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ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

GRZEGORZ
KAPLA

WOJCIECH
ZAWIOŁA

MATEUSZ
KUSZNIEREWICZ

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

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

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

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

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

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

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

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

WOJCIECH
KUCZOK

JAKUB
MILSZEWSKI

RAFAŁ
RUTKOWSKI

MONIKA
SZAŁEK

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

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

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

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

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

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

IN ENGLISH
An actor and the Artistic Director
of the Montownia Theatre.
A specialist in one man shows
and stand-up comedy. To him,
writing is an occasional but longterm activity. It took him seven
months to write his first feature.
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IN ENGLISH
A photographer and artist
fascinated with people, faces,
poses and life – always with
man in the foreground. She
finished the Warsaw Film
School and for several years has
been devoted to photography.

ZDJĘCIA: DOROTA CZOCH, MAT. PRASOWE, EDYTA BARTKIEWICZ, SYLWESTER CISZEK, MONIKA SZAŁEK, MONIKA SZAŁEK, SYLWESTER CISZEK, MAT PRASOWE.
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KATARZYNA
ZDANOWICZ

ALEKSANDRA
BUDKA

KAMIL
SADKOWSKI

ANNA
NAZAROWICZ

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.

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

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

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

IN ENGLISH

ZDJĘCIA: MONIKA SZAŁEK, MAT. PRASOWE, JOANNA OGÓREK, MAT. PRASOWE, MAGDALENA CZAJKA, MAT. PRASOWE, MAT. PRASOWE, MONIKA SZAŁEK.

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.

IN ENGLISH

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

IN ENGLISH

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

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

SYLWIA
GUTOWSKA

GRZEGORZ
MAŁECKI

TOMASZ
SOBIERAJSKI

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

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

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

Edyta Bartkiewicz - jest
fotografem mody, ma 23 lata
i pochodzi ze Szczecina.
Do Warszawy przyjechała
spełniać marzenia i kieruje
się dewizą 'liczy się jakość,
a nie ilość'.

IN ENGLISH
She talks, writes and edits. She
is interested in high, middlebrow
and low culture because she
is a true (post)humanist. She
claims there is nothing better
than a good book except for
MC Hammer’s video clips.

IN ENGLISH

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

IN ENGLISH
A sociologist by profession
and passion. An experienced
scientist of social phenomena and
cultural trends. A 3.0 scientist,
who is not scared of challenges,
international cooperation and
interdisciplinarity.

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

L O T N I S KO WA P L AT F O R M A M E D I A L N A
więcej na w w w.any where.pl
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TO JEST
WŁAŚNIE

ten zew
ZNOWU TO ZROBIŁ – NAPISAŁ PRZEBÓJ, K TÓRY ŚPIEWA
PÓŁ KRAJU. ALE TO JUŻ INNE PÓŁ NIŻ Z CZASÓW JEGO
DEBIUTU. TO TA ALTERNAT YWNA CZĘŚĆ, FANI RADIOWEJ
TRÓJKI I BREAKOUTU, DOJRZALI SŁUCHACZE, K TÓRZY
DOCENILI NIEOCZYWISTE TEKST Y I BLUESOWY ZEW.
W NOWYM PRZEBOJU DLA NOWYCH ODBIORCÓW
ŚPIEWA O SZEROKICH WODACH, NA K TÓRE WYPŁYNĄŁ
NAGRYWAJĄC NAJLEPSZY ALBUM W SWOJEJ K ARIERZE.
O NIEŚMIERTELNOŚCI UCZUĆ, PRAWDZIE WYDOBYWANEJ
Z INSTRUMENTÓW I O T YM, ŻE JUŻ NIE MUSI TWORZYĆ
MUZYKI DLA WSZYSTKICH OPOWIEDZIAŁ NAM MROZU.
rozmawiała: ALEKSANDRA BUDK A

zdjęcia: TOMASZ SAGAN

PEŁNA WERSJA WIDEO
NA W W W. ANY WHERE.PL
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ZACZNIJMY OD ŻYCZEŃ, BO ROZMAWIAMY TUŻ PRZED
TWOIMI 31. URODZINAMI. WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO! CO TO DLA CIEBIE OZNACZA?
Dziękuję za życzenia, a chciałbym, żeby nie zmieniało
się to, co dzieje się u mnie prywatnie i zawodowo. Nie
musi być lepiej, wszystko idzie w dobrą stronę i niech
dalej tak będzie.
PODOBNO ŻYCIE ZACZYNA SIĘ PO TRZYDZIESTCE.
Każda dekada życia ma swój urok. Zobaczymy, co przyniesie ta, ale fajnie, że z trójką z przodu wchodzę w nowy
rozdział, a mam tu na myśli moją twórczość. Właśnie
ukazała się moja nowa płyta „Zew”.

HIPISI GŁOSILI HASŁO „NIE WIERZ NIKOMU PO TRZYDZIESTCE”.
Ale niektórzy hipisi nie dotrwali do tej trzydziestki, wiemy
przecież o nieszczęsnej licznie 27. Tę tezę można interpretować
różnie, ja cały czas staram się dążyć do prawdy i szczerości
w muzyce, i to na pewno determinant tej płyty.
JAKIE SĄ NAJGORSZE STRONY BYCIA DWUDZIESTOLATKIEM?
Ten wiek ma fajne cechy, ale im jest się młodszym, tym więcej ma się w sobie naiwności i nieświadomości, co czasami
jest zgubne, ale i momentami dobre. Z wiekiem nabieramy wiedzy i popełniając błędy, uczymy się życia. Na tym
wyrabia się nasz kręgosłup moralny. Gdy myślę o moich
początkach w kontekście muzyki, to ta naiwność i niezasta-
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nawianie się, co z tym dalej będzie, jak to ktoś zinterpretuje
i jak to odbierze – były dobre. Pozwala to tworzyć, robić coś
niekonwencjonalnie. Do tej idei wróciłem na płycie – płynąć
z tym, co podpowiada serce.
BYŁEŚ IDEALISTĄ?
Jako dwudziestolatek żyłem beztrosko, miałem dobre wyjście z progu. Byłem na etapie poznawania ludzi, którzy robią
muzykę, zarażania się ich energią i pasją do tworzenia. To był
ten czas, kiedy krystalizował mi się pomysł na siebie. Dwa lata
później udało mi się podpisać kontrakt płytowy, a więc był to
kolejny przełom. Po dwudziestce udało mi się znaleźć swoją
drogę, a ta konsekwencja i praca opłaciły się. Niedługo minie
dziesięć lat od debiutu i ciągle stoję na scenie, śpiewam, gram
i sprawia mi to przyjemność.
CZY TA DWUDZIESTKA TO MOMENT, W KTÓRYM NAJMOCNIEJ
DOŚWIADCZA SIĘ POCZUCIA NIEŚMIERTELNOŚCI? BO O TEJ
NIEŚMIERTELNOŚCI TAKŻE NA NOWYM ALBUMIE ŚPIEWASZ.
Akurat śpiewam tu o nieśmiertelności w kontekście uczuć – niektóre z nich są niezbywalne, szczególnie uczucie miłości. Co by
się nie działo, wierzę, że jesteśmy w stanie przeskoczyć wszystkie kłody rzucane nam pod nogi. Siła emocji jest niezniszczalna.
DZIŚ JESTEŚ DOJRZAŁYM FACETEM. CZY JAKO TRZYDZIESTOLATEK MOŻESZ SPOJRZEĆ KRYTYCZNYM OKIEM NA FACETÓW
I REALNIE OKREŚLIĆ, CO TO ZNACZY MIEĆ KLASĘ?
Czy jestem dojrzałym gościem? W kontekście piosenek to na
pewno dojrzalsza płyta. Ale w życiu codziennym jestem osobą
pogodną, a śmiech to coś, co leczy wszystko, nakręca mnie
poczucie humoru. Faceci? Każdy jest indywidualną jednostką.
Trzeba być przyzwoitym człowiekiem i to świadczy o klasie.
A ostatnio słowa „klasa” używałem w kontekście muzyki. Jeśli
coś brzmi szlachetnie, nawiązuje do korzeni i tradycji muzyki,
to dla mnie klasa. Tworzenie od serca i brak kalkulacji na zysk,
pasja i zajawka – lubię to słowo – to jest klasa. Świadczy o niej
też przyzwoitość, odwaga przyznania się do błędu i umiejętność powiedzenia przepraszam.
CZY KLASYKA, A WIĘC I RETRO, SĄ DZIŚ MODNE? WRACA
MODA CHOCIAŻBY NA WINYLE.
Nawiązywanie do starych brzmień istnieje na rynku muzycznym już długo. Pokazała to najlepiej Amy Winehouse. Może to
już trochę przemija, ale ja przestałem się nad tym zastanawiać.
Dziś granica modnego i niemodnego bardzo się zatarła. Na
pewno w mainstreamie cały czas funkcjonuje muzyka elektroniczna. A to, co robię ja, to ukłon w stronę geniuszy z lat 50.,

60., czy 70., kiedy to goście potrafili wejść do studia
i nagrać na setkę cały utwór. I to była prawda – tak
jak to nagrali, tak zostało na winylu i było świetne.
Warto krzewić tę tradycję i dążyć do prawdy, a więc
dźwięków wydobywanych z instrumentów. Lubię
to i zrozumiałem, że mogę rozwijać się w tę stronę.
Dlatego na nowej płycie jest dużo organicznych
brzmień, mało syntezatorów i dźwięków z komputera. Nie jest to płyta nagrana na setkę, ale podczas
produkcji zadbaliśmy o to, żeby brzmiała brudno
i organicznie, miała charakter i rasę.
TA DOJRZAŁOŚĆ, O KTÓREJ MÓWIŁAM, KRZYCZY
WRĘCZ W TEKSTACH. TO NIE JEST PŁYTA O MIŁOŚCI,
TO PŁYTA O WYPOMINANIU BŁĘDÓW.
Dobrze słyszeć to ze strony odbiorcy. Gdy tworzysz,
masz swój pomysł, a i tak każdy słuchacz interpretuje to potem po swojemu. Kiedy kończę nagrywanie
płyty, kończy się robota, którą ja wykonuję. Pisałem
słowa, które można przetworzyć na swój grunt
i swoje pole emocji, bo muzyka to nic innego jak
przekazywanie właśnie emocji. Im szerzej udaje
się je przekazać, to znaczy, że tym lepiej zostało to
wykonane. Muzyka jest nośnikiem, a interpretacja
ma jeszcze to podkręcać i nasycać.
JAK POWSTAWAŁY TEKSTY?
Piosenka „Duch” powstała razem z Mesem. Miałem
pomysł, żeby zrobić storytelling, a wiadomo, że
Ten Typ Mes jest w tym bezbłędny. Wiedziałem,
że wchodzi w takie kolaboracje, ostatnio przecież
współpracował z Kortezem i świetnie im to wyszło.
Spotkaliśmy się w studiu, puściłem mu kawałek
i poczuł to, złapał bakcyla.
„DUCH” OTWIERA PŁYTĘ, A KOLEJNE UTWORY
TO „SIERŚĆ”, „MGŁA” I „PRZELOT”. TROCHĘ JAK
U HITCHCOCKA.
„Duch” otwiera płytę dlatego, że jest najbardziej
wyrazisty, inny od wszystkiego, co robiłem wcześniej. Wyeksponowaliśmy te numery, które są
najdziwniejsze. Istnieje filozofia, w której utwory
bardziej przystępne umieszcza się na początku, a te trudniejsze pod koniec płyty. Razem
z Marcinem Borsem (producentem płyty – przyp.
red.) przekornie zrobiliśmy na odwrót. A tytuły
rzeczywiście są mocne.
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PO DWUDZIESTCE UDAŁO MI SIĘ ZNALEŹĆ SWOJĄ
DROGĘ, A TA KONSEKWENCJA I PRACA OPŁACIŁY SIĘ.
NIEDŁUGO MINIE DZIESIĘĆ LAT OD DEBIUTU I CIĄGLE
STOJĘ NA SCENIE, ŚPIEWAM, GRAM I SPRAWIA MI TO
PRZYJEMNOŚĆ.

17

BOHATER hero
18

CHOĆ DZIŚ SINGIEL „SZEROKIE WODY” JEST NAJBARDZIEJ
ZNANY, TO PIERWSZY SINGIEL, UTWÓR „SIERŚĆ”, BYŁ ZNAKOMITYM WYBOREM, OTWORZYŁ TĘ NOWĄ DROGĘ. TELEDYSK JEST
ANIMOWANY, W KOLEJNYCH KLIPACH TWOJA TWARZ KONSEKWENTNIE NIE BYŁA POKAZYWANA. TO TEŻ NOWOŚĆ I KWINTESENCJA TEJ DOJRZAŁOŚCI, KTÓRA W TOBIE NASTĄPIŁA.
Zależało mi na tym, żeby wyeksponować muzykę, a nie samego
siebie. Warstwa instrumentalna kawałka „Sierść” rodziła
w mojej głowie obrazy i wizje, i stąd też klip animowany. Udało
mi się znaleźć świetną ekipę, z którą dogadaliśmy się co do
koncepcji. Ta „Sierść” nadała ton okładce i tytułowi – to był
główny kawałek, jeden z pierwszych, nad którym zaczęliśmy
pracować. Potem były kolejne, ale gdy do niego wracaliśmy, to
zawsze nas „kopał”, był inny i charakterystyczny.
POCZUŁEŚ, ŻE NIE MUSISZ JUŻ POKAZYWAĆ SWOJEJ TWARZY,
ŻEBY SPRZEDAĆ MUZYKĘ?
Poczułem, że nic nie muszę. To jedyny moment, żeby zrobić to,
na co mam ochotę. Realizuję swoją wizję, bo robienie muzyki
to chodzenie po świecie wyobraźni, abstrakcyjnych rejonach, odklejanie się od rzeczywistości. To coś, co najbardziej
lubię – moment grania czy tworzenia, który porównałbym do
uniesienia, jak w medytacji. Muzyka jest materią, dzięki której
zbliżasz się do siły wyższej. Możemy nazwać to bogiem czy
energią – jakkolwiek – ale jest w tym coś mistycznego. Moment
kreatywności jest tym, co dodaje mi drive’u. Dlatego to czwarta
płyta, bo ciągle chcę wracać do stanu kreacji.
W JEDNYM Z WYWIADÓW ZADANO CI PYTANIE O TO, DLACZEGO DOPIERO TERAZ STWORZYŁEŚ TAKĄ PŁYTĘ, A JA POWIEM
– ŚWIETNIE, ŻE WŁAŚNIE TERAZ STWORZYŁEŚ TAKĄ PŁYTĘ.
Też wydaje mi się, że to dobry moment. Wystrzelanie się na
starcie nie dałoby mi takiej motywacji, jaką miałem teraz.
Dobrze jest mieć poprzeczki do przeskoczenia. Ta płyta jest
dobra – mówię nieskromnie – ale to naprawdę spoko album.
Kolejny cel przede mną – chciałbym zrobić następną płytę, też
z pierwiastkiem szczerości i prawdy, dobrze brzmiącą.
W OSTATNIM CZASIE W POLSKIEJ MUZYCE MA MIEJSCE NOWE
ZJAWISKO. ARTYŚCI OD LAT OBECNI NA SCENIE DOKONUJĄ
WOLTY – WYDAJĄ PŁYTĘ W ZUPEŁNIE INNEJ OD DOTYCHCZASOWEJ STYLISTYCE. ZAPOCZĄTKOWAŁA TO PRAWDOPODOBNIE
BRODKA, DO TEGO MOŻNA DODAĆ TAKŻE OSTATNIĄ PŁYTĘ
GRUPY LEMON. I TY TAKIM ARTYSTĄ TAKŻE JESTEŚ.
To, co jest w tym wszystkim dobre, to fakt, że poziom artystyczny
po takim ruchu zawsze wzrasta. Tego rodzaju manewr powoduje,
że jest więcej muzyki w muzyce, więcej emocji, więcej dobrych
tekstów. Ludzie tego potrzebują i mają radar na to, co szczere,
a chcemy trafiać do słuchaczy, których to obchodzi. Fajnie byłoby,
gdyby odbiorca czuł podobnie do mnie lub czuł moje intencje. Nie
chcę, żeby moja muzyka była muzyką tła odbieraną powierzchownie. Dobrze dać zagadkę, coś nieoczywistego, zrobić zwrot.
Jeśli słuchacz wykona trud, ma większą satysfakcję z odbioru.
JEDNAK Z DRUGIEJ STRONY TĄ ZAGADKĄ ZAWĘŻASZ POLE
ODBIORCÓW, BO NIE KAŻDY, KTO BYŁ DOTYCHCZAS TWOIM
FANEM, PRZYSWOI NOWY MATERIAŁ.
Jasne, ale nie chcę robić muzyki dla każdego. Jestem na etapie,
kiedy nie potrzebuję, żeby wszyscy lubili moje płyty. Jeżeli
komuś się to spodoba, będę szczęśliwy. Czy to będzie dziesięć,
sto, czy parę tysięcy osób. Nie muszę się na to obrażać. Dobrze,
jeżeli słuchacz kupi płytę – to bardzo ważne dla niezależnych

artystów. Sam jestem fanem muzyki, więc kupuję ją
online, ale kupuję też płyty i winyle. A propos, płyta
„Zew” jest też w edycji winylowej. Trzymam ją, mogę
ją puścić na gramofonie, to coś zupełnie abstrakcyjnego w kontekście tego, ile tych płyt winylowych
było w moim domu rodzinnym. Lubiłem siadać po
turecku przed nimi, przeglądać, patrzeć na okładki,
prosić ojca o to, żeby coś zagrał. A tu nagle okazuje
się, że można mieć własną płytę na winylu! Po raz
pierwszy miałem okazję nagrać także live session,
powstają z tego klipy, które można znaleźć w sieci.
To jest prawda, to jest ten żywioł i to jest ten zew!
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DZIŚ „SZEROKIE WODY” ZNAJDUJĄ SIĘ NA LEGENDARNEJ
„LIŚCIE PRZEBOJÓW” W TRÓJCE. CZY MA TO DLA CIEBIE ZNACZENIE, ŻE TAKA STACJA JAK PROGRAM III ZAUWAŻYŁA PŁYTĘ?
Jasne, że tak. Nie mam za złe, że to radio nie grało wcześniej
moich utworów, bo te po prostu tam nie pasowały. Można
zatem wyjść poza stereotypowe myślenie o kimś. Ta płyta
była po to – debiut zaskakująco mocno nałożył mi pewną
maskę, która nie do końca świadczy o tym, co ja reprezentuję muzycznie. Ale jeżeli Trójka zaczyna grać moją muzykę,
świadczy to, że coś rzeczywiście się zmieniło, jestem za to
bardzo wdzięczny. Tak więc opłaca się robić coś według
własnego przekonania i z serca – prędzej czy później musi to

OPŁACA SIĘ ROBIĆ COŚ
WEDŁUG WŁASNEGO
PRZEKONANIA I Z SERCA –
PRĘDZEJ CZY PÓŹNIEJ MUSI
TO ZAPROCENTOWAĆ.

