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GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

MATEUSZ  
KUSZNIEREWICZ

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

WOJCIECH 
KUCZOK

RAFAŁ  
RUTKOWSKI

MONIKA
SZAŁEK

JAKUB
MILSZEWSKI
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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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALEKSANDRA 
BUDKA

KATARZYNA
ZDANOWICZ

ANNA 
NAZAROWICZ

KAMIL
SADKOWSKI

GRZEGORZ 
MAŁECKI

SYLWIA  
GUTOWSKA

TOMASZ 
SOBIERAJSKI

EDYTA 
BARTKIEWICZ

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

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

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

In English 
She’s a fashion photographer, 
she’s 23 and comes from 
Szczecin. She came to Warsaw 
to fulfill her dreams and follows 
the rule „Quality over quantity”. 



Gorący piasek, błękit Morza Śródziemnego, 
palmy i wielbłądy. Do tego pustynia, góry 
i piękna architektura. Cóż to za miejsce? 

Zgadliście, to Tunezja.

tekst i zdjęcia: Edyta Bartkiewicz  

Księżycowy PYŁ
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Tunezja to państwo o połowę mniejsze od Polski, ale tak 
samo jak nasz kraj może pochwalić się zróżnicowanym 
terenem zarówno na północy, jak i na południu. W zależ-

ności od tego, co preferujemy, możemy wybrać górzystą, gęsto 
zalesioną północ albo płaskie, suche południe. Zabieram Was 
dzisiaj na wycieczkę – od dołu do góry.

Nie będę opisywała kurortów, które widziałam, wielkich lotnisk, 
małych sklepików z pamiątkami i niezliczonej ilości stoisk z keba-
bami. To nie jest to, co Tunezja ma najlepszego do zaoferowania.



PODRÓŻE
travel 21

Na mojej mapie są dwa plany filmowe kasowych hollywoodzkich pro-
dukcji. Pierwszy z nich znajduje się w El Jem. Jest to trzeci pod względem 
wielkości amfiteatr na świecie, w którym kręcono niektóre sceny do filmu 

„Gladiator”. Amfiteatr w El Jem zachował się w o wiele lepszym stanie niż 
Koloseum w Rzymie i jest najbardziej okazałą rzymską budowlą w całej 
Afryce Północnej. Robi wrażenie, ogromne. 

Kierując się dalej na południe, docieram do wioski Matmata, jedne-
go z najciekawszych miejsc w Tunezji. Wioska schowana w surowym 
krajobrazie niewysokich gór Dżebel kryje w sobie tajemnicę. W sobie, 
dosłownie. Domostwa wydrążone w miękkich, piaszczysto-gliniastych 
skałach, w których nadal mieszkają prawdziwi Berberowie, od V wieku 
przed naszą erą nie zmieniły się praktycznie wcale. Zostałam zaproszo-
na do jednego z domów i mogę zobaczyć, jak żyją ci rdzenni miesz-
kańcy Afryki Północnej. Jak śpią na wydrążonych w skale łóżkach, jak 
rozległą, podziemną sieć korytarzy tworzą ich domy i jak przyjemna 
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temperatura tu panuje w porównaniu 
do wyraźnie odczuwalnego, pustynnego 
upału. Niewielu już zostało takich, którzy 
chcą pokazać, jak wyglądają ich domy. 
Większość tubylców odgradza się drutem 
kolczastym, aby zniechęcić natrętnych 
turystów, którzy są zarówno zbawieniem, 
jak i przekleństwem Matmaty.

Na zachód od Matmaty znajduje się 
Douz – Brama Sahary. Ostatni punkt przed 
bezkresną, ogromną piaszczystą przestrzenią. 
Możemy się tu zapoznać z „okrętem pustyni”, 
czyli wielbłądem, który zabierze nas na pół-
godzinną wycieczkę po piasku tak drobnym, 
że zostaje z nami we wszystkich możliwych 
zakamarkach jeszcze długo po powrocie do 
domu. Mam pecha, bo właśnie trwa burza 
piaskowa. A może mam szczęście? Burze pia-
skowe zdarzają się dwa do trzech razy w roku.

Inny „okręt pustyni”, który jest tylko tro-
chę mniej zawodny niż wielbłąd, to oczywi-
ście Toyota Land Cruiser. Dzięki ich nieza-
wodności mogę dojechać w głąb Sahary, żeby 
zobaczyć gwiezdne miasteczko, w którym 
George Lucas w 1976 roku kręcił pierwszą 
część „Gwiezdnych Wojen”. Cisza, wiatr 
i scenografia włączają wyobraźnię i nagle tak 
dawno nieoglądany film zaczyna odtwarzać 
się w głowie, pokrywając się z otoczeniem, na 
które patrzę. Niesamowite uczucie. Kierowca 
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Toyoty śmieje się ze mnie, widząc, jak strasznie 
boję się, gdy odpina pas, otwiera drzwi samocho-
du i udaje, że wysiada, robiąc to wszystko w trak-
cie jazdy po wydmach, ale przynajmniej jedno 
z nas dobrze się bawi. Dzięki niemiłosiernie wy-
sokiej temperaturze mogę doświadczyć na własnej 
skórze, czym jest fatamorgana. Mijam plantacje 
daktyli, których wcale po drodze nie ma, widzę 
małe jeziorka, których też nie ma, ale teraz to ja 
chcę wyskoczyć z auta, więc następuje zamiana ról 
i to kierowca się boi. Dojeżdżam do miejscowości 
Tamerza, gdzie znajduję oazę Chebika. Wreszcie 
palmy i woda są prawdziwe. Piesza wędrówka po 
górach Atlas jest wyczerpująca, ale wyjątkowość 
krajobrazu zastępuje każde zmęczenie. Czas 
wsiadać do samochodu i ruszać na północ do 
świętego miasta Kairuan, jednego z pierwszych 
miast Afryki Północnej, które na stałe opanował 
islam. Okolica znowu wydaje się jakoś znajoma. 
No tak, kręcono tu „Indiana Jones i poszukiwacze 
zaginionej Arki”. Ogromny meczet, którego dach 

opiera się na 414 kolumnach sprowadzanych ze starożytnych miast, 
powala swoim gabarytem. Według legendy kto policzy wszystkie 
kolumny, straci wzrok. Piszę ten artykuł, co znaczy, że nie policzy-
łam. Ufam w wiedzę przewodnika...

Sidi Bou Said leżące na północny wschód od Tunisu jest inną wer-
sją słynnego greckiego Santorini. Mnóstwo turystów, dwa podstawo-
we kolory i jeszcze więcej turystów. Łatwo się zgubić w niekończą-
cych się alejkach, ale skoro jestem na wakacjach, to czemu by się nie 
zgubić na godzinkę czy dwie? Biel i błękit wyjątkowo dobrze ze sobą 
wyglądają, w uliczkach jest cień, a każde kolejne drzwi mijanych do-
mostw są jeszcze piękniejsze od poprzednich. Zdecydowanie warto 
odwiedzić to urokliwe miasteczko. 

Czas na Tunis. Myśląc, że w Sidi Bou Said jest dużo turystów, popeł-
niam straszną gafę. W Tunisie nie ma jak się ruszyć, wszędzie są ludzie, 
sklepy i samochody. Zara i McDonald's krzyczą do mnie z każdej stro-
ny, miasto jest jednym wielkim chaosem, w którym trzeba pilnować 
każdej kieszeni. Ale czy to właśnie nie jest urok Tunezji? Od pustej 
pustyni po zatłoczoną stolicę każdy znajdzie między tymi skrajnymi 
punktami miejsce, w którym będzie czuł się najlepiej.

Dojazd na pustynię i zwiedzenie Tunisu zajmują łącznie 3 dni, 
więc z tygodniowego urlopu wciąż zostają 4 na leżakowanie przed 
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WRAŻENIA Z PODRÓŻY 
SĄ NIEZAPOMNIANE 
I WYWOŁUJĄ UŚMIECH 
PRZY KAŻDYM 
NAJDROBNIEJSZYM 
WSPOMNIENIU. TUNEZJO – 
MIŁO BYŁO CIĘ POZNAĆ!
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basenem. Wrażenia z podróży są niezapo-
mniane i wywołują uśmiech przy każdym 
najdrobniejszym wspomnieniu. Tunezjo 

– miło było Cię poznać! 

In English 

MOONDUST
Hot sand, the sky-blue Mediterranean 
Sea, palms and camels. On top of 
that, a desert, mountains and grand 
architecture. What place is it? You are 
right, it’s Tunisia.

Tunisia is half the size of Poland, but it 
boasts diversified landscapes both in the 
north and in the south, too. You may 
choose the wooded, mountainous area in 
the north or flat, dry lands in the south, as 
you like. Today, I’m taking you on a trip – 
upwards from the bottom.

I won’t describe the resorts that I’ve 
seen, large airports, small souvenir 
shops or countless kebab stalls. This is 
not the best part of Tunisia.

On my map, I’ve marked two film sets 
of box-office Hollywood productions. 

The first one is in El Jem. This is the third largest amphi-
theatre in the world, where some scenes to ‘the Gladiator’ 
were shot. The amphitheatre in El Jem has remained in 
a far better condition than the Coliseum in Rome, and it 
is the grandest Roman edifice in entire North Africa. It’s 
really impressive. 

Going south, I reach the Matmata village, one of the 
most fascinating places in Tunisia. The village, lying in the 
barren landscape of the low Jebel mountains, has a hidden 
secret. A secret hidden inside, literally. Houses dug in soft, 
sandy loam, still inhabited by real Berbers, haven’t practi-
cally changed since the 5th century B.C. I’ve been invited 
to one of them, so that I can see the way indigenous people 
of North Africa live – how they sleep on beds carved in 
stone; the extensive network of underground corridors 
their houses create; and the pleasant temperature here, as 
compared with the desert heat you can feel outside. There 
are few people willing to show their houses here. Most 
locals put up barbed wire fences to discourage intrusive 
tourists, who are both a godsend and a curse for Matmata.

Westward of Matmata, there is Douz – the gateway to 
the Sahara. The spot behind which the vast, empty, sandy 
space begins. From here, you can go on a halfhour trip on 
a ‘ship of the desert’, that is a camel. The soft sand covering 
the lands gets literally everywhere, and you’ll find it from 
time to time long after you come back home. I’m out of 
luck, as this is the middle of a sandstorm. Or maybe I’m 
lucky? Sandstorms occur from two to three times a year.
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Another ‘ship of the desert’, which is only 
a little more reliable than a camel, is Toyota 
Land Cruiser. It takes me into the deep 
desert, so that I can see a star village where 
George Lucas shot the ‘Star Wars Episode 
I’ in 1976. Silence prevailing over the place, 
the wind, and the views give way to images, 
and I can see scenes from the film overlap-
ping with the surroundings. It’s absolutely 
amazing. The Toyota driver laughs at me 
when he spots how afraid I am to see that he 
unfastens the belt, opens the car door and 
pretends to get out of the car while we are 
going through the dunes, but at least one 
of us is having fun. The fierce heat makes 
me experience the phenomenon of mirage. 
I pass date plantations, which aren’t there 

for real, I can see small lakes, also non-existing, but 
this time it’s me who wants to get out of the car, so the 
tables turn and the driver is afraid now. We get to the 
Tamerza village and reach the Chebika oasis. Finally, 
palms and water are real. Hiking in the Atlas moun-
tains is exhausting, but the views are worth the effort. 
It’s time to go back to the car and head north, to Kai-
rouan, a holy city and one of the first North African Is-
lamic cities. The neighbourhood seems familiar. Well, 
of course, it’s where ‘Raiders of the Lost Ark’ was shot. 
I give a gasp of amazement when I see an enormous 
mosque, whose roof is based on 414 columns brought 
from ancient cities. As the legend has it, the person 
who will count all the columns, will lose the sight. I’m 
writing this article, which means I didn’t count them. 
I believe in the guide’s words…

Sidi Bou Said located to the northeast of Tunis is 
a version of famous Greek Santorini, with plenty of 
tourists, two basic colours and even more tourists. It’s 
easy to get lost in countless streets and lanes, but as 
I’m on holiday, why not get lost for an hour or two? 
White and skyblue colours go very well together, the 
lanes are shaded, and I’m amazed at the beauty of each 
and every door of the houses I pass. This place is truly 
worth visiting. 

But it’s time to head for Tunis. I was wrong when 
I said that there were plenty of tourists in Sidi Bou 
Said. Tunis is so crowded with people, shops and 
cars that I can’t even move. Zara and McDonald’s 
are everywhere, the place is in chaos, and you must 
remember to watch your pockets. But isn’t it the 
best part about Tunisia? From the empty desert to 
the crowded capital, everyone will find something 
to his or her liking.

Getting to the desert and visiting Tunis takes three 
days in total, so if you have planned a week holiday, you 
still have four days left to spend on sunbathing at a pool. 
It’s an amazing, unforgettable journey, and you’ll have 
fond memories of it. Tunisia, it was nice meeting you! 
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Gruzja. Jeden z najczęściej wybieranych przez Polaków 
wakacyjnych, a nawet wyprawowych kierunków.  

Nasz publicysta, Grzegorz Kapla, napisał o niej książkę. 
„Gruzja. W drodze Na Kazbek i z powrotem” ukazała się  

ze znakiem National Geographic.

tekst i zdjęcia: Grzegorz Kapla

Gruzja 
JAKIEJ NIE ZNACIE
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Staliśmy w błocie, a przed nami dolina Truso otwiera-
ła ramiona szeroko, tak szeroko, jakby właśnie na nas 
czekała. Wiatr szedł od gór, mroźny i wartki. Marszczył 

wodę i niósł w sobie groźbę zimy. Pewność, że przyjdzie śnieg. 
Tyle śniegu, że cała dolina utonie w nim jak w potopie, razem 
z osetyńską granicą, starymi krzyżami, gównem owczym i zbu-
rzonymi domami. A potem wszystko zetnie mróz. I tylko gorące 
siarkowe źródła będą miały dość sił, żeby go przeniknąć. Stanie 
się żółty, a później, bliżej koryta rzeki – czerwony. Niczym rdza.

Kościół Cminda Sameba, najczęściej fotografowana budowla 
w całej Gruzji, stoi wysoko nad Kazbegi. Trzeba do niego iść pod 
górę dwie godziny. Za Sowieckiego Sojuza zbudowano kolejkę 
linową na szczyt. Do samego kościoła.

– No i gdzie ta kolejka? – w duszy zrodziła mi się nadzieja.
– Zburzyliśmy przy pierwszej okazji – pan taksówkarz pocią-

gnął papierosa.
– Jak to?
– Im trudniejsza droga, tym silniejsza wiara –  pokiwał głową.
Nie wiem, jak długo to trwało, ale w końcu rozpoczęliśmy 

karkołomny podjazd stromym zboczem i pan kierowca po-

wiedział, że wkrótce zrobią tu park narodowy i dodał jeszcze, 
że jeśli nie będzie mgły, to może uda nam się zobaczyć Uszbę. 
Wyglądała jak tatrzański Kościelec, ale była od niego dwa razy 
wyższa i o wiele straszniejsza.

– A co znaczy jej nazwa? – zapytałem.
– Schody do nieba – mrugnął do mnie.
Z tyłu zaczęli piszczeć, żeby się zatrzymać, więc wysiedliśmy.

– Ech, żeby tak mieć więcej czasu – rozmarzyłem się całkiem 
po cichu. Może gdybym nie był sam?

Stepy na granicy Gruzji i Azerbejdżanu. Łada skręca w lewo 
i zaczyna mozolnie piąć się w górę. Szeroki zielony step zostaje 
coraz niżej pod nami, a na zboczach wzgórz gubią liście poje-
dyncze, schorowane drzewa. Ciekawe, czy kiedyś rósł tutaj praw-
dziwy las, czy to po prostu jakieś zabłąkane nasionka los rzucił 
między skały, w których nie miały szans, ale miały nadzieję. 
Z ludźmi jest dokładnie tak samo.

