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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.

Aktorka, dramaturg, reżyserka. 
Ukończyła krakowską PWST, 
została zaangażowana do 
Teatru Starego w Krakowie, 
później dołączyła do zespołu 
TR Warszawa. 

In English 
An actress, dramatist and 
director. She finished the PWST 
National Academy of Theatre 
Arts in Krakow, worked at the 
Stary Theatre in Krakow and 
joined the team of TR Warszawa. 

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.

Redaktor naczelny. Pisze 
głównie o muzyce i turystyce, 
o tym pierwszym również na 
blogu 140db.pl. Kiedyś zostanie 
gwiazdą rocka, ale póki co 
śpiewa w chórze.

In English 
The chief editor. He writes 
mainly about music and 
tourism, also on the blog 140db.
pl in the case of the former. One 
day he will become a rock star, 
but for the time being he sings 
in a choir.

Obserwuje, a potem opisuje 
i komentuje. Głównie sport, 
ale ma w swoim dorobku dwie 
powieści. Na co dzień dziennikarz 
NC+, ale też prezenter wiadomości 
w TVN i TVN24. 

In English 
He observes and then describes 
and makes comments. Mainly 
about sport, but he has two novels 
to his credit too. On a regular 
basis, he is a journalist at NC+ and 
newscaster at TVN and TVN24.

Człowiek pracy, gdańszczanin z wy-
boru. Choć większość zna go jako 
żeglarza i Mistrza Olimpijskiego, 
to ma w rękawie jeszcze kilka asów. 
Jest biznesmenem, społecznikiem, 
prezesem Fundacji Gdańskiej. 

In English 
A working man and a citizen  
of Gdansk by choice. Most of us 
know him as a sailor and an Olym-
pic Champion, but he has several 
more aces up his sleeve. He is 
a businessman, a social activist and 
the CEO of Gdansk Foundation.

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

MATEUSZ  
KUSZNIEREWICZ

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

WOJCIECH 
KUCZOK

KATARZYNA
WARNKE

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.

Gdyby nie było muzyki, jej życie 
nie miałoby sensu. Pasjonatka 
radia i klimatu retro, kolekcjon-
erka płyt, okularów i torebek. 
Od wielu lat związana z radiową 
Trójką. O muzyce i radiu pisze 
także na blogu.

In English 
Without music her life would 
be completely meaningless. 
A radio and retro style aficio-
nado. Collects music albums, 
sunglasses and purses. For years 
has been related to Polish Radio 
Programme 3. Writes on music 
and radio on her blog.

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.

Dziennikarz i dramaturg. 
Rocznik 90-ty. Pół życia spędził 
w teatrach, jeszcze więcej 
w salach kinowych. To jego 
domy. Wszystko co możliwe 
przelewa na papier.

In English 
A journalist and dramatist. Born 
in 1990. He spent half of his life 
in theatres and even more in 
cinema auditoria. They are his 
houses. He commits everything 
he can to paper.

Znawca smaków, współtwórca 
Akademii Kulinarnej Fumen-
ti. Przeszedł przez wszystkie 
szczeble branży gastronomicznej. 
Współautor książki „Gastrobanda. 
Wszystko, co powinieneś wiedzieć, 
zanim wyjdziesz coś zjeść”.

In English 
Maven of tastes, co-founder of 
the “Fumenti” Culinary Acade-
my. He went through all stages of 
the food industry. Co-author of 
the book “Gastrobanda. Wszyst-
ko, co powinieneś wiedzieć, 
zanim wyjdziesz coś zjeść”.

JACEK 
GÓRECKI

KATARZYNA
ZDANOWICZ

ANNA 
NAZAROWICZ

KAMIL
SADKOWSKI

ALEKSANDRA 
BUDKA

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”. 



W dobie pędu krajów Unii Europejskiej Norwegia pozostaje 
państwem, w którym czas w pewnym momencie się zatrzymał. 
Ta tętniąca naturą kraina jest coraz częściej odwiedzana przez 
Polaków. Żądni poznania nowych przygód, obcowania z dziką 

przyrodą i spokoju, wybierając się w tę zagraniczną podróż 
powinni odpowiednio się do niej przygotować.

tekst: Ewelina Szul   zdjęcia: Corona-Fishing, www.corona-fishing.pl

NORWEGIA  
DLA ŻÓŁTODZIOBÓW
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O jczyzna Wikingów potrafi za-
skakiwać. Z całą pewnością wie 
o tym ten, kto takową podróż 

już odbył. Dlatego o garść porad popro-
siliśmy Remigiusza Kopieja, właściciela 
firmy Corona Fishing. To stały bywalec 
malowniczych fiordów, który od kilku 
lat organizuje wyprawy survivalowo-
-wędkarskie do Norwegii i Szwecji.

Jak pewnie większość z nas zdaje sobie 
sprawę, Norwegię jako kierunek podróży 
wybierają nie ci, którzy pragną zwiedzać 
zabytki, jadać w restauracjach i odpoczy-
wać w komfortowych hotelach. To kraj 
przyciągający tych, którzy podróżując 
poza utartym szlakiem poszukują dzikiej 
przyrody, wspaniałych widoków i samot-

ności. Jednak zetknięcie z rzeczywistością północy może się 
okazać dla niektórych dużym zaskoczeniem.

Od deszczu do upału
Najważniejszą sprawą, o jakiej należy pamiętać, jest z pewno-
ścią kapryśna aura. Norweskiej pogody nie da się przewidzieć, 
ale... zmokniemy na pewno. Kiedy i jak długo będzie padać? 
Z tym już gorzej, gdyż aura zmienia się z godziny na godzinę. 
Dlatego decydując się na wyprawę do tego kraju zabieramy cały 
komplet odzieży przeciwdeszczowej i sprawdzony, nieprzecie-
kający namiot. Dobrym pomysłem jest też zapakowanie przed 
wyjazdem wszystkich przedmiotów narażonych na działanie 
wilgoci w folię lub woreczki strunowe.

Tak, przymiotem norweskiej pogody jest jej deszczowość 
i zmienność, ale właśnie to pozwala nam w pełni chłonąć tę 
dziewiczą naturę. W tak nieprzewidywalnych warunkach 
przydatny może także okazać się izolacyjny koc termiczny, który 
ochroni organizm przed nocnymi chłodami. Nie jest przesadą 
zabranie ze sobą na wyjazd w lipcu czy sierpniu ciepłych weł-
nianych skarpet czy zimowej czapki. Świetnie sprawdza się też 
bielizna termiczna.



KAŻDY, KTO PRZEŻYŁ TAKĄ WYPRAWĘ 
WIE, ŻE PO KILKU GODZINACH MARSZU 
ZACZYNA NAM CIĄŻYĆ NAWET SZPILKA. 
DLATEGO TAK WAŻNY JEST ETAP 
PRZYGOTOWAŃ – ZABIERAMY ZE SOBĄ 
TYLKO TE RZECZY, KTÓRE NA PEWNO 
WYKORZYSTAMY. 

PODRÓŻE
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metrowe wędrówki podczas obcowania z naturą. Do pakowania 
plecaka trzeba podejść więc strategicznie i zabrać ze sobą tylko 
niezbędne rzeczy.

Każdy, kto przeżył taką wyprawę wie, że po kilku godzinach 
marszu zaczyna nam ciążyć nawet szpilka. Dlatego tak ważny 
jest etap przygotowań – zabieramy ze sobą tylko te rzeczy, któ-
re na pewno wykorzystamy. W przeciwnym razie już po kilku 
dniach zaczniemy pozbywać się balastu, wyrzucając wszystko, 
co niepotrzebne.

Są oczywiście pewne elementy ekwipunku, które zawsze po-
winny znaleźć się w naszym plecaku, jak np. rozpałka, mapa lub 
GPS, apteczka. Przy kompletowaniu reszty ekwipunku wybieraj-
my rzeczy wielofunkcyjne. Jeśli chcemy zabrać gwizdek, to taki, 
który jest wyposażony przy okazji w kompas czy termometr. 
Zamiast całego zestawu naczyń zapewne wystarczy nam nóż 
i kubek termiczny.

Okiem eksperta – przydatne informacje
Każdy, kto już obcował z norweską naturą, ma na nią swoje nie-
zawodne metody. Osoby, które pierwszy raz wybierają się w po-
dróż, powinny posłuchać kilku wartościowych rad eksperta.

Jeśli mówimy o odpowiednim obuwiu, to absolutne mini-
mum stanowią dwie pary, ale dla pewności możemy zabrać trzy, 
a nawet cztery. Wśród nich koniecznie muszą znaleźć się spe-
cjalistyczne buty górskie sięgające za kostkę. Na kamienistych 

Ubrania chroniące przed deszczem 
i zimnem to podstawa, ale na tym nie 
koniec. Najbardziej bowiem zaskakujące 
w norweskiej pogodzie są dobowe wahania 
temperatur. – Podczas mojej pierwszej wi-
zyty w Norwegii to właśnie pogoda okazała 
się największym zaskoczeniem. Nie chodzi 
tu nawet o dobowe wahania temperatur, 
lecz o samą jej nieprzewidywalną zmien-
ność – mówi Remigiusz Kopiej. – Każdy 
podróżnik powinien być przygotowany, że 
po zimnej nocy może nadejść upalny dzień 
z temperaturą do 30 stopni Celsjusza, także 
pakując się warto obok ciepłych rzeczy 
zabrać ze sobą szorty i krem z mocnym 
filtrem, aby móc w spokoju cieszyć się 
urokami tego kraju – podsumowuje.

Pierwsze kroki
Pod hasłem wyjazdu do Norwegii kryje 
się jedna najważniejsza rzecz – wielokilo-
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zdradliwych szlakach bardzo łatwo o urazy. I tu uwaga – to wła-
śnie ten produkt, na który warto wydać nieco więcej pieniędzy. 
Dlaczego? – W pierwszą podróż zabrałem ze sobą obuwie, które 
w polskich warunkach całkiem nieźle się sprawdziło. Tak więc 
tym większym szokiem było dla mnie, kiedy po kilku dniach 
intensywnych wędrówek po norweskich bagnach moje buty zwy-
czajnie się rozpadły – wyjaśnia Kopiej.

Bardzo ciekawym gadżetem, szczególnie w Norwegii, jest tzw. 
czajnik irlandzki. – Urządzenie to umożliwia gotowanie bez roz-
palania ognia, np. w wejściu do namiotu. Możliwość cieszenia 
się kubkiem ciepłej herbaty po kilku deszczowych dniach pod 
namiotem to rzecz bezcenna – tłumaczy Remigiusz Kopiej.

Bardzo dużym ułatwieniem dla podróżnych w Norwegii jest to, 
że nie muszą się oni martwić o źródło świeżej wody. Jest ona tak 
czysta, że spokojnie można pić ją prosto z rzeki, „przesączoną przez 
skałę”. Mniej odważni mogą oczywiście zaopatrzyć się w specjalne 
filtry do wody. Warto zostawić sobie jedną plastikową butelkę po 
napoju, którą będziemy uzupełniać podczas kolejnych postojów. 

Tu ważna uwaga od naszego eksperta: – 
Nigdy nie pijemy wody stojącej, choćbyśmy 
nie wiem jak byli spragnieni. Może się to 
skończyć ciężką grypą żołądkową, a wtedy 
potrzebnych będzie co najmniej kilka dni 
odpoczynku, aby odzyskać siły.

Ostatnia pozycja trafiła na tę listę 
błyskawicznie po pierwszym powrocie 
z Norwegii. Otóż, jak się okazuje, nawet 
tak daleko na północy są komary, i to wy-
jątkowo dokuczliwe. Tak więc koniecznie 
zabieramy środek przeciw tym owadom 
i to z dużą zwartością „DEET”, czyli 
substancji chemicznej odpowiedzialnej za 
odstraszanie moskitów.

Na koniec kilka słów o tym, co możemy 
zostawić w domu. Jeśli zabierzemy ze 
sobą np. słownik czy rozmówki polsko-
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-norweskie, posłużą nam co najwyżej 
do rozpalenia ogniska. Wszyscy w Nor-
wegii, od najmłodszych po najstarszych, 
posługują się biegle językiem angielskim. 
Raczej nie przyda nam się też latarka, 
gdyż noce są niezwykle jasne. Skórę za to 
może uratować nam… worek na śmieci. 
– W Norwegii obozowanie dopuszczone 
jest tylko w wyznaczonych miejscach. 
Nawet w największej głuszy nietrudno 
jest znaleźć takie punkty, a w pobliżu 
nich pojemniki na śmieci. Sprzątnięcie 
po sobie to nie grzeczność, a obowiązek. 
Często też można natknąć się na patrole 
leśników, a jeśli jest jedna rzecz, której 
o Norwegii wiedzieć nie chcecie, to jest 
nią wysokość tamtejszych mandatów – 
kończy nasz rozmówca. 

In English 

NORWAY FOR BEGINNERS
In the era of the hectic members of the Eu-
ropean Unions, Norway remains a coun-
try in which time has been standing still 
for a while now. The land, pulsing with 
nature, is visited by Poles more and more 
frequently. Yearning for new adventures, 
communing with nature and some peace 
and quiet, travellers should remember 
about appropriate preparation before em-
barking on the journey. 

The homeland of the Vikings can be very 
surprising. Everyone who has already 
been there knows about it. That is why we 
asked Remigiusz Kopiej, the owner of the 
company Corona Fishing, for a couple 
of tips. He’s a frequent visitor of pictur-
esque fiords who has been organizing 
survival-fishing escapades to Norway 
and Sweden for several years. As most of 
us probably know, Norway is chosen as 
a destination not by those who want to do 
some sightseeing, eat at restaurants and 
rest in comfortable hotels. It’s a country 
that attracts those who – travelling off 

the beaten track – look for wilderness, 
awe-inspiring landscapes and solitude. 
But the encounter with the northern reali-
ty can be a huge surprise for some of us.

From rain to heat waves
The most important thing that we should 
keep in mind is definitely changeable 
weather. Weather in Norway cannot be 
predicted, but one thing is certain – we 
will get wet. When will it rain and for 
how long – this might be a little bit 
trickier, because weather conditions can 
change drastically within an hour. So, as 
we decide to go to this country, we have to 
take a whole set of rainproof clothes and 
a dependable waterproof tent. Another 
good idea would be packing all objects 
that are not water-resistant into a foil or 
a string bag. Yes, the weather in Norway is 
rainy and changeable, but because of that 
we can enjoy pristine nature to the fullest. 
What can also prove useful in such un-



predictable conditions is an insulating blanket that will protect 
our bodies from chilly nights. It certainly wouldn’t be going too 
far to take warm woollen socks or a winter cap, even if we travel 
to Norway in July or August. Thermal underwear can also come 
in handy. Clothes protecting from rain and cold are a must, but 
it’s only the beginning. The most surprising thing about the 
Norwegian weather are circadian fluctuations in temperatures. 
“During my first visit in Norway, it was precisely the weather 
that turned out to be the greatest surprise. And it’s not so much 
about the fluctuations in temperatures as such, but rather about 
the unpredictable changeability itself,” says Remigiusz Kopiej. 
“Each traveller should be aware that after a cold night there may 
come a very hot day, and that temperatures may reach 30°C, so it 
is worthwhile to pack not only warm things, but also shorts and 
a good sunscreen, so as to enjoy the country’s charms in peace 
and quiet,” he sums up.

First steps
What is also an important part of any trip to Norway are very 
long hiking escapades. That is why we should approach our 
packing strategically, and take only indispensable things.

Everyone who lived through such a hiking challenge knows 
that after several hours of marching we start to feel the burden of 
every single thing, even if it’s a needle. That is why the prepara-
tion stage is so important – we should take only those things that 
we will definitely use. Otherwise, already after a few days, we’ll 
start to gradually dispense of all unnecessary ballast, throwing 
away all redundant things. Of course, there are some elements of 
equipment that should always be in our backpack, for example 
kindling, a map or a GPS, and the first aid kit. As we assemble 
the rest of our equipment, it would be worthwhile to pick only 
multifunctional things. If we want to take a whistle, then it 
should have an in-built compass or a thermometer. Instead of 
the entire set of tableware and cutlery, it’s enough to take one 
knife and a thermal cup.

Useful information
Everyone who has already experienced Norwegian nature has 
their own methods of dealing with it. People who go to Norway 
for the first time should listen to a couple of valuable tips from 
an expert.

When it comes to appropriate shoes, two pairs are the bare 
minimum, but for good measure we can take three or even four 
pairs. One of them should be specialist mountain shoes that cov-
er our ankles. It’s very easy to get hurt on stony and treacherous 
roads. And, what is important, it’s precisely on this product that 
we should spend a little more money. Why? “When I went on my 
first trip to Norway, I took shoes that were quite reliable in the 
Polish conditions. So I was even more shocked when after several 
days of intensive hiking through Norwegian swamps they simply 
fell apart,” explains Kopiej. 

A very interesting gadget, especially in Norway, is the so-
called Irish kettle. “This device allows for cooking without 
a bonfire, for example in the entrance to the tent. The possibility 
to enjoy a cup of hot tea after several rainy days spent under 
a tent is a priceless thing,” explains Remigiusz Kopiej.

A huge facilitation for travellers in Norway is that they don’t 
have to worry about fresh water. It is so clean that it can be 
drunk straight from a river, “filtered though rocks.” Those less 
courageous can obviously buy some special filters. It’s worth-
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while to have one empty plastic bottle 
which we can refill on our way during 
stopovers. And here’s an important tip 
from our expert, “Never drink stagnant 
water, irrespective of how thirsty you 
are. It can end up with a serious case of 
stomach flu, and then you’ll need at least 
several days to recover.”

The last point was added to the list im-
mediately after returning from Norway. 
As it turns out, even at the furthest north 
there are mosquitoes, and exceptionally 
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bothersome at that. That is why we defi-
nitely should pack a repellent with a high 
content of DEET, a chemical substance 
responsible for repelling mosquitoes.

Last but not least, several words about 
what we can leave at home. If we take 
a dictionary or a Polish-Norwegian 
phrasebook, they will end up in a bonfire. 
Everyone in Norway, from the youngest 
to the oldest people, speak fluent English. 
We won’t need a torch either, because 
nights tend to be very bright. 

What can save our neck is… a garbage 
bag. “In Norway, camping is permitted 
only in designated areas. Even in the 
midst of the thickest wilderness, it’s not 
hard to find such points, and they are 
always equipped with trashcans. Clean-
ing up after ourselves is not a courtesy 
but an obligation. You can often meet 
foresters patrolling the area, and if there’s 
one thing that you certainly don’t want 
to learn about Norway, it is the height of 
their fines,” concludes our expert. 
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II wojna światowa w Polsce to nie tylko 
Westerplatte i Powstanie Warszawskie. 

Fizyczne pozostałości po umocnieniach, 
przeważnie niemieckich, to okazja  

na doświadczenie historii na własne oczy.

tekst: Jakub Milszewski   zdjęcia: Edyta Bartkiewicz

Porozsiewane po Polsce stare bunkry, schrony i inne 
pozostałości wojskowych umocnień to gratka nie tylko 
dla amatorów podróży z dreszczykiem, ale także dla tych, 

którzy chcą dowiedzieć się nieco więcej o naszej, nie tak znowu 
odległej, historii. Dodajmy także, że na odkrycie czekają rów-
nież nie mniej fascynujące tajemnice niż ta dotycząca owianego 
legendą złotego pociągu. Zapraszamy na krótką wycieczkę po 
najbardziej okazałych niemieckich konstrukcjach z czasów II 
wojny światowej, które dostępne są dla zwiedzających.

