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GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

MATEUSZ  
KUSZNIEREWICZ

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

WOJCIECH 
KUCZOK

RAFAŁ  
RUTKOWSKI

MONIKA
SZAŁEK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALEKSANDRA 
BUDKA

KATARZYNA
ZDANOWICZ

ANNA 
NAZAROWICZ

KAMIL
SADKOWSKI

GRZEGORZ 
MAŁECKI

SYLWIA  
GUTOWSKA

TOMASZ 
SOBIERAJSKI

EDYTA 
BARTKIEWICZ

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

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

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

In English 
She’s a fashion photographer, 
she’s 23 and comes from 
Szczecin. She came to Warsaw 
to fulfill her dreams and follows 
the rule „Quality over quantity”. 
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Czy wyobrażacie sobie miejsce, które 
posiada magiczny pierwiastek zarówno  
dla fanów nurkowania, jak i spacerowania 
po dżungli? Dla fanów chodzenia  
po krzakach, ptasiego śpiewu i podglądania 
dzikiej przyrody? Fanów smakowania 
lokalnego jedzenia, ludzi chcących zostać 
choć na moment, tak na niby, archeologami? 
Tych, co mówią po hiszpańsku i tych,  
co, znają tylko hola? Jest takie miejsce,  
jego wschodnia granica oddalona jest  
o 9313 kilometrów od Polski. To miejsce 
nosi nazwę, która powoduje uśmiech na 
twarzy i chęć do tańca. Tak, to właśnie 
Meksyk. Tak, to właśnie Jukatan.

tekst i zdjęcia: Edyta Bartkiewicz  

Pierwszą część tesktu przeczytacie  
w „Live & Travel 6/2017” i na www.anywhere.pl

JEST 

PODRÓŻE
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C.D.

TAKIE 
MIEJSCE...
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Mam w ręku mapę strefy archeologicznej, 
rozciągającej się na niemożliwym do zwie-
dzenia w ciągu jednego dnia obszarze 70 km². 

Calakmul zostało odkryte z powietrza w 1931 roku, do 
tej pory na terenie miasta-państwa odnaleziono ponad 
6000 budowli. Możemy je oglądać z każdej strony, ale 
wśród tych wyjątkowych obiektów znajdują się dwie 
odbierające mowę piramidy, na szczyt których można 
dostać się po stromych schodach. Jedna z nich, Estruc-
tura I (55 metrów), jest najwyższą piramidą, jaka kiedy-
kolwiek powstała, z kolei druga z nich – Estructura II 
(45 metrów), jest największą zbudowaną przez Majów. 
Na jej szczycie znajduje się kolejna piramida niewidocz-
na z ziemi, skąd mylnie ocenia się poziom trudności 
wspięcia się na samą górę. W końcu co to jest kilka-
dziesiąt schodów, prawda? Te kilkadziesiąt stromych 
schodów w 40-stopniowym upale, przy bezchmurnym 
niebie i pocie lejącym się do oczu to największy wycisk, 
jaki dostałam w życiu. Robię przerwy co kilka schodów, 
myślę tylko o tym, jak jestem zmęczona, ale oglądam 
się za siebie. Widok, który mam przed sobą, sprawia, 

że nawet przy tak nieziemskim zmęczeniu marzę, żeby wejść 
wyżej i zobaczyć więcej. Choć te miejsca widziały oczy niezliczo-
nej ilości turystów przede mną, czuję się, jakby tè n starożytny 
świat ukazywał się mi pierwszej. Łapię oddech przez kilka minut 
i patrzę na dżunglę, otaczającą mnie z każdej strony. Przy dobrej 
widoczności i lornetce można zobaczyć piramidę w Tikál w Gwa-
temali, z którym Calakmul walczyło przez blisko 100 lat. Zejście 
okazuje się trudniejsze niż dostanie się na szczyt, droga powrotna 
przez sacbé wydaje się nie mieć końca, a w planie mojego dnia 
znajduje się jeszcze jeden, nietypowy punkt podróży, w którym 
muszę być o określonej porze. Zotz Cave, inaczej Volcán de los 
Murcielagos, to jaskinia, z której co wieczór wylatują na żer dzie-
siątki tysięcy nietoperzy. Dojście do niej to 400-metrowa droga 
przez dżunglę. Kłamałam, mówiąc o dziesiątkach tysięcy. Są 
ich setki tysięcy, wylatują z ziemi wirując i piszcząc, przelatują 
centymetry ode mnie. Bear Grylls mówił prawdę, twierdząc, 
że w dżungli ciemność zapada w mniej niż 10 minut. Wzrok 
zaczyna samoistnie przyzwyczajać się do braku światła, jednak 
spojrzenie na wyświetlacz aparatu uświadamia mi, jak ciemno 
jest dookoła mnie i że to najwyższa pora, żeby wracać do auta. 
Wystarczy przygód na dzisiaj.
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Po drodze do Chetumal, miasta graniczącego z Belize, 
zajeżdżam do Kohunlich otoczonego subtropikalnym 
lasem deszczowym. Jak inna jest to dżungla! Palmy 
z rodzaju Attalea rosną tu na wysokość niemal 30 
metrów, a liście palmowe sięgają prawie 10 metrów! 
Podziwiam ruiny starożytnego miasta z wilgowronami 
meksykańskimi, modrowronkami jukatańskimi, ben-

TO STROMATOLITY – 
FORMACJE SKALNE ZŁOŻONE 
Z MILIMETROWYCH 
WARSTW WĘGLANU WAPNIA 
WYTRĄCONEGO Z WODY 
MORSKIEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO 
NAJSTARSZYCH ŚLADÓW ŻYCIA  
NA ZIEMI, A ICH WIEK LICZONY 
JEST W MILIARDACH LAT.
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tewi wielkimi, motmotami, rudziankami wielkimi, tukanami 
tęczowodziobymi czy trogonami wyżynnymi w tle. Spotykam 
wielkie legwany, wygrzewające się na rozgrzanych kamieniach 
i mniejsze jaszczurki, czmychające szybko spod moich stóp. 
Kierując się do Tulum, zajeżdżam nad lagunę Bacalar, której 
inna nazwa to Laguna Siedmiu Kolorów, ponieważ można tam 
odróżnić aż siedem różnych odcieni wody. Przypadkiem wy-
bieram miejsce na postój, które okazuje się strzałem w dziesiąt-
kę. Przy brzegu znajdują się znaki o surowym zakazie dotyka-
nia wielkich, płaskich kamieni znajdujących się przy samym 
zejściu do wody. To stromatolity – formacje skalne złożone 
z milimetrowych warstw węglanu wapnia wytrąconego z wody 
morskiej – efektu ubocznego życia sinic. Stromatolity należą 
do najstarszych śladów życia na ziemi, a ich wiek liczony jest 
w miliardach lat. Gdy docieram do Tulum, najbardziej nie 
mogę doczekać się słynnych ruin położonych nad samym 
klifem Morza Karaibskiego. Widok, jaki się stamtąd rozpo-
ściera, mam w swojej głowie na długo przed przyjazdem. Jak 
ogromne jest moje rozczarowanie, gdy zdaję sobie sprawę, że te 
wszystkie wspaniałe zdjęcia, kuszące turystów z całego świata, 
są zrobione z drona i przerobione cyfrowo, więc nie mają nic 
wspólnego z moimi wyobrażeniami. Ogrom turystów odwie-
dzających Tulum i Chichen Itza jest porażający. Riwiera Majów 
rozciąga się na ponad 150 kilometrach wschodniego wybrzeża 
Meksyku i – jak każde miejsce, do którego tanieją bilety lotni-

cze – jest przepełniona. Ruiny w Tulum mnie zawiodły, ale 
po drodze do Cancun mam jeszcze jedną, ostatnią atrakcję 

– Aktun Chen. To majańskie słowa określające jaskinię 
i podziemną rzekę. Jaskinia, do której zamierzam zejść, ma 
5 milionów lat i długość blisko 700 metrów, a zakończona 
jest bajecznym cenote o głębokości 7 metrów. Aktun Chen 
to piękny rezerwat przyrody, chroniący zwierzęta takie 
jak mulak białoogonowy, czepiak czy paka nizinna, które, 
przyjaźnie nastawione do zwiedzających, zaciekawione 
podchodzą bliżej i pozują turystom do zdjęć.

Moja podróż dobiega końca. Czuję, że jestem blisko zna-
lezienia swojego miejsca na ziemi. Takiego, w którym będę 
czuła się sobą, w którym zadbam o moje głęboko schowane, 
dziecięce marzenia, niespełnione plany bycia archeologiem 
i ornitologiem. Raczkujące, niepodparte nieskończoną 
wiedzą na dany temat – ale moje marzenia, pozwalające mi 
czuć się odkrywcą starożytnych cywilizacji i obserwatorem 
nieskalanej przyrody. Od zatłoczonego Cancún aż po puste 
Xpujil, od Morza Karaibskiego aż po Zatokę Meksykańską, 
od rezerwatów przyrody na północy aż po te na południu, 
Jukatan stał się miejscem, które skradło część mnie. Żeby ją 
odzyskać, muszę tam wrócić. Czas pokaże, czy wygram tę 
walkę, czy Jukatan wciągnie mnie całą i pozwoli uśmiechać 
się na co dzień, mimo przeciwności losu, tak często i tak 
szczerze, jak Meksykanie. 
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In English 

THERE IS A PLACE LIKE THIS… [PART 2]
Can you imagine a place that has a magical element for fans of 
both diving and walking through the jungle? For fans of hacking 
through bushes, fans of birdsongs and fans of spying on the wild 
nature? For fans of tasting local food, for people who want to play 
at being archaeologists, even for a short while? For those who speak 
Spanish fluently and those who only know how to say “hola”? There 
is a place like this – its eastern border is 9313 kilometres away from 
Poland. The name of this place brings smile to people’s faces and 
makes them want to dance. Yes, it’s Mexico. Yes, it’s Yucatán. 

I hold a map of an archaeological site that stretches for over 70 
km2, a terrain impossible to get to know during one day. Calak-
mul was discovered from the air in 1931, and so far, as many as 
over 6000 buildings have been discovered on the territory of 
the city-state. We can see them everywhere, but among those 
exceptional objects are two breathtaking pyramids, the tops of 
which can be reached after climbing steep stairs. One of them, 
Estructura I (55 metres in height) is the tallest pyramid ever 
built, and the other one – Estructura II (45 metres in height), is 
the biggest one built by the Maya people. On its top, we can find 
yet another pyramid that is invisible from the ground; that’s why 
it’s very easy to misjudge the level of difficulty of climbing on the 

top. After all, there are only several dozen steps to cover,  
it should be a piece of cake, right? But those several dozen 
steep steps – with the added disadvantage of the blazing 
40-degree heat, cloudless sky and sweat pouring down 
into my eyes – give me the hardest workout I have ever 
experienced. I stop every few steps, thinking only about 
my weariness, but then I look over my shoulder. Despite 
my extreme exhaustion, the view spreading before my eyes 
makes me want to climb even higher and see more. 

Although all those places have been seen by countless 
tourists before me, I feel as if I were the first one to discov-
er this ancient world. I spend several minutes catching 
my breath, and then look at the jungle surrounding me 
from each side. In good visibility conditions and equipped 
with field glasses, you can see the pyramid in Guatemalan 
Tikal, with which Calakmul fought for almost a century. 
Getting down proves to be more difficult than climbing, 
the return route through sacbé seems to have no end, and 
today I have to visit yet another untypical place, in which 
I have to be at a specific hour.

Zotz Cave, or Volcán de los Murcielagos, is a cave that 
is home to tens of thousands of bats, each night flying 
out in search for food. To get there, you need to walk 400 
metres through the jungle. I lied when I said about tens of 
thousands of bats. There are HUNDREDS of thousands of 
them – whirling and squealing, they set out from under 
the ground, and then fly mere centimetres from me. Bear 
Grylls was right when he said that it gets dark in less than 
ten minutes in the jungle. Your sight gets accustomed to 
the lack of light, so you might not notice it, but a quick 
glance at the screen of my camera makes me realize how 
dark it really is, and that it’s high time I got back to the car. 
Enough adventures for today.

On my way to Chetumal, a city bordering with Belize, 
I call at Kohunlich surrounded by subtropical rainforest. 
This jungle is so different! Attalea palm trees grow almost 

BILETY WSTĘPU:
CHICHEN ITZA 265 PESOS

GRUTAS DE LOLTUN 77 PESOS + 50 PESOS

KOHUNLICH 65 PESOS

UXMAL 153 PESOS + 70 PESOS

XPUHIL 50 PESOS

LABNA 50 PESOS

KABAH 50 PESOS

BALAMKU 40 PESOS

CHICANNA 50 PESOS

SAYIL 50 PESOS

CHACCHOBEN 55 PESOS

TULUM 70 PESOS

CALAKMUL 70 PESOS + 50 PESOS + 62 PESOS

MUYIL 55 PESOS

LAGUNA BACALAR 25 PESOS
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30 metres high, whereas their leaves can reach almost 10 metres! 
I admire ruins of the ancient city with Mexican grackles, Yu-
catan jays, great kiskadees, motmots, piayas, keel-billed toucans 
and gartered trogons in the background.

I encounter large iguanas sunbathing on warm stones, as 
well as smaller lizards scampering from under my feet. As 
I head towards Tulum, I call at Laguna de Bacalar, also known 
as “the Lake of Seven Colours” because you can differentiate as 
many as seven different hues of water there. Accidentally, the 
stopping-place I choose proves to be the bull’s-eye. By the shore, 
there are signs that forbid you from touching the large, flat 
stones lying right by the road down to the water. They are strom-
atoliths – stone structures made up of millimetre-high layers of 
calcium carbonate that is precipitated from the seawater as a side 
effect of the existence of cyanoses. Stromatoliths belong to the 
oldest traces of life on Earth, and their age is counted in milli-
ards of years. When I reach Tulum, I can’t wait to see the famous 
ruins located right on the cliff overlooking the Caribbean Sea. 
I can imagine the view that stretches from there before I actually 
reach the place. But I’m vastly disappointed when I realize that 
all those wonderful photographs luring tourists from all over the 
world are taken from a drone and then undergo digital improve-
ments, so they have nothing in common with my expectations.

The numbers of tourists visiting Tulum and Chichen Itza are 
simply shocking. The Riviera Maya stretches for over 150 kilo-

metres on the eastern coast of Mexico and – as every other place 
to which plane tickets are getting cheaper – is overcrowded. The 
ruins in Tulum let me down, but on my way to Cancun I have 
one last attraction to visit – Aktun Chen, which in the Mayan 
language denotes a cave and an underground river. The cave 
I want to enter is 5 million years old and almost 700 metres long, 
whereas at its end we can find a spectacular cenote that is 7 me-
tres deep. Aktun Chen is a beautiful nature reserve protecting 
animals such as white-tailed deer, spider monkeys or lowland 
pacas that are friendly and not afraid to approach tourists and 
eagerly pose for pictures.

My travel has come to an end. I feel that I’m closer to finding 
my place on Earth. A place where I’ll feel like myself, where I’ll 
take care of my deeply hidden childhood dreams and unfulfilled 
plans of becoming an archaeologist and ornithologist. Still 
in their infancy and unsupported with any vast professional 
knowledge, my dreams let me feel like an explorer of an ancient 
civilization or like an observer of pristine nature. 