Dziękujemy Małej Warszawie (Warszawa, Otwocka 14) za pomoc w realizacji sesji zdjęciowej.
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MROZU
– debiutował w 2009 roku albumem „Miliony monet”, który przyniósł mu ogólnopolską
karierę i rozgłos. Wraz z czwartym albumem „Zew”, wydanym w 2017 roku, zmienia stylistykę
i przenosi słuchaczy w bluesowo-rockowe rejony, czerpie z klasyki lat. 60 i prezentuje utwory,
które doceniają najważniejsi dziennikarze muzyczni w kraju. Singiel „Szerokie wody” znalazł
się na „Liście Przebojów” Programu III, a album prezentowany był w stacji jako płyta dnia.
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OSTATNIA PŁYTA JEST ZAWSZE NAJWAŻNIEJSZA.
W KONTEKŚCIE TEGO, O CZYM MÓWILIŚMY, TO
ZDANIE NABIERA SZCZEGÓLNEGO ZNACZENIA.
To nie ostatnia, ale najnowsza płyta! I jeszcze wiele
płyt przede mną. A wracając do twojego pierwszego
pytania – życzyłbym sobie tego, żebym mógł nagrywać co najmniej jak Stonesi, do siedemdziesiątki.

IN ENGLISH

THIS IS THE CALL
He’s done it again – he’s written a hit song
that is now sung by half of the country. But
the make-up of this half has changed since the
times of his debut. Now it’s made up of fans
of the alternative, enthusiasts of Polish Radio
Three and Breakout (a blues rock band), mature
listeners who have come to appreciate the non
obvious lyrics and the call of blues. In his newest
hit, he sings for all those new listeners about the
broad waters on which he found himself thanks
to recording the best album in his career. Mrozu
tells us about the immortality of feelings, the
truth revealed by instruments, and the lack of
pressure to create music for everyone.
LET’S START FROM BIRTHDAY WISHES, AS YOU’RE
ABOUT TO TURN 31. HAPPY BIRTHDAY! WHAT DOES
IT MEAN TO YOU?
Thank you. Well, I would like for my life to remain
the way it is, both privately and professionally. It
doesn’t have to be better, things are looking good
now, and I’d like for it to stay this way.
IT IS SAID THAT LIFE STARTS AFTER THIRTY.
Every decade of life has its charm. We have yet to
see what this one will bring, but I think it’s cool that
it is now that I open a new chapter, and I mean my
creative activity. I’ve just released my new album
“Zew” (Polish: “The Call”).
HIPPIES USED TO SAY THAT “YOU SHOULDN’T BELIEVE ANYONE AFTER THIRTY.”
But some hippies didn’t make it into their thirties,
we all know about the 27 Club. This thesis can be
interpreted in many different ways, I try to pursue
the truth and honesty in music, and it’s certainly
this album’s determinant.
WHAT ARE THE BIGGEST DISADVANTAGES OF BEING
IN YOUR TWENTIES?
Being at that age has its assets, but the younger you
are, the greater your naivety and unawareness,
which sometimes can be destructive, although there
can be some good sides to it as well. With age, we
gain knowledge, and by making mistakes we learn

how to live. It shapes our morality. When I think back to my
beginnings as a musician, I think it was something good, this
naivety and lack of deeper thought about what would happen
to the song later on, how it would be interpreted and received.
It allows for creativity, doing something in an unconventional
way. I came back to this concept on my album – the idea of
doing what your heart tells you to.
WERE YOU AN IDEALIST?
As a twenty-year-old man, I lived without a care in the world,
I had a good start. I was at the stage of meeting people who make
music, becoming infected with their energy and creative passion.
It was time when my idea for myself was in the process of crystallising. Two years later, I signed a recording contract, so it was
yet another breakthrough. It was in my twenties that I managed
to find my path, and this consistency and work paid off. Soon,
it’ll be ten years since my debut, and I’m still on stage, singing,
playing and having fun.
IS BEING TWENTY A MOMENT WHEN YOU EXPERIENCE THE
SENSE OF IMMORTALITY THE MOST? BECAUSE YOU SING
ABOUT IMMORTALITY ON YOUR ALBUM.
Well, I sing about immortality in the context of feelings – some
of them are indispensable, especially love. I believe that we’re
able to overcome all obstacles, whatever they might be. The
power of emotions is indestructible.
NOW YOU’RE A MATURE MAN. AS A THIRTY-YEAR-OLD MAN,
ARE YOU ABLE TO LOOK WITH AN APPRAISING EYE AT OTHER
GUYS AND SAY WHAT IT MEANS TO BE CLASSY?
Am I a mature man? Well, when it comes to my new album, it’s
definitely more mature. But in everyday life, I’m usually very
cheerful and consider laughter as a cure for everything, I am
driven by sense of humour. And other guys? Everyone is different. You need to be a decent person, and that’s what determines
whether you’re classy or not. Recently, I’ve been using the word
“classy” in the context of music. If something sounds noble,
refers to the roots and traditions of music – that’s classy for me.
Creating wholeheartedly and not calculating profits, having
passion and positive energy – that’s classy. Decency is yet
another telltale sign of being classy, the courage to admit your
mistake and apologize.
ARE THE CLASSICS OF MUSIC – SO RETRO AS WELL – FASHIONABLE TODAY? FOR EXAMPLE, THE TREND TOWARDS VINYL
RECORDS IS SLOWLY MAKING A COMEBACK.
The phenomenon of referring to old sounds has been present
on the music market for a long time. Amy Winehouse is the
best example. Admittedly, it might be slowly disappearing, but
I don’t think about it too much anymore. Today, the border
between the fashionable and the unfashionable is very blurry.
For example, electronic music is undoubtedly still mainstream.
And the things I do is a nod to the geniuses from the 1950s, the
1960s and the 1970s, when they could go to a studio and record
the entire song as it was, without any modifications. It was the
truth – however they recorded their song, it was left unchanged
on the phonograph record, and it was great. It would be worthwhile to uphold this tradition and pursue the truth, in other
words, sounds made by instruments. I like it and I’ve come to
understand that I can develop precisely in this direction. That’s
why my new album is full of organic sounds, whereas synthesizers and computer sounds are few and far between. Well, it’s
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zaprocentować. I mówię to do wszystkich, którzy są
na początku swojej muzycznej drogi – kiedyś musi
się udać, po prostu róbcie swoje.
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not entirely raw and devoid of any modifications, but during the
production process, we tried to make it sound dirty and organic,
tried to give it character and race.
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YOUR LYRICS ALMOST SCREAM MATURITY. IT’S NOT AN
ALBUM ABOUT LOVE, IT’S AN ALBUM ABOUT REPROACHING
FOR MISTAKES.
It’s good to hear it from a listener. When you create something,
you do it according to your own idea, whereas later on each
listener interprets your work differently. When I finish recording an album, my job is done. The lyrics I write can be later
processed and projected elsewhere, on the listener’s emotional
sphere, because, after all, music consists in conveying feelings
and emotions. The broader the spectrum you manage to convey,
the better it was done. Music is a carrier, and interpretation is
supposed to deepen and saturate it even more.

HOW DID THE LYRICS COME TO BE?
The song called “Duch” (Polish: “Spirit”) was created
with Mes. I wanted to try storytelling, and everyone knows that Ten Typ Mes is a genuine genius is
this respect. I knew that he had already taken part
in similar projects, for example with Kortez, and
they did a great job together. We met in the studio,
I played a piece for him, and he felt it.
“DUCH” OPENS THE ALBUM, AND THEN COMES
“SIERŚĆ” (POLISH: “FUR”) AND “PRZELOT” (POLISH:
“THE FLIGHT”). SOMEWHAT HITCHCOCK-LIKE.
“Duch” opens the album because it’s the most
expressive song, different from everything I’ve
been doing before. We featured pieces that are the
strangest. There exists a philosophy, according
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to which songs that are the most intelligible reception-wise are put in the beginning of an album, and
those more difficult ones – at the end. Together with
Marcin Bors (the producer of the album – Ed.), we did
the opposite. And the titles are strong indeed.
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ALTHOUGH THE SINGLE “SZEROKIE WODY” (POLISH:
“BROAD WATERS”) IS NOW THE MOST POPULAR ONE,
THE FIRST SINGLE, “SIERŚĆ,” WAS AN EXCELLENT
CHOICE, AS IT DID THE JOB OF OPENING THE NEW
PATH. THE MUSIC VIDEO TO THIS SONG IS ANIMATED, AND IN THE SUBSEQUENT CLIPS YOUR DON’T
SHOW YOUR FACE EITHER. THIS IS A NOVELTY TOO,
AND THE QUINTESSENCE OF YOUR NEW MATURITY.
What I wanted to feature was my music, not myself.
The instrumental layer of “Sierść” gave rise to
images and visions in my head, hence the animated
music video. I managed to find a great team, and
together we agreed on the concept. “Sierść” set the
tone for the cover and the title – it was the main
song, one of the first ones we started to work on.
Then came other songs, but whenever we came
back to this particular piece, it always “kicked” us,
it was different, characteristic.
DID YOU FEEL THAT YOU DIDN’T HAVE TO SHOW YOUR
FACE TO SELL MUSIC ANYMORE?
I felt I didn’t have to do anything. Now it’s the only
moment to do what I want. I carry out my ideas, because making music is travelling around the world of
imagination, abstract areas, detaching yourself from
the reality. It’s something I like the most – the moment of playing or creating, which I would compare
to elation, like the one achieved through meditation.
Music is matter that helps you get closer to the higher
force. We can call it God or energy – whatever we
like – but there’s something mystical about it. It is
this moment of creativity that drives me on. That’s
why it’s the fourth album, because I always want to
return to the state of creation.

NOW YOU’VE DONE IT TOO.
What’s particularly good in this phenomenon is the fact
that after such step, the artistic value always increases.
This kind of manoeuvre results in more music in music,
more emotions, more great lyrics. People need this and
have an in-built radar for what is honest, and we want to
reach listeners who care. It would be great if the listener
felt the same way I do, or sensed my intentions. I don’t
want my music to be music of the background, music that
is received superficially. It’s good to present your listeners with a riddle, something that is not obvious, do an
about-face. If the listener is challenged and has to make
an effort, they find the reception more satisfying.
ON THE OTHER HAND, HOWEVER, THIS RIDDLE NARROWS
YOUR GROUP OF RECIPIENTS, BECAUSE NOT EVERYONE
WHO HAS BEEN YOUR FAN UNTIL NOW WILL NECESSARILY
ABSORB THE NEW MATERIAL.
Sure, but I don’t want to make music for everyone. I’m at
the stage when I don’t need everyone to like my albums.
If someone likes it, I’ll be happy. Be it ten, hundred or
several thousand people. I don’t have to take offence at
it. It’s cool if listeners buy your album – it’s very important for independent artists. I’m a fan of music myself, so
I buy it on-line, but I also buy CDs and vinyl records. By
the way, “Zew” is available also as a vinyl record. I have
it, I can play it on the phonograph – it’s something totally
abstract, especially when I think of how many vinyl records we had at home. I would sit cross-legged in front of
them, go through them, look at the covers, ask my father
to play something. And suddenly it turns out that you can
have your own album in the vinyl version! Also for the
first time, I had the chance to record a live session, there
are clips from it that can be found on the Internet. It’s the
truth, it’s the element and it’s the call!

IN AN INTERVIEW, YOU WERE ASKED ABOUT WHY
IT WAS ONLY THEN THAT YOU CREATED SUCH AN
ALBUM, BUT I’LL SAY THAT IT’S GREAT THAT YOU CREATED IT NOW.
I also think now’s a good moment. Draining myself
of all ideas already at the beginning of my career
wouldn’t have given me as much motivation as I had
now. It’s good to set yourself bars to jump over. This album is good – if I may say so immodestly – but it really
is a cool album. And my next goal is another album,
also with an element of honesty and truth, an album
with great sounds.

TODAY, THE SINGLE “SZEROKIE WODY” IS ON THE LEGENDARY CHARTS OF POLISH RADIO THREE. DOES IT MEAN
SOMETHING TO YOU THAT SUCH AN ESTEEMED RADIO
STATION HAS TAKEN NOTICE OF YOUR ALBUM?
Of course! I don’t hold it against the station that they
didn’t play my songs in the past, because those songs
simply didn’t fit there. So you can go beyond stereotypical
thinking about someone. This album has come to life for
exactly this reason, because my debut has given me a very
strong label, and it doesn’t necessarily reflect what I stand
for musically. But the fact that Polish Radio Three starts
to play my songs is a sign that something has changed,
for which I am thankful. So it pays off to do something in
accordance with your own conviction and heart – sooner
or later it has to work out. And I’m saying this to everyone
who’s at the beginning of their music path – it simply has
to work out some day, just do your job.

