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 NASI AUTORZY

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

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

GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

RAFAŁ 
BRYNDAL

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

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

JERZY 
SCHEJBAL

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

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

MICHAŁ 
FIGURSKI

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

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

DAGMARA
KOWALSKA

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

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

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

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

PAULINA 
SMASZCZ-
KURZAJEWSKA

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

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

TOMASZ
KOWALSKI

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

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

WOJTEK 
KALARUS

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

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

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

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

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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

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

JAKUB 
FIREWICZ

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

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

MAGDALENA
JUSZCZYK

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

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

ALEKSANDRA 
BUDKA

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

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

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

MAREK
KACPRZAK

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

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

JAKUB 
WEJKSZNER

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

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

MONIKA
SZAŁEK

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

ENGLISH A photographer 
and artist fascinated with 
people, faces, poses and 
life – always with man 
in the foreground. She 
finished the Warsaw Film 
School .
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Spotykamy się w gościnnych progach H15, żeby 
porozmawiać z Marcinem Mellerem, autorem swojej 
pięknej książki Nietoperz i suszone cytryny.
Dzień dobry, skoro jesteśmy w tym miejscu, przypomina 
mi się pewna mała, surrealistyczna historyjka. Gdy ten ho-
tel się otwierał, szliśmy z żoną na piechotę od znajomych 
z kolacji i widzimy coś nowego, weszliśmy z ciekawości, 
pytamy się recepcjonisty ile kosztuje, gdyby jacyś znajomi 
przyjeżdżali do Warszawy, powiedział i zapytał czy chcemy 
zobaczyć jakiś pokój. Wchodzimy więc do jednego, za-
palamy światło, a tam leży goły facet i śpi, bo recepcjonista 
się pomylił. 

Poznałeś go?
Nie, uciekliśmy bardzo szybko. Od tamtego momentu, za-
wsze jak tu przechodzę to się uśmiecham.

Spędziłem dwa dni z tą książką, zbiorem felietonów, 
ale nie tylko, bo są tam też historie bardzo osobiste, 
dotyczące Twojego życia rodzinnego, małżeńskiego, 
ojcowskiego, obcowania z przyrodą, z Chorwacją. Czuję 
jakbym bardzo dobrze Cię znał. Jak to się stało, że 
napisałeś tak intymną opowieść?
To się zaczęło dużo wcześniej niż te teksty. Dokładnie sie-
dem lat temu, kiedy urodziło mi się pierwsze dziecko. New-
sweek robił wtedy temat o ojcostwie, więc napisałem felie-
ton „Kąpiąc Gucia, bardzo osobisty, który nie był o synu 
w zasadzie, ale bardziej o moim tacie, o spodziewaniu się oj-
costwa, podejściu do niego. Wywołał mnóstwo super reak-
cji, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Kobiety się wzruszały, 
pisały mi, że dały swoim mężom, braciom, synom, ojcom, 
wujom, kumplom, ale napisało do mnie bardzo dużo face-
tów, że w tym tekście dość emocjonalnym, uczuciowym pi-
szę to, co oni czują do swoich ojców czy dzieci, a nie potrafią 
tego wyrazić. A że w Polsce to w ogóle facet powinien, jak 
w piosence Kuby Sienkiewicza, nie być taki delikatny, twar-
dy być jak Roman Bratny i okazywanie uczuć też jest nie 
takie. To spowodowało, że oprócz felietonów politycznych 
czy sportowych, lifestylowych zacząłem pisać po osobi-
stej nucie. I jest zwrotka, że bardzo wielu czytelników to te 
właśnie uważa za moje najważniejsze teksty. Może żyjemy 
w zupełnie różnych galaktykach, bo mieszkam w Warsza-
wie, pracuję w mediach, a ktoś pracuje w sklepie, w małej 
miejscowości, na wsi albo w innym mieście. Są jednak 
pewne rzeczy wspólne. Ci ludzie odbierają to tak, że to do-
tyczy ich życia. Jak dostajesz ileś maili od różnych osób, że 
byli w szpitalu i im to pomogło, że problem polegał na tym, 
żeby nie rżeć za bardzo na łóżku, bo leżała kobieta po opera-
cji i jej nie wypadało, to czujesz, że robisz coś sensownego. 
Oczywiście, trzeba pamiętać, że nawet jeśli felieton jest bar-
dzo osobisty to jest to jakaś kreacja, są pewne rzeczy, które 
ja trzymam dla siebie.

Edgar Keret napisał, że pisarze mają tak samo 
banalne i nudne życie jak wszyscy, ale potrafią o tym 
opowiedzieć w taki sposób, że wszyscy uważają ich 
życie za zajebiste.
Fakt, potrafię napisać o niczym, o banale codzienności 
i ludziom się to podoba, ale ja się nie uważam za pisarza 
i to nie jest kokieteria. Ja piszę teksty, publikuję je, ale 
pisarz to dla mnie Andrzej Stasiuk, Szczepan Twardoch, 
Zygmunt Miłoszewski.

Znasz jednak cenę jaką trzeba zapłacić za to, że piszesz 
osobiste teksty.
Jaką?

Piszesz o tym, jakie są reakcje czytelników. 
Akurat ceny za pisanie tych osobistych nie płacę dużej, ra-
czej za pisanie o polityce, za poglądy i czasami niewyparzo-
ny język są wyższe stawki. Prowadzę program na żywo w te-
lewizji, w związku z tym czasami coś mi się wymsknie i…

…i przechodzi do historii. 
Mój syn mówi na to „kura przez W”. Moi kumple żartowa-
li, że nieważne co zrobiłem w życiu, ale przejdę do historii 
jako ten, który pierwszy rzucił kurę przez W na antenie.

Ale jest też taka anegdota o panu, który się nazywał 
kur, tak? Z czasów komuny jeszcze.
Tak, Tadeusz Kur, propagandysta marcowy z ’68. Wte-
dy  Dariusz Fikus w Tygodniku Polityka zatytułował tekst 
„Kur wie lepiej”. Cenzura albo zaspała, albo była zbyt mało 
inteligentna. 

Albo była duchem po tamtej stronie. 
Nie sądzę, raczej przeoczenie. Wracając jednak do po-
przedniej myśli – też uprawiam jakiś rodzaj kreacji, fil-
truję. Nawet jak prowadził ze mną spotkanie inaugurujące 
Zygmunt Miłoszewski to robił sobie ze mnie jaja, że dzieci 
Marcina takie słodziutkie, żadnych problemów, pożycie 
małżeńskie takie super.

A żona taka piękna, a widzisz ją i myślisz, że to jest 
obca kobieta.
Nawet jak piszę o jakichś gorszych rzeczach, staram się pi-
sać je w konwencji żartobliwej, lekkiej. Poza tym, jest coś 
takiego, to wiąże się pewnie z mijającymi latami, ale mam 
coraz większą niechęć do czytania i oglądania dołujących 
rzeczy. Dokumenty to coś innego, to poznawanie rzeczy-
wistości, ale mam tak jeśli chodzi o prozę, opowieści, filmy 
fabularne.

Kryminałów nie czytasz.
Czytam. Na potęgę. Ale jak zaczynam powieść czy film 
gdzie twórcy starają się zawrzeć wszystkie nieszczęścia 
świata, to mówię: Nie, dzięki. Za dużo i tak tego płynie z me-
diów, z polityki. Nie tak dawno, takie rzeczy się zdarzają, 
ale słyszałem o tym karambolu pod Szczecinem. Nie wcho-
dząc w szczegóły, strasznie to mną szarpnęło, zwłaszcza 
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....T O W I Ą Ż E SI Ę PEW N I E 
Z M I JA JĄC Y M I L ATA M I, 
A L E M A M C OR A Z 
W I ĘK SZ Ą N I E C H Ę Ć D O 
CZ Y TA N I A I  O GL Ą DA N I A 
D O ŁUJĄC YC H R Z E CZ Y.

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA
dla H15 Boutique Hotel za udostępnienie 
wnętrza na potrzeby wywiadu.
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że dosłownie chwilę wcześniej kurier w furgo-
netce wjechał mi w plecy. Strach, dzieci w sa-
mochodzie i tak dalej, ale zmierzam do tego, 
że ja sam coraz bardziej potrzebuję pozytyw-
nych bodźców, filmów, książek, z których  bije 
ciepło, bohaterowie dają się lubić, są po jasnej 
stronie mocy, nawet jeśli się potykają i upadają.

Czy sądzisz, że Twoi czytelnicy potrzebują 
pocieszenia po ostatnich wyborach?
Ja też potrzebuję pocieszenia. Książka ukazała 
się po wyborach, a ja jeżdżę po miastach i wi-
dzę, że ludzie przychodzą i chcieliby, żebym ja 
im jeszcze dał pocieszenie, które nie za bardzo 
mogę znaleźć. Ale się staram.

Ale kiedy projektujesz swego czytelnika, 
to piszesz tylko do wyborców tej 
obywatelskiej części?
Nie, mam paru znajomych zwolenników 
władzy.

Wspólnych mamy tych znajomych.
Tak, ten wspólny to nie wiem czy mnie czyta 
czy nie. Wiem, że ogląda Drugie śniadanie mi-
strzów, ale mam też paru innych, którzy czy-
tają, bo czasem mi wysyłają smsy pozytywne 
bądź krytyczne, natomiast mam świadomość, 
że większość moich felietonów ukazuje się 
w Newsweek’u, a on jest dosyć jasno określony.

Bywa pismem na barykadzie.
I zdecydowanie opozycyjnym, w związku 
z czym, ja też mam świadomość jakie poglądy 
ma większość czytelników. Poza tym, nawet 
jak czasami wpadam, czy wpadałem, w syme-
tryzowanie, to też wiem, że poza radykałami, 
dla których jestem konserwą, kryptopisow-
cem, to zdecydowana większość ludzi po któ-
rej stronie stoję.
 
Miałeś tatę w PiS-owskim rządzie, tego się 
nie da ukryć. Tatę symetrystę.
Państwowca, to coś zupełnie innego. Jakby to 
patetycznie nie brzmiało wszedł do tego rządu 
z głęboko patriotycznych pobudek, by godnie 
reprezentować Polskę na arenie międzynaro-
dowej. Patrząc  na szaleństwa, które teraz wła-
dza wyrabia za granicą, to jakaś opowieść o za-
ginionych lądach. A przy książce widzę, że jest 
sporo ludzi, którzy nie czytają Newsweek’a, nie 
kupują, ale raz na rok czy trzy lata, kiedy ja wy-
dam książkę, to sobie kupują.