From the crowded Cancún to the deserted Xpujil, from the 
Caribbean Sea to the Gulf of Mexico, from the nature reserves in 
the north to those in the south, Yucatán is a place that has stolen 
a piece of me. To get it back, I need to visit this place one more 
time. Only time will tell whether I will win this fight, or whether 
Yucatán will draw me in entirely, and let me smile every day 
despite everything, as often and as honestly as Mexicans do.  
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Inspiracji do podróży czerpię z różnych źródeł. Do wyjazdu do 
Peru zachęcił mnie reportaż o Machu Picchu obejrzany w NatGeo 

Channel, do trekkingu w Ugandzie w poszukiwaniu górskich 
goryli - tekst w magazynie pokładowym KLM, gdy kolejny raz 

samolotem wracałem z Kenii. Ale nigdy nie sądziłem, że do 
odbycia tej wycieczki, czy też spaceru samochodowego, skłoni 

mnie polityk, i to ten w Polsce najważniejszy.

tekst i zdjęcia: Piotr Jaźwiński / avidhiker.pl

TURYSTYKA I POLITYKA,  
CZYLI ŚLADAMI  

KAZIMIERZA WIELKIEGO
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Otóż w lipcu, na zjeździe PiS w mazowieckiej 
Przysusze, prezes Jarosław Kaczyński zapowie-
dział stworzenie Funduszu Odnowy Zabytków 

i planu odbudowy zamków kazimierzowskich. Tych, 
które budował Kazimierz Wielki. Postanowiłem więc 
sprawdzić osobiście, co jest tak urzekającego w ruinach 
tych zamków, by wpaść na pomysł ich odbudowy.

Wszyscy znamy ruiny najsłynniejszego zamku 
kazimierzowskiego - w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. 
Wycieczka do Kazimierza Dolnego wydała mi się strasz-
nie banalna, zresztą bywałem tam wielokrotnie, zanim 
to miasteczko stało się modnym kierunkiem weekendo-
wych wypadów „warszafki”. 

Który więc z zamków wybrać na niedzielny spacer? 
Ich najpełniejszy spis daje w swoich kronikach Jan 
Długosz. W księdze IX, w rozdziale „Pochwała króla 
polskiego Kazimierza, jego życie, obyczaje i pozosta-
wione przez niego budowle”, Długosz wymienia na-

zwy kilkudziesięciu zamków i budowli obronnych, jakie po-
wstały za życia Kazimierza Wielkiego. I tamże, Długosz pisze 
te słynne słowa: „tak wielka tkwiła w nim chęć uświetnienia 
i wzbogacenia Królestwa Polskiego, że podejmował bardzo 
trudne i znaczące wydatki na budowę murowanych zamków, 
miast i dworów, dokładając do tego wszelkich starań tak, żeby 
Polskę, którą zastał glinianą, drewnianą i brudną, zostawić 
murowaną i nadać jej wielki rozgłos, co się też i udało”. 

Na początek wybieram Ogrodzieniec. Już raz w swojej historii 
był podnoszony z ruin, po tym, jak Szwedzi w czasie potopu 
ograbili i zniszczyli zamek. Kilkadziesiąt lat później, znów 
Szwedzi podczas wojny północnej złupili i spalili zamek, który 
w większej części nie został odbudowany. Ostatni mieszkańcy 
opuścili go w pierwszej dekadzie XIX wieku. Po ostatniej wojnie, 
prace nad tym, by zakonserwować ruiny, trwały aż do połowy 
lat 70-tych XX w. Wysiłek konserwatorów nie poszedł na marne, 
i na tle błękitnego nieba, z powiewającą na baszcie biało-czer-
woną flagą, i w wieczornym zmierzchu ruiny robią imponujące 
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JUŻ RAZ W SWOJEJ HISTORII BYŁ 
PODNOSZONY Z RUIN, PO TYM, JAK 
SZWEDZI W CZASIE POTOPU OGRABILI 
I ZNISZCZYLI ZAMEK. KILKADZIESIĄT 
LAT PÓŹNIEJ, ZNÓW SZWEDZI PODCZAS 
WOJNY PÓŁNOCNEJ ZŁUPILI I SPALILI 
ZAMEK, KTÓRY W WIĘKSZEJ CZĘŚCI NIE 
ZOSTAŁ ODBUDOWANY. 
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wrażenie. Nic dziwnego, że kilkanaście lat temu Andrzej Wajda 
wybrał ten zamek na plener ekranizacji „Zemsty” Fredry. Nie 
mam pewności, czy sklepiki z pamiątkami, przylepione do mu-
rów okalających zamkowy dziedziniec, nie są właśnie dziełem 
filmowego scenografa.

Zwiedzając ruiny zamku w Ogrodzieńcu trudno jednak 
sobie wyobrazić, jak wyglądałby ten zamek po ewentualnej 
odbudowie. By to stwierdzić naocznie, trzeba podjechać do 
Bobolic - z Ogrodzieńca pół godziny jazdy dobrą, powiatową 
drogą. Bobolice to zamek odrestaurowany „od stóp do głów”, 
i co ciekawe - za prywatne pieniądze. To jedyny taki obiekt 
zrekonstruowany w ostatnim ćwierćwieczu. W 1999 roku ruiny 
kupili dwaj bracia Laseccy - jeden z nich, nomen omen Jaro-
sław, to były senator i były właściciel sieci sklepów, którą swego 
czasu wykupiła portugalska firma, przekształcając w słynną 
Biedronkę. Nie chcą mówić, ile pieniędzy kosztowała ich 
odbudowa, która trwała kilkanaście lat. Samo oczekiwanie na 
pozwolenie rekonstrukcji trwało 6 lat. Nieopodal znajdują się 
ruiny zamku w Mirowie, których właścicielami są Laseccy. Nie 
są one udostępnione do zwiedzania, trwają tam prace zabez-
pieczające. Czy to wstęp do kolejnej odbudowy? 
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Na takie pytanie trudno opowiedzieć, bo skala finansowego 
zaangażowania w odbudowę musi być znacząca. Przeprowa-
dzona kilka lat temu niewielka rewitalizacja zamku w Chęci-
nach, gdzie kończę swój spacer śladami Kazimierza Wielkiego, 
pochłonęła ponad 8 mln złotych - z funduszy unijnych i budżetu 
gminy. A sfinansowano z tego tylko remont skarbca, wieżę 
zachodnią, zadaszono studnię, wybudowano małe kramy na 
dziedzińcu, a pod zamkiem toalety i kawiarnię. 

Jakikolwiek by on nie był, to trud finansowy się opłaca. Zam-
kowi włodarze, czy to samorządowi, czy prywatni, wiedzą, że to 
dobra inwestycja. Pod zamkiem w Ogrodzieńcu działa rodzinny 

park rozrywki, obok prywatny hotel z luksuso-
wym spa; przy zamku w Bobolicach jest hotel i re-
stauracja; w Chęcinach na dziedzińcu pojedynki 
na miecze i średniowieczne tańce. Każdy z tych 
trzech zamków, o których piszę, rocznie odwiedza 
ok. 200 tys. turystów. 

Mam wrażenie, że wszystko to dzieje się ze zwy-
kłej ludzkiej potrzeby uczynienia atrakcyjnym miej-
sca, w którym się żyje i mieszka. A nie z polityczne-
go przymusu, okraszonego hasłami o „wstawaniu 
z ruin” i uczynienia Polski „znów wielkiej”.  

TO JEDYNY TAKI OBIEKT ZREKONSTRUOWANY 
W OSTATNIM ĆWIERĆWIECZU. W 1999 ROKU RUINY 
KUPILI DWAJ BRACIA LASECCY - JEDEN Z NICH, NOMEN 
OMEN JAROSŁAW, TO BYŁY SENATOR I BYŁY WŁAŚCICIEL 
SIECI SKLEPÓW BIEDRONKA.
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In English 

TOURISM AND POLITICS. IN THE FOOTSTEPS OF 
KAZIMIERZ THE GREAT

I draw inspiration for my travels from a variety of sources. I came 
up with an idea to go to Peru after I’d seen coverage about Machu 
Picchu on NatGeo Channel; to go trekking in Uganda in search 
of mountain gorillas – while flying back from Kenya, I read an 
article in a KLM on-board magazine. But I never would have 
thought that the reason for my trip, or rather a car walk, will be 
a politician – the most important one in Poland.

In July, at the meeting of the Law and Justice party held in Przy-
sucha in Masovia, Jarosław Kaczyński, the chairman of the party, 
announced the establishment of the Monument Restoration Fund 
and a plan for restoration of castles built during the reign of Ka-
zimierz the Great. Therefore, I decided to see in person what was 
so enchanting about the remains of these castles to restore them.

We all know the remains of the most famous Kazimierz castle 
– in Kazimierz Dolny by the Vistula river. A trip to Kazimierz Dol-
ny seemed unoriginal. I’d been there many times even before the 
town became a popular destination for Varsovians’ weekend trips. 

Which one should I choose for a Sunday walk? The most com-
prehensive list of the castles is included in Jan Długosz’s chronicles. 
In Volume 9, chapter ‘A praise of Kazimierz, the King of Poland, 
his life, habits, and edifices erected’, Długosz enumerates several 
dozen castles and fortresses erected during the reign of Kazimi-
erz the Great. In this chapter, Długosz writes the famous words, 
namely that so great was his desire for splendour and wealth in the 
Polish Kingdom that he incurred considerable expenses on erect-
ing stone castles, cities and mansions, making every effort so that 
Poland, which he found dirty and built in wood and clay, was left 
built in stone and came to prominence, in which he succeeded. 

I choose Ogrodzieniec to begin with. It has already risen from 
the ruins once, after Swedes looted and damaged the castle 
during the Swedish Deluge. Several dozen years later, during the 
Northern War, Swedes looted and burned the castle, and it has 
never been completely restored. The last inhabitants left the place 
in the first decade of the 19th century. After the last war, works to 
restore the ruins lasted until the half of the 1970s. Restorers’ efforts 
weren’t in vain – the ruins, with a white and red flag flying in one 
of the towers against the blue sky, make a powerful impression at 
dusk. It’s no surprise that Andrzej Wajda chose this castle several 
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years ago as a set for Fredro’s ‘Zemsta’ screen adaptation. 
I’m not sure whether the picture of souvenir shops by 
the walls surrounding the courtyard wasn’t created by 
a set designer.

However, it’s difficult to imagine the ruins of the 
Ogrodzieniec castle after possible restoration. To see this 
with your own eyes, you need to go to Bobolice – it’s 
a half an hour drive from Ogrodzieniec along the district 
road. Bobolice is a fully restored castle and, what’s inter-
esting – the restoration was a private investment. This is 
the only such building restored within the last 25 years. 
In 1999, the ruins were bought by Laseccy brothers – one 
of them, Jarosław, is a former senator and a former owner 
of a chain of stores taken over by a Portuguese company 
and transformed into the famous Biedronka. The cost of 
the restoration, which lasted several years, is not generally 
known. Only the reconstruction permit was issued after 
six years. Nearby, there are the ruins of the Mirów castle 
owned by Laseccy. They aren’t open for visitors; securing 
works are being carried out there. Is it an introduction to 
another restoration? 

It’s hard to say, since the scale of financial involvement in 
the restoration must be considerable. My walk in the foot-
steps of Kazimierz the Great comes to an end in Chęciny. 
Here, the cost of restoration of the castle carried out a few 
years ago was over PLN 8 million – financed from the EU 
funds and the commune budget. The funds were spent on 
renovating the vault and the west tower, roofing the well, 
putting up small stalls in the courtyard as well as toilets and 
a cafe near the castle. 

Whatever the cost may be, it always pays off in the end. 
Those who manage the castle, be it the local government or 
a private investor, know that this is a good investment. Near 
the Ogrodzieniec castle, there is a family theme park, a pri-
vate luxurious SPA hotel; there’s a hotel and a restaurant near 
the Bobolice castle; and sword fights and Medieval dances are 
held in the courtyard of the Chęciny castle. Each of the three 
castles is visited by about 200 thousand tourists every year. 

I have an impression that all this results from a simple need 
to make a place where you live attractive. And not from po-
litical pressure and slogans about ‘rising from the ruins’ and 
restoring Poland ‘to its former glory’. 
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W rezultacie dostaniemy nie pomniki smoleńskie i łuk 
w celu upamiętnienia bitwy, a pomniki i łuk, które 
wszystkim kojarzyć się będą tylko i wyłącznie z polski-

mi politykami, a ci wywołują powszechne torsje. Słyszałem też, że 
w moim mieście, w zasadzie w samym jego centrum, mają przykryć 
fragment kanału, wytyczonego jeszcze przez Krzyżaków, a na żel-
betowych płytach postawić małą fontannę. To z kolei na potrzeby 
galerii handlowej, która przyjmuje już coraz wyraźniejszą postać 
betonowego sarkofagu. Nie wiem, czy to prawda, czy ktoś może źle 

POMNIKI

zdjęcie: Mat. prasowe

Ponoć mają budować dużo pomników. Unikam niusów 
z kraju i ze świata jak ognia, ale obiło mi się o uszy, że mają 

być pomniki smoleńskie, a Jan Pietrzak zaproponował 
postawienie na środku Wisły jakiegoś łuku czy czegoś, żeby 

upamiętnić Bitwę Warszawską.

odczytał plany architektoniczne, ale to z kolei nadinterpretowa-
łem sobie jako wzniesienie pomnika zwycięstwa bezsensownego 
i rozrośniętego do monstrualnych rozmiarów konsumpcjonizmu 
nad rozsądkiem.

Wyszło mi więc, że trochę źle myślimy o budowaniu pomników. 
Ich cele się zmieniły. Zamiast upamiętnieniu, służą obrzydzeniu. 
Wisła jest fajna, lubicie Wisłę? Wiadomix, że mogłaby być fajniej-
sza, czystsza i w ogóle, ale chyba jest mimo tego całkiem spoko? To 
obrzydzimy wam stawiając na jej środku łuk, który będzie się wam 
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In English 

MONUMENTS
Many monuments are planned to be built. I avoid listening to the 
news like the plague, but I’ve heard that Smoleńsk monuments 
are to be put up and Jan Pietrzak proposed that a kind of arch 
be erected in the middle of the Vistula river to commemorate the 
Battle of Warsaw.

As a result, we won’t get Smoleńsk monuments or an arch commem-
orating the battle, but monuments and an arch that everyone will 
associate solely with Polish politicians, who make us want to puke. 
I’ve also heard that in my city, in the city centre to be more precise, 
a section of the channel marked by the Teutonic Order is to be covered 
with reinforced concrete plates and a small fountain is to be put up 
there. This is for a shopping centre, which is gradually becoming more 
and more like a concrete sarcophagus. I don’t know if it’s true – or 
perhaps someone misread architectural designs – but I overinterpreted 
it as erecting a monument to the victory of meaningless, monstrous 
consumerism over reason.

It follows that we aren’t really enthusiastic about erecting monu-
ments. Their purposes have changed. Instead of commemorating, they 
rather repulse. The Vistula river is cool, don’t you agree? Of course, it 
could be cooler, cleaner and so on, but whatever, it’s still quite cool. So 
let’s put up an arch in the middle of it, which will remind you of Jan Pi-
etrzak, not the Battle of Warsaw. Monuments in cities are cool? So let’s 
erect several monuments to commemorate events which have become 
a pain in the nation’s ass, and their visual aspect won’t be any kind of 
art, we’ll see to that. Do you like the Radunia Channel? Do you like 
listening to water humming? Of course, it could flood less often and 
behave better, or at least smell better (well, that’s actually our fault), but 
it’s generally fine. So let’s cover it with reinforced concrete plates and 
let’s put up a fountain as a tomb in memoriam.

Personally, I’d prefer that monuments that we erect would cheer 
people up. For example, let’s put up a monument to a cat which walks 
around the district and is nice, likes to be stroked, fawns and purrs, and 
is cute by the way. Or a monument to cold beer in a hot Friday evening 

– fully deserved, opened after a week of hard work. Or a monument 
in honour of short skirts, filmy dresses and long legs of Polish women, 
which are missed by Poles during three seasons of the year, but which 
cheer them up with the arrival of spring. Or a monument to Noel Red-
ding, who recorded a few pieces on the bass, which are pleasant to listen 
to. But Redding shouldn’t get a monument for his work in general, 
but for the way he played his bass on ‘Electric Ladyland’, an album of 
The Jimi Hendrix Experience – a band led by guess whom (no, not by 
Redding, for heaven’s sake).