Schron w Stępinie-Cieszynie
W 1940 roku między wsiami Stępina i Cieszyna na Podkarpaciu 
niespodziewanie pojawili się robotnicy. W ruch poszły łopaty, 
potem ciężki sprzęt. Mówiło się, że swoje prace rozpoczęła tu 
firma chemiczna Askania Werke z Berlina, ale cała inwestycja 
była podejrzanie dobrze strzeżona. Nie bez powodu, bo po roku 
prac zamiast fabryki chemikaliów z ziemi wyrósł kompleks 
bunkrów. Potężny i przygotowany na najgorsze.

Organisation Todt, niemieckie konsorcjum, którego zadaniem 
było wybudowanie na terenie III Rzeszy obiektów wojskowych, 
wykonało swoją robotę aż nadto dobrze. Kompleks w Stępinie-

-Cieszynie został nazwany Anlage Süd i został pomyślany jako 
jedna z głównych kwater samego Hitlera. Składał się z dwóch 
tuneli schronowych, w których stacjonować mogły pociągi szta-
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bowe führera. Jeden znajdował się w Strzyżowie. W sierpniu 1941 
roku zawitał do niego pociąg Hitlera, noszący znamienną nazwę 

„Amerika”. Dowódca III Rzeszy przyjechał nim na spotkanie 
z Mussolinim, które odbyło się w drugim schronie, na terenie 
Stępiny. Ten schron miał 393 metry (nieco mniej niż bratnia 
konstrukcja w Strzyżowie), a grubość jego ścian przekraczała 
dwa metry. Z zewnątrz wygląda okazale, ale nie imponująco. Jego 
zaokrąglona kopuła miała uniemożliwić trafienie bombą lotniczą. 
Schron był także zabezpieczony przed atakiem chemicznym. Obu 
konstrukcjom towarzyszyły inne – magazyny, zaplecze technicz-
ne, a nawet trawiaste lądowisko dla samolotów.

Nie sądźcie jednak, że Hitler lubił przebywać w surowych 
warunkach. Na terenie kompleksu znajdowała się także 
drewniana willa, którą zajmowali najwyżsi rangą. Willi już nie 
ma, ale schrony przetrwały. Co tu dużo mówić – niemiecka 
solidność jest znana na całym świecie. Po wojnie część z nich 
pełniła rolę magazynów a nawet pieczarkarni. Obecnie są udo-
stępnione zwiedzającym.

Sztolnia Arado w Kamiennej Górze
Kto by pomyślał, że sztolnia na Dolnym Śląsku stanie się areną 
niezwykłych eksperymentów. Wydrążone przez robotników 
przymusowych i więźniów obozów koncentracyjnych podziemne 
korytarze i hale w miejscowości Kamienna Góra zostały okrzyk-
nięte mianem laboratorium Hitlera. Najlepiej zachowany obiekt, 
noszący nazwę Sztolnia Arado, był jednym z tych, które objęte 
były podczas II Wojny Światowej klauzulą najwyższej tajności.

Flugzeugwerke Arado to nazwa niemieckiej fabryki produku-
jącej samoloty, która wsławiła się jako jedna z pierwszych, której 
udało się zastosować napęd odrzutowy. Od nazwy firmy swoją 
nazwę wzięła udostępniona obecnie zwiedzającym Sztolnia 
Arado – jej odwiedzenie bardzo polecamy, połączone jest bo-
wiem z niesamowitą inscenizacją, o której na pewno będziecie 
opowiadać znajomym. Sztolnia była podobno miejscem ekspe-
rymentów, jakie Arado prowadziła nad samolotem dalekiego za-
sięgu. Niemcy próbowali ponoć rozwinąć zapoczątkowany przez 
inżynierów Junkersa pomysł samolotu typu „latające skrzydło”, 
czyli pozbawionego wyodrębnionego korpusu (z której korzy-
stają choćby niektóre współczesne samoloty niewykrywalne 
przez konwencjonalne radary). Sam kompleks kryje jednak dużo 
więcej tajemnic i eksponatów. Decydując się na pokonanie trasy 
turystycznej „Projekt Arado. Zaginione laboratorium Hitlera” 
odkryjecie także między innymi części pocisku V-1 i rakiety V-2, 
radaru i enigmy. Staniecie się częścią tajemnicy.

Wilczy szaniec
Jeśli chce się podbijać ZSRR, to trzeba mieć dobrze przygotowane 
miejsce, z którego można by wojskami dowodzić. I to najlepiej nie 
w Berlinie, a gdzieś bliżej frontu, wszak Hitler podczas II wojny 
światowej nie miał do dyspozycji telefonów satelitarnych i szyb-
kiego łącza internetowego. Pobudowano więc Wilczy Szaniec.

O jego lokalizacji zdecydował ponoć Fritz Todt, od którego 
nazwiska swoją nazwę wzięła odpowiedzialna za takie działania 
budowlane Organisation Todt. Ponoć niepozorny doktor lubił 
wypoczywać w gierłoskich lasach. Przyszło mu zresztą nawet 
zginąć w katastrofie lotniczej na terenie należącego do Wilczego 
Szańca lotniska Kętrzyn Wilamowo. 

Kiedy w 1940 roku zaczęły się pierwsze prace budowlane, Hitle-
rowcy skorzystali ze sprawdzonej przykrywki – i tutaj posłużono 

się śpiewką o budowie kompleksu fabrycznego firmy chemicznej 
Askania. W ciągu roku powstała kwatera tymczasowa, która już 
była imponująca. W jej skład wchodziły bunkry, baraki, pomiesz-
czenia dla wysokich rangą funkcjonariuszy (w tym oczywiście dla 
samego führera) oraz całe niezbędne dla stałego funkcjonowania 
bazy zaplecze. Potem Wilczy Szaniec systematycznie rozbudowy-
wano oraz usprawniano. Kompleks nigdy nie został dokończony 

– przebieg wojny zaskoczył pewnych siebie hitlerowców, którzy 
opuścili go ostatecznie w styczniu 1945 roku, kiedy generał Hoss-
bach bez wiedzy führera wydał rozkaz wycofania wojsk z Mazur. 
Sam Hitler, po spędzeniu w Wilczym Szańcu ponad 800 dni 
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POROZSIEWANE PO POLSCE STARE 
BUNKRY, SCHRONY I INNE POZOSTAŁOŚCI 
WOJSKOWYCH UMOCNIEŃ TO GRATKA 
NIE TYLKO DLA AMATORÓW PODRÓŻY 
Z DRESZCZYKIEM...

i kierowaniu stąd działaniami wojennymi, 
wyjechał z niego wcześniej, w listopadzie 
1944 roku. Razem z nim z obiektu wywie-
ziono dokumentację i ważniejsze sprzęty. 
Wcześniej jednak, począwszy od 1941 roku 
spotykał się tutaj z najbliższymi współpra-
cownikami, jak choćby Hansem Frankiem 
czy Josephem Goebbelsem i Erichem 
Kochem, a także sojusznikami z innych 
państw, m.in. carem Bułgarii Borysem III, 
premierem rządu Vichy Pierrem Lavalem, 
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duce Benito Mussolinim czy premierem Słowacji Jozefem Tiso. 
Tutaj mógł też zginąć, kiedy 20 lipca 1944 roku pułkownik Claus 
von Stauffenberg zdetonował podczas narady wojennej ładunek 
wybuchowy. W wyniku eksplozji zginęły cztery osoby, sam Hitler 
został jedynie lekko ranny. Za próbę zamachu von Stauffenberg 
został skazany na karę śmierci. Baraku, w którym doszło do 
zamachu, dziś już nie ma. W jego miejscu wmurowano jednak 
pamiątkową tablicę.

Po II wojnie światowej część obiektów Wilczego Szańca wysa-
dzili Czerwonoarmiści. Po rozminowaniu terenu inne zabudo-
wania posłużyły jako źródło budulca, a część zachowanych bara-
ków przewieziono w całości do Warszawy – służyły jako obiekty 
mieszkalne dla robotników budujących Pałac Kultury i Nauki, 
a następnie jako domy studenckie. Obecnie Wilczy Szaniec pełni 
rolę muzeum i jest udostępniony dla zwiedzających.

Międzyrzecki Rejon Umocniony
Między 32 a 35 kilometrów – tyle mierzy Międzyrzecki Rejon 
Umocniony. Sprawia to, że do dziś jest to jedna z najdłuższych 
podziemnych fortyfikacji na planecie. Gdyby Niemcom udało 
się zrealizować wszystkie założenia, MRU nie miałby sobie 
równych.

Prace nad stworzeniem Międzyrzeckiego Rejonu Umoc-
nionego rozpoczęły się w 1934 roku. Trzymano je w tajemnicy, 
żeby nie wzbudzić oporu ze strony aliantów – jego budowa była 
wbrew traktatowi wersalskiemu. System umocnień miał chronić 

wschodnią granicę III Rzeszy i stanowić 
ufortyfikowaną linię frontu. Działa-
nia rozpoczęto od wznoszenia lekkich 
schronów i prac hydrotechnicznych – 
mostów, tam, jazów. Z czasem dodawano 
kolejne umocnienia. Docelowo wszystkie 
elementy miały być ze sobą połączone 
tunelem, dzięki czemu przemieszczanie 
się między punktami na froncie miało 
być bezpieczne i szybkie. Całość oparta 
była o 83 schrony uzupełnione bateriami 
pancernymi oraz schronami o zwiększo-
nej odporności i kazamatami. 

Co ciekawe, budowę Międzyrzeckie-
go Rejonu Umocnionego wstrzymał 
rozkazem sam Adolf Hitler, który nie 
był zadowolony z postępów prac. Mimo 
wszystko obsadzenie istniejących 
fortyfikacji żołnierzami i wyposaże-
nie ich w nowoczesną broń uczyniło 
Międzyrzecki Rejon Umocniony bardzo 
potężnym. W trakcie wojny nie był 
jednak specjalnie przydatny, toteż jego 
część zamieniono na fabrykę, w której 
produkowano silniki do samolotów.

Dopiero w 1944 roku, kiedy Niem-
com coraz gorzej wiodło się na froncie 
wschodnim, wrócono do pomysłu rozbu-
dowania fortyfikacji. Odbywało się to jed-
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In English 

TRACING THE WAR

The Second World War in Poland is not just the Westerplatte and 
the Warsaw Uprising. The remains of shelters, usually German 
ones, give us a chance to experience history with our own eyes.

Spread across Poland, old bunkers, shelters and other remains of 
military fortifications are a treat not only for fans of thrilling trips, but 
also for those, who want to find out more about our, not that distant, 
history. Let us also add that there are mysteries waiting to be solved not 
less fascinating than the one about the legendary golden train. We invite 
you for a short tour of the most impressive German constructions from 
the times of the Second World War that are available to tourists.

Shelter in Stępina-Cieszyna
In 1940, between the villages Stępina and Cieszyna in Podkarpack-
ie Province workers have unexpectedly appeared. Shovels started 
digging and later heavy machinery went to use. It was said that 
a chemical company Askania Werke from Berlin has begun works 
there, but the whole investment was surprisingly well guarded. 
Not without a reason, for after a year, instead of a chemical factory, 
a complex of bunkers has grown out of the ground. They were 
massive and prepared for the worst.

Organisation Todt, a German Syndicate, which was re-
sponsible for building military objects on the grounds of the 
Third Riche, performed its job too well. The complex in Stępi-
na-Cieszyna was named Analge Süd and designed to be one of 
the main quarters of Hitler himself. It was composed of two 
shelter tunnels, in which Führer’s staff trains could station. One 
was in Strzyżów. In August 1941 it was visited by Hitler’s train 
Amerika. The leader of the Third Riche rode it to the meeting 
with Mussolini, which took place in the other shelter, on the 
grounds of Stępina. This shelter had 393m (a bit more than its sis-
ter construction in Strzyżów) and its walls were over two meters 
thick. From outside it looks grand but not impressive. Its round 
dome was made to prevent the shelter from getting hit by an air-
craft bomb. The shelter was also shielded from a chemical attack. 
Both constructions were accompanied by others – warehouses, 
technical facilities and even a grass airstrip for airplanes.

But do not think that Hitler liked to spend his time in harsh 
conditions. On the grounds of the complex there was also a wood-
en villa, which accommodated those of the highest ranks. The villa 
does not exist anymore but the shelters have lasted. What to say 

– the German reliability is known around the world. After the war 
some of the shelters served as warehouses and even as a mushroom 
farm. Currently they are open to visitors.

Arado Adit in Kamienna Góra
Who would have thought that an adit in Lower Silesia will become 
an arena of extraordinary experiments? Carved by forced labourers 
and concentration camp prisoners, underground hallways and 
halls in Kamienna Góra were named the Hitler’s Laboratory. The 
best kept object, called Arado Adit, was one of those under the 
highest security clause during the Second World War.

Flugzeugwerke Arado is the name of a German factory manufactur-
ing airplanes, which gained fame as one of the first that managed to 
use jet propulsion. From the name of the company it was called Arado 
Adit – we highly recommend visiting it, for it includes an amazing 

nak w atmosferze paniki. Na większość zaplanowanych działań 
zwyczajnie zabrakło czasu. Czerwonoarmiści zdobyli MRU pod 
koniec stycznia 1945 roku. Walki trwały trzy dni – wystarczająco 
długo, by opóźnić marsz Armii Czerwonej za Odrę i pozwolić 
Niemcom na utrzymanie pozycji na rzece.

Po wojnie Międzyrzecki Rejon Umocniony także nie miał 
szczęścia. Przechodził co rusz w nowe ręce i służył głównie 
jako źródło budulca oraz fantów dla szabrowników. Obecnie 
większość jego obiektów jest opuszczona. Można je zwiedzać 
z przewodnikiem, ale tylko od marca do listopada. A to dlatego, 
że podziemne zabudowania Międzyrzeckiego Rejonu Umoc-
nionego w końcu komuś się do czegoś przydały – zimują w nich 
nietoperze. Aby je chronić powołany został nawet Rezerwat 
Przyrody Nietoperek. Zimą dla zwiedzających otwarty jest 
zatem tylko jeden obiekt umocnień. 
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presentation about which you will be telling 
your friends without doubt. The adit was 
supposedly a place of experiments, which 
Arado was carrying out on long-rage aircrafts. 
It is rumoured that Germans were trying 
to develop the begun by Junkers’ engineers 
idea of a “flying wing” aircraft, meaning one 
without an isolated corpus (which is used for 
example in some modern aircrafts undetect-
able by conventional radars). The complex 
itself hides many more mysteries and exhibits. 
When deciding to follow the touristic route 

“Project Adaro. Hitler’s Lost Laboratory” you 
will also discover, amongst others, parts of 
V-1 and V-2 rockets, radar and enigma. You 
will get in on the secret.

Wolf’s Lair
If you want to conquer the USSR you need 
a well prepared place, from which you can 
lead the army. And preferably not in Berlin, 
but somewhere closer to the front, for during 
the World War II Hitler could not use satel-
lite phones or a high speed internet connec-
tion. This is why the Wolf’s Lair was built.

It is said that Fritz Todt has decided on 
its localization, after whom Organisation 
Todt, which was responsible for such oper-
ations, was named. Supposedly this modest 
doctor liked to relax in the Gierłoż forests. 
He has actually died in an airplane crash 
on the grounds of the Kętrzyn Wilamowo 
airport, situated in the Wolf ’s Lair.

When in 1940 the first building works 
have started the Nazis used a tested cover-up 

– again here the story of an Askania chemical 
factory complex was used. Within a year 
a temporary quarter was built, which was 
already impressive. It included bunkers, 
barracks, and rooms for high rank officers 
(including of course the Führer himself) as 

The Festungsfront  
Oder-Warthe-Bogen
Between the 32nd and 35th kilometres – this 
is the length of the Festungsfront Od-
er-Warthe-Bogen. This makes it one of the 
longest underground fortifications on the 
planet up to date. If the Nazis were to fulfil all 
their plans, the Ostwall would be unmatched.

The works on the Festungsfront Od-
er-Warthe-Bogen have begun in 1934. It was 
kept secret as not to cause protest amongst 
the alliance – its construction was against 
the Treaty of Versailles. The strengthening 
system was to protect the Eastern border of 
the Third Reich and form a fortified line of 
front. The works started from building light 
shelters and hydro-technical works – bridges, 
dams and weirs. With time additional 
fortifications were added. In the end all 
elements were to be connected by a tunnel, 
which would make movement between the 
points on front safe and quick. It was all 
based in 83 shelters equipped with armoured 
batteries and shelters with increased armour 
and casemates. What is interesting is that 
the building of the Ostwall was stopped by 
an order given by Adolf Hitler himself, who 
was not satisfied with the works’ progress. 
Nevertheless, filling the existing fortifica-
tions with soldiers and equipping it with 
modern weapons made the Festungsfront 
Oder-Warthe-Bogen very powerful. Still, 
during the war it was not very useful, there-
fore a part of it was turned into a factory, in 
which aircraft engines were manufactured.

It was only in 1944, when Germans were 
doing worse and worse on the East front 
that the idea of expanding the fortifications 
was revisited. It took place in an atmosphere 
of panic. There was simply not enough time 
to carry out most of the planned actions. 
The Red Army took Ostwall at the end of 
January, 1945. The fights lasted for three 
days – enough to delay the Red Army march 
across Odra River and allow the Germans to 
keep their position on the river.

After the war the Festungsfront Od-
er-Warthe-Bogen was also unlucky. It kept 
being passed between different hands and 
it served mostly as a building materials 
resource and treats for looters. Currently 
most of its objects are abandoned. They can 
be visited with a guide but only between 
March and November. And this is because 
the buildings of the Festungsfront Od-
er-Warthe-Bogen have finally proven useful 
to someone – bats stay there during the 
winters. Even a Nature Reserve Nietoperek 
was established to protect them. Therefore 
during the winter only one strengthening 
object is open to visitors.  

well as all necessary technical support for 
constant functioning of the base. Later the 
Wolf ’s Lair was systematically expanded and 
improved. The complex was never finished – 
the course of war surprised confident Nazis, 
who have finally abounded it in January 
1945, when general Hossbach ordered the 
withdrawal of troops from Masuria without 
the Führer’s knowledge. Hitler himself, after 
spending over 800 days in Wolf ’s Lair and 
leading military actions from there, left it 
earlier, in November 1944. With him doc-
uments and more important objects were 
driven out from the complex. Yet earlier, 
starting from 1941, he met here with his 
closest associates, like Hans Frank or Joseph 
Goebbels and Erich Koch, as well as with 
allies from different countries, amongst oth-
ers with the Bulgarian Tsar Boris III, prime 
minister of the Vichy government Pierre 
Laval, Duce Benito Mussolini or prime 
minister of Slovene Jozef Tiso. Here he 
could have also died, when on July the 20th 
1994 Colonel Claus von Stauffenberg has 
detonated an explosive during a war council. 
Four people have died due to the explosion, 
but Hitler was only mildly injured. For at-
tempted assassination von Stauffenberg was 
sentenced to death. The barrack in which 
the assassination took place does not longer 
exist. A memory plate stands on its spot.