RECENTLY, THERE’S THIS NEW PHENOMENON IN
POLISH MUSIC – ARTISTS WHO HAVE BEEN PRES ENT ON THE STAGE FOR YEARS, DO AN ABOUTFACE AND RELEASE ALBUMS IN AN ENTIRELY
DIFFERENT ST YLE. IT WAS PROBABLY STARTED
BY MONIK A BRODK A , AND ANOTHER EX AMPLE
WOULD BE THE NEWEST ALBUM OF LEMON. AND

THE LAST ALBUM IS ALWAYS THE MOST IMPORTANT ONE.
IN THE CONTEXT OF OUR CONVERSATION, THIS SENTENCE
ACQUIRES PARTICULAR SIGNIFICANCE.
But it’s not the last album, it’s the most recent one! And there
are many albums to come. And coming back to your first
question – I would like to be able to record songs until I’m at
least seventy, like the Rolling Stones.
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Rzym

czyli jak nie utonąć
w morzu turystów
W ZESZŁYM ROKU MASTERCARD W YDAŁO GLOBAL DESTINATION
CITIES INDEX, W K TÓRYM PRZEDSTAWIŁO RANKING 132 NAJCZĘŚCIEJ
ODWIEDZANYCH MIEJSC NA ŚWIECIE. RZYM Z LICZBĄ 7,12 MILIONÓW
TURYSTÓW ROCZNIE PL ASUJE SIĘ NA 16. MIEJSCU W RANKINGU,
A W PIERWSZEJ DWUDZIESTCE TOWARZYSZĄ MU MIASTA TAKIE JAK OSAK A,
TAIPEI CZY SHANGHAI. POPUL ARNOŚĆ WIECZNEGO MIASTA NIE ZDZIWI
NIKOGO, W KOŃCU JEST ONO KOLEBK Ą I SERCEM KULTURY EUROPEJSKIEJ.
JAK WIĘC ODNALEŹĆ CHWILĘ SPOKOJU I PRZESTRZENI W T YM PIĘKNYM,
LECZ ZATŁOCZONYM MIEJSCU? JEST NA TO KILK A SPOSOBÓW.
tekst i zdjęcia: IZABEL A JACKOWSK A / RAMBLEROADS.COM
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ISOLA TIBERINA
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zym odwiedziłam cztery razy i z każdą kolejną wizytą
znajdowałam tu nowe zakamarki, gdzie nie chadzają parasolkowe wycieczki, pielgrzymi w gumowych
crocsach i amatorzy-paparazzi, którzy bezmyślnie strzelają
migawką dookoła własnej głowy. Moim zadaniem podczas
podróży do europejskich stolic jest unikanie innych turystów,
a już najbardziej tych, którzy chcą mnie zdeptać i niechcący
walnąć selfie-stickiem w twarz.
SZUKAJĄC CIENIA
Liczba wycieczek oznaczonych kolorowymi czapkami, kamizelkami i kijkami z flagą jest w Rzymie przytłaczająca, dlatego
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sporządziłam listę kilku miejsc, które
pozwolą odpocząć umęczonym staniem w kolejce fanatykom sakralnych
budowli, dobrze nakarmią poszukiwaczy włoskich smaków i zadowolą
tych, którzy z podróży lubią przywieźć
niebanalne drobiazgi lub nieco regionalnych rarytasów.
Jest to subiektywny mini przewodnik
dla tych, którzy zdążyli już odhaczyć
najważniejsze miejsca z przewodników
i szukają chwili wytchnienia w rozpalonej słońcem stolicy Włoch. Przy
odwiedzaniu miejsc w Rzymie, które
potencjalnie mogą paść ofiarą zorganizowanych wycieczek (takich jak Ogród
Botaniczny), należy pamiętać o wyborze
porannych godzin. Rzym wiosną i latem
rozpala słońcem termometry od samego
rana, dlatego nie musimy się bać, że
pogoda nie będzie sprzyjać. Nie łudźcie
się, że Rzymskie poranki będą chłodne,
załóżcie wygodne buty, weźcie butelkę
wody i starajcie się omijać turystyczne
obszary, a znajdziecie miejsca ciche,
okryte cieniem padającym z wąskich
kamienic i wypijecie w spokoju chłodne
wino w otoczeniu pięknej roślinności,
której we Włoszech nie brakuje.
ISOLA TIBERINA
Dobre miejsce na zachód słońca i wieczorny miejski piknik z butelką wina.
Isola Tiberina to najmniejsza na świecie
zamieszkana wyspa, na której znajduje
się kościół i szpital oraz wysoko oceniana przez znane przewodniki restauracja Sora Lella. Nie dla restauracji tu
przychodzę, a dla pastelowego w kolorze
Tybru, który wije się spokojnie nieopodal
zabytków Wiecznego Miasta.
VIA DEL GOVERNO VECCHIO
Wąska i pokrętna uliczka niedaleko Piazza
Navona przyciągnęła mnie swoimi butikami vintage. Jest to mocno zminiaturyzowana wersja paryskiej dzielnicy Le Marais,
w której liczba modnych zakamarków nie
ma końca. Na Via del Governo Vecchio też
znajdziemy kilka godnych uwagi sklepów
z modą vintage, w których można znaleźć
unikatowe perełki – od okularów, przez
skórzane buty i torby, kończąc na szykownych płaszczach.

JEDEN Z BUTIK VINTAGE PRZY VIA DEL GOVERNO VECCHIO
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OGRODY WILLI BORGHESE
Ulubiony zielony zakątek Rzymu i drugi
co do wielkości (80 ha) park w mieście.
Ogród to prawdziwy raj dla tych, którzy
szukają cienia i spokoju w otoczeniu
natury. Jest tu na tyle dużo przestrzeni, że
każdy znajdzie swój kawałek trawy ideal-

GIARDINO DEL LAGO I WIDOK NA ŚWIĄTYNIĘ
IL TEMPIO DI ESCULAPIO.

SZKLARNIA W ORTO BOTANICO DI ROMA

ny na piknik w ciągu dnia. Rozległe ogrody kryją wiele atrakcji, a do tych, które szczerze polecam, należy pływanie łodzią
w Giardino del Lago – urokliwym jeziorku, nad którym wznosi
się świątynia na małej wyspie. Dla tych, którzy nastawieni są na
kontakt ze sztuką, oczywista będzie wizyta w Galleria Borghese.
Nie zapomnijcie jednak zawczasu zarezerwować biletów – pula
zwiedzających każdego dnia jest ograniczona.
ORTO BOTANICO DI ROMA
Rozległy ogród botaniczny, znajdujący się niedaleko centrum
dzielnicy Trastevere (Zatybrza) to idealne miejsce na poranny spacer. Z reguły nie ma tu wielu turystów, ale zdarzają się
zorganizowane wycieczki. Na terenie ogrodu znajduje się m.in.
jedna z najbogatszych kolekcja bambusów oraz reprezentatywna szklarnia z 1877 roku. Podczas spaceru warto podnieść
wzrok nieco wyżej na wysokie palmy i poszukać papug.
DZIELNICA TRASTEVERE
Zatybrze to jedna z dwudziestu dwóch rioni Rzymu, uznawana za najstarszą. Niegdyś zamieszkiwana przez najuboższych, dziś przyciąga turystów swoim czarem i restauracjami.
Trastevere to dobra dzielnica lubiących zwiedzać miasto
piechotą. Jest tu stosunkowo blisko do większych zabytków (Panteon, Watykan, Koloseum), a pomimo sporej liczby

ROZLEGŁE OGRODY
KRYJĄ WIELE ATRAKCJI,
A DO TYCH, KTÓRE
SZCZERZE POLECAM,
NALEŻY PŁYWANIE
ŁODZIĄ W GIARDINO DEL
LAGO – UROKLIWYM
JEZIORKU, NAD KTÓRYM
WZNOSI SIĘ ŚWIĄTYNIA
NA MAŁEJ WYSPIE.
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TRASTEVERE
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zwiedzających rejon kusi, aby zostać dłużej, pospacerować
po wąskich uliczkach i napić się wina na Piazza Santa Maria.
Wieczorami całe Zatybrze budzi się do życia, a pośród tak
dużej liczby barów i restauracji na małej przestrzeni można się pogubić. Osobiście polecam wziąć pizzę na wynos
w La Boccacci, kupić wino i dobry ser w znakomitym Antica
Caciara i usiąść na schodach na placu Trillusa, by obserwować turystów albo posłuchać lokalnych muzyków.
ANTICA CACIARA
Wspomniany wcześniej sklep Antica Caciara wyczujemy z kilku metrów, ponieważ… na wielkich, drewnianych
drzwiach wejściowych rozwieszone są szynki i małe kiełbaski. Antica Caciara to sklep z tradycją i długą historią, czego
dowodem są liczne zdjęcia i wycinki artykułów wiszące
na ścianach. Właścicielem oraz głównym sprzedawcą jest
Roberto Polica, który pracuje tu od pięćdziesięciu lat. Sklep
to rodzinny biznes założony w 1900 roku przez dziadka
Roberta, dla którego głównym celem była sprzedaż sera.
Wewnątrz zapach przepysznych wyrobów mocno dominuje
i jest to oczywiste, dlaczego. Na środku podłogi znajduje się
wieża dużych, czarnych kół Pecorino Romano. Sama nazwa
sklepu znaczy dosłownie „stare miejsce, które sprzedaje ser”.
Oprócz mnogości rodzajów włoskiego specjału znajdziemy tu
duży wybór win, szynek i makaronów. Po wyjściu ze sklepu
nie oddalajmy się zbyt daleko – zaraz za rogiem znajduje się
dobra włoska restauracja Buff, Pizzeria Ficini oraz klubokawiarnia Baylon Cafe.
LELA I DOM
Dwa niezależne od siebie sklepy Lela i Dom stanowią świetną
alternatywę dla przaśnych souvenirów „made in China”. Lela
znajduje się niedaleko Ponte Sisto i jest skromnych rozmiarów
sklepikiem z dużą liczbą emaliowanych kubków, talerzyków,
naturalnych gąbek, pięknych doniczek i tekstyliów kuchennych.
Dom to z kolei nieco większy sklep z wnętrzarskimi gadżetami,
który polecam ze względu na ich szeroki wybór.
Na koniec garść moich obserwacji na temat przereklamowanych miejsc. Zamiast wybierać się na okrzyknięty sławą
targ Campo di Fiori, postawcie na Mercado Testaccio. Za
każdym razem, gdy miałam okazję przechodzić niedaleko
modnego targu, byłam zawiedziona widokiem hinduskich
sprzedawców przekrzykujących się w ofertach „dwie oliwy
za 4 euro, cztery paczki makaronów za 5 euro”. Plastikowe
opakowania oraz handlarze mówiący w każdym języku nieco mnie odpychają, więc jeżeli i ty nie dajesz się nabrać na to,
że ktoś mówi „dzień dobry” w twoim języku – omiń tę osławioną w przewodnikach atrakcję. Idź spokojnym krokiem
w kierunku dzielnicy Testaccio, a znajdziesz tam ciekawy

budynek z labiryntem małych boksów i uprzejmymi włoskimi sprzedawcami. Z kolei targ przy Porta
Portese zaliczam do jednej największych porażek,
jakie przeżyłam podczas pobytu w Rzymie.
Rzekomo pchli targ z lokalnymi sprzedawcami to
nic innego jak przypominający chińską halę targową
sznur rozstawionych jeden za drugim stoisk z największą tandetą, jaką mógł wyprodukować człowiek.
Omijać szerokim łukiem!
IN ENGLISH

ROME, OR HOW NOT TO DROWN
IN THE SEA OF TOURISTS
Last year, Mastercard released the Global
Destination Cities Index featuring 132 most
frequently visited places in the world. Rome,
with its 7,11 million tourists per year, was ranked
16th, and the top twenty included such cities
as Osaka, Taipei or Shanghai. The popularity of
the Eternal City won’t surprise anyone – after
all, it’s the cradle and the heart of the European
culture. So how to find a moment of peace
and some breathing space in this beautiful yet
crowded place? There are several ways to do it.
So far, I’ve been to Rome four times, and during each
visit I discovered more and more new places that
weren’t visited by groups of tourists equipped with
umbrellas, pilgrims in rubber crocs shoes or amateur
paparazzi flashing their cameras around their own
heads. While travelling to European capitals, my task
is to avoid other tourists, especially those who may
accidentally trample over me or shove their selfiesticks right in my face.
IN SEARCH OF SHADOWS
In Rome, the number of organized tour groups
with colourful hats, vests and flags is simply
overwhelming, that’s why I’ve prepared a list of
several places that will not only offer some rest
to fans of sacral buildings who are exhausted by
standing in queues, but also satiate seekers of Italian
flavours and satisfy those who like to buy original
souvenirs or local delicacies.
It’s a subjective mini-guide for those who have
already ticked off the most important places described
in guidebooks and now visit the sunlit capital of
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OSOBIŚCIE POLECAM WZIĄĆ PIZZĘ NA WYNOS W LA BOCCACCI,
KUPIĆ WINO I DOBRY SER W ZNAKOMITYM ANTICA CACIARA
I USIĄŚĆ NA SCHODACH NA PLACU TRILLUSA, BY OBSERWOWAĆ
TURYSTÓW ALBO POSŁUCHAĆ LOKALNYCH MUZYKÓW.
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Italy to look for some respite. If we visit places that
can potentially fall victim to package tours (to such
places belongs e.g. the Botanical Garden), we should
remember to set out already in the morning. In spring
and summer, the temperatures are high even at dawn,
so we don’t have to be afraid that the weather won’t
be cooperative. If you think that mornings in Rome
are chilly, don’t get your hopes up. Put on comfortable
shoes, take a bottle of water and try to avoid tourist
zones, and you’ll find places that are tranquil and
bathed in shadows cast by narrow tenement houses.
There, you’ll be able to sip chilled wine amongst lush
vegetation that is so common in Italy.
ISOLA TIBERINA
A perfect place to admire the sunset and organize an
evening picnic with a bottle of wine. Isola Tiberina,
or the Tiber Island, is the world’s smallest inhabited
island, on which we can find a church, a hospital,
as well as the Sora Lella restaurant, highly praised
in well-known guidebooks. I don’t go there for the
restaurant, however, but for the pastel-coloured Tiber
that winds peacefully not far away from the historic
sites of the Eternal City.
VIA DEL GOVERNO VECCHIO
This narrow winding lane in the vicinity of Piazza
Navona attracted me with its vintage boutiques. It’s
a miniaturized version of the Parisian Le Marais
district, boasting countless fashionable places. At
Via del Governo Veccio, we’ll also find several shops
with vintage fashion, in which we can discover some
unique things – from glasses, through leather shoes
and bags, to elegant coats.
VILLA BORGHESE GARDENS
It’s the favourite green place in Rome and second
biggest (80 hectares) park in the city. The garden
is a genuine paradise for those who look for
a shadowed place and some peace and quiet in
the bosom of nature. There is enough space for
everyone to find a stretch of lawn perfect for
a picnic during the day. Vast gardens are replete
with attractions – I sincerely recommend going on
a boat cruise on Giardino del Lago – a charming
lake overlooked by a temple located on a small
island. Those who are set on communing with art
can’t forgo a visit to the Galleria Borghese. But
don’t forget to book your tickets in advance – the
number of visitors per day is limited.
ORTO BOTANICO DI ROMA
This spacious botanical garden located close to the
centre of the Trastevere district is a perfect place for
a morning walk. Generally, it’s not visited by many
tourists, but we can come across some organized
tour groups. In the garden, we’ll find, among other
things, one of the richest bamboo collections and
a representative glasshouse from 1877. As we go for
a walk, we should lift our heads to gaze at the tall palm
trees and look for parrots.

TRASTEVERE DISTRICT
Trastevere is one of the twenty-two riones of Rome and is
considered the oldest one. Once inhabited by the poorest,
today it attracts many tourists with its charm and restaurants.
Trastevere is a great place for those who like to do sightseeing
on foot. It’s located relatively close to some popular historic sites
(the Pantheon, Vatican City or the Colosseum), and despite the
considerable number of tourists visiting the area, it tempts us
to stay there for a bit longer, stroll down narrow streets and sip
wine at Piazza Santa Maria. In the evenings, the entire Trastevere
wakes up, and the panoply of bars and restaurants may be
overwhelming. Personally, I recommend ordering a takeaway
pizza in La Boccacci, buying some wine and good cheese in the
superb Antica Caciara and then sitting on the stairs at Trillusa
square to observe other tourists or listen to local musicians.
ANTICA CACIARA
We’ll scent the aforementioned shop Antica Caciara already
from afar – on great wooden front doors hung hams and small
sausages. Antica Caciara is a shop with tradition and long
history, the proof of which are numerous photos and press
cuttings displayed on the walls. The owner and the main shop
assistant is Roberto Polica, who has been working there for
fifty years. The shop is a family business established in 1900
by Roberto’s grandfather, whose chief objective was selling
cheese. Inside, the smell of delicious products is very intense, for
obvious reasons. In the middle of the floor, there is a tower of big
black wheels of cheese called Pecorino Romano. The name of
the shop literally means “an old place that sells cheese.” Apart
from numerous types of Italian cheese, the shop offers a whole
gamut of wines, hams and pastas. When we leave the shop, it’s
best not to go too far – right behind the corner, we’ll find some
interesting places – a great Italian restaurant Buff, Pizzeria
Ficini and a club-café called Baylon Cafe.
LELA AND DOM
Two independent shops, Lela and Dom, constitute a great
alternative for tawdry souvenirs “made in China.” Located
not far from Ponte Sisto, Lela is a relatively small shop with
numerous enamelled mugs and plates, natural sponges,
beautiful flowerpots and kitchen textiles. Dom, on the other
hand, is a somewhat bigger shop with a wide choice of gadgets
related to interior design.
And last but not least, a handful of remarks about overhyped
places. Instead of visiting the famous market Campo di Fiori,
you may want to choose Mercado Testaccio. Each time I went
past this fashionable place, I was disappointed by the sight of
vendors shouting all at once about “two bottles of olive for 4
euros, four bags of pasta for 5 euros.” Plastic bags and vendors
speaking all languages of the world tend to put me off a little bit,
so if you – just like me – don’t let yourself be lured by the fact
that someone says “hello” in your native language, simply pass
up visiting this famous attraction described in guidebooks.
Instead, stroll towards the Testaccio district, where you’ll find
an interesting building with a labyrinth of small cubicles
and polite Italian sellers. Conversely, I consider the market
at Porta Portese one of the biggest letdowns I experienced
during my stay in Rome. The alleged flee market full of local
sellers is nothing but a row of stalls resembling a Chinese
market with the shoddiest articles ever made. It would be best
to give it a wide berth!
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ROBERTO POLICA ZA LADĄ W SWOIM SEROWYM SKLEPIE ANTICA CACIARA
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„DUNKIERKA”
(REŻ. CHRISTOPHER NOLAN )