Redding should get a monument for his bass part, played with a pick 
as usually, and chorus in ‘Crosstown Traffic’, the third song on the 
album. In this sickeningly great and catchy song, Noel carved a groove 
that all bass players – from jazz to metal – have dreamt of.

If this is not enough to convince you to put up a monument to Red-
ding, I’ll make one myself, and I’ll place it somewhere in the garden 
or on the balcony. And I’ll engrave on it the following inscription: ‘For 
inspiring me with ultimate love for Jimi Hendrix’s works, which many 
others tried but could not achieve, forcing me to enjoy the playedout 
‘Hey Joe’, which I acknowledge as brilliant, but of which – at the same 
time – I am sick and tired.’ 

POMNIKI

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

kojarzył z Janem Pietrzakiem, a nie z Bitwą Warszawską. Pomni-
ki w mieście są spoko? Damy wam kilkanaście sztuk pomników 
na temat, który w ostatnich latach stał się największym cierniem 
w zbiorowej dupie narodu i jeszcze postaramy się, żeby ich wymiar 
wizualny nie miał nic wspólnego z jakąkolwiek sztuką. Kanał 
Raduni lubicie? Fajnie woda szemrze? Mógłby pewnie nie wylewać 
i zachowywać się lepiej, albo nie śmierdzieć (choć tutaj akurat win-
niśmy sobie sami), ale ogólnie jest git. No to przykryjemy żelbeto-
wymi płytami i postawimy fontannę jako nagrobek ku jego pamięci.

Osobiście wolałbym, żeby w miastach stawało coś, co będzie po-
prawiało mieszkańcom humor. Jeśli już ma przyjąć formę pomni-
ka, niech to będzie pomnik kotka, który chodzi po osiedlu i jest 
fajny, bo daje się głaskać, łasi się i przyjemnie mruczy, a zupełnie 
przy okazji, jak to kot, jest uroczy. Albo pomnik zimnego piwka 
w upalny piątkowy wieczór, zupełnie zasłużonego, bo otwartego 
po tygodniu rzetelnej, ciężkiej pracy. Albo pomnik ku czci krót-
kich spódniczek, zwiewnych sukienek i długich zgrabnych nóg 
Polek, za których widokiem Polacy tęsknią przez trzy pory roku, 
a który to rozwesela ich wraz z nadejściem wiosny. Albo pomnik 
Noela Reddinga, który w życiu nagrał parę partii basowych, które 
bezapelacyjnie dobrze robią słuchaczom. Ale bynajmniej nie za 
całokształt Redding miałby dostać pomnik, ale za to, jak grał na 
swoim basie na „Electric Ladyland”, albumie The Jimi Hendrix 
Experience, zespołu dowodzonym przez zgadnijcie kogo (nie, nie 
przez Reddinga, litości).

A już w ogóle to Redding powinien dostać pomnik za swoją baso-
wą partię, zagraną jak zwykle kostką, i chórki na „Crosstown Traf-
fic”, piosence numer trzy na rzeczonym albumie. W tym obrzydliwie 
wręcz przebojowym i wpadającym w ucho numerze Noel cisnął tak 
wyraźny groove, że do dziś marzą o nim wszyscy basiści świata, od 
jazzu po metal.

Jakby jednak wszystkiego tego było za mało żeby namówić 
kogokolwiek na postawienie pomnika Reddingowi, to ulepię mu 
jakiś sam, postawię gdzieś w ogródku lub na balkonie. Wygraweruję 
na nim: „Za ostateczne rozkochanie mnie w twórczości Jimiego 
Hendrixa, podczas kiedy wielu innych poległo, usilnie wciskając mi 
ten ograny na prawo i lewo „Hey Joe”, którego geniusz uznaję, ale 
którym jednocześnie już rzygam”. 



42 WYDARZENIA 
events

Wojna jako sztuka ucieczki? Survival-horror zaczyna-
jący się od żołnierskiej strach-sraczki wśród wydm? 
Umundurowani bohaterowie jako wykończeni 

fizycznie i przerażeni chłopcy, stojący pod ostrzałem i czekający, 
aż ktoś zabierze ich do domu, do mamy, na drugą stronę kanału 
La Manche? To się nie może podobać wytatuowanym samczy-

kom, wychowanym na polityce historycznej uwznioślającej 
wojnę i krew bohaterów. To nie jest plakatowa ramota o niesie-
niu śmierci wrogom ojczyzny, takiego filmu podwładni ministra 
Glińskiego nie mogliby dofinansować. Na plaży w Dunkierce 
wygrać oznaczało nie dać się zabić, przeżyć za wszelką cenę, 
kosztem innych, podstępem, instynktem przetrwania. Zamiast 

„DUNKIERKA” 
REŻ. CHRISTOPHER NOLAN 
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plaży, by oddać się w ręce wroga. W gruncie rzeczy 
to bardzo męczące, klaustrofobiczne kino, choćby 
z uwagi na rekordową ilość drastycznych scen 
tonięcia. Ale szlachetne w formie i zmyślne w in-
tencji: wojna to nie jest męska przygoda na polu 
paintballowym, wróg pozostaje niewidzialny – jest 
nim po prostu okrutna, brzydka i powolna śmierć, 
która atakuje zewsząd. Nolan znowu wyczynia 
swoje sztuczki z czasem ekranowym, bardzo kom-
plikując strukturę narracji: mamy tu karkołomnie 
zsynchronizowane trzy plany czasowe: tydzień 
na lądzie, dzień na wodzie i godzinę w powietrzu. 
Pomysł bardziej wyrafinowany niż w „uwstecznio-
nym” Memento, równie szalony jak w szufladkowej 

„Incepcji”, a przy tym, pomimo chronologicznej 
żonglerki, nie utrudniający percepcji. Jak na sezon 
ogórkowy, to jest nadzwyczaj ambitna propozycja 
repertuarowa, najpewniej jeden z oscarowych 
pewniaków, co najmniej w dziedzinie montażu 
i reżyserii. Jedyną skazą na tym filmie pozostaje 
dla mnie nadobecna muzyka Hansa Zimmera, któ-
rą mam od dawna za hochsztaplerkę dla mas boją-
cych się filharmonii poza godzinami abonamento-
wych poranków. Jakby nie dość było w „Dunkierce” 
topielców, film w tej muzyce także tonie. 

In English 

‘DUNKIRK’ 
DIRECTED BY CHRISTOPHER NOLAN

War as an art of retreat? A survival and horror film 
opening with soldiers’ cold feet in the dunes? Heroes 
in uniforms shown as deadtired and terrified boys, 
being under fire and waiting for someone to take 
them home, to their mums, to the other side of the 
English Channel? Tattooed males brought up on 
historical politics, worshipping war and the blood of 
heroes, surely won’t enjoy that picture. This isn’t an 
oldfashioned historical work about bringing death 
to the enemies of the homeland; Minister Gliński’s 
subordinates wouldn’t subsidise such a film. On the 
beach in Dunkirk, to win was not to get killed; to 
survive at all costs, at the cost of others, by subter-
fuge, driven by survival instinct. Instead of ballistic 
ejaculation, the audience gets great evacuation. Still, 
Nolan couldn’t make a purely pacifistic film, as it’s 

batalistycznej ejakulacji patrzymy na wielką ewakuację. 
Ale Nolan nie mógł zrobić kina czysto pacyfistycznego, 
wszak to superprodukcja: trzeba było oddać świeczkę 
Bogu i diabłu ogarek. Kiedy deheroizuje szeregowych 
żołnierzy, heroizuje cywilów, którzy przyczynili się do 
uratowania kilkusettysięcznej armii przy pomocy wła-
snych jachtów i łódek. No i mamy cały szereg efektow-
nych sekwencji walk powietrznych z moim ulubionym 
Tomem Hardym w roli asa przestworzy – on tu robi za 
superbohatera, musi wystarczyć za całą resztę. Gania 
w swoim myśliwcem za Heinkelami i Messerschmidta-
mi do utraty tchu i paliwa, po czym zgrabnie ląduje na 

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.

WOJCIECH KUCZOK



a blockbuster after all: he had to run with the hare and hunt with 
the hounds. Regular soldiers stop being heroes; their place is 
taken by civilians, who contributed to rescuing a few thousand 
troops by means of their own yachts and sailing boats. The film 
also features a series of spectacular sequences of aerial combats 
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with my favourite Tom Hardy as the ace 
of the skies. He’s the superhero here, he 
must do for the rest. In his fighter plane, 
he pursues Heinkels and Messerschmitts 
relentlessly, till he’s out of breath and fuel, 
and afterwards, he touches down lightly 
on the beach to surrender. In fact, it’s 
a really tiring, claustrophobic production, 
also due to the record number of dra-
matic drowning scenes. At the same time, 
it’s spotless in its form and inventive in 
intention: war is not a manly adventure 
on a paintball field; the enemy remains 
invisible – it’s just the terrible, ugly, slow 
death coming from everywhere. Again, 
Nolan makes use of his tricks with time 
by complicating the narration structure 
and meticulously synchronising three 
time frames: a week on the land, a day on 
the water, and an hour in the air. The idea 
is more sophisticated than the one in the 

‘reversed’ Memento, equally crazy like the 
one in the mechanical ‘Inception’, and 
at the same time, despite chronological 
juggling, it doesn’t hamper perception. 
This is an ambitious production as for the 
cucumber season, likely to become one of 
the favourites at the Academy Awards, at 
least in the Director and Editing catego-
ries. To me, the only flaw of the film lays 
in Hans Zimmer’s imposing score, which 
I’ve regarded for some time as a trick for 
the masses afraid of the philharmonic 
going beyond subscription mornings. As if 
all these drowned bodies weren’t enough, 

‘Dunkirk’ also drowns in its music. 





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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CZYTANIE WEDŁUG SARAMONOWICZA

to full-blown hallucinations along with radical 
disturbance of normal, cognitive functioning. 
Psilocybin is believed to provide deeper under-
standing of the world and facilitate commu-
nication with other people in the same state. 
McKenna argued that by constant putting 
themselves in altered states of consciousness, 
in a relatively short evolution period, African 
monkeys triggered a farreaching reconstruc-
tion of the brain synaptic structure leading to 
the emergence of humans.

Many researchers consider this thesis to be 
doubtful, but none of them has been able to 
clearly prove it wrong. Nevertheless, the his-
tory of intoxication, even if it doesn’t precede 
our species, accompanies mankind from the 
very beginning. And there’s nothing to suggest 
that it will end. Putting oneself in an altered 
state of consciousness is a fundamental human 
need, known by everyone who has discovered 
fascinating new paths of perception after 
spinning on a roundabout or simply turning 
round in circles. 

Stuart Wilson’s book is well-written and it 
reads better than many popular novels. The 
first chapter concerns intoxycology, that is 
the study of altering consciousness by means 
of natural and synthetic chemical agents. In 
the second chapter, the author explains the 
position of ancient Greek and Roman cultures 
towards intoxication. In the third chapter, the 
author does the same for Judaism, Christianity 
and Islam. Further, he elaborates on prohi-
bition activities (ranging from religious ones 
to contemporary anti-drug laws), deals with 
the question of whether intoxication truly has 
a destructive social impact, and then proceeds 
to the issue which I’m particularly interested 
in: whether drugs may serve as inspiration for 
creating high art. The book contains 435 pages 
in total, and you simply can't put it down.  
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ODLOT, CZYLI LUDZKOŚĆ NA HAJU

Stuart Walton 
„ODLOT. KULTUROWA 
HISTORIA 
ODURZENIA”  
wyd. Aletheia, Warszawa 2017

„Wszechobecność używania narkotyków 
tak się rzuca w oczy, że musi to odzwier-
ciedlać elementarne ludzkie pragnienie” 

– napisał blisko pół wieku temu jeden 
z pionierów akademickich badań na polu 
odurzania, Andrew Weil. A inny z bada-
czy, etnobotanik Terence McKenna (etno-
botanika to nauka, której przedmiotem 
poznania są związki między roślinami 
i kulturą społeczeństw ludzkich), w książ-
ce „Pokarm bogów. Radykalna historia 
roślin, narkotyków i ewolucji człowieka” 
stawiał tezę wręcz rewolucyjną: katali-
zatorem przemiany pewnej grupy małp 
afrykańskich w człowieka był występują-
cy w regionach tropikalnych grzyb Stro-
pharia cubensis, którego składnikiem jest 
halucynogenna psylocybina, po spożyciu 
której spektrum efektów rozciąga się od 
lekkiego poczucia odrealnienia do pełno-
objawowych halucynacji, którym towa-
rzyszy radykalne zakłócenie normalnego 
kognitywnego funkcjonowania. Uważa 
się, że psylocybina zapewnia gruntow-
niejsze zrozumienie otoczenia i ułatwioną 
komunikację z innymi osobami w tym 
stanie. McKenna argumentował zatem, że 
uparte wprawianie się w odmienne stany 
mentalne przez afrykańskie małpy przy-
niosło w stosunkowo krótkim okresie 
ewolucyjnym daleko idącą przebudowy 
struktury synaptycznej mózgu, a na koń-
cu tej drogi pojawił się człowiek.

Wielu naukowców uważa tę tezę za 
wątpliwą, ale nikt w klarowny sposób 
nie umie wykazać, że jest to koncepcja 
błędna. Tak czy inaczej, historia odurza-
nia – o ile nawet nie poprzedza naszego 
gatunku – towarzyszy mu od początku. 
I nic nie wskazuje, by miała się skończyć. 
Wchodzenie w odmienne stany świado-

mości to podstawowa ludzka potrzeba, co 
wie już każde dziecko, które odkryło fascy-
nujące nowe drogi w postrzeganiu świata 
po kręceniu się na karuzeli lub choćby 
tylko wokół własnej osi. 

Książka Stuarta Wilsona jest świetnie 
napisana i czyta się ją lepiej niż niejedną 
powieść. W rozdziale pierwszym autor 
zajmuje się intoksykologią, czyli bada-
niem zmieniania świadomości za pomocą 
naturalnych i syntetycznych środków 
chemicznych. W drugim wyjaśnia stosunek 
antycznych kultur Grecji i Rzymu do 
odurzania. W trzecim – analizuje to samo 
w odniesieniu do judaizmu, chrześcijań-
stwa i islamu. Dalej pisze o przedsięwzię-
ciach prohibicyjnych (od religijnych po 
współczesne przepisy antynarkotykowe), 
zajmuje się kwestią, czy odurzanie ma 
rzeczywiście destrukcyjne działanie 
społeczne i dochodzi do problemu, który 
mnie osobiście interesuje szczególnie: czy 
środki odurzające mają moc inspiracji do 
tworzenia wielkiej sztuki. Łącznie 435 stron, 
od których nie można się oderwać.  . 

In English 

OUT OF IT: STONED 
POPULATION

Almost fifty years ago, one of the pioneers of 
academic research in intoxication, Andrew 
Weil, wrote that the ever-presence of drugs 
was so noticeable that it must reflect a fun-
damental human desire. Another researcher, 
Terence McKenna, an ethnobotanist (ethno-
botany is the study of relationships between 
plants and culture of communities), in his 
book entitled ‘Food of the Goods: A Radical 
History of Plants, Drugs, and Human Evo-
lution’ advanced a rather revolutionary thesis: 
that mushroom Stropharia cubensis, occur-
ring in tropical regions, catalysed the change 
of a group of African monkeys into humans. 
The mushroom contains psilocybin, whose 
effects range from a slight feeling of unreality 
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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.