After World War II part of the objects of 
the Wolf ’s Liar was destroyed by the Red 
Army. After demining of the terrain other 
buildings served as a materials resource 
and part of the kept barracks were carried 
over in full to Warsaw – they have served 
as housing for workers building the Palace 
of Culture and Science and later as student 
homes. Currently the Wolf ’s Liar serves as 
a museum and is open to visitors.
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LO I STAŁO SIĘ. ZADUMA 
NAD ŚWIATEM W SIECI

REŻ. WERNER HERZOG

Ze slow cinema jest trochę jak 
z malarstwem abstrakcyjnym 

– postawmy obok siebie dwie 
abstrakcje łudząco podobne w formie 
i jedna zażre, a druga nie. Nie sposób tego 
wytłumaczyć, ale intuicja podpowiada, że 
tak właśnie jest i koniec – kwadrat z lewej 
ma moc hipnotyczną, a ten z prawej to 
zwykły bohomaz. Nowa fala w kinie mek-
sykańskim wysforowała się przed rosnącą 
grupę twórców rozmiłowanych w filmo-
wym minimalizmie, czyniąc z długich, 
kontemplacyjnych ujęć nieomal styl 
narodowy. O ile jednak przed auty-
stycznymi utworami Carlosa Reygadasa 
wszystkich sumiennie ostrzegam, a do 
filmów Fernando Eimbckego zachęcam 
bez euforii, pojawił się na horyzoncie 
kolejny młodzian (wciąż nazywam tak 
wszystkich ludzi młodszych od siebie, 
choć wypada, żeby przed pięćdziesiątką 
mi przeszło), którego ostatnie dzieło mam 
za przykład kina krynicznej czystości. 

Michel Franco, bo o nim mowa, przed 
dwoma laty został nagrodzony w Cannes 
za film „Pragnienie miłości”, pokazu-
jący zdumiewające, bezinteresowne 
okrucieństwo nastoletniego stada wobec 
nieakceptowanej Nowej w klasie. Film 
był przy okazji studium nieprzepraco-
wanej żałoby, śmierć była silnie obecna 
w przestrzeni pozakadrowej, jako nagłej 
i dotkliwej nieobecności. Nagrodę 
wręczał Tim Roth, oczarowany filmem 
do tego stopnia, że w kolejnym dziele 
Franco, „Opiekunie”, do którego się do-
łożył także jako producent, praktycznie 
nie schodzi z ekranu. I tu już śmierć jest 
uporczywie obecna jako proces umiera-
nia, wstydliwy, nieapetyczny, wypierany 
i chowany przez zdrowe społeczeństwo. 
USA to kraj jeszcze bardziej popieprzo-
nych kołtunów niż Polska – skoro więc 
karmienie piersią w miejscu publicz-
nym uważa się za skandal, tym łacniej 
umieszcza się w miejscach odosobnie-

nia umierających. Roth gra tutaj kogoś 
w rodzaju anioła dobrej śmierci, ale nie 
bójcie się słowa „anioł”, to nie jest pier-
dołowata komedia rodem z Krakowa, to 
kawał soczystej sztuki mięsa filmowego. 
Streszczenie działa tak odstraszająco, że 
zobaczyłem „Opiekuna” z półrocznym 
opóźnieniem – oto bowiem przez pół-
torej godziny aktor, którego nie lubię, 
pomaga w czynnościach toaletowych 
terminalnie chorym. Tak łatwo było tu 
popaść w emocjonalny szantaż, tak bli-
sko było do granicy pornografii śmierci, 
że genialny efekt końcowy należy 
docenić tym bardziej. A kiedy już wy-
godnie wymościmy się w perwersyjnej 
przyjemności kinomana, zachwyconego 
filmową robotą, Franco hałaśliwie do-
wala ostatnim akordem, odrzucającym, 
kontrowersyjnym, irytującym. Ale nikt 
nie powiedział, że ma być miło.

Moje odkrycie ostatnich miesięcy, lek-
tura obowiązkowa. 



WOJCIECH KUCZOK
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. 
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In English 

LO AND BEHOLD,  
REVERIES OF THE  
CONNECTED WORLD 
directed by Werner Herzog
My favourite exhibit in Copernicus 
Science Centre is in the hall near the 
main entrance – it's a poet-robot, which 
composes absurd poems with words it 
hears. It's better than surrealists because 
it uses their automatic writing method 
without any effort, in a way absolutely 
unaffected by logical associations; it's 
a sheer poetry, devoid of control of the 
reason, as the robot has no subconscious. 
In the last film of Werner Herzog, not only 
about the Internet but also about robotics, 
a question is put whether a machine will 
be able to help humans also in the field of 
art. A scientist answers that only to some 
extent because a robot will shoot a film, 
but the film won't be as good as the works 
of Herzog himself. Well, I wouldn't be so 
sure, especially when it comes to plots – 
the German director has absolutely lost 
his power; since the death of his idol actor 
Klaus Kinsky, his films are less and less 
successful, more and more irrelevant, less 
and less marked by the author's individ-
ual vision. Documentaries are a different 
kettle of fish – here, Herzog remains one 
of the masters of the essay on civilisation, 
unparalleled when it comes to creating an 
effect of strangeness of being, regardless 
of whether he chooses freaks (like the 
title Grizzly Man) as the characters of his 
films or extreme radicals (like in ‘Lo…’) – 
scientists, programmers, constructors of 
intelligent machines. As usually, we can 
hear his English, which is most often – be-
side Slavoj Żiżek's – mocked in the cinema, 
in which he asks questions without being 
ashamed of his naivety. As a result, his in-
terlocutors are encouraged to answer loud-
ly and clearly to the camera, as if they were 
explaining basic principles to an imbecile, 
which has a really strange effect. They may 
be only talking heads but they are spin-
ning their yarns difficult to forget: about 
addicts-players who buy nappies for adults 
not to go to the toilet when they're playing 
games online; about a death by starvation 
of a child, whose parents – addicted to 
a game in which they looked after a virtual 
child – forgot about it; about a zone not 
covered by a signal, created by operators of 
an enormous aerial waiting for the slight-
est uninterrupted signal from the universe, 
in whose shade people ‘allergic to radiation’ 
settle; about trials and tribulations of the 

most famous hacker, who was caught by 
the FBI and had to do time without a mo-
bile phone because the prosecutor decided 
that he would be able to set off nuclear 
bombs by whistling a signal on the phone. 
Herzog uncovers a map of the world 
caught in the network beyond recall. One 
of the researchers claims that in the event 

of a total blackout, the humanity won't 
survive – the annihilation of humanity 
will come after the lack of four sumptuous 
meals when the Internet ‘goes out’. But if 
it doesn't, the dream of telepathy, which is 
only a cordless exchange of thoughts, will 
soon come true. Therefore, I shudder to 
think about the future. 
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TO JA WYMYŚLIŁEM  
LIGĘ MISTRZÓW!

Teza być może kontrowersyjna, ale wystarczająco prawdziwa 
by ją odważnie podać w tytule. Wymyśliłem Ligę Mistrzów 
– wprawdzie w innym kształcie niż ta teraz obowiązująca, 
ale za to przypominającą obecne pomysły najbogatszych 

klubów Europy, czyli Superligę.

Wiecie co to jest cymbergaj? 
Być może znacie tę grę pod 
różnymi nazwami i w róż-

nych odmianach. U mnie zaczęło się 
od tak zwanego cymbergaja grzebie-
niowego, czyli przesuwanie dwóch 
monet przyrządem do przeczesywa-
nia włosów. Nie byłbym jednak sobą 
gdybym tej gry nie rozwinął. Z dużego 
stołu stworzyłem boisko. Narysowałem 
linie dokładnie odmierzając każdy 
centymetr. Bramki wstawiłem takie jak 
dziś widzimy w stołach do piłkarzyków. 
A na „murawie” umieściłem dwudzie-
stu dwóch zawodników. Tak, tak! Po 
jedenastu! W ich role weszły pionki 
warcabów, piłkę stanowił guzik.

I w ten sposób rozgrywałem rozmaite 
turnieje mistrzowskie – mundial, mi-
strzostwa Europy. Zamarzyły mi się też 
rozgrywki klubowe. W owych czasach, 
a były to lata osiemdziesiąte, europejskie 
puchary rozgrywane były systemem 
pucharowym. Ja stworzyłem ligę. Ligę, 
w której grali mistrzowie krajów, a także 
kluby z czołówek tabel. Dzięki temu 
uczestnikami byli piłkarze Górnika 

In English 

IT WAS ME WHO CAME UP 
WITH THE CHAMPIONS 
LEAGUE!
This theory can be controversial, but true 
enough to bravely put it in the title. I came 
up with the Champions League – maybe in 
a different shape than the current one, but 
more similar to the ideas of the richest clubs 
in Europe, meaning the Super League. 

You know what coin football is? Maybe 
you know this game under different 
names and in different forms. With me it 
all started with the so called comb coin 
football, meaning moving of two coins 
with a tool used for combing hair. I would 
not be myself if I have not developed this 
game. I made a football field from a large 
table. I drew lines, precisely measuring 
every centimetre. I put goals like those 
that we now see on table football. And on 
the “grass” I placed twenty two players. Yes, 
yes! Eleven for each side! They were played 
by checkers pawns, the ball was a button.

And this is how I played different cham-
pionship games – World Cup, European 
Championships. I also dreamt about club 
games. In those times, and it was the eighties, 
European Cups were played in a cup system. 
I created the league. A league in which the 
national champions played as well as the 
clubs at the head of the tables. Thanks to this 
the participants were the players of Górnik 
Zabrze, GKS Katowice or Pogonia Szczecin, 
but also, amongst others, almost forgotten 
clubs (then permanent cup holders): LASK 
Linz, Valur Reykjavik, Fram Reykjavik, 
Sredec Sofia, Sigma Ołomuniec or the Lux-
embourg (!) Jaunesse Esch. In my notes from 
the past I also find Zenit Leningrad (for the 
youngest readers: today’s Sankt Petersburg).

There were such emotions when Górnik 
Zabrze tied with Real Madrid 2:2 or Geiksa 
won a destination match with Benfica Lisbon. 

These were also my sport journalism 
beginnings. I played, shot goals and at the 
same time commented on the events on the 
field. My parents heard only shouts coming 
from my room and the names of the foot-
ball stars of that time.

A few years later the Champions League 
appeared. It was not a reflection of my notes, 
but the matches from the group phase in 
the “everyone with everyone” system was 
a thing shared with my games.

I have not told this to anyone for a few 
dozen years. I am sharing this here and 
now. And it is as if a weight got lifted of 
my shoulders. Zd

ję
ci

e 
au

to
ra

: E
dy

ta
 B

ar
tk

ie
w

ic
z

Zabrze, GKS-u Katowice czy Pogoni 
Szczecin, ale też między innymi niemal 
zapomniane już kluby (wtedy etatowi 
pucharowicze): LASK Linz, Valur Reykja-
vik, Fram Reykjavik, Sredec Sofia, Sigma 
Ołomuniec czy luksemburski (!) Jaunesse 
Esch. W notatkach z przeszłości odnaj-
duję też Zenit Leningrad (dla młodszych 
czytelników: dzisiejszy Sankt Petersburg).

Cóż to były za emocje kiedy Górnik 
Zabrze remisował z Realem Madryt 2:2 
albo Gieksa wygrywała na wyjeździe 
z Benficą Lizbona.

To były też początki mojego dzienni-
karstwa sportowego. Grałem, strzelałem 
gole i jednocześnie komentowałem wyda-
rzenia na boisku. Rodzice słyszeli jedynie 
okrzyki dobiegające z mojego pokoju 
i nazwiska ówczesnych gwiazd futbolu.

Kilka lat później powstała Liga Mi-
strzów. Nie była ona odzwierciedleniem 
moich notatek ale mecze fazy grupowej 
w systemie „każdy z każdym” były elemen-
tem wspólnym z moimi rozgrywkami.

Nie mówiłem o tym nikomu przez kil-
kanaście lat. Chwalę się tym teraz, w tym 
miejscu. I aż mi lżej na sercu. 

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.
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–Postanowiłam, że rozwodzę się 
ze swoim mężem – usłyszałem 
w okolicach mojego prawego ucha. 

Siedziałem w poczekalni lotniska w Syd-
ney w drodze powrotnej do Melbourne. 
Samoloty między tymi dwoma miastami 
odchodzą z częstotliwością autobusów – co 
pół godziny. Niemalże zawsze pełne. Wokół 
kłębił się tłum ludzi, więc nie sądziłem, 
że wypowiedziane słowa są skierowane 
do mnie. Obróciłem głowę lekko w pra-
wo. Obok mnie siedziała około 60-letnia 
kobieta. Piękna przemijającą urodą. Dość 
drobna, elegancka. Miała starannie uczesa-
ne włosy, a w uszach małe, perłowe kolczyki. 
Na prawym przegubie jej ręki błyszczała 
duża złota bransoletka, a na lewej mały, 
złoty zegarek na pasku. Opuszkami palców 
obracała ślubną obrączkę. Australijska klasa 
średnia wyższa ze wszystkimi aspiracja-
mi poddanych królowej angielskiej. Nie 
patrzyła na mnie. Wzrok miała skierowany 
przed siebie, ale zorientowałem się, że 
jednak mówi do mnie. – Postanowiłam, że 
rozwodzę się ze swoim mężem – powtó-
rzyła, a pod koniec zdania lekko zwróciła 
się w moją stronę i spuściła oczy. Uśmie-
chałem się głupkowato. Zastanawiałem 
się, czy dobrze zrozumiałem. Australijski 
angielski ma specyficzny brytyjski zaśpiew, 
który nie raz zwodził mnie na manowce. – 
Roz-wieść-się? – przesylabizowałem, nadal 
się uśmiechając – Tak – odpowiedziała 
dość hardo. – Dziwi to pana? – Nie, ja po 
prostu… Przerwała mi: – Uważa pan, że 
w moim wieku to niestosowane? – Nie-
stosowne? – powtórzyłem za nią jak echo, 
kompletnie zbity z tropu. – Nie sądziłem, 

SYD. OBRĄCZKA
że rozwód można rozpatrywać w takich 
kategoriach? Spojrzała na mnie badawczo. 

– Czyli pan jednak myśli inaczej? Bo wie 
pan – kontynuowała – wracam właśnie od 
syna. Kiedy mu powiedziałam o rozwodzie 
powiedział, że to „nie wypada”! – żachnęła 
się. – Dzieci zawsze chcą, żeby rodzice byli 
razem, niezależnie od wieku. Ale to pani 
życie – powiedziałem. – Syn jest dorosły. 
Niech się zajmie swoimi sprawami. Nie 
wygląda pani na osobę, która podejmuje 
tak ważne decyzje bez powodu. Powiem 
pani, co jest niestosowne – spojrzałem Jej 
prosto w oczy. – Niestosowne jest, kiedy 
dzieci egoistycznie reżyserują życie swoich 
rodziców. Zapadła cisza. Wypuściłem 
powietrze. – Dziękuję – odpowiedziała 
cicho. Zsunęła obrączkę z palca i schowała 
ją do kieszeni. – Nasz samolot – powiedzia-
ła, wstając i przyciągając do swojego biodra 
małą walizkę na kółkach. 

In English 

SYD. WEDDING RING
“I decided to divorce my husband,” I heard 
a voice close to my right ear. I was sitting 
in a waiting room at the airport in Sydney, 
on my way back to Melbourne. Between 
those two cities airplanes take off as often 
as buses – every 30 minutes. Nearly always 
full to capacity. There was a crowd of 
people swarming around, so I didn’t think 
those words were spoken to me. I turned 
my head slightly to the right. Next to me 
there was sitting a woman in her sixties.

She was beautiful with a fading kind 
of beauty. Rather petite, elegant. She 

had neatly combed hair and small pearly 
earrings. On her right wrist, there was 
a big glittering golden bracelet, and on her 
left one – a small golden wristwatch. She 
twirled her wedding ring with her finger-
tips. Australian upper middle class with 
every ambition that befits subjects of the 
Queen of England. She didn’t look at me. 
She had her eyes focused ahead of her, but 
somehow I realized she was talking to me. 

“I decided to divorce my husband,” she 
repeated, turning towards me and lower-
ing her gaze.

I smiled stupidly.
I was wondering if I had heard her 

correctly. Australian English has a charac-
teristic British lilt to it, which had led me 
astray on numerous occasions. 

“Di-vorce?,” I spelled out each syllable, 
still smiling.

“Yes,” she answered, somehow defiantly. 
“Do you think it’s strange?”

“No, I just…“ I started, but she cut me off.
“Do you think that it is inappropriate for 

someone at my age?”
“Inappropriate?” I echoed, completely 

thrown off the track. “I wasn’t aware 
divorce could be considered in such 
categories.”

She looked at me sharply.
“So you’re of a different opinion? Be-

cause, you know,” she continued, „I’ve just 
visited my son. When I told him about 
the divorce he told me that it was inappro-
priate,” she bridled at the thought. 

„Children, irrespective of their age, 
always want their parents to be together. 
But it’s your life,” I said. “Your son is an 
adult. He should mind his own business. 
You don’t look like a person who’d make 
such an important decision without 
a reason. I’ll tell you what is inappropri-
ate,” I looked her straight in the eye. “It’s 
inappropriate for children to egoistically 
direct their parents’ life.”

We fell silent. I exhaled.
“Thank you,” she said quietly. She took 

the wedding ring off her finger and put 
it into her pocket. “Our plane,” she said, 
getting up and pulling a small suitcase on 
wheels to her hip. 

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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ZWIEDZANIE 
BARDZO 

ALTERNATYWNE
Jeśli znudziło Wam się przemierzanie starówek 

i muzeów, może to znaczyć, że potrzebujecie zwiedzać 
nieco bardziej alternatywnie. Na przykład odkryć, 

co skrywa Morze Bałtyckie. Przekonacie się o tym na 
własne oczy dzięki nurkowaniu wrakowemu, na które 

sezon jeszcze trwa. Mamy też coś równie ekscytującego 
dla tych, którzy wolą się nie zmoczyć.

tekst: Sylwia Gutowska / Źródło: Urząd Morski w Gdyni, Narodowe Muzeum 
Morskie w Gdańsku, Centrum Nurkowe Tryton, www.wrakibaltyku.pl

zdjęcie: T. Stachura

Polski Bałtyk kryje mnóstwo 
skarbów. Tragiczna historia II 
wojny światowej, która szczegól-

nie dotknęła nasz region, idzie w parze 
z mnogością pamiątek wojennych spoczy-
wających na dnie morza. Jest ich ponad 
sto, choć większość z nich pozostaje 

„niedostępna dla zwiedzających”. Jednak 
Urząd Morski w Gdyni we współpra-
cy z Narodowym Muzeum Morskim 
w Gdańsku przygotował specjalną ofertę 
dla tych, którzy muzeum wolą zamie-
nić na morskie głębiny. Powstał wykaz 
wraków oficjalnie udostępnionych dla 
podwodnej turystyki. A ta ma swoich  
zwolenników – co roku na dno polskie-
go morza zapuszcza się ponad 6 tysięcy 
płetwonurków.