Ławra w klasztorze Dawid Garedża. Sarkofag Dawida przy-
kryty jest złotą kapą, a nad głową świętego pali się oliwna lampka. 
Kościółek jest maleńki i tonie w dziwnej, błękitnej poświacie, choć 
wymalowany jest na biało, a szyby w oknach ma całkiem zwyczaj-
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KOŚCIÓŁ CMINDA SAMEBA, 
NAJCZĘŚCIEJ FOTOGRAFOWANA 
BUDOWLA W CAŁEJ GRUZJI, STOI 
WYSOKO NAD KAZBEGI.

ne. Prosty ikonostas mieści ledwo kilka obrazów. 
Przy wejściu wisi ikona ze Świętym Słupem. A na 
pulpicie leży ikona ze wszystkimi sześcioma 
tysiącami mnichów. Stoją niewzruszeni jak rzeka 
i patrzą na swoich braci, którym Persowie odrzy-
nają głowy. Głowy spadają, ale złote nimby wokół 
nich wcale nie gasną. Nawet po śmierci.

Dawid Garedża. Przystawałem na każdym 
zakręcie zadyszany i pełen niepewności. Gdyby 
jednak udało mi się dotrzeć do Kazbegi, to czy 
mam jakiekolwiek szanse, żeby wejść na szczyty 
Kaukazu? A potem znowu biegłem. Nie chcia-
łem, żeby na mnie czekali. Najgorzej jeśli w dro-
dze każesz komuś czekać. Tymczasem słońce 
przedarło się przez chmury i jego promienie 
wycinały w piaskowcu barwne plamy. Zupełnie 
jakby wzięło w dłonie ten kawałek planety i za-
częło obracać go w palcach we wszystkie strony.

Pomnik króla Wachtanga Wilczej Głowy 
przed kościołem Metekhi. W 1937 roku Beria 



32 PODRÓŻE 
travel

DOLINA ROZLAŁA SIĘ PO SAME 
BRZEGI. GRUBE BLIZNY LODOWCÓW, 
PARCHATE LISZAJE PIARŻYSK, 
ŁĄKI POMARSZCZONE ŻYŁAMI 
STRUMIENI I KILKA GARŚCI DOMÓW 
O BLASZANYCH DACHACH. 

wydał rozkaz zburzenia kościoła, który stoi 
na klifie w wąskim gardle rzeki Mtkvari. 
Malarz, Dymitr Szewardnadze, wówczas dy-
rektor Muzeum Narodowego, zaprotestował 
publicznie. Beria wezwał go i obiecał, że nie 
zburzy kościoła przez siedem dni, żeby ma-
larz, jako rzetelny komunista, mógł wykonać 
model kościoła i ustawić go w muzeum.

– Miejsce tego kościoła nie jest w muzeum – 
odparł malarz.

Beria wezwał strażników. Zawieźli dyrekto-
ra do więzienia i tam zastrzelili po katyńsku.

Nocna panorama Tbilisi. Widziałem 
już brzeg rzeki. I jak most Europa zaczyna 
mrugać iluminacją pomiędzy kasynem a wy-
sokim brzegiem, który dzielą między sobą 
Pałac Prezydenta i nowa, wielka katedra.

– Katedra, pałac, kasyno i most między 
nimi – uśmiechnąłem się do poetyckiego 
talentu, z jakim Gruzini układają swoją 
przestrzeń w metafory.

Tianeti. W górę doliny jechaliśmy w ko-
lumnie samochodów. Wyglądało na to, że 
na Laszarobę ciągnęli ludzie z całego kraju. 
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Niektórym wiodło się lepiej, innym gorzej i ich samochody 
tonęły w strumieniach. W krainie, w której nie ma asfaltu, nie 
są potrzebne mosty, ale kierowcy o mężnych sercach i porządny 
zapas lin holowniczych.

Cminda Sameba. Dolina rozlała się po same brzegi. Grube 
blizny lodowców, parchate liszaje piarżysk, łąki pomarszczone 
żyłami strumieni i kilka garści domów o blaszanych dachach. Je-
śli Bóg patrzy z góry na całe Kazbegi, skąd wie, który dach kryje 
modlitwę, który miłość, a który tylko strach i zgrzytanie zębów?

Szedłem już godzinę i wciąż z szerokiego grzbietu, który 
opadał gdzieś spod Kazbeku, widziałem ten kościół. Jakbym się 
w ogóle nie posuwał do przodu.

W drodze na Kazbek. Z głodu chciało mi się wymiotować, 
a lodowiec wyciągał ku mnie swój brudny szary jęzor. Ciągnął 
z niego chłód. Obcy. Nieludzki. Do szpiku kości. Chmury 
siedziały tam okrakiem, jak tatarscy jeźdźcy o krótkich białych 
brodach i złych duszach, więc nie widziałem góry. Zniknęła. Ale 
tu, gdzie leżałem, wciąż docierało słońce. Jak przyczółek szczę-
ścia. Jak tęsknota, żeby zostać. I syreni śpiew. Bo gdzieś tam, po 
drugiej stronie lodowca jest schronisko. Ciepło. Sucho. Jedzenie.

Kaukaz. Zmierzch przyniósł spadek temperatury. O jakieś 
dwadzieścia stopni. Wiatr przewiał chmury w dół, ku ludziom, 
lodowiec pokazał swoje trupie, blade cielsko. Miał nagą, bladą 
skórę i był pomarszczony jak mumia. Słońce było już za Kaz-

bekiem, ale ściany nad lodowcem wciąż lśniły 
na pomarańczowo i złoto. To będzie straszna 
noc. Głód, chłód i brudna prycza dzielona na 
trzech. Ręce mi zmarzły na kość i zapragnąłem 
wyciągnąć rękę i nawinąć na palec chociaż jeden 
promień. Pochuchałem w dłonie. Polar z super-
marketu nie miał kieszeni.

Tuż przed oczyma miałem już raki Johanna. 
Cięły lód jak siekierą. Szedł wolno, ale mocno 
uderzał czubkami butów. Thomas też nie był 
daleko. Pomyślałem, że jesteśmy niebezpiecznie 
blisko siebie, gdyby któryś się potknął, lecimy. 
Żaden nie zdąży się ustawić, żeby wyłapać resztę.

Ale dlaczego mielibyśmy polecieć? Przecież stok 
nie był bardziej stromy niż karkonoska Śnieżka. 
To znaczy, że dotarliśmy do przełamania, że jak 
podniosę oczy, zobaczę wreszcie lodową ściankę.

W brzuchu mam węzeł, strasznie, strasznie 
chce mi się jeść. Aż do samej żółci. Przełknąłbym 
choćby ślinę, ale przecież nie mam już nawet śliny. 
I wtedy usłyszałem.

– Hoho! – krzyczał Thomas. Podniosłem oczy. 
Zobaczyłem cały Kaukaz.

Byliśmy na Kazbeku.
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Zanim dotarłem do połowy lodowca, 
słońce znikło i rozpętała się burza. Przez 
burzę pobłądziłem i zamiast na ścieżkę 
po prawej stronie wyszedłem wprost na 
seraki. Byłem zmęczony, więc nawet tego 
nie przemyślałem i przez kilka pierwszych, 
półmetrowych szczelin przeskoczyłem, 
żeby oszczędzić na czasie. Wydawało mi 
się, że idę w poprzek lodowca, kiedy wiatr 
na chwilę rozegnał chmury i zobaczyłem, 
że stoję na krawędzi lodospadów. Nie czu-
łem już nóg, żołądka ani serca. Moje po-
odmrażane kiedyś ręce zaczęły swędzieć, 
potem palić, a potem stały się jak drewno. 
Stałem na nagim jęzorze lodowca jak dupa 
w środku pustyni, a gromy waliły dookoła, 
prawdopodobnie po okolicznych wierz-
chołkach, ale w gęstej mgle nie umiałem 
zobaczyć nic i wydawało mi się, że spadają 
tuż obok mnie. 

In English 

DISCOVER THE GEORGIA  
YOU DON’T KNOW
Georgia. One of the most popular holi-
day destinations in Poland, also chosen 
for longer journeys. Our publicist, 
Grzegorz Kapla, has written a book 
about it, entitled ‘Gruzja. Na Kazbek 
I z powrotem’ [English: Georgia. To 
Kazbek and back], which was published 
with the National Geographic mark.

We were standing in mud. Ahead of us 
was the Truso valley, with its arms open 
wide, as if it was waiting for us. The 
wind, cold and fierce, was coming from 
the mountains. It rippled the water and 
foreshadowed the arrival of winter. The 
certainty of snow. The snow that will in‑
undate the valley like a flood, along with 
the border with Ossetia, old crosses, sheep 
shit, and demolished houses. And then 
it all will be frozen solid. And only hot 
sulphur springs will be strong enough to 
melt it. It will become yellow and – closer 
to the river bed – red. Like rust.

Tsminda Sameba church, the most often 
photographed Georgian edifice, is located 
high above Kazbegi. It takes about two 
hours of walking to reach it. During the 
Soviet era, a cable car going up the hill – 
straight to the church – was put up.

‘Well, what about that cable car?’ 
I asked hopefully.

‘Torn down on the first occasion,’ the taxi driver inhaled a cigarette.
‘How come?’
‘The harder the way, the stronger the faith,’ he nodded.
I don't know how long it took, but finally, we began an uphill 

ride, and the driver said that a national park was going to be set 
up there. He added that if there was no fog, perhaps we would see 
Ushba. It looked like Kościelec in the Tatras, but it was twice as 
high and much more imposing.

‘What does its name mean?’ I asked.
‘Stairway to heaven,’ he winked at me knowingly.
People at the back shouted at us to stop, so we stepped out of the car.
‘Oh, if only I had more time,’ I whispered to myself. Perhaps if 

I wasn’t alone?
Steppes on the border between Georgia and Azerbaijan. The 

Lada turns left and begins to climb up a hill arduously. We 
leave the wide, green steppe far behind. Isolated, ailing trees on 
the hills lose their leaves. I wonder whether this place was once 
covered with real woods or the fate spread stray seeds among the 
rocks, where they didn’t have a chance, but they still had hope. 
It’s exactly the same with people.

A lavra in the David Gareja monastery. David’s sarcophagus is 
covered with a golden coverlet, and an olive oil lamp shines over 
the saint’s head. The little church is bathed in strange, sky‑blue 
afterglow even though it is painted white and its windowpanes are 
quite ordinary. On a simple iconostasis, there are only a few paint‑
ings. Near the entrance, there is an icon of the Holy Pole. And on 
the reading desk, there is an icon depicting all six thousand monks. 
They are standing composed and rigid like a river and they’re 
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looking at Persians cutting off their brothers’ heads. The heads are 
falling down, but golden halos around them don’t lose their light. 
Even after death.

David Gareja. I stopped at every corner, breathless and uncertain. 
If I managed to get to Kazbegi after all, would I stand a chance of 
climbing the peaks of the Caucasus? And then I ran again. I didn’t 
want them to wait for me. You shouldn’t make others wait for you on 
a journey. The sun had broken through the clouds and the rays cut 
colourful sunspots in the sandstone. As if the sun had taken that piece 
of planet in its hands and begun to turn it around in its fingers.

The statue of the king Vakhtang Gorgasali in front of the 
Metekhi Church on a cliff overlooking the Mtkvari river. In 1937, 
Beria ordered the church to be demolished. Dimitri Shevardnadze, 
a painter, who was the Director of the National Museum those 
days, objected in public. Beria summoned him and promised that 
he wouldn’t demolish the church within the next seven days, so that 
the painter, as a true communist, could make its model and place it 
in the museum.

‘The place of this church is not in a museum,’ said the painter.
Beria called the guards. They took the director to prison and shot 

him in a Katyn way.
A night panorama of Tbilisi. I’ve already seen the riverbank. 

And how the Europa bridge illumination glistens between the 
casino and the high riverbank on which there are the Presidential 
Palace and the new, huge cathedral.



36 PODRÓŻE 
travel

‘A cathedral, a palace, a casino and a bridge between them,’ I smile 
at Georgians’ poetic talent to arranging their space in metaphors.

Tianeti. We were going up the valley in a column of cars. It 
seemed that everybody was going to Lasharoba. Some were more 
fortunate, some less – and their cars were sinking in streams. On 
the land without asphalt, people need no bridges, but brave drivers 
and a stock of towlines.

Cminda Sameba. The valley spread far and wide. Deep scars of 
glaciers, scabby lichens of screes, meadows covered with streams, 
and a handful of tin‑roofed houses. If God looks from high above 
at Kazbegi, how can He know which roof covers prayers, which 
covers love, and which – only fear and gnashing of teeth?

I’ve already been walking for an hour and I could still see the 
church from the wide ridge leading from Kazbek. As if I wasn’t 
moving forward at all.

On the road to Kazbek. I was so hungry I felt sick, and the 
glacier spread its dirty, grey névé in front of me. A chill wind came. 
Strange. Unhuman. Chilling to the bone. Clouds were hanging 
over us like Tatar horsemen with short, white beards and evil souls, 
so I didn’t see the mountain. It disappeared. But the sun still shone 
where I was lying. Like a stronghold of happiness. Like a longing 
to stay. And a siren song. Somewhere there, on the other side of the 
glacier, is a shelter. Warm. Dry. Food.

The Caucasus. With the dusk came a drop in temperature. 
A drop of twenty degrees. The clouds scudded down, towards 
people; the glacier showed its deadly, pale body. Its bare skin was 
wrinkled like a mummy. The sun had already passed Kazbek, but 
the walls over the glacier still glistened in orange and gold. It was 
going to be a horrible night. Hunger, cold, and a dirty plank bed 

for three persons. My hands were frozen stiff. I wished to hold out 
my hand and twist at least one ray around my finger. I breathed 
into my hands. There were no pockets in the fleece jacket I bought 
in a supermarket. 

Right before my eyes I saw Johann’s crampons. Cutting the ice 
like an axe. He moved slowly, but heavily. Thomas wasn’t far as 
well. I thought that we were dangerously close to each other, and if 
one of us stumbled, we would be done for. Neither of us could get 
a position to catch the rest.

But why should we fall? The slope wasn’t steeper than Śnieżka 
in the Karkonosze. That meant we reached the place from which 
I could see the ice wall.

My stomach tightened, I was famished. I would swallow the 
saliva, but it didn’t have it either. And then I heard:

‘Well, well!’ Thomas shouted. I looked up. I saw the whole Caucasus.
We were on Kazbek.
Before I reached the middle of the glacier, the sun went in and 

a storm broke. I got lost in the storm and instead of going to the 
path on the right side, I found myself on seracs. I was tired, so 
I jumped over a few first half‑metre wide cracks to save some 
time without a second thought. I supposed I was going across the 
glacier, but when the clouds dispersed for a while I realised I was 
standing on the edge of icefalls. I was on my last legs, stomach 
and heart. My hands, once affected by frostbite, began to itch, 
burn, and in the end, they were like timber. I was standing 
on the bare névé like a goof in the middle of the desert while 
thunders were crashing all over me – probably over the surround‑
ing peaks, but I didn’t see anything in the heavy fog, and they 
seemed to be booming right next to me. 
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Już w średniowieczu mieszkańcy Pomorza uwielbiali ten wyjątkowy, 
bursztynowy trunek. Największym ośrodkiem browarnictwa w tej części 
Europy był Gdańsk. Nic dziwnego, że powstał tu Cech Browarników 

formalnie zrzeszający wszystkich, którzy produkowali napój. Jego członkiem 
był m.in. słynny astronom Jan Heweliusz, który pieniądze ze sprzedaży piwa 
inwestował w urządzenia służące do obserwacji nieba.

Na początku XVI wieku w samym Głównym Mieście w Gdańsku prężnie 
działało ponad 400 browarów. To właśnie między innymi do ładowania 
licznych beczek z piwem wybudowano żurawia, który dziś stanowi jedną 
z ważniejszych atrakcji turystycznych Gdańska.

 Niemniej warto podkreślić, że pomorskie piwo ze słodu jęczmiennego 
z wielkim zapałem warzono również w Tczewie, Malborku, Gniewie czy 
Chojnicach, a sława lokalnych browarów rozprzestrzeniała się po całej Euro-
pie. Gdańska wizytówka, czyli piwo jopejskie produkowane w „pleśniowych 
jaskiniach”, eksportowano do różnych zakątków Starego Kontynentu.

 Piwo pomorskie powstaje w regionie od lat. Do jego produkcji stosuje 
się tradycyjną, dekokcyjną metodę zacierania słodu, która pozwala uzyskać 
pełniejszy smak trunku. Już w 1930 roku piwo pomorskie nazywano najwy-
kwintniejszym w kraju.

Lager, porter, pilzner, ale, stout, mocno goryczkowe, 
z posmakiem owocowym, ciemne, jasne, warzone 

w browarach przemysłowych, rzemieślniczych, 
restauracyjnych albo w tak zwanych minibrowarach... 