Piątek rano. Jestem na lotnisku. Cią-
gnąc za sobą walizki, widzę grupę 
młodych mężczyzn, dość charak-

terystycznie ubranych i poruszających 
się. Pierwsza myśl jest strzałem w „dychę” 

– piłkarze. Na ich plecach chwilę póź-
niej dostrzegam napis: Sheriff Tyraspol. 
Olśnienie! Wracam z wakacji, na których 
trzymam się z daleka od bieżących 
wydarzeń. Dociera do mnie jednak, że 
poprzedniego wieczoru z mołdawską 
drużyną grała Legia Warszawa. 

Na Okęciu piłkarze Sheriffa mają 
nietęgie miny. Myślę: ”O! Zebrali baty”. Po 
czym sprawdzam wynik: 1:1, na Łazien-
kowskiej. W takim razie skąd owe nietęgie 
miny? Ano stąd, że polskie kluby nadal 
w europejskich pucharach są słabeuszami. 
Remisując nie ma się z czego cieszyć. 

Gra mistrza Polski w poprzednim 
sezonie Ligi Mistrzów była, jak się okazało, 
tylko przerwą w miernocie, epizodem 
niewiele znaczącym dla europejskiej piłki. 
Zupełnie niepotrzebnie i bezpodstawnie 
mamy mocarstwowe zapędy. Podstawy do 
optymizmu daje nam tylko reprezentacja 
(choć też nie wiadomo jak długo). Przy 
obecnych wynikach „Narodowej” występy 
drużyn klubowych irytują jeszcze bardziej 
niż do tej pory. Bo kiedy wszyscy „dawali 
ciała”, lipcowe klęski na europejskich 
boiskach nie bolały aż tak bardzo. Od-
zwierciedlały poziom polskiej piłki. Teraz 
odzwierciedlają tylko poziom ekstraklasy. 

W jednym z poprzednich felietonów 
pisałem o pięknie opakowanej ekstraklasie. 
Latem, od lat już widać jak to opakowanie 
jest niewspółmierne do klasy. I jak niew-
spółmierne do umiejętności jest traktowanie 
klubów, piłkarzy i całego tego zjawiska zwa-
nego polskim piłkarstwem. Zjawiska, które 
gloryfikuje piłkarzy, nie bacząc na to, co sobą 
reprezentują. Zjawiska, które zapewnia nam 
wszechobecność, gdziekolwiek nie spojrzeć, 
średniej maści kopaczy, często zmanierowa-
nych i znudzonych zwykłymi „śmiertelnika-
mi”, obrażających się na kibiców i dziennika-
rzy za, choćby najbardziej delikatną, krytykę.

Tak, wiem – to niesprawiedliwa ocena, 
bo uogólniająca. Ale nawet jeśli dotyczy 
np. 30 proc. zawodników, to jest to i tak 
o wiele za dużo wobec wyników, jakie są 
nam zapewniane w każde wakacje w eu-
ropejskich pucharach.  

Żegnamy się z pucharami na długo 
przed realnym rozpoczęciem rywalizacji. 

Ale zaraz potem widzimy tych bohaterów 
w wywiadach prasowych i telewizyjnych 
wygłaszających mądrości w stylu: „Musi-
my się podnieść”, „Ważny jest najbliższy 
mecz i trzy punkty”, „Gramy na gorącym 
terenie”. No rewelacja. No i w pierwszej 
kolejce ekstraklasy po tych „wydarze-
niach” okazuje się, że mamy na polskich 
boiskach niezwykłe emocje. Wierzyć się 
w to nie chce. Opakowanie.  

In English 

BEFORE EVERYONE 
STARTS TO PLAY

Friday morning. I’m at the airport. As I pull 
my suitcases behind me, I notice a group 
of young men, somewhat characteristically 
clad and moving in a characteristic manner. 
My first guess hits the bull’s-eye – they’re 
football players. A moment later, I catch 
a glimpse of the name embossed on the back 
of their T-shirts - Sheriff Tyraspol. Eureka! 
I come back from my holidays, during 
which I always try to cut myself off from 
current affairs. But I realize that last night, 
there was a match between Legia Warszawa 
and a team from Moldova.

At Okęcie, all Sheriff players have gloomy 
expressions. I think, “Uh-oh, they must have 
lost, and big time to boot.” Then I check the 
results. They tied one to one. So why the 
gloomy expressions? Well, it’s because when 
it comes to the UEFA Europa League, Polish 
clubs are still weaklings. So a tie is nothing 
to be happy about.

As it turned out, the performance of the 
Polish champion in the last season’s Cham-
pions League was only a short break from 
the usual mediocrity, an almost meaning-
less episode for European football. We have 
downright unnecessary and groundless 
aspirations to become the world’s super-

power. Today, the only source of optimism 
is our national representation (although 
who knows for how long). And compared 
to the current results of our national team, 
the performance of our club teams is even 
more irritating. Because when everyone kept 
messing things up, the crushing defeats at 
European football grounds in July didn’t 
hurt that much. They just reflected the 
overall level of Polish football. Now, the only 
thing they reflect is the skill of the Ekstrak-
lasa, our top football league. 

In one of my previous columns, I wrote 
about the beautifully “wrapped” Ekstrakla-
sa. For the past several years, each summer 
has shown how inadequate this wrapping is 
to the class. And how inadequate the ability 
level is to the treatment of clubs, football 
players and this whole phenomenon collec-
tively known as “Polish football.” A phe-
nomenon that glorifies players irrespective 
of their skills. A phenomenon that provides 
us with ubiquitous crowds of mediocre 
ball-kickers, often bored with ordinary 
mortals and condescending, taking offence 
at the subtlest critical remark made by their 
fans or sports reporters.

Yes, I know – it’s a biased and generalizing 
opinion. But even if it applies to, say, 30% of 
players, it is still far too much, judging from 
the results we are regaled with every sum-
mer during the UEFA Europa League.

We kiss the Europa League goodbye long 
before the competition starts for real. But 
shortly afterwards, we can see all those 
heroes in press and TV interviews, making 
clever remarks that “We have to bounce 
back,” or that “What is most important is 
the next match and three points.” Well, isn’t 
that awesome. And in the first round of the 
Ekstraklasa after those “events,” it turns out 
that our Polish football grounds are brim-
ming with excitement and extraordinary 
emotions. Unbelievable. Wrapping. 
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Atutów takiego pomysłu na podróż 
jest sporo. Jadąc komfortowym 
szynobusem, unikamy wszystkich 

typowych niedogodności związanych 
z przemieszczaniem się samochodem, 
takich jak częste nieuniknione korki czy 
kłopoty z parkowaniem. Do naszego celu 
dotrzemy sprawnie, wygodnie i za rozsąd-
ną cenę. A jest gdzie docierać! Cała trasa 

„PKM-ki” to pasmo różnorodnych atrakcji 
i miejsc, które warto poznać.

Pomorska Kolej Metropolitalna kursuje 
na czterech liniach: Gdynia Główna – 
Gdańsk Osowa – Kościerzyna, Gdynia 
Główna – Gdańsk Wrzeszcz – Koście-
rzyna, Gdańsk Główny – Kartuzy oraz 
Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Port Lotni-
czy – Gdynia Główna. Przejazd ze stacji 
Gdańsk Wrzeszcz do Kościerzyny zajmuje 

Wsiąść do pociągu… Czemu nie! Dzięki uruchomieniu 
przed dwoma laty Pomorskiej Kolei Metropolitalnej podróże 

koleją stają się na Pomorzu coraz bardziej popularne, 
zarówno wśród turystów, jak i wśród mieszkańców regionu, 

pragnących odkryć najciekawsze zakątki Kaszub.

tekst: PROT  zdjęcia: Mat. prasowe

Jeśli zdecydowaliśmy się na podróż 
do Kartuz, na końcowym przystanku 
czeka na nas zespół klasztorny zakonu 
Kartuzów, wzniesiony na przełomie XIV 
i XV w. Gotycko-barokowa świątynia 
uchodzi za symbol miasta, a w jej bogato 
wystrojonym wnętrzu znajdziemy bez-
cenne dzieła sztuki. W Kartuzach mamy 
też możliwość dogłębnego poznania 
tutejszego dziedzictwa kulturalnego – 
w miejscowym Muzeum Kaszubskim 
im. Franciszka Tredera udostępnione są 
bogate zbiory etnograficzne i archeolo-
giczne, dokumentujące życie dawnych 
Kaszubów. Na własne oczy zobaczymy, 
jak powstają słynne kaszubskie hafty, 
a chętni mogą na własnym nosie wypró-
bować tutejszą tabakę. 

Jadąc trasą do Kościerzyny, dotrzemy 
do stacji Wieżyca. Tu rozciąga się Jezioro 
Ostrzyckie, pięknie położone u stóp 
Wieżycy (329 m n.p.m.), najwyższego 
wzniesienia na całym Pomorzu. Na 
wzgórzu umiejscowiona jest 30-metrowa 
wieża widokowa, na którą warto wejść, 
by zobaczyć panoramę Kaszub. Na 
usportowionych gości w tej okolicy czeka 
niezwykle ceniony przez kajakarzy szlak 
Ostrzyce-Kiełpino oraz długi na 32 km 
rowerowy Szlak Hutniczy Wieżyca-Trąt-

KOLEJĄ PO PRZYGODĘ 
NA KASZUBACH!

(w zależności od kursu) ok. 75-90 minut, 
z Gdyni na miejsce dotrzemy (w zależności 
od kursu i trasy) w ciągu ok. 75-110 minut. 
Do Kartuz z Gdańska Głównego dojedzie-
my w czasie ok. godziny.

Wyjeżdżając z obszaru Trójmiasta, po 
krótkim czasie docieramy do Żukowa, 
gdzie czeka na nas pierwszy godny 
uwagi punkt - wzniesiony w XIV wieku 
gotycki kościół, najstarszy zabytek ar-
chitektoniczny Kaszub. Miłośnicy przy-
rody mogą wysiąść na stacji Borkowo 
lub Babi Dół, w pobliżu których znaj-
duje się rezerwat przyrody Jar Raduni. 
Rzeka wije się tu zakolami w głębokiej 
dolinie, między stokami wysokimi na-
wet na 40 metrów. W pobliżu napotka-
my też zabytkową elektrownię wodną 
w Rutkach.



In English 

KASHUBIAN ADVENTURE 
BY TRAIN!
Get on a train… Why not! Thanks to the 
launch of the Pomeranian Metropolitan 
Railway two years ago, train travel in Pomer-
ania is becoming more and more popular 
both among tourists and locals, who want to 
explore the most interesting spots in Kashubia.

There are many good points of such a travel. It 
allows you to avoid all typical inconveniences 
relating to car travel, such as inevitable traffic 
jams or problems with finding a parking spot. 
You’ll reach your destination fast, comfortably 
and for a reasonable price. And there’s a lot of 
places to go! The whole route of the railway is full 
of various attractions and places worth visiting.

The Pomeranian Metropolitan Railway 
comprises four lines: Gdynia Główna – 
Gdańsk Osowa – Kościerzyna, Gdynia 
Główna – Gdańsk Wrzeszcz – Kościerzyna, 
Gdańsk Główny – Kartuzy oraz Gdańsk 
Wrzeszcz – Gdańsk Port Lotniczy – Gdynia 
Główna. It takes about 70–90 minutes (de-
pending on the course) to get from Gdańsk 
Wrzeszcz to Kościerzyna, 75–110 minutes 
from Gdynia (depending on the course and 
the route). To get to Kartuzy from Gdańsk 
Główny, you’ll need about an hour.

Shortly after leaving the Tricity, you reach 
Żukowo, where the first must-see spot is 
located – a Gothic church, erected in 14th 
century, which is the oldest architectural 
monument in Kashubia. Nature lovers may 
get off the train at Borkowo or Babi Dół 
stations, situated near a nature reserve, Jar 
Raduni. The river winds its way through 
the deep valley, among hills up to 40 metres 
high. Nearby, you’ll also find a historical 
hydroelectric power plant in Rutki.

kownica, kończący się przy legendarnych 
Kamiennych Kręgach. W pobliskim 
Szymbarku znajduje się zaś bodaj 
najpopularniejsza atrakcja Kaszub, czyli 
Centrum Edukacji i Promocji Regionu, 
z całą gamą ciekawostek takich jak słynny 
dom wywrócony do góry nogami, czy za-
notowana w Księdze Rekordów Guinessa 
Najdłuższa Deska Świata.

Ostatnią stacją na linii PKM jest 
Kościerzyna, ponad 600-letnie miasto, 
otoczone przez malownicze jeziora. Znaj-
dziemy tu m.in odrestaurowany Stary 
Browar i trzy niezwykle ciekawe obiekty 
muzealne. W utworzonym na terenie 
kościerskiej parowozowni Muzeum Ko-
lejnictwa znajduje się prawie 50 świetnie 
utrzymanych zabytkowych parowozów, 
lokomotyw i wagonów. Co ważne, do 
każdego z nich można wsiąść i poczuć 
się jak w starym filmie! Miłośników mu-
zyki zainteresuje z pewnością Muzeum 
Akordeonu, z wystawą liczącą ponad 120 
instrumentów z różnych zakątków świata. 
Dzieje miasta możemy z kolei poznać 
w Muzeum Ziemi Kościerskiej. W tutej-
szych zbiorach znajdziemy drukowane 
Pismo Święte z 1662 r., z komentarzami 
samego Marcina Lutra. 

To oczywiście nie wszystkie atrakcje, 
jakie odnaleźć można w okolicach stacji 
na naszej drodze. Dodajmy, że zachętę 
samą w sobie stanowi trasa PKM, w opi-
nii miłośników kolei jednak z najbardziej 
malowniczych w kraju. Obserwując 
sielskie widoki za szybą, łatwo można 
się rozmarzyć. Nie zapomnijmy tylko 
wysiąść na właściwej stacji!

Przed wyruszeniem w drogę powin-
niśmy zapoznać się ze szczegółowym 
rozkładem jazdy Pomorskiej Kolei Me-
tropolitalnej, który znajdziemy na stronie 
www.skm.pkp.pl. 
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If you’ve chosen to go to Kartuzy, at the 
final stop you’ll find a monastery of the Car-
thusian Order, erected at the turn of the 14th 
and 15th centuries. The Gothic and Baroque 
temple is regarded as a symbol of the city, and 
its richly ornamented interior boasts priceless 
works of art. Those who are after exploring 
the cultural heritage of the region may visit 
the Franciszek Treder Kashubian Museum, 
which displays rich ethnographic and ar-
chaeological collections documenting the life 
of Kashubians in the past. At the museum, 
you’ll see live Kashubian embroidering shows 
and you’ll be able to try local snuff. 

If you go to Kościerzyna, you may get 
off at the Wieżyca station to see Lake Os-
trzyckie, beautifully located at the bottom 
of Wieżyca (329 metres above sea level), 
the highest spot in Pomerania. On the hill, 
there is a 30 metres high observation tower, 
from where you can see the panorama of 
Kashubia. Those who are after sports can’t 
pass up the Ostrzyce–Kiełpino trail popu-
lar among kayakers and 32 kilometres long 
Wieżyca–Trątkownica Metallurgic Cycle 
Trail, which ends near the legendary Stone 
Circles. Szymbark, a town located nearby, 
boasts the most popular spot of Kashubia, 
that is the Centre for Education and Re-
gional Promotion, featuring a wide range 
of attractions like a famous upside down 
house or the longest board cut from one 
tree listed in the Guinness World Records.

The last station along the PKM line is 
Kościerzyna – an over 600-year-old city 
surrounded by picturesque lakes. You’ll find 
here, among others, the restored Old Brew-
ery and three really interesting museums. 
The Railway Museum in the Kościerska 
roundhouse houses almost 50 well-main-
tained historical steam locomotives, loco-
motives and carriages. What is important, 
you can get in every single one to feel like 
in an old movie! For music lovers, there’s 
the Accordion Museum, which boasts over 
120 instruments from all over the world. To 
get to know the history of the city, visit the 
Museum of Kościerska Land. Its collections 
include a printed Holy Bible from 1662, with 
Martin Luther’s comments. 