Jeszcze w 2006 roku lista ta liczyła 20 
wraków dostępnych dla podwodnych 
turystów. Obecnie jest ona dwa razy 
dłuższa. Organizowane są ekspedycje do 
40 wraków z tzw. uproszczoną procedurą 

– na podstawie „zgłoszenia wyjścia z portu 
na płetwonurkowanie”. Wraz z popu-
laryzacją „alternatywnego zwiedzania” 
eksperci obserwują też coraz większą 
troskę środowiska płetwonurków o dobra 
kulturowe, jakimi są wraki. Dlatego 
Urząd Morski w Gdyni pracuje nad reje-
strowaniem kolejnych obiektów. Także 
tych zatopionych na niewielkich głęboko-
ściach, dostępnych już dla płetwonurków 
z podstawowymi uprawnieniami.

Do uprawiania nurkowania wrakowe-
go potrzebne są bowiem przynajmniej 
minimalne uprawnienia. Pierwszym 
stopniem jest tak zwany Open Water 
Diver. To oficjalny stopień PADI (Profes-
sional Association of Diving Instructors 

– Profesjonalne Zrzeszenie Instruktorów 
Nurkowania), który umożliwia nurkowa-
nie do 18m na wodach otwartych. Na tej 
głębokości można już odnaleźć bardzo 
interesujące wraki, na przykład rosyjski 
ścigacz okrętów podwodnych, Groźny (11 
m) czy Delfin – dawny trałowiec marynar-
ki brytyjskiej, od 1948 roku pływający pod 
banderą Marynarki Wojennej RP, zato-
piony w latach 50. (13 m). Trwające tydzień 
szkolenie, uprawniające do zdobycia tego 
certyfikatu, to koszt około 1450 zł.

Do nurkowania na ok. 30-40 m po-
trzebny jest kolejny stopień, Advanced 
Open Water Diver (PADI), znany też jako 
Deep Diver. – Mówimy tu nadal o nurko-
waniu rekreacyjnym, to znaczy niewyma-
gającym dekompresji – mówi Krzysztof 
Wnorowski z Centrum Nurkowego 
Tryton w Gdańsku. Z takim certyfikatem 
możemy zanurkować do jednego z naj-
ciekawszych obiektów w naszym morzu. 
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1948, sunk in the 1950s. To obtain the certifi-
cate, one must complete a one-week training 
course which costs about PLN 1450.

To be allowed to dive at about 30–40 me-
tres, the next level is required – Advanced 
Open Water Diver (PADI), also known as 
Deep Diver. ‘It's still about recreational div-
ing, which doesn't involve decompression,’ 
says Krzysztof Wnorowski from Diving 
Centre Tryton in Gdańsk. With such 
a certification, we may dive in one of the 
most interesting objects in our sea. Munin, 
located at the depth of 32 m, is a German 
warship converted from a fishing trawler.

The last level of expertise is trimix diving 
– below 40 m. But take your time.

‘Is diving an extreme sport?’
‘I wouldn't call it a sport. There's little 

effort in it, it's more about discovering new 
spaces,’ says Krzysztof Wnorowski.

The most desired objects are the ones sunk 
at the greatest depths, which require more 
experience. A troopship Franken (70 m) is 
such a challenge. Put into operation in 1943, 
the ship was used to provide cruisers with 
fuel, ammunition and food. It was bombed 
in 1945. There are also fascinating wrecks 
covered by the diving ban. They include MS 
Wilhelm Gustloff, a former flag passenger 
ship of the Nazi leisure organisation KdF, 
incorporated into the Kriegsmarine, sunk in 
tragic circumstances.

There is one more attraction – on land, for 
a change – for the fans of forgotten stories. 
It's the Cultural Park in Rzucewo near 
Puck. Since the 19th century, it has been an 
important archaeological port of the Baltic 
Sea. In 1894, traces of prehistoric fishing 
settlement from the late Stone Age were 
discovered there. Today, tourists visiting the 
park can see how primeval inhabitants of 
the Puck Bay and its neighbourhood lived, 
see real everyday objects from these times as 
well as a reconstruction of the settlements. 

Do you still think that history is boring? 

Znajdujący się na 32 m Munin to niemiecki okręt wojenny prze-
budowany z trawlera rybackiego.

Ostatnim stopniem wtajemniczenia jest tak zwane nurkowa-
nie trymiksowe – poniżej 40 m. Ale nie wszystko naraz.

– Czy nurkowanie to sport ekstremalny?
– Ja bym tego nie nazwał sportem. Niewiele jest w tym aktyw-

ności, to raczej odkrywanie nowych przestrzeni – odpowiada 
Krzysztof Wnorowski.

Najbardziej pożądanymi obiektami są oczywiście te zatopione 
najgłębiej, wymagające większego doświadczenia. Takim wy-
zwaniem jest transportowiec Franken (70m). Oddany do użytku 
w 1943 roku, przeznaczony był do zaopatrywania krążowników 
w paliwo, amunicję i żywność. Zbombardowany w 1945 roku. Są 
też fascynujące wraki objęte zakazem nurkowania. Do takich 
należy MS Wilhelm Gustloff, dawny flagowy wycieczkowiec 
nazistowskiej organizacji turystycznej KdF, włączony do Krie-
gsmarine, zatopiony w tragicznych okolicznościach.

Dla miłośników zapomnianych historii jest jeszcze jedna 
atrakcja – tym razem naziemna. To Park Kulturowy Rzucewo 
koło Pucka. Miejsce to już od XIX wieku jest ważną przystanią 
archeologiczną związaną z polskim Bałtykiem. W 1894 roku od-
kryto tu ślady prehistorycznej osady rybackiej z późnej epoki ka-
mienia. W dzisiejszym Parku można zobaczyć, jak żyli pradawni 
mieszkańcy ziem Zatoki Puckiej i okolic, obejrzeć prawdziwe 
przedmioty codziennego użytku i rekonstrukcję osad. 

Nadal sądzicie, że historia jest nudna? 

In English 

VERY ALTERNATIVE SIGHTSEEING
If you’re fed up with wandering in old towns and museums, per-
haps you need a bit more alternative sightseeing. For example, 
to discover the secrets of the Baltic Sea. Wreck diving, which is 
still in season, gives you a chance to see for yourself. We also 
have an option for those who don't want to get wet.

There's plenty of treasure in the Baltic Sea. Tragic events of the 
Second World War, which affected our region badly, left us with 
multitude of war ‘souvenirs’ lying at the bottom of the sea. There 
are over a hundred wrecks, most of them remain ‘inaccessible 
to tourists’ though. However, the Maritime Office in Gdynia in 
cooperation with the National Maritime Museum in Gdańsk pre-
pared a special offer for those who prefer the deep sea to museums. 
A list of wrecks officially accessible to underwater tourism was 
compiled. This type of tourism is quite popular – every year, over 6 
thousand divers go underwater in Poland.

In 2006, there were only 20 wrecks accessible to underwater 
tourists on the list. Now, the list is twice as long. Expeditions to 40 
wrecks following a simplified procedure are organised – divers are 
only obliged to report leaving the port for the purpose of diving. 
According to experts, with the popularisation of the ‘alternative 
sightseeing’, divers care more about our cultural heritage, in this 
case – the wrecks. Therefore, the Maritime Office in Gdynia is 
working on the registration of more objects. Also the ones at shal-
low depths, accessible to divers with basic diving certification.

To go wreck diving, divers are obliged to have at least the basic 
certification. The entry-level certification is Open Water Diver. It 
is used by PADI (Professional Association of Diving Instructors) 
and allows a diver to dive in open water to 18 metres. Some really 
interesting wrecks can be found at this depth, for example, a Russian 
submarine chaser, Groźny (11 m) or Delfin (13 m) – a minesweeper 
of the British Navy, sailing under the flag of the Polish Navy from 

TRAGICZNA HISTORIA  
II WOJNY ŚWIATOWEJ, KTÓRA 
SZCZEGÓLNIE DOTKNĘŁA 
NASZ REGION, IDZIE W PARZE 
Z MNOGOŚCIĄ PAMIĄTEK 
WOJENNYCH SPOCZYWAJĄCYCH 
NA DNIE MORZA.



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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DWIE TWARZE PERWERSJI
CZYTANIE WEDŁUG SARAMONOWICZA

Wojciech Engelking, 
„LEKCJE ANATOMII DOKTORA D.”  
Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016

Wojciech Engelking, pisarz zaledwie 24-letni, wydał właśnie 
swoją już drugą powieść, w dodatku objętościowo imponują-
cą: 600 stron! Widać poważny plan na życie, zresztą nie tylko 
w tym – Engelkinga mam przyjemność znać i robi na mnie 
wrażenie ta jego jakże szybko osiągnięta życiowa dojrzałość. 

„Lekcje anatomii doktora D.” dzieją się w dwóch planach 
czasowych: w czasie drugiej wojny światowej w obozie 
koncentracyjnym Birkenau i współcześnie (choć to niezbyt 
precyzyjne sformułowanie, bo akcja dzieje się w bardzo 
niedalekiej przyszłości) w Warszawie. W obu tych przestrze-

niach funkcjonują bohaterowie – a ściślej antybohaterowie 
– o nieprzypadkowo zbliżonych brzmieniowo nazwiskach: 
w 1944 roku Niemiec Jacob Deymann, zubożały arystokrata 
z wielką nieśmiałością wobec płci przeciwnej, a w 2018 Jakub 
Dejman, młody warszawski samozwańczy chirurg plastycz-
ny; ów z kolei ma do kobiet łatwość ogromną. 

Deymanna poznajemy, kiedy przyjeżdża do obozu Bir-
kenau, by jako wysłannik berlińskiego Instytutu Antropo-
logicznego przyjrzeć się eksperymentom doktora Mengele. 
Dejmana, gdy w Brazylii kupuje piętnastoletnią dziewczynę, 
by przewieźć ją do Warszawy i traktować jak bio-rzecz. Nie-
miec dość szybko daje się wciągnąć Mengelemu w socjopa-
tyczne gry. Polak jest już tych gier udanym wytwórcą. Obaj 
bohaterowie – z patologicznym poczuciem własnej wyjąt-
kowości, połączonym, jak często bywa, z kompleksem bycia 
niekochanym – wiodą nas przez świat perwersji, zboczeń, 
szaleństw, nikczemności i brudu. Nie jest to lektura łatwa, 
lekka i przyjemna, ale też – strawestujmy odrobinę świętego 
Mateusza – nie samą bezą żyje człowiek.  

In English 

TWO FACES OF PERVERSION

Wojciech Engelking, a writer who is only 24 years old, has just 
published his second novel, and its thickness is really impres-
sive: 600 pages! It shows a serious life plan, and that's not 
all – I have a pleasure to know Engelking personally and I'm 
impressed with how he has grown in maturity. 

The action of ‘Lekcje anatomii doktora D.’ (Eng. Anatomy 
Lessons of Doctor D.) takes place in two different periods: dur-
ing the Second World War in the Auschwitz concentration camp 
and in contemporary times (it's quite imprecise actually, as the 
action takes place in the near future) in Warsaw. Heroes of the 
book – or antiheroes, to be more precise – with similar surnames, 
which is not an accident, appear in both spaces: in 1944, there is 
Jacob Deymann, an impoverished German nobleman, extremely 
shy with the opposite sex, whereas in 2018, there is Jakub De-
jman, a young self-proclaimed plastic surgeon from Warsaw, who, 
on the contrary, is very confident with women. 

We meet Deymann when he arrives at the camp as a repre-
sentative of Berlin Institute of Anthropology to observe doctor 
Mengele's experiments. Dejman, on the other hand, buys 
a fifteen-year-old girl in Brazil to bring her to Warsaw and 
treat her like a bio-object. The German soon gets mixed up 
in Mengele's sociopathic games. The Pole is already a creator 
of these games. Both heroes – with a pathological feeling of 
uniqueness combined, as it often happens, with a complex of 
being unloved – show us the world of perversion, deviations, 
madness, meanness and dirt. It's not an easy read but also – 
let's make a travesty of St Matthew’s words – man shall not live 
on meringue alone. 
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Chociaż na fortepianie gra od najmłodszych lat, muzyka nie zabrała jej 
dzieciństwa. To dzięki mamie, która chroniła ją przed niezdrową konkurencją, 

i talentowi, który wielogodzinne ćwiczenia zamieniał w przyjemność. Luiza 
Sobkowiak odnalazła w sobie pasję. Dziś chce zarażać nią innych – wyciągając 

muzykę poważną ze szczelnie zamkniętych czterech ścian filharmonii i sal 
koncertowych zrywa ze stereotypem klasycznej pianistki w źle skrojonej sukni.

tekst: Aleksandra Budka   tancerka baletowa: Marta Cepelik - Muianga

NOWE SZATY 
CHOPINA
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Podobno wielu ojców marzy, by ich córki zostały 
skrzypaczkami. Ty wybrałaś fortepian zachęcona 
przez rodziców?
Na pewno jest w to wmieszana moja rodzina. Moja prabab-
cia mawiała, że każda dziewczynka z dobrego domu powin-
na grać na instrumencie. Ja zapragnęłam grać na skrzyp-
cach. Niestety dźwięk skrzypiec, zwłaszcza na pierwszym 
etapie nauki, nie jest miły dla ucha, więc mój brat katego-
rycznie zabronił mi gry na tym instrumencie. Nastraszył 
mnie! Natomiast mama wymyśliła dla mnie wiolonczelę. 

czas i na zabawę, i na koleżanki, i na fortepian. Mam mądrą 
mamę, która przed każdym wyjazdem na konkurs tłumaczy-
ła, że nie jedziemy tam po nagrodę, a po to, by coś zobaczyć, 
zwiedzić i poznać ludzi. Zamykanie dzieci na muzykę bardzo 
ogranicza – kiedy dorastają nie znają świata poza instrumentem. 
To słychać podczas ich koncertów – zwyczajnie nie mają o czym 
grać, a przecież w muzyce najważniejsze są emocje.

Czy to prawda, że przy grze na fortepianie najważniejsza 
jest nie długość palców, ale spory rozstaw dłoni?
Mój przykład to potwierdza – mam drobne dłonie. Jak po-
wiedział kiedyś mój profesor: „Luiza, arystokracja czasem nie 
popłaca” (śmiech). Rzeczywiście, mam pewne ograniczenia, 
niektórych programów zwyczajnie nie zagram. Sprytem można 
jednak wiele osiągnąć. Popatrzmy na Azjatki – to filigranowe 
kobiety, które dają radę jak niejeden facet. Ciało nas nie ograni-
cza, to kwestia techniczna, jak najbardziej do przeskoczenia.

Jakie jeszcze predyspozycje są konieczne, by zostać 
wytrawnym pianistą?
Aby być dobrym muzykiem trzeba być dobrym człowiekiem. 
Gdy pracuje się z emocjami nie ma miejsca na fałsz. To pod-
stawa. W drugiej kolejności potrzebna jest systematyczność, 
stałe rozwijanie wyobraźni, obycie ze sztuką. Jeśli ktoś nie ma 
dobrego ucha, to także nie zostanie dobrym muzykiem, bo na 
pewnym etapie sama pracowitość już nie wystarcza. Muzykal-
ności niczym się nie zastąpi.

Jak wyrazić siebie w dziełach wielkich klasyków?
Już o tym mówiłam – liczą się emocje. Możemy grać te same 
nuty, ale zawsze robimy to przez pryzmat własnych przeżyć i do-
świadczeń. Odtwórstwo w tym wypadku jest bardzo twórcze! 
Nie jestem w stanie zagrać utworu tak samo kilka razy. To zależy 
od mojego nastroju – którą nogą wstanę, czy jestem szczęśliwa, 
czy melancholijna – to wszystko ma wpływ na grę.

Czy jest tam miejsce na improwizację?
Absolutnie nie. To nie muzyka współczesna, gdzie bardziej moż-
na pójść na żywioł. Mój repertuar to klasyka – napisane nuty 
muszą być zagrane. Kropka. Z tego względu niektórym wydaje 
się, że praca pianisty jest prosta, bo odtwórcza. Ale to nie tak. 
Zanim zabierzemy się do czytania nut, musimy zdobyć wiedzę 
o epoce, stylu, o kompozytorze. To wszystko jest bardzo ważne. 
Trzeba siedzieć w książkach – w biografiach czy podręcznikach 
do historii muzyki.

Jak pianiści klasyczni radzą sobie z wszechobecną 
technologią? 20 lat temu łatwiej było się skupić na 
pracy – nie było telefonów, maili, kakofonii dźwięków 

Ostatecznie padło na pianino, na którym zaczęłam grać już 
w wieku czterech lat. Ale o tym, że muzyką zajmę się na 
poważnie, zdecydowałam sama.

Nauka gry to długie lata żmudnych ćwiczeń. Fortepian 
staje się codziennością. Nudną codziennością?
Poszłam inną drogą niż większość muzyków. Ja naprawdę 
traktowałam to granie jak zabawę, dopiero później stało się ono 
pasją. Nie pamiętam, żebym siedziała godzinami przy instru-
mencie. Nigdy nie było to okupione brakiem dzieciństwa. Byłam 
zorganizowanym dzieckiem i zawsze udawało mi się znaleźć 

TO NIE MUZYKA WSPÓŁCZESNA, 
GDZIE BARDZIEJ MOŻNA PÓJŚĆ 
NA ŻYWIOŁ. MÓJ REPERTUAR 
TO KLASYKA – NAPISANE NUTY 
MUSZĄ BYĆ ZAGRANE. KROPKA. 
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dochodzących do nas ze wszystkich 
stron. Musisz ćwiczyć, a tu świat 
wirtualny wali drzwiami i oknami.
Tak jest w każdej profesji, technologia 
przeszkadza nam wszystkim. Bycie bez 
przerwy pod telefonem jest męczące. Ale 
ten telefon można przecież wyłączyć, 
od czasu do czasu wyjechać na wieś 
i kompletnie się odciąć. Zresztą nowocze-
sne rozwiązania mogą być też pomocne. 
Miałam ostatnio możliwość dotknięcia 
fortepianu wzmacnianego elektronicznie 
i to była zupełnie nowa, wcale nie gorsza 
jakość. Technologia może dodać pracy 
świeżej jakości, nawet w przypadku tak 
klasycznego zawodu, jakim jest pianista.

Decyzja o zostaniu pianistą 
klasycznym niesie za sobą ryzyko 
i zmusza do rywalizacji – jeśli nie 
wygrasz Konkursu Chopinowskiego, 
nikt nie kupi biletu na twój koncert.
Nienawidzę konkursów – według mnie 
kłócą się z ideą sztuki. To jeden wielki 
biznes. Oczywiście jest pomocny mło-
dym muzykom, bo na takich konkursach 
można się wypromować. Należy natomiast 
zachować umiar i zdrowy rozsądek, nie 
grać pod jury, ale z serca i dla publiczno-
ści. Jako dziecko brałam udział w wielu 
konkursach. Dostałam szkołę życia, na-
uczyłam się nie przejmować opinią innych 
ani konkurencją. Chciałabym zmienić 
myślenie ludzi, którzy traktują koncerty 
klasyczne jako pachnące naftaliną, nudne 
występy dla zdesperowanych melomanów.