W

ojna jako sztuka ucieczki? Survival-horror zaczynający się od żołnierskiej strach-sraczki wśród wydm?
Umundurowani bohaterowie jako wykończeni fizycznie i przerażeni chłopcy, stojący pod ostrzałem i czekający, aż ktoś zabierze ich do domu, do mamy, na drugą stronę kanału La Manche?
To się nie może podobać wytatuowanym samczykom,
wychowanym na polityce historycznej uwznioślającej wojnę
i krew bohaterów. To nie jest plakatowa ramota o niesieniu
śmierci wrogom ojczyzny, takiego filmu podwładni ministra
Glińskiego nie mogliby dofinansować. Na plaży w Dunkierce
wygrać oznaczało nie dać się zabić, przeżyć za wszelką cenę,
kosztem innych, podstępem, instynktem przetrwania. Zamiast
batalistycznej ejakulacji patrzymy na wielką ewakuację. Ale
Nolan nie mógł zrobić kina czysto pacyfistycznego, wszak to
superprodukcja: trzeba było oddać świeczkę Bogu i diabłu
ogarek. Kiedy deheroizuje szeregowych żołnierzy, heroizuje cywilów, którzy przyczynili się do uratowania kilkusettysięcznej
armii przy pomocy własnych jachtów i łódek. No i mamy cały
szereg efektownych sekwencji walk powietrznych z moim ulubionym Tomem Hardym w roli asa przestworzy – on tu robi za
superbohatera, musi wystarczyć za całą resztę. Gania w swoim
myśliwcem za Heinkelami i Messerschmidtami do utraty tchu
i paliwa, po czym zgrabnie ląduje na plaży, by oddać się w ręce
wroga. W gruncie rzeczy to bardzo męczące, klaustrofobiczne
kino, choćby z uwagi na rekordową ilość drastycznych scen
tonięcia. Ale szlachetne w formie i zmyślne w intencji: wojna to
nie jest męska przygoda na polu paintballowym, wróg pozostaje niewidzialny – jest nim po prostu okrutna, brzydka i powol-

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

IN ENGLISH

DUNKIRK (directed by Christopher Nolan)
War as an art of retreat? A survival and horror film opening
with soldiers’ cold feet in the dunes? Heroes in uniforms shown
as deadtired and terrified boys, being under fire and waiting for
someone to take them home, to their mums, to the other side of
the English Channel? Tattooed males brought up on historical
politics, worshipping war and the blood of heroes, surely won’t
enjoy that picture. This isn’t an oldfashioned historical work
about bringing death to the enemies of the homeland; Minister
Gliński’s subordinates wouldn’t subsidise such a film. On the
beach in Dunkirk, to win was not to get killed; to survive at all
costs, at the cost of others, by subterfuge, driven by survival
instinct. Instead of ballistic ejaculation, the audience gets great
evacuation. Still, Nolan couldn’t make a purely pacifistic film,
as it’s a blockbuster after all: he had to run with the hare and
hunt with the hounds. Regular soldiers stop being heroes; their
place is taken by civilians, who contributed to rescuing a few
thousand troops by means of their own yachts and sailing
boats. The film also features a series of spectacular sequences
of aerial combats with my favourite Tom Hardy as the ace of
the skies. He’s the superhero here, he must do for the rest. In
his fighter plane, he pursues Heinkels and Messerschmitts
relentlessly, till he’s out of breath and fuel, and afterwards, he
touches down lightly on the beach to surrender. In fact, it’s
a really tiring, claustrophobic production, also due to the
record number of dramatic drowning scenes. At the same
time, it’s spotless in its form and inventive in intention: war
is not a manly adventure on a paintball field; the enemy
remains invisible – it’s just the terrible, ugly, slow death
coming from everywhere. Again, Nolan makes use of his
tricks with time by complicating the narration structure and
meticulously synchronising three time frames: a week on
the land, a day on the water, and an hour in the air. The idea
is more sophisticated than the one in the ‘reversed’ Memento,
equally crazy like the one in the mechanical ‘Inception’, and
at the same time, despite chronological juggling, it doesn’t
hamper perception. This is an ambitious production as for
the cucumber season, likely to become one of the favourites
at the Academy Awards, at least in the Director and Editing
categories. To me, the only flaw of the film lays in Hans
Zimmer’s imposing score, which I’ve regarded for some time
as a trick for the masses afraid of the philharmonic going
beyond subscription mornings. As if all these drowned bodies
weren’t enough, ‘Dunkirk’ also drowns in its music.

więcej na w w w.any where.pl

ZDJĘCIE AUTORA: MONIK A SZAŁEK, ZDJĘCIE : MAT. PRASOWE

RECENZJE reviews
34

na śmierć, która atakuje zewsząd. Nolan znowu wyczynia swoje
sztuczki z czasem ekranowym, bardzo komplikując strukturę
narracji: mamy tu karkołomnie zsynchronizowane trzy plany
czasowe: tydzień na lądzie, dzień na wodzie i godzinę w powietrzu.
Pomysł bardziej wyrafinowany niż w „uwstecznionym” Memento,
równie szalony jak w szufladkowej „Incepcji”, a przy tym, pomimo
chronologicznej żonglerki, nie utrudniający percepcji. Jak na
sezon ogórkowy, to jest nadzwyczaj ambitna propozycja repertuarowa, najpewniej jeden z oscarowych pewniaków, co najmniej
w dziedzinie montażu i reżyserii. Jedyną skazą na tym filmie pozostaje dla mnie nadobecna muzyka Hansa Zimmera, którą mam
od dawna za hochsztaplerkę dla mas bojących się filharmonii
poza godzinami abonamentowych poranków. Jakby nie dość było
w „Dunkierce” topielców, film w tej muzyce także tonie.
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PONOĆ MAJĄ BUDOWAĆ DUŻO POMNIKÓW. UNIK AM
NIUSÓW Z KRAJU I ZE ŚWIATA JAK OGNIA, ALE OBIŁO MI
SIĘ O USZY, ŻE MAJĄ BYĆ POMNIKI SMOLEŃSKIE, A JAN
PIETRZAK ZAPROPONOWAŁ POSTAWIENIE NA ŚRODKU
WISŁY JAKIEGOŚ ŁUKU CZY CZEGOŚ, ŻEBY UPAMIĘTNIĆ
BIT WĘ WARSZAWSK Ą.
tekst: JAKUB MILSZEWSKI zdjęcie: MAT. PRASOWE

W

rezultacie dostaniemy nie pomniki smoleńskie i łuk
w celu upamiętnienia bitwy, a pomniki i łuk, które
wszystkim kojarzyć się będą tylko i wyłącznie z polskimi politykami, a ci wywołują powszechne torsje. Słyszałem
też, że w moitm mieście, w zasadzie w samym jego centrum,
mają przykryć fragment kanału, wytyczonego jeszcze przez
Krzyżaków, a na żelbetowych płytach postawić małą fontannę.
To z kolei na potrzeby galerii handlowej, która przyjmuje już
coraz wyraźniejszą postać betonowego sarkofagu. Nie wiem, czy
to prawda, czy ktoś może źle odczytał plany architektoniczne, ale
to z kolei nadinterpretowałem sobie jako wzniesienie pomnika
zwycięstwa bezsensownego i rozrośniętego do monstrualnych
rozmiarów konsumpcjonizmu nad rozsądkiem.

Wyszło mi więc, że trochę źle myślimy o budowaniu pomników. Ich cele się zmieniły. Zamiast
upamiętnieniu, służą obrzydzeniu. Wisła jest
fajna, lubicie Wisłę? Wiadomix, że mogłaby być
fajniejsza, czystsza i w ogóle, ale chyba jest mimo
tego całkiem spoko? To obrzydzimy wam stawiając
na jej środku łuk, który będzie się wam kojarzył
z Janem Pietrzakiem, a nie z Bitwą Warszawską.
Pomniki w mieście są spoko? Damy wam kilkanaście sztuk pomników na temat, który w ostatnich
latach stał się największym cierniem w zbiorowej
dupie narodu i jeszcze postaramy się, żeby ich
wymiar wizualny nie miał nic wspólnego z jakąkolwiek sztuką. Kanał Raduni lubicie? Fajnie woda
szemrze? Mógłby pewnie nie wylewać i zachowywać się lepiej, albo nie śmierdzieć (choć tutaj
akurat winniśmy sobie sami), ale ogólnie jest git. No
to przykryjemy żelbetowymi płytami i postawimy
fontannę jako nagrobek ku jego pamięci.
Osobiście wolałbym, żeby w miastach stawało
coś, co będzie poprawiało mieszkańcom humor.
Jeśli już ma przyjąć formę pomnika, niech to będzie
pomnik kotka, który chodzi po osiedlu i jest fajny,
bo daje się głaskać, łasi się i przyjemnie mruczy,
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a zupełnie przy okazji, jak to kot, jest uroczy. Albo pomnik
zimnego piwka w upalny piątkowy wieczór, zupełnie zasłużonego, bo otwartego po tygodniu rzetelnej, ciężkiej pracy. Albo
pomnik ku czci krótkich spódniczek, zwiewnych sukienek
i długich zgrabnych nóg Polek, za których widokiem Polacy
tęsknią przez trzy pory roku, a który to rozwesela ich wraz
z nadejściem wiosny. Albo pomnik Noela Reddinga, który
w życiu nagrał parę partii basowych, które bezapelacyjnie
dobrze robią słuchaczom. Ale bynajmniej nie za całokształt
Redding miałby dostać pomnik, ale za to, jak grał na swoim basie na „Electric Ladyland”, albumie The Jimi Hendrix
Experience, zespołu dowodzonym przez zgadnijcie kogo (nie,
nie przez Reddinga, litości).
A już w ogóle to Redding powinien dostać pomnik za
swoją basową partię, zagraną jak zwykle kostką, i chórki na
„Crosstown Traffic”, piosence numer trzy na rzeczonym albumie. W tym obrzydliwie wręcz przebojowym i wpadającym
w ucho numerze Noel cisnął tak wyraźny groove, że do dziś
marzą o nim wszyscy basiści świata, od jazzu po metal.
Jakby jednak wszystkiego tego było za mało żeby namówić
kogokolwiek na postawienie pomnika Reddingowi, to ulepię
mu jakiś sam, postawię gdzieś w ogródku lub na balkonie.
Wygraweruję na nim: „Za ostateczne rozkochanie mnie w twórczości Jimiego Hendrixa, podczas kiedy wielu innych poległo,
usilnie wciskając mi ten ograny na prawo i lewo „Hey Joe”, którego geniusz uznaję, ale którym jednocześnie już rzygam”.
IN ENGLISH

MONUMENTS
Many monuments are planned to be built. I avoid listening
to the news like the plague, but I’ve heard that Smoleńsk
monuments are to be put up and Jan Pietrzak proposed
that a kind of arch be erected in the middle of the Vistula
river to commemorate the Battle of Warsaw.
As a result, we won’t get Smoleńsk monuments or an arch
commemorating the battle, but monuments and an arch that
everyone will associate solely with Polish politicians, who
make us want to puke. I’ve also heard that in my city, in the city
centre to be more precise, a section of the channel marked by
the Teutonic Order is to be covered with reinforced concrete
plates and a small fountain is to be put up there. This is for
a shopping centre, which is gradually becoming more and
more like a concrete sarcophagus. I don’t know if it’s true –
or perhaps someone misread architectural designs – but
I overinterpreted it as erecting a monument to the victory of
meaningless, monstrous consumerism over reason.
It follows that we aren’t really enthusiastic about erecting
monuments. Their purposes have changed. Instead of
commemorating, they rather repulse. The Vistula river is cool,
don’t you agree? Of course, it could be cooler, cleaner and so
on, but whatever, it’s still quite cool. So let’s put up an arch in
the middle of it, which will remind you of Jan Pietrzak, not
the Battle of Warsaw. Monuments in cities are cool? So let’s
erect several monuments to commemorate events which have
become a pain in the nation’s ass, and their visual aspect won’t
be any kind of art, we’ll see to that. Do you like the Radunia

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

Channel? Do you like listening to water humming?
Of course, it could flood less often and behave better,
or at least smell better (well, that’s actually our fault),
but it’s generally fine. So let’s cover it with reinforced
concrete plates and let’s put up a fountain as a tomb
in memoriam.
Personally, I’d prefer that monuments that we
erect would cheer people up. For example, let’s put
up a monument to a cat which walks around the
district and is nice, likes to be stroked, fawns and
purrs, and is cute by the way. Or a monument to
cold beer in a hot Friday evening – fully deserved,
opened after a week of hard work. Or a monument
in honour of short skirts, filmy dresses and long
legs of Polish women, which are missed by Poles
during three seasons of the year, but which cheer
them up with the arrival of spring. Or a monument
to Noel Redding, who recorded a few pieces on
the bass, which are pleasant to listen to. But
Redding shouldn’t get a monument for his work
in general, but for the way he played his bass on
‘Electric Ladyland’, an album of The Jimi Hendrix
Experience – a band led by guess whom (no, not by
Redding, for heaven’s sake).
Redding should get a monument for his bass
part, played with a pick as usually, and chorus in
‘Crosstown Traffic’, the third song on the album. In
this sickeningly great and catchy song, Noel carved
a groove that all bass players – from jazz to metal –
have dreamt of.
If this is not enough to convince you to put up
a monument to Redding, I’ll make one myself,
and I’ll place it somewhere in the garden or on
the balcony. And I’ll engrave on it the following
inscription: ‘For inspiring me with ultimate love for
Jimi Hendrix’s works, which many others tried but
could not achieve, forcing me to enjoy the playedout
‘Hey Joe’, which I acknowledge as brilliant, but of
which – at the same time – I am sick and tired.’
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MINI COOPER SEVEN

nie dla każdego…

JACK RUSSELL TERRIER TO RASA PSA, K TÓRĄ POKOCHAŁY MILIONY. WSZYSTKO ZA SPRAWĄ
JEDNEJ ROLI W PAMIĘTNYM FILMIE „MASK A” Z 1994 ROKU. OD TAMTEJ PORY ZWIERZAK
SPRZEDAJE SIĘ NICZYM BOMBKI NA BOŻE NARODZENIE. NIECH WAS JEDNAK NIE ZWIEDZIE TEN
SŁODKI W YGLĄD. TO NIE JEST PIES DLA K AŻDEGO. PODOBNIE JAK SAMOCHODY MINI.
tekst i zdjęcia: ANNA NAZAROWICZ

Z

anim jednak przejdziemy do sedna sprawy, ustalmy
sobie jedno: nie ma na rynku piękniejszych samochodów.
Patrząc bez wyjątku, na każdy egzemplarz MINI ciężko się
oprzeć wrażeniu, że radość wypełnia go po same brzegi. Tu cieszy nawet najdrobniejszy szczegół. A to dlatego, że nad każdym
z nich pochyliła się banda naprawdę zdolnych bestii. Oczywiście
producent zadbał, aby nikt, ale to nikt nie oparł się magii MINI.
Mamy tu zatem do wyboru takie kolory nadwozia, z jakimi można się spotkać jedynie otwierając paczkę Haribo. A to dopiero początek zabawy. Dalsza zaczyna się przy wyborze koloru dachu,
bocznych lusterek oraz kół. Jednym słowem zanim ruszymy do
salonu po swoje MINI, warto zarezerwować sobie kilka dni urlopu bo nigdy nie wiadomo, ile potrwa podjęcie ostatecznej decyzji.
Mi tym razem do testu przypadł MINI Cooper w limitowanej
wersji Seven. To pokłon złożony dla modelu Austin Seven od którego w 1959 roku zaczęła się produkcja MINI. Pierwsze wrażenie;
nic nowego, zakochałam się od pierwszego spojrzenia. Uczucie
nie topniało również po zajęciu miejsca za kierownicą; tu
każdy detal wręcz uśmiecha się do kierowcy. Szybko się jednak

przekonuję, że nie jest to samochód dla każdego. Bo MINI Cooper
ma to do siebie, że wyższym osobom potrafi utrudnić życie.
Mówiąc konkretniej; w środku jest po prostu ciasno. Przednia
szybka jest wąska niczym w czołgu. Przypomina tą z BMW Z4
w którym zresztą jest dwa razy ciaśniej. Czuję się, jak zamknięta
w Ślicznym pudełku po butach. Podświetlenie wnętrza można
dowolnie konfigurować. Ingerować możemy również w nastrój
naszego MINI. Te są dwa: Sport oraz Green. Ich nazwy są tak jednoznaczne, że trudno się nie domyślić ich znaczenia. Jednak dla
tych mniej wtajemniczonych: Sport to diabeł wcielony a Green
to ostoja spokoju. Za tym oczywiście kryje się zużycie paliwa ale
kiedy już uruchomi się silnik, jest to ostatnia rzecz na którą się
zwraca uwagę. A na co w pierwszej kolejności?
Zdecydowanie na zawieszenie. Twarde niczym Chuck
Norris doskonale trzyma całą konstrukcję nawet na bardzo ostrych zakrętach. Producent obiecuje nam gokartową
frajdę z jazdy i przyznaję, że po raz kolejny słowa dotrzymał.
Uzupełnienie stanowi układ kierowniczy o sportowym zacięciu. To oznacza, że kierownica pracuje dość opornie. Całe
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Słabość do samochodów ma zaszytą w głowie, bo
serca nie ma – jest turbosprężarka. Tata uparcie karmił
ją bezcenną wiedzą, sadzał za kierownicą samochodu
jeszcze zanim wsiadła na rower. Dziś pociąga ją
wszystko, co ma cztery koła, a każdy z samochodów
darzy wielkim uczuciem. Autorka bloga „Panie wiozą
Panów”: www.paniewiozapanow.pl.