Tworzone z pasją i poszanowaniem browarniczej tradycji, 
choć nie wolne od posmaku nowoczesności. Jak zaświadcza 

historia, Pomorskie zawsze należało do najbardziej 
„piwnych” regionów Polski. Dziś nie jest inaczej.

tekst: PROT  zdjęcia: Mat. prasowe

Dziś pomorską klasykę gatunku kultywu-
je Pomorski Browar Tradycyjny, który jako 
browar kontraktowy współpracuje z Browarem 
Gościszewo. Właściciele Pomorskiego Browaru 
Tradycyjnego za cel postawili sobie odtworzone 
znanych przed laty piw pomorskich. Jeden z ro-
dzajów bursztynowego trunku warzony jest pod 
czujnym okiem Lucjana Iwanowicza, gdańskie-
go piwowara, który przez ponad 40 lat doglądał 
trunku w gdańskim browarze we Wrzeszczu, 
a fach zdobywał pod okiem najlepszych polskich 
i niemieckich piwowarów browaru gdańskiego. 
Jak mówi Lucjan Iwanowicz: – Warzyłem dla 
was „Gdańskie”, teraz warzę „StaroGdańskie”.

Warto dodać, że piwo pomorskie jest 
wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 Pomorski Browar Gościszewo jako 
jeden z pierwszych w Polsce wprowadził na 
rynek piwo niefiltrowane. Weizen warzony 
z dodatkiem skórki pomarańczy posiada 
wyjątkowy smak i aromat i... rzeszę fanów. 
Sam Pomorski Browar Gościszewo działa 
od 1991 roku i na stałe wpisał się już w piwny 
krajobraz Pomorza.

BURSZTYNOWY 
NAPÓJ BOGÓW



a inni – zafascynowani produkcją – chcą 
uczyć się tej sztuki od piwowarów.

Choć swego czasu zawód ten wymarł, dziś 
następuje odrodzenie browarnictwa. Wiele 
browarów organizuje wycieczki i warsztaty 
dla osób zainteresowanych zagłębianiem 
tajników warzenia piwa. Miejsca należy 
rezerwować z wyprzedzeniem, bo chętnych 
do spotkania z piwowarami nie brakuje. 

In English 

AMBER NECTAR OF GODS
Lager, porter, pilzner, ale, stout, bitter, 
fruitflavoured, dark, light, brewed in 
industrial, craft, or restaurant breweries, 
or in so-called microbreweries… Brewed 
with passion and respect for brewing tra-
dition, yet tinged with a modernity flavour. 
According to the history records, Pomera-
nia has always been among top ‘brewing’ 
regions in Poland. Nothing has changed. 

Already in the Middle Ages, inhabitants of 
Pomerania loved this exceptional, amber 
beverage. The largest brewery centre in 
this part of Europe was Gdańsk. Therefore, 
it’s no surprise that the Brewers’ Guild 
associating all brewers was set up here. One 
of its members was a famous astronomer, 
Johannes Hevelius, who invested his profit 
from sales of beer in astronomy equipment.

At the beginning of the 16th century, 
over 400 breweries operated in the Main 
City in Gdańsk. Among others, loading 
numerous barrels of beer led to the con‑
struction of the Żuraw Crane, which is one 
of Gdańsk landmarks today.

 However, it should be noted that Pomer‑
anian beer made using barley malt was also 
brewed on a large scale in Tczew, Malbork, 
Gniew or Chojnice, and local brewers’ rep‑
utation spread all over Europe. A speciality 
of Gdańsk, that is jopejskie beer produced 
in ‘mouldy caves’, was exported to various 
parts of the Old Continent.

 Pomeranian beer has been brewed in the 
region for years. It is produced using a tra‑
ditional, decoction mashing method, which 
enhances the flavour of the beverage. Al‑
ready in 1930, Pomeranian beer won acclaim 
as the most exquisite one in the country.

Today, the Pomeranian brewing tradition 
is continued by Pomorski Browar Trady‑
cyjny, which cooperates with Browar Goś‑
ciszewo as a contract brewery. The owners 
of Pomorski Browar Tradycyjny aim to 
reproduce the formerly wellknown Pomera‑
nian beers. One of the beer types is brewed 

Bardzo popularny jest też Browar Amber. 
To rodzinna firma, której siedziba znajduje 
się w Bielkówku. Ich piwa Koźlak czy Złote 
Lwy warzone na wodach głębinowych 
pozyskiwanych z własnej studni to flagowe 
produkty uwielbiane przez piwoszy.

 Na pomorskiej piwnej mapie nie 
brakuje również browarów rzemieślni-
czych, które zyskują coraz większą po-
pularność. To na przykład Ale Browar 
czy Browar Brodacz.

Restauracje i hotele bardzo chętnie 
stawiają dziś na promocję bursztynowych 
trunków. Stąd ekspansja minibrowarów. 
Do przedwojennej sopockiej tradycji 
browarniczej nawiązuje Browar Miejski 
Sopot. Z kolei Brovarnia, czyli część 
Hotelu Gdańsk, przywołuje smaki znane 
przed laty w portowym mieście. Nie 
brakuje tam również wariacji na temat 
klasyki, czyli edycji limitowanych jak 
piwo dymione czy czekoladowe.

Browar Piwna zaprasza z kolei na to, co 
znane i lubiane, czyli pilsa i tradycyjne 
piwo pszeniczne.

Z kolei Stary Browar Kościerzyna, któ-
ry koniecznie odwiedzić należy podczas 
wizyty na Kaszubach, wabi niefiltrowa-
nym i niepasteryzowanym, w pełni natu-
ralnym smakiem bursztynowego napoju.

 Browarniana tradycja na Pomorzu 
zgrabnie łączy się z współczesną wysoką 
kulturą spożywania piwa. W minibrowa-
rach czy pubach z kilkunastoma kranami 
do nalewania różnorakich piwnych trun-
ków nie brakuje smakoszy. Wielu z nich 
próbuje warzyć piwo na własne potrzeby, 
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under the watchful eye of Lucjan Iwanowicz, 
a brewer from Gdańsk, who has supervised 
the production of the beverage in a brewery 
in Gdańsk Wrzeszcz for over 40 years, and 
who learned from the best Polish and Ger‑
man brewers of the Gdańsk brewery. Lucjan 
Iwanowicz says, ‘I brewed “Gdańskie” for 
you, now I brew “StaroGdańskie”.’

It should be noted that Pomeranian 
beer is included on the List of Traditional 
Products of the Ministry of Agriculture 
and Rural Development.

 Pomorski Browar Gościszewo was one 
of the first breweries in Poland to put un‑
filtered beer on the market. Weizen brewed 
with orange peel has a unique flavour and 
aroma, and… a multitude of fans. The 
brewery has been operating since 1991, and 
it has become an integral part of the beer 
landscape of Pomerania.

Browar Amber is also highly popular. 
It’s a family company seated in Bielkówko. 
Their beers such as Koźlak or Złote Lwy, 
brewed in well water from their own well, 
are flag products popular with beer lovers.

Also craft breweries are growing in 
popularity in the region. These include Ale 
Browar or Browar Brodacz.

Restaurants and hotels often go for 
promoting the amber beverage, which con‑
tributes to the expansion of microbreweries. 
Browar Miejski Sopot continues Sopot 
brewing tradition of the prewar period. 
Brovarnia, which is a part of Hotel Gdańsk, 
refers to the flavours popular in the past 
in the harbour. It also offers variations on 
classics, that is limited editions, such as 
smoked or chocolate beer.

Browar Piwna invites you to enjoy well‑
known and popular beers, such as pils and 
traditional wheat beer.

Stary Browar Kościerzyna, which is 
a must if you’re visiting Kashubia, offers 
unfiltered and nonpasteurized, natural 
flavour of the amber beverage.

 Pomerania boasts both rich brewing 
tradition and contemporary high culture of 
beer consumption. Microbreweries or pubs 
with several beer taps are regularly visited by 
beer lovers, many of whom attempt to brew 
beer themselves, while the others – fascinat‑
ed by beer production – wish to learn the art 
of brewing from professional brewers.

Even though the profession almost 
disappeared, the brewing tradition has 
enjoyed a revival in popularity. Many 
breweries organise trips and workshops for 
those interested in the arcana of brewing. 
The number of participants is limited, and 
tickets should be booked in advance. 



Kanadyjska wokalistka Wendy Lands jest jedną z tegorocznych 
gwiazd na Ladies' Jazz Festival w Gdyni. Zanim usłyszycie jej 

aksamitny głos prosto ze sceny, poznajcie jej czarującą osobowość.

tekst: Sylwia Gutowska  zdjęcia: Mat. prasowe

Wendy, jak to się stało, że twoim muzycznym 
językiem stało się połączenie jazzu i melodyj-
nego popu?
Zawsze byłam fanką wielkich jazzowych stan-
dardów, tak samo jak mistrzowsko napisanych 
piosenek popowych, stworzonych przez kom-
pozytorów takich jak Burt Bacharach czy Ca-
role King, i wspaniałych tekściarek i tekściarzy 
jak Joni Mitchell, Tom Waits, Rickie Lee Jones, 
Randy Newman i Leonard Cohen. Ich muzyka 
wywarła wpływ na moje śpiewanie i pisanie na 
przestrzeni lat. Najważniejsze dla mnie jest by-
cie piewcą opowieści. Zawsze przyciągają mnie 
połączenia w sztuce – nie jestem artystyczną 
purystką. Staram się nie być sztywna, myślę, 
że pozostawać na siłę wewnątrz ram jednego 
gatunku jest nieco nudne!

Uważasz się za divę?
Ha, ha, ha, chciałabym być divą! Właściwie to 
chciałabym bardzo spędzić pełną dobę, żyjąc 
jak diva, czyż to nie byłoby super?! Prawda jest 
taka, że zawsze obchodzi mnie to, czy wszyst-
kim wokół mnie jest dobrze i komfortowo!

Myślisz, że muzyka ma swoją męską i żeńską 
stronę? Czy imprezy takie jak Ladies' Jazz 
Festival w Gdyni są uzasadnione, czy może 
muzyka jest czymś uniwersalnym?
Myślę, że muzyka powinna być rozważana 
w kategoriach uniwersalności i „ponadpłciowo-
ści” – jak boska hybryda wszystkich żeńskich 
i męskich cech – ale sądzę, że większość ludzi 
w muzycznym świecie myśli inaczej. Ladies' 

Jazz Festival to coś wspaniałego i potrzebne-
go, ponieważ większość festiwali jazzowych 
to tak naprawdę męskie festiwale jazzowe 
(„men's jazz festivals”) bez zaznaczania tego 
w tytule. Wciąż widzę na nich kilka nowych 
wykonawczyń dodawanych do bardzo długiej 
listy wykonawców męskich. Niestety taka 
jest norma. Wydawałoby się, że w 2017 roku 
festiwale celebrujące tylko kobiece występy nie 
są już potrzebne – a jednak, z pewnością, są 
potrzebne i jestem bardzo wdzięczna, że mogę 
zagrać na Ladies' Jazz Festival.

Kim byli twoi muzyczni bohaterowie i bo-
haterki?
Gdy byłam mała, moja mama puszczała 
mnóstwo Barbary Streisand, więc zanim 
byłam w stanie dokonywać własnych 
wyborów muzycznych, wydawało mi się, że 
chcę być właśnie taka jak ona. Z wiekiem 
poszłam w inną stronę. Kiedy pierwszy raz 
usłyszałam Rickie Lee Jones, Randy'ego 
Newmana i Toma Waitsa, każda z tych chwil 
była momentem decydującym dla mnie jako 
tekściarki i wokalistki. Bycie osobą snującą 
historie, zarówno jako autorka tekstów, jak 
i artystka estradowa, zawsze było dla mnie 
najważniejsze.

Nagrałaś album ze swoimi interpretacjami 
piosenek polskiego kompozytora znanego 
z filmu Romana Polańskiego „Pianista” – 
Władysława Szpilmana. Jak doszło do 
realizacji tego projektu?

Wyśpiewać sobie 
DROGĘ DOOKOŁA ŚWIATA,

TAKI MAM PLAN!
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Pomysłodawcą projektu był tak naprawdę syn Władysława Szpilma-
na, Andrzej Szpilman. Wiedział, że „Pianista” odniesie ogromny 
sukces i chciał, by mieszkańcy Ameryki Północnej zaznajomili 
się z pięknie skrojonymi piosenkami jego ojca – zatrudnił więc 
producenta Johna Leftwicha, który pracował z Rickie Lee Jones, 
Lylem Lovettem, Chetem Bakerem i Carmen McRae. Do stworzenia 
tego albumu John skrzyknął najlepszych muzyków sesyjnych w Los 
Angeles, razem z najlepszymi tekściarzami w LA i, oczywiście, mną. 
Zakochałam się na zabój w tych pięknych piosenkach! Teraz jestem 
niezmiernie ciekawa, jak Polacy, którzy wychowywali się na tych 
dźwiękach, odbiorą te interpretacje... Myślę, że dowiem się tego, 
gdy je przed nimi wykonam!

Czy Toronto to twoje miejsce na ziemi?
Toronto jest wspaniałe, bardzo kosmopolityczne, każda narodo-
wość na świecie jest tam reprezentowana, uwielbiam to w tym 
mieście! To też piękne miejsce do tego, by wychowywać naszą 
córkę. Ale świat kusi i chciałabym podróżować tak dużo, jak to jest 
możliwe na kolejnym etapie mojego życia! Wyśpiewać sobie drogę 
dookoła świata – taki mam plan! 

In English 

TO SING MY WAY ALONG THE WORLD, 
THAT IS MY PLAN!
The Canadian singer Wendy Lands is one of this year's high-
lights in the lineup of the Ladies' Jazz Festival in Gdynia. Before 
you hear her velvet voice live on stage, let me introduce you to 
her charming personality.

Wendy, why a combination of jazz and pop has become your 
ultimate musical language?
I have always been a fan of great jazz standards as well as masterfully 
written pop songs by the likes of Burt Bacharach, Carole King 
and great singer songwriters like Joni Mitchell, Tom Waits, Rickie 
Lee Jones, Randy Newman and Leonard Cohen. All of that music 
has influenced my singing and my songwriting over the years. To 
be a storyteller – that's what's most important. I'm always drawn 
to the hybrid in art – I'm not so much a purist in terms of art and 
influences. I try not to be rigid – I think trying to stay too much 
inside the lines of any genre is dull!

MYŚLĘ, ŻE MUZYKA 
POWINNA BYĆ ROZWAŻANA 
W KATEGORIACH 
UNIWERSALNOŚCI 
I „PONADPŁCIOWOŚCI” – JAK 
BOSKA HYBRYDA WSZYSTKICH 
ŻEŃSKICH I MĘSKICH CECH...
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Do you consider yourself a diva?
Ha ha ha, I only wish I was a diva! In fact I would love to spend one 
full 24 hour day living it as a diva, how much fun would that be?! 
The truth is I'm always very concerned with how comfortable and 
happy everyone else is around me!

Do you think music has its masculine and feminine side? Are 
events like Ladies' Jazz Festival in Gdynia justified or is music 
a universal thing?
I think music should be considered genderless and universal – 
a gorgeous hybrid of all things feminine and masculine – but I do 

not think most people in the music world think 
that way. I think that the Ladies' Jazz Festival is 
great and necessary because most jazz festivals 
are actually "men's" jazz festivals, without 
actually saying that in the title, you know? I see, 
time and time again, a few female acts added to 
a very long bill of male acts. Sadly, it's just the 
norm. In 2017 you would not think we need 
festivals that celebrate female acts only – but 
we sure do need them and I am very thankful 
to be playing The Ladies' Jazz Festival!

Who were your musical heroes  
and heroines?
My mom played a lot of Barbara Streisand 
when I was young – so before I could make my 
own choices of what to listen to, she was who 
I thought I wanted to be. But as I got older 
and began to make my own choices, I went to 
a different place. The first time I heard Rickie 
Lee Jones, Randy Newman and Tom Waits – 
each of those moments were pivotal for me as 
a songwriter and singer. To be a storyteller both 
as a lyricist and as a performer has always been 
the most important thing to me.