Jak się wybić? Dla skrzypków plan B 
to orkiestra. Pianistom jest trudniej 

– w orkiestrze nie ma przecież dla 
nich miejsca.
Mówi się, że fortepian to król instrumen-
tów, dlatego można myśleć, że pracy dla 
pianistów jest mnóstwo. Jesteśmy jednak 

bardzo ograniczeni. W filharmonii grać możemy, jednak wy-
łącznie jako soliści. Inna rzecz, że nie wiem, czy chciałabym grać 
w filharmonii. To jak praca w biurowcu. Granie staje się rutyną, 
a tej chciałabym uniknąć.

Czy możemy mówić o polskiej szkole pianistycznej?
Mogliśmy mówić o szkołach narodowych wiele lat temu, gdy 
granice były zamknięte. Istniały zamknięte ośrodki, gdzie kró-
lował guru. Dziś świat stoi otworem, a że każdy chce się kształcić 
u najlepszych, to studenci podążają za najlepszymi profesorami. 
Młodzi pianiści z Azji przyjeżdżają do Europy, także do Polski, 
żeby nauczyć się grać Chopina. Zwłaszcza Japończycy uwielbiają 
Chopina i są w stanie pojechać na drugi koniec świata, żeby 
oddychać tym samym powietrzem, co on.

WPŁYWAM, A NA CAŁEJ 
DŁUGOŚCI NASZEJ ŻEGLUGI 
LUDZIE WIWATUJĄ! POTĘŻNA, 
INDUSTRIALNA PLATFORMA, 
NA NIEJ DOSTOJNY FORTEPIAN 
I DWIE DZIEWCZYNY  
– BALETNICA I JA. 
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Ale to Nowy Jork skupia najwięcej muzyków klasycznych. 
Podobno konkurencja wśród pianistów jest tam na 
tyle duża, że przed południem można zadzwonić 
z propozycją recitalu tego samego wieczoru i mieć 
pewność, że muzyk będzie gotowy.
To możliwe. Tak naprawdę każdy czynny pianista ma swój pro-
gram, który mógłby zagrać wybudzony w środku nocy. Nowy 
Jork jest ogromnym skupiskiem artystów, wybór jest wielki, 
także jeśli chodzi o koncerty. Codziennie wybiera się spośród 
kilkudziesięciu. Nie dziwię się, że artyści wyjeżdżają do tego 
miasta, bo ma ono niezwykłą energię.

Czy Nowy Jork inspiruje cię także w kwestii mody?
W każdej. Niedawno stamtąd wróciłam i ciągle jestem 

oszołomiona. Nowy Jork skupia wielu 
niesamowitych ludzi, mam tam więcej 
znajomych muzyków niż w Trójmieście, 
gdzie mieszkam.

Zagrałaś ostatnio nad Motławą. 
Opowiedz o tym koncercie.
Myśląc o Trójmieście i mając w głowie to, 
że chcę robić coś, czego nikt inny wcze-
śniej nie robił, jedynym wyjściem było 
zorganizowanie koncertu na wodzie. 
Udało mi się znaleźć platformę, na której 
można było umieścić fortepian, zresztą 
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zmieściłaby się na niej cała orkiestra. 
Zależało mi, by całe wydarzenie miało 
charakter performance, docierało do 
przypadkowych ludzi w zaskakującym 
miejscu, dlatego nie robiłam wcześniej 
medialnej wrzawy i nie informowa-
łam zbyt wielu znajomych. Wiązało 
się to też z pewnym stresem, czy ktoś 
nas zobaczy… Ale ostatecznie wyszło 
świetnie. Wpływam, a na całej długości 
naszej żeglugi ludzie wiwatują! Potężna, 
industrialna platforma, na niej dostojny 
fortepian i dwie dziewczyny – baletnica 
i ja. Ludzie witali nas oklaskami i okrzy-
kami. To był fantastyczny performance. 
Potrzebuję do życia takiej adrenaliny, 
ona mnie uskrzydla. 

In English 

THE NEW FACE OF CHOPIN
Even though she began to play the piano at an early age, she didn't 
lose her childhood because of music. She owes it to her mum, 
who protected her from unhealthy competition, and her talent, 
thanks to which practising for many hours was a pleasure. Luiza 
Sobkowiak has discovered her passion; now, she wants to share it 
with other people – by taking classical music out of firmly closed 
philharmonics and concert halls, she breaks with the stereotype of 
a classical pianist in a poorly tailored dress.

A lot of fathers are said to want their daughters to 
become violinists. Did your parents encourage you to 
choose the piano?
My family had an influence on my decision. My great-grand-
mother used to say that every girl from a good family should play 
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it became my passion. I don't remember 
sitting at the piano for hours. I didn't lose 
my childhood. I was a well-organised child 
and I always found some time for fun, 
friends and the piano. My mum is wise; 
before every competition, she told me that 
we didn't go there to win a prize but to see 
something, visit a new place and meet new 
people. Children immersing themselves in 
music have narrow horizons – when they 
grow up, they don't know anything but the 
instrument. It can be observed during their 
concerts – they have nothing to play about, 
and music is all about emotions.

Is it true that when it comes to 
playing the piano, what matters is 
the span of the hand not the length 
of fingers?
I'm a great example of this – my hands 
are small. Once, my professor said: ‘Luiza, 
aristocracy sometimes doesn't pay.’ (laugh-
ing) That's true, I have some limitations; 
I'm not able to play some programmes. 
Still, if you're smart, you can achieve a lot. 
Look at Asians – they're delicate women, 
who can do as well as any man. The body 
isn't the limit – it's a technical problem, 
easy to solve.

What other features do you need to 
become a master pianist?
Only a good person may become a good 
musician. When you work with emotions, 
there's no room for falsehood. It's a funda-
mental aspect. Also, you must be method-
ical, have vivid imagination and commune 
with art. If you don't have an ear for music, 
you won't become a good musician because 
diligence is not enough at some point. 
Musicality is indispensable.

How to express yourself in the works 
of the greatest artists?
As I've already said – it's all about emotions. 
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We may follow the same score but we 
always look at it through the prism of our 
own experiences. In this case, reproduc-
tiveness is very creative! I can't play a piece 
in the same way twice. It depends on my 
mood – on which side of the bed I got up, 
whether I'm happy or miserable – it all 
affects the performance.

Is there room for improvisation?
Absolutely not. It's not contemporary 
music, which you can let take its course. 
I play classics – a score must be played in 
a way it's written, period. Because of that, 
some people may think that the profession 
of a pianist is easy because it's reproductive. 
But it's not like that. Before we read the 
score, we have to learn about the period, 
style and composer. It's very important. 
You must pore over books – biographies or 
history of music handbooks.

How do classical pianists deal with 
omnipresent technology? 20 years 
ago, it was easier to focus on your 
job – there were no phones, mails 
nor cacophony of sounds coming 
from everywhere. You have to 
practise, and there it is – the virtual 
world awaits to get you.
It's the same with every profession, tech-
nology disturbs us. Being available all the 
time is tiring. But you can always turn off 
the phone, go to the countryside from time 
to time, get away. Well, modern solutions 
may be useful as well. Recently, I've had 
a chance to touch an electronic grand 
piano, and it was a brand new quality – it 
wasn't worse in any way. Technology may 
refresh your work, even in the case of such 
a classical profession as a pianist.

The decision to become a classical 
pianist involves a risk and rivalry 

– if you don't win the Chopin 

POTĘŻNA, INDUSTRIALNA PLATFORMA, 
NA NIEJ DOSTOJNY FORTEPIAN I DWIE 
DZIEWCZYNY – BALETNICA I JA.  
TO BYŁ FANTASTYCZNY PERFORMANCE. 
POTRZEBUJĘ DO ŻYCIA TAKIEJ 
ADRENALINY, ONA MNIE USKRZYDLA.

an instrument. I wished to play the violin. 
Unfortunately, the sound of the violin isn’t 
pleasing, in particular when you are taking 
your first steps, so my brother absolutely 
forbade me to play this instrument. He 
frightened me out of my wits! My mum, 
however, suggested the cello. Finally, I de-
cided on the piano, which I began to play 
at the age of four. But I myself decided to 
become a professional musician.

Learning to play an instrument takes 
years of arduous practice. The piano 
becomes your routine. A dull one?
I chose a path different from the one which 
other musicians tend to follow. For a long 
time, I regarded playing as fun; only later, 
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Competition, nobody will buy 
a ticket for your concert.
I hate competitions – to me, they dis-
agree with the idea of art. It's nothing but 
business. I agree that young musicians can 
benefit from it because you can promote 
yourself in such a competition. But you 
need to show restraint and common sense, 
remember not to perform for the jury but 
for the audience and from your heart. When 
I was a child, I took part in several compe-
titions. I've learnt my lesson, I've learnt not 
to take personally what others say and think 
about me and not to worry about competi-
tion. There are people who associate classical 
music concerts with the smell of mothballs 
and boring performances for desperate 
music lovers – I'd like to change that.

How to come to the top? For 
violinists, an orchestra is a plan B. 
It's more difficult for pianists – they 
aren't needed in the orchestra.
The piano is said to be the king of instru-
ments so some people think that there're 
a lot of opportunities for pianists. Actu-
ally, there are a lot of limitations. We can 
perform in the philharmonic, however, only 
as soloists. The thing is I'm not sure whether 
I'd like to perform in the philharmonic. It's 

like working in an office building. Playing 
becomes a routine, and I'd like to avoid that.

Is there a Polish piano school?
National schools existed a lot of years 
ago, when borders were closed. There were 
closed circles led by a guru. The world is 
open now. Everyone wants to be taught by 
the best teachers – students follow the best 
professors. Young pianists from Asia come 
to Europe, also to Poland, to learn to play 
Chopin. The Japanese, in particular, love 
Chopin and can go to the other end of the 
world to breathe the same air as he did.

But it's in New York where the 
majority of classical musicians gather. 
Competition among pianists is said 
to be so great there that you can call 
in the morning and offer a musician 
to play a recital in the evening and be 
sure that the musician will be ready.
It's possible. Every active pianist has their 
programme which they can play even in 
the middle of the night. In New York, 
there are plenty of artists – the choice is re-
ally wide, even in terms of concerts. Every 
day a few dozen concerts take place. I'm 
not surprised that artists move to this city, 
as it has this unique atmosphere.

Does New York inspire you also in 
terms of fashion?
I'm fascinated by every aspect. I came back not 
long ago and I'm still bewildered. In New York, 
there are a lot of amazing people, I have more 
friends there than in Tricity, where I live.

Recently, you've played on the 
Motława river. Tell us something 
about the concert.
I was thinking about Tricity and wanted to 
do something that nobody had done before 

– then, I came up with an idea to organise 
a concert on the water. I managed to find 
a platform on which it was possible to place 
a grand piano – actually, there was room 
for the whole orchestra. I really wanted the 
whole event to be a performance; to reach 
random people in an unexpected place. 
That's why I hadn't announced it on the 
media and hadn't informed many friends. 
It involved some stress, I wasn’t sure wheth-
er people would spot us… But in the end, 
it worked out fine. I sail, and people are 
cheering on both sides of the river. A huge 
industrial platform with a grand piano and 
two girls on it – a ballet dancer and me. 
People cheered and applauded. It was a fan-
tastic performance. I need such adrenaline, 
it gives me wings. 
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Debiutuje na scenie i w życiu. Jej historia to spełnienie 
marzeń wielu dziewczyn – tych od dziecka marzących 

o karierze piosenkarki oraz tych pragnących białej 
sukni i welonu. I to przed trzydziestką. Daria Zawiałow 
wkrótce wydaje swój pierwszy album. Jest romantyczna 
i melancholijna, jednak w pracy najlepiej dogaduje się 

z facetami. Dlatego pokazaliśmy jej dwa oblicza.

tekst: Aleksandra Budka   zdjęcia: Monika Szałek

PODWÓJNA 
DEBIUTANTKA

Rozpakowałaś już prezenty ślubne?
Tak, dlatego w całym domu porozstawiane są butelki z winem. 
Cały rok intensywnie przygotowywaliśmy się do tego jednego 
dnia ślubu. Emocje już opadły, jednak nazywanie się mężem 
i żoną wciąż brzmi dla nas egzotycznie.

Życiowa stabilizacja przyszła tuż przed rozpędem 
kariery muzycznej.
Poznaliśmy się z mężem w talent show. Żadne z nas nigdy nie 
planowało ślubu, jednak gdy spotyka się na swojej drodze 
odpowiednią osobę, trzeba kuć żelazo póki gorące. Tomek jest 
gitarzystą, teraz gra także w moim zespole. Zaręczyliśmy się 
po niespełna roku znajomości, wszystko bardzo szybko się 
potoczyło. Mam dwadzieścia cztery lata i nie myślałam o tym, 
że potrzebuję męża i stabilizacji. Sprawdziło się jednak powie-
dzenie, że serce nie sługa.

Zostaniesz ambasadorką młodych dziewczyn marzących 
o takim samym scenariuszu na życie.
Większość moich rówieśniczek to szalone studentki chcące się 
bawić i niemyślące o stabilizacji. Ja z kolei nigdy nie chodziłam 
do klubów, nie zmieniałam co chwilę chłopaków. Jestem z tych 
dziewczyn, o których mówi się, że są romantyczkami. Jestem 
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niesamowicie szczęśliwa, że moje życie poszło w takim, a nie 
innym kierunku. Jeżeli miałabym być inspiracją do tego, żeby 
decydować się na małżeństwo w młodym wieku, cieszę się tym 
bardziej. Małżeństwo szczerze polecam.

Jakie reguły panują w małżeństwie?
Każde małżeństwo chyba ustala swoje własne zasady i podział 
obowiązków. Nie ma osoby bez wad, w każdej relacji trzeba się 
dotrzeć. Wydaje mi się, że związek, a zwłaszcza małżeństwo to 
sztuka kompromisów.

Zmieniłaś nazwisko?
Tak, a razem z nim dowód. Według niego jestem teraz Darią 
Kaczmarek. Jednak na scenie pozostaję Darią Zawiałow.

Byłaś dziewczynką bawiącą się lalkami czy chłopczycą 
wiszącą na trzepaku?
W dzieciństwie bawiłam się prawie wyłącznie z chłopakami. Ro-
biliśmy podchody, spędzaliśmy czas na podwórku. Dziś trudno 
już o takie dzieciństwo. Wspominam siebie grającą w klasy, bie-
gającą po osiedlu, żeby zebrać jak największą grupę dzieciaków 
do wspólnej zabawy. Zawsze miałam jedną przyjaciółkę od serca 
i dwie dobre koleżanki, natomiast zawsze bardziej dogadywałam 
się z chłopakami. Tak jest do dziś, bo mój zespół to wyłącznie 
mężczyźni. Jestem dla nich kumplem. Nawet producent mojej 
płyty nie mówi do mnie po imieniu, tylko woła do mnie „stara”. 
Więcej, zdarza mu się powiedzieć „ej, stary”. Nadajemy na 
tych samych falach. Gadanie o ciuchach i paznokciach nie jest 
w moim klimacie.

Masz wzór kobiety?
Chyba nie mam takiego wzoru. Każda kobieta jest wartościowa 
i piękna, tylko wyraża to w inny sposób. Nigdy takiego wzoru 
na kobiecość nie szukałam. Wyprowadziłam się z domu, gdy 
miałam piętnaście lat. Chodziłam do szkoły z internatem, więc 
w kulminacyjnym punkcie dojrzewania i stawania się kobietą 
brakowało takiej osoby, którą mogłabym podpatrywać i podążać 
jej krokami w stronę kobiecości. Byłam w tym wszystkim sama 

– babcia czy mama były daleko. W tamtym okresie słuchałam 
Amy Winehouse i chodziłam po lumpeksach, co zostało mi do 
dzisiaj. Sama wyznaczałam sobie trendy i wzór na kobiecość.

Co jest dla ciebie atrybutem kobiecości?
Na pewno niezależność i poczucie własnej wartości. Zawsze by-
łam postrzegana jako ta, która na pewno sobie w życiu poradzi, 
a ja tak naprawdę w głębi byłam bardzo zakompleksiona. Jestem 
domatorką, samotnikiem, popadam często w melancholijne 
stany. W samotności jestem zupełnie inna niż w tłumie. Kobiety 
powinny akceptować siebie takimi, jakimi są. Eksponować natu-
ralność i uwierzyć w siebie. Uwierzyć w to, że możemy zawojo-
wać świat. Tym bardziej ze wspierającym mężczyzną u boku.

NAUCZYŁAM SIĘ POKORY I Z BIEGIEM LAT STAWAŁAM 
SIĘ CORAZ BARDZIEJ WYCOFANA. NIE LUBIĘ BYĆ 
W CENTRUM UWAGI, NIE PRZEPADAM ZA SPĘDAMI 
I IMPREZAMI. LUBIĘ BYĆ W DOMU I SŁUCHAĆ MUZYKI. 
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To twój apel, z którym wchodzisz na polską scenę 
muzyczną?
Apeluję, by być sobą. Gdy jesteś prawdziwy i dokładasz do 
tego ciężką pracę, to na pewno przyniesie zamierzone efek-
ty. Kiedyś moimi ulubionymi wokalistkami były Diana Krall 
i Billie Holiday, chciałam być taka jak one. Znajomi przyklejali 
mi łatkę wokalistki jazzowej. Nie czułam się z nią dobrze. Gdy 
w 2009 roku dostałam się po raz pierwszy na Konkurs Debiutów 
w Opolu i zaśpiewałam piosenkę Kasi Nosowskiej, poczułam się 
w swojej skórze. Zaczęłam być sobą. Wkrótce potem poznałam 
mojego producenta i razem odkrywaliśmy to, co nas wówczas 
muzycznie kręciło. W międzyczasie wzięłam udział w talent 
show. Po programie nagraliśmy płytę, pod którą na sto procent 
możemy się podpisać.

Czy na tej scenie jest miejsce dla kolejnej śpiewającej 
dziewczyny?
Miejsca na polskiej scenie jest bardzo dużo. Trzeba dać każdemu 
szansę, natomiast publika jest wybredna – i trudno jej się dziwić. 
Gdy ja poznaję artystę, który zaciekawi mnie jedną piosenką, 
staram się dotrzeć także do pozostałych nagrań. Daję szansę 
i każdy artysta na nią zasługuje. Skomponowanie piosenek 
i stworzenie swojego albumu to bardzo ciężka praca. Piszę swoje 
teksty i wymyślam linie melodyczne, jednak przekonałam się 
do tego dopiero po pozytywnych komentarzach ludzi. Dużo 
czasu poświęcam na komponowanie nowych utworów, mąż uczy 
mnie grać na gitarze, a ja wiem, że całe życie będę się doskonalić. 
Nigdy nie będzie tak, że powiem sobie, że piszę znakomite teksty 
i lepiej już się nie da.

Czy dziewczynie trudniej jest zaistnieć na rynku 
muzycznym? Mamy wielu debiutantów – facetów.
Wysypali się jak z rękawa. To fantastyczne, bo jakiś czas temu 
tych mężczyzn nie było zbyt wielu. Jednak czy naprawdę jest im 
łatwiej? Teraz to nie ma znaczenia. Publiczność pokocha cię lub 
nie. To takie być albo nie być. Obym się nie dowiedziała, jakie to 
uczucie być odrzuconym. Kings of Leon stali się sławni dopiero 
po czwartej płycie. (śmiech)

Mela Koteluk i Ania Dąbrowska trzymają za ciebie 
kciuki. Kobieca solidarność?
Mam nadzieję. Bardzo się ucieszyłam, gdy Ania i Mela udostęp-
niły na Facebooku „Malinowego chruśniaka”. To bardzo miłe. 
Kiedyś byłam psychofanką Ani Dąbrowskiej. Miałam okazję 
poznać ją podczas koncertu w Sali Kongresowej i powiedziałam 
jej o mojej miłości do niej. Dlatego radość z tego, że podoba jej 
się mój singiel, jest tym większa.