szczęście bo układ kierowniczy jest
bardzo czuły i każdy, niezamierzony
skręt może mieć swój finał w rowie.
Kto jednak lubi posiłować się z samochodem, ten nie będzie zawiedziony.
Pod malutką maską MINI Cooper
skrywa benzynowy, turbodoładowany
silnik TwinPower Turbo generujący
moc 136 KM oraz 220 Nm momentu obrotowego. To oznacza, że MINI
Cooper na co dzień jest prawdziwym
kozakiem ale na autostradzie łapie już
zadyszkę. Niezależnie od mocy warto
jednak przejechać się każdym nowym
MINI które jest wyposażone w automatyczną skrzynię biegów. Czujna niczym
ninja jest po prostu idealnym przykładem na to, jak budować przekładnię
marzeń. Oczywiście możesz próbować
ją zaskoczyć ale gwarantuję Ci, że ona
w każdej sytuacji doskonale wie, który
ma wrzucić bieg. Oby MINI pilnie strzegło recepty na swój mechanizm równie
skutecznie, co Coca Cola. Bo to czysty
cud techniki. Po kilku dniach spędzonych za jego kierownicą w końcu się
dowiaduję się, gdzie konkretnie znajdują się nerki. Widzę też minimalny
przyrost w bicepsie bo układ kierowniczy nie dawał za wygraną. Tak, to nie
jest samochód dla każdego. Również
ze względu na cenę. Ale gdybym miała
powtórzyć to doświadczenie to nie zawahałabym się nawet przez moment.

IN ENGLISH

MINI COOPER SEVEN
– NOT FOR EVERYONE
Jack Russell Terrier is a dog breed
loved by millions of people. And it’s
all thanks to one role in ‘the Mask’,
a well-known film of 1994. Since that
time, the pet has sold like Christmas
balls in winter. But don’t be misled
by its cute appearance. It’s not a dog
for everyone. Just like MINI cars.
Before I get to the point, let’s clarify one
thing: there are no more beautiful cars
available on the market. Looking at
every MINI car, you can’t help but think
that it's filled with joy and happiness
in every smallest detail. It’s all because
a team of really talented people
have worked on them. Obviously, the
manufacturer saw to that that nobody
could resist the charm of MINI. And so
we’re provided with a wide selection of
body colours, which we can find only
when opening a package of Haribo
gummi candies. And that’s only the
beginning. The next part is selecting
the colour of the roof, rear mirrors
and wheels. In a word, before you head
the showroom to buy your MINI, you
should take a few days off, because
you never know how much time you’ll
need to make up your mind. I got to test
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MINI Cooper Seven limited edition. It’s
a tribute to Austin Seven model from
which the production of MINI began
in 1959. First impression: no surprise,
I fall in love at first sight. The feeling
doesn’t subside after I get behind the
wheel; here, every detail seems to smile
at the driver. But I soon realise that it’s
not a car for everyone. MINI Cooper
may make life of tall people harder. To
be more precise, it’s just cramped. The
windscreen is narrow like in a tank. It’s
similar to the one in BMW Z4, which is
twice as cramped by the way. I feel as
if I was closed in a beautiful shoe box.
Lighting may be configured randomly.
We may also change the mood of our
MINI. There are two of them now: Sport
and Green. Their names are so clear
that it’s easy to guess their meaning.
But for those who don’t know: Sport is
a devil incarnate, whereas Green is an
oasis of peace. This is obviously related
to fuel consumption, but when you start
the engine, that’s the last thing you think
about. And what’s the first one?
Suspension, for sure. Hard like Chuck
Norris, it perfectly keeps the whole
structure even at really sharp turns. The
manufacturer promises that you will enjoy
this karting-like ride, and I admit that it has
kept its promise. It’s complemented with
a sport-like steering mechanism, which
means that the steering wheel is quite
resistant. But it’s a good thing, as the steering
mechanism is very sensitive and after
every unintended turn you could end up in
a ditch. But those who like to wrestle with
a car won’t be disappointed. The small MINI
Cooper bonnet covers petrol TwinPower
Turbo engine generating 136 hp output and
220 Nm torque. It means that MINI Cooper
is a true badass on a daily basis, but it gets
short of breath on a highway. Regardless of
the output, you should try every new MINI
equipped with an automatic transmission.
Vigilant like a ninja, it’s a perfect example of
a dream transmission. Of course, you may
try to surprise it, but I can guarantee that it
perfectly knows which gear to put in every
situation. I hope MINI protects its recipe
for the mechanism as carefully as Coca
Cola does. It’s a pure technological wonder.
After a few days behind its wheel, I finally
get to know where exactly my kidneys are.
I can also see a small biceps growth, as
the steering mechanism doesn’t give up
easily. No, it’s not a car for everyone. Also
because of its price. But if I were to go
through this experience again, I wouldn’t
hesitate even for a while..
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STUART WALTON,
„ODLOT. KULTUROWA HISTORIA
ODURZENIA”
WYD. ALETHEIA, WARSZAWA 2017

„Wszechobecność używania narkotyków tak się rzuca w oczy, że musi to
odzwierciedlać elementarne ludzkie
pragnienie” – napisał blisko pół wieku
temu jeden z pionierów akademickich
badań na polu odurzania, Andrew Weil.
A inny z badaczy, etnobotanik Terence
McKenna (etnobotanika to nauka, której
przedmiotem poznania są związki między roślinami i kulturą społeczeństw
ludzkich), w książce „Pokarm bogów.
Radykalna historia roślin, narkotyków
i ewolucji człowieka” stawiał tezę wręcz
rewolucyjną: katalizatorem przemiany pewnej grupy małp afrykańskich
w człowieka był występujący w regionach tropikalnych grzyb Stropharia
cubensis, którego składnikiem jest halucynogenna psylocybina, po spożyciu
której spektrum efektów rozciąga się
od lekkiego poczucia odrealnienia do
pełnoobjawowych halucynacji, którym
towarzyszy radykalne zakłócenie normalnego kognitywnego funkcjonowania.
Uważa się, że psylocybina zapewnia
gruntowniejsze zrozumienie otoczenia i ułatwioną komunikację z innymi
osobami w tym stanie. McKenna argumentował zatem, że uparte wprawianie
się w odmienne stany mentalne przez
afrykańskie małpy przyniosło w stosunkowo krótkim okresie ewolucyjnym
daleko idącą przebudowy struktury

synaptycznej mózgu, a na końcu tej drogi
pojawił się człowiek.
Wielu naukowców uważa tę tezę za
wątpliwą, ale nikt w klarowny sposób
nie umie wykazać, że jest to koncepcja błędna. Tak czy inaczej, historia
odurzania – o ile nawet nie poprzedza
naszego gatunku – towarzyszy mu od
początku. I nic nie wskazuje, by miała
się skończyć. Wchodzenie w odmienne
stany świadomości to podstawowa ludzka potrzeba, co wie już każde dziecko,
które odkryło fascynujące nowe drogi
w postrzeganiu świata po kręceniu się
na karuzeli lub choćby tylko wokół
własnej osi.
Książka Stuarta Wilsona jest świetnie
napisana i czyta się ją lepiej niż niejedną
powieść. W rozdziale pierwszym autor
zajmuje się intoksykologią, czyli badaniem zmieniania świadomości za pomocą
naturalnych i syntetycznych środków
chemicznych. W drugim wyjaśnia stosunek antycznych kultur Grecji i Rzymu do
odurzania. W trzecim – analizuje to samo
w odniesieniu do judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Dalej pisze o przedsięwzięciach prohibicyjnych (od religijnych po
współczesne przepisy antynarkotykowe),
zajmuje się kwestią, czy odurzanie ma
rzeczywiście destrukcyjne działanie
społeczne i dochodzi do problemu, który
mnie osobiście interesuje szczególnie: czy
środki odurzające mają moc inspiracji
do tworzenia wielkiej sztuki. Łącznie 435
stron, od których nie można się oderwać.
IN ENGLISH

OUT OF IT: STONED POPULATION
Almost fifty years ago, one of the pioneers
of academic research in intoxication,
Andrew Weil, wrote that the ever-presence
of drugs was so noticeable that it must
reflect a fundamental human desire.
Another researcher, Terence McKenna, an
ethnobotanist (ethnobotany is the study of

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”.
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relationships between plants and culture
of communities), in his book entitled
‘Food of the Goods: A Radical History of
Plants, Drugs, and Human Evolution’
advanced a rather revolutionary thesis:
that mushroom Stropharia cubensis,
occurring in tropical regions, catalysed
the change of a group of African
monkeys into humans. The mushroom
contains psilocybin, whose effects
range from a slight feeling of unreality
to full-blown hallucinations along with
radical disturbance of normal, cognitive
functioning. Psilocybin is believed to
provide deeper understanding of the
world and facilitate communication
with other people in the same state.
McKenna argued that by constant
putting themselves in altered states
of consciousness, in a relatively short
evolution period, African monkeys
triggered a farreaching reconstruction
of the brain synaptic structure leading to
the emergence of humans.
Many researchers consider this
thesis to be doubtful, but none of them
has been able to clearly prove it wrong.
Nevertheless, the history of intoxication,
even if it doesn’t precede our species,
accompanies mankind from the very
beginning. And there’s nothing to
suggest that it will end. Putting oneself
in an altered state of consciousness is
a fundamental human need, known
by everyone who has discovered
fascinating new paths of perception
after spinning on a roundabout or
simply turning round in circles.
Stuart Wilson’s book is well-written and
it reads better than many popular novels.
The first chapter concerns intoxycology,
that is the study of altering consciousness
by means of natural and synthetic
chemical agents. In the second chapter,
the author explains the position of ancient
Greek and Roman cultures towards
intoxication. In the third chapter, the author
does the same for Judaism, Christianity and
Islam. Further, he elaborates on prohibition
activities (ranging from religious ones to
contemporary anti-drug laws), deals with
the question of whether intoxication truly
has a destructive social impact, and then
proceeds to the issue which I’m particularly
interested in: whether drugs may serve as
inspiration for creating high art. The book
contains 435 pages in total, and you simply
can't put it down.
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arylka i Ryszard podrzucili mnie wprost
z Długiej w Gdańsku do portu Wałęsy.
Kiss and fly. Shake hands and bye, bye.
Gdańskie lotnisko jest chyba najelegantsze w Polsce.
Wiadomo! Kto bogatemu zabroni, prawda? Kilka minut
przy zawsze sprawnym, profesjonalnym security check
i już siedzę na górze, wypatrując na płycie lotniska
samolotu do Warszawy. To był piękny dzień. Kilka
ciekawych spotkań. Parę sentymentów. Dolce vita
i bella ragazza. W Trójmieście mieszają się kultury, sny
i pragnienia. Przez wetknięte w uszy słuchawki Florence
Welch wyśpiewuje mi, że wszystko co złe jest już za
mną, a świetlista przyszłość mknie ku mnie z impetem
rozpędzonych koni. Dog days are over. Dog days are over.
Kątem oka zauważam, że ktoś próbuje wejść w przestrzeń, która wytworzyła się między piękną Florence
a mną. Odwracam wzrok w lewo i wyjmuję jedną
słuchawkę z ucha. Obok mnie siedzi kobieta w trudnym
do określenia wieku. Zauważam, że wszystkiego ma za
dużo. Za dużo ciała. Za dużo włosów. Za dużo kolorów.
Za dużo wzorów. Po chwili dostrzegam, że ma za dużo
makijażu. Za dużo pierścionków. Za dużo bransoletek.
Za dużo chust. Patrzę na nią i nie mogę się skupić. Ciężko
mi znaleźć w jej postaci choćby jeden punkt, na którym
mógłbym przytrzymać wzrok, uchwycić się go. Muszę
wyglądać na zdezorientowanego. Pani nie pomaga
mi w koncentracji, bo słyszę, jak prosi mnie o… rękę. –
Przepraszam? – pytam, śmiejąc się bezwiednie. – Czy
mogę pana prosić o rękę? – pyta ponownie. – Hahaha!
– śmieję się już teraz głośno. – No… wie pani, nie wiem,
czy to wypada, żeby… W tym momencie i ona zaczyna
się śmiać. – Nie, nie – zaprzecza szybko – chciałabym,
żeby podał mi pan rękę, bo jestem chiromantką. Chce
pan wiedzieć, co na dłoni wypisał panu los? – Eeee… nie
wiem. Zaskoczyła mnie pani – odpowiedziałem z ociąganiem – Ja nie wierzę w takie rzeczy. – Proszę mi podać dłoń! – zawyrokowała – Nie tę, drugą. Wyciągnąłem

TOMASZ SOBIERAJSKI
Socjolog z zawodu i z pasji. Wytrawny badacz społecznych zjawisk
i kulturowych trendów. Naukowiec 3.0 nie bojący się trudnych
wyzwań, międzynarodowej współpracy i interdyscyplinaroności.
Wykładowca akademicki i akademik z ambicjami. Znakomity
słuchacz oraz wnikliwy obserwator. Kustosz dobrych manier i trener
poprawnej komunikacji. Apostoł dobrej nowiny i przeciwnik złych
emocji. Z zamiłowania sportowiec i podróżnik. Wegetarianin,
cyklista i optymista. Nowojorczyk z duszy, berlińczyk z wyboru
i warszawianin z miłości. Dla nas pisze o tym,
co jest ważne w ludziach i dla ludzi.

posłusznie rękę w jej stronę. Odwróciła moją dłoń delikatnie
wnętrzem do góry. Patrzyła na nią przez chwilę i powiedziała: Osobowość silnie ukształtowana przez dom rodzinny.
Silne związki emocjonalne z domem, powoli słabnące, ale mające wpływ na ukształtowanie się charakteru. Linia losu zbiega się
z linią charakteru, co jest bardzo rzadkie. Świadczy to o dużym
wpływie rozumu na wybory podejmowane w życiu. Dusza
artystyczna, romantyczna, duże zdolności plastyczne. Związki
romantyczne full complex, bardzo złożone i skomplikowane,
nieustabilizowane, trudne. Długa linia życia… Zamknęła moją
dłoń i odetchnęła głęboko. Przerzucałem wzrok z mojej ręki na jej
twarz. Full complex? Jak to?!? A już miało być tak dobrze…
IN ENGLISH

GDN – GDAŃSK
Marylka i Ryszard gave me a lift from Długa Street in Gdansk to
Airport Gdansk. Kiss and fly. Shake hands and bye, bye. Gdansk
Airport is probably the most elegant airport in Poland. It’s
obvious. It takes money to make money, doesn’t it? A few minutes
of an expeditious, professional security check and here I am,
sitting in the department lounge, waiting for my flight to Warsaw.
It’s been a beautiful day. A few interesting meetings. A few
sentiments. Dolce vita and bella ragazza. The Tricity is a melting
pot of cultures, dreams and wishes. In my earphones, I can hear
Florence Welch singing that the dog days are over and happiness
is coming towards me like galloping horses. Dog days are over.
Dog days are over. From the corner of my eye, I see that someone
tries to intrude on the space created between beautiful Florence
and me. I look to the left and take out one earphone. There is
a women sitting next to me. I can’t tell her age. I notice that she
has everything in excess. Too much body. Too much hair. Too
many colours. Too many patterns. After a while, I notice she has
too much make-up. Too many rings. Too many bracelets. Too
many scarves. I look at her and I can’t concentrate. It’s difficult to
find at least one spot to focus on. I must look confused. She isn’t
helping – she asks me for… my hand. ‘Excuse me?’ I say, laughing
involuntarily. ‘May I ask you for your hand, please?’ she asks
again. ‘Ha-ha!’ I’m laughing out loud. ‘Well… You know, it’s rather
inappropriate…’ and she begins to laugh too. ‘No, no,’ she says,
‘I’d like you to give me your hand because I’m a palmist. Don’t you
want to know what your hand says about your future?’ ‘Well, I’m
not sure. You’ve surprised me,’ I answer evasively. ‘I don’t believe
in such things.’ ‘Give me your hand, please!’ she says decisively.
‘Not this one, the other one.’ I obey and give her my hand. She
turns it so that my palm faces up. She looks at it for a while and
says, ‘Your personality has been strongly shaped by your family.
Strong emotional relationships you’re your family home, slowly
withering away, but still influential as far as your personality is
concerned. The fate line meets the head line, which is very rare.
It means that your reason has a huge influence on your life
choices. You’re an artistic, romantic soul, talented in art. Full
complex romantic relationships, very complex and complicated,
unstable, difficult. A long life line…’ She closes my palm and sighs.
I look at my palm, then at her face, and at my palm again. Full
complex? How come?!? It was supposed to be so good…
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PR ACA . OD PONIEDZIAŁKU
DO PIĄTKU, Z REGUŁY PO
8 GODZIN DZIENNIE.
DL A WIELU Z NAS JEST TO
CZAS SPĘDZONY W JEDNYM
MIEJSCU, CZĘSTO – W BIURZE.
JAK SPR AWIĆ, BY PRZESTRZEŃ
TA KOJARZ YŁ A SIĘ NAM
POZ Y T Y WNIE?
tekst i zdjęcia: MAT. PRASOWE

Doświadczeni rekruterzy często podkreślają, że atrakcyjnie urządzone i umeblowane biuro jest znakomitym wabikiem
dla wartościowych kandydatów, szukających przyjaznego miejsca na rozwijanie
swojej kariery. Pierwsze wrażenie, jakie
przestrzeń biurowa wywiera na potencjalnym pracowniku podczas rozmowy
kwalifikacyjnej, w dużej mierze kształtuje jego opinię o organizacji.