Twoja książka jest jednak również 
polityczna, więc odrobinę o polityce byśmy 
porozmawiali. Interesuje mnie wątek, 
o którym napisałeś zanim pan Donald 
Tusk przed wyborami wykorzystał ten sam 
pomysł i powiedział, że wybory kiedyś 
miną i trzeba będzie żyć w tej samej Polsce 
i nie będziemy budować, tego nie dodał, 

ale to jest w książce, rezerwatu. Tak jak 
napisałeś, nie ogrodzi się Małopolski 
i nie będą tam mieszkali zwolennicy PiSu, 
a w reszcie kraju będą mieszkali obywatele. 
Jak to jest, żeby żyć w jednym kraju? 
To jest chyba najważniejsza rzecz, odcedzając 
tę bieżącą politykę i kłótnie, które nie będą pa-
miętane za trzy dni, bo ja też widzę i mogę zro-
zumieć po tej mojej stronie barykady rosnącą 
chęć zemsty, odegrania się. Ale to ślepa ulicz-
ka. Piszę oczywistą oczywistość, że PiS w koń-
cu straci władzę, bo każda władza się kończy, 
natomiast jest 6-8 milionów aktywnych wy-
borców, grube miliony ludzi, dla których to jest 
ich ugrupowanie i partia. Do tego jeszcze do-
dać Kukiza i Konfederację to jest jeszcze wię-
cej. Rozumiem ból zwolenników opozycji czy 
po prostu ludzi, którym się nie podoba sposób 
w jaki jest rządzony kraj, a którzy teraz dostają 
zdrowo po tyłku.

PiS-owcy też dostawali po tyłku przez 
osiem lat, bo nie wygrywali przez wyborów. 
Mam na myśli nie tylko przegrywane wybory. 
Ta władza demontuje demokrację liberalną 
w Polsce i jest to poważny problem, natomiast 
wydaje mi się, że żeby była jakaś rozmowa, dia-
log to ruch musiałby wykonać silniejszy, a sil-
niejszy dzisiaj jest PiS. Ja, pisząc te oczywiste 
oczywistości dla mnie, a kontrowersyjne tezy 
dla niektórych, że będziemy żyć w tym samym 
kraju i musimy się jakoś dogadać, jednocze-
śnie mam świadomość pewnej bezcelowości 
tego pisania, bo po stronie władzy widzę zaci-
śniętą pięść z kastetem, a nie próbę rozmowy. 

Ale jak prześledzimy historię naszego 
ludu, to odkąd mamy demokrację, 
odkąd wybieramy króla, mamy wolną 
elekcję to ciągle żyjemy w tym 
samym konflikcie. Konflikt pomiędzy 
konfederatami barskimi a resztą był 
dokładnie z tych samych powodów.
Rozmawiałem ostatnio z moim kolegą, histo-
rykiem, z którym często sobie rozmawiamy 
o polityce i powiedział mi, że jakby spojrzeć 
w perspektywie nie wyborów i nie wyników, to 
jego przynajmniej kilkaset lat tak już jest. Po-
dział jest zawsze, mniej więcej, podobny.

Pomiędzy tymi, którzy ciągną 
w kierunku racjonalnej oświeceniowej, 
po rewolucji francuskiej, liberalnej 
Europy i tej konserwatywnej, która 
uważa, że trzeba szanować zdobycze 
przodków i czcić groby ojca. 
Mniej więcej, ale nałóżmy na to jeszcze podział 
na zwolenników Wschodu i Zachodu.

Tak, ale w czasach króla Stasia było to 
samo, jedni na drugich. Czy jesteśmy 
w stanie zaakceptować, że tacy jesteśmy? 

My jednoczymy się tylko w sytuacjach 
dramatycznych. Broniewski, napisał, że krwi 
nie poskąpi nikt, to było w ’39 roku.
Ja napisałem kiedyś – wychodzi na to, że my 
musimy dostać po dupie i wtedy się jednoczy-
my. Czytałem teraz wywiad z Marcinem 
Zarembą, który mówi, że dopiero teraz zaczął 
rozumieć fenomen, sam w sobie, Solidarności 
z lat 80-81, tego wielkiego ruchu, tego pojed-
nania, ducha jedności i otwartości. To tak 
naprawdę był wynik tego, że Polska była rosyj-
ską kolonią, więc był wróg przeciwko któremu 
mona się zjednoczyć.

Tak, wszyscy mieliśmy wspólny interes, pod 
tytułem wolność.
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Oczywiście, nie życzę tego Polsce, ale pojednanie czy jaka-
kolwiek prawdziwa rozmowa to nastąpiłaby ponownie do-
piero w takiej sytuacji.

Ale przy Okrągłym Stole siedzieli wszyscy po 
jednej stronie, a jak tylko wróg leżał na łopatkach, 
to zaczęła się wojna na górze. Nie da się tego 
uniknąć, tacy jesteśmy.

Niestety tak. Nie liczę na żadne cuda, pisząc taką rzecz, że 
elektorat PiS-u nie zniknie. Mam minimalistyczne pragnie-
nie, żeby nie stało się coś gorszego, co się stać może. 

Grzesiek Kalinowski jest historykiem, przytoczył mi 
kilka przykładów dyskusji politycznej z czasów drugiej 
RP i mówi, że naprawdę jesteśmy potulni jak baranki.
Czytałem też brata Isaaca Bashevisa Singera, Bernarda 

PAT R Z ĄC   N A  S Z A L E Ń S T WA ,  K T Ó R E  T E R A Z 
W Ł A D Z A  W Y R A B I A  Z A  G R A N I C Ą ,  T O  JA K A Ś 
O P OW I E Ś Ć  O   Z AG I N I O N YC H  L Ą DAC H .
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piszącego pod pseudonimem Regnis i jego 
felietony o życiu politycznym II RP i faktycznie 
w porównaniu to dzisiaj to faktycznie piesz-
czoty. Z drugiej strony rozmawiałem ostatnio 
z moim kolegą od czasów pierwszego agen-
ta, Bartoszem Arłukowiczem, który osiągnął 
piękny wynik w przegranych przez opozycję 
wyborach, dzięki temu, że dawał z buta w mia-
steczka, rynki, ulice, targi i mówi, że takiego 
poziomu agresji publicznej, jaką w tym roku za-
obserwował, to jeszcze nie widział.

Ale to wynika też z faktu, że polityka była 
zajęciem elitarnym, tak? Obecnie ludzie 
traktują głosowanie jak lajkowanie. Internet 
zmienił ten mental.
Co do ogromu zła, które wyrządza internet, 
zwłaszcza media społecznościowe, jeśli chodzi 
o wzajemne relacje, to temat na osobną roz-
mowę. Nawet nie mówię o ludziach anonimo-
wych, ale czasami widzę ludzi, których znam 
i kojarzę, którzy w realu są całkiem normalni 
i kiedy siadają do klawiatury…

Mówisz o casus ministra Zbroi.
To było bardzo śmieszne, ale chodzi mi 
o to, że ludziom odpala, poziom agresji się 
w nich budzi. 

Bo mają poczucie anonimowości 
i bezkarności. 
Ale piszą to pod nazwiskami. 

Ale bezpośrednio im nic nie grozi, bo w oczy 
by Ci tego nie powiedzieli. 
Przywołuję przykład Arłukowicza, to była któ-
raś jego kampania, od kilkunastu lat jest w po-
lityce, ale to, co wysłuchiwał na ulicach… Od 
Żydów, pedałów… 

Mieszkam na Starym Mieście, więc po 
jednej stronie była miesięcznica, po drugiej 
Obywatele RP, a ja szedłem po środku.
Jak śpiewał KULT, idę prosto.

A symetryści nie mają łatwo.

Pamiętam jak napisałem kiedyś felieton w du-
chu symetrystycznym to kolega mi przysłał 
wiadomość: żeby od tego siedzenia na baryka-
dzie jajka ci się nie poobcierały. 

Czego państwu życzymy. Dziękujemy.
Dziękuję. 

ENGLISH 
 MARCIN MELLER. 
UP CLOSE. UP VERY CLOSE

He has just published the most personal of his books. 
About love, politics, family, having your own opinion 
and defending it against strangers and friends. A dan-
gerous thing, such a personal read. It makes it impos-
sible to become a stranger again.

We are meeting at H15 with Marcin Meller, 
the author of a beautiful book entitled 
‘Nietoperz i suszone cytryny’.
Good morning. Since we’re here, I’m remind-
ed of a short surrealist story. Shortly after this 
hotel was opened, I was once walking home 
with my wife from a dinner at our friends’ 
house. We saw something new, so we went in, 
just out of curiosity, and asked the receptionist 
how much it cost, in case our friends came to 
Warsaw and needed a place to stay. He told us 
and asked whether we wanted to see a room. 
So we entered one of the rooms, turned 
on the light, and there was a  naked guy 
sleeping inside. The receptionist showed us 
a wrong room. 

Did you recognise him?
No, we went out quickly. Since that time, I al-
ways smile when I come here.

I spent two days with your book, 
a collection of feature articles, but not 
only, because it also contains very personal 
stories about your family life, marriage, 
fatherhood, nature, Croatia. I feel as if 
I knew you well. How come you wrote such 
a personal book?

...DZI ĘK I TEM U, ŻE DAWA Ł 
Z BU TA W M I A STECZK A, RY N K I, 

U LICE, TA RGI I  MÓW I, ŻE 
TA K I EG O POZIOM U AGR E S J I 

PU BLICZ N EJ, JA K Ą W T Y M 
ROKU ZAOB SERWOWA Ł, TO 

J E SZCZE N I E W I DZI A Ł.

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

It started a long time ago, seven years, to 
be precise, when my first child was born. 
Newsweek was working on an article about 
fatherhood, so I wrote a feature article ‘Kąpiąc 
Gucia’ [Bathing Gucio], which was very per-
sonal – it wasn’t so much about my son, but 
rather my father, expecting a child, father-
hood in general. It was very well received, 
both by women and men. Women were moved. 
They wrote they gave it to their husbands, 
brothers, sons, fathers, uncles, friends, but 
a lot of men wrote to me, too, that this emo-
tional text describes how they feel about their 
fathers or children but they can’t express it. 
And because Polish men shouldn’t be so soft 
and should be, like Kuba Sienkiewicz sings, 
tough like Roman Bratny, so they don’t ex-
press their feelings in such a way. As a re-
sult, apart from politics, sports, and lifestyle, 
I started to write personal articles, too. A lot 
of readers think that these are my most im-
portant texts. We might live in two different 
worlds, because I live in Warsaw, work in the 
media, and they work in a shop, live in a small 
town, a village, or another city. But we have 
something in common. They find my texts 
relatable. If you get a number of e-mails from 
different people that they were at hospital and 
it helped them, that the problem was not to 
chuckle too much, because there was a wom-
an who has just had a surgery there and it just 
wasn't right, you feel that what you do actu-
ally makes sense. Of course, you need to re-
member that even if an article is very person-
al, it’s always some creation – there are things 
I keep to myself.

