduje się coś 
niezwykłego, czego – w przeciwieństwie do zamków, 
fontann i murów obronnych – nie znajdziemy nigdzie 
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indziej. To Kamienny Las – formacja 
skalna, licząca ponad 50 milionów lat, 
która przyciąga turystów zafascyno-

IN ENGLISH —

BULGARIA

THE GOLDEN SANDS. THE NAME ITSELF 
SOUNDS MAGICAL. THIS RESORT SITUATED 
ON THE BULGARIAN BLACK SEA SHORE IS 
ONE OF THE MOST POPULAR SUMMER DESTI-
NATIONS, WITH MANY ATTRACTIONS APART 
FROM ITS FAMOUS BEACHES.

This town is known for its exquisite 
touristic base: it has over 100 hotels 
and each and every one of them aims to 
offer something special. It is not even 
worth mentioning the hotel swimming 
pools: first of all, what is a pool next 
to the Black Sea? Second, we will find 
them at every hotel. Those who are not 
keen on lying on the beach will find 
other attractions; such as paintball, 
go-karts, sports’ fields and tennis 
courts. Those who love to party have to 
take a night walk down the promenade: 
this is where the nightlife is flourishing. 
It is crawling with restaurants, pubs, 
bars and discos, with plenty to do also 
outside of these venues.

Going to Bulgaria and not doing any 
sightseeing would be a sin. Close to the 
Golden Sands you will find plenty of 
places that are worth seeing. Varna is one 
of the main ones. The most representative 
spot in the city is the Nezavisimost Square: 
Main Square of the city, with a fountain, 
surrounded by boutiques, restaurants 
in pubs, in which you can try the local 
cuisine (definitely worth recommending!). 

-From here you can get everywhere; worth 
recommending is also the renowned 
Dormition of the Mother of God Cathedral, 
built in the 19th Century and inspired by 
the church in Saint Petersburg. From the 
cathedral you can get to museums: the 
Archaeological Museum with a permanent 
exhibition of XIX Century icons and the 
Ethnographic Museum, in which Bulga-
rian craft is presented. While in Varna you 
cannot miss the Euxinograd. It is a beauti-
ful, 15th Century palace; built in Varna by 
Prince Battenberg. 

Not far from Varna the Saints Con-
stantine and Helena town is located. The-
re you can find something truly unique, 
something more than castles, fountains 
and fortifications, something you will not 
find anywhere else. It is the Stone Forest: 
a rock formation that is more than 50mln 
years old and attracts tourists fascinated 
by magic and hidden energy. The town 
itself is believed to be the greenest place 
on the whole shore.    

wanych magią i ukrytą energią. Sama 
miejscowość uważana jest za najbardziej 
zielone miejsce na całym wybrzeżu.    





R OZ K Ł A D  LO TÓ W
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PRZ YLOT Y

 DU B LI N (DU B) -  ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)
..3.... 28.03-27.10 07:40 11:30 FR1978 B738 RYANAIR

…..6. 28.03-27.10 06:15 10:05 FR1978 B738 RYANAIR

E A S T M I D L A N DS (E M A ) -  ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)
.2...6. 28.03-27.10 18:35 21:50 FR1624 B738 RYANAIR

LO N DY N S TA NS TE D (S TN) -  ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)
12..56. 28.03-27.10 11:55 15:10 FR2468 B738 RYANAIR

..3.... 28.03-27.10 07:05 10:20 FR2468 B738 RYANAIR

……7 28.03-27.10 13:25 16:40 FR2468 B738 RYANAIR

ATE N Y ( ATH) -  ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)
…..6. 28.03-27.10 18:50 20:25 FR4811 B738 RYANAIR

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  –  M O N AC H I U M (M U C)
1...... 03.05-27.10 10:45 12:05 LH1629 CRJ9 LUFTHANSA

..3.... 03.05-27.10 10:50 12:10 LH1629 CRJ9 LUFTHANSA

....5.. 03.05-27.10 10:15 11:35 LH1629 CRJ9 LUFTHANSA

......7 03.05-27.10 11:05 12:25 LH1629 CRJ9 LUFTHANSA

A NTA LYA ( AY T )  -  ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  (C Z A R TE R)
..3.... 12.06-25.09 13:30 15:30 RR3012 B738 RYANAIR SUN

..3.... 19.06-16.10 16:30 18:30 PC6101 A320 PEGASUS AIRLINE

B U RG A S (B OJ)  -  ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  (C Z A R TE R)
....5.. 14.06-13.09 03:40 04:40 FB6435 A320 BULGARIAN AIR

....5.. 14.06-20.09 09:50 10:50 ENT1092 A320 ENTER AIR

Z A K Y NTH OS (Z TH) -  ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  (C Z A R TE R)
....5.. 31.05-27.09 09:55 11:30 ENT1038 A320 ENTER AIR