W PRACY JAK W DOMU
Jeszcze kilkanaście lat temu hasło „biuro” nie budziło zbyt pozytywnych skojarzeń. Było to raczej miejsce, w którym
trzeba było „wytrzymać” do wyczekiwanego z zegarkiem w ręku końca pracy.
Dziś realia wyglądają zupełnie inaczej.
Biuro stało się ergonomiczną przestrzenią, w której już nie tylko pracujemy,
lecz również bawimy się, zawieramy
znajomości, rozwijamy swoje pasje,
odprężamy się, zaspokajamy swoje
potrzeby, a nawet dbamy o środowisko
naturalne. Słowem – jest miejscem, do
którego wracamy z przyjemnością.
Służy temu wprowadzanie do biur
specjalnych serii mebli, zaprojektowanych zgodnie z ideą customizacji,
nakazującą dostosowanie się poszczególnych obiektów do potrzeb miejsca
i pracowników.
Przykład? Relaks kojarzy nam się
głównie z wypoczynkiem w domowych
warunkach, tymczasem podczas wy-
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konywania służbowych zadań również
warto wygospodarować sobie czas na
przerwę. Wrócimy po niej do swoich
czynności z większymi pokładami
energii, zwłaszcza jeżeli w naszej firmie
jest wygospodarowana strefa, w jakiej
można się choć przez chwilę odprężyć.
W takim miejscu doskonale odnajdują
się meble o charakterze wypoczynkowym, które coraz częściej upodabniają się
do wariantów przeznaczonych do użytku
domowego. Świadczy to o postępującej
tendencji do familiaryzacji środowiska
pracy, sprzyjającej kreowaniu przyjaznej,
przytulnej atmosfery. Specjaliści zauważają bowiem jej pozytywny wpływ na
wyniki osiągane przez pracowników.
KOMFORT = EFEKTYWNOŚĆ
Podczas badań przeprowadzonych
przez British Council for Offices oraz
Savills niemal 70 procent ankietowanych młodych ludzi wskazało przyjazny
design i wygospodarowane pokoje do

FABRYKA MEBLI
BIUROWYCH MDD

e-mail: info@mdd.pl
tel: +48 (52) 389 44 00
www.mdd.pl

DESIGN POWINIEN
NIE TYLKO
NAWIĄZYWAĆ
DO NATURY, ALE
TEŻ POBUDZAĆ
ZMYSŁY I DZIAŁAĆ
NA WYOBRAŹNIĘ
CZŁOWIEKA.
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dawcą i są bardziej lojalni. Strefy relaksu
mają również inną bardzo ważną rolę:
przyczyniają się do integracji pracowników i wzmocnienia więzi w zespole.
W ZGODZIE Z NATURĄ
Innym ciekawym trendem jest tzw.
biophilic design. Biofilia w dosłownym jej tłumaczeniu oznacza „umiłowanie życia i form życia”. Zawiera
się w niej skłonność do przebywania
w żywym otoczeniu. Wyniki raportu Global Research into Biophilic
Design, wskazują, że ludzie najchętniej
wybierają takie właśnie miejsca do
pracy. Najbardziej chcemy pracować
przy naturalnym świetle, wśród żywej
roślinności i pogodnych barw oraz
z widokiem na morze.
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relaksu w miejscach pracy jako czynniki najbardziej przyczyniające się do
wzrostu własnej efektywności. Liczy
się każdy szczegół – kolorystyka, dobór
mebli i roślinności oraz dodatków.
Jedną z pierwszych, pionierskich firm,
które zapewniły zatrudnionym osobom
takie warunki, było Google. Pracownicy
tego koncernu mają do dyspozycji m.in.
stołówkę z darmowymi posiłkami,
ściankę wspinaczkową, siłownię, salę
do skateboardingu, czytelnię, a nawet
specjalne miejsca do drzemek czy pracy
w pozycji leżącej.
Wyniki badań dowodzą, że praca
w tak komfortowych warunkach może
zwiększyć efektywność pracy o około 15
proc. Pracownicy dzięki temu również
silniej identyfikują się ze swoim praco-
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Projektanci i architekci zaczęli
szukać rozwiązań, by miejsca pracy
choć w małym stopniu zaspokajały
potrzebę kontaktu człowieka z przyrodą. Nie bez powodu coraz większą
popularnością cieszą się organiczne
formy, które mają być kojarzone ze
spontanicznością i autentycznością.
Design powinien nie tylko nawiązywać do natury, ale też pobudzać zmysły
i działać na wyobraźnię człowieka.
Wyniki badania przeprowadzonego
przez Human Spaces, pokazują, że aż
88 proc. badanych zauważyło pozytywny wpływ naturalnych elementów
i wzorów w aranżacji pomieszczeń
biurowych. Co więcej, 77 proc. tych
samych badanych odczuło poprawę relacji pracowniczych. Sama obserwacja
imitacji przyrody ozdabiających ściany,
wpłynęła bezpośrednio na obniżenie
stresu i bólu.
ARANŻACJA SZYTA „NA MIARĘ”
Kierując się dostrzeżonymi przez
specjalistów wnioskami, firmy mogą
udostępnić swojej załodze eksklu-

zywne i ergonomiczne rozwiązania.
Najpierw jednak osoby odpowiedzialne za aranżację przestrzeni biurowej
muszą zdecydować, które warianty będą
najlepiej pasowały do indywidualnych
potrzeb urządzanej strefy.
Możliwości jest wiele. Uznani producenci zapewniają możliwość spersonalizowania wysokości oparcia, kolorów
ramy oraz tkanin, co daje duże pole
do kreacji. Wybierając poszczególne
elementy, zmienia się nie tylko wygląd
mebla, ale też jego funkcja. Świetnym
przykładem jest kolekcja MESH produkcji
Fabryki Mebli Biurowych MDD. Wysokie
oparcie z rozległymi bokami tworzy
przytulne miejsce do odpoczynku, w odizolowaniu od otoczenia. Niskie oparcie
sprawdzi się natomiast w mniejszych
pomieszczeniach, w których niewielka
szerokość sofki idealnie spełnia wymagania funkcjonalne. Nie bez znaczenia
dla wygody, ale i wizerunku firmy jest
zastosowanie siedzisk wykonanych
z najwyższą dbałością o szczegóły.
Meble te powstały dzięki połączeniu
rzemiosła krawiectwa z precyzją tech-

WYSOKIE OPARCIE Z ROZLEGŁYMI
BOKAMI TWORZY PRZYTULNE MIEJSCE
DO ODPOCZYNKU, W ODIZOLOWANIU OD
OTOCZENIA.
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nologii wielkoseryjnych. Sofom i fotelom
często towarzyszą uzupełniające całość
stoliki kawowe oraz pomocnicze. Dzięki
kilku średnicom blatu, a także zróżnicowanym wysokościom, mogą być
zestawiane w parach lub występować
pojedynczo, co ułatwia funkcjonalne
zagospodarowanie przestrzeni biura.
IN ENGLISH

NEW DIMENSION OF OFFICE
Work. From Monday to Friday, usually eight hours a day. Many of us
always spend this time in the same
place, not infrequently – in an office.
What can we do to make this space
evoke positive associations?
As experienced recruiters often
underline, attractively arranged
and furnished office is excellent bait
for valuable candidates looking for
a friendly place conducive to pursuing
their careers. The first impression that
the office space makes on a potential
employee during the job interview
greatly influences their opinion about
the company.
AT WORK LIKE AT HOME
Several years ago, associations with
the word “office” weren’t particularly
positive. Office was perceived as a place
in which you needed to “endure” until
the eagerly awaited end of the workday.
Today, the reality is entirely different.
Office has become an ergonomic space
in which we not only work, but also have
fun, forge new relationships, develop our
passions, relax, satisfy our needs, and
even take care of natural environment.
In a word, it’s a place, to which we come
back with pleasure.
It can be achieved through furnishing
an office with a special series of
furniture, designed in accordance with
the idea of customization that consists in
adapting particular objects to individual
needs of a given place and employees.
Example? More often than not, we
associate relax and recreation with
resting at home, but it would be
worthwhile to take a break during work
too. After recharging our batteries, we
will return to our professional tasks with
considerably more energy, especially if
we can take advantage of a specifically
designated relax zone at our office.
The perfect choice for a place of this
type is relaxation furniture which
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more and more often resembles furniture designed for home.
The phenomenon is a telltale sign of the rising tendency to
familiarize work environment – a process that is conducive
to creating a friendly and cosy atmosphere. Specialists, on
the other hand, draw attention to its positive influence on the
results achieved by employees.
COMFORT = EFFICIENCY
As the survey carried out by the British Council for Offices
and Savills revealed, nearly 70% of young respondents
indicated a friendly design and a relax zone as the most
important features that contribute to increasing their
efficiency at work. Every detail counts – the colouring, the
choice of furniture, plants and accessories.
One of the first pioneer companies that provided such
working conditions for its employees was Google. Among
the facilities that the company’s employees have at their
disposal is a canteen with free meals, a climbing wall,
a gym, a skateboard room, a reading room, as well as
specially designated places for taking a nap or working in
the lying position.
The research shows that working in such a comfortable
environment can increase work efficiency by about 15%.
Additionally, employees identify themselves with their
employer to a considerably greater extent and are more
loyal. Moreover, relax zones have yet another important
role – they contribute to the integration of employees and
strengthen team relationships.
IN HARMONY WITH NATURE
Another interesting trend is the so-called biophilic design.
Biophila literally translates into “love for life and life forms.”
It manifests itself in a predilection for spending time in
natural environment. The Global Research into Biophilic
Design indicates that workplaces of this type are chosen most
willingly. Employees prefer to work by natural light, amongst
vegetation and cheerful colours, as well as in a place with
a view of the sea.
Designers and architects have started to look for new
solutions that would allow workplaces to satisfy the need of

communing with nature at least to some extent. What enjoys
growing popularity are organic forms, meant to be associated
with spontaneity and authenticity.
Design should not only refer to nature, but also stimulate
senses and excite imagination. The Human Spaces report
shows that as many as 88% of respondents observed a positive
influence of natural elements and patters used in the
arrangement of office spaces. Moreover, 77% of the same group
of respondents noticed an improvement in their relationships
with colleagues. The mere looking at walls with nature-related
decorations had a direct influence on the reduction of stress
and pain.
ARRANGEMENT “MADE TO MEASURE”
Taking specialists’ conclusions into account, companies
can provide their employees with exclusive and ergonomic
solutions. But first, people responsible for the office space
arrangement have to decide what options will best meet
individual needs of the place.
There are many options. Reputed producers offer the
possibility to customise the height of the backrest, frame
colours and fabrics, which gives a lot of creative space. By
choosing particular elements, we can change not only the
look of a given piece of furniture, but also its function. A great
example is the MESH collection produced by Fabryka Mebli
Biurowych MDD (Office Furniture MDD). A high backrest and
wide sides create a cosy place for relaxation, in isolation from
the surroundings. A low backrest, on the other hand, will be
perfect for less spacious offices, in which the small width of
the sofa will fulfil the functional requirements. What is also
important for both comfort and the image of a company are
seats produced with the utmost care and attention to detail.
All those pieces of furniture were created through
combining the tailoring craftsmanship with the precision
of large series technologies. Sofas and armchairs are often
accompanied by matching coffee tables and supplementary
desks. Thanks to several diameters of the tabletop and
varied heights, they can be put together in pairs or stand
separately, which facilitates the functional arrangement of
the office space.
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PRZEPIS NA

luksus

TEN APARTAMENT TO HISTORIA WIELKIEJ PRZYGODY. PRZEDE WSZYSTKIM DLATEGO,
ŻE POZA PROJEK TEM WNĘTRZA MIESZK ANIA ZAJĘŁAM SIĘ W NIM TEŻ TZW. INWESTORST WEM
ZASTĘPCZYM, CO OZNACZAŁO, ŻE ZAKRES MOICH OBOWIĄZKÓW BYŁ ZNACZNIE SZERSZY
NIŻ ZAZW YCZAJ. NIE ZAJMUJĘ SIĘ T YM CZĘSTO, ALE W DNIU, W K TÓRYM SIĘ POZNALIŚMY
WIEDZIAŁAM, ŻE INWESTOR BARDZO MI UFA I WARTO MU DOPOMÓC.
tekst: LUCYNA KOŁODZIEJSK A

zdjęcia: FOTO&MOHITO
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poprosił o marmur lub wapień, ale nie chcieliśmy tym
razem stosować często używanej barwy o nazwie
bianco carrara. Zaczęły się więc poszukiwania alternatywy. Pamiętam telefony do kamieniołomu w Turcji,
który miał wspaniały wapień w odcieniach szarości,
ale nie mógł nam zapewnić wystarczającej liczby slabów, czyli płyt kamiennych, których potrzebowaliśmy
do wyłożenia ścian łazienki i posadzek. Byłam już trochę podłamana długimi poszukiwaniami ideału, gdy
mój kamieniarz zadzwonił z informacją, że w składzie
kamienia pod Gdańskiem pojawiła się szara carrara.
Liczba slabów się zgadzała. Nie pozostało nam nic
innego poza zamówieniem kamienia, który dziś, w połączeniu z czernią i w otoczeniu stylizowanej ceramiki
i armatury, wygląda wprost rewelacyjnie.
Drzwi w mieszkaniu i zabudowy szaf powstały
według mojego autorskiego projektu. Inwestor znalazł
i własnoręcznie zakupił okucia do drzwi, w których –
powiem szczerze – jestem zakochana. Przepiękny detal
i dbałość o jakość wykonania. Garderoba również była
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ie jest on na co dzień mieszkańcem Trójmiasta,
więc rzeczywiście potrzebował takiej osoby jak
ja. Do dzisiaj pamiętam odbieranie właściciela
z lotniska i wspólny objazd po kilku najważniejszych
sklepach Trójmiasta, aby dobrać wszystkie elementy
układanki. To były męczące, ale owocne spotkania.
Spędziliśmy wspólnie dużo czasu na ustaleniach, co
zastosować we wnętrzu i jak to zdobyć.
Właściciel chciał, by wnętrze było bardzo luksusowe,
wręcz urządzone z przepychem, z mnogością dodatków
i wrażeniem, jakby panował tu pewien element barokowego horror vacui. Jako że inwestor nie mieszkał na
stałe w Trójmieście, wcale nie musiała to być przestrzeń, w której odpoczywa się po codziennej gonitwie
w zgiełku miasta. To raczej miejsce, w którym spędzamy luksusowy weekend nad morzem, możemy do niego
wrócić nad ranem po wizycie w sopockich klubach
i nadal czuć się jak w eleganckim lokalu.
Najwięcej czasu zajęło mi chyba znalezienie kamienia, którego użyłam w holu i łazience. Właściciel
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Do dzisiaj pamiętam telekonferencję, którą musieliśmy odbywać
w porze amerykańskiej (a więc 7 godzin wstecz) - na łączach mój
elektryk, inwestor, pan z USA i ja. Było trochę tłumaczenia,
ale finalnie telewizor wisi, a uchwyt działa. Było więc o co walczyć.
IN ENGLISH

RECIPE FOR LUXURY

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

spełnieniem prośby właściciela. Wspomniał mi
podczas jednej z wizyt, jak bardzo spodobała mu
się tapicerowana garderoba, którą widział kiedyś
w prasie. Chciałam zaprojektować więc wnętrze,
w którym półki i szuflady obite będą aksamitem,
a narożniki szuflad będą miały stylizowane okucia.
Sypialnia w apartamencie jest trochę spokojniejsza
niż jego pozostała część. Moim zamiarem było zaakcentowanie wspaniałego widoku za oknem – malowniczych wzgórz Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Życzeniem właściciela była z kolei możliwość oglądania telewizji. To zaowocowało nietypowym rozwiązaniem uchwytu do telewizora. Jest to obrotowy element
z mechanizmem na pilota, odchylający ekran od
ściany u wezgłowia łóżka w taki sposób, aby można go
było oglądać na leżąco. Sprowadzaliśmy go bezpośrednio z amerykańskiej firmy produkującej takie
rozwiązania i nie do końca wiadomo było, jak należy
go prawidłowo zamontować.