Edgar Keret once wrote that writers 
have just as boring and mundane life as 
everyone else, but they can describe it 
in such a way that everyone thinks their 
life is awesome.
That’s true. I can write about anything, the ba-
nality of everyday life, and people like it, but 
I don’t consider myself a writer, and I’m not 
being coy here. I write articles, get published, 
but a writer is someone like Andrzej Stasiuk, 
Szczepan Twardoch, Zygmunt Miłoszewski.

But you know the price you have to pay for 
writing personal texts.
What price?

I mean the reaction of the audience. 
The price for writing personal articles isn’t 
high; it gets worse when it comes to politics, 
opinions, and my big mouth. I host a live 
show on television, so I sometimes let some-
thing slip and…

… and it goes down in history. 
My son calls it ‘duck with an F’. My friends 
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laugh that it doesn’t matter what I’ve done in my life, be-
cause I’ll go down in history as the guy who said duck with 
an F on air.

But there’s also a story about a man named Kur, right? 
From the communist era.
Yes, Tadeusz Kur, a propagandist of March ‘68. At that time, 
Dariusz Fikus used his name to headline an article in Polity-
ka Weekly, so that it contained a hidden curse in Polish. The 
censorship let the chance slip or wasn't intelligent enough. 
Or supported the other side. 
I don't think so; it was probably an oversight. But coming 
back to the previous topic – I also do some kind of creation, 
I filter. When Zygmunt Miłoszewski was hosting an inaugu-
ration meeting with me, he laughed that Marcin’s children 
are so sweet, we don't have any problems with them, my 
marriage is so great.

And your wife is so beautiful, and when you see her, 
you think she’s a stranger.
Even when I write about some problems, I try to describe 

them in a light, humorous way. Besides, it may be due to the 
passing of years, I’m more and more reluctant to read and 
watch depressing things. Documentaries are a different 
kettle of fish, because they present reality; what I mean here 
is prose, stories, feature films.

You don’t read crime stories.
I do. A lot. But when I start a novel or a film where the au-
thor tries to show all the disasters of the world, I’m like, no, 
thanks. There’s too much of it in the media, in politics. Not 
so long ago, such things do happen, I heard about the pile-
up near Szczecin. I don't want to go into details here, but 
it really moved me, especially because a moment earlier, 
a courier in a lorry ran into the back of my car. Fear, chil-
dren in the car, and so on, but what I mean is that I need 
more positive stimuli, films, books with likeable charac-
ters, who are on the bright side even if they stumble and fall.

Do you think that your readers need some comfort after 
the most recent elections?
I need comfort, too. The book came out after the elections. 
I go from one city to another and I’ve observed that people 
come to me for comfort which I can’t find myself. But I’m 
doing my very best.

When you’re projecting your reader, do you write only 
for the voters of the civic camp?
No, I know several supporters of the government.

They're our mutual friends.
Yes, I don’t know whether the mutual one follows my arti-
cles or not. I know he watches Drugie śniadanie mistrzów, 
but I also have a few other friends who read my writing, be-
cause they sometimes send me positive or critical texts. Be-
sides, I know that most of my feature articles are published 
in Newsweek, and its political opinions are quite clear.

It often takes sides.
It’s definitely an opposition magazine; therefore, I’m also 
aware of the opinions of its readership. Besides, even if 
I sometimes get, or got, into symmetrising, I also know that 
apart from radicals, who think I’m a diehard, a crypto-sup-
porter of the Law and Justice Party, most of people know on 
which side I am. 

Your dad was in the government of the Law and Justice 
Party. You can’t deny that. He’s a symmetrist.
A statesman, that’s something else. As pompous as it may 
sound, he joined that government for patriotic reasons, to 
represent Poland on the international stage. Looking at all 
those crazy things our government does abroad, it seems 
a story about the lost land. But I can see that there are 
plenty of people who don't read or buy Newsweek, but 
they can buy a book once in two or three years, when 
I publish something.

Your book is also political, so maybe we can talk about 
politics a little. I’m interested in what you said – what 
Mr Donald Tusk later repeated during the elections – 
that when the elections are over, we would have to live 
in one country and we wouldn’t be able to build – he 
didn’t add that, but it’s in your book – a reservation. FO

T:
 M

A
R

CI
N

 K
A

B
A

N
 (7

).



M A R C I N  M E L L E R . Z  B L I S K A .  Z  B A R D Z O  B L I S K AM A R C I N  M E L L E R . Z  B L I S K A .  Z  B A R D Z O  B L I S K A



2 0 – 2 0 S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E

Just like you said, we can't fence in Małopolska, so that 
the supporters of Law and Justice would live there, 
while citizens would live in the rest of the country. How 
can we coexist? 
I guess that’s the most important part, setting aside all the 
opinions and quarrels we’ll forget about in three days, be-
cause I can see a growing desire for revenge in my camp. 
But that’s a dead-end situation. What I’m saying is obvious 
– Law and Justice will lose power one day, because every 
power has an end, but there are 6–8 million of active voters, 
millions of people, who vote for that party and its politics. If 
you add Kukiz and the Confederation, you’ll get even more. 
I understand the anger of the supporters of the opposition 
or some of our compatriots who don’t like the way Poland is 
governed and who are in deep trouble now.

The Law and Justice Party was in trouble for eight 
years, because it didn't win any elections. 
I don’t only mean elections. This government is tearing 
down liberal democracy in Poland, and that’s a seri-
ous problem, but I think that to open a dialogue in the 
matter, the stronger camp would have to make the first 
move. Today, Law and Justice is more powerful. Writing 
such statements, which I consider obvious, and others find 
controversial, that we’re going to live in one country and 
we should try to work it out somehow, I’m also aware of the 
fruitlessness of my efforts, because on the part of the gov-
ernment, I see a clenched fist with brass knuckles, not an 
attempt to engage in a dialogue. 

But if we look at the history of our nation, ever since 
we chose our king and established democracy and free 
elections, we’ve been having the same conflict. The 
reasons for the conflict between the Bar Confederation 
and the others were the same.
Recently, I talked with a friend of mine, who is a historian, 
with whom I often discuss politics, and he told me that, not 
from the perspective of elections and results, it’s been like 
that for several hundred years. The division has always 
been similar.

Between those who believe in rational, enlightened, 
after the French revolution, liberal Europe and those 
who represent conservative views that we should 
cherish the heritage of our ancestors and venerate 
the graves of our fathers. 
Something like that, but let’s also add the division between 
the supporters of the East and the West.

Yes, it was the same in the times of King Stanisław 
II Augustus, one against the other. Can’t we 
accept it’s who we are? We can only unite in tragic 
situations. Broniewski once wrote that nobody 
skimps on blood; it was in ‘39.
I once wrote that it turns out we have to get our asses 
kicked to get together. I recently read an interview with 
Marcin Zaremba, who said that only now has he started 
to understand the phenomenon, in itself, of the Solidar-
ity movement of 1980–81 – that big movement, recon-
ciliation, the spirit of unity and openness. It resulted 
from the fact that Poland was a Russian colony, so we 
had a common enemy to unite against.

Yes, we had a common interest, too, which was freedom.
Of course, I wouldn't wish that to Poland, but recon-
ciliation or any real dialogue could happen only in such 
circumstances.

During the Round Table Talks, they were sitting together 
on the one side of the table, but when they defeated the 
enemy, they started their own war against each other. 
This can’t be avoided; that’s who we are.
Unfortunately. I don't expect any miracles when I say that 
the electorate of Law and Justice will disappear. I have 
a humble wish that nothing worse happens to us. 

Grzesiek Kalinowski, a historian, gave me a few 
examples of political debates from the Second Polish 
Republic and said we’re as meek as a lamb nowadays.
I also read Isaac Bashevis Singer, a Bernardine writing un-
der a pen name Regnis, and his articles on the political 
life in the Second Polish Republic prove that contemporary 
politics is nothing compared to the one those days. On the 
other hand, I recently talked with my friend, whom I met in 
‘the Agent’, Bartosz Arłukowicz, who had a great result in 
the elections lost by the opposition thanks to the fact that he 
went on foot across towns, town squares, streets, and mar-
kets, and he said that he’d never seen such political aggres-
sion as he observed this year.

But this also stems from the fact that politics 
used to be an elitist occupation, right? At present, 
people treat voting just like liking. The Internet has 
changed that mentality.
The damage done by the Internet, and the social media in 
particular, to our relations is a separate topic. I don't even 
mean anonymous people, but I sometimes see people whom 
I know, who are completely normal in real life, but when they 
turn on their computer…

You're talking about the case of Minister Zbroja.
That was funny, but what I mean is that people instantly go 
mad and aggressive. 

Because they feel anonymous and unpunishable. 
But they sign it with their name. 

But they don’t tell it in your face, so they feel there’s 
nothing wrong. 
I’m referring to the example of Arłukowicz; it wasn’t his first 
campaign, because he’s been in politics for several years, but 
what he heard on the streets… Jews, faggots…

I live in the Old Town, so there was a month anniversary 
on one side and the Citizens of Poland on the other, 
while I was walking in the middle.
Like KULT sang, I go straight.

And times aren’t easy for symmetrists.
Once, I wrote a feature article in the symmetrist spirit, and 
a friend of mine sent me a text like: make sure you don’t rub 
your balls raw from sitting on the fence. 

And that’s what we wish you all. Thank you.
Thank you.  
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ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

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

 
 KELNERZY 
      TOWARZYSZA P.

CZYTANIE WEDŁUG 
SARAMONOWICZA

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

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

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

Analityczny wysiłek Rzeczkowskiego – 
w którym zastąpił on polskie tajne służby, 
w najlepszym przypadku opieszałe, w gor-
szym zaś obojętne na bezpieczeństwo pań-
stwa – jednoznacznie dowodzi, że afera pod-
słuchowa z 2014 roku nie była, jak się ciągle 
usiłuje nam wmawiać, osobliwą fanaberią 
niesfornego biznesmena oraz podległych 
mu kelnerów z jednej z warszawskich knajp 
dla vipów, ale precyzyjną operacją rosyjskich 
służb specjalnych, której celem było politycz-

WIĘCEJ FELIETONÓW 
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notist, Jarosław Kaczyński. This is the only explanation 
why the book of Grzegorz Rzeczkowski, truly horrifying, 
sensational, and compiling disturbing facts in an incisive 
and sharp way, does not initiate the Watergate scandal of 
the Law and Justice Party, but somehow eludes all alarms 
which a conscious nation should have to survive as a free 
and independent being. The alarms which should have 
gone off a long time ago.