You recorded an album with your inter-
pretations of songs of the Polish composer 
known from the Roman Polanski's film „The 
Pianist”, Władysław Szpilman. What was 
the idea behind that project?
The project was actually conceived by the son 
of Wladyslaw Szpilman, Andrzej Szpilman. 
Andrzej knew “The Pianist” would be a large 
success and wanted North Americans to 
become familiar with his father's beautifully 
crafted songs – so he hired producer John 
Leftwich who had worked with Rickie Lee 
Jones, Lyle Lovett, Chet Baker and Carmen 
McRae. John put together the greatest session 
players in Los Angeles to record, along with 
the greatest lyricists in Los Angeles too and, of 
course, me, to create this album. I fell madly 
in love with these gorgeous songs! Now, I am 
so curious to know how the Polish people 
who grew up with these songs feel about these 
interpretations... I guess I will find out when 
I perform them!

Is Toronto your place on earth?
Toronto is wonderful, very cosmopolitan, every 
nationality in the world is represented here, 
I love that about this place! It's also a beautiful 
place for us to bring up our daughter. But the 
world beckons and I would love to do as much 
travelling as I possibly can in the next stretch 
of my life! To sing my way around the world – 
that is my plan! 
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MACIEJ GLAMOWSKI: 
WARTO MIEĆ 
MARZENIA



Tradycjonalista i reformator. Naukowiec, menedżer i samorządowiec. 
Pasjonat, dla którego najważniejsza jest rodzina. Maciej Glamowski opowiada 

o życiu, pracy i miłości do rodzinnego miasta.

tekst: Monika Reszko  zdjęcia: Tomasz Sagan
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Człowiek z Pomorza, konkretnie z Grudziądza, dzisiaj 
w Gdańsku. Naukowiec, samorządowiec, człowiek w biz-
nesie, Maciej Glamowski, czyli kto?
Przede wszystkim grudziądzanin. Ale to syndrom naszych czasów, 
że pracujemy w różnych miejscach. Kto? Myślę, że trzy w jednym. 
Bo po części naukowiec i przedsiębiorca, może raczej menedżer, 
i do tego samorządowiec. Te sprawy nie wykluczają się. 

Do której z tych trzech tożsamości Panu najbliżej? 
To jest pewna ewolucja. Zacząłem od nauki. Zaraz po stu-
diach podjąłem pracę na Uniwersytecie Gdańskim. Zawsze 
byłem jednak człowiekiem aktywnym, czyli chciałem coś 
działać, zmieniać i sprawdzić się również w biznesie. Skoń-
czyłem wydział zarządzania, więc praca w biznesie była 
czymś naturalnym. Ta moja biznesowa aktywność nie była 
jednak w najmniejszym stopniu przeszkodą do kontynu-
owania kariery naukowej. Natomiast samorząd traktuję jako 
swego rodzaju powołanie. Myślę, że wynika to z tej mojej 
pasji do Grudziądza. To taka działalność bardzo misyjna. 

No właśnie, trzy obszary w życiu. Dużo decyzji, czym 
zatem kieruje się w życiu Maciej Glamowski? 
Każdy ma swoje wartości, którym pozostaje wierny. Dla 
mnie bardzo ważna jest rodzina. To jest coś, co człowieka 
kształtuje, a później w tym dynamicznym otoczeniu, w któ-
rym żyjemy, w stresie, korzenie rodzinne dają stabilność. 
Zapewne nie jestem w tej kwestii za bardzo oryginalny, ale 
krąg najbliższych mi osób to jest coś, do czego wiem, że 
zawsze mogę wrócić. Zostałem wychowany w bardzo otwar-
tym domu. Stąd moja otwartość i wrażliwość na drugiego 
człowieka. Staram się tym kierować we własnym życiu 
i wpajać w życie moich dzieci. 

Przenieśmy się na chwilę w przeszłość. Jakie najciekaw-
sze wydarzenie zapadało panu w pamięć i w jakiś sposób 
pana ukształtowało?
Rok 1989. Wtedy rozpoczęła się moja historia z ekonomią. 
To był ważny czas. Wtedy zdawałem maturę. W Polsce to 
był okres przełomu. Jeden system się rozsypywał, drugi za-
czynał budować. Mój ojciec, który miał bardzo duży wpływ 
na moje życie, był lekarzem i zawsze marzył, żebym poszedł 
na medycynę. Chciał, żebym kontynuował tradycję rodzin-
ną. Mój brat jest lekarzem, więc po części marzenie naszego 
ojca się spełniło. Ale ja wybrałem inną drogę, bo właśnie ten 
okres przełomu spowodował, że zdecydowałem się pójść na 
ekonomię, na zarządzanie. To była bardzo ważna decyzja, 

która zapoczątkowywała moją drogę naukowca, później 
menadżera i wreszcie samorządowca. 

Mówi pan o przełomowych momentach, burzliwych 
czasach, kiedy czyhało również sporo różnych pokus.  
To co z autorytetami?
Dzisiaj żyjemy w czasach, gdzie wiele autorytetów zostało 
zburzonych i to jest błąd. My, jako młodzi ludzie, mieliśmy 
autorytety, w oparciu o które budowaliśmy swoją przy-
szłość. Te autorytety wywierały bardzo duży wpływ na to, 
co robiliśmy. Takim autorytetem na pewno byli nasi wy-
kładowcy. To był też czas Jana Pawła II. Dla mnie wielkim 
autorytetem był mój ojciec, który był blisko mnie, który 
mnie kształtował. Te wartości, które mi wpajał, staram się 
do dziś pielęgnować. 

Mówiliśmy o nauce. Zatem pora na biznes. Tożsamość 
człowieka w biznesie – jak się kształtowała? 
To też jest swoista ewolucja. Jak mówiłem, zawsze byłem 
nastawiony na działanie, na zmiany, na robienie czegoś 
w praktyce i zawsze starałem się łączyć pracę naukową 
z biznesem. Zawsze starałem się też, aby moim doświad-
czeniem biznesowym dzielić się ze studentami. Wyda-
wało mi się, że jest to dla nich ciekawe. Spotykam moich 
studentów sprzed lat. Do dziś pamiętają, że zajęcia, które 
prowadziłem, miały charakter praktyczny. A wartości, 
które usiłowałem im przekazać, to na pewno stawianie 
sobie celów, otwartość i komunikacja. To w biznesie jest 
też bardzo ważne. 

A właśnie miałam pytać: Maciej Glamowski w biznesie 
to samotnik czy człowiek kontaktów? 
Relacje w biznesie są bardzo ważne. Budowanie relacji jest 
podstawą do robienia dobrych biznesów. 

Tradycjonalista czy reformator?
Tradycjonalista i reformator. Oczywiście tradycyjne 
wartości, wyniesione z domu: rodzina, wrażliwość na dru-
giego człowieka. Ważny jest dla mnie również patriotyzm, 
bo ten Grudziądz, o którym mówiłem, że leży tak głęboko 
w moim sercu, to właśnie objaw lokalnego patriotyzmu, 
przywiązania do konkretnego miejsca na ziemi. Był czas, 
kiedy zachwycaliśmy się markami globalnymi, globa-
lizmem. Dziś natomiast wracamy do naszych małych 
ojczyzn, czy też do lokalnych marek. Ja jestem przykładem 
takiego tradycjonalisty i właśnie lokalnego patrioty. 



Naukowiec, człowiek w biznesie, ale wychodzi na to, że w jakiś 
sposób też społecznik. 
Tak. Samorząd wynika z mojej pasji. Moją pasją jest Grudziądz. 
Przywiązanie do mojego miasta w naturalny sposób pokierowało 
mnie do pracy w samorządzie. Uważam że to miasto ma nieod-
kryty potencjał i jestem przekonany, że warto poświęcić się poszu-
kiwaniu i uwalnianiu tej energii, która w Grudziądzu drzemie.

A pasje? Co w wolnym czasie?
O pierwszej pasji już powiedziałem. To właśnie odkrywanie 
Grudziądza. Druga pasja, którą też chyba po części ojciec we 
mnie zaszczepił, to historia. Ojciec zbierał pamiątki, był kolek-
cjonerem. I z tego też chyba ja odziedziczyłem cząstkę. Może nie 
kolekcjonera, ale jednak takiego pasjonata historii. 

Wiele zainteresowań, wiele pasji, a jakie wyzwania dzisiaj, 
jakie plany na przyszłość? 
Na pewno w obszarze biznesowym. Branża, w której dziś pra-
cuję, dynamicznie się zmienia. Przemysł targowy to aktualnie 
bardziej przemysł spotkań, otwarcia na świat. Dzisiaj organizu-
jemy kongresy światowe. To jest wyzwanie, bo wszystko wygląda 
zupełnie inaczej niż jeszcze kilka lat temu. W samorządzie 
także. Znów wracam myślami do Grudziądza. To moje miasto 
wymaga zmian, co z kolei stawia przede mną, jako samorządow-
cem, wielkie wyzwania. Ale wyzwania tylko wyzwalają we mnie 
jeszcze większą chęć pracy.

W życiu rodzinnym natomiast zmiana polega na tym, że nasza 
starsza córka już rozpoczęła okres studiów, więc to jest też taki 
czas, kiedy dziecko wychodzi z domu. 

Jakie emocje wywołuje to u ojca? 
Emocje na pewno temu towarzyszą, ale taka jest kolej losu. Jest 
to czymś naturalnym. Ja też wyszedłem z domu w wieku 19 lat 
i to samo spotyka dzisiaj moją córkę, ale myślę, że jest dobrze do 
tego przygotowana. Nie ma kompleksów, tak jak moje pokolenie 
w roku 1989, kiedy ja zdawałem maturę. Byliśmy inną młodzieżą 
i nie mieliśmy możliwości studiowania w Europie czy innych 
zakątkach świata. Dzisiaj, widzę to po własnej córce, młodzież 
nie ma żadnych kompleksów i może podejmować tego typu 
wyzwania. Ja temu kibicuję i bardzo mnie to cieszy. 

Co chciałby pan przekazać czytelnikom? 
Chciałbym przede wszystkim zaprosić do Grudziądza, który 
jest postrzegany przez takie standardowe rzeczy – spichlerze, 
cytadela, ale jest przecież bardzo dużo innych „smaczków". Cho-
ciażby to, że w Grudziądzu właśnie Kopernik wygłosił traktat 
o monecie. Pokazał się jako ekonomista, nie jako wybitny astro-
nom. W zeszłym tygodniu miałem okazję gościć w Grudziądzu 
Marcina Kydryńskiego, który prowadził festiwal muzyki fado. 
Jego ojciec, Lucjan Kydryński, urodził się w Grudziądzu i to 

też jest taka ciekawostka, miałem przyjemność pokazać 
Panu Marcinowi kamienicę, w której urodził się jego tato. 
Wyszukiwanie takich smaczków i ciekawostek też wynika 
z mojej historycznej pasji wyszukiwania materiałów źródło-
wych o tym moim miejscu na ziemi. 

Czyli raz jeszcze wartości – rodzina i otwartość na 
innych i lokalny patriotyzm. Panie Macieju – naukowiec, 
samorządowiec, człowiek w biznesie, pasjonata, ale jak się 
okazuje – i historyk. Dziękuję za rozmowę. 

In English 

HAVING DREAMS
A traditionalist and a reformer. A scientist, manager and 
a member of a local government. A man of many passions, 
for whom the most important thing is family. Maciej Glam-
owski talks about life, work and love for his hometown.

A man from Pomerania – from Grudziądz, to be precise 
– today in Gdańsk. A scientist, a member of a local gov-
ernment, a man in business. So who is Maciej Glamowski 
exactly?
First and foremost, a man from Grudziądz. But it’s a sign of 
our times that we work somewhere else. Who? I think three 
in one. Because I’m partly a scientist, partly an entrepreneur, 
perhaps more of a manager, and on top of that – a member of 
a local government. Those three occupations don’t rule each 
other out.

With which of those three identities do you identify your-
self the most?
It’s some kind of evolution. I began from education. Right 
after graduation, I started working at the University of 
Gdansk. But I’ve always been an active person, so I wanted 
to do something, change something, and prove myself 
in business as well. I graduated from the Management 
Department, so a job in business was something natural. This 
business activity of mine, however, hasn’t been hampering 
my scientific career at all. The local government, on the other 
hand, is something I regard as a calling of sorts. I think it 
results from my passion for Grudziądz. I’d say it’s a very 
missionary‑like activity.

Exactly, there are three spheres in your life. Many de-
cisions must be involved, so what is Maciej Glamowski 
guided by in life?
Everyone has their own values to which they stick. For me, 
a very important thing is family. It is something that shapes us, 
and then – in the dynamic environment in which we live, in 
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BYŁ CZAS, KIEDY ZACHWYCALIŚMY SIĘ MARKAMI GLOBALNYMI, 
GLOBALIZMEM. DZIŚ NATOMIAST WRACAMY DO NASZYCH 
MAŁYCH OJCZYZN, CZY TEŻ DO LOKALNYCH MAREK. 



LUDZIE
people 49

all the stress we experience – family roots give us stability. I suppose 
I’m not very original in this matter, but the circle of people that are 
closest to me is something that I know I can come back to at any 
moment. I was brought up in a very open house, hence my openness 
and sensitivity to another person. I try not only to be guided by it in 
my life, but also to instil it into my children’s lives.

Let’s go back in time for a while. What is the most interesting 
event that is engraved in your memory and has it influenced 
you in any way?
The year 1989. It was then that my adventure with economy began. It 
was an important time. I was taking my high school finals back then. 
In Poland, it was the time of a breakthrough. One system was falling 
apart, the other one started to shape. My father, who had a big 
influence on my life, was a doctor, and had always wished for me 
to study medicine. He wanted me to continue the family tradition. 
My brother is a doctor, so my father’s dream has partly come true. 
But I chose another way, as it was that crucial time that made me 
decide to study economy, management. It was a very important 
decision that marked the beginning of my path as a scientist, then as 
a manager, and finally as a member of a local government. 

You are talking about crucial moments and turbulent times 
that were also riddled with different temptations. What about 
authorities?
Today, we’re living in times in which many authorities have been 
toppled, and that’s a mistake. We, as young people, had authorities, 
and it was by following their example that we were building our 
future. Those authorities had an enormous influence on what we 
were doing. Amongst such authorities were certainly our lecturers. 
It was also the time of Pope John Paul II. For me, a great authority 

was my father who was close to me and shaped me. I’ve been 
trying to nurture the values he instilled into me ever since.

We’ve talked about science. So let’s get down to business. 
The identity of a man in business – how has it shaped?
It’s also some kind of evolution. As I said, I’ve always been 
set on acting, on changes, on putting things into practice, 
and I’ve always strived to combine my scientific work 
with business. And I’ve always tried to share my business 
experience with students. I believe they find it interesting. 
I sometimes meet my former students. Even after many 
years, they remember that my classes had a practical 
character. And the values that I attempted to teach them 
were as follows ‑ setting goals for oneself, openness and 
communication. All those things are vital in business as well.

I was about to ask – Maciej Glamowski in business is 
a lone wolf or a man of connections?
Relations in business are very important. Building relations 
is a foundation for good deals.

Are you a traditionalist or a reformer?
Both a traditionalist and a reformer. Of course, traditional 
values learnt at home – family, sensitivity to another person. 
What is also important for me is patriotism, because my passion 
for Grudziądz which – as I’ve already said – resides deep in my 
heart, is a sign of local patriotism, attachment to a specific place 
on Earth. There was a time when we were all in raptures about 
global brands, globalism as such. Today, on the other hand, 
we come back to our small homelands, or local brands. I’m an 
example of such traditionalist and local patriot.
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an industry of meetings, openness to the 
world. Today, we organize global conventions. 
It’s a challenge, because everything is entirely 
different from how it was several years ago. It 
applies also to the local government. I come 
back to Grudziądz in my thoughts again. But 
my town requires changes, which poses great 
challenges for me as a member of the local 
government. But challenges only make me 
want to work even harder. When it comes to my 
family life, on the other hand, what’s changing is 
that our daughter has already began her studies, 
so it’s this time when a child leaves home.

What kind of emotions does that stir in 
a father?
There are emotions, of course, but it’s 
only natural. It’s something normal. I too 
left home when I was nineteen, and now 
my daughter follows in my footsteps, but 
I think that she’s well prepared for this. 
She doesn’t have complexes my generation 
suffered from back in 1989, when I was 
taking my high school finals. We were 
different as teenagers, and we didn’t 
have the opportunity to study in other 
countries in Europe or the world. I can 
say by looking at my daughter that today 
young people don’t have any complexes 
and can take up such challenges. I support 
it and I’m happy about it.