These are only some of the attractions on 
your way through Pomerania. The PKM 
route itself is an attraction as, according to 
railway lovers, it’s one of the most pictur-
esque lines in Poland. Admiring idyllic views 
behind the window, you may easily fall into 
a reverie. But be careful not to miss your stop!

Before your trip, check out the detailed 
schedule of the Pomeranian Metropolitan Rail-
way, which is available at www.skm.pkp.pl. 



52 LUDZIE
people 



Javier Cercas, hiszpański pisarz, tworzący powieści 
rozrachunkowe na temat historii Hiszpanii. Na całym 

świecie zasłynął „Żołnierzami spod Salaminy”, książką 
opowiadającą o kontrowersjach wokół hiszpańskiej 

wojny domowej – wydarzenia, z którego konsekwencjami 
nadal nie uporał się jego kraj. Spotkaliśmy się podczas 

Literackiego Sopotu, kilka dni po zamachach w Barcelonie.

tekst: Sylwia Gutowska  zdjęcia: Hanna Jakóbczyk
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JAVIER CERCAS: 
JEDYNE,  

CO MOŻE CIĘ 
UZDROWIĆ,  
TO ŚMIERĆ.
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Sopot nie jest tak ciepłym kurortem jak Barcelona.
I dlatego czuję ulgę, będąc tutaj. To zaskakujące, że festi-
wal literacki sprawdza się tak dobrze właśnie tu, w środku 
lata.

Mamy przerażające statystyki dotyczące czytelnictwa 
w Polsce. Jak to jest w Hiszpanii?
Mamy ten sam problem. To nie dzieje się w Europie 
Północnej czy Francji, ale w Hiszpanii owszem. Pytasz: 

„Lubisz czytać?”, podczas gdy w Wielkiej Brytanii zapyta-
łabyś: „Co lubisz czytać?”. Pytanie „czy lubisz czytać” jest 
jak „czy lubisz jeść”, odpowiedź jest oczywista. To smutne, 
że ludzie nie widzą, że czytanie nie jest obowiązkiem, tyl-
ko przyjemnością. Przyjemnością, której się pozbawiają.

W epoce Internetu coraz trudniej skupić uwagę. Żyjesz 
w świecie newsów i social mediów, czy uciekasz od nich 
w książki?
Nie, to niemożliwe. Myślę, że Internet to wspaniała 
rzecz, ale jednocześnie nienawidzę ideologii, która 
za nim stoi. Trzeba wybrać z niego to, co jest dobre 
i odrzucić to, co złe. Niektórzy wieszczą, że Internet 

to koniec kultury. Za każdym razem, kiedy ma 
miejsce kulturowa rewolucja, dzieje się to samo. 
W „Fajdrosie” Platon twierdził, że do końca 
kultury doprowadzi pismo, bo sprawia ono , że 
ludzie tracą umiejętność zapamiętywania. Ale 
kultura się nie zakończyła się na tym etapie. 
Kiedy w XV wieku wynaleziono ruchomą 
czcionkę, mieliśmy kolejny „koniec kultury”, bo 
ludzie obawiali się faworyzacji kultury wysokiej. 
To samo dzieje się w Internetem, który zmienił 
bardzo wiele. Używam go, ale nie mam mnie na 
Facebooku czy Twitterze. Nie mam na to czasu.

Preferujesz prawdziwą rozmowę?
Tak, a ty nie? Nawet e-maile to dla mnie za 
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NIE WIERZĘ W CAŁĄ TĘ 
IDEOLOGIĘ, LUDZI, KTÓRZY 
KRZYCZĄ: „MUSISZ TO ZROBIĆ, 
TO ZMIENI ŚWIAT!”. TO BZDURA. 
TRZEBA WYKORZYSTAĆ Z TEGO 
TYLE, ILE JEST CI POTRZEBNE 
I ANI TROCHĘ WIĘCEJ.

dużo. Chcę mieć czas dla siebie, dla swojej 
rodziny. To najważniejsza rzecz w życiu. Face-
book jest dla mnie bezużyteczny. Rozumiem 
jednak tych, dla których jest przydatny. Nie 
wierzę w całą tę ideologię, ludzi, którzy krzyczą: 

„Musisz to zrobić, to zmieni świat!”. To bzdu-
ra. Trzeba wykorzystać z tego tyle, ile jest ci 
potrzebne i ani trochę więcej.

Co z dyskusjami w Internecie? Ja widzę tam brak 
dialogu. Ludzie nie wymieniają się poglądami, 
a tylko umacniają się we własnych, okazując przy 
tym skrajne emocje.
To nie są prawdziwe rozmowy. Ale nie demonizo-
wałbym tego.

Nie sądzisz, że brak prawdziwej rozmowy może 
prowadzić do radykalizacji, a to z kolei do strasz-
nych rzeczy, takich jak te, które miały miejsce 
w Hiszpanii w 1936 roku?
Z tego co wiem, prawdziwa rozmowa nie zanikła. 
Właśnie taką odbywamy. Ciągle miewam prawdzi-
we rozmowy. Znowu, to już było. Pod koniec XIX 
wieku ludzie zaczęli czytać gazety, ale tylko te, które 
pasowały ich opiniom. Właśnie napisałem artykuł, 

„El porno de invigilación moral” („Porno moralnej 
inwigilacji”). Mówię tam o ludziach, którzy siedzą 
w domu i z poziomu swojego komputera mogą 
dosłownie zlinczować drugą osobę.

Hejterzy?
Tak! To okropne. Ale w takim świecie żyjemy. Wiem 
to, bo sam mam hejterów. Kiedy jesteś znanym 
pisarzem i wypowiadasz się na kontrowersyjne te-
maty, to nieuniknione. Może powinniśmy przestać 
martwić się tymi szaleńcami. Ja staram się nimi nie 
przejmować. Mój syn, który ma 22 lata, jest do tego 
zupełnie przyzwyczajony. Mówi mi nawet, że może 
oni tak naprawdę mnie podziwiają, a ich ataki dają 
im poczucie siły. Dla niego to nic niezwykłego. Tak 
czy inaczej, nie sądzę, aby portale społecznościowe 
były rajem, ale nie uważam też, że są piekłem.

Powiedziałeś, że zrozumieć drugiego jest  
twoją obsesją. Czy istnieje granica zrozumienia 
tego drugiego?
Nie, chciałbym rozumieć kompletnie. Bycie 
pisarzem oznacza bycie w niebezpieczeństwie. 
Musisz zrozumieć wszystko do końca. To jedyny 
sposób na pokonanie zła. Szekspir, Dostojewski, 
wszyscy ci goście starali się zrozumieć zabój-
ców, zło w ludziach. Sprawili, że i my mogliśmy 
to zrozumieć. To było nie tylko fascynujące. 
Zdołali z tego stworzyć coś pięknego. Zrozumieć 
nawet największą nienawiść jest najpiękniejszą 
rzeczą na świecie. 



Bycie pisarzem oznacza bycie wzorem 
moralnym?
Wcale nie. Bycie pisarzem oznacza bycie 
pisarzem.

W twoich powieściach traktujesz siebie 
samego z dużą dozą humoru i ironii.
Dziękuję. Uwielbiam humor i uważam, że 
nie istnieje powieść bez ironii. Ironia jest 
esencją powieści.

Z drugiej strony czy zrozumienie innego, 
kiedy ten jest nienawistny względem nas, 
nie stawia nas na wyższej pozycji moralnej?
Tak, ale nie możesz tego zdradzić! (śmiech) 
Na pewno nie można obnosić się ze swoją 
moralnością. Nie znoszę pisarzy, którzy 
myślą, że stoją wyżej niż zwykli ludzie. 
Bycie dobrym pisarzem jest ciężkie, musisz 
bardzo dużo pracować, musisz mieć talent. 
Nie da się ukryć, że czyni cię to w pewien 
sposób wyjątkowym.

Jak zatem radzisz sobie z ludźmi o kom-
pletnie odmiennych poglądach?
Staram się z nimi dyskutować – kto wie, 
może ich argumenty mnie przekonają. A kie-
dy ludzie okazują mi nienawiść, po prostu 
staram się być niewzruszony. Oczywiście 
chciałbym, żeby wszyscy mnie kochali, ale 
co mogę zrobić?

Ostatnia powieść twojego autorstwa, 
która ukazała się w Polsce, „Oszust”, to 
esej o Enricu Marco, człowieku, który 
zmyślił swój życiorys. Udawał przed całą 
Hiszpanią ocalałego z nazistowskiego 
obozu zagłady. Cieszył się sławą dopóki 
jego kłamstwa nie odkrył pewien 
hiszpański historyk. Był niezwykłym 
narcyzem. Nawet po tym, jak prawda 
o nim wyszła na jaw, chciał być na 
językach wszystkich. Zależało mu na tym, 
by być bohaterem twojej książki.  
Jak wyglądała wasza relacja?
Starałem się ją opisać w „Oszuście”. Historia 
naszej relacji była tak samo ważna dla książki, 
jak historia samego Marco. Ta pierwsza była 
długa i zawiła. Na początku reagowałem na 
niego odrzuceniem, ale potem stopniowo 
zaczynałem go rozumieć.

Usprawiedliwić?
Zrozumieć nie znaczy usprawiedliwić. 
Zrozumieć, żebym sam nie popełnił tego sa-
mego błędu, żeby nie było kolejnego oszusta. 
Marco cieszył się na tę książkę. Gdyby było 
inaczej, nie byłbym usatysfakcjonowany ze 
swojej pracy. Pragnął pewnej formy rehabi-
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litacji. Pod koniec mojego pisania prawie byliśmy przyjaciółmi. 
Potem wyszła książka i wściekł się. Ostatni raz widziałem go 
podczas publicznego wydarzenia, w którym brałem udział, które 
on przerwał, krzycząc „kłamca! kłamca!”. To było dość zabawne. 
Nie sądzę, żeby robił to na poważnie. To prawda, był niesamowi-
tym narcyzem. Tak naprawdę narcyz nie jest zakochany w sobie 

– on się nienawidzi. Marco się nienawidził, dlatego wymyślił tę 
awanturniczą, szczęśliwą, romantyczną wersję siebie. Chciał, 
żeby o nim mówiono, to był jego główny cel w życiu.

Dlaczego ludzie wybierają historyczny kicz zamiast bardziej 
skomplikowaną prawdę?
To zjawisko uniwersalne. Mierząc się z naszą przeszłością, jako 
ludzie mamy tendencję do pudrowania jej. Kreujemy przeszłość, 
w której sami sobie jawimy się jako piękniejsi niż w rzeczywi-
stości. Odrzucamy złożoność i surowość naszych osobistych 
i zbiorowych historii. A to wielki błąd.

Doszedłeś do momentu, w którym musiałeś zrewidować 
własną historię. „La monarca de las sombras” („Monarcha 
cieni”), twoja najnowsza powieść, na której przekład czekamy, 
opowiada o twojej rodzinie. Czy to była pierwsza próba zmie-
rzenia się z tym tematem?
To moja najważniejsza książka. To opowieść, którą od 
zawsze nosiłem w sobie. Cała moja rodzina to byli franki-
ści. Mój największy rodzinny bohater walczył po stronie 
Franco. Ta historia zawsze mnie prześladowała. To, co 
próbowałem zrobić w tej książce to dokładna odwrot-
ność tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Starałem 
się zrozumieć historię siebie, swojej rodziny i swojego 
kraju tak bardzo, jak to tylko możliwe, z całą złożonością. 
Czasem znamy mroczne momenty z historii naszego kraju 
dzięki historykom. Jednak to trudne, jeśli nie niemożliwe, 
poznać przeszłość naszych przodków. Ludzie, którzy prze-
żyli dyktatury, znaleźli się w trudnych okolicznościach, 
nie chcą o tym rozmwiać. Mają prawo milczeć, ale też my 
mamy prawo poznać prawdę. To nasze dziedzictwo. Jeśli je 
poznamy, możemy go użyć, zagospodarować.

I wreszcie stworzyć siebie?
Tak, można tak to ująć. Możemy się uwolnić. Kiedy wiesz, z któ-
rego punktu startujesz, wiesz, dokąd możesz pójść dalej.

Czyli pisanie to rodzaj autoterapii?
To zawsze terapia. Kiedy pisarze mówią, że tak nie jest, kłamią. To 
autoterapia, ale również terapia zbiorowa. Nie oznacza to, że mam 
moc uzdrawiania. Jedyne, co może cię uzdrowić, to śmierć. 

Dalszy ciąg rozmowy na www.anywhere.pl

In English 

JAVIER CERCAS: THE ONLY THING THAT 
CAN CURE YOU IS DEATH.
Javier Cercas is a Spanish author of revisionary novels 
about Spanish history. His most acclaimed book, “Soldiers 
of Salamis” is a story of controversies around Spanish Civil 
War. We meet at Literacki Sopot festival, a few days after 
the tragic events in Barcelona.

Sopot is not as warm a sea resort as Barcelona.
That's why it's a relief to be here. It's surprising that a literary 
festival works so well here, in the middle of the summer.

We have some scary statistics about readership in Poland.  
Do people in Spain read?
We've got same problem. This doesn't happen in the northern 
Europe or France, but in Spain it does. You ask: „Do you like to 
read?”, whereas in the UK you'd ask: „What do you like to read?”. 
The question „do you like to read” is like „do you like to eat” – 
the answer is obvious. It's sad that people don't see that reading is 
not a compulsion, but a pleasure. And they are losing it.

It's harder to concentrate in the era of Internet. Do you live in 
the world of news and social media or escape it with your books?
No, it's impossible. I think Internet is a wonderful thing, but at 
the same time I hate the ideology behind it. You must use what 
is good and reject what is bad in it. There are people who call it 
the end of culture. Every time a cultural revolution is happening, 
people are saying that. In „Phaedrus”, Plato claimed that writing 
was the end of culture because it made people lose the ability to 
memorise. But culture didn't end at that point. When typesetting 
was created in the 15th century, there was another „end of culture” 
because people were afraid of favorisation of high culture. It's the 
same with the Internet which has changed our lives a lot. I use it, 
but I'm not on Facebook or Twitter. I don't have time for it.

So you prefer real conversations?
Yes, don't you? Even emails are too much for me. I want to have time 
for myself, for my friends and family. That's the most important thing. 
For me, Facebook is useless. I can understand that for some people it's 
useful. Though I don't believe in this, what I called, ideology, people 
who go: „Oh, we must do this, this is going to change the world!”. It's 
bullshit. You must use what is necessary for you, not a bit more.

What about discussions in the Internet? I can see lack of 
dialogue there. People don't want to exchange ideas, they just 
reassure themselves and express extreme emotions.
They're not real conversations. But I wouldn't demonise that.
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Don't you think that lack of real conversation may lead to 
radicalisation which eventually could lead to scary things, just 
like it happened in Spain in 1936?
As far as I know, real conversation hasn't dissapeared. We're 
having one right now. I have real conversations all the time. 
Again, this was done before. At the end of the 19th century 
people didn't read all the newspapers, but only the ones that 
suited their opinion. I just wrote an article about those kinds of 
people who sit at their homes and literally lynch another person.

Haters?
Yes! It's really awful. But that's the world we live in. I know that 
because I've got lots of haters myself. When you're a well known 
writer and talk about controversial things, it's inevitable. Maybe we 
should stop worrying about those crazy people. At least I try to stay 
unaffected by them. My son who's 22 years old is completely used to 
these things, to which I'm not. He even says that maybe my haters 
actually admire me, but their attacks on me give them strength. 
For him it's not an extraordinary thing. Anyway, I don't think that 
social network is paradise, but I also don't believe it's hell.