That apartment is a story of great adventure. Chiefly
because apart from the interior design I tackled also the
so-called “substitute investment,” which meant that the
scope of my duties was significantly wider than usual.
I don’t engage myself in it very often, but from the moment we met I knew that the investor put great trust in me
and it would be worth helping him.
Since he doesn’t live in Tricity on a daily basis, he really needed
a person like me. I can still remember picking up the owner
from the airport and our common excursion to several most
important shops in Tricity, so that we could select all elements
of the puzzle. Those were tiring yet fruitful meetings. We spent
a lot of time together on discussing what to use in the interiors
and how to acquire it.
The owner wanted the interior to be very luxurious,
sumptuous even, with panoply of accessories and the
impression of the baroque horror vacui. Since the investor
didn’t live in Tricity on a permanent basis, the apartment didn’t
have to be used for resting after a whole day spent in the hustle
and bustle of the city. Rather, it is a place, in which we spend
a luxurious weekend by the sea; a place to which we can return
early in the morning after a nightlong tour of clubs in Sopot and
still feel as if it was an elegant hotel.
What was probably most time-consuming was finding
the stone I applied in the hall and the bathroom. The owner
asked for marble or limestone, but we didn’t want to resort
to the commonly used colour variety called bianco carrara.
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Keeping this in mind, we began our search for an alternative.
I remember my calls to a quarry in Turkey which did have
exceptional grey-coloured limestone, but couldn’t provide the
sufficient number of slabs for us to be able to cover the walls
in the bathroom and the floors. The long search for the ideal
started to make me feel somewhat depressed, when suddenly
my stonemason called with the information that grey carrara
had appeared in a stone storehouse near Gdańsk. The
number of slabs was perfect too. The only thing left for us
to do was to purchase the stone that today – combined with
black elements and set against stylized earthenware and
fittings – looks simply spectacular.
Doors in the apartment, wardrobes and bookcases came to
life according to my original project. The investor found and

bought fittings to the doors, with which – frankly
speaking – I’m in love. Exquisite detail and superb
workmanship. The dressing room too was arranged
according to the owner’s wish. During one of
his visits, he mentioned his good impression of
an upholstered wardrobe he had once seen in a
magazine. That’s why I wanted to design an interior
in which shelves and drawers would be upholstered
with velvet, whereas the corners of the drawers
would have stylized fittings.
The bedroom is a little bit more peaceful than the
rest of the apartment. My objective was to emphasise
the spectacular view from the window – the
picturesque hills of Tricity Landscape Park. In turn,
the owner wished to be able to watch television.
It bore fruit in the shape of an unusual TV wall
mount on the wall at the head of the bed. It’s
a rotating element with a remotely controlled
mechanism that tilts the screen so that it can be
watched in the lying position. We purchased it
directly from an American company producing
such solutions, and we didn’t really know how to
mount it in a proper way.
I can still remember the teleconference we
held according to one of the American time zones
(in other words, 7 hours behind our time) – the
participants were my electrician, the investor, a man
from the USA and me. There was much explaining
involved, but in the end, the television was hung on
the wall and the wall mount worked like magic.
It was something worth fighting for!
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LOOKBOOK
NOWEJ KOLEKCJI
Łukasza Jemioła
NOWA KOLEKCJA MARKI ŁUK ASZ JEMIOŁ NA SEZON WIOSNA/L ATO 2017
WŁ AŚNIE UJRZAŁ A ŚWIATŁO DZIENNE. ZDJĘCIA NAJNOWSZYCH UBRAŃ
SĄ JUŻ DO OBEJRZENIA I KUPIENIA W BUTIK ACH. CO T YM RAZEM
ZASERWOWAŁ NAM ZNANY PROJEK TANT?

FOTOGRAF photographer: GOSIA TURCZYŃSK A/NEW ORDER WARSAW
ST YLIZACJA stylist: ALICJA WERNIEWICZ
MODELK A model: ANIA KISIEL/MODEL PLUS
MAKIJAŻE make-up: WILSON/WARSAW CREATIVES
FRYZURY hair: ADRIAN L ASOTA/L ASOTA HAIR DESIGN
PRODUKCJA production: SANDRA OSTANEK
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LOOKBOOK OF THE NEW COLLECTION
BY ŁUKASZ JEMIOŁ
A new collection by Łukasz Jemioł for the spring/
summer season 2017 has just seen the light of day.
Pictures of the newest clothes can already be seen
and bought in boutiques. What has the famous
designer regaled us with this time?
The latest Jemioł’s designs belong to the so-called sporty
elegance – a classic, somewhat sophisticated style with
an emphasis on comfort. Amongst airy clothes, based on
a simple shirt-like cut, we will find various combinations
of city look, suitable for every occasion. Long airy shirts
can be combined with simple jeans; dressing gowns and
shirtdresses can be worn on top, whereas oversize dresses
can be combined with flat shoes. On top, we can wear
a feisty bomber jacket, a striped jacket or a soft jumper.
What deserves attention are women’s suits, perfect for work
or formal outings. All the designer’s ideas can be found in
the lookbook of the newest collection, the pictures to which
were taken by Gosia Tuczyńska from New Order Warsaw.
“This lookbook reflects my concept of a modern woman,”
said Łukasz Jemioł. His new collection is available in
boutiques in Warsaw, Łódź and Poznań, as well as online at jemiol.com.
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ajnowsze projekty Jemioła to tak zwana sportowa elegancja – klasyczny, nieco wyrafinowany
styl z naciskiem na wygodę. Wśród zwiewnych
strojów, których bazą jest prosty, koszulowy krój, znajdziemy różne kombinacje miejskiego looku, odpowiednie na różne okazje. Długie, przewiewne koszule można
łączyć z prostymi dżinsami, szlafroki i szmizjerki
narzucić na wierzch, a oversize'owe sukienki łączyć
z obuwiem na płaskim obcasie. Na wierzch zarzucić
możemy przebojową kurtkę typu bomber, marynarkę w paski czy miękki sweter. Na uwagę zasługują też
kobiece garnitury, idealne do pracy tudzież na oficjalne
wyjście. Wszystkie propozycje od projektanta znajdziemy w lookbooku najnowszej kolekcji, do którego zdjęć
autorką jest Gosia Tuczyńska z New Order Warsaw.
Ten lookbook to moje wyobrażenie o współczesnej
kobiecie – powiedział Łukasz Jemioł.
Nowa kolekcja projektanta dostępna jest w jego butikach w Warszawie, Łodzi i Poznaniu oraz online na
jemiol.com.
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Port lotniczy

Szczecin Goleniów
im. NSZZ Solidarność

REGUL AR SECTION OF
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STAŁY DODATEK PORTU
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SZCZECIŃSKI
SIERPIEŃ

pełen atrakcji
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ZA NAMI TALL SHIPS RACES, FESTIWAL
FAJERWERKÓW PYROMAGIC, WIDOWISKO
WATERSHOW I PRESTART REGAT POLONEZA .
źródło: PORT LOTNICZY SZCZECIN- GOLENIÓW

D

wa weekendy i mnóstwo atrakcji pomiędzy nimi. Nikt
nie powinien mieć wątpliwości, że serce Szczecina
biło – i nadal bije – nad wodą. Najpierw spektakularne żaglowce, mnogość stref, festiwali i koncertów. Później strefa klubowa i kolorowe proszki. Na końcu zaś pokazy strażaków,
wielobarwne fajerwerki, wodne akrobacje, folkowo-elektroniczny klimat na scenie i wyścigi na wodzie.
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Szczecin po raz kolejny sprostał organizacji żeglarskiego święta – The Tall Ships Races a na pożegnanie nie
mogło być lepiej – sam Andrea Bocelli zaśpiewał „Time to
say goodbye”. Jedno jest pewne – mieszkańcy i turyści dobrze bawili się na tegorocznym zlocie żaglowców. Obfitość
atrakcji pozwalała zadowolić każdego z przybyłych na tę
imprezę plenerową.
Oczywiście głównym punktem programu były jednostki wodne, które można było zwiedzać, a nawet porozmawiać z załogami. Około stu jednostek z całego świata
zacumowało w Szczecinie, a około siedemdziesiąt z nich
wzięło udział w regatach, ścigając się po Bałtyku.
Program tegorocznych regat wypełniony był po brzegi.
Specjalnie na tę okazję do Szczecina przyleciał sam
Andrea Bocelli, by wystąpić u podnóża Wałów Chrobrego.
Dzień po koncercie włoskiego tenora na scenie głównej
odbyło się widowisko, podczas którego wystąpiły gwiazdy
znane z programu The Voice of Poland. Jeden po drugim
trwały festiwale, począwszy od Samba Port Festival,
w którego programie znalazły się m.in.: warsztaty taneczne i perkusyjne, przegląd zespołów sambowych oraz
koncert brazylijskich gwiazd, które mieszkają w Europie,
po Festiwal Smaków Food Tracków, gdzie można było
spróbować przekąsek z całej Polski. Nie zabrakło też
Festiwalu Rzeźby w Piasku czy Festiwalu Orkiestr
Dętych. Dla najmłodszych została przygotowana Strefa
Dziecięcych Atrakcji oraz Wesołe Miasteczko. W zależności od preferencji spędzania czasu wolnego powstała
również strefa sportu na Wyspie Grodzkiej oraz strefa
chilloutu na Bulwarze Gdyńskim. Organizatorzy zadbali
o to, by turyści nie wrócili do domów z pustymi rękoma –
specjalnie dla nich odbyły Jarmark Europejski i Jarmark
pod Żaglami, na których można było posmakować potraw
z całej Europy i kupić pamiątki marynistyczne.
Zaledwie trzy dni po zakończeniu finału regat TSR, 10
i 11 sierpnia, odbyła się 10. edycja Pyromagic – zachwycające pokazy ognia, światła i dźwięku. Z okazji jubileuszu
wydarzenia w Szczecinie zmierzyli się najlepsi z najlepszych – zwycięzcy Pyromagic z ostatnich czterech lat.
O Platynową Magnolię walczyły firmy z Austrii, Belgii,
Luksemburga oraz Szwajcarii. Widowiskowej rywalizacji
firm pirotechnicznych towarzyszył festiwal muzyczny

IN ENGLISH

ATTRACTION-PACKED AUGUST IN SZCZECIN
In August, we had the chance to enjoy the Tall
Ships Races, the Pyromagic fireworks festival,
Water Show Szczecin, as well as the prestart of
the Baltic Polonez Cup Race.
Two eventful weekends and a multitude of attractions
during the weekdays. No one could possibly have any
doubts that the heart of Szczecin beat – and still beats –
by the water. First, the spectacular tall ships, a panoply
of zones, festivals and gigs. Then clubs. And finally the
Firefighter Combat Challenge, colourful fireworks, water
acrobatics, electronic folk on stage and races on water.
Yet again, Szczecin was equal to the task of
organizing the Tall Ships Races, and the finale of this
sailing festival couldn’t have been better – the great
Andrea Bocelli sang “Time to Say Goodbye.” One thing
is certain – this year’s rally was immensely enjoyed
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Szczecin Music Live, a na scenie u podnóża Wałów
Chrobrego wybrzmiały dźwięki muzyki elektronicznej.
Z szacunków organizatorów i służb wynika, że we
wszystkich wydarzeniach wzięło udział łącznie ponad
2 miliony mieszkańców Szczecina i turystów. Taka
liczba w ciągu wszystkich dni przewinęła się m.in. przez
Wały Chrobrego, Łasztownię, bulwary, Wyspę Grodzką
i wszystkie miejsca wydarzeń towarzyszących.
Sierpniowy finał regat The Tall Ships' Races
i Pyromagic, dzięki szczecińskiemu lotnisku odwiedziło niemal 5,5 tysiąca turystów, zostawiając
w Szczecinie i regionie Pomorza Zachodniego prawie 10
milionów złotych. Największą liczbę turystów zagranicznych zanotowaliśmy z Norwegii, Wielkiej Brytanii
i Irlandii, natomiast dzięki połączeniom PLL LOT via
Warszawa na zlot żaglowców przybyli turyści z 23
miast europejskich oraz m.in. z Los Angeles, Nowego
Jorku, Tokio, Seulu, a nawet odległej Nowej Zelandii.
W ruchu krajowym dominowali turyści z Warszawy,
Krakowa i Rzeszowa.
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both by citizens of Szczecin and tourists. The number
of attractions was more than enough to satisfy every
guest who came to attend this outdoor event.
Of course, the main attraction were the ships –
everyone had the chance to go inside and even talk with
the crews. About one hundred units from all over the
world moored in Szczecin, and about seventy of them
took part in the races, competing on the Baltic Sea.
The schedule of this year’s races was packed to
capacity. Specifically for this occasion, Andrea Bocelli
came to Szczecin to perform at the foot of Chrobry
Embankment. The next day after the concert of the
Italian tenor, on the main stage, we had the chance
to appreciate performances of stars known from the
TV show “The Voice of Poland.” Meanwhile, there
was a wide range of festivals, such as the Samba Port
Festival at which we could participate in dance and
drum workshops, watch performances of samba
dance groups, and attend a concert of Brazilian stars
living in Europe. Yet another interesting festival was
the Flavour Festival of Food Tracks, during which we
could taste snacks from every corner of Poland.
Of course, we can’t forget about the Sand
Sculptures Festival and the Brass Bands Festival. For
the youngest participants, the organizers prepared

the Kids’ Zone and a funfair. Depending on their favourite
pastimes, all attendees could visit a sports zone on the
Grodzka Island or the chillout zone on Gdynia Boulevard.
The organizers made sure that tourists wouldn’t have to go
back home empty-handed – we could visit the specially
opened European Fair and the Fair Under Sails, at which
you could eat dishes from the entire Europe and buy searelated souvenirs.
As soon as three days after the Tall Ship Races, on
10 and 11 August, we could attend the 10th edition of
Pyromagic – a breathtaking show combining fire,
light and sound. On the occasion of the event’s round
anniversary, the city hosted a competition between
the best of the best – winners of last four editions
of Pyromagic. Companies from Austria, Belgium,

Luxembourg and Switzerland competed for the Platinum
Magnolia. This spectacular competition between
the pyrotechnical companies was accompanied by
the Szczecin Music Live Festival, whereas sounds of
electronic music could be heard from the stage at the foot
of Chrobry Embankment.
According to the estimates of the organizers and policing
services, the events were attended by over 2 million
people in total, including both citizens of Szczecin and
tourists, who visited Chrobry Embankment, Łasztownia,
boulevards, the Grodzka Island and other places where
accompanying events took place.
Thanks to the airport in Szczecin, the August finale of the
Tall Ships Races and Pyromagic fireworks festival were
visited by almost 5 500 tourists, who left nearly 10 million
Polish zlotys in Szczecin and the entire region of Western
Pomerania. The greatest number of foreign tourists came
from Norway, the UK and Ireland, whereas thanks to flights
via Warsaw offered by LOT Polish Airlines, the sailing
event was attended by tourists from 23 European cities, as
well as from Los Angeles, New York, Tokyo, Saul and New
Zealand. When it comes to Poland, the greatest number of
tourists came from Warsaw, Cracow and Rzeszow.
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HUB LOTNICZY W WARSZAWIE
W TRADYCYJNYM SYSTEMIE LOTNICZYM
NORMĄ SĄ PRZESIADKI. DZIĘKI PORTOM
WĘZŁOW YM PASAŻEROWIE LOTNISK
REGIONALNYCH MOGĄ UDAĆ SIĘ W DALSZĄ
PODRÓŻ Z INNEGO LOTNISK A, UNIK AJĄC PRZY
OK AZJI WIELU FORMALNOŚCI.
źródło: PORT LOTNICZY SZCZECIN- GOLENIÓW
zdjęcia: PIX ABAY.COM

P

olskim portem węzłowym jest lotnisko „Okęcie”
w Warszawie, do którego ze Szczecina można dostać
się trzy razy dziennie. Stamtąd z Liniami Lotniczymi
LOT można się dostać na trzy kontynenty.
Jak? To proste! Kupując bilety z Goleniowa przez
Warszawę, wszystkie niezbędne dokumenty otrzymujemy już
w Szczecinie, gdzie nadajemy bagaż na całą podróż. W stolicy
mamy czas na spokojną przesiadkę, podczas której możemy
rozprostować nogi, napić się kawy czy zjeść coś dobrego.