Twoja droga na scenę zaczęła się w programie dla dzieci.
Nie pamiętam dobrze mojego występu w programie „Od przed-
szkola do Opola”. Byłam przebrana za biedronkę i śpiewałam 
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piosenkę Wolnej Grupy Bukowina. Nie 
wygrałam, natomiast byłam zadowolona 
z kartonu pełnego prezentów.

Zawsze się zastanawiałam, co było 
w tych wielkich pudłach. Siedziałam 
przed telewizorem i zazdrościłam 
tym dzieciakom.
Mnóstwo słodyczy i zabawek. Karton 
marzeń każdego dziecka. Było czego 
zazdrościć. (śmiech)

A potem była szkoła z internatem.
Mając piętnaście lat przyjechałam do 
Warszawy do liceum. Ciężko mieszka się 
w szkole z internatem, a ja wytrzymałam 
tam pół roku. Mnie – samotniczce – nie 
odpowiadało to, że muszę dzielić pokój 
z wieloma osobami. Lubiłam usiąść na 
parapecie z pamiętnikiem i posłuchać 
muzyki. Tam było to niemożliwe. Popro-
siłam mamę o ogromny kredyt zaufania 
i wynajęłam pokój na Saskiej Kępie. 
Mogłam zająć się sobą.

Dlaczego wybrałaś akurat to liceum?
Chodziłam do szkoły im. Jana III Sobie-
skiego. To było zwykłe liceum, jednak 
z zapędem artystycznym.  Murowany, 
typowy budynek, wchodziło się do środ-
ka, a tu – plastycy przy sztalugach tworzą 
obrazy, chór się rozśpiewuje przed lekcją, 
a schody cudownie skrzypią. Czuło się 
artystycznego ducha.

Przeciwko czemu się buntowałaś?
Miałam okres słuchania metalu i cho-
dzenia w glanach. To nic złego, ale 
u mnie wiązało się to z buntem. Prze-
ciwko rodzicom, bo przeciwko czemu 
mogłam się buntować, nie wiedząc nic 
o świecie? Miałam trampki z symbolem 
anarchii, ale nie do końca wiedziałam, 
co ona oznacza.

Gdzie teraz jest ta wściekłość 
nastolatki?
Dojrzałam i zmieniłam się. Nie wiem, 
czy to ta moja długa droga do debiutu, 
czy mąż, czy wszystkie przejścia w życiu 
doprowadziły do tej ogromnej zmiany. 
Nauczyłam się pokory i z biegiem lat 
stawałam się coraz bardziej wycofana. 
Nie lubię być w centrum uwagi, nie 
przepadam za spędami i imprezami. 
Lubię być w domu i słuchać muzyki. 
Teraz mogę to robić z mężem i to jest 
najlepsze uczucie na świecie.

Obserwujesz innych debiutantów?
Nawet im kibicuję. Z niektórymi, między 
innymi z Bovską czy Leskim, miałam 
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okazję występować w Opolu. Dobrze, że 
tych debiutantów jest coraz więcej. Ludzie 
mają wiele do powiedzenia przez muzykę. 
Dlatego warto im się przyglądać.

Powinnaś czuć się pewnie, masz 
wsparcie ogromnej wytwórni. Jak 
doszło do waszej współpracy?
Po „X Factorze” pracowaliśmy nad demo. 
Ale że była to muzyka alternatywna, 
wyszliśmy z założenia, że ciężko będzie 
wydać ten materiał pod skrzydłami dużej 
marki. Demo pokazaliśmy w kilku wy-
twórniach, zainteresowało się nim Sony 
Music, a my uspokoiliśmy się i wiedzieli-
śmy, że już jest dobrze. Mogłam zamknąć 
się w studiu i tworzyć.

Jesteś podwójną debiutantką. Już 
raz miałaś wydać płytę.
W 2011 roku miałam nagrany album, na 
którym znalazła się muzyka indie roc-
kowa z domieszką jazzu. Nie były to do 
końca klimaty moje i mojego producenta. 
Wszystko rozeszło się po kościach, a ja 
na jakiś czas wpadłam w dołek, zagu-
biłam się. Ten nowy album tworzyłam 
dwa lata. To chyba nie tak dużo, chociaż 
cały czas ją dopracowujemy. Ukaże 
się najpóźniej w marcu 2017 roku. Nie 
mogę nawet zdradzić tytułu ani nazwisk 
gości, chociaż bardzo bym chciała się już 
wszystkim pochwalić. (śmiech) Osiem 
lat czekałam na debiut, muszę poczekać 
jeszcze parę miesięcy.

W przypadku Konkursu Debiutów 
w Opolu także działa zasada do 
dwóch razy sztuka?
Pierwszy raz się nie udało. Po raz drugi 
jechałam ze świadomością, z jakim 
silnym składem będę konkurować. 
Kortez, Leski, Jóga, Salk… a wśród nich 
ja! Okazało się, że otrzymałam Opolską 
Karolinkę. Szok i radość. Dzięki temu 

„Malinowy…” stał się rozpoznawalny 
i więcej osób go usłyszało.

Spełniły się marzenia dziewczynki 
występującej w programie „Od 
przedszkola do Opola”?
Zrobiłam duży krok, ale spełnieniem 
marzeń będzie wydanie płyty. Przez tyle 
lat w mojej głowie kłębiły się pytania: „Co 
chcesz zrobić? Co chcesz nagrać?”. Ta płyta 
to spełnienie pragnień. Jednak mam jeszcze 
kilka w zanadrzu. Będę ciężko pracować.

Wykorzystałaś swoją szansę na 
sukces.
Wszystko się okaże, gdy wyjdzie album. 
Chcę, żeby moja muzyka znalazła 

swoich słuchaczy, chcę grać koncerty dla ludzi, którzy znają 
moje piosenki na pamięć. To byłby czad!

Masz błogosławieństwo Leśmiana.
Lubię myśleć, że byłby dumny. „Malinowy” przypadkiem stał 
się ukłonem w stronę poety. Po przesłuchaniu wstępnego aranżu 
i specyficznego, namiętnego brzmienia gitary w intro, postano-
wiłam napisać erotyk. Tekst skojarzył się z Leśmianem, dlatego 
tytuł zaczerpnięty jest właśnie z wiersza poety. Mam nadzieję, że 
patrzy z góry i aprobuje moje wyczyny. 

In English 

DOUBLE DEBUTANT
She debuts both on stage and in life. Her story is a dream come 
true for many girls – those who have been dreaming about being 
a singer since their early childhood, and those who long for 
a white dress with a veil. And preferably before they turn thirty. 
Daria Zawiałow will soon release her first album. She’s roman-
tic and melancholic, but at work she gets on like a house on fire 
mostly with men. That’s why we present her two sides.

Have you already unpacked all your wedding gifts?
Yes, that’s why there are bottles of wine scattered everywhere 
around the house. We’d been preparing for an entire year for 
this single day of our wedding. The emotions have already 
subsided, but calling ourselves husband and wife still sounds 
exotic to us.

Life stability came to you right before your music career 
has gained momentum.
I met my husband in a talent show. Neither of us had planned to 
get married, but when you meet the right person on your way, you 
need to strike iron while it’s hot. Tomek is a guitarist, now he’s 
playing also in my band. We got engaged after a year, everything 
went really quickly. I’m 24, and I never thought I needed a hus-
band or stability. As it turned out, however, the old adage that love 
cannot be compelled has come true.

You’ll become an ambassador for young girls dreaming 
about the same scenario for life.
The majority of my peers are crazy students who want to party and 
play, and don’t think about stability at all. As for me, I never went 
to clubs, I didn’t change boyfriends every day. I’m one of those 
girls you’d call “romanticists.” I’m incredibly happy that my life 
went in this and not any other direction. If I were to be an inspira-
tion for anyone to decide on marriage at a young age, I’d be even 
more happy. Marriage is something I can really recommend.
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ZROBIŁAM DUŻY KROK, ALE SPEŁNIENIEM 
MARZEŃ BĘDZIE WYDANIE PŁYTY. 
PRZEZ TYLE LAT W MOJEJ GŁOWIE KŁĘBIŁY 
SIĘ PYTANIA: „CO CHCESZ ZROBIĆ? 
CO CHCESZ NAGRAĆ?”.



54 LUDZIE
people 

PODZIĘKOWANIA DLA PAWILONÓW 
NOWY ŚWIAT (WARSZAWA, NOWY ŚWIAT 22/28) 
ZA POMOC W REALIZACJI SESJI ZDJĘCIOWEJ.

What rules are there in marriage?
I think each marriage probably has its own rules and division of 
responsibilities. There’s no person without flaws, in each relation-
ship you need to go to great lengths to get to know each other. 
I think that any relationship, and especially marriage, is the art 
of compromise.

Have you changed your surname?
Yes, together with my ID card. According to it, I’m Daria Kacz-
marek now. But on stage, I’m still Daria Zawiałow.

Were you a girl that played with dolls, or rather 
a tomboy that climbed trees?
When I was a child, I played almost exclusively with boys. We 
played hare and hounds, we spent time outdoors. Today, this 
kind of childhood is extremely hard to come by. I reminisce 
about how I used to play hopscotch, run around the entire 
housing estate to gather as many children as possible. When it 
comes to girls, I had one close friend and two good friends, but 
I have always been on better terms with boys. It’s visible even 
today, because there are only men in my band. I’m their buddy, 
and they treat me accordingly. Even the producer of my album 
doesn’t address me by my name, but calls me “old chap.” What is 
more, he sometimes talks to me as if I were a man. We are on the 
same wavelengths. Talking about clothes and fingernails is not 
exactly my thing.

Is there any woman that is a role model for you?
I don’t think I have such a role model. Each woman is valuable 
and beautiful, but they express it in a different way. I’ve never 
even looked for such a model. I moved out of my house when 
I was fifteen. I attended a school with a dormitory, so in the peak 
of my puberty and maturing into a woman I didn’t have a person 
whose behaviour I could copy and who’d show me the way to 
womanhood. I was all alone in all of this – my mom and grandma 
were far away. In those days, I listened to Amy Winehouse and fre-
quented second hand shops, which I still do. I set trends for myself 
and came up with a formula for womanhood.

What is an attribute of womanhood for you?
Definitely independence and self-confidence. I’ve always been 
perceived as someone who can fend for herself, but the truth is, 
I’ve been full of complexes. I’m a homebody, a lone wolf, I’m given 
to melancholy. I’m a totally different person when I’m alone com-
pared to the way I am in a crowd. Women should accept them-
selves just as they are, be natural and believe in themselves. Believe 
that we can conquer the world. Especially with a supportive man 
by our side.

Is this the appeal with which you’re entering the Polish 
music scene?
I’d like for people to be themselves. If you’re true to yourself and 
put all you’ve got into this, it will certainly bring expected results. 
In the past, my favourite singers were Diana Krall and Billie Holi-
day, and I wanted to be like them. My friends labelled me as a jazz 
vocalist. I didn’t feel okay with that. When in 2009 I was admitted 
to the Competition of Debuts in Opole for the first time and sang 
a song of Kasia Nosowska, I finally felt that this was it. I started to 

be myself. Soon after this, I met my producer and together we un-
covered our musical preferences. In the meantime, I took part in 
a talent show. After the show, we recorded an album, about which 
I can honestly say that it is 100% ours.

Is there a place on the Polish scene for yet another 
singing girl?
There is a lot of space on the Polish scene. You need to give 
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everyone a chance, and the audience is picky – and it’s no 
wonder. When I learn about a new artist who gets my interest 
piqued with one song, I try to listen to their other records. 
I give them a chance, and each artist deserves it. Composing 
songs and creating an entire album is a very strenuous work. 
I write my lyrics and think up melodic lines, but I’ve grown 
to like it only after receiving positive feedback from people. 
I spend a lot of time on composing new songs, my husband 

teaches me to play the guitar, and I know 
that I’ll be improving myself for my 
entire life. I will never tell myself that 
I write superb lyrics and that I’ve reached 
the ultimate perfection.
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Is it more difficult for a girl to enter the music market? 
We have many debutants who are men.
They spring up like mushrooms after a rain shower. It’s great, be-
cause some time ago guys were not that numerous. But is it really 
easier for them? Now it doesn’t matter. The audience will either 
love you or not. It’s a kind of „to be or not to be.” I don’t want to 
ever learn what’s like to be rejected. Kings of Leon became famous 
only after their fourth album (laughs).

Mela Koteluk and Ania Dąbrowska keep their fingers 
crossed for you. Women’s solidarity?
I hope so. I was really happy when Ania and Mela shared my 
song Malinowy chruśniak on Facebook. It’s really nice. I used to 
be a crazy fan of Ania Dąbrowska. I happened to meet her during 
a concert in a Congress Hall and I told her about my love for her. 
That’s why I’m even more happy that she likes my single.

Your road onto the stage began in a program for 
children Od przedszkola do Opola.
I don’t remember my performance very well. I was dressed as a la-
dybird and I sang a song of Wolna Grupa Bukowina. I didn’t win, 
but I was satisfied with a cardboard box full of presents.

I’ve always wondered what that big boxes contained. 
I sat in front of the TV and envied all those children.
A lot of sweets and toys. A cardboard box of each child’s dreams. It 
was something to be jealous of! (laughs)

And then there was school with a dormitory.
When I was fifteen, I came to Warsaw to high school. It was hard, 
living in a school with a dormitory, and I managed to put up with 
it for half a year. Being a loner, I didn’t like the fact that I had to 
share a room with many people. I liked to sit on a windowsill with 
a diary and listen to music. And it was impossible there. I asked 
my mom for a huge credit of trust, and I rented a room in Saska 
Kępa. There I had time for myself.

Why did you choose this specific high school?
I attended High School of Jan III Sobieski. It was an ordinary high 
school, but with an artistic drive. A typical building made of stone. 
You came inside, and there – artists hurrying in front of their 
easels, painting something, a choir warming up before the class, 
stairs creaking delightfully under your feet… You could feel this 
artistic spirit in the air.

What did you rebel against?
I had a period when I listened to metal and wore combat boots. 
There’s nothing wrong with that, but in my case it was linked 
with a phase of teenage rebellion. Against my parents, obviously, 
because what could I rebel against, knowing nothing about the 
world? I had sneakers with the symbol of anarchy, but I didn’t 
really know what it meant.

Where did this teenage rage go?
I’ve matured and changed. I don’t know if it’s the long road I had 
to walk towards my debut, my husband, or my life experience 
that have transformed me so much. I learned humility and 
with the passage of time, I’ve been becoming more and more of 
a loner. I don’t like being in the centre of attention, I don’t really 

like great crowds and parties. I like staying at home and listening 
to music. Now I can do this with my husband and it’s the best 
feeling in the world.

Do you observe other debutants?
I even cheer them on. With some of them, like with Bovska or Le-
ski, I had the chance to perform in Opole. It’s great that there are 
more and more debutants. People have a lot to say through music. 
That’s why it’s worthwhile to observe them.

You should feel self-confident, you have the support of 
a huge record label. How did your cooperation start?
After X Factor, we worked on our demo. But since it was alter-
native music, we assumed that it would be hard to release this 
material under a big record label. We presented the demo in several 
places, Sony Music got interested, and we heaved a sigh of relief 
because we knew that it was going to be okay. I could lock myself 
up in a studio and create.

You are a double debutant. You were supposed to release 
an album once before.
In 2011, I recorded an album that was a combination of indie rock 
with a touch of jazz. It wasn’t exactly my thing, neither was it my 
producer’s. Everything got dashed to the ground and I felt down 
in the dumps for some time, I got lost. Recording another album 
took me two years. It’s not that long, I think, although we’re still 
perfecting it. It will be released no later than in March 2017. I can’t 
even disclose its title or the names of featuring artists, although I’d 
really like to boast a little bit. (laughs). I’ve waited 8 years for my 
debut, I have to wait several months more.

Does the rule „second time’s a charm” apply also to the 
Competition of Debuts in Opole?
I didn’t win when I took part in it for the first time. When 
I went there for the second time, I was aware of how strong my 
competition was. Kortez, Leski, Jóga, Salk… and me amongst 
them! It turned out that I received the Karolinka Award. I was 
both shocked and happy. Thanks to this, my song Malinowy 
chruśniak became recognizable and many more people had the 
chance to listen to it.

Have the dreams come true for the girl who once 
performed in a program for children?
I made a huge step forward, but my dreams will come true when 
I release my album. My head has been full of questions such as 

“what do you want to do? What do you want to record?” for so 
many years. This album is a dream come true. But I have several 
more in store. I will work hard.

You’ve seized the opportunity to achieve success.
We’ll see when the album is released. I want my music to find its 
own audience, I want to perform for people who know my songs 
by heart. It would be awesome!

You have the blessing of Bolesław Leśmian, a Polish poet.
I like to think that he would be proud. Accidentally, the song 
Malinowy chruśniak became a tribute to him. After listening 
to the first arrangement and the characteristic passionate 
sound of the guitar in the intro, I decided to write an erotic. 
I associated the lyrics with Leśmian, that’s why the title is 
taken from his poem. I hope that he looks at me from above 
and approves my deeds. 
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KAŻDY MA TAKI 
ŚWIAT, JAKI WIDZĄ 

JEGO OCZY
Jest takie miasto na mapie Europy, w którym światowe 

trendy, muzyka oraz radość życia łączą się w idealną całość. 
Gdzie ludzka wyobraźnia nie ma żadnych ograniczeń. Berlin. 

Warto choć raz w życiu odwiedzić to magiczne miejsce, ale 
jeśli nie ma na to szans, to teraz jej namiastką można się 

cieszyć również w Trójmieście.

tekst: Anna Nazarowicz  zdjęcia: Tom Kurek

Najpierw był Sopot. Kurort, przez miłośników nazywany 
również polskim Miami, wydawał się idealnym miej-
scem na firmę, która indywidualizm uczyniła swoim 

znakiem firmowym. Nazwa OOG została zaczerpnięta z języka 
holenderskiego i oznacza po prostu oko. W samo sedno. Trudno 
o lepszy wybór, jeżeli chodzi salon optyczny. A raczej salony, 
ponieważ drugi właśnie powstał w głównym mieście w Gdańsku.