You said that to understand the other is your obsession.  
Is there a critical line after which you don't want to 
understand anymore?
No, I want to understand completely. Being a writer means being 
in danger. You must understand everything to the end. It's the 
only way to combat the bad. Shakespeare, Dostoyevsky, all those 
kinds of guys. They understood killers, terrible things in people. 
They made us understand. It's not only fascinating. They managed 
to make beauty out of it, which is incredible. To understand even 
the most hateful things is the most beautiful thing in the world.

Being a writer means to be a moral figure?
Not at all. Being a writer means being a writer.

In your novels – „Soldiers of Salamis” or „Speed of light” you 
treat yourself with humour and irony.
Thank you for saying that. I love humour and I think there's no 
novel without irony. Irony is the esssence of a novel.

But on the other hand, to understand the other who's hateful, 
doesn't it mean to be morally superior to them?
Yes, but you mustn't say it to them! (laughs). Especially you 
mustn't boast about it. I hate writers who think they're superior 
to normal people. But to be a good writer is difficult. You must 
work a lot, you must have some talent. That inevitably makes you 
a special person.

So how do you deal with people with completely different 
points of view?
I try to discuss with them – who knows, maybe their arguments 
will convince me. And when people give me hatred, I just try not 
to be affected. Of course I would like everyone to love me, but 
what can I do?

Your last novel published in Polish, ”The Impostor”, is an 
essay on Enric Marco, a man who pretended to be a Nazi-Ger-
man camp survivor. He received public acclaim and then his 

lie was revealed by a Spanish historian. He was a huge narcist. 
Even after the truth about him came out, he wanted to be 
discussed. He actually wanted to be a hero  
of your book. What was your relationship with him?
I tried to describe it in the book. The story of my relationship with 
him was as important for my book as his story itself. It was long 
and complex. At the beginning my reaction to him was rejection, 
but then slowly I began to understand him.

Justify?
To understand does not mean to justify. It means to understand 
so that I don't make the same mistake, so that there won't be 
another impostor. He was happy for the book. If he wasn't happy, 
I wouldn't be satisfied. He wanted some sort of rehabilitation. At 
the end we were almost friends. Then the book came out and he 
got mad. The last time I met him was at a public event I attended 
which he interrupted, shouting: „Liar! Liar!”. It was funny. I don't 
think he was serious. Like you said, he was an enormous narcist. 
A narcist is not in love with himself – he hates himself. Marco 
was like that. He hated himself, that's why he invented the 
adventurous, happy, romantic, false version of him. He wanted to 
be talked about, that was his main purpose in life.

Why people choose historical kitsch rather than more complex 
truth?
This is universal. When dealing with our past, what we humans 
tend to do is to sweeten it and to create a past in which we seem 
more beautiful. We reject the complexity and harshness of our 
personal and collective past. That's a really mistake.

You finally came to the point of the necessity to reinvent 
your own story. „El monarca de las sombras” („A Monarch 
of the Shadows”), your recent novel we're waiting to be 
translated into Polish, treats about your family. Was it the 
first attempt to face it?
This is the most important book I have ever written. It's a story I've 
always had it in my mind. My whole family was francicts. The hero of 
my family was a young francict. So the story always haunted me. What 
I tried to do in this book was exactly the contrary to the thing we were 
talking about. I tried to understand the story of my family, myself and 
my country to the fullest, the whole complexity of it. Sometimes we 
know the bad moments in the history of our countries, because the 
historians do their job. But it's very difficult, if not impossible, to know 
the past of our forefathers. People who have been in dictatorship, in 
difficult circumstances, don't want to talk about it. They have the right 
to be silent, but we must know our right to know the truth. It's our 
inheritance. If I understand it, I can use it, manage it.

And finally create yourself?
Yes, that's a way to put it. You can be free. When you know where 
you come from, you know where you can go.

Is writing a kind of autotherapy?
It's always therapy, when writers say it's not, they're wrong. It's 
autotherapy, but also collective therapy. This doesn't mean that I'm 
a curer. The only thing that can cure you is death. 

Read more at www.anywhere.pl

WYWIAD MOŻLIWY BYŁ DZIĘKI ORGANIZATOROM FESTIWALU LITERACKI SOPOT.
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Marylka i Ryszard podrzucili 
mnie wprost z Długiej w Gdań-
sku do portu Wałęsy. Kiss and 

fly. Shake hands and bye, bye. Gdańskie 
lotnisko jest chyba najelegantsze w Polsce. 
Wiadomo! Kto bogatemu zabroni, praw-
da? Kilka minut przy zawsze sprawnym, 
profesjonalnym security check i już siedzę 
na górze, wypatrując na płycie lotniska 
samolotu do Warszawy. To był piękny 
dzień. Kilka ciekawych spotkań. Parę 
sentymentów. Dolce vita i bella ragazza. 
W Trójmieście mieszają się kultury, sny 
i pragnienia. Przez wetknięte w uszy słu-
chawki Florence Welch wyśpiewuje mi, że 
wszystko co złe jest już za mną, a świetli-
sta przyszłość mknie ku mnie z impetem 
rozpędzonych koni. Dog days are over. 
Dog days are over. Kątem oka zauważam, 
że ktoś próbuje wejść w przestrzeń, która 
wytworzyła się między piękną Florence 
a mną. Odwracam wzrok w lewo i wyj-
muję jedną słuchawkę z ucha. Obok mnie 
siedzi kobieta w trudnym do określenia 
wieku. Zauważam, że wszystkiego ma za 
dużo. Za dużo ciała. Za dużo włosów. Za 
dużo kolorów. Za dużo wzorów. Po chwili 
dostrzegam, że ma za dużo makijażu. Za 
dużo pierścionków. Za dużo bransoletek. 
Za dużo chust. Patrzę na nią i nie mogę 
się skupić. Ciężko mi znaleźć w jej postaci 
choćby jeden punkt, na którym mógłbym 
przytrzymać wzrok, uchwycić się go. Mu-
szę wyglądać na zdezorientowanego. Pani 
nie pomaga mi w koncentracji, bo słyszę, 
jak prosi mnie o… rękę. – Przepraszam? 

– pytam, śmiejąc się bezwiednie. – Czy 
mogę pana prosić o rękę? – pyta po-
nownie. – Hahaha! – śmieję się już teraz 
głośno. – No… wie pani, nie wiem, czy to 

GDN - GDAŃSK
wypada, żeby… W tym momencie i ona 
zaczyna się śmiać. – Nie, nie – zaprzecza 
szybko – chciałabym, żeby podał mi 
pan rękę, bo jestem chiromantką. Chce 
pan wiedzieć, co na dłoni wypisał panu 
los? – Eeee… nie wiem. Zaskoczyła mnie 
pani – odpowiedziałem z ociąganiem – Ja 
nie wierzę w takie rzeczy. – Proszę mi 
podać dłoń! – zawyrokowała – Nie tę, 
drugą. Wyciągnąłem posłusznie rękę w jej 
stronę. Odwróciła moją dłoń delikatnie 
wnętrzem do góry. Patrzyła na nią przez 
chwilę i powiedziała: - Osobowość silnie 
ukształtowana przez dom rodzinny. Silne 
związki emocjonalne z domem, powoli 
słabnące, ale mające wpływ na ukształto-
wanie się charakteru. Linia losu zbiega się 
z linią charakteru, co jest bardzo rzadkie. 
Świadczy to o dużym wpływie rozumu 
na wybory podejmowane w życiu. Dusza 
artystyczna, romantyczna, duże zdolności 
plastyczne. Związki romantyczne full 
complex, bardzo złożone i skomplikowa-
ne, nieustabilizowane, trudne. Długa linia 
życia… Zamknęła moją dłoń i odetchnęła 
głęboko. Przerzucałem wzrok z mojej ręki 
na jej twarz. Full complex? Jak to?!? A już 
miało być tak dobrze…  

In English 

GDN – GDAŃSK
Marylka i Ryszard gave me a lift from 
Długa Street in Gdańsk to Airport Gdansk. 
Kiss and fly. Shake hands and bye, bye. 
Gdansk Airport is probably the most ele-
gant airport in Poland. It’s obvious. It takes 
money to make money, doesn’t it? A few 
minutes of an expeditious, professional 
security check and here I am, sitting in the 

department lounge, waiting for my flight 
to Warsaw. It’s been a beautiful day. A few 
interesting meetings. A few sentiments. 
Dolce vita and bella ragazza. The Tricity is 
a melting pot of cultures, dreams and wish-
es. In my earphones, I can hear Florence 
Welch singing that the dog days are over 
and happiness is coming towards me like 
galloping horses. Dog days are over. Dog 
days are over. From the corner of my eye, 
I see that someone tries to intrude on the 
space created between beautiful Florence 
and me. I look to the left and take out one 
earphone. There is a women sitting next to 
me. I can’t tell her age. I notice that she has 
everything in excess. Too much body. Too 
much hair. Too many colours. Too many 
patterns. After a while, I notice she has 
too much make-up. Too many rings. Too 
many bracelets. Too many scarves. I look 
at her and I can’t concentrate. It’s difficult 
to find at least one spot to focus on. I must 
look confused. She isn’t helping – she asks 
me for… my hand. ‘Excuse me?’ I say, 
laughing involuntarily. ‘May I ask you for 
your hand, please?’ she asks again. ‘Ha-
ha!’ I’m laughing out loud. ‘Well… You 
know, it’s rather inappropriate…’ and she 
begins to laugh too. ‘No, no,’ she says, ‘I’d 
like you to give me your hand because 
I’m a palmist. Don’t you want to know 
what your hand says about your future?’ 
‘Well, I’m not sure. You’ve surprised me,’ 
I answer evasively. ‘I don’t believe in such 
things.’ ‘Give me your hand, please!’ she 
says decisively. ‘Not this one, the other one.’ 
I obey and give her my hand. She turns 
it so that my palm faces up. She looks at 
it for a while and says, ‘Your personality 
has been strongly shaped by your family. 
Strong emotional relationships you’re your 
family home, slowly withering away, but 
still influential as far as your personality 
is concerned. The fate line meets the head 
line, which is very rare. It means that your 
reason has a huge influence on your life 
choices. You’re an artistic, romantic soul, 
talented in art. Full complex romantic 
relationships, very complex and compli-
cated, unstable, difficult. A long life line…’ 
She closes my palm and sighs. I look at 
my palm, then at her face, and at my palm 
again. Full complex? How come?!? It was 
supposed to be so good…  

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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Doświadczeni rekruterzy często 
podkreślają, że atrakcyjnie urzą-
dzone i umeblowane biuro jest 

znakomitym wabikiem dla wartościowych 
kandydatów, szukających przyjaznego 
miejsca na rozwijanie swojej kariery. 
Pierwsze wrażenie, jakie przestrzeń biuro-
wa wywiera na potencjalnym pracowniku 
podczas rozmowy kwalifikacyjnej, w dużej 
mierze kształtuje jego opinię o organizacji.

W pracy jak w domu
Jeszcze kilkanaście lat temu hasło „biuro” 
nie budziło zbyt pozytywnych skojarzeń. 
Było to raczej miejsce, w którym trzeba 

Praca. Od poniedziałku do piątku, z reguły po 8 godzin 
dziennie. Dla wielu z nas jest to czas spędzony w jednym 
miejscu, często – w biurze. Jak sprawić, by przestrzeń  
ta kojarzyła się nam pozytywnie?

tekst i zdjęcia: mat. prasowe

NOWY WYMIAR 
BIURA

było „wytrzymać” do wyczekiwanego z ze-
garkiem w ręku końca pracy. Dziś realia 
wyglądają zupełnie inaczej. Biuro stało się 
ergonomiczną przestrzenią, w której już 
nie tylko pracujemy, lecz również bawimy 
się, zawieramy znajomości, rozwijamy 
swoje pasje, odprężamy się, zaspokajamy 
swoje potrzeby, a nawet dbamy o środowi-
sko naturalne. Słowem – jest miejscem, do 
którego wracamy z przyjemnością.

Służy temu wprowadzanie do biur spe-
cjalnych serii mebli, zaprojektowanych 
zgodnie z ideą customizacji, nakazującą 
dostosowanie się poszczególnych obiek-
tów do potrzeb miejsca i pracowników.

Przykład? Relaks kojarzy nam się głównie 
z wypoczynkiem w domowych warunkach, 
tymczasem podczas wykonywania służbo-
wych zadań również warto wygospodarować 
sobie czas na przerwę. Wrócimy po niej do 
swoich czynności z większymi pokładami 
energii, zwłaszcza jeżeli w naszej firmie jest 
wygospodarowana strefa, w jakiej można się 
choć przez chwilę odprężyć.

W takim miejscu doskonale odnajdują 
się meble o charakterze wypoczynkowym, 
które coraz częściej upodabniają się do 
wariantów przeznaczonych do użytku 
domowego. Świadczy to o postępującej 
tendencji do familiaryzacji środowiska 
pracy, sprzyjającej kreowaniu przyjaznej, 
przytulnej atmosfery. Specjaliści zauwa-
żają bowiem jej pozytywny wpływ na 
wyniki osiągane przez pracowników.

Komfort = Efektywność
Podczas badań przeprowadzonych 
przez British Council for Offices oraz 
Savills niemal 70 procent ankietowa-
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DESIGN POWINIEN NIE TYLKO 
NAWIĄZYWAĆ DO NATURY, ALE TEŻ 
POBUDZAĆ ZMYSŁY I DZIAŁAĆ NA 
WYOBRAŹNIĘ CZŁOWIEKA.

nych młodych ludzi wskazało przyjazny 
design i wygospodarowane pokoje do 
relaksu w miejscach pracy jako czynniki 
najbardziej przyczyniające się do wzrostu 
własnej efektywności. Liczy się każdy 
szczegół – kolorystyka, dobór mebli i ro-
ślinności oraz dodatków.

Jedną z pierwszych, pionierskich firm, 
które zapewniły zatrudnionym osobom 
takie warunki, było Google. Pracow-
nicy tego koncernu mają do dyspozycji 
m.in. stołówkę z darmowymi posiłkami, 
ściankę wspinaczkową, siłownię, salę 
do skateboardingu, czytelnię, a nawet 
specjalne miejsca do drzemek czy pracy 
w pozycji leżącej.

Wyniki badań dowodzą, że praca w tak 
komfortowych warunkach może zwięk-
szyć efektywność pracy o około 15 proc. 
Pracownicy dzięki temu również silniej 
identyfikują się ze swoim pracodawcą i są 
bardziej lojalni. Strefy relaksu mają rów-
nież inną bardzo ważną rolę: przyczyniają 
się do integracji pracowników i wzmoc-
nienia więzi w zespole.

W zgodzie z naturą
Innym ciekawym trendem jest tzw. 
biophilic design. Biofilia w dosłownym 
jej tłumaczeniu oznacza „umiłowanie 
życia i form życia”. Zawiera się w niej 
skłonność do przebywania w żywym oto-
czeniu. Wyniki raportu Global Research 
into Biophilic Design, wskazują, że ludzie 
najchętniej wybierają takie właśnie miej-
sca do pracy. Najbardziej chcemy pra-
cować przy naturalnym świetle, wśród 
żywej roślinności i pogodnych barw oraz 
z widokiem na morze.

Projektanci i architekci zaczęli szukać 
rozwiązań, by miejsca pracy choć w ma-
łym stopniu zaspokajały potrzebę kontak-

tu człowieka z przyrodą. Nie bez powodu 
coraz większą popularnością cieszą się or-
ganiczne formy, które mają być kojarzone 
ze spontanicznością i autentycznością.