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

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

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

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

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

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

ENGLISH

WAITERS OF COMRADE P.

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

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

BRAZYLIA
NIE MA MNIE. PŁYNĘ
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estem sam, ale za to unoszę się szczęśliwy i pod-
niecony, jak ten chłopak ze zdjęcia. Patrzę w nie-
bo. Mocny, jasny księżyc rysuje tło mojego obraz-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ENGLISH

BRAZIL. I AM NOT HERE. I AM SAILING. 

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

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

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

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

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

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

On the ship, there are two decks and 
plenty of hammocks, several hundred peo-
ple, people with different faces. This is the 
real Brazil – I feel as if I were among Native 
Americans. The women are beautiful, they 
have slanted eyes, short noses, and coal-
black hair. I can smell marijuana, so I in-
stinctively join those guys. I feel I would be 
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safe there. We set sail; it gets dark after an 
hour. One of the guys approaches me and 
asks if I am hungry.

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

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

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

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





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

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

K.W.: Lubię gościa, ale. I tu się zacznie. Bo choć jego 
początkowe projekty miały trochę emocjonalnego 
nastolęctwa i były dość obuchowe w sposobie 
przekazywania treści, jednak były nieco bardziej 
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K.W.: To o czym ona, według Ciebie, jest?
B.M.: To poemat o walce, która w końcowym 
rozrachunku nie ma sensu. Opowieść o jed-
nostce wtłoczonej w masę.

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

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

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

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

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

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

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

Z
D

JĘ
CI

E 
.F

LI
CK

R
.C

O
M

 /
 A

N
Y

O
N

LI
N

Y
R

 (1
).



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

ENGLISH

ANIMA - BEAUTIFUL STORY OR SONG  
OF THE FUTURE

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

K.W.: I like the guy, too, but. And this is where it 
goes down. Although his first projects had a tinge of 
emotional adolescence and were quite straightforward 
in their message, they were more transparent and 
accessible for average Joe, since they were the truth, 
sometimes embarrassing, other times terrifying. 
Here, however, I believe that the adolescence did 
not change, but the form did. He seems a little 
more ethereal, a little more fragrant, but at the end 

MOŻ E  W I Ę C  W   T Y M 
C A ŁY M  Z I DIO C E N I U 

I   ODH U M A N I Z OWA N I U, 
W   N AT R Ę T N Y M  W YŚ C IGU 

Z   I N N Y M I ,  C Z Y M Ś 
C O  N A S  U WA L N I A 

P OZ A  Ś M I E RC I Ą  J E S T 
W Ł A Ś N I E  M I Ł O Ś Ć. 
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  REŻ. PAUL THOMAS ANDERSON / MUZ. THOM YORKE

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

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

of the day, it is the same infantile and 
thoughtless rubbish.
B.M.: That was harsh. I have been following 
him since he recorded ‘Kid A’ with Radio-
head. That was a turning point, an absolute 
departure from rock music. What he has 
been doing for several years, and primarily 
pieces such as ‘Lift’ or ‘Daydreaming’ fit into 
this trend. It is consistent but also evolution-
ary. But we were supposed to talk about Ani-
ma, so let us focus on that.

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

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

K.W.: This I know. It is such a hackneyed 
theme that even discredited first-year 
students of cultural studies dropped it.
B.M.: But can anyone show it better than 

Yorke? So literally but also metaphorically 
at the same time? The moment when York 
falls off the wall (life) and hits his face on 
the pavement is the end of the fight. It could 
end this way, but the hallucination goes on. 
It is also about liberation. And the libera-
tion is love.

K.W.: It seems to me that although it was 
visually appealing, the content left much 
to be desired. Although I do not know 
much about dancing, invaluable Sylwia 
Nosarzewska provided me with some 
information, and she also admitted the 
sequences are based on quite common 
patterns, from the close similarity 
to Anne Teresa De Keersmaeker’s 
choreography to quite simple solutions of 
contact improvisation.
B.M.: I am concentrating on my own recep-
tion. Perhaps Anima is for a  little older audi-
ence. Maybe it is a story about growing up and 
the fact that in the end, it all comes down to 
love and the need to be loved, or that every-
thing has an end. As simple as that.

K.W.: Perhaps. Which does not change 
the fact that you can be a critic at any 
age. In that vein, let me criticise, from 
the perspective of my inexperience, the 
work of Mr Anderson, Jalet, and York, 
whom I value very much by the way. 
And although the production should not 
be written off as a truism, I cannot deny 
that the theme – we are all robots and 
we should wake up from the civilisation 
coma – does not appeal to me. The 
statement that ‘love is the cure for 
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FALLINGWATER
HARMONIA CZŁOWIEKA Z NATURĄ
“STUDIUJ NATURĘ, KOCHAJ NATURĘ, BĄDŹ BLISKO NATURY, ONA CIĘ NIGDY 
NIE ZAWIEDZIE”-FRANK LLOYD WRIGHT.
TEKST I ZDJĘCIA Karolina Hrabczak-Duda
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rzygnębia fakt, że najbardziej pożąda-
ne skojarzenie architektury z naturą 
wcale nie jest tak oczywiste i bezwa-

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

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

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

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

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

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

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

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

F R A N K  L L OY D  W R IGH T 
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do projektowania i pisania. Łączy w sobie 
europejskie poczucie estetyki i zamiłowanie do 
minimalizmu z doświadczeniem zdobytym na 
rynku amerykańskim.
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Andy Warhola w Pittsburghu, ale raczej nigdy odwrotnie. 
Niemniej jednak, od momentu kiedy dom został udostęp-
niony zwiedzającym w 1964 roku obejrzało go ponad 5 
milionów miłośników architektury. Dom zwiedzać można 
tylko z przewodnikiem w grupach, a bilety trzeba zakupić 
wcześniej przez internet.

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

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

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

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

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

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

Kaufmanowie zakochani byli w otoczeniu, gdzie miał 
powstać ich dom, wyobrażali sobie jednak, że zostanie on 
usytuowany tak, aby z odległości mogli podziwiać ulubio-
ne wodospady. Ich architekt postanowił jednak popchnąć 
swój koncept o krok bliżej inspiracji i osadził budynek 
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wsparty ponad nimi. Sytuując Fallingwater 
ponad wodospadem, Frank Lloyd Wright 
dał najlepszy wyraz jednemu ze swoich 
podstawowych przekonań o konieczności 
pojednania człowieka z naturą.

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

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

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

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

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

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

ENGLISH 

FRANK LLOYD WRIGHT – 
FALLINGWATER – HARMONY OF MAN 
AND NATURE 

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

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

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

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

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

W roku 1938, Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
(MOMA) w  Nowym Jorku poświęciło 
Fallingwater dwuletnią, wystawę objazdo-
wą. Niedługo później, charakterystyczny 
kształt ukazał się na okładkach magazynu 
Life i Architectural Forum. Zyskał miano naj-
bardziej rozpoznawalnego domu na świecie. 
Przychodzi mi na myśl wolne tłumaczenie an-
gielskiego idiomu, ale jakże oddające to, co 
zrobił architekt: podbił wyobraźnie świata 
(capture worlds imagination).

4 0 – 4 0
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are so many ‘fly agarics’ around me; in their defence, 
I blame our history for the prize our Polish architecture 
has paid for the turmoil. In some way, it is fascinating to 
observe history carved with trends reigning supreme in 
our houses.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Frank Lloyd Wright designed Fallingwater when 
he was 68 years old. This evokes a  lot of different 
responses, among which ‘wow’ is the most laconic 
and accurate one. To me, the architect is an example of 
human genius, challenging your limits, and believing 
in yourself.   

D E S I G N D E S I G N 4 2 – 4 3
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odczas wakacji czy w delegacji, niezależnie od cha-
rakteru i celu wyjazdu niezastąpionym kompanem 
w podróży jest smartfon. Zaczynając od zaplano-

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

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

PODRÓŻ ZA JEDEN
WYCIEK DANYCH

P

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

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

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

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

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

ENGLISH

A TRIP FOR ONE… DATA LEAKAGE

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

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

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

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

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

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

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

KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ 
MOBILNYCH W MIEJSCACH 
PUBLICZNYCH ZAWSZE WIĄŻE SIĘ 
Z PEWNYM RYZYKIEM...
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KRÓTKIE PYTANIA
DŁUGIE ODPOWIEDZI
MARIKA KRAJNIEWSKA W ROZMOWIE Z IVO VUCO

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

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

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

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

Czy warto rozgrzebywać to, co zamknięte? Tak ogólnie 
w życiu.
Jeśli chodzi o sprawę zbrodni w Miłoszycach, to nie było to 
rozgrzebywanie, bo sprawa nigdy nie została zagrzebana, 
jedynie zamieciona pod dywan. A tak ogólnie, w życiu? 
To zależy od wielu czynników: jaki jest tego cel, czemu 
to ma służyć, kto na tym skorzysta, a ilu będzie cierpieć. 
Wychodzę z założenia, że człowiekowi wolno wszystko 
tak długo, jak długo nie krzywdzi innych (czytaj: niewin-
nych). Czasami nawet wskazane jest rozgrzebanie cze-
goś, co uwiera. Choćby po to, żeby uwierać przestało. 
Najłatwiej jest wyprzeć i zapomnieć, udawać, że nic się 
nie stało, ale wydaje mi się, że wszystkie sprawy, za-
równo małe, jak i te wielkie, powinny być załatwione, 
zanim zostaną zapomniane.
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Nie wiem. Fakt jest jednak taki, że ten choler-
ny system sprawiedliwości dał dupy po cało-
ści. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że 
dzisiaj „nowy system” powiela błędy „starego 
systemu”. Jak koń, który ma klapki na oczach 
i człapie bezmyślnie za innym koniem.

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

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

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

Życie to?
Loteria. Taka na chybił trafił. 