KTO MA SMAKA NA WIELKIE JABŁKO?
Nieważne, ile by się pisało o Nowym Jorku – nadal będzie za
mało. Ogromne drapacze chmur, wielkie muzea, jasne światła Broadway'u, wspaniałe parki, najlepsze centra handlowe
i niezwykła atmosfera. Miasto żółtych taksówek ma do
zaoferowania mnóstwo wspaniałych atrakcji.
Do darmowych i obowiązkowych miejsc należy Central
Park, który jest sercem Nowego Jorku. 25 tysięcy drzew
(w tym największe skupisko amerykańskich wiązów na
Wschodnim Wybrzeżu), siedem stawów, m.in. gigantyczny
The Reservoir o powierzchni 43 hektarów, a tuż obok olbrzymi trawnik – The Great Lawn, na którym latem odbywają
się koncerty. W Parku znajdziemy również ZOO, a nawet
pole truskawek, założone przez Yoko Ono dla upamiętnienia
Johna Lennona. Pewne jest to, że każdy turysta rozpozna tutaj swoje ulubione miejsca znane z licznych hollywoodzkich
produkcji filmowych.
Brooklyn Bridge łączy dwie znane nowojorskie dzielnice –
Manhattan i Brooklyn. Jest to miejsce spotkań i obowiązkowy punkt do zrobienia zdjęć oraz spaceru niemal dwukilometrową trasą, z której można podziwiać panoramę miasta.
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Kolejnym kultowym miejscem jest Times Square,
miejsce zwane „skrzyżowaniem światła”. Plac słynie
ze znajdujących się na nim gigantycznych reklam,
kilkudziesięciu teatrów, a także ekskluzywnych
hoteli, restauracji, sklepów i corocznej hucznej celebracji Sylwestra.
Statua Wolności, która była darem narodu francuskiego w czasie wojny o niepodległość Stanów
Zjednoczonych jest symbolem Nowego Jorku. Mierzy
46,5 metra wysokości, a jej korony można podziwiać
panoramę na Manhattanu.
Zwiedzając Nowy Jork, warto wybrać się do
przynajmniej jednego spośród licznych muzeów.
Metropolitan Museum of Art to jeden z największych
tego typu obiektów na świecie. Założone w 1870 roku
muzeum liczy ponad dwa miliony dzieł, obejmujących ponad pięć tysięcy lat rozwoju kultury różnych
cywilizacji. Każda ze znajdujących się tu galerii tematycznych kryje prawdziwe bogactwo. W muzeum
obowiązuje stawka sugerowana za bilet, co oznacza,
że możemy zapłacić mniej, jeśli o to poprosimy. Na
dachu budynku znajduje się ogród (czynny od maja
do października), z którego można podziwiać piękny
widok na Central Park i panoramę Nowego Jorku.
Skoro o tarasach widokowych mowa, należy
wspomnieć dwa: Empire State Building oraz Top
of The Rock w Rockefeller Center. Niezaleznie od
tego, który wybierzemy, widok nas nie zawiedzie.
Wieżowiec Empire State Building posiada jeden
z najbardziej popularnych zewnętrznych tarasów
widokowych na świecie. Turyści mogą wjeżdżać na
86 oraz 102 piętro tego wspaniałego obiektu, by móc
zobaczyć „stolicę świata” z góry. Top of The Rock
w Centralnym budynku Rockefeller Center również
oferuje taras widokowy z panoramicznym widokiem
na Nowy Jork. Z 70 piętra budynku można podziwiać
m.in. wspomniany Empire State Building.
Największy dworzec kolejowy na świecie pod
względem liczby peronów to wybitne dzieło w stylu
beaux arts. Grand Central to nie jest jednak zwykły
dworzec, to również centrum handlowe oraz popularne miejsce spotkań nowojorczyków.
Nowy Jork dostępny jest codziennie z LOT Polish
Airlines. Nasz narodowy przewoźnik oferuje loty do
Newark oraz na słynne JFK.

for the entire trip. In the capital of Poland, we have some time
before our next plane, so we can use it to stretch our legs, drink
a cup of coffee or eat something delicious.
WHO WANTS TO TASTE THE BIG APPLE?
Nieważne, ile by się pisało o Nowym Jorku – nadal będzie za No
matter how much is written about New York, it still will be too
little. Giant skyscrapers, enormous museums, bright lights of
Broadway, fabulous parks, great shopping centres and unusual
atmosphere. Indeed, the city of yellow cabs has a lot to offer.
One of mandatory places which we can visit for free is
Central Park, the beating heart of New York. It’s a sight to
behold – twenty-five thousand trees (including the biggest
clump of white elms on the East Coast), seven ponds (including
the gigantic Reservoir covering 43 hectares), and the Great
Lawn which is the site for many concerts, especially in
summer. The park also houses a zoo and the Strawberry
Fields memorial established by Yoko Ono in commemoration
of John Lennon. One thing is certain – in Central Park, every
tourist will recognize their favourite places from numerous
Hollywood productions.
The Brooklyn Bridge connects two famous boroughs of New
York – Manhattan and Brooklyn. This popular and frequently

IN ENGLISH

AIRLINE HUB IN WARSAW
In a traditional flight system, changing planes
is the norm. Thanks to hub airports, passengers
using the services of regional airports can
embark on a further journey from another airport,
at the same avoiding many formalities.
In Poland, the role of hub airport is assumed by the
“Okęcie” airport in Warsaw, to which you can get
three times a day from Szczecin. From there, with
LOT Polish Airlines, you can reach three continents.
How? It’s simple! As we buy tickets from Goleniów
via Warsaw, we receive all necessary documents
already in Szczecin, where we check in our luggage

więcej na w w w.any where.pl

from which we can admire the beautiful view of
Central Park and the panorama of New York.
As far as observation decks are concerned, two
places are particularly noteworthy – the Empire State
Building and the Top of the Rock at Rockefeller Center.
Whichever we’ll choose, the views definitely won’t let
us down. The Empire State Building houses one of the
most popular outdoor observation decks in the world.
Tourists can take an elevator to the 86th and 102nd floor
of this exceptional object to see “the Capital of the World”
from above. The Top of the Rock atop 30 Rockefeller
Plaza at Rockefeller Center is yet another observation
deck offering the panoramic view of New York. From the
70th floor of the building, we can admire (among other
things) the abovementioned Empire State Building.
Built in the Beaux-Arts style, Grand Central Terminal
is the biggest railroad terminal in the world when
it comes to the number of platforms. It also houses
numerous shops and restaurants, and constitutes
a popular meeting point for New Yorkers.
New York is available daily with LOT Polish Airlines.
The Polish flag carrier offers flights to Newark Airport
and the famous JFK.
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photographed meeting place is an almost 2-kilometrelong construction from which we can admire the beautiful
panorama of the city.
Another popular tourist destination is Times Square,
nicknamed “the Crossroads of the World.” The place is known
for its enormous billboards, several dozen theatres, as well
as luxurious hotels, restaurants and the annual pompous
celebration of New Year’s Eve.
The Statue of Liberty, a gift from the people of France to the
people of the United States that was dedicated several years
after the American Civil War, is the symbol of New York. It is
46,5 metres in height, and from its crown we can admire the
view of Manhattan.
Visiting New York, we should definitely go to at least one
of numerous museums. The Metropolitan Museum of Art is
one of the biggest objects of this type in the world. Founded
in 1870, the museum boasts over 2 million pieces of art
encompassing more than five thousand years of cultural
development of various civilizations. Each of the theme
galleries contains a genuine wealth of exhibits. The museum
has a recommended admission price, which means that
if we ask, we can pay what we want. On the roof of the
museum, we can find a garden (open from May to October),
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KIERUNKI DESTINATIONS
1
2
3
4
5
6

KRETA
KORFU
ALBANIA
CZARNOGÓRA
BOŚNIA I HERCEGOWINA
CHORWACJA

SZCZECIN

CHORWACJA
BOŚNIA I HERCEGOWINA
CZARNOGÓRA
ALBANIA
KORFU

KRETA
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WA R S Z AWA

LONDYN LUTON     WIZZ AIR
DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

LONDYN STANSTED     RYANAIR
DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

1...5..

16:40

17:10

2162/3

A320

..3....

17:45

18:15

2162/3

A320

WARSZ AWA     PLL LOT

DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

1.3456.

08:25

08:55

LO3931/2

......7

20:35

21:00

FR2466/7

737

.2.....

09:10

09:40

LO3931/2

Q400

.2.....

17:05

17:30

FR2466/7

737

12345.7

20:35

21:05

LO3935/6

Q400

1.34.6.

18:45

22:30

FR2466/7

737

1234567

14:25

14:55

LO3933/34

Q400

....5..

17:45

21:50

FR2466/7

737

DUBLIN     RYANAIR
DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

Q400

NOWOŚĆ WARSZ AWA     RYANAIR
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

1.34.6.

22:05

19:10

FR2361/2

737

1......

11:50

12:20

FR5322/3

737

......7

14:10

11:15

FR2361/2

737

....5..

13:35

14:00

FR5322/3

737

.2.....

19:20

19:00

FR2361/2

737

....5..

21:25

18:10

FR2361/2

737

OSLO GARDERMOEN     NORWEGIAN
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

.2.....

13:30

13:55

DY1014/5

737

…..6.

10:45

11:10

DY1014/5

737

BERGEN     WIZZ AIR
DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

.2...6.

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

PRZYLOT
ARRIVAL

18:45

OSLO TORP     WIZZ AIR
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS
ILUSTR: NIKY 002 – FOTOLIA.COM

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

19:20

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

W62152/1

A320

LIVERPOOL     RYANAIR
TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

PRZYLOT
ARRIVAL

ODLOT
DEPARTURE

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

...4...

18:50

19:20

W6 2159/60

A320

......7

10:50

14:35

FR7111/12

737

......7

17:35

18:05

W6 2159/60

A320

...4...

11:35

12:00

FR7111/12

737

STAVANGER     WIZZ AIR
DNI TYGODNIA
WEEK DAYS

.2...6.

PRZYLOT
ARRIVAL

10:05

ODLOT
DEPARTURE

10:35

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

W62155/6

EDYNBURG     RYANAIR OD 02/11/2017
TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

A320

DNI
TYGODNIA
WEEK DAYS

...4.6.

PRZYLOT
ARRIVAL

18:25

ODLOT
DEPARTURE

22:10

NR REJSU
FLIGHT
NUMBER

FR1059/60

TYP
SAMOLOTU
PLANE TYPE

737

POD KONIEC MARC A ( W Z ALEŻNOŚCI OD KIERUNKU) ZMIANA ROZKŁ ADU NA OKRES LETNI
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INTERNET

AIRPORT

TA XI

www.airport.com.pl
www.facebook.com/SzczecinAirport

• SZCZECIN/ KOSZALIN
INTERGLOBUS TOUR

Airport Taxi Group

Rezerwacja biletów telefonicznie pod

Tel.: +48 914 817 690

www.twitter.com/SzczecinAirport
www.szczecinairport.blog.pl

DOJA ZD SAMOCHODEM BY CAR

www.youtube.com/user/SzczecinAirport

Z kierunku Szczecin – Trasa S6

www.pl.pinterest.com/airport0237/
ADRES ADDRESS

numerami: / Tickets can be booked
by Telephone:
Tel.: +48 914 850 422

i droga krajowa E28 / From Szczecin –S6

Fax.: +48 914 340 283

Expressway and E 28 road

biuro@interglobus.pl

Z kierunku Koszalin – Trasa 6/E28 / From
Koszalin –6/E28 road

BUS LOT

Sp. z o.o. / Szczecin Goleniow Airport Ltd.

Z kierunku Gorzów Wielkopolski – Trasa

Bus odjeżdża 15 minut po lądowaniu

ul. Glewice 1a, 72-100 Goleniów

S3 i E28/S3 / From Gorzów Wielkopolski –

samolotu. Bilety do nabycia u kierowcy

Tel.: +48 914 817 400

S3 Expressway and E28/S3 road

przed odjazdem autobusu. Koszt przejazdu

Port Lotniczy Szczecin Goleniów

www.airport.com.pl

na trasie do/z Szczecina - 25 zł. / Departure

MINIBUSY DO / Z PORTU
LOTNICZEGO / MINIBUS

PUNK T INFORMACJI LOTNISKOWEJ
AIRPORT INFORMATION POINT

from the Airport to Szczecin 15 minutes
after landing. Bus tickets available from

• KOSZALIN / KOŁOBRZEG

driver before departure. Ticket price to/from

AIR-TRANSFER.PL

Tel.: +48 481 74 00
Email: info@airport.com.pl
GG: 23336639

Szczecin – 25 PLN.

Rezerwacja biletów telefonicznie pod numerami / Tickets can be booked by Telephone:

CENTRUM OBSŁUGI PODRÓŻ Y
TRAVEL SERVICE CENTRE
Sprzedaż biletów lotniczych i ofert tury-

Ze Szczecina mikrobus odjeżdża spod biu-

Tel.: +48 512 370 778

ra LOT (al. Wyzwolenia 17) 90 minut przed

Tel.: +48 502 323 396

wylotem. Bilety do nabycia u kierowcy oraz

Tel.: +48 947 110 510

pod numerem telefonu:

www.air-transfer.pl

+48 504 188 737. / Minibus departs from the

stycznych/ Ticket selling point

LOT office in Szczecin (al. Wyzwolenia 17)
AN-JAN

Tel.: +48 481 75 05

90 minutes before plane departure. Bus

Tel.: +48 481 76 25

Rezerwacja biletów telefonicznie

tickets available from bus driver and can

E-mail: biuropodrozy@airport.com.pl
GG: 6364857

pod numerami / Tickets can be booked

be booked by Telephone: +48 504 188 737.

ZAGINIONY BAGA Ż LOST & FOUND
Welcome Airport Service

by Telephone:

PKP

Tel.: +48 943 531 052
Tel.: +48 501 525 081

Stacja Port Lotniczy Szczecin- Goleniów

www.anjan.pl

w kierunku Szczecina lub Kołobrzegu.

Tel.: +48 481 75 03

Rozkład odjazdów oraz przyjazdów pociągów na stronie www.pkp.pl
Station Airport Goleniów towards Szczecin

PARKING ZIELONY

C A R PA R K G R E E N
CENNIK CAR PARK FEES

and Kołobrzeg.
Schedule available at www.pkp.pl.

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

PIERWSZ Y DZIEŃ FIRST DAY

25 PLN

DRUGI DZIEŃ SECOND DAY

15 PLN

TRZECI DZIEŃ THIRD DAY

PARKING     CAR PARK RED / 24 H
CENNIK CAR PARK FEES

PIERWSZE 10 MINUT FIRST TEN MINUTES

FREE

UP TO 1 HR

7 PLN

DO 2 GODZIN UP TO 2 HR

9 PLN

K A ŻDA NASTĘPNA GODZINA EVERY FOLLOWING
OUR

2 PLN

15 PLN

PIERWSZ A DOBA FIRST DAY

53 PLN

PIERWSZ Y T YDZIEŃ FIRST WEEK

89 PLN

DWA T YGODNIE SECOND WEEK

124 PLN

K A ŻDA NASTĘPNA DOBA EVERY FOLLOWING
DAY

30 PLN
/ DAY

TRZ Y T YGODNIE THIRD WEEK

150 PLN

K A ŻDY NASTĘPNY T YDZIEŃ EVERY FOLLOWING WEEK

20 PLN

DO GODZINY

AFTER PAYING IN AN AUTOMATIC CASH MACHINE YOU WILL BE GIVEN 15 MINUTES TO EXIT THE
PARKING.

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.
Dla pasażerów wylatujących czarterem turystycznym rabat 20%. / 20% discount for passengers of tourist charter flight.
Przykładowe ceny po rabacie: / Example fees with discount:
postój 7 dni / 7 days parking – 72 PLN
postój 14 dni / 14 days parking – 100 PLN

więcej na w w w.any where.pl

BOHATER hero
75

więcej na w w w.any where.pl