Design powinien nie tylko nawiązy-
wać do natury, ale też pobudzać zmysły 
i działać na wyobraźnię człowieka. Wyniki 
badania przeprowadzonego przez Human 
Spaces, pokazują, że aż 88 proc. badanych 
zauważyło pozytywny wpływ naturalnych 
elementów i wzorów w aranżacji pomiesz-
czeń biurowych. Co więcej, 77 proc. tych 
samych badanych odczuło poprawę relacji 
pracowniczych. Sama obserwacja imitacji 
przyrody ozdabiających ściany, wpłynęła 
bezpośrednio na obniżenie stresu i bólu. 

FABRYKA MEBLI 
BIUROWYCH MDD
e-mail: info@mdd.pl
tel: +48 (52) 389 44 00
www.mdd.pl
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Aranżacja szyta „na miarę”
Kierując się dostrzeżonymi przez specja-
listów wnioskami, firmy mogą udostępnić 
swojej załodze ekskluzywne i ergonomicz-
ne rozwiązania. Najpierw jednak osoby 
odpowiedzialne za aranżację przestrzeni 
biurowej muszą zdecydować, które warian-
ty będą najlepiej pasowały do indywidual-
nych potrzeb urządzanej strefy.

Możliwości jest wiele. Uznani produ-
cenci zapewniają możliwość spersona-
lizowania wysokości oparcia, kolorów 
ramy oraz tkanin, co daje duże pole 
do kreacji. Wybierając poszczególne 
elementy, zmienia się nie tylko wygląd 
mebla, ale też jego funkcja. Świetnym 
przykładem jest kolekcja MESH pro-
dukcji Fabryki Mebli Biurowych MDD. 
Wysokie oparcie z rozległymi bokami 
tworzy przytulne miejsce do odpoczyn-
ku, w odizolowaniu od otoczenia. Niskie 
oparcie sprawdzi się natomiast w mniej-
szych pomieszczeniach, w których nie-
wielka szerokość sofki idealnie spełnia 
wymagania funkcjonalne. Nie bez zna-

czenia dla wygody, ale i wizerunku firmy 
jest zastosowanie siedzisk wykonanych 
z najwyższą dbałością o szczegóły.

Meble te powstały dzięki połączeniu 
rzemiosła krawiectwa z precyzją techno-
logii wielkoseryjnych. Sofom i fotelom 
często towarzyszą uzupełniające całość 
stoliki kawowe oraz pomocnicze. Dzięki 
kilku średnicom blatu, a także zróżnico-
wanym wysokościom, mogą być zestawia-
ne w parach lub występować pojedynczo, 
co ułatwia funkcjonalne zagospodarowa-
nie przestrzeni biura. 

In English 

NEW DIMENSION  
OF OFFICE
Work. From Monday to Friday, usu-
ally eight hours a day. Many of us 
always spend this time in the same 
place, not infrequently – in an office. 
What can we do to make this space 
evoke positive associations? 

As experienced recruiters often under-
line, attractively arranged and furnished 
office is excellent bait for valuable 
candidates looking for a friendly place 
conducive to pursuing their careers. The 
first impression that the office space 
makes on a potential employee during 
the job interview greatly influences their 
opinion about the company. 

At work like at home
Several years ago, associations with 
the word “office” weren’t particularly 
positive. Office was perceived as a place 
in which you needed to “endure” until 
the eagerly awaited end of the workday. 
Today, the reality is entirely different. 
Office has become an ergonomic space 
in which we not only work, but also have 
fun, forge new relationships, develop our 
passions, relax, satisfy our needs, and 
even take care of natural environment. 
In a word, it’s a place, to which we come 
back with pleasure.

It can be achieved through furnishing 
an office with a special series of furniture, 
designed in accordance with the idea of 
customization that consists in adapting 
particular objects to individual needs of 
a given place and employees.

Example? More often than not, we 
associate relax and recreation with rest-
ing at home, but it would be worthwhile 
to take a break during work too. After 
recharging our batteries, we will return 
to our professional tasks with considera-
bly more energy, especially if we can take 
advantage of a specifically designated 
relax zone at our office.

The perfect choice for a place of this 
type is relaxation furniture which more 
and more often resembles furniture 
designed for home. The phenomenon 
is a telltale sign of the rising tendency 
to familiarize work environment – 
a process that is conducive to creating 
a friendly and cosy atmosphere. Special-
ists, on the other hand, draw attention 
to its positive influence on the results 
achieved by employees.

Comfort = Efficiency
As the survey carried out by the British 
Council for Offices and Savills revealed, 
nearly 70% of young respondents indicat-
ed a friendly design and a relax zone as 
the most important features that contrib-
ute to increasing their efficiency at work. 
Every detail counts – the colouring, the 
choice of furniture, plants and accessories.

WYSOKIE OPARCIE Z ROZLEGŁYMI 
BOKAMI TWORZY PRZYTULNE 
MIEJSCE DO ODPOCZYNKU, 
W ODIZOLOWANIU OD OTOCZENIA.



One of the first pioneer companies that provided such 
working conditions for its employees was Google. Among the 
facilities that the company’s employees have at their disposal is 
a canteen with free meals, a climbing wall, a gym, a skateboard 
room, a reading room, as well as specially designated places for 
taking a nap or working in the lying position.

The research shows that working in such a comfortable 
environment can increase work efficiency by about 15%. Addi-
tionally, employees identify themselves with their employer to 
a considerably greater extent and are more loyal. Moreover, relax 
zones have yet another important role – they contribute to the 
integration of employees and strengthen team relationships.

In harmony with nature
Another interesting trend is the so-called biophilic design. Bio-
phila literally translates into “love for life and life forms.”  
It manifests itself in a predilection for spending time in natural 
environment. The Global Research into Biophilic Design 
indicates that workplaces of this type are chosen most willingly. 
Employees prefer to work by natural light, amongst vegetation 
and cheerful colours, as well as in a place with a view of the sea. 

Designers and architects have started to look for new solutions 
that would allow workplaces to satisfy the need of communing 
with nature at least to some extent. What enjoys growing popu-
larity are organic forms, meant to be associated with spontaneity 
and authenticity.

Design should not only refer to nature, but also stimulate 
senses and excite imagination. The Human Spaces report 
shows that as many as 88% of respondents observed a positive 
inf luence of natural elements and patters used in the arrange-
ment of office spaces. Moreover, 77% of the same group of 

respondents noticed an improvement in their relationships 
with colleagues. The mere looking at walls with nature-relat-
ed decorations had a direct inf luence on the reduction  
of stress and pain. 

Arrangement “made to measure” 
Taking specialists’ conclusions into account, companies can 
provide their employees with exclusive and ergonomic solu-
tions. But first, people responsible for the office space arrange-
ment have to decide what options will best meet individual 
needs of the place.

There are many options. Reputed producers offer the possi-
bility to customise the height of the backrest, frame colours and 
fabrics, which gives a lot of creative space. By choosing particu-
lar elements, we can change not only the look of a given piece 
of furniture, but also its function. A great example is the MESH 
collection produced by Fabryka Mebli Biurowych MDD (Office 
Furniture MDD). A high backrest and wide sides create a cosy 
place for relaxation, in isolation from the surroundings. A low 
backrest, on the other hand, will be perfect for less spacious 
offices, in which the small width of the sofa will fulfil the func-
tional requirements. What is also important for both comfort 
and the image of a company are seats produced with the utmost 
care and attention to detail.

All those pieces of furniture were created through combining 
the tailoring craftsmanship with the precision of large series 
technologies. Sofas and armchairs are often accompanied by 
matching coffee tables and supplementary desks. Thanks to 
several diameters of the tabletop and varied heights, they can 
be put together in pairs or stand separately, which facilitates the 
functional arrangement of the office space. 
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Nie jest on na co dzień mieszkańcem Trójmiasta, więc 
rzeczywiście potrzebował takiej osoby jak ja. Do dzisiaj 
pamiętam odbieranie właściciela z lotniska i wspólny 

objazd po kilku najważniejszych sklepach Trójmiasta, aby do-
brać wszystkie elementy układanki. To były męczące, ale owoc-
ne spotkania. Spędziliśmy wspólnie dużo czasu na ustaleniach, 
co zastosować we wnętrzu i jak to zdobyć.

Właściciel chciał, by wnętrze było bardzo luksusowe, wręcz 
urządzone z przepychem, z mnogością dodatków i wrażeniem, 
jakby panował tu pewien element barokowego horror vacui. 
Jako że inwestor nie mieszkał na stałe w Trójmieście, wcale nie 
musiała to być przestrzeń, w której odpoczywa się po codzien-
nej gonitwie w zgiełku miasta. To raczej miejsce, w którym 
spędzamy luksusowy weekend nad morzem, możemy do niego 

Ten apartament to historia wielkiej przygody. 
Przede wszystkim dlatego, że poza projektem wnętrza 
mieszkania zajęłam się w nim też tzw. inwestorstwem 
zastępczym, co oznaczało, że zakres moich obowiązków 
był znacznie szerszy niż zazwyczaj. Nie zajmuję się tym 
często, ale w dniu, w którym się poznaliśmy wiedziałam, 
że inwestor bardzo mi ufa i warto mu dopomóc.

tekst: Lucyna Kołodziejska  zdjęcia: foto&mohito
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TO MIEJSCE, W KTÓRYM SPĘDZAMY LUKSUSOWY 
WEEKEND NAD MORZEM, MOŻEMY DO 
NIEGO WRÓCIĆ NAD RANEM PO WIZYCIE 
W SOPOCKICH KLUBACH I NADAL CZUĆ SIĘ JAK 
W ELEGANCKIM LOKALU. 
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LUCYNA KOŁODZIEJSKA
Eleganckie kontrasty to element, który 
pojawia się w jej życiu nieustannie. 
Zawodowo architekt wnętrz i historyk 
sztuki, od 13 lat prowadzi autorską 
pracownię architektury wnętrz 

„Fabryka wnętrz”. We wnętrzach, które 
projektuje, takie kontrasty pojawiają 
się niejednokrotnie.  
Prywatnie od podobnych kontrastów 
nie stroni.

wrócić nad ranem po wizycie w sopockich klubach i nadal czuć się jak 
w eleganckim lokalu. 

Najwięcej czasu zajęło mi chyba znalezienie kamienia, którego użyłam 
w holu i łazience. Właściciel poprosił o marmur lub wapień, ale nie 
chcieliśmy tym razem stosować często używanej barwy o nazwie bianco 
carrara. Zaczęły się więc poszukiwania alternatywy. Pamiętam telefony 
do kamieniołomu w Turcji, który miał wspaniały wapień w odcieniach 
szarości, ale nie mógł nam zapewnić wystarczającej liczby slabów, czyli 
płyt kamiennych, których potrzebowaliśmy do wyłożenia ścian łazienki 
i posadzek. Byłam już trochę podłamana długimi poszukiwaniami ideału, 
gdy mój kamieniarz zadzwonił z informacją, że w składzie kamienia 
pod Gdańskiem pojawiła się szara carrara. Liczba slabów się zgadzała. 
Nie pozostało nam nic innego poza zamówieniem kamienia, który dziś, 
w połączeniu z czernią i w otoczeniu stylizowanej ceramiki i armatury, 
wygląda wprost rewelacyjnie.

Drzwi w mieszkaniu i zabudowy szaf powstały według mojego 
autorskiego projektu. Inwestor znalazł i własnoręcznie zakupił okucia 
do drzwi, w których – powiem szczerze – jestem zakochana. Prze-
piękny detal i dbałość o jakość wykonania. Garderoba również była 
spełnieniem prośby właściciela. Wspomniał mi podczas jednej z wizyt, 
jak bardzo spodobała mu się tapicerowana garderoba, którą widział 
kiedyś w prasie. Chciałam zaprojektować więc wnętrze, w którym 
półki i szuf lady obite będą aksamitem, a narożniki szuf lad będą miały 
stylizowane okucia.

Sypialnia w apartamencie jest trochę spokojniejsza niż jego pozostała 
część. Moim zamiarem było zaakcentowanie wspaniałego widoku za 
oknem – malowniczych wzgórz Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 
Życzeniem właściciela była z kolei możliwość oglądania telewizji. To 
zaowocowało nietypowym rozwiązaniem uchwytu do telewizora. Jest 
to obrotowy element z mechanizmem na pilota, odchylający ekran od 
ściany u wezgłowia łóżka w taki sposób, aby można go było oglądać na 
leżąco. Sprowadzaliśmy go bezpośrednio z amerykańskiej firmy produ-
kującej takie rozwiązania i nie do końca wiadomo było, jak należy go 
prawidłowo zamontować.

Do dzisiaj pamiętam telekonferencję, którą musieliśmy odbywać 
w porze amerykańskiej (a więc 7 godzin wstecz) - na łączach mój elektryk, 
inwestor, pan z USA i ja. Było trochę tłumaczenia, ale finalnie telewizor 
wisi, a uchwyt działa. Było więc o co walczyć. 

In English 

RECIPE FOR LUXURY
That apartment is a story of great adventure. 
Chiefly because apart from the interior design 
I tackled also the so-called “substitute investment,” 
which meant that the scope of my duties was signif-
icantly wider than usual. I don’t engage myself in 
it very often, but from the moment we met I knew 
that the investor put great trust in me and it would 
be worth helping him.

Since he doesn’t live in Tricity on a daily basis, he 
really needed a person like me. I can still remember 
picking up the owner from the airport and our com-
mon excursion to several most important shops in 
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search for an alternative. I remember my calls to a quar-
ry in Turkey which did have exceptional grey-coloured 
limestone, but couldn’t provide the sufficient number of 
slabs for us to be able to cover the walls in the bathroom 
and the f loors. The long search for the ideal started to 
make me feel somewhat depressed, when suddenly my 
stonemason called with the information that grey carrara 
had appeared in a stone storehouse near Gdańsk. The 
number of slabs was perfect too. The only thing left for 
us to do was to purchase the stone that today – combined 
with black elements and set against stylized earthenware 
and fittings – looks simply spectacular.

Doors in the apartment, wardrobes and bookcases came 
to life according to my original project. The investor found 
and bought fittings to the doors, with which – frankly spe-
aking – I’m in love. Exquisite detail and superb workman-
ship. The dressing room too was arranged according to the 

Tricity, so that we could select all elements of the puzzle. Those 
were tiring yet fruitful meetings. We spent a lot of time together 
on discussing what to use in the interiors and how to acquire it.

The owner wanted the interior to be very luxurious, sump-
tuous even, with panoply of accessories and the impression 
of the baroque horror vacui. Since the investor didn’t live 
in Tricity on a permanent basis, the apartment didn’t have 
to be used for resting after a whole day spent in the hustle 
and bustle of the city. Rather, it is a place, in which we spend 
a luxurious weekend by the sea; a place to which we can 
return early in the morning after a nightlong tour of clubs in 
Sopot and still feel as if it was an elegant hotel.

What was probably most time-consuming was finding 
the stone I applied in the hall and the bathroom. The 
owner asked for marble or limestone, but we didn’t want 
to resort to the commonly used colour variety called 
bianco carrara. Keeping this in mind, we began our 
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owner’s wish. During one of his visits, he mentioned 
his good impression of an upholstered wardrobe he 
had once seen in a magazine. That’s why I wanted to 
design an interior in which shelves and drawers would 
be upholstered with velvet, whereas the corners of the 
drawers would have stylized fittings.

The bedroom is a little bit more peaceful than the rest 
of the apartment. My objective was to emphasise the 
spectacular view from the window – the picturesque hills 
of Tricity Landscape Park. In turn, the owner wished to 
be able to watch television. It bore fruit in the shape of 
an unusual TV wall mount on the wall at the head of the 
bed. It’s a rotating element with a remotely controlled 
mechanism that tilts the screen so that it can be watched 
in the lying position. We purchased it directly from an 
American company producing such solutions, and we 
didn’t really know how to mount it in a proper way.