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

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

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

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

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

DE S Z C Z  W  U PA L N Y  DZ I E Ń,  K AWA 
W  M I ŁY M  T OWA R Z YS T W I E ...
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Z jakimi problemami zmaga się pisarz 
śledczy?
„Po co ci to?” – te zdanie słyszę najczęściej. 
I to jest największy problem – strach, który 
paraliżuje zdroworozsądkowość. Wszyscy 
się boją, od świadków, przez znajomych i ro-
dzinę, po kolegów dziennikarzy i wydawcę. 
Każdy boi się czegoś innego – jedni zemsty, 
inni ośmieszenia, a jeszcze inni pozwów 
sądowych. Ale jednocześnie wszyscy oni 
chcą, abyś wykonał najlepszą robotę, na jaką 
cię stać. Zapominają jednak, że bez ryzyka 
i wsparcia, dziennikarz śledczy niczego nie 
wskóra. To jak u aktora – nawet najlepszy 
aktor nie pociągnie sztuki, jeśli w koło ma 
samych amatorów, grających na innym pozio-
mie niż on. Poza tym są jeszcze ludzie zawist-
ni, ale to temat rzeka. Kolejnym problemem 
jest nonszalancja wymiaru sprawiedliwości, 
który uważa, że dziennikarz śledczy to czło-
wiek tworzący teorie spiskowe i nie należy 
brać na poważnie jego rewelacji. Jest jeszcze 
szykan ze strony ludzi blisko związanych ze 
sprawą, a wciąż piastujących intratne pozycje. 
Dziennikarz śledczy to taka drzazga w dupie 
tych, których się rozpracowuje. Trzeba jed-
nak umieć rozróżnić dziennikarza śledczego 
od dziennikarza brukowego. My nie szuka-
my taniej sensacji, my staramy się wykonać 



Uważa, że powinniśmy się zająć czymś innym, znaleźć 
sobie inne hobby. Wtedy mój brat mówi: „Dobrze, mamo. 
Masz rację. Właśnie zapisałem się na kurs skoków spado-
chronowych”. Zawsze szukamy szlaków niedostępnych 
i trudnych. W górach jesteśmy wolni – wiem, to banał, ale 
tak właśnie jest. Kiedy podchodziłem pod Everest, byłem 
skrajnie wykończony, a mimo to przeżyłem najszczęśliw-
sze chwile w życiu. Trudno to opisać w kilku zdaniach, ale 
kiedy stajesz na szczycie ponad chmurami, a nawet kiedy 
człapiesz krok za krokiem przez chmury otulony, kiedy 
jest ciężko, bez sił, a głowa przestaje pracować, to w koń-
cu osiągasz stan nirwany i wiesz, że tego było ci trzeba; że 
właśnie to jest ten strzał, który sprawia, że czujesz życie 
każdym milimetrem swego ciała. 

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

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

Plany na przyszłość. 
Pracuję nad kilkoma projektami na raz. Kończę dopiesz-
czać (po raz kolejny) „Stos spadających liści”, powieść 
na podstawie prawdziwych wydarzeń, które nigdy się nie 
wydarzyły (!) Tak, tak, nie ma w tym opisie żadnej po-
myłki. Drugą książką, nad którą pracuję, to „Manuskrypt 
Wojnicza”, pierwsza część z serii o parze detektywów 
Lunie Darskiej i Alicji Korin. A poza tym kompletuję mate-
riały do biografii Oscara Wilde’a. No i Hultaj Literacki, pro-
jekt, który zabiera mnóstwo czasu, ale daje jednocześnie 
niebywałą satysfakcję. Z założenia blog literacki, szybko 
stał się czymś więcej, pięcioosobową grupą krytyków li-
terackich, którzy współpracują ze wszystkimi wydawnic-
twami w Polsce, wyszukując i recenzując najznamienitsze 
tytuły, promując pisarzy, których po prostu trzeba poznać 
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Z   DRUGI E J  Z A Ś  S T RO N Y 
KO C H A M  W Y Z WA N I A 
W   M YŚ L  Z A SA DY:  I M 
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T RU D N E  PR Z E PR AW Y 
PR Z E Z  S Z C Z Y T Y 
G ÓR ,  PU S T Y N I E , 
L OD OWC E  C Z Y  L A S Y.
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i dając czytelnikom stronę, na której nie lansują się influ-
enserzy z książką w tle. Dla nas ważny jest przekaz – pisząc 
o książkach, chcemy dawać obraz książek, a nie cycków, 
nóg, kubków z kawą, piesków otulonych kocem, czy in-
nych podobnych banałów. Podchodzimy do naszej pracy 
z wielką powagą i profesjonalizmem. W hultaju literackim 
liczą się jedynie autorzy, ich książki i wydawnictwa.  To nie 
jest jednak praca, to frajda i sposób na obcowanie z więk-
szą ilością literatury. To wyzwanie i nauka. 

A prywatnie?
A prywatnie niech zostanie prywatnie. 

ENGLISH

FEAR PARALYSING COMMON SENSE

There is justice in our country, but for a lot of people, it is just 
out of their way. The truth is that justice ends where money 
starts. It is the same in every aspect of life. Ivo Vuco, a writ-
er, literary critic, traveller. Recently, his book entitled ‘Ofiary 
systemu. Sprawa Tomasza Komendy’ [Victims of the System. 
The Case of Tomasz Komenda] appeared under the imprint of 
Dolnośląskie Publishing House. What justice is and whether it 
exists at all, what it is like to be an investigativ

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

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

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

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

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

I N N I  O Ś M I E S Z E N I A , 
A   J E S Z C Z E  I N N I 

P OZ WÓW  SĄ D OW YC H.
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plenty of charlatans, egoistic lunatics, and 
greedy nouveaux riches. But there are also 
those who care, who have something to say. 
Those who know the meaning of the word 
‘empathy’. But they’re in minority and have 
a pretty tough time.

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

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

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

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

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

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

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

Life is?
A lottery. Hit or miss. 

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

Who is Ivo Vuco?
A writer, literary critic, journalist, editor… 
nobody important. Most people think that 
what I do is hardly work but rather something 
in between hobby and whims. I don’t try to 
convince them otherwise. I love silence and 
peace, I hate posturing, swag, and crudeness 
(not to be confused with crazy good). I guess 
that’s why I move so often. From Zamość to 
New York; from New York to Dublin; from 
Dublin to Warsaw; and now I’m moving 
again. This time, to the countryside, where 
there is plenty of peace and silence. On the 
other hand, I love challenges in line with the 
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ZA NAMI NAJWAŻNIEJSZE W POLSCE WYDARZENIE JEŹDZIECKIE – MIĘDZYNARODOWE ZAWODY W SKOKACH 
PRZEZ PRZESZKODY LOTTO CSIO5* SOPOT 2019 LONGINES FEI JUMPING NAIONS CUPTM. 

ZDJĘCIA Monika MetzaTEKST Alicja Kocik

5 4 – 5 5

JEDNA Z NAJWAŻNIEJSZYCH 
IMPREZ JEŹDZIECKICH 
W EUROPIE ODBYWA SIĘ W SOPOCIE
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tą imponującą nazwą kryje 
się impreza, o której mało kto 
wie, że jest jedną z najważniej-

szych w świecie jeździeckim. Podczas tych 
zawodów rozgrywany jest konkurs Pucharu 
Narodów, w którym biorą udział ekipy wybra-
nych państw, walczące o zwycięstwo, punkty 
rankingowe i  kwalifikacje olimpijskie. Takich 
imprez, oprócz sopockiej, odbywa się w ciągu 
roku w Europie jeszcze siedem. 

CSIO to sport na najwyższym pozio-
2niekwestionowanych mistrzów w skokach 
przez przeszkody, sławy światowego jeź-
dziectwa takie jak John i Michael Whitaker 
z Wielkiej Brytanii. Ci bracia, założycie-

Za

le prawdziwego jeździeckiego klanu, to 
żywe legendy, których starty w Igrzyskach 
Olimpijskich mogliśmy oglądać przez kil-
ka dekad. Dziś klan Whitakerów to także 
ich dzieci i wnuki. Bracia Whitaker odwie-
dzili sopockie zawody kilkukrotnie w ciągu 
ostatnich lat, wywołując ogromne porusze-
nie wśród publiczności. John Whitaker, 
Kawaler Orderu Imperium Brytyjskiego, 
ośmiokrotny Mistrz Europy i czterokrotny 
Mistrz Świata ściąga do Sopotu rzesze mi-
łośników jeździectwa. 

Równie głośną gwiazdą, znaną nie tylko 
tym, którzy śledzą ten sport na bieżąco, 
jest Amerykanka, Beezie Madden, którą 
w Sopocie można było spotkać kilka lat temu. 
Ta słynna amazonka zajmowała wówczas 4. 
Miejsce w światowym rankingu, co oznacza, 
ze była czwartym najlepszym zawodnikiem 
na świecie. 

Wśród gwiazd sportu, które odwiedzają 
Sopot warto wymienić także francuskiego 
zawodnika, Kevina Stauta, który w ubiegłym 
roku był prawdziwą sensacją sopockiego 
parkuru. Co ciekawe, ten bardzo dobry za-
wodnik, kilkukrotny Mistrz Świata i Mistrz 
Europy, od tego roku startuje na wałachu 
Calevo 2, którego właścicielem jest Dariusz 
Słupczyński z Gdańska. A zatem wierzcho-
wiec, który przez jakiś czas mieszkał na 
Hipodromie w Sopocie, dziś kontynuuje 
karierę sportową pod jednym z najlepszych 
jeźdźców świata. Jest to wielka radość nie 
tylko dla właściciela konia, ale także dla 
wszystkich, którzy znają Calevo i pamięta-
ją go z Hipodromu. 

Niedawno Calevo 2 i Kevina Stauta moż-
na było oglądać w Paryżu, podczas zawodów 
Longines Global Champions Tour, gdzie sta-
nęli na podium. 

Takie właśnie są sopockie zawody 
CSIO. Startują na nich najlepsi zawodnicy 
świata, a konie sprawiają wrażenie, jakby 
latały, a nie skakały. Być może niewpraw-
ne oko nie dostrzeże różnicy technicznej 
między skokami dobrych koni, a  najlep-
szych na świecie, jednakże ceny, jakie te 

konie mogą osiągać mówią same za siebie. 
Podobnie jak w przypadku koni wyścigo-
wych, tutaj również liczą się predyspozy-
cje, a ceny mogą sięgać nawet kilkunastu 
milionów Euro. 

W tym roku w CSIO wystartowała mak-
symalna dopuszczalna dla tych zawodów 
liczba zawodników – 65 najlepszych spo-
śród najlepszych. Przedstawiciele Austrii, 
Belgii, Brazylii, Francji, Niemiec, Wielkiej 
Brytanii, Irlandii, Izraela, Włoch, Litwy, 
Holandii, Norwegii, Rosji, Szwajcarii 
oraz Polski. 

Dla polskich zawodników możliwość 
startowania w  tak wysoko punktowa-
nych zawodach to duża szansa na wy-
granie wysokich nagród oraz, co bardzo 
ważne, zdobycie punktów do świato-
wego rankingu. Efekty tych startów są 
widoczne, nasi jeźdźcy obecnie zajmują 
coraz wyższe miejsca w rankingu i wal-
czą o możliwość startów na Igrzyskach. 
Polskie jeździectwo powoli odzyskuje 
dawną chwałę. 