Adam Kujawski przez wiele lat był związany z muzyką 
klubową, więc w Berlinie był częstym gościem. Niepowta-
rzalny urok tego miasta oraz mieszankę światowych trendów 

postanowił przenieść właśnie do swoich 
salonów, poczynając od wystroju, a na 
asortymencie kończąc. Na delikatnych 
konstrukcjach wykonanych ze stali 
witają nas oprawki tak wysmakowanych 
marek jak Mykita, Oscar Magnuson, Ic! 
Berlin czy Moscot, których na próżno 
szukać w innych salonach optycznych. 
Te pierwsze są wykonane z najlepszej 
szwedzkiej stali bez użycia jakich-
kolwiek śrub, a za powstaniem marki 
stoi trzech Berlińczyków. Te ostatnie 
upodobał sobie Johnny Depp. Aktor 
ulubiony model marki Moscot posiada 
we wszystkich dostępnych kolorach. To 
właśnie ten butikowy klimat sprawia, 
że w progi OOG trafiają ludzie, którzy 
indywidualny styl i najwyższą jakość 
cenią ponad wszystko. To, co najlepsze, 
kryje się jednak pod ziemią. W gdań-
skim salonie znajduje się piwnica 
odbudowana z cegieł, które pamiętają 
bombardowanie miasta podczas II woj-
ny światowej. Posłużyła ona za gabinet 
do badań optometrycznych. Magii 
miejscu dodaje graffiti z cytatem z Jose 
Saramago: „Każdy ma taki świat, jaki 
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widzą jego oczy”. Za jego powstaniem stoi Oskar Podolski 
aka OESU. W przypadku obu salonów nad całością czuwała 
młoda projektantka Marta Napiórkowska–Łosiń ze studia 
Mana Design. Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania, co 
doceniły media – sopocki salon został okrzyknięty jednym 
z najpiękniejszych na świecie, drugi – gdański, bezdyskusyj-
nie ma szansę mu dorównać. 

In English 

YOUR WORLD IS WHAT YOUR EYES SEE
There is a city on the map of Europe, where world trends, music 
and life happiness connect into a perfect whole. Where human 
imagination has no limits. Berlin. It is worth to visit this magi-
cal land at least once in your life and if there is no chance for it 
than you can enjoy a fraction of it in Tricity.
First there was Sopot. A resort named by its fans the Polish 
Miami seemed to be an ideal place for a company that made 
individualism its brand. The name OOG was taken from the 
Dutch language and means simply “eye”. Bullseye. There is no 
better name for an optician’s establishment. Or establishments, 
for a second one just opened in Gdańsk main city.
For many years Adam Kujowski was tied with club music, so 
he was an often guest in Berlin. He decided to carry over the 
unique charm of this city and a mix of world trends to his 
stores, starting from interior design, finishing on his stock. 
We are welcomed by spectacle frames of such sublime brands 

as Mykita, Oscar Magnuson, Ic! Berlin 
or Moscot. Those are impossible to 
find at opticians, yet here are lying on 
delicate steel constructions. The first 
ones are made from the best Swedish 
steel without use of any screws and the 
brand was created by three Berlin men. 
The last ones are preferred by Johnny 
Depp. The actor has his favourite model 
of the brand in all available colours. 
This boutique atmosphere brings people 
into OOG for whom individual style 
and highest quality are of the highest 
importance. Still the best things are 
hidden under ground. In the Gdansk 
store there is a basement rebuilt from 
bricks that remember the bombings 
of the Second World War. It serves as 
an optometry research office. Magic is 
added by graffiti with a quote by Jose 
Saramango “your world is what your 
eyes see”. Oskar Podolski aka OESU 
is responsible for its creation. Both 
stores were created under the watchful 
eye of a young designer Marta Napiór-
kowska-Łosiń from the Mana Design 
studio. The effect has outgrown even 
the wildest dreams and was appreciated 
by media: the store in Sopot was named 
the most beautiful in the world, the sec-
ond one, in Gdańsk, can without doubt 
match that. 
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PODRÓŻ, KTÓREJ 
SIĘ NIE ZAPOMINA

Poszukiwanie tego jedynego zapachu, będącego 
odzwierciedleniem naszej osobowości, to niezwykła 

podróż. Warto się w nią udać do miejsca, gdzie 
znajdziemy wszystko, co w perfumiarstwie najlepsze. 

Czyli na gdańską starówkę.

tekst: Anna Nazarowicz  zdjęcia: Tom Kurek

Kolebką perfumiarstwa jest Francja. To właśnie tutaj od 
XVII wieku powstawały najznakomitsze kompozycje 
zapachowe świata. Perfumowano peruki, stroje, a nawet 

całe wnętrza. Można się było obyć bez wody, ale bez perfum? 
Nigdy. Dziś najbardziej uznane „nosy”, takie jak Dominique 
Ropion, Geza Schoen czy też Maurice Roucel w szklanych 
flakonikach zamykają coś więcej, niż tylko ładny zapach. To 
magiczne zaklęcia. Aby się o tym przekonać na własnej skórze, 
warto odwiedzić Galilu Olfactory. Na jej półkach stoją prawdzi-
we skarby sygnowane największymi nazwiskami. 

Zapach benzyny, spalonych opon i smaru to pierwsze wra-
żenie po zetknięciu się z zapachem Nostalgia inspirowanym 
wyścigami Formuły 1 w Monte Carlo marki Santa Maria Novella. 

Z kolei kadzidło i żywica labdanum to 
dominujące składniki perfum Cardinal 
stworzonych przez Jamesa Heeleya. To, 
co charakteryzuje wszystkie perfumy, to 
wyjątkowa jakość. Jedna z pań trafiła 
w progi Galilu po tym, jak kupiła samo-
chód. Czarujący zapach Molecule, które-
go używała poprzednia właścicielka, na 
dobre zamieszkał we wnętrzu samochodu. 
Tajemnica zapachów dostępnych w Galilu 
tkwi w oryginalnych kompozycjach, 
niedostępnych w szerokiej dystrybucji. 
Składniki tych perfum połączone ze sobą 
w umiejętny sposób dają efekt, którego na 
próżno szukać w drogeriach pośród ko-
mercyjnych propozycji. A jednym z nich 
z pewnością są m.in. perfumy o zapachu 
tłuczonego szkła. – Otwarcie naszej 
najnowszej perfumerii w Gdańsku jest 
odpowiedzią na rosnącą wśród klientów 
potrzebę wyróżnienia się i znalezienia 
dla siebie wyjątkowych produktów, które 
podkreślą ich styl oraz indywidualność 

– mówi Agnieszka Łukasik, współwłaści-



TO MAGICZNE ZAKLĘCIA. ABY SIĘ 
O TYM PRZEKONAĆ NA WŁASNEJ 
SKÓRZE, WARTO ODWIEDZIĆ 
GALILU OLFACTORY. 
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cielka Galilu. – Dlatego tak ważne jest, 
aby klienci przymierzyli zapach, poprze-
bywali w jego towarzystwie. Dzięki temu 
dokonamy właściwego wyboru i kupimy 
nie tylko właściwe perfumy. Kupimy kre-
ację z prawdziwego zdarzenia. Skrojoną 
dla nas na wymiar. 

In English 

A JOURNEY TO REMEMBER
Looking for the right fragrance which reflects our personality 
is an extraordinary journey. The perfect destination is the Old 
Town in Gdańsk, where we can find all that is best in perfumery.

France is the cradle of perfumery. The best perfume compo-
sitions have been created there since the 17th century. Wigs, 
attires and even the whole interiors were perfumed. One could 
do without water but without perfume? Never. Today, the most 
appreciated ‘noses’ such as Dominique Ropion, Geza Schoen or 
Maurice Roucel put something more than only a nice fragrance 
into glass bottles. They create magical spells. Visit Galilu 
Olfactory and see for yourself – on the shelves, there is precious 
treasure closed in the bottles signed with the greatest names.
The scent of petrol, tyres and grease is the first impression after 
smelling Nostalgia by Santa Maria Novella inspired by Formula 1 
races in Monte Carlo. Incense and labdanum raisin are dominant 
ingredients of Cardinal perfume created by James Heeley. All the 
perfumes here are of high quality. A woman discovered Galilu after 
she had bought a car – the exquisite Molecule fragrance, used by 
the former owner of the car, had filled the car for good. The secret of 
the fragrances in Galilu is in their original compositions, available 
in exclusive distribution only. Ingredients of the perfumes com-
bined in a proper way produce an effect which is impossible to find 
in drugstores with commercial products – e.g. the scent of broken 
glass. ‘Opening our newest perfume store in Gdańsk is an answer to 
the growing need felt by our clients to be original and to find special 
products which will express their style and individuality,’ says 
Agnieszka Łukasik, co-owner of Galilu. ‘That's why it's so important 
that clients try the fragrance on, be in its company. It allows them 
to make a proper choice and buy not only the right perfume but 
a creation in its own right. Tailored to their needs.’ 



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

WYBÓR DAJE 
WOLNOŚĆ

In English 

CHOICE MEANS FREEDOM
So many countries, so many customs. 
Today, I arrived at the office earlier than 
usually. I couldn't resist listening to heated 
arguments broadcast from the Sejm. Seri-
ous disputes and the fight over conscience 
are back again. The first reading of both 
draft acts regarding amendments to the 
abortion law was on the agenda. Each of 
them calls for radical changes. Liberali-
sation versus tightening the regulations. 
When in Poland the situation will soon 
turn into a free-for-all, the Swedish who 
are famous for gender equality are faced 
with a completely different problem – too 
difficult for them to handle. The Liberal 
Youth of Sweden goes one step further and 
wants abortion for men. Namely, a man 
would decide whether he wants a child or 
not. If he decided that he didn't want a 
child, his partner would be obliged to have 
an abortion. For some men it would be 
definitely convenient – no strings attached, 
no alimony, no problems. But don't jump 
the gun – it's unlikely that the idea will 
enter into force. There are several reasons 
for that. Firstly, it's a small group. Secondly, 
the Liberal Youth is famous for several con-
troversial ideas. In the past, they wanted in-
cest between siblings after reaching the age 
of 15 and necrophilia to be legalised. With 
so many ridiculous ideas, they have little 
chance that this demand will be treated 
seriously. Perhaps in Poland, taking grow-
ing alimony debts into account, it might 
meet with considerable interest. I'm giving 
this example for a reason. In both cases, 
we should maintain the balance, consider 
whether a solution isn't too extreme and 
follows the principles of the European 
civilisation built laboriously over the last 
decades, at the end of which there's always 
a human being – a woman and a child in 
this case. Choice isn’t always a convenient 
law, but only the choice gives us freedom. 
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Co kraj to obyczaj. Do redakcji przyjechałam dziś 
znacznie wcześniej niż zwykle. Nie mogłam 
odmówić sobie wysłuchania krzykliwych 

argumentów z Sejmu. Znów wrócił ostry spór i wojna o 
sumienia. Zaplanowano pierwsze czytania dwóch projektów 
dotyczących zmian w prawie aborcyjnym. Każdy z nich chce 
zmiany radykalnej. Liberalizacja kontra zaostrzenie kar. 
Kiedy u nas za chwile zacznie się jatka, Szwedzi, którzy słyną 
z równouprawnienia kobiet i mężczyzn, mierzą się z zupełnie 
odwrotnym problemem, których ich samych nawet przerasta. 
Szwedzka młodzieżówka Partii Liberalnej idzie o krok dalej i 
chce aborcji dla mężczyzn. Na czym miałby ona polegać ? To 
mężczyzna podejmowałaby decyzje, czy chce dziecko czy nie. 
Jeśli uznałby, że nie ma na to ochoty, wówczas jego partnerka 
zobowiązana byłaby do usunięcia ciąży. Dla niektórych męż-
czyzny takie prawo byłoby z pewnością wygodne – zero zobo-
wiązań, zero alimentów, zero problemu. Panowie nie powinni 
bić jednak przedwcześnie braw, bo jest mało prawdopodobnie, 
że pomysł wejdzie w życie. Powodów jest kilka. Po pierwsze 
to niszowa grupa. Po drugie, liberalna młodzieżówka słynie 
z kilku kontrowersyjnych pomysłów. Wcześniej domagali się 
legalizacji stosunków seksualnych między rodzeństwem po 
ukończeniu 15 lat, chcieli też wprowadzić możliwość seksu po 
śmierci. Mając tak wiele nietrafionych pomysłów na koncie, 
są marne szanse, by i tym postulatem ktoś zajął się poważnie. 
Choć akurat w naszym kraju, patrząc na liczbę rosnącego 
zadłużenia alimentacyjnego, pewnie cieszyłby się sporym 
zainteresowaniem. Podaję ten przykład nie bez powodu. W 
jednej i drugiej sprawie warto zachować równowagę, zasta-
nowić się, czy jest to wymierzone w normalność, europejską 
cywilizację, budowaną żmudnie na przestrzeni ostatnich 
dziesięcioleci, na końcu której zawsze stoi człowiek, w tym 
przypadku kobieta i dziecko. Wybór nie zawsze jest wygod-
nym prawem, lecz tylko on daje nam wolność. 
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Mają różne kształty oraz sposób wykończenia, a moc, która 
w nich drzemie, potrafi dostarczyć niespodzianek. Kiedyś tylko 
środek transportu, dzisiaj styl życia. Jak cię widzą, tak cię piszą 

– mawia stare przysłowie. Samochód wcale nie pozostaje tu 
bez znaczenia. Co zatem ciśnie się na usta na widok kierowcy 

w wielkim, czarnym Porsche?
tekst i zdjęcia: Anna Nazarowicz

PLANETA MOCY



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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W jednym z wywiadów Irena Eris powiedziała, że 
nigdy nie robi interesów z ludźmi, którzy mają 
zaniedbane włosy, zęby oraz paznokcie. Nie wspo-

mniała w tej układance ani słowem o samochodzie, co wcale 
nie oznacza, że ten pozostaje bez znaczenia. A przynajmniej 
w świecie biznesu, gdzie samochód to swego rodzaju wizytów-
ka. Motoryzacja ma jednak to do siebie, że skutecznie potrafi 
namieszać w głowie i o ładnym samochodzie marzą nie tylko 
przedstawiciele wyższych sfer. A najlepszym tego przykładem 
może być Porsche Cayenne. Model ten z roku na rok bije kolej-
ne rekordy sprzedaży.

Niezależnie od wieku i płci samochody ze Stuttgartu 
zawsze przyprawiają o szybsze bicie serca. A Porsche to 
rzeka, do której gdy już raz się wejdzie, z wyjściem może 
być kłopot. Radość z prowadzenia Porsche może być bo-
wiem ogromna i wtedy mało kto chce wracać do znacznie 

NIEZALEŻNIE OD WIEKU I PŁCI  
SAMOCHODY ZE STUTTGARTU 
ZAWSZE PRZYPRAWIAJĄ O SZYBSZE 
BICIE SERCA. A PORSCHE TO RZEKA, 
DO KTÓREJ GDY JUŻ RAZ SIĘ WEJDZIE, 
Z WYJŚCIEM MOŻE BYĆ KŁOPOT.



wolniejszej rzeczywistości. Kiedy 
zatem w 2002 roku stajnia Porsche 
wzbogaciła się o wielkiego, rodzinne-
go SUV-a, miłośnicy marki nie kryli 
zdziwienia. Nie przeszkodziło mu to 
jednak zawalczyć o podium. Rozpy-
chanie się łokciami w tym przypadku 
było zbędne. Model wtargnął na rynek 
i natychmiast go zawojował.

Stając z nim twarzą w twarz można 
się poczuć jak Dawid w konfrontacji 
z Goliatem. Porsche Cayenne gabary-
tami przypomina dom jednorodzinny 
i taką też funkcję ma poniekąd spełniać, 
chociaż na jego zakup często decydują 
się również ci, którzy pokaźnej rodziny 
wcale nie mają. Mają za to pieniądze 
oraz chęć podróżowania w najwygod-
niejszych warunkach. A tego z pewno-
ścią nikomu tu nie zabraknie. Kokpit 
to prawdziwe centrum sterowania tym 
niemieckim wszechświatem. Mamy tu 
zatem cały szereg przycisków i pokręteł, 

bo i sam samochód ma nam bardzo dużo do zaoferowania. 
Kto sądzi, że Porsche Cayenne Diesel to nudny, rodzinny 
kolos, ten nigdy nie był w większym błędzie. Samochód 
oferuje nam trzy tryby zawieszenia (Comfort, Sport, Sport 
Plus) oraz regulacje ich wysokości. Ta ostatnia jest szczegól-
nie przydatna w sytuacji, kiedy opuszczamy asfalt. Warto 
jednak na nim pozostać, ponieważ samochód został również 
wyposażony w magiczny przycisk Sport. Po jego naciśnięciu 
zaczyna się prawdziwe show. Samochód dostaje prawdziwy 
zastrzyk mocy, po którym podczas ruszania ze świateł czuć, 
jak lędźwiowy odcinek kręgosłupa zostaje daleko za nami. 
A wtedy można powiedzieć o tym samochodzie wszystko, ale 
z pewnością nie to, że nie dostarcza prawdziwej frajdy z jazdy. 
Automatyczna skrzynia biegów jest tak szybka, a jednocześnie 
tak dyskretna, że moment zmiany biegów jest wręcz nie-
uchwytny. Tylko po go szukać, skoro radość z prowadzenia 
skupia na sobie całą uwagę.

Czy są jakieś niespodzianki? Owszem, po otworzeniu 
drzwi karmelowe wnętrze wprawia w osłupienie. Ale nie 
tylko. Mimo, że pod maską został ukryty wysokoprężny 
silnik o pojemności trzech litrów i mocy 262 KM, podczas 
jazdy do uszu dochodzi jedynie subtelny szum powietrza 
opływającego nadwozie. Jazdą można się cieszyć bez końca, 
ponieważ, wbrew pozorom, Porsche Cayenne Diesel opróż-
nia zbiornik paliwa małymi łyczkami. Po całym dniu jazdy 
wskazówka poziomu paliwa zmienia swoje położenie w spo-
sób ledwo widoczny dla oka. „Jesteś moją kokainą, planetą 
mocy bez dna” – zaśpiewałam mu na pożegnanie, kiedy 
nadszedł moment rozstania. Tak, to był ten dzień: weszłam 
do rzeki, z której już nie widzę wyjścia. Ale mogłabym to 
robić każdego dnia. 

In English 

PLANET OF POWER
They have different shapes and finish. Their power may also 
catch you by surprise. Just a means of transport in the past, 
nowadays – a lifestyle. As the old saying goes, ‘Fine feathers 
make fine birds.’ The car is of importance here as well. So what 
is there to say when you see a driver in a big black Porsche?

Once, in an interview, Irena Eris said that she never did business 
with people who have unkempt hair, unhealthy teeth or nails. She 
didn’t mention cars, but that doesn’t mean that it isn't of impor-
tance. At least, in the business world, where the car is a kind of 
signature. Motorisation, however, may really go to your head, and 
not only individuals in the upper class dream of a beautiful car. 
Porsche Cayenne is the best example of this. Year by year, the mod-
el continues to break sales records.

Regardless of your age and sex, the cars from Stuttgart always 
make the heart beat faster. And Porsche is a river, which may be 
difficult to get out of, once you are already in it. Driving a Prosche 
may bring you wonderful joy, and afterwards, you don't want to 
come back to a much slower reality. Therefore, when a large family 
SUV joined Porsche's stable in 2002, the lovers of the brand were 
astonished. It didn't stop the car from fighting for the podium, 
though. It didn’t have to elbow its way through. The model came 
onto the market and captured it immediately.