What would you like to tell our readers?
First and foremost, I’d like to invite 
them to Grudziądz, which tends to 
be perceived through the prism of its 
granaries and citadel, but there is so 
much more to it than this. For example, 
it was in Grudziądz that Nicolaus 
Copernicus delivered his treatise about 
coin. It was there that he showed himself 
as an economist, and not as a superb 
astronomer. Last week, Grudziądz was 
visited by Marcin Kydryński, who hosted 
a fado music festival. His father, Lucjan 
Kydryński, was born in Grudziądz, and – 
another curiosity – I had the pleasure to 
show Mr. Marcin Kydryński the tenement 
house in which his dad was born. 
Discovering such pieces of information 
and curiosities is also the result of my 
passion for history and searching for 
source materials about my place on Earth.

So values again – family, openness for 
others, and local patriotism. Maciej 
Glamowski – a scientist, a member of 
a local government, a man in busi-
ness, a man of many passions, and, as 
it turns out – a historian. Thank you 
very much for our conversation. 

A scientist and a man in business. But it looks like you’re some 
kind of social activist as well.
Yes. The local government is the result of my passion. My passion is 
Grudziądz. In a natural way, the attachment to my town led me towards 
the local government. I think that this town has potential that has yet 
to be discovered, and I’m confident that it’s worth devoting yourself to 
searching for this dormant energy and setting it free.

And what about passions? What do you do in your free time?
I’ve already mentioned one of them. It’s discovering Grudziądz. The 
other passion that has also been partly instilled into me by my father is 
history. My father collected memorabilia, was a collector. And I think 
I inherited it to some extent. I might not be a collector as such, but I’m 
a fan of history.

Many hobbies, many passions. And what are your challenges now, 
what plans do you have for the future?
Something connected to business, that’s for sure. The branch in which I now 
work is changing dynamically. The trade fair industry is currently more like 





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”.

ANDRZEJ SARAMONOWICZ
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In English 

PLASTIC SURGERY 
SERIOUSLY

This book is a sensation. A popular 
book about plastic surgery is written 
not by a popular TV star or an Inter‑
net celebrity, but by a distinguished 
surgeon, the Chief of the Department 
of Plastic Surgery in the Hospital of 
the Ministry of Interior and Adminis‑
tration in Warsaw  

– Elżbieta Radzikowska.
This should suffice to encourage all 

those interested in the field of plastic 
surgery. And there are many of them, 
as the need to improve one’s appear‑
ance has been growing in popularity 
in Poland. There are hundreds of 
thousands of people who have under‑
gone a plastic surgery, and millions are 
considering it.

Therefore, plastic surgery has many 
proponents, but most of them have little, 
not to say false, information on the topic, 
gained from colourful magazines or 
TV series, and believe that it’s ‘a piece 
of cake’. Meanwhile, dr Radzikowska 
shatters the illusions of those who be‑
lieve that plastic surgeries don’t have any 
implications. And I don't mean money, 
but primarily pain and the risk of failure, 
which is always involved.

Radzikowska’s book is highly inter‑
esting. The doctor describes dozens of 
surgeries in a professional way (like 
nondoctors couldn’t), and the book 
is comprehensible for laymen at the 
same time. Reading it, you may learn 
a lot; personally, I’m really satisfied. 
But first and foremost, I’m grateful to 
the author that without questioning 
relevant reasons for plastic surgeries, 
which improve (especially in the case 
of deformations) appearance and psy‑
chical condition of patients, she dis‑
pels illusions that this type of medical 
intervention will make people happy 
at any time and place. Because happi‑
ness – don’t be afraid of commonplace 
connotations – is somewhere else. Zd
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O CHIRURGII PLASTYCZNEJ 
NA SERIO

Elżbieta Radzikowska 
„W SŁUŻBIE 
URODY, CZYLI CO 
NAPRAWDĘ MOŻE 
POPRAWIĆ CHIRURG 
PLASTYCZNY”  
wyd. Edipresse, Warszawa 2017

Ta książka to ewenement. Popularną 
książkę o chirurgii plastycznej pisze nie 
popularna gwiazda telewizyjna czy inter-
netowa celebrytka, ale wybitna chirurg, 
ordynator wydziału chirurgii plastycznej 
w szpitalu MSWiA w Warszawie  
Elżbieta Radzikowska.

Już z tego powodu sięgnąć po nią 
powinni wszyscy, którzy interesują się 
tematem zmiany wyglądu. A interesu-
jących się jest mnóstwo, wszak potrzeba 
poprawiania swojego wyglądu staje się 
w Polsce coraz bardziej powszechna. 
Ludzi, którzy poddali się zabiegom 
plastycznym jest już u nas setki tysięcy, 
a rozważają to miliony.

Chętni zatem są, ale w lwiej części 
mają znikomą, by nie rzec, sfalsyfi-
kowaną wiedzę na temat chirurgii 
plastycznej, zaczerpniętą z kolorowej 
prasy lub seriali telewizyjnych: że 
to „kaszka z mleczkiem”. Tymczasem 
doktor Radzikowska studzi iluzje 
tych, którym wydaje się, że operacjom 
zmieniającym wygląd można poddać 
się bezkosztowo. I nie mam tu na myśli 
pieniędzy, ale przede wszystkich ból, 
a zwłaszcza ryzyko niepowodzenia, 
które przecież zawsze wystąpić może.

Książka Radzikowskiej jest niezwy-
kle ciekawa, bo lekarka opisuje dzie-
siątki zabiegów w sposób niezwykle fa-
chowy (tak jak nie-lekarze nie zdołają), 
ale jednocześnie zrozumiały dla laika. 
Z tej pozycji naprawdę można się wiele 
dowiedzieć, ja przynajmniej jestem 
bardzo usatysfakcjonowany. Ale naj-
bardziej jestem wdzięczny pani doktor, 
że - nie negując istotnych powodów 
dla zabiegów chirurgii plastycznej, po-
prawiających (zwłaszcza w przypadku 
oszpeceń) wygląd i zdrowie psychiczne 
pacjentów – przestrzega przed iluzją, 
iż ten rodzaj inwazji medycznej zawsze 
i wszędzie zapewni ludziom szczęście. 
Bo szczęście – nie bójmy się banalnych 
konstatacji – w czymś całkowicie 
innym się skrywa. 
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UPADEK  
CZŁOWIEKA

Jedna z rzeczy, których się najbardziej boję, to to, że mi się przestanie 
chcieć. Że przestanie mi zależeć. Że kiedyś w końcu się okaże, że mój 
naiwny idealizm, który poczytuję sobie wciąż jako zaletę, w końcu ze 

mnie wyparuje. I wiem, że tak się stanie, bo zawsze tak się dzieje.

zdjęcie: Mat. prasowe
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In English 

THE FALL OF MAN
One of the things I’m afraid of the most is that one day 
I will cease to care. I will cease to make an effort. That 
it will finally turn out that my naive idealism, which 
I still regard as an asset, has simply evaporated. And 
I know this will happen because it’s always like this.

The only thing I don’t know is where the borderline 
is; what limit you need to cross to find yourself on 
the other side, where nobody cares to do things well, 
but rather wants to earn some money without much 
trouble and to go home at 4 pm. Perhaps it’s when you 
have children and a loan, and you simply can’t afford 
any sentiments, because you have to make money to 
pay the bills and buy nappies.

Perhaps the process has already begun in my life – 
I can’t analyse myself to such an extent. But perhaps 
dripping water, that is my former employers, has already 
hollowed out the stone indeed. Perhaps I won’t try to 
do my best anymore, because I have been taught that it 
doesn’t matter whether the final product is good; what 
matters is whether it can be sold. Therefore, nobody 
cares if I’m creating something worthy of the Pulitzer 
Prize or Grand Press. The crowd isn’t used to it. People 
want clichés, preferably signed by someone famous 
appearing on TV, and it doesn’t really matter whether 
that person has something of substance to say. My ideals 
will evaporate when the reality brings me down to earth 
and when I realise that it isn’t worth the trouble, since 
the rate doesn’t depend on quality, but on the work of 
hypocritical marketers, who convince naive clients that 
the crap I’ve written is the topquality product.

And it’ll be like that, because it’s always so. Wherever 
I look, I’m surrounded by people who are already on the 
other side. Some of them are older, some younger. They 
have various jobs. Most often, they’re office workers; but 
some of them also deal with arts, and their lack of ambi-
tion changes it into a simple form of entertainment. Turn 
on the radio or the TV and see for yourself. Listen to the 
songs released within the last two decades by the socalled 
dinosaurs of Polish rock music. For example, Kostek Yo-
riadis, who set up the band Human in 1993 and recorded 
a great album with them – ‘Earth’. The album contains 
a lot of really good hard rock, played in a good and 
powerful way, wellarranged and quite wellsung. Human 
broke up after one year, and Kostek Yoriadis hasn’t done 
anything as good as that afterwards. He has appeared 
here and there, engaged into a professional and private re-
lationship with Kasia Kowalska, taking her from the rock 
music path onto the pop one. He also reactivated Human 
after some years; bur rather to give a few interviews than 
do anything of substance. He lacked power and motiva-
tion, because the line has been crossed. And I’m listening 
to ‘Earth’, thinking about Kostek and wondering whether 
I have just leant against a border pole. 

Nie wiem tylko, gdzie jest ta granica, jaki próg trzeba 
przekroczyć, żeby przejść na tę stronę mocy, kiedy już 
nie zależy człowiekowi na tym, żeby robić coś dobrze, 

tylko na tym, żeby w miarę bezproblemowo zarobić jakąś kasę 
i pójść do domu o szesnastej. Może to wtedy, kiedy pojawiają się 
dzieci i kredyt, więc nie ma już miejsca na sentymenty, bo trzeba 
zarabiać szmal, żeby opłacać pieluchy i banki?

Być może nawet ten proces już się u mnie rozpoczął – nie 
potrafię siebie zanalizować do tego stopnia. Ale może faktycznie 
kropla, którą byli moi dotychczasowi zleceniodawcy, wydrą-
żyła już skałę. Może już więcej nie będę się starał, bo przecież 
w końcu nauczyli mnie oni, że nie liczy się to, czy produkt jest 
dobry, a to, czy ktoś będzie w stanie go sprzedać. Nikogo zatem 
nie obchodzi, czy popełniłem właśnie coś wartego Pulitzerów 
i Grand Pressów. Publiczność nie jest do tego przyzwyczajona. 
Chce banałów, najlepiej podpisanych znanym nazwiskiem kogoś 
z telewizji i naprawdę nieważne, czy ta osoba ma coś sensownego 
do powiedzenia. Moje ideały prysną, kiedy kopnie mnie w tyłek 
rzeczywistość i zorientuję się, że to nie jest warte zachodu, skoro 
stawka nie jest uzależniona od jakości, a od pracy zakłamanych 
marketingowców, którzy przekonują naiwnych klientów, że 
bzdury, które wyszły spod moich rąk, to towar najwyższej klasy.

I tak będzie, bo tak zawsze jest. Gdziekolwiek nie spojrzę, 
otaczają mnie ludzie, którzy są już po drugiej stronie. Jedni mają 
więcej lat, inni mniej. Parają się każdym zawodem. Najłatwiej 
ich chyba spotkać w urzędach, ale zajmują się nawet sztuką, 
a brak ambicji zamienia ją w prostą rozrywkę. Włączcie radio, 
włączcie telewizję, przekonajcie się na własne oczy i uszy. Posłu-
chajcie zresztą, co wydały w ciągu ostatnich dwóch dekad tak 
zwane dinozaury polskiego rocka. Weźcie nawet takiego Kostka 
Yoriadisa, który w 1993 roku założył zespół Human i nagrał 
z nim świetną płytę „Earth”. Było na niej naprawdę sporo 
dobrego hard rocka, zagranego z powerem i pomysłem, fajnie 
zaaranżowanego i nawet nieźle zaśpiewanego. Human rozpadł 
się po roku, a Kostek Yoriadis już nigdy nie zrobił nic, co choćby 
zbliżyłoby się jakościowo do tego zespołu. Przewinął się tu i tam, 
związał z Kasią Kowalską na scenie i poza nią, przy okazji spro-
wadzając ją ze ścieżki rockowej na popową. Gdzieś tam nawet re-
aktywował Human po latach, bardziej chyba po to, żeby udzielić 
kilku wywiadów wspominkowych, niż zwojować coś konkretne-
go. Zabrakło mocy i motywacji, bo bariera została przekroczona. 
A ja słucham „Earth”, myślę o Kostku i zastanawiam się, czy się 
właśnie przypadkiem nie oparłem o słupek graniczny. 

JAKUB MILSZEWSKI
Marudzi, poprawia, kłóci się. Sam 
już nie wie, czy woli pisać o muzyce, 
turystyce, czy jedzeniu, więc pisze 
o czym akurat trzeba. Połowa duetu 
stojącego za książką „Gastrobanda”.
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W ciągu kilku lat Cieszanów Rock Festiwal wyrobił sobie dobrą markę pośród 
rodzimych imprez rockowych. Tegoroczna edycja może tylko poprawić jego notowania.

zdjęcia: Mat. prasowe

W dniach 17-20 sierpnia niewielki Cieszanów na Pod-
karpaciu, jak co roku przeżyje najazd fanów rocka. 
W tym właśnie czasie odbywa się tutaj Cieszanów 

Rock Festiwal – impreza, która z roku na rok rośnie.
Największą gwiazdą tegorocznego CRF będzie zespół, który 

stał się inspiracją choćby dla takich gwiazd, jak Nightwish, 
Within Temptation czy Epica. Therion, bo o nich mowa, w tym 
roku świętuje 30-lecie istnienia. Niezmordowany lider grupy, 
kompozytor i gitarzysta Christofer Johnsson, to jednocześnie 
muzyczny wizjoner. Therion to praktycznie całkowicie jego 
dzieło – on odpowiada za muzykę, dobór instrumentalistów, 
czy w końcu image grupy. To za jego sprawą zespół przeszedł 
również ewolucję muzyczną, stając się przed laty prekursorem 
symfonicznego metalu – Johnsson połączył na albumach The-
rion stylistykę metalową z muzyką poważną, operą czy muzyką 
barokową. Nic dziwnego, że grupa posiada rzesze fanów na 
całym świecie i uznawana jest za kultową.

Występ Therion nie będzie jednak jedynym wartym uwagi 
wydarzeniem podczas tegorocznego Cieszanów Rock Festiwalu. Na 
deskach imprezy nie zabraknie także innych gwiazd. Jedną z naj-
większych będą bez wątpienia Riverside – polski zespół progresywno-
rockowy, będący światową gwiazdą gatunku. Będzie to koncert wy-
jątkowy – grupa wraca bowiem do regularnego funkcjonowania po 
śmierci gitarzysty Piotra Grudzińskiego, jednego z założycieli i ojców 
sukcesu kwartetu. W Cieszanowie zagrają też inne gwiazdy polskiej 
muzyki rockowej i nie tylko. Nie zabraknie legend sceny, jak choćby 
Pidżamy Porno czy Kobranocki, na CRF powróci także Happysad. 
Cieszanowska publiczność będzie mogła podziwiać także ukraiński 
metalcore'owy Jinjer, który z miesiąca na miesiąc zdobywa sobie 
coraz więcej zwolenników na całym świecie. Ze swoim żywiołowym 
show wystąpią także jedyny w swoim rodzaju żywiołowy heavyme-
talowy skrzypek Jelonek i polska legenda stoner metalu Corruption. 
Skład uzupełnią popularni polscy wykonawcy, których zawsze warto 
zobaczyć na żywo, tacy jak Kabanos, Ørganek czy Bednarek.

MAŁY WOODSTOCK 
NA PODKARPACIU
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From 17 to 20 August, just like every year, fans of rock will 
lay siege to the small town of Cieszanów in Subcarpathia. It 
is in this time that the town hosts Cieszanów Rock Festival 

– an event which becomes bigger with each passing year.
The greatest star of this year’s CRF will be a band that 

has become an inspiration for such performers as e.g. 
Nightwish, Within Temptation or Epica. This year, Therion 

– because we are talking about them – celebrates its 30th 
anniversary. The band’s tireless frontman – a composer 
and guitarist Christofer Johnsson – is a music vision-
ary. Therion is almost entirely his work – it is he who is 
responsible for the music, the selection of instrumentalists, 
or the band’s image. It was thanks to him that the band 
underwent a musical evolution, which years ago rendered it 
the forerunner of symphonic metal – on Therion’s albums, 
Johnsson combined stylistics of metal music with classical 
music, opera or baroque music. No wonder, therefore, that 
the band has crowds of fans all over the world and is con-
sidered a cult formation. 