Tym bardziej warto odwiedzić zawo-
dy takie jak te organizowane w Sopocie. 
Nawet, jeśli nie jesteśmy zagorzałymi kibi-
cami jeździectwa, to możliwość obejrzenia 
u nas, w Polsce, sportu na poziomie olimpij-
skim jest nie do przecenienia. 

ENGLISH

ONE OF THE MOST PRESTIGIOUS 
EQUESTRIAN EVENTS IN EUROPE 
TAKES PLACE IN SOPOT

The most important equestrian event in Poland 
– the International Showjumping Competition 
LOTTO CSIO 5* Sopot 2019 Longines FEI Jumping 
Nations CupTM – came to an end.

Few people know it is one of the most presti-
gious equestrian events, which includes the 
Nations Cup entered by teams from a num-
ber of countries, fighting for victory, rank-
ing points, and Olympic qualification. Apart 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

DLA POLSK ICH ZAWODN IKÓW 
MOŻLI WOŚĆ STA RTOWA N I A W TA K 
W YSOKO PU N KTOWA N YCH ZAWODACH 
TO DUŻA SZA NSA NA W YGR A N IE 
W YSOK ICH NAGRÓD OR A Z, CO 
BA R DZO WA Ż N E, ZDOBYCIE PU N KTÓW 
DO ŚW I ATOW EGO R A N K I NGU.



from the one in Sopot, there are only seven 
other such events in Europe. 

CSIO is sport at the highest level. It is at-
tended by undisputed showjumping champi-
ons and worldfamous riders, such as John and 
Michael Whitaker from Great Britain. These 
two brothers, the founders of a real horse-rid-
ing clan, are living legends, whose perfor-
mances at the Olympics we followed for a few 
decades. Today, the Whitaker clan also com-
prises their children and grandchildren. The 
Whitaker brothers have appeared in Sopot 
several times within the last years, causing 
tremendous excitement among the audience. 
John Whitaker, a Commander of the Most 
Excellent Order of the British Empire, eight-
times European Champion and four-times 
World Champion, attracts crowds of equestri-
an fans to Sopot. 

Another popular figure was Beezie 
Madden from the US, who came to Sopot 
a few years ago. That famous horsewoman 
was on the 4th position in the world ranking, 
which means she was the fourth best rider in 
the world. 

Other famous participants include Kevin 
Staut, France, who created a great sensation 
at the Sopot Hippodrome last year. What is 
interesting, since this year, this prominent 

M I E J S C A  /  P L A C E S

rider, several-times World and Europe 
Champion, has been riding Calevo 2 geld-
ing owned by Dariusz Słupczyński from 
Gdańsk. The horse was living at the Sopot 
Hippodrome for some time and he is now 
making a sports career under one of the best 

riders in the world. It is a great joy not only 
for the horse owner, but also for all those 
who know Calevo and remember him from 
the Hippodrome. 

Not so long ago, Calevo 2 and Kevin Staut 
appeared at Longines Global Champions 
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Tour in Paris, where they took one of top 
three positions. 

That is what CSIO Sopot is like. It is en-
tered by the best riders in the world, and it 
seems that horses are flying, not jumping. 
An untrained eye might not spot a techni-
cal difference between the jumps of good 
horses and the best horses in the world, but 
the prices of these horses speak for them-
selves. Just like in the case of racehorses, 
what counts here is predisposition; the prices 
can be up to EUR several million. 

This year, the maximum allowable num-
ber of riders took part in the competition 
– 65 top riders, including representatives 
from Austria, Belgium, Brazil, France, 
Germany, Great Britain, Ireland, Israel, Italy, 
Lithuania, the Netherlands, Norway, Russia, 
Switzerland, and Poland. 

For Polish riders, an opportunity to take 
part in such high-score event is a great chance 
to win big awards and, what is important, get 
points in the world ranking. We can already 
see the results – our riders are taking good 
positions in the ranking and fighting for 
Olympic qualification. Polish horseriding is 
slowly restored to its former glory. 

Even if you are not a keen fan of horse-rid-
ing, such events as the one in Sopot are a mar-
vellous opportunity to attend a sports event at 
the Olympic advancement level.  

5 8 – 5 9
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ZDJĘCIA / PHOTOS:  
Kamil Banaszek

MODELKA /MODEL:  
Joanna Slupczewska 
/ EC MANAGMENT 

MAKIJAŻ / MAKEUP:  
Kamila Jodko 

STYLIZACJE/
STYLIZATIONS                      
Kamil Moszczyński  
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STAŁY DODATEK PORTU 
LOTNICZEGO SZCZECIN 
GOLENIÓW IM. NSZZ  
SOLIDARNOŚĆ

R E G U L A R S E C T I O N O F 
S ZC Z E C I N G O L E N I ÓW 
IM. NSZZ SOLIDARNOSC 
A I R P O R T M A G A Z I N E

Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność



W YGRAJ WA K ACJE 
W  KON KU R SI E  A E L I A  DU T Y  F R E E

AELIA DUTY FREE OGŁASZA KONKURS DLA SWOICH KLIENTÓW. MECHANIZM JEST NIEZWYKLE 
PROSTY, A NAGRODY BARDZO ATRAKCYJNE. ZWYCIĘZCA POJEDZIE NA WYMARZONE WAKACJE 
WARTE NAWET 10 000 EURO.

  tekst i grafika: MATERIAŁY PRASOWE
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K onkurs dla klientów Aelia Duty Free potrwa 
od 2 lipca do 27 sierpnia 2019 r. Organi-
zatorem jest Lagardere Retail Duty Free 

Global. Uczestnicy mają szansę pojechać na swoje 
wymarzone wakacje lub na jeden z pięciu wyjazdów 
weekendowych. 

Każdy pasażer chcący wziąć udział w konkursie 
powinien dokonać zakupów w sklepie Aelia Duty 
Free w terminie od 2 lipca do 27 sierpnia 2019 r 
i zachować paragon oraz bilet lotniczy lub kartę 
pokładową. Warunkiem uczestnictwa w konkursie 
jest zakup dowolnego produktu, z wyjątkiem alkoholi, 
tytoniu oraz papierosów. Kolejnym krokiem jest 
zarejestrowanie się na stronie https://dreamholiday-
winner.com/po/ (potwierdzenie rejestracji zostanie 

przesłane drogą mailową), wgranie zdjęcia obrazu-
jącego wakacje marzeń i spersonalizowanie go w 
dedykowanym kreatorze - na stronie dostępny jest 
tutorial, który pokazuje, jak korzystać z dostępnych 
narzędzi. Zwycięzca będzie wybierany na podstawie 
głosowania w sieci. Autor zdjęcia, które otrzyma 
największą liczbę głosów zdobędzie główną nagrodę 
i pojedzie na wybrane wakacje warte 10 000 euro. 
Kolejne pięć osób, których zdjęcia zyskają najwięk-
szą popularność, otrzyma kartę podarunkową o 
wartości 500 euro, którą będą mogli przeznaczyć na 
lot do dowolnego kraju i nocleg.

 Każdy uczestnik może zachęcić znajomych do 
głosowania, udostępniając kolaż na swoim profilu Face-
book lub wysyłając go do znajomych drogą mailową.



W Y G R A J  W A K A C J E
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Jest to już druga odsłona konkursu organizowanego 
przez Aelia Duty Free. W zeszłorocznej edycji uczestnicy 
również rywalizowali o podróż wartą 10 000 euro – 
zadanie polegało na przygotowaniu jak najciekawszej 
pocztówki. Bazując na udostępnionej galerii zdjęć oraz 
ramek uczestnicy kreowali oryginalną treść pozdro-
wień z wakacji. Jedna z nagród trafiła do pasażera 
podróżującego z Krakowa.

Kompletny regulamin i szczegółowe informa-
cje są dostępne pod adresem https://dreamholi-
daywinner.com/po/.   

Aelia Duty Free jest wiodącą marką Lagardère Duty 
Free – jednostki Lagardère Travel Retail specjalizującej 
się w sprzedaży wolnocłowej oraz dóbr luksusowych. 
Aelia Duty Free jest obecna na polskim rynku od 2005 r. 
i oferuje swoim klientom szeroki wybór ekskluzywnych, 
zarówno polskich, jak i zagranicznych perfum, kosme-
tyków, alkoholi, słodyczy oraz dodatków (m.in. zegarków 
czy okularów przeciwsłonecznych). W portfolio Aelia 
Duty Free znajdują się takie marki jak Chanel, Dior, 
Hermes, Yves Saint Laurent i wiele innych.

Obecnie w Polsce funkcjonują 32 sklepy na 10 
lotniskach (Warszawa-Chopina, Warszawa-Modlin, 
Kraków, Szczecin, Lublin, Łódź, Poznań, Katowi-
ce, Olsztyn-Szymany, Gdańsk), na których łącznie 
zatrudnionych jest ponad 450 pracowników będących 
największą wartością marki. Wykwalifikowany per-
sonel zapewnia najwyższą jakość obsługi klienta nie 
tylko w zakresie doboru odpowiednich produktów, ale 
również w kwestiach pielęgnacji skóry, makijażu czy 
dopasowania zapachu.   

  IN ENGLISH

WIN A HOLIDAY WITH AELIA DUTY FREE 

Aelia Duty Free is holding a competition for its 
customers. The rules are very simple, and the priz-
es – very attractive. The winner will go on a dream 
holiday of up to EUR 10 000.

The competition takes place between 2 July and 27 
August 2019. The organiser is Lagardère Retail Duty 
Free Global. The participants have a chance to win 
their dream holiday or one of five weekend trips. 

To take part in the competition, make a pur-
chase at Aelia Duty Free between 2 July and 27 
August 2019 and keep the receipt and your plane 

W PORT F OLIO A ELI A DU T Y F R EE 
Z NA J DUJĄ SI Ę TA K I E M A R K I JA K 
C H A N EL , DIOR , H ER M E S , Y V E S 
SA I N T L AU R EN T I  W I ELE I N N YC H.

ticket or boarding pass. You can buy any product 
you want except for alcoholic beverages, tobacco, 
and cigarettes. Next, register at https://dreamholi-
daywinner.com/en/ (the registration confirmation 
will be sent via e-mail), upload a photo showing 
your dream holiday, and customise it in a dedi-
cated creator – you can find a tutorial on how to 
use the available tools on the website. The winner 
will be chosen by online voting. The author of 
the photo which gets the most votes will win the 
main prize and go on their dream holiday of up to 
EUR 10 000. The next five persons whose photos 
win plenty of votes will receive a gift card for 
EUR 500 to be spent on plane tickets to a destina-
tion of their choice and accommodation.