I can still remember the teleconference we held 
according to one of the American time zones (in other 
words, 7 hours behind our time) – the participants were 
my electrician, the investor, a man from the USA and 
me. There was much explaining involved, but in the end, 
the television was hung on the wall and the wall mount 
worked like magic. It was something worth fighting for! 
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Poczuła to podczas pierwszej rozmowy. Ko-
chała go już wtedy, gdy podała mu rękę na 
przywitanie i cicho wypowiedziała swoje imię. 

Takie historie dzieją się tylko na wzgórzach Holly-
wood. Zwykli śmiertelnicy tego nie doświadczają. 

Wiem, to nie mogło się udać. Mamo, ile razy bę-
dziesz mi to powtarzać? Wiem, źle dobieram mężczyzn. 
Nie, nie umiem inaczej. I nie chcę zostać starą panną. 
Tak, to gorzej niż wyjść za mąż po trzydziestce.

Tylko że ona jest starą panną po trzydziestce, a to 
według jej matki najgorsza możliwa kombinacja. 
Wróżba staropanieństwa i nieumiejętność lokali-
zacji uczuć to były jej cechy charakteru, zapis w CV 
w rubryce „osiągnięcia”, znak szczególny w dowo-
dzie osobistym. I podczas gdy z tym pierwszym 
nieszczególnie walczyła, tego drugiego od wielu lat 
próbowała się pozbyć.

Zatem jej najnowszy dramat to kolejny błąd w lo-
gistyce miłosnych manewrów. Zakochała się kolejny 
raz, kolejny raz był ponownie silniejszy od poprzed-
niego. Kochała go, to było pewne. Jej miłość rosła 
odwrotnie proporcjonalnie do szans na to, by on 
odwzajemnił jej uczucie. Zresztą ta miłość skazana 
była na jednostronność.

Niektórym do miłości trzeba tak wiele. Powtarza-
jących się spotkań, splecionych dłoni, spokoju, że 
on na pewno nie spotyka się z inną. Gdyby na tym 
to miało polegać, ona nadal nie wiedziałaby, co to 
znaczy kochać. Jej definicja miłości była skrajnie 
egoistyczna, nie obejmowała myślenia o drugiej 
osobie, ta była jednocześnie najważniejszą i najbar-
dziej pominiętą w tej grze postacią. Bo ona kochała 
nie kalkulując szans na odwzajemnienie. Przecież 
gdyby on nagle dziwnym trafem się w niej zakochał, 
ona nie pragnęłaby go ani mniej ani bardziej. Tylko 
finał byłby inny.

Zamieszkaliby razem i wkrótce pobrali? Mieliby 
piękne, zielonookie dzieci? Śmieszne. Taka miłość 
nie kończy się małżeństwem. Przed ołtarzem stają 
pary, których przyzwyczajenie do letniej tempera-
tury związku pcha w kierunku stabilizacji podtrzy-
mującej ten słaby płomień do końca ich marnego 
życia. Proza codzienności wykańcza każdą miłość. 
Przecież nie wytrzymałaby jego spadków nastrojów, 
które dziś najbardziej w nim uwielbiała. Porozsta-
wiane kubki po kawie doprowadzałyby ją do szaleń-
stwa i agresji. Rodziny nie dogadałyby się w kwestii 
miejsca na przyjęcie weselne, ona musiałaby założyć 
idiotyczną białą sukienkę. Razem z tortem kroiłaby 
na kawałki także tę miłość, która opuściłaby ich 
wraz z ostatnim weselnym gościem wychodzącym 
na chwiejnych nogach z bankietu na dwieście osób. 
Nie ma więc ślubu, związku, dzieci ani siły, by 
z tych wydarzeń w czasie przyszłym niedokonanym 
naprawdę się cieszyć. 

Nie mogła kochać go bardziej. Bardziej oznaczałoby tylko 
wypowiedzieć to na głos. Umówić się w tej klubokawiarni na rogu 
i wrzucić ich relację w ramy kolejnej jednostronnej miłości. Jąkać 
się przy tym, cedzić słowa. Bo w słowniku nie ma określenia na tę 
miłość. „Kocham cię” jest tak banalne. „Kocham cię” wypowiadają 
bohaterowie jej książek, zbrzydło jej to wyznanie, jest pospolite jak 
pospolite są wszystkie miłosne historie. Tak więc nie powie mu, że 
go kocha. Do tego uczucia nie była potrzebna jego świadomość.

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

UNAWARE
She couldn’t love him more. More would mean saying it 
out loud. Meeting in the café at the corner of the street 
and transforming their relationship into yet another 
one-sided love. And stuttering while saying it, slurring 
her words. Because no word in any dictionary could pos-
sibly describe this love. “I love you” is so cliché. “I love 
you” is what the protagonists of her novels say. She’s 
become sick of this expression, it’s as trite and common-
place as all love stories. So she won’t tell him she loves 
him. This feeling doesn’t need his awareness.

She felt it during their first conversation. She fell in love 
even before she shook his hand and introduced herself 
in a small voice. Such stories happen only in Hollywood. 
Mere mortals never experience them.

“I know, it couldn’t possibly work out. Mom, just how 
many times are you going to say it? I know that I’m help-
less at choosing my men. No, I can’t do it any other way. 
No, I don’t want to become a spinster. Yes, becoming one 
would be even worse than getting married after thirty.”

Except that she IS a spinster AND in her thirties to 
boot, and this – according to her mother – is the worst 
possible combination. The looming threat of becoming 
a spinster and the inability to properly invest her feelings 
were her leading traits, main achievements on her resume, 
distinguishing features in her ID card. And while she 
has never particularly fought with the former, the later is 
something she had tried to get rid of for years.

Her current romantic predicament is the effect of 
another logistical error in love manoeuvres. She has 

fallen in love again, and this time even deeper than before. 
She loves him, that’s a given. The intensity of her love has 
always been reversely proportional to the chances of her 
feelings being reciprocated. Well, this love is doomed to be 
one-sided anyway.

Some people need so much in order to love. Frequent 
meetings, laced hands, the certainty that the other person 
doesn’t date anyone else. If it were to consist in just 
that, she still wouldn’t know what it means to love. Her 
definition of love is egoistic to the extreme; it doesn’t at all 
involve thinking about the other person who is both the 
most important and the most negligible pawn in this game. 
Because she loves without calculating her chances for be-
ing loved back. Because if by some strange turn of events 
he fell in love with her, she wouldn’t want him any less or 
any more. But it would all end differently though.

Would they move in together and get married? Would 
they have beautiful green-eyed children? Ridiculous. 
A love like this doesn’t result in marriage. Those who 
take vows are couples whose habituation to the lukewarm 
temperature of their relationship pushes them towards 
stabilization that will help maintain this weak flame for 
the rest of their miserable lives. 

The everyday humdrum kills all love. Because she 
wouldn’t be able to put up with his mood swings that 
today she loves so dearly. Dirty cups scattered all over 
the place would drive her crazy and make her resort to 
violence. Their families wouldn’t be able to agree on where 
to organize the wedding party, and she would have to 
wear an idiotic white dress. She would cut both the cake 
and their love that would disappear together with the last 
guest staggering out of the wedding hall for 200 people. 
So there’s no wedding, no child and no strength to really 
enjoy those tales told in the Future Unreal Conditional.

“I am not someone who has merely fallen in love with 
you. I love you, but I’ve started to expect reciprocation, 
and it’s ruined everything. As I look at you now, I know 
that you’re every wish for happiness that I’ve made since 
we met. All those dreams, attempts to renounce reality 
and figments of imagination with which I go to sleep have 
merged into one when I met you. And it will all collapse 
the moment you stop thinking about me. Because I’m sure 
you will, eventually. I planned for you to leave, although 
I didn’t expect that you would leave me with such a feeling. 
Tell me how to stop loving you, perhaps I will save this tip 
for my next letdowns. Tell me, and I’ll have something to 
remember you by.”

As she packs her suitcase, she thinks of a survival plan.
“Yes, mom, I’m up and about, I feel better now. I can’t 

talk right now, I’m packing my suitcase. But I told you 
I was leaving.”

Current state of affairs – hopeless love. Plan for tomor-
row – love. Strategy for the upcoming month – exploit this 
love until nothing is left. Nothing will be left and it will 
come to nothing.

Meanwhile, he starts to miss her subconsciously. He 
is said to be spending August by the seaside, looking for 
inspirations for his new book. He’ll call her in a month. 

KOCHAŁA GO, TO 
BYŁO PEWNE. JEJ 
MIŁOŚĆ ROSŁA 
ODWROTNIE 
PROPORCJONALNIE 
DO SZANS NA TO, BY 
ON ODWZAJEMNIŁ JEJ 
UCZUCIE. 
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CORAZ 

Ferry Porsche zwykł mawiać: „Budujemy samochody, których 
nikt nie potrzebuje, ale każdy chce je mieć”. Od jego śmierci 
minęło wiele lat, za to niewiele się zmieniło. Porsche to 
nadal prawdziwa arystokracja wśród samochodów, a emocje 
wokół nich nie topnieją. Dlatego też nadciąga dobra nowina. 
Zwłaszcza dla wielbicieli modelu Macan.   

tekst: Anna Nazarowicz  zdjęcia: Mat. prasowe

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.

BLIŻEJ



Z samochodami Porsche jest trochę 
tak, jak z wycieczką do Las Vegas 

- choć raz w życiu każdy chce tam 
być. I mimo, że te pieniądze szczęścia nie 
dają, to jednak właśnie one najczęściej 
stanowią główną przeszkodę. One, a kon-
kretnie ich brak. Z Porsche jest podobnie. 
I model nie ma tu żadnego znaczenia. To 
drogie samochody. Od zawsze. Ale czy 
tak naprawdę musi być?  Salon Porsche 
Centrum Sopot doszedł do wniosku, że 
ludzie jednak zasługują na wycieczkę do 
Las Vegas. Ty również. Możesz zaparko-
wać Porsche Macan w swoim garażu bez 
trudu ani wyrzeczeń. Bo za 2350 zł netto 
miesięcznie. Mniejszy brat potężnego 
Porsche Cayenne został powołany do 

życia w 2013 roku. Szczuplejszy wcale 
jednak nie oznacza gorszy. Dziś to jeden 
z najlepiej sprzedających się modeli. 

Mimo że to bardzo grzeczne Porsche, 
to wyglądem nadal nawiązuje do sporto-
wej tradycji. Kształtem nadwozia Macan 
uwodzi nie mniej skutecznie, niż George 
Clooney w serialu „Ostry dyżur”. Ciąg 
dalszy następuje po zajęciu miejsca za 
kierownicą. Macan odznacza się wysoką 
kulturą od momentu uruchomienia 
poczynając, a na dotarciu do celu kończąc. 
Jeżeli zatem można mówić o wypoczynku 
za kierownicą samochodu, to właśnie 
on i tylko on. Niech jednak nikogo nie 
zmylą te nienaganne maniery. Samochód 
pokazuje swoje rogi po ustawieniu auto-
matycznej skrzyni biegów w trybie Sport. 
To moment, w którym żarty idą na bok, 
a koncentracja osiąga najwyższy poziom. 
Czy coś jest w stanie go wtedy zatrzymać? 
Tylko i wyłącznie doskonałe hamulce, 
dzięki którym samochód wręcz zastyga 
w miejscu. Czytelna nawigacja zaplanuje 
dla nas całą trasę, a zaskakująco duży 
bagażnik zadowoli nawet Paris Hilton. 
Na tym jednak lista zalet się nie kończy. 
Układ kierowniczy również zasługuje na 
gromkie brawa. Można odnieść wra-
żenie, że wystarczy jedynie pomyśleć 
o skręceniu kierownicy i to się staje. Czy 
Macan posiada jakieś wady? Szczerze 
przyznam, że ich odkrywanie przypomi-
na szukanie igły w stogu siana – trzeba 
się mocno natrudzić, a sukces i tak nie 
jest gwarantowany. Cena? W aktualnej 
ofercie Porsche Centrum Sopot dosta-
niesz go za 2350zł netto miesięcznie, 
przy wpłacie własnej na poziomie 15% 
i umowie na 48 miesięcy. Można pokusić 
się o stwierdzenie, że kluczyk od Porsche 
jeszcze nigdy nie był tak blisko. 
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In English 

CLOSER AND CLOSER
Ferry Porsche used to say: ‘We produce cars that 
nobody needs, but everyone wants to have.’ He died 
many years ago, but little has changed since that time. 
Porsche is still the true aristocracy among cars, and 
emotions towards the brand haven’t subsided. Today, 
good news is coming, especially for Macan enthusiasts.

Porsche cars are a bit like a trip to Las Vegas – every-
one wants to be there at least once a lifetime. And even 
though money can’t buy happiness, it is usually the 

major obstacle. Lack of money, to be precise. It’s the same with 
Porsche. And it doesn’t matter which model you choose. These 
cars are expensive. They’ve always have been. But does it have 
to be like that? Porsche Centre Sopot concluded that people 
deserve a trip to Las Vegas. Including you. You can park 
Porsche Macan in your garage with no effort or sacrifices. For 
PLN 2350 net per month. A smaller brother of grand Porsche 
Cayenne was born in 2013. But slimmer doesn’t necessarily 
mean worse. Today, it’s one of the best-selling models. 

Even though it’s a very neat Porsche, its design still refers 
to the brand’s sporty tradition. Macan seduces with its shape 
as strongly as George Clooney in ‘ER’ TV series. And it 
continues to do it when you get behind the wheel. Macan has 
impeccable manners from the moment you start the engine till 
the very end of the ride. So if you’re after relaxation behind the 
wheel, you’ll find it here and nowhere else. But don’t be misled 
by these manners. The car shows its wild side when you set an 
automatic transmission in the Sport mode. This is the time 
to be serious and fully concentrated. Is there anything to stop 
it? Only the excellent brakes, which make the car practically 
freeze to the spot. The accurate navigation system will plan 
your whole journey, and the surprisingly large boot would 
please even Paris Hilton. But there is much more. Credit 
should also be given to the steering mechanism. You’ll have 
the impression that it’s enough to only think about turning 
the wheel to turn the car. Are there any drawbacks? I admit 
that finding any drawbacks here is like looking for a needle in 
a haystack – it’s not an easy task, and success isn’t guaranteed. 
The price? At present, Porsche Centre Sopot offers the vehicle 
for PLN 2 350 net per month if you pay a deposit of 15% and 
conclude a contract for 48 months. One could go so far as to 
say that keys to a Porsche have never been so close. 
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LOOKBOOK 
NOWEJ KOLEKCJI

Łukasza Jemioła

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

Nowa kolekcja marki Łukasz Jemioł na 
sezon wiosna/lato 2017 właśnie ujrzała 
światło dzienne. Zdjęcia najnowszych 
ubrań są już do obejrzenia i kupienia 
w butikach. Co tym razem zaserwował 
nam znany projektant?



84 MODA
fashion 



MODA
fashion 85

Najnowsze projekty Jemioła to tak zwana sportowa 
elegancja – klasyczny, nieco wyrafinowany styl z naci-
skiem na wygodę. Wśród zwiewnych strojów, których 

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

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

In English 

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

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

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

REGULAR SECTION OF LODZ WLADYSLAW REYMONT AIRPORT

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

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

PRZ Y LOT Y

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

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

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

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

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

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

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

DNI 
DAYS

OKRES 
DATA

ODLOT
DEPARTURE

PRZYLOT
ARRIVAL

NUMER 
LOTU 

FLIGHT NUMBER

T YP 
SAMOLOTU 
AIRCRAFT TYPE

PRZEWOŹNIK
CARRIER

ODLOT Y

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

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

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

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

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

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

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

DNI 
DAYS

OKRES 
DATA

ODLOT
DEPARTURE

PRZYLOT
ARRIVAL

NUMER 
LOTU 

FLIGHT NUMBER

T YP 
SAMOLOTU 
AIRCRAFT TYPE

PRZEWOŹNIK
CARRIER