But Therion’s performance won’t be the only event that is 
worth attending during this year’s Cieszanów Rock Festival, 
as there will be no shortage of other stars too. Without 
a doubt, one of the biggest ones will be Riverside – a Polish 
progressive rock band that is an international star of the 
genre. They will give an exceptional gig – the band resumes 
its regular activity after the death of the guitarist, Piotr 
Grudziński, one of the founders of the band and fathers of 
the quartet’s success. 

But by no means will it be the end of attractions – many 
other stars of Polish rock and not only will give their 
performances. For example, we’ll have the chance listen to 
such legends of the scene as Pidżama Porno, Kobranocka 
and Happysad. What is more, the audience in Cieszanów 
will be able to admire the Ukrainian metalcore band Jinjer 
that with each passing month wins hearts of more and 
more people from every corner of the globe. We will also 
have the chance to enjoy the energetic shows of Jelonek, 
a unique heavy metal violinist, as well as Corruption, the 
Polish legend of stoner metal. To top it all, amongst other 
Polish performers there will be stars that are always worth 
seeing live, e.g. Kabanos, Ørganek or Bednarek. 

One of the regular attractions of Cieszanów Rock Festival 
are the so-called monographic concerts “3x…” – within their 
frames, during one edition of the festival a given artist per-
forms three times, each time with another formation or with 
a different repertoire. This year’s “3x…” is devoted to the mu-
sic-loving Waglewski family. Thus, we’ll have the chance to 
see the performance of the tireless Voo Voo led by Wojciech 
Waglewski; a separate concert will be given by his sons, Fisz 
and Emade as Fisz Emade Tworzywo. The last performance 
will be given by a band that combines two generations of the 
Waglewski family – Waglewski Fisz Emade.

The whole line-up of the festival and all necessary infor-
mation can be found at www.cieszanowrockfestiwal.pl and 
www.facebook.com/cieszanowrockfestival. Tickets for the 
festival can be bought on-line and at Eventim points of sale. 

Jednym ze stałych punktów Cieszanów Rock Festiwalu są tak 
zwane koncerty monograficzne „3x...” – w ich ramach trzykrot-
nie podczas jednej edycji festiwalu prezentuje się jeden artysta, 
za każdym razem z inną formacją lub innym repertuarem. 
Tegoroczne „3x...” poświęcone zostało muzycznej rodzinie 
Waglewskich. W Cieszanowie wystąpi zatem niezmordowane 
Voo Voo dowodzone przez Wojciecha Waglewskiego, osobny 
koncert zagrają jego synowie Fisz i Emade jako Fisz Emade 
Tworzywo. Trzecim występem będzie koncert grupy łączącej 
oba pokolenia Waglewskich – Waglewski Fisz Emade.

Pełen line-up festiwalu oraz wszelkie niezbędne informacje 
znajdziecie na stronach: 
www.cieszanowrockfestiwal.pl  
i www.facebook.com/cieszanowrockfestival.  
Bilety na festiwal można zakupić online oraz w stacjonarnych 
punktach sprzedaży Eventim. 

In English 

SMALL WOODSTOCK  
IN SUPCARPATHIA
In the course of several years, Cieszanów Rock Festival has es-
tablished a reputation for itself amongst other national rock 
events. This year’s edition can only improve its position.
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Lotnisko w Catanii to chyba 
najciaśniejsze miejsce na świecie. 
Stojąc w dzikim tłumie ludzi do 

odprawy, nie chcę sobie nawet wyobrażać 
tego, co tu się działo kilka tygodni temu 
podczas szczytu NATO, kiedy na Sycylię 
przylatywali wszyscy wielcy tego świata. 
Westchnąłem lekko, poruszając się stopą 
po stopie w ogromnej kolejce do odprawy. 

– Tu nie ma co wzdychać – usłyszałem za 
swoimi plecami. Odwróciłem się. Para 
zażywnych staruszków uśmiechała się do 
mnie. – Gdyby pan wiedział jaki tu był 
rejwach w czasie szczytu! – powiedziała 
leciwa dama. –Lecieliśmy wtedy na ślub 
kuzynki do Leeds. To był horror. – Czyta 
pani w moich myślach – roześmiałem 
się - Mam nadzieję, że udało się Państwu 
wydostać stąd na czas? – zapytałem. – 
A skąd? – odpowiedział starszy jegomość. 

– Samolot spóźnił się tak bardzo, że nie 
zdążylibyśmy na żadne połączenia – 
szybko dodała ona. – I w końcu zrezy-
gnowaliśmy. – No i dobrze – burknął 
jej mąż. Tymczasem kobieta badawczo 
przyglądała się mojej twarzy. – Bardzo 
pan nam przypomina naszego syna – 
powiedziała z uśmiechem. – Miło mi, 
dziękuję – odpowiedziałem. – Ale nasz 
syn nie żyje – wystrzelił słowami jak 
z karabinu jej mąż. – Eeeee… przykro mi 

– bąknąłem zaskoczony. – Niepotrzebnie – 
odparł – Żona szuka go teraz w twarzach 
innych mężczyzn – dodał. Zapanowała 
niezręczna cisza. Patrzyłem ponad ich 
głowami na wejście do hali odlotów, która 
wchłaniała z zewnątrz kolejne dziesiątki 
zdezorientowanych turystów i wyluzowa-
nych autochtonów. – Widzę, że jest panu 
przykro – powiedziała jego małżonka 

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

In English 

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

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

TOMASZ SOBIERAJSKI 
Socjolog z zawodu i z pasji. Wytrawny badacz społecznych zjawisk 
i kulturowych trendów. Naukowiec 3.0 nie bojący się trudnych 
wyzwań, międzynarodowej współpracy i interdyscyplinaroności. 
Felietonista magazynu „Sens” i współpracownik DDTVN. 
Znakomity słuchacz oraz wnikliwy obserwator. Apostoł dobrej 
nowiny i przeciwnik złych emocji. Z zamiłowania podróżnik 
i sportowiec. Życiowy optymista. Dla nas będzie pisał o tym  
co jest ważne w ludziach i dla ludzi.
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NIE LICZYĆ 
GODZIN I LAT
Najdłużej żyjącym do tej pory mężczyzną był 
Japończyk Jiroemon Kimura. Osiągnął on 
rekordowy wiek 116 lat i 54 dni. Co więcej, 
w zestawieniu 25 najstarszych ludzi w historii nie 
brakuje innych Japończyków. Bo kraj kwitnącej 
wiśni z długowieczności uczynił swoją specjalność. 
A najlepszym tego przykładem są zegarki Orient.

tekst: Anna Nazarowicz  zdjęcia: Mat. prasowe

Mówi się o nim, że nie stoi w miejscu dla niko-
go, że pędzi nieubłaganie. Chociaż patrząc 
na cerę kobiet z Japonii, można odnieść wra-

żenie, że to właśnie dla nich czas się zatrzymał. Bywa 
jednak i tak, że im więcej go upływa, tym większy jest 
powód do dumy, bo wtedy stanowi najlepszą gwaran-
cję jakości. Pierwsza na myśl przychodzi motoryza-
cja. To właśnie japońskie samochody najskuteczniej 
broniły się przed zębem czasu, wiernie i bezawaryjnie 
służąc swoim kierowcom przez lata. Można im było 
zarzucić wszystko, ale technicznie nigdy nie grymasiły. 
To jednak tylko skromna część tego długowiecznego 
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imperium. Bo mówiąc o japońskich produktach, nie można 
pominąć również zegarków.

Marka Orient została powołana do życia w HINO w 1950 roku. 
Od tamtej pory nieprzerwanie trwa produkcja zegarków naręcz-
nych. Nie są to jednak zwykłe czasomierze, ich historia obfituje 
bowiem w przypadki, w których ludzie nawet przez 30 lat nosili 
jeden i ten sam egzemplarz. Jeżeli można zatem powiedzieć o ze-
garkach, że przeszło się z nimi przez życie, to o żadnych innych 
jak tylko marki Orient. Ale nie brakowało również odrobiny 
szaleństwa i odwagi. Do takich z pewnością należy zaliczyć 
model Fineness, będący odpowiedzią na światową modę „im 
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cieńszy, tym lepszy”. Grubość jego mechanizmu wynosiła zaled-
wie 3,9 milimetrów. Na tym jednak popis japońskich inżynierów 
się nie kończył. W 1976 roku ofertę wzbogacił model Touchtron 
z wyświetlaczem LED.

Sekretem ich długowieczności niezmiennie pozostaje japoń-
ska precyzja z wykorzystaniem tylko  najlepszych materiałów. 
Ta precyzja to przede wszystkim wysoka jakość wykonania 
z niebywałą dokładnością. Japończycy już na samym począt-
ku podkreślili rangę swoich mechanizmów, decydując się nie 
sprzedawać ich innym firmom zegarkowym. Dlatego wybiera-
jąc zegarek spod znaku Orient, kupujemy coś znacznie więcej: 
kawałek pilnie strzeżonej tajemnicy.

Marka, mimo upływu lat, nie zwalnia tempa. Dowód? Bogac-
two oferty dostępnej obecnie na rynku. Można zatem wybierać 
pomiędzy mechanizmem kwarcowym a tym z automatycznym 
naciągiem. Elementem który je łączy, jest wodoszczelność: od 
30 (3 ATM) do 300 metrów (30 ATM), oraz obecność rezerwy 
chodu, która wynosi około 40 godzin. Szkiełko jest mineralne 
lub szafirowe, a wybierając wariant z paskiem, otrzymujemy 
delikatną, cielęcą skórę. Można się pokusić o stwierdzenie, że są 
idealne na każdą rękę, a to za sprawą szerokości koperty. W naj-
mniejszym modelu ma ona skromne 31 milimetrów średnicy, ale 
jest przepełniona bogactwem w postaci tarczy wykonanej z masy 

MARKA ORIENT ZOSTAŁA 
POWOŁANA DO ŻYCIA W HINO 
W 1950 ROKU. OD TAMTEJ 
PORY NIEPRZERWANIE TRWA 
PRODUKCJA ZEGARKÓW 
NARĘCZNYCH.



perłowej. Ten największy z kolei pręży muskuły w postaci 
znacznie szerszej koperty – 45,4 milimetrów. Stoper z dokład-
nością 1/20 sekundy oraz solidna bransoleta czyni z niego zega-
rek, na którym upływ czasu nie zrobi najmniejszego wrażenia.

Na 50-lecie ślubu mówimy Złote Gody. To niezwykle cenna 
i wzniosła chwila dla każdego małżeństwa, któremu dane było 
do niej dotrwać. W końcu budowanie wszystkiego, co stabilne 
i trwałe, jest trudną i wymagającą sztuką. Ale jak mawiał Gucci 

„jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę”. 

In English 

HOW TIME FLIES
The oldest man ever to have lived was Jiroemon Kimura from 
Japan. He passed away at the record age of 116 years and 54 
days. What’s more, many of the 25 longestliving people in his-
tory were Japanese. The Country of Cherry Blossoms has made 
longevity its characteristic feature. And Orient watches are the 
best example of that.

People say it never stops for anyone; it flies so 
fast. Still, looking at the skin of Japanese women, 
you’d think that time has stopped for them. But 
in some cases, the more time has passed, the 
greater the reason to be proud, as experience 
guarantees top quality. The first thing that comes 
to mind is the automotive industry. Japanese ve-
hicles have stood the test of time, working faith-
fully and reliably for years. Many faults could 
be found with them, but never technical failure. 
However, this is only a small part of the longlived 
empire. Speaking about Japanese products, one 
must also mention watches.

The Orient brand was set up in HINO in 1950. 
Since then, it has continued producing watches. 
The Orient watches are far from ordinary, as the 
history of the brand knows many cases where 
people wore one and the same watch even for 
30 years. Therefore, if there’s a watch in which 
you can go through life, it must be an Orient. 
The brand has also shown some wildness and 
boldness through, among others, the Fineness 
model, which was an answer to the global trend 

‘the thinner, the better’. Its mechanism was only 
3.9 millimetres thick. But the Japanese engineers 
didn’t stop at that. In 1976, they launched the 
LED Touchtron model.

The secret of their longevity lays in the Japa-
nese precision, combining the use of topquality 
materials and pinpoint accuracy in production. 
The Japanese have stressed the true value of their 
watches’ mechanisms by deciding against selling 
them to other watch producers. That’s why when 
we choose an Orient watch, we buy something 
more: a piece of a closely guarded secret.

Many years have passed, and the brand has 
kept up with the times. It shows through the 
current vast selection of watches on the mar-
ket – there are quartz and automatic watches. 
What they have in common is water resistance: 
between 30 (3 ATM) and 300 (30 ATM) metres, 
and the power reserve, which is about 40 hours. 
The glass may be mineral or sapphire, and straps 
are made of soft calf leather. One may venture to 
say that they fit every hand, thanks to the size of 
the case. The smallest model is 31 millimetres in 
diameter, and it boasts a pearl face. The case in 
the largest model stretches further, as it is 45.4 
millimetres in diameter. Thanks to its 1/20-sec-
ond dial hand and a solid bracelet, the watch 
will stand the test of time without a scratch.

50 years of marriage are called a Golden Wed-
ding Anniversary. It’s an extremely important and 
momentous time for every married couple that has 
reached it. After all, building something stable and 
longlasting takes courage and persistence. But, as 
Gucci said, ‘Quality is remembered long after the 
price is forgotten.’ 

NR: FAG00001S0J
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ALEKSANDRA BUDKA
Wymarzyła sobie, że zawodowo 
będzie słuchać muzyki. Dziś nie tylko 
muzyki słucha, ale też o niej opowiada 
i pisze. Pasjonatka radia i klimatu retro, 
kolekcjonerka płyt, okularów i torebek.  
Od wielu lat związana z radiową Trójką.

Na jej nocnej szafce stoi kieliszek do wina. 
Świat bez wina jest nie do przyjęcia. Zastę-
puje najlepszego kochanka i przyjaciółkę, 

która po nocnym seansie z Bridget Jones zostaje 
w twoim łóżku i twojej pidżamie. Kieliszkowi 
towarzyszy lampka, która oświetla kąt sypialni, 
ciemna przestrzeń dalszej części pokoju pozosta-
je poza jej zasięgiem. Światło żarówki odbija się 
w pierścionku z granatowym kamieniem kupionym 
na rocznicę. Drugą rocznicę życia bez niego. Dziś 
świętuje kolejną, dlatego kupiła o jedną butelkę 
białego wina więcej niż zazwyczaj.

Dopełnia kieliszek.
On nie dał jej ani pierścionka, ani poczucia bezpie-

czeństwa. Nawet marzeń o jednym i drugim. Przy-
chodził, kiedy chciał, wychodził zawsze za wcześnie. 
Nigdy nie spał w tym łóżku, inaczej by je wyrzuciła, 
nie potrafiłaby w nim zasnąć bez niego. 

Dopełnia kieliszek.
Tak naprawdę to nikt jeszcze poza nią w tym łóżku 

nie spał. Tylko ona jest strażniczką tej lampki, obok 
której nigdy nie postawiła dwóch kieliszków z winem. 
Zresztą szafka nocna to dziwne miejsce na kieliszek. 
Tam układa się najnowsze czasopisma, które czyta się 
przed snem albo elektroniczną nianię, nadającą na 
żywo płacz dziecka w pokoju obok. Ale kto poza nią 
pije wino do snu leżąc nago w łóżku? 

Dopełnia kieliszek.
Bał się, że jeśli tylko pozwoli sobie zamknąć na 

chwilę oczy, zaśnie tu już na zawsze. A ona nigdy 
nie pozwoli mu się obudzić. Udusi się od przedaw-
kowania miłości. Dlatego uciekł, każdy przecież boi 
się śmierci.

Dopełnia kieliszek.

Jest tu jeszcze mały elektroniczny zegarek, który 
odmierza czas, jaki upływa jej w tym miejscu. Lubi, 
kiedy ten się przeciąga, gdy ona czyta książkę otulając 
się pościelą, na której gęszczą się japońskie znaki. Ale 
czas, gdy rozmawiała z nim przez telefon, owijając ko-
smyk włosów wokół palca i obserwując swój uśmiech 
w lustrze naprzeciwko łóżka, zawsze biegł za szybko.