The participants may encourage their friends 
to vote by sharing the collage on their Facebook 
profile or via e-mail.

This is the second edition of the compe-
tition held by Aelia Duty Free. Last year, the 
participants also competed for a holiday of up 
to EUR 10 000 – the task was to make a holi-
day postcard. The participants created original 
holiday greetings using an available photo gallery 
and frames. One of the prizes was awarded to 
a passenger travelling from Cracow.

Detailed information as well as the terms and 
conditions of the competition are available at 
https://dreamholidaywinner.com/en/. 

Aelia Duty Free is the leading brand of 
Lagardère Duty Free – a subsidiary of Lagardère 
Travel Retail specialising in duty-free sales and 
selling luxury goods. Aelia Duty Free has been 
present on the Polish market since 2005, offering 
a wide range of luxury – both Polish and for-
eign – perfume, cosmetics, alcoholic beverages, 
sweets, and accessories (including watches and 
sunglasses). Aelia Duty Free portfolio comprises 
such brands as Chanel, Dior, Hermes, Yves Saint 
Laurent, and many more.

At present, the company operates 32 stores 
at 10 airports (Warsaw Chopin, Warsaw Modlin, 
Cracow, Szczecin, Lublin, Łódź, Poznań, Katow-
ice, Olsztyn-Szymany, Gdańsk) and has over 450 
employees, who are the greatest value of the brand. 
The highly-qualified staff ensure top-quality cus-
tomer service and provide advice not only on se-
lecting appropriate products but also on skincare, 
make-up, and matching a fragrance.  
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Kopenhagę można zwiedzać na ro-
werach, i to gratis. Wypożycza się 
je, podobnie jak wózki na zakupy 

w supermarkecie, wrzucając monetę 
do stojaków znajdujących się w kilku-
dziesięciu punktach w centrum miasta. 
Pieniądze odzyskuje się, wpinając rower 
do stojaka, ale tylko w śródmieściu.

O renomie Kopenhagi świadczy fakt, 
że jest najczęściej odwiedzanym przez 
turystów skandynawskim miastem. Jest 
uważana za najczystsze miasto Europy, 
plasuje się wysoko wśród najbardziej 
przyjaznych środowisku ośrodków 
świata. Dlaczego więc osobiście nie 
poczuć kopenhaskiego czaru? Weekend 
w duńskiej stolicy już dla wielu turystów 

KOPENHAGA
CO POWIECIE NA KOPENHAGĘ NA WEEKEND? DUŃSKA STOLICA NIE 
JEST TAK SZYKOWNA JAK PARYŻ, KOSMOPOLITYCZNA I GWARNA JAK 
LONDYN I NIE MOŻNA W NIEJ ZASZALEĆ TAK JAK W AMSTERDAMIE. 
KUSI ONA PRZEPIĘKNYM POŁOŻENIEM, UDZIELAJĄCYM SIĘ WSZYSTKIM 
WSZECHOBECNYM TAM HYGGE CZY NIEOGRANICZONYMI WRĘCZ 
MOŻLIWOŚCIAMI DLA MIŁOŚNIKÓW JEDNOŚLADÓW.

  tekst: PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW
  zdjecia: PIXABAY.COM

stał się niezapomnianym przeżyciem.
Kopenhagę można zwiedzać spraw-

dzoną metodą - na piechotę. Stolica Danii 
nie jest rozległa. Podczas jednego week-
endu obejdziemy spacerem całe Stare 
Miasto i dotrzemy do najważniejszych 
zabytków i muzeów miasta. Przejście 
na plac, gdzie wznosi się potężny gmach 
ratusza, nie zajmuje więcej niż 10 minut. 
Budowlę w stylu włoskiego renesansu 
zaprojektował zafascynowany architek-
turą XVI-wiecznej Sieny Martin Nytrop.

Fasadę ratusza zdobi pozłacana figu-
ra biskupa Absalona, założyciela Kopen-
hagi. Obok głównego wejścia widoczny 
jest zegar świata. Pokazuje nie tylko 
godziny i minuty we wszystkich strefach 
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czasowych, ale również położenie słońca i gwiazd 
oraz kolejne dni według kalendarza gregoriań-
skiego i juliańskiego.

Obok ratusza przy bulwarze Andersena 
znajduje się oblegana przez dzieci figura naj-
sławniejszego bajkopisarza. Na placu zawsze 
coś się dzieje. Turyści zatrzymują się tu chętnie, 
przypatrując się występom zespołów muzycz-
nych, paradom, demonstracjom lub warsztatom 
ekologicznym. Ale bardziej kusi ich rozciągający 
się obok labirynt wąskich uliczek ze słynnym 
deptakiem Stroget. Ta kopenhaska ulica cieszy 
się taką samą sławą jak wiedeńska Kärtnerstras-
se i barcelońska Rambla. Jest jednak zupełnie 
inna. Składa się właściwie z kilku fragmentów 
ulic i zaułków.

Obowiązkowym punktem programu podczas 
pobytu w Kopenhadze jest wizyta w zespole pa-
łaców duńskiej rodziny królewskiej – Amalien-
borg, który składa się z czterech identycznych 
XVIII-wiecznych pałaców zbudowanych wokół 
ośmiokątnego placu. Szczególnie oczekiwana jest 
uroczysta zmiana warty. Codziennie w połu-
dnie można oglądać gwardzistów królewskich 
w czarno-niebieskich historycznych mundurach 
i charakterystycznych czapkach z futra niedź-
wiedziego, przekazujących posterunek. W nie-
dzielę podczas, obecności królowej w pałacu, 
zmiana warty ma szczególnie uroczystą oprawę 
z udziałem wojskowej orkiestry.

Port Nyhavn to chyba najbardziej kolorowe miej-
sce w całej Kopenhadze. Urocze, małe kamieniczki 
z barwną fasadą w odcieniach czerwieni, żółci i błę-
kitu dumnie prężą się nad portowym kanałem. We 
wnętrzach swych kryją niezliczoną ilość restauracji, 
barów i kawiarni, które w cieplejszych miesiącach 
roku wręcz wylewają się na pobliski deptak i zachę-
cają do odpoczynku. Zacumowane wzdłuż kanału 
żaglówki, barki mieszkalne i kutry rybackie dodają 
temu miejscu dodatkowego uroku. Prawy brzeg por-
tu ma typowo miejski charakter. Jest mniej barwny 
i tłoczny. Lewy tzw.”słoneczny” przez cały dzień tętni 
życiem i przyciąga jak magnes odwiedzających port 
turystów. W dawnych czasach Nyhavn był miejscem 
skupiającym rybaków, portowych robotników i ma-
rynarzy przybywających do Kopenhagi. Nie cieszył 
się zbyt dobrą sławą. Opanowany przez półświatek, 
awanturników, pijaków i prostytutki nie zachęcał do 
odwiedzin. Dziś to miejsce wyjątkowe na kopenha-
skiej mapie. Dzięki licznym działającym tu barom 
i restauracjom określane jest mianem „najdłuższego 
baru Skandynawii”. Bowiem Port Nyhavn odwie-
dza się głównie po to, by posmakować Kopenhagi. 
Rarytasem jest smorrebrod z warzywami i różny-
mi dodatkami, np. śledziem, dorszem, łososiem, 
kawiorem lub anchois. Nie można się tym najeść, 
ale z piwem smakuje znakomicie. Lepszą metodą na 
głód jest smażona flądra z frytkami, sałatką i dużym 
piwem (małego nie podają).

Wieczór możemy spędzić w jednym z licznych 
klubów stolicy Danii. W centrum i w pobliskiej 
dzielnicy Vesterbro jest kilkadziesiąt barów mu-
zycznych i dyskotek, które w weekendy są otwarte 
do późnej nocy.

Miłośnikom jazzu oraz hip hopu zapewne 
przypadnie do gustu Stereo Bar urządzony w sty-
lu lat 70., a fanom bluesa i muzyki folkowej - nie-
wielki Mojo Blues Bar. Kilka godzin spędzonych 
w klubie muzycznym przy modnej chilloutowej 
muzyce to wspaniałe podsumowanie pierwszego 
weekendu w Kopenhadze. 

Linia Lotnicza SAS wraca do nas po waka-
cyjnej przerwie już 19 sierpnia z połączeniem 
do Kopenhagi. 

  IN ENGLISH

A WEEKEND IN COPENHAGEN

The capital of Denmark may not be as glam-
orous as Paris, as cosmopolitan and bustling 
as London, nor as vibrant and entertaining as 
Amsterdam, but it boasts a beautiful location, 
ever-present hygge infecting everyone around 
and unlimited possibilities for cycling fans.

In Copenhagen, you can go sightseeing on a bike 
for free. You can hire a bike like a shopping trolley, 
by inserting a coin to one of the stands located in 
several dozen points in the city centre. To get your 
money back, you need to return the bike to the stand, 
but only one of those in the city centre. 
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Copenhagen is the most visited Scan-
dinavian destination. It’s considered to be 
the cleanest European city and one of the 
eco-friendliest centres in the world. Why 
not discover the charms of Copenhagen 
yourself? A weekend in the capital of Den-
mark is a remarkable tourist experience.

Another way to discover the city is 
walking. The capital of Denmark is not 
vast. During one weekend, you can take 
a walk in the Old Town and see the most 
important sights and museums in the 
city. Walking to the square with the ma-
jestic City Hall takes less than 10 minutes. 
The building in the Italian Renaissance 
style was designed by Martin Nytrop, 
fascinated by 16th-century Siena.

The front of the City Hall is adorned 
with a gilded statue of Bishop Absalon, 
the founder of Copenhagen. Next to the 
main entrance, there is the World Clock. 
It tells the time in all time zones as well as 

tury palaces built around an octago-
nal-shaped square. The Changing of 
the Guard ceremony is a must. Every 
day at high noon, you can watch royal 
sentries in black and blue historical 
uniforms and characteristic bearskin 
hats relieved by a new batch of sen-
tries. On Sunday, when the Queen is in 
the residence, the changing of the guard 
is particularly ceremonial and new 
sentries are accompanied by the Royal 
Guards music band.