DNI 
DAYS

OKRES 
DATA

ODLOT
DEPARTURE

PRZYLOT
ARRIVAL

NUMER 
LOTU 

FLIGHT NUMBER

T YP 
SAMOLOTU 
AIRCRAFT TYPE

PRZEWOŹNIK
CARRIER
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 DU B LI N (DU B) -  ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)
..3.... 28.03-27.10 07:40 11:30 FR1978 B738 RYANAIR

…..6. 28.03-27.10 06:15 10:05 FR1978 B738 RYANAIR

E A S T M I D L A N DS (E M A ) -  ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)
.2...6. 28.03-27.10 18:35 21:50 FR1624 B738 RYANAIR

LO N DY N S TA NS TE D (S TN) -  ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)
12..56. 28.03-27.10 11:55 15:10 FR2468 B738 RYANAIR

..3.... 28.03-27.10 07:05 10:20 FR2468 B738 RYANAIR

……7 28.03-27.10 13:25 16:40 FR2468 B738 RYANAIR

ATE N Y ( ATH) -  ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)
…..6. 28.03-27.10 18:50 20:25 FR4811 B738 RYANAIR

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  –  M O N AC H I U M (M U C)
1...... 03.05-27.10 10:45 12:05 LH1629 CRJ9 LUFTHANSA

..3.... 03.05-27.10 10:50 12:10 LH1629 CRJ9 LUFTHANSA

....5.. 03.05-27.10 10:15 11:35 LH1629 CRJ9 LUFTHANSA

......7 03.05-27.10 11:05 12:25 LH1629 CRJ9 LUFTHANSA

A NTA LYA ( AY T )  -  ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  (C Z A R TE R)
..3.... 12.06-25.09 13:30 15:30 RR3012 B738 RYANAIR SUN

..3.... 19.06-16.10 16:30 18:30 PC6101 A320 PEGASUS AIRLINE

B U RG A S (B OJ)  -  ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  (C Z A R TE R)
....5.. 14.06-13.09 03:40 04:40 FB6435 A320 BULGARIAN AIR

....5.. 14.06-20.09 09:50 10:50 ENT1092 A320 ENTER AIR

Z A K Y NTH OS (Z TH) -  ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  (C Z A R TE R)
....5.. 31.05-27.09 09:55 11:30 ENT1038 A320 ENTER AIR

ODLOT Y

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  –  DU B LIN (DU B)
..3.... 28.03-27.10 11:55 13:45 FR1979 B738 RYANAIR

.....6. 28.03-27.10 10:0 12:20 FR1979 B738 RYANAIR

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  –  E A S T M IDL A N DS (E M A)
.2...6. 28.03-27.10 21:15 22:45 FR1625 B738 RYANAIR

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  –  LO N DY N S TA NS TE D (S TN)
123.56. 28.03-27.10 15:35 16:55 FR2469 B738 RYANAIR

..3.... 28.03-27.10 10:45 12:10 FR2469 B738 RYANAIR

……7 28.03-27.10 13:00 14:20 FR2469 B738 RYANAIR

 ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J) -  AT E N Y ( AT H) 
…..6. 28.03-27.10 20:50 00:30 FR4812 B738 RYANAIR

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  –  M O N ACH IU M (MUC)
1...... 03.05-27.10 12:40 14:00 LH1629 CRJ9 LUFTHANSA

..3.... 03.05-27.10 12:45 14:05 LH1629 CRJ9 LUFTHANSA

....5.. 03.05-27.10 12:10 13:30 LH1629 CRJ9 LUFTHANSA

......7 03.05-27.10 13:00 14:20 LH1629 CRJ9 LUFTHANSA

ŁÓ DŹ /LO DZ(LC J)  –  A NTA LYA (AY T)
..3.... 12.06-13.09 16:20 20:20 RR3011 B738 RYANAIR SUN

..3.... 09.06-16.10 19:10 23:00 PC6102 A320 PEGASUS 
AIRLINE

 ŁÓ DŹ /LO DZ (LC J)  -  B U R G A S (B O J) 

....5.. 14.06-13.09 05:30 08:40 FB6202 A320 BULGARIAN AIR

....5.. 14.06-20.09 11:45 14:45 ENT1091 A320 ENTER AIR

 ŁÓ DŹ /LO DZ (LC J)  -  Z A K Y N T H OS (Z T H) 

....5.. 31.05-21.06 15:25 19:00 ENT1037 A320 ENTER AIR

....5.. 28.06-27.09 14:20 17:55 ENT1037 A320 ENTER AIR

DNI 
DAYS

OKRES 
DATA

ODLOT
DEPARTURE

PRZ YLOT
ARRIVAL

NUMER LOTU 
FLIGHT NUMBER

T YP SAMOLOTU 
AIRCRAFT TYPE

PRZEWOŹNIK
CARRIER

F L I G H T  S CHED UL E 
SUMMER  2 01 9