Dopełnia kieliszek.
Nienawidzi tego lustra. Widzi w nim swoje odbicie 

i szarzejącą cerę. Zbyt szerokie i zbyt samotne uda. 
Stoi tam każdego wieczoru i wmasowuje balsamy. 
Kilogramy balsamów w kilogramy ciała, jakby miała 
rozmasować ten ból, który dotarł już do każdej 
komórki. Jakby miała się przedrzeć do serca, ukoić 
je olejkiem jojoba albo masłem z kakaowca. To na 
cellulit, to na ujędrnienie, to na nawilżenie, a to na 
samotność. Dlatego wklepuje te cholerne balsamy.

Dopełnia kieliszek.
Z okazji trzeciej rocznicy związku z samą sobą ser-

deczne życzenia długiego życia w zdrowiu i szczęściu 
składam ci ja – mówi do lustra. Nie mówi, teraz już 
tylko szepcze, bo brakuje jej sił, nogi uginają jej się od 
wina i ciężaru naiwności. Aktualnie wolałaby wyrwać 
sobie serce, zabalsamować jednym z tych drogeryj-
nych specyfików i położyć na dnie szafy. 

Dopełnia kieliszek.
Jest idealną sąsiadką. Nie słucha muzyki, w jej 

mieszkaniu panuje zawsze cisza. Przecież nikt nie sły-
szy, jak ze sobą rozmawia. Nie jest pewna, czy te dia-
logi odbywają się tylko w jej głowie, czy nieświadoma 
wypowiada niektóre ze słów na głos. Czasem włączy 
telewizję informacyjną, ale sąsiadom nie powinno to 
przeszkadzać. Za to ją często budzi poranna awantu-
ra w mieszkaniu obok. Matka wyładowuje swój stres 
na dziecku, a to nieświadome swojej niewinności 
wybucha w powietrze najbardziej nieszczęśliwym 
z nieszczęśliwych dziecięcych płaczów, co matkę 
doprowadza do jeszcze większej irytacji. Zamiast lać 
dzieciaka, powinna napić się wina.

Dopełnia kieliszek jeden za siebie, a kolejny  
za sąsiadkę.

Patrzy na to wino, tę lampkę i stolik. Milczący 
telefon. Konającą nadzieję na cokolwiek dobrego. 
Czystą pościel. Brud w głowie. Naiwność, z któ-
rej składa się powietrze, którym oddycha. Patrzy 
na ten pierścionek, którego nigdy od nikogo nie 

BAŁ SIĘ, ŻE JEŚLI TYLKO POZWOLI SOBIE 
ZAMKNĄĆ NA CHWILĘ OCZY, ZAŚNIE TU 
JUŻ NA ZAWSZE. A ONA NIGDY NIE POZWOLI 
MU SIĘ OBUDZIĆ. 



dostała. Bo wszystko, co ma, włącznie z tym 
cierpieniem, sprawiła sobie sama. Co lubi w tym 
pokoju? Właściwie nic. Lubiła wszystko, gdy 
tym rzeczom towarzyszył on. Byłoby lepiej, gdy-
by jednak to lustro tu nie wisiało. Nie widziała-
by siebie dopełniającej kolejny kieliszek. 

In English 

AN ANNIVERSARY
There is a wine glass on her bedside table. Life is 
nothing without wine. It replaces the best lover and 
a friend who stays in your bed, dressed in your py‑
jamas, after watching Bridget Jones at night. Next 
to the glass, there is a lamp shedding light on the 
corner of the bedroom; the rest of the room is be‑
yond the lamp’s reach, covered in darkness. A ring 
with a dark blue gemstone, which she got for an 
anniversary, reflects the light coming from a bulb. 
The second anniversary without him. Today, she is 
celebrating the third one; that’s why she has bought 
one bottle of white wine more than she usually does.

She fills her glass.
He didn’t give her a ring or a sense of safety. She 

couldn’t even dream of any. He came when he 
wanted and always left too early. He never slept in 
that bed; otherwise, she would throw it away, as she 
couldn’t sleep here without him. 

She fills her glass.
Actually, she’s the only person that has ever 

slept in this bed. She’s the only guard of this lamp, 
and there have never been two glasses of wine on 
the bedside table. After all, that’s a strange place 
for a glass. It’s where people usually keep latest 
magazines, which they read before sleep, or a baby 

monitor streaming live their babies crying in another room. 
But who else drinks wine alone, lying naked in bed? 

She fills her glass.
He feared that if he had only closed his eyes for a while, 

he would have fallen asleep and stayed here forever. And she 
would never let him wake up. That he would overdose love. 
That’s why he left her; everyone is afraid of dying after all.

She fills her glass.
There’s also a small electronic clock telling the time she 

spends here. She likes when time goes by slowly, when 
she lies on her bed wrapped in a blanket patterned with 
Japanese signs and reads a book. But the time when she 
would talk with him on the phone, playing with her hair 
and watching her smile in a mirror opposite the bed, would 
always go too fast.

She fills her glass.
She hates that mirror. She can see her reflection in it, her 

pasty face. Too broad and too lonely thighs. She stands 
there every evening, applying various balms. Kilograms of 
balms onto kilograms of body, as if she wanted to massage 
out the pain that had already reached each and every cell in 
her body. As if she wanted to get to the heart and sooth it 
with jojoba oil or cocoa butter. This one is for cellulitis, that 
one for modelling the skin, the next one for moisturizing, 
the other one for loneliness. That’s why she applies all these 
crappy balms.

She fills her glass.
All the best on the third anniversary of her relation‑

ship with herself; may you long live to enjoy health and 
happiness. From me to me, she says to the mirror. Actually, 
she doesn’t say it. She whispers. This is too much for her, 
her legs are shaking due to wine and gullibility. She would 
rather rip her heart out, balm it in one of the stylish balms, 
and put it on the bottom of her wardrobe. 

She fills her glass.
She’s a perfect neighbour. She doesn’t listen to music; it’s 

always quiet in her apartment. Nobody hears her talking to 
herself. She isn’t sure whether the dialogues take place only 
in her head or she actually speaks some words aloud. She 
sometimes watches the news, but the neighbours shouldn’t 
mind. In turn, she usually wakes up to the shouts next door. 
The mother takes it out on her child, who – unaware, in all 
its innocence – bursts into tears, letting out the most des‑
perate cry out of all desperate cries, which makes the mother 
even more irritated. She shouldn't beat her child; she should 
have a glass of wine instead.

She fills her glass – one for herself, one for the neighbour 
next door.

She looks at the wine, the lamp and the bedside table. 
The silent phone. Hope for the better dying slowly. Clean 
bedclothes. Dirty thoughts. Gullibility which fills the air 
she breathes. She looks at the ring which she has never got 
from anyone. She owes everything she has to herself, includ‑
ing the pain. What does she like about this room? Actually, 
nothing. She liked everything here when he was around. It 
would be better if this mirror wasn't here. She wouldn’t see 
herself filling another glass of wine. 
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BYŁOBY LEPIEJ, GDYBY 
JEDNAK TO LUSTRO 
TU NIE WISIAŁO. NIE 
WIDZIAŁABY SIEBIE 
DOPEŁNIAJĄCEJ 
KOLEJNY KIELISZEK.
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DUŻY FACET,  
MAŁY CHŁOPIEC

mother of being a golden child, who was 
brought down to earth. He denies suppor-
ters and journalists their right to require 
results expected of him given his skills. 
He doesn’t accept criticism, and when 
he’s faced with it, he becomes bitter and 
twisted like a child in a sandpit.

Yes, that’s true, great sportspeople are 
often difficult to deal with. It’s true that 
this often helps them to succeed. And 
finally, it’s true that sportspeople with no 
character don’t stand a chance of success. 
But until a young person achieves a good 
result on a pitch, floor, mat, or court, he or 
she shouldn’t show any signs of arrogance 
or immodesty. Especially with people 
generally positive towards sportspeople 
(for example, journalists), not to mention 
older people, who deserve respect, at least 
on account of their life experience. But you 
usually learn this at home.

At a press conference held after one 
of his matches during the Wimbledon 
this year, Jerzy Janowicz asked a Polish jo-
urnalist to leave; among others, he called 
him a ‘jerk’. When he didn’t succeed 
(other journalists didn’t support him), 
he left the room himself and afterwards, 
he spoke only with foreign journalists. 
A pretty picture. A conduct of a great 
champion… who is far from greatness. Zd
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sportowcom (na przykład dziennikarzami), 
że nie wspomnę o ludziach starszych od 
siebie, którym z racji choćby doświadcze-
nia życiowego należy się szacunek. Wynosi 
się go najczęściej z domu.

Po jednym ze swoich meczów podczas 
tegorocznego Wimbledonu Jerzy Jano-
wicz próbował wyprosić z konferencji 
prasowej polskiego dziennikarza, między 
innymi nazywając go „mendą”. Kiedy 
mu się to nie udało (nie miał wsparcia 
u innych dziennikarzy) wyszedł, by roz-
mawiać tylko z reporterami z zagranicy. 
Piękny obraz. Godny mistrza… takiego, 
któremu do mistrzostwa daleko. 

In English 

A BIG MAN, A LITTLE BOY

June 2014. Wimbledon. Jerzy Janowicz and 
Lleyton Hewitt on the court. The first has 
just embarked on his professional career 
(as it appeared at that time), the latter is 
about to end his adventure with sport. The 
Pole wins. One could say that perhaps that 
day marked a symbolic transfer of negative 
traits, but, for certain, this can’t be true. 

Lleyton wasn’t a good boy. His 
cheeky ‘come on!’ could be heard on 
the court all the time, and he would 
often shake his clenched fist in the air. 
He was angry with his supporters when 
they didn’t cheer and he couldn’t reach 
an agreement with the federation. He 
was simply too arrogant for that.

But Lleyton won two Grand Slam tourna-
ments, was a top ranked player of the ATP 
for 80 weeks and a two-times winner of the 
Davis Cup. It doesn't mean he was given 
special treatment. Still, his impressive per-
formance overshadowed his flaws. He play-
ed with character, ambition and, first and 
foremost, success. He was respected by his 
competitors and valued by journalists. And 
even when his behaviour was inappropriate, 
he was still called: ‘the great’. Because there 
were good reasons for it.

Jerzy Janowicz acts like a lad, a callow 
one. Like a spoilt kid convinced by his 

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

Czerwiec 2014 roku. Wimbledon. 
Na korcie Jerzy Janowicz i Lleyton 
Hewitt. Pierwszy z nich na po-

czątku zawodowej drogi (tak się wówczas 
wydawało), drugi kończący już sportową 
karierę. Wygrywa Polak. Zapewne ładnie 
zabrzmią słowa, że może wtedy nastą-
piło symboliczne przejęcie złych cech 
charakteru, ale to oczywiście nie może 
być prawda. 

Lleyton nie był grzecznym chłopcem. 
Na korcie ciągle brzmiało jego bezczelne 

„come on!” i często widać było uderzającą 
w powietrze zaciśniętą pięść. Był wściekły 
na kibiców, kiedy go nie dopingowali, 
i nie potrafił się dogadać z federacją. Miał 
do tego zwyczajnie niewyparzony jęzor.

Ale Lleyton wygrał dwa turnieje wiel-
koszlemowe, przez 80 tygodni był liderem 
rankingu ATP, ma na swoim koncie dwa 
Puchary Davisa. To nie znaczy, że więcej 
mu było wolno. To znaczy jedynie, że 
swoje wady przysłonił efektowną grą. 
Grą z zębem, ambicją, a przede wszyst-
kim z sukcesami. Rywale go szanowali, 
a dziennikarze cenili. I nawet, kiedy 
zachowywał się nie tak jak na idola przy-
stało, nadal mówili o nim: wielki. Bo były 
ku temu powody.

Jerzy Janowicz zachowuje się jak mło-
kos, do tego nieopierzony. Jak rozpiesz-
czony dzieciak, któremu mama zawsze 
wmawiała, że jest złotym dzieckiem, 
a rzeczywistość zadała temu kłam. Od-
mawia kibicom i dziennikarzom prawa 
do oczekiwania wyników przystających 
do jego umiejętności. Nie pozwala na 
krytykę, a kiedy takowej doświadcza, 
obraża się jak dziecko w piaskownicy.

Tak, to prawda, że wielcy sportowcy 
bardzo często mają trudne charaktery. To 
prawda, że to często pomaga im w osią-
ganiu szczytów swoich umiejętności. 
To prawda wreszcie, że sportowcy bez 
charakteru szans na sukces nie mają. Tyle, 
że dopóki młody człowiek nie osiągnie 
wyniku na boisku, parkiecie, macie czy 
korcie, krnąbrność i brak pokory powinien 
schować głęboko do kieszeni. Zwłaszcza 
w kontaktach z ludźmi na ogół życzliwymi 
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PRZEPIS  
NA AZYL

W dniu, w którym po raz pierwszy pojawiłam się w tym domu, 
zauroczył mnie on zarówno klarownością układu funkcjonalnego, 
jak i wspaniałym otoczeniem Wysoczyzny Elbląskiej z jeleniami, 
jenotami i żurawiami prawie zaglądającymi do okien. Inwestorzy 
natomiast urzekli mnie swoim wspaniałym optymizmem, wysoką 

kulturą i entuzjazmem.

tekst: Lucyna Kołodziejska  zdjęcia: foto&mohito
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Zaczęliśmy od łazienki. Z pewnych przyczyn inwestorzy 
pragnęli, aby najpierw powstał pokój kąpielowy, a dopiero 
potem reszta wnętrz domu. Gdy pokazałam, jakiej kwia-

towej mozaiki pragnę użyć pod prysznicem, właścicielka w pełni 
podzieliła moje zdanie. Ta mozaika i wolnostojąca wanna z pięk-
nym widokiem za oknem to główni bohaterowie tego wnętrza. 

To łazienka, która jest prawdziwym salonem kąpielowym, 
odpoczywając po kąpieli można w nim przysiąść na klasyku 
wzornictwa - fotelu Barcelona Miesa van der Rohe. Jest tu 
dosyć miejsca na swobodne poruszanie, dwie pary okien dodają 
dziennego światła, dzięki czemu czas upływa w niej po prostu 
miło. Było to niejako zapoczątkowanie konceptu całego wnętrza 
domu – właściciele ze względu na swoje obowiązki zawodowe 
dużo jeżdżą i chcieli, aby dom stanowił dla nich azyl. Miejsce, 
do którego wracają, czasami po kilkudniowej podróży, bezpiecz-
ne schronienie i zaciszne miejsce. Miejsce, do którego zawsze 
chcemy powrócić, spędzić czas z dwójką wspaniałych dzieci 
i rewelacyjnym kotem.

Prace nad resztą wnętrz zaczęliśmy, jeszcze zanim fachowcy 
ukończyli prace wykończeniowe w łazience. Spotkaliśmy się 
w kilku salonach wyposażenia wnętrz w Trójmieście, gdzie 
pokazałam inwestorom eleganckie materiały wykończeniowe 
użyte w projekcie. Salon i kuchnia z jadalnią to miejsce spotkań 
nie tylko domowników. Dziadek Tosi - najmłodszej latorośli - 
na co dzień mieszka 600 km na południe Polski, przyjeżdża 
więc nie tylko na popołudniową herbatę do wnuków. Duży stół 
w jadalni pozwala pani domu ugościć całą rodzinę - właścicielka 
na samym początku naszej współpracy wspomniała, że lubi, gdy 
całą rodziną spotykają się przy wspólnym posiłku.

Chciałam też, aby każdy z domowników miał osobną 
garderobę - metraż domu w zupełności na to pozwalał. Każda 
z garderób ma inną stylistykę i kolory, syn ma granaty i szarości, 
a córka pudrowe róże, pan domu męskie szarości, a pani czarny 
aksamit. Sypialnia właścicieli to kolejny element eleganckiego 



MIEJSCA
places 73

WŁAŚCICIELE ZE WZGLĘDU NA 
SWOJE OBOWIĄZKI ZAWODOWE 
DUŻO JEŻDŻĄ I CHCIELI, ABY DOM 
STANOWIŁ DLA NICH AZYL. 
MIEJSCE, DO KTÓREGO ZAWSZE 
CHCEMY POWRÓCIĆ, SPĘDZIĆ 
CZAS Z DWÓJKĄ WSPANIAŁYCH 
DZIECI I REWELACYJNYM KOTEM.