The port of Nyhavn is probably the 
most colourful place in entire Copen-
hagen. Lovely little town houses with 
colourful fronts in red, yellow, and light 
blue are spread along the port canal. 
They house numerous restaurants, bars 
and cafés, attractive and welcoming 
especially in warm months. Sailing 
boats, boathouses and fishing boats 
berthed along the canal make the place 
even more atmospheric. The right bank 
of the port has a typical urban charac-
ter. It’s less colourful and crowded. The 
left bank, the so-called sunny one, is vi-
brant with life all day long and attracts 
tourists visiting the port like a magnet. 
In the past, Nyhavn was an infamous 
place gathering fishermen, port workers 
and sailors arriving in Copenhagen. It 
was infested with the criminal under-
world, troublemakers, drunkards and 
prostitutes. Today, it's a special place 
on the map of Copenhagen. Thanks to 
numerous bars and restaurants, it’s 
called ‘the longest bar in Scandina-
via’. After all, tourists visit the port of 
Nyhavn to get a taste of Copenhagen. The 
specialities served in local restaurants 
include smorrebrod with vegetables 
and various sides, such as herring, cod, 
salmon, caviar or anchovies. You won’t 
eat your fill, but it tastes excellent with 
beer. For big appetites, the restaurants 
serve fried flounder with fries, salad and 
large beer (they don’t serve small one).

In the evening, you can relax in one 
of numerous clubs in the capital of Den-
mark. In the city centre and the district 
of Vesterbro, there are several dozen 
music bars and clubs, which are open 
till late at night at the weekend.

Lovers of jazz and hip hop will surely 
like 70s-themed Stereo Bar, while blues 
and folk music fans – small Mojo Blues 
Bar. A few hours in a night club with 
chillout hits will be a perfect ending of 
your first weekend in Copenhagen.

SAS Airlines comes back at Au-
gust 19th, after holiday break, with 
a new connection to Copenhagen. 

the location of the sun and the stars and 
the forthcoming days in the Gregorian 
and Julian calendars.

Next to the City Hall, on Andersen 
Boulevard, there is a statue of the most 
famous author of fairy tales, which is 
extremely popular among children. The 
square is a venue of plenty of attrac-
tions. Tourists come here to listen to 
music performances, see parades and 
demonstrations or take part in eco 
workshops. They also enjoy walking in 
the maze of narrow streets, including 
the famous Stroget promenade, which is 
as famous as Kärtnerstrasse in Vienna 
and Rambla in Barcelona. But it’s com-
pletely different. It consists of several 
parts of streets and side streets.

When in Copenhagen, you can’t pass 
up the complex of palaces of the Danish 
royal family – Amalienborg, which 
consists of four identical 18th-cen-
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SZCZECIN

DUBLIN

LONDYN
STANSTED

LIVERPOOL

BERGEN

OSLO TORPSTAVANGER

WARSZAWA

KRAKÓW

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU
PLANE TYPE

1-34-6- 21:55 22:20 FR2466/7 737

 -2----- 21:45 22:10 FR2466/7 737

----5-- 21:05 21:30 FR2466/7 737

------7 22:15 22:40 FR2466/7 737

LONDYN STANSTED    RYANAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU
PLANE TYPE

1------ 21:35 22:00 FR5322/3 737

----5-- 22:25 22:50 FR5322/3 737

DUBLIN    RYANAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

-2-4-6- 10:15 10:45 W6 2159/60 A320

OSLO TORP    WIZZAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

--3---7 10:00 10:30 W62155/6 A320

STAVANGER    WIZZAIR

DNI  
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

123456- 08:55 09:25 LO3933/2 Q400

1234567 14:15 14:55 LO3933/4 Q400

12345-7 20:35 21:05 LO3931/2 Q400

123-5-- 00:10 05:45 LO3937/8 Q400

WARSZAWA    PLL LOT

DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP  
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

-2----- 21:55 22:20 FR9507/8 B737

---4--- 08:35 09:00 FR9507/8 B737

-----6- 13:40 14:05 FR9507/8 B737

KRAKÓW    RYANAIR  ( OD 02.04.2019 )

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

--3---7 10:55 11:25 W62152/1 A320

BERGEN    WIZZAIR

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

---4--- 09:25 09:50 FR7111/2 737

------7 09:50 10:15 FR7111/2 737

LIVERPOOL    RYANAIR

KOPENHAGA

DNI 
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT  
NUMBER

TYP 
SAMOLOTU 
PLANE TYPE

1234--- 09:25 08:25 SK2757/8 ATR

1234--- 10:50 09:50 SK2757/8 ATR

----5-- 11:00 12:00 SK2757/8 ATR

----5-- 13:25 12:25 SK2757/8 ATR

KOPENHAGA    SAS



SZCZECIN

KRETA

KIERUNKI DESTINATIONS

1  GRECJA-KORFU
2  GRECJA-KRETA
3  TURCJA
     

KORFU TURCJA

KORFU, KRETA, TURCJA - BEZPOŚREDNI LOT



         TAXI

             Airport Taxi Group
Tel.: +48 91 481 7690

DOJAZD SAMOCHODEM  BY CAR
Z kierunku Szczecin – Trasa S6 

i droga krajowa E28 / From Szczecin –S6 
Expressway and E 28 road
Z kierunku Koszalin – Trasa 6/E28 / From 
Koszalin –6/E28 road
Z kierunku Gorzów Wielkopolski – Trasa 
S3 i E28/S3 / From Gorzów Wielkopolski –
S3 Expressway and E28/S3 road

MINIBUSY DO / Z PORTU  
LOTNICZEGO / MINIBUS 

KOSZALIN / KOŁOBRZEG
  AIR-TRANSFER.PL

Rezerwacja biletów telefonicznie 
pod numerami / Tickets can be booked 
by Telephone: 
Tel.: +48 512 370 778
Tel.: +48 502 323 396
Tel.: +48 947 110 510
www.air-transfer.pl

SZCZECIN
  INTERGLOBUS TOUR

Rezerwacja biletów telefonicznie pod 
 numerami: / Tickets can be booked 
 by Telephone:
Tel.: +48 914 850 422
Fax.: +48 914 340 283
biuro@interglobus.pl

          INTERNET

www.airport.com.pl  mamy czat online / 
We have an online chat!
www.facebook.com/SzczecinAirport
www.twitter.com/SzczecinAirport
www.youtube.com/user/SzczecinAirport
www.pl.pinterest.com/airport0237/

         ADRES  ADDRESS
             Port Lotniczy Szczecin Goleniów 
Sp. z o.o. / Szczecin Goleniow Airport Ltd.
ul. Glewice 1a, 72-100 Goleniów
Tel.: +48 914 817 400
www.airport.com.pl

         PUNKT INFORMACJI LOTNISKOWEJ 
         AIRPORT INFORMATION POINT

Tel.: +48 481 74 00
Email: info@airport.com.pl
GG: 23336639
Czat online! / online chat!

CENTRUM OBSŁUGI PODRÓŻY 
TRAVEL SERVICE CENTRE

Sprzedaż biletów lotniczych i ofert tury-
stycznych/ Ticket selling point
Tel.: +48 481 75 05 / Tel.: +48 481 76 25
E-mail: biuropodrozy@airport.com.pl
GG: 6364857 

ZAGINIONY BAGAŻ LOST & FOUND 
Welcome Airport Service

Tel.: +48 481 75 03

PARKING / DOBOWY  
  CAR PARK RED 

CENNIK  CAR PARK FEES / SHORT-STAY

PIERWSZE 10 MINUT  FIRST TEN MINUTES FREE

DO GODZINY   UP TO 1 HR 9 PLN

DO 2 GODZIN  UP TO 2 HR 11 PLN

KAŻDA NASTĘPNA GODZINA  EVERY FOLLOWING 
OUR

3 PLN

PIERWSZA DOBA  FIRST DAY 77 PLN

KAŻDA NASTĘPNA DOBA  EVERY FOLLOWING 
DAY

40 PLN 
/ DAY

PARKING ZIELONY / WIELODOBOWY 
  CAR PARK GREEN

CENNIK  CAR PARK FEES / LONG-STAY

PIERWSZE 10 MINUT  FIRST TEN MINUTES FREE

DO GODZINY  UP TO 1 HR 5 PLN

DO 2 GODZIN  UP TO 2 HR 8 PLN

DO 3 GODZIN  UP TO 3 HR 9 PLN

DO 4 GODZIN  UP TO 4 HR 10 PLN

DO 5 GODZIN  UP TO 5 HR 11 PLN

PIERWSZY DZIEŃ  FIRST DAY 25 PLN

DRUGI DZIEŃ SECOND DAY 15 PLN

TRZECI DZIEŃ  THIRD DAY 15 PLN

PIERWSZY TYDZIEŃ  FIRST WEEK 89 PLN

DWA TYGODNIE  SECOND WEEK 124 PLN

TRZY TYGODNIE  THIRD WEEK 150 PLN

KAŻDY NASTĘPNY TYDZIEŃ EVERY FOLLOWING WEEK 20 PLN

PO OPŁACENIU W KASIE AUTOMATYCZNEJ PASAŻER MA 15 MINUT 
NA WYJAZD. / AFTER PAYING IN AN AUTOMATING CASH MACHINE 
YOU WILL BE GIVEN 15 MINUTES TO EXIT THE PARKING.

LOTNISKO    AIRPORT

PKS SZCZECIN
Rezerwacja i informacja pod nr tel.:
+48 515 665 900 /codziennie w godz.07:00-
23:00/ everyday from 07:00-11:00 pm
www.pks.szczecin.pl
e-mail: berlin@pks.szczecin.pl

BUS LOT
Bus odjeżdża 15 minut po lądowaniu 
samolotu. Bilety do nabycia u kierowcy 
przed odjazdem autobusu. Koszt przejazdu 
na trasie do/z Szczecina - 25 zł. / Departure 
from the Airport to Szczecin 15 minutes 
after landing. Bus tickets available from 
driver before departure. Ticket price to/
from Szczecin – 25 PLN.

Ze Szczecina mikrobus odjeżdża spod 
biura LOT al. Wyzwolenia 17 / Minibuses 
from Szczecin depart from LOT office at 
al. Wyzwolenia 17.

Bilety do nabycia u kierowcy oraz rezer-
wując pod numerem telefonu:
504 188 737 / You can buy a ticket from a 
bus driver or book it at: 504 188 737

PKP
Stacja Port Lotniczy Szczecin- Goleniów 
w kierunku Szczecina lub Kołobrzegu.
Rozkład odjazdów oraz przyjazdów po-
ciągów na stronie www.pkp.pl
Station Airport Goleniów towards 
Szczecin and Kołobrzeg.  
Schedule available at www.pkp.pl.

PO OPŁACENIU W KASIE AUTOMATYCZNEJ PASAŻER MA 15 
MINUT NA WYJAZD. / AFTER PAYING IN AN AUTOMATING CASH 
MACHINE YOU WILL BE GIVEN 15 MINUTES TO EXIT THE PARKING.