Standing face to face with it, one can feel like David facing 
Goliath. Because of its size, Porsche Cayenne resembles a fam-
ily house, and that's the function it's about to perform to some 
extent. Nonetheless, this model is purchased also by people who 

KTO SĄDZI, ŻE PORSCHE 
CAYENNE DIESEL TO NUDNY, 
RODZINNY KOLOS, TEN NIGDY 
NIE BYŁ W WIĘKSZYM BŁĘDZIE. 
SAMOCHÓD OFERUJE NAM TRZY 
TRYBY ZAWIESZENIA (COMFORT, 
SPORT, SPORT PLUS).
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don't have a large family; but they have 
money instead and they wish to travel in 
the most comfortable conditions. And 
that's what this model guarantees. Its 
cockpit is a real control centre of this Ger-
man universe. There are a series of buttons 
and wheels there, as the car has a lot 
to offer. Whoever thinks that Porsche 
Cayenne Diesel is a boring family giant 
is terribly wrong. The car offers three 
suspension modes (Comfort, Sport, Sport 
Plus) and height adjustable suspension. It's 
particularly useful when we're made to 
leave asphalt roads. But it's better to stay 
on them, as the car is also equipped with 

a magical button Sport. When we press it, 
a real show begins. A rush of power that 
propels the vehicle forward when we get 
the green light makes our loins stay far 
behind. And then, one can say everything 
but that driving this car is no fun. Auto-
matic transmission is so fast and discreet 
at the same time that the moment of shift-
ing gears is almost imperceptible. I'm not 
even trying to look for it as I concentrate 
on the pleasure I derive from driving.

Are there any surprises? Yes, there are. As 
soon as we open the door, the caramel inte-
rior stuns us. But there's some more. Even 
though under the bonnet, there is a 3.0-litre 

diesel engine generating 262 hp, the only 
thing you hear driving the car is a subtle 
whoosh of the air caressing its body. You 
can enjoy the drive without end, as against 
all appearances, Porsche Cayenne Diesel 
consumes fuel in small sips. After a day of 
driving, the hand of the fuel gauge changed 
its position only slightly. ‘You're my cocaine, 
a planet of endless power,’ I sang to it when 
it was time to say goodbye. That was the 
day; I've got in a river and I can't see any 
way out of it. But I could do that every day. 
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Dwie filiżanki nawozów sztucznych miesza się z łyżeczką toksycznych 
pestycydów, wsypuje do 2700 litrów wody, dodaje wybielacze, barwniki, 

parafinę, formaldehyd, w sumie kilka tysięcy środków chemicznych – 
i powstaje jedna bawełniana koszulka.

tekst i zdjęcia: Julia Wizowska

OWIJANIE
W BAWEŁNĘ
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Metka „100% cotton” cieszy się 
powodzeniem. Bawełniane są 
męskie koszule i koszulki, prze-

wiewne sukienki i kobiece bluzki, t-shi-
rty dla nastolatków, niemowlęce body. 
Tkanina jest tania, dostępna, wygodna 
i naturalna. Z marszu uważa się też, że 
jest przyjazna dla człowieka i środowiska. 
Czy aby na pewno?

Alergie i zatrucia
Trzy lata temu Greenpeace przeba-
dał próbki dziecięcych ubrań i butów 
dostępnych w sklepach znanych marek 
odzieżowych. W każdym z nich wykryto 
przynajmniej jeden produkt zawiera-
jący niebezpieczne związki chemiczne. 
W ulotce wydanej przez organizację 
ekologiczną można przeczytać, że w tek-
styliach znaleziono chemikalia potencjal-
nie rakotwórcze, wpływające na system 
immunologiczny, zaburzające gospodarkę 
hormonalną, podrażniające skórę i nega-
tywnie oddziałujące na układ rozrodczy. 
Pod tym względem odzież dla dzieci 
w niczym nie różniła się od podobnych 
artykułów dla dorosłych. 

Ujęte w badaniach artykuły nie są też 
żadnym wyjątkiem, bo uprawa bawełny 
na skalę masową generalnie obarczona 
jest ryzykiem zanieczyszczeń. Wystar-
czy spojrzeć na statystyki. Roślina jest 
uprawiana zaledwie na 2,5 procent ziemi, 
mimo to przypada na nią aż ćwierć świa-
towego zużycia środków owadobójczych 
i dziesiąta część nawozów sztucznych. 
Dlatego pracujący na plantacjach bawełny 
rolnicy przed kontaktem z rośliną obo-
wiązkowo muszą zakładać kombinezony 
ochronne. A jako że dzieje się tak nie 
zawsze i nie wszędzie, to co roku w rezul-
tacie zatruć chemicznych umiera około 
20 tysięcy osób. Poparzenia i alergie 
skórne są nieobce również pracownikom 
obecnym podczas kolejnych etapów ob-
róbki bawełny. Zanim z utkanej tkaniny 
powstanie ubranie, materiał musi odbyć 
szereg zabiegów, od odparzania, by odzież 
w trakcie użytkowania nie zbiegała się 
w praniu, przez odtłuszczanie, wybielanie 
aż po farbowanie. Zużywa się wówczas 
ponad 8 tysięcy związków chemicznych. 
Tkanina wchłania 80 procent z nich, resz-
ta zaś ląduje w ściekach. 

Najpierw woda, potem ścieki
Organizacje proekologiczne szacują, że 
przemysł tekstylny co roku spuszcza do 
wód światowych do 50 tysięcy ton farby. 
Europejskie ośrodki znają już sposoby na 
uzdatnianie tych ścieków, oazą odzie-
żową pozostaje jednak Azja Południo-

wo-Wschodnia, gdzie unijne przepisy nie mają zastosowania, 
a kosztowne metody oczyszczania są nieopłacalne. W ten sposób 
barwniki, z których część jest toksyczna, lądują w oceanie, siejąc 
spustoszenie wśród organizmów wodnych i zatruwając wodę 
pitną okolicznym mieszkańcom. 

Woda w produkcji bawełny ma zresztą znaczenie kluczo-
we. Roślina jest szalenie wodochłonna: do wyprodukowania 1 
kilograma surowca potrzeba jej aż 29 tysięcy litrów, do ufarbo-
wania – kolejnych 150 litrów. W przeliczeniu na jedną koszulkę 
daje to w sumie 2700 litrów wody. Tyle człowiek wypija w ciągu 
kolejnych trzech lat swojego życia. 

Do czego prowadzi nieodpowiedzialne gospodarowanie 
zasobami wodnymi przy uprawie rośliny, która potrzebuje 
stałego nawadniania, najdobitniej pokazuje katastrofa ekologicz-
na w rejonie jeziora Aralskiego. W latach 60. władze Związku 
Radzieckiego postanowiły zwiększyć produkcję bawełny 
w Uzbekistanie i w związku z tym zarządziły budowę kanałów 
irygacyjnych odprowadzających wodę z dwóch rzek zasilają-
cych akwen. Z braku dopływu wody jezioro zaczęło się kurczyć, 
zmniejszając swoją objętość o 85 procent w ciągu kilku dekad. 
Jednocześnie rosnące zasolenie przyczyniło się do wyginięcia 
wszystkich gatunków zamieszkujących akwen, upadku rybo-
łówstwa, wzrostu zachorowań na astmę, padaczkę i nowotwory 
wśród zamieszkujących okolice osób. Dziś z problemem dostępu 
do wody pitnej zmagają się także mieszkańcy innego wielkiego 
plantatora bawełny – Egiptu.
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DO OGRANICZENIA ILOŚCI 
PRODUKOWANYCH ODPADÓW 
TEKSTYLNYCH NAWOŁUJĄ WIĘC 
ZWOLENNICY SLOW FASHION – 
ROZWAŻNEJ MODY...



Twórczy upcykling
Nie mniej szkodliwa dla środowiska jest 
także odzież po zakończeniu swojego 
cyklu „życia”. Jeśli wyląduje w koszu 

– skończy na wysypisku śmieci, gdzie, 
rozkładając się, zacznie uwalniać do gle-
by zatruwające ją pierwiastki chemiczne. 
Do ograniczenia ilości produkowanych 
odpadów tekstylnych nawołują więc 
zwolennicy slow fashion – rozważnej 
mody, zjawiska, które powstało w kon-
trze do mody fast: szybkiej, zmiennej, 
dążącej do coraz to nowych, często nie-
przemyślanych zakupów. Slow z jednej 
strony stawia na ubrania dobrej jakości, 
które, choć kosztują więcej, to posłużą 
dłużej, zaspokajając potrzeby właścicieli 
i dbając o zasoby środowiska. A z drugiej 
strony, na twórczy upcykling, czyli prze-
rabianie niepotrzebnych rzeczy w taki 
sposób, by zyskały drugie życie w nowej 
odsłonie i nie wylądowały zbyt szybko 
na śmietniku. W ten sposób powstaje 
popularna obecnie biżuteria z t-shir-
ta, poduszki jaśki ze starych swetrów, 
poszewki z męskich koszul, siatki na 
zakupy i dywaniki z koszulek, a nawet 

available, comfortable, and natural. And 
is automatically assumed to be eco- and 
human-friendly. Is that for sure?

Allergies and poisonings
Three years ago, Greenpeace examined 
samples of children’s clothes and shoes 
available in stores of well-known brands. 
In each of them, at least one product con-
taining dangerous chemical compounds 
was found. According to the leaflet 
published by the organisation, potentially 
carcinogenic chemicals were found in 
the textiles – the substances affect the 
immune system, have endocrine disrupt-
ing properties, irritate the skin, and have 
a negative influence on the reproductive 
system. The results were the same for 
children’s and adults’ products. 

It is no exception, as mass cotton 
production generally involves the risk of 
pollution. Have a look at statistics. Even 
though the plant is grown on only 2.5% of 
land, its production consumes a quarter 
of insecticides and one tenth of chemical 
fertilisers used in the world. That is why 
farmers working on cotton plantations 
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płaszcze z koca. Da się to jak najbardziej 
wykonać samodzielnie. Co jednak mają 
robić ci, którzy nie potrafią szyć ani 
dziergać? Mogą podążać za duchem slow, 
kupując mniej ubrań, za to dokładnie 
selekcjonując odzież pod kątem jakości 
i dobierając ją do reszty garderoby albo 
wybierać ubrania z organicznej bawełny. 
To jest bardziej przyjazne dla człowieka 
i mniej szkodliwe dla natury. 

In English 

COTTON ON TO SLOW 
FASHION
Take two cups of chemical fertilisers, 
a teaspoon of toxic pesticides, 2700 litres 
of water, add some bleach, dyes, paraffin, 
formaldehyde, in all, a few thousand 
chemical substances – and you get one 
cotton T-shirt. 

The ‘100% cotton’ label is really popular 
nowadays. Men’s shirts and T-shirts, 
women’s filmy dresses and shirts, T-shirts 
for teenagers, and bodies for babies are 
made from cotton. This fabric is cheap, 



who have direct contact with the plant 
must wear protective suits. And since the 
rule is not always observed, 20 thousand 
people die from chemical poisoning every 
year. Burns and skin allergies also affect 
workers dealing with the next stages of 
cotton processing. Before a piece of cloth-
ing is made, the fabric has to go through 
a series of procedures – from reducing 
moisture content in order to prevent the 
fabric from shrinking in the washing ma-
chine, through degreasing and bleaching, 
to dyeing. Over 8 thousand chemicals are 
used in the process. The fabric absorbs 
80% of them, the rest ends up in sewage. 

First water, next sewage
Pro-ecological organisations estimate 
that the textile industry discharges 50 
thousand tons of dyes into waters all over 
the world. In Europe, appropriate meth-
ods of sewage treatment apply; however, 
South-East Asia, where the EU regula-
tions do not apply, and costly methods 
of treatment are unprofitable, remains 
the greatest concern. As a result, the 
dyes, some of them with toxic properties, 
are discharged into the ocean, wreaking 
havoc on marine organisms and contami-
nating drinking water of local people. 

Water is of key significance in cotton 
production by the way. The plant is im-
mensely water-consuming: to produce 1 
kilogram of fabric one needs 29 thousand 
litres, to dye it – another 150 litres. It 
amounts to 2700 litres of water per shirt. 
This is as much as a person drinks in 
three years.

Potential results of irresponsible use of 
water resources in the water-consuming 
cotton production can be exemplified 
by the environmental disaster in the 
region of the Aral Sea. In the 1960s, the 
government of the Soviet Union decided 
to increase the cotton production in Uz-
bekistan and ordered to build irrigation 
canals discharging water from two rivers 
flowing into the Aral Sea. Lack of water 
made the lake shrink and decrease its 
volume by 85% within a few decades. At 
the same time, growing salinity contrib-
uted to the extinction of all species in the 
lake, bringing fishery collapse as well as 
increase in the incidence of asthma, epi-
lepsy, and cancer among the people in the 
area. Now, inhabitants of another huge 
cotton grower – Egypt – struggle with the 
lack of drinking water.

Creative upcycling
The negative impact of the cotton clothes 
on the environment does not end with 

their life cycle. If the clothes are thrown 
into a waste bin, they go to the landfill 
site, where, while decomposing, they 
release poisonous chemicals to the soil. 
Supporters of slow fashion call for restric-
tions on the amount of textile waste. Slow 
fashion is a phenomenon which appeared 
in opposition to fast fashion – fast and 
changeable style which encourages new 
and often hasty purchases. Slow fashion 
opts for high-quality clothes, which, even 
though more expensive, can be used 
longer and hence, are more eco-friendly. 
Moreover, it promotes the idea of creative 
upcycling, that is converting useless stuff 
into new products that may serve new 
purposes instead of being thrown into 

a waste bin. That is how jewellery is made 
from T-shirts, pillows are made from old 
jumpers, pillowcases from men’s shirts, 
shopping bags and rugs from shirts, 
and even coats from blankets. It can be 
easily done at home. But what is there for 
those who cannot sew nor crochet? They 
can follow the spirit of slow fashion, by 
buying fewer pieces of clothing, selecting 
products in terms of their quality and 
usefulness, or purchasing clothes made 
from organic cotton. It is more hu-
man-friendly and less harmful to  
the environment. 
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FOTOGRAF / Photographer: Patrycja Koczur 
MODELKA / Model: Adrianna Gajczak 
MAKIJAŻ / Make-up: Renata Kierpiec

SUN 
CAMP



MODA
fashion 73



74 MODA
fashion 



MODA
fashion 75



76 MODA
fashion 



MODA
fashion 77



78 MODA
fashion 

CHARLIE 
Charlie zaprasza do zabawy formą, 
kolorem i objętością włosów oraz 
ciekawą bryłą geometryczną uzy-
skaną przez odpowiednią objętość. 
Kolor nawiązuje do naszego czwo-
ronożnego przyjaciela, co z dodat-
kiem kontrastowego oświetlenia 
tworzy efekt trójwymiaru.
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STAŁY DODATEK PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ 
IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA 

REGULAR SECTION OF LODZ WLADYSLAW REYMONT AIRPORT

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

fot. Marcin Bryja



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

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

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

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

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

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

Taxi
+48 42 6400 400 – TAXI 400-400
+48 42 6500 500 – TAXI PLUS

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

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

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

ENTERPRISE RENT A CAR / ALAMO 
tel. kom. / mobile: +48 606 836 837, 
698 302 402
tel. +48 42 253 14 08 ext. 1508
fax: +48 42 279 41 32

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

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

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

from the west A2 and east A2
from the north and south A1 and E75
from the south-west (Wroclaw) S8  
and National Road No. 14

Komunikacja publiczna
City public transport
z dworca PKP Łódź Kaliska – autobus linii 65

PODSTAWOWE INFORMACJE 
BASIC INFORMATION

z dworca PKP Łódź Widzew – tramwaj linii 
8 lub 10 i autobus linii 65
z dworca PKS Północny – tramwaj linii 1 
i autobus linii 55
PKS Łódź Kaliska – autobus linii 65

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

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

Informacje dla osób 
niepełnosprawnych
Information for passengers 
with disabilities
http://lotnisko.lodz.pl/pl/prawa-pasazerow.
html#tab15

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

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

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

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

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

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

szym atutem jest niesamowity krajobraz, 
który można podziwiać z trzech tarasów 
widokowych.

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

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

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

DLACZEGO WARTO?
Paryż to ucieleśnienie europejskiej metro-
polii, w której nowoczesność funkcjonuje 
razem z szacunkiem do tradycji. To jeden 
z najważniejszych punktów na kulturalnej 
i kulinarnej mapie świata. Paryż oferuje 
swoim gościom tyle atrakcji, że poznanie 
wszystkich z nich wydaje się po prostu nie-
możliwe. Każdy powinien się tam wybrać 
przynajmniej raz w życiu.   
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oraz łaźnią turecką. Każdy z dźwię-
koszczelnych pokoi dysponuje łazienką 
i telewizorem z dostępem do kanałów 
satelitarnych. Codziennie w restauracji 
Le 202 Rivoli serwowane jest śniadanie, 
lunch, kolacja i brunch. Za dwie noce 
w pokoju dwuosobowym przyjdzie nam 
zapłacić około 2200 zł.

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

CO ZOBACZYĆ?
WIEŻA EIFFLA – jeden z najbardziej 
rozpoznawalnych atrakcji turystycznych 
na całym świecie, obowiązkowy punkt 
podczas wizyty w Paryżu. Sama wieża 
robi ogromne wrażenie, ale jej najwięk-

www.lotnisko.lodz.pl



www.lotnisko.lodz.pl

— 98 —

— IN ENGLISH —

ŁÓDŹ U FLY TO… PARIS?

TRAVEL
The Paris Charles de Gaulle Airport 
(known also as Roissy Airport) is the 
biggest airport in France, located in 
the north-eastern part of the Paris 
agglomeration, about 25 kilometres away 
from the city. From there, you can get 
to the centre of Paris by RER B trains, 
which go to the Gare du Nord station 
(25 minutes) and Denfert-Rochereau (45 

minutes). The ticket costs 8,20 EUR. 
There is also a bus line offered by the 
Roissybus company. The buses go to 
Opera station located in the city centre. 
The travel takes 45 minutes and costs 
9,10 EUR. Those who prefer to take 
a taxi must brace themselves for the cost 
of about 50 EUR. 

MEANS OF TRANSPORT AFTER 
ARRIVAL
Paris has a well-developed public trans-
port, which includes all standard means 

of mass transit. The underground is the 
basis, especially fourteen lines operating 
within first two innermost zones of the 
underground. For further travels, it 
would be best to use the services of the 
suburban railway. Additionally, there 
are available city trams and buses, which 
stop at all most important places.

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

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

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

we can admire a view on the inner yard. 
For two nights for two people we’ll pay 
about 1800 PLN.

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

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

artefacts, for example the legendary 
Venus de Milo. 

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

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

ROZKŁAD LOTÓW / FLIGHT SCHEDULE

D
N

I
D

AY
S

O
K

RE
S

D
AT

E

O
D

LO
T

D
EP

A
RT

U
RE

PR
ZY

LO
T

A
RR

IV
A

L

N
U

M
ER

 R
EJ

SU
FL

IG
H

T 
N

U
M

BE
R

SA
M

O
LO

T
A

IR
C

RA
FT

PR
ZE

W
O

ŹN
IK

C
A

RR
IE

R

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — AMSTERDAM (AMS)

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

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

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — DUBLIN (DUB)

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

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

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

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

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

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

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

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

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — MONACHIUM (MUC)

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

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

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

ŁÓDŹ/ LODZ (LCJ) — PARYŻ (CDG)

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

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

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

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

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — DUBLIN (DUB)

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

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

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

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

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

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

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

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

ŁÓDŹ / LODZ (LCJ) — MONACHIUM (MUC)

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

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

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

ŁÓDŹ/ LODZ (LCJ) — PARYŻ (CDG)

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

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

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

2 Adria Airways / Lufthansa codeshare