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

zacisza. Tutaj widok na wzgórza rozpo-
ściera się w całej okazałości. Pokoje dzieci 
też sprawiły mi dużo satysfakcji, zwłasz-
cza frajda z wybierania retro plakatów 
z rajdu Monte Carlo do pokoju Kuby. 
Urządzanie pokoju małej Królewny to 
również dużo pozytywnych emocji. 

Pamiętam, jak inwestor sam odkrył 
w sklepie lampę wykonaną z prawdzi-
wych ptasich piór. Wciąż w oczach mam 
jego radość i satysfakcję, gdy zdecydowa-
liśmy wspólnie, że to doskonały wybór do 
pokoju jego małej córeczki. 

74 MIEJSCA
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In English 

RECIPE FOR A SAFE HAVEN
When I visited that house for the first time, it en-
chanted me both with the clarity of its functional 
layout and its spectacular location in Wysoczyzna 
Elbląska, with deer, raccoon dogs and cranes virtually 
peeking in through the windows. The investors, on the 
other hand, charmed me with their great optimism, 
great manners and enthusiasm.

We started from the bathroom. For some reasons, the 
investors wanted us to deal with the bathroom first, and 
only then move on to working on the rest of the interiors. 
When I showed the owner the flower-patterned mosaic 
I intended to use in the shower, she agreed with me 
completely. The mosaic, the freestanding bathtub and the 
beautiful views from the window are the main highlights 
of this interior.

The bathroom constitutes a genuine bathing parlour; 
if you want to rest after taking a bath, you can sit in 
a classic armchair, namely the Barcelona chair designed 
by Mies van der Rohe. There is enough space there to 
move freely. Two pairs of windows let the daylight in, 
which simply makes the time pass in a pleasant way. It 
was there that the concept for the entire house was born 

– the owners, due to their professional responsibilities, 
travel frequently, and thus wanted the house to become 
their refuge – a safe haven, a secluded place, a place to 
which they come back, sometimes after being away for 
several days. A place to which they will always want to 
return and spend time with their two wonderful chil-
dren and fabulous cat.



We began working on the rest of the house even before 
the workers managed to finish the bathroom. The investors 
and I met in several salesrooms with furniture and interior 
equipment in Tricity, and I showed them elegant finishing 
materials used in the project. The living room and the kitch-
en with the dining room are meeting places not only for the 
household members. Tosia’s grandfather (Tosia is the young-
er child) lives 600 kilometres away, in the south of Poland, 
so he comes to visit not only for an afternoon tea. A huge 
table in the dining room allows the mistress of the house to 
entertain the whole family – already at the very beginning 
of our cooperation the owner mentioned that she likes when 
the whole family gathers and eats meals together.
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I also wanted for each of the household members to have a separate 
wardrobe – the size of the living area allowed for that. Each of the ward-
robes represents a different style and features different colours – the son 
has navy blues and greys, the daughter – powder pinks, the master of 
the house – manly greys, and the mistress of house – black velvet. The 
owners’ bedroom is yet another element of the elegant retreat. There, 
the view of the hills stretches in all its glory. Children’s rooms brought 
me a lot of satisfaction as well, especially when it came to choosing retro 
posters from the Monte Carlo Rally for Kuba’s room. Furnishing the 
Little Princess’ room evoked many positive emotions too. 

I remember when the investor discovered a lamp made of genuine 
bird feathers in a shop. I can still recall his joy and satisfaction when we 
decided that it was a perfect choice for the room of his little daughter. 
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MASZ 50 000 POWODÓW…
Jeden z polskich alpinistów powiedział, że marzenia, które nie są 

realizowane, stają się zabójstwem. Bo taki niespełniony człowiek na starość 
robi się bardzo trudny do zniesienia. A przecież to, co wydaje się nierealne, 

czasami jest bliżej, niż myślisz. Dobrym tego przykładem jest Porsche.

tekst: Anna Nazarowicz  zdjęcia: Mat. prasowe
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„Operacja Słoń” to film z 1995 roku, którego akcja rozgry-
wa się podczas wojny w Wietnamie. Amerykańskie 
wojsko ma za zadanie bezpiecznie przetransporto-

wać do małej wioski chłopca oraz wielkiego słonia. Cała misja 
obfituje w różne perypetie, ale w pamięci szczególnie zapada 
scena, w której jeden z bohaterów przyznaje: robię to, abym za 
kilka lat, patrząc na swoje życie z lotu ptaka, mógł powiedzieć, 
że zrobiłem coś naprawdę fajnego.

Klienci Porsche Centrum Sopot, patrząc za jakiś czas na 
swoje życie z lotu ptaka, z pewnością będą mieć równie piękny 
widok. Bo właśnie tu, na polskim wybrzeżu, znajduje się salon 
Porsche, będący miejscem wyjątkowym. Niech najlepszym tego 
dowodem będzie fakt, że odnotowuje on najwyższą sprzedaż 
samochodów tej marki w kraju. To za sprawą klientów, którzy 
przyjeżdżają tu z całej Polski, aby zrealizować swoje długo 
wyczekiwane marzenie. Fakt, motoryzacja ma wyjątkową siłę 
przyciągania. Magii pięknych aut ulegamy bez względu na wiek, 
płeć czy też status społeczny. Dziś drzwi do świata Porsche 
uchylają się nieco mocniej. Również dla tych, którzy do tej pory 
o własnym egzemplarzu nawet bali się pomyśleć. Bo właśnie 
teraz, kupując nowe Porsche Cayenne, otrzymasz w Porsche 
Centrum Sopot na start aż 50 000 zł upustu od ceny wyjściowej. 
To naprawdę spora suma, którą możesz przeznaczyć na dowol-
nie wybrany przez siebie cel. I wcale nie musi być on związany 
z utrzymaniem właśnie nabytego przez Ciebie modelu Cayenne. 
Bowiem wraz z jego zakupem otrzymujesz jeden z trzech pre-
zentów przygotowanych przez Porsche Centrum Sopot. Pierw-
szy z nich to dwa bezpłatne przeglądy z wymianą wszystkich 
płynów. Każdy Porsche Centrum Sopot wykona go dla Ciebie 
co 30 000 kilometrów lub co dwa lata. A to oznacza, że przez 
cztery pierwsze lata od momentu zakupu nie ponosisz żadnych 
kosztów związanych z utrzymaniem Twojego Porsche w szczy-
towej formie. Jedyne, co musisz zrobić, to przyjechać do serwisu. 
Na tym jednak nie koniec niespodzianek. Drugą, którą możesz 
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wybrać, jest przedłużona, czteroletnia gwarancja. Święty spokój 
nie ma ceny.  A wybierając tę opcję, zyskujesz święty spokój na 
okrągłe cztery lata. Pozostaje czerpać radość z jazdy nowym 
Porsche Cayenne. Resztą zajmie się dział serwisu Porsche. 
Jednak, jak mawiał Stanisław Jerzy Lec, można zamknąć oczy 
na rzeczywistość, ale nie na wspomnienia. Dlatego do wyboru 
masz również udział w niezapomnianym wydarzeniu, jakim 
jest test całej gamy modelowej Porsche na torze Silesia Ring 
w Kamieniu Śląskim. Nie jest to jednak zwykły tor, a najnowo-
cześniejszy tego typu obiekt w kraju, spełniający surowe wymogi 
Porsche. Co to oznacza? Ponad 3,6 km nowego asfaltu, 7 różnych 

ANNA NAZAROWICZ
Słabość do samochodów ma zaszytą w głowie, bo serca nie 
ma – jest turbosprężarka. Tata uparcie karmił ją bezcenną 
wiedzą, sadzał za kierownicą samochodu jeszcze zanim 
wsiadła na rower. Dziś pociąga ją wszystko, co ma cztery 
koła, a każdy z samochodów darzy wielkim uczuciem. 
Autorka bloga „Panie wiozą Panów”:  
www.paniewiozapanow.pl.
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konfiguracji i minimalna szerokość wynosząca 12 metrów. To 
niepowtarzalna okazja, aby podczas jazdy bez jakichkolwiek 
ograniczeń sprawdzić swoje umiejętności za kierownicą 25 mo-
deli Porsche, m.in. kultowej 911 GTS, 911 GT3, Panamery Turbo, 
czy też Cayenne GTS. Przekonaj się, jak to jest prowadzić jedne 
z najszybszych samochodów dostępnych na rynku podczas jazdy 
na torze, kiedy jesteś tylko Ty, maszyna oraz adrenalina wydzie-
lająca się falami.

Możesz więc do końca swoich dni zastanawiać się, jak 
wygląda życie zza kierownicy Porsche. Ale możesz też już dziś 
przekonać się o tym na własnej skórze. Tylko teraz masz 50 000 
powodów aby to zrobić, zwłaszcza że liczba egzemplarzy obję-
tych tą akcją jest ograniczona. Bo podobno żyje się tylko raz, ale 
jak zrobisz to dobrze, ten jeden raz wystarczy. 

In English 

YOU HAVE 50 000 REASONS…
One of Polish alpinists said that dreams that are not fulfilled be-
come a murder. Because the older such an unfulfilled person gets, 
the more difficult to put up with they become. Yet what seems 
unreal and unattainable can be closer than we think. A good 
example thereof is Porsche.

“Operation Dumbo Drop” is a film from 1995, the plot of which 
takes place during the Vietnam War. American army is tasked 
with a mission to transport a boy and a giant elephant to a small 
village. The mission is fraught with adventures, but what leaves 
the greatest impression on the viewer is the scene in which one of 
the protagonists admits he’s doing it so that in a few years’ time he 

will be able to look at his life from a perspective and say 
that he’s done something really cool.

Clients of Porsche Centrum Sopot, looking at their 
lives from the perspective of time, will certainly see 
an equally beautiful view. Because it is there, on the 
Polish coast, that the Porsche salesroom is located, and 
it’s an exceptional place. It’s enough to mention that it 
boasts the highest sales of the make in Poland. And it’s 
all thanks to clients who come there from all over the 
country to make their long‑awaited dream come true. 
Indeed, the automotive industry does have an excep‑
tional power of attraction. We succumb to the magic of 
beautiful cars irrespective of our age, sex or social status. 
Today, the door to the world of Porsche cracks open even 
wider. Also for those who up until now have feared to 
even think about their own model. Because now, if you 
buy a new Porsche Cayenne in Porsche Centrum Sopot, 
you will receive 50000PLN discount off the base price. 
It’s quite a considerable sum that you can spend as you 
please, not necessarily on the maintenance of your newly 
bought Cayenne – together with the car, you get one of 
three gifts prepared by Porsche Centrum Sopot. The first 
one of them are two free car inspections with change of 
all fluids. Each of the two inspections will be performed 
for you by Porsche Centrum Sopot after every 30 000 
kilometres or every two years. This means that for the 
first four years after the purchase you won’t bear any 
costs connected with maintaining your Porsche in top 
condition. The only thing you have to do is to come to 
the service point. But that’s not all. Another option you 
can choose is a prolonged, four‑year guarantee. Peace 
of mind is priceless. And by choosing this option you 
present yourself with four long years of peace. All is left 
for you to do is to enjoy driving in your new Porsche 
Cayenne, and the rest will be taken care of by Porsche’s 
service department. And last but not least – as Stanisław 
Jerzy Lec used to say, you can pretend not to see the 
reality but never the memories. That’s why the last of the 
three options is participation in an unforgettable event, 
namely in the test of the whole range of Porsche models 
on the Silesia Ring track in Kamień Śląski. By no means 
is it an ordinary track – it’s the most modern object of 
this type in the country and it meets Porsche’s strict re‑
quirements. And what does it mean? Over 3,6 kilometres 
of new asphalt, seven different configurations and a min‑
imal width of 12 metres. It’s a once‑in‑a‑lifetime opportu‑
nity to check your skills during an unconstrained drive 
behind the wheel of 25 models of Porsche, including 
the legendary 911 GTS, 911 GT3, Panamera Turbo or 
Cayenne GTS. Find out for yourself what it is like to 
sit behind the wheel of one of the fastest cars available 
on the market during a drive on the track, where there’s 
only you, the machine and high levels of adrenaline.

You can wonder for the rest of your days what life 
looks like from behind the wheel of a Porsche. But 
you can also find out for yourself. Only now you 
have as many as 50 000 reasons to do it, especially 
that the number of qualifying models is limited. It 
is said that you live only once, but if you do it well, 
this one time is enough. 
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LOOKBOOK 
NOWEJ 
KOLEKCJI
Łukasza Jemioła

FOTOGRAF photographer:  Gosia Turczyńska/New Order Warsaw
STYLIZACJA stylist: Alicja Werniewicz
MODELKA model: Ania Kisiel/Model Plus
MAKIJAŻE mak  e  -up: Wilson/Warsaw Creatives
FRYZURY hair: Adrian Lasota/Lasota Hair Design
PRODUKCJA production: Sandra Ostanek

Nowa kolekcja marki Łukasz Jemioł na 
sezon wiosna/lato 2017 właśnie ujrzała 
światło dzienne. Zdjęcia najnowszych 
ubrań są już do obejrzenia i kupienia 
w butikach. Co tym razem zaserwował 
nam znany projektant?
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Najnowsze projekty Jemioła to tak zwana sportowa 
elegancja – klasyczny, nieco wyrafinowany styl z naci-
skiem na wygodę. Wśród zwiewnych strojów, których 

bazą jest prosty, koszulowy krój, znajdziemy różne kombinacje 
miejskiego looku, odpowiednie na różne okazje. Długie, prze-
wiewne koszule można łączyć z prostymi dżinsami, szlafroki 
i szmizjerki narzucić na wierzch, a oversize'owe sukienki łączyć 
z obuwiem na płaskim obcasie. Na wierzch zarzucić możemy 
przebojową kurtkę typu bomber, marynarkę w paski czy miękki 
sweter. Na uwagę zasługują też kobiece garnitury, idealne do 
pracy tudzież na oficjalne wyjście. Wszystkie propozycje od pro-
jektanta znajdziemy w lookbooku najnowszej kolekcji, do które-
go zdjęć autorką jest Gosia Tuczyńska z New Order Warsaw.

Ten lookbook to moje wyobrażenie o współczesnej kobiecie – 
powiedział Łukasz Jemioł. Nowa kolekcja projektanta dostępna 
jest w jego butikach w Warszawie, Łodzi i Poznaniu oraz online 
na jemiol.com. 

In English 

LOOKBOOK OF THE NEW COLLECTION 
BY ŁUKASZ JEMIOŁ
A new collection by Łukasz Jemioł for the spring/summer season 
2017 has just seen the light of day. Pictures of the newest clothes 
can already be seen and bought in boutiques. What has the 
famous designer regaled us with this time?

The latest Jemioł’s designs belong to the so‑called sporty 
elegance – a classic, somewhat sophisticated style with an 
emphasis on comfort. Amongst airy clothes, based on a simple 
shirt‑like cut, we will find various combinations of city look, 
suitable for every occasion. Long airy shirts can be combined 
with simple jeans; dressing gowns and shirtdresses can be worn 
on top, whereas oversize dresses can be combined with flat 
shoes. On top, we can wear a feisty bomber jacket, a striped 
jacket or a soft jumper. What deserves attention are women’s 
suits, perfect for work or formal outings. All the designer’s 
ideas can be found in the lookbook of the newest collection,  
the pictures to which were taken by Gosia Tuczyńska from  
New Order Warsaw.

“This lookbook reflects my concept of a modern woman,” said 
Łukasz Jemioł. His new collection is available in boutiques in 
Warsaw, Łódź and Poznań, as well as on‑line at jemiol.com. 
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STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ 
IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA 

REGULAR SECTION OF LODZ WLADYSLAW REYMONT AIRPORT

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

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

PRZ Y LOT Y

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

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

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

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

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

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

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

DNI 
DAYS

OKRES 
DATA

ODLOT
DEPARTURE

PRZYLOT
ARRIVAL

NUMER 
LOTU 

FLIGHT NUMBER

T YP 
SAMOLOTU 
AIRCRAFT TYPE

PRZEWOŹNIK
CARRIER

ODLOT Y

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

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

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

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

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

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

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

DNI 
DAYS

OKRES 
DATA

ODLOT
DEPARTURE

PRZYLOT
ARRIVAL

NUMER 
LOTU 

FLIGHT NUMBER

T YP 
SAMOLOTU 
AIRCRAFT TYPE

PRZEWOŹNIK
CARRIER






