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ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ 

Reżyser, scenarzysta, pisarz, 
dramaturg i dziennikarz. Autor 
największych polskich hitów ko-
mediowych w XXI w. W 2015 roku 
Saramonowicz wydał bestselle-
rową powieść „Chłopcy".

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

GRZEGORZ 
KAPLA 

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. 

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. 

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

Pisarz, scenarzysta, grotołaz, fe-
lietonista, fan piłki nożnej. Laureat 
Nagrody Literackiej Nike. Człowiek 
o wielu pasjach. Z nami będzie dz-
ielił się tą filmową, co miesiąc pole-
cając jeden obraz wart obejrzenia.

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.

MONIKA
SZAŁEK

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

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.

JAKUB
MILSZEWSKI

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

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. 

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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.

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

MATEUSZ 
KUSZNIEREWICZ

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

ENGLISH A working man and a dre-
amer. Most of you know him as a sa-
ilor 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.
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GRZEGORZ 
MAŁECKI

Mówi o sobie „aktor wyłącznie 
teatralny". Od osiemnastu lat 
związany Teatrem Narodowym 
w Warszawie. W rankingach kryty-
ków znajduje się w ścisłej czołówce 
najważniejszych aktorów polskiego 
teatru w XXI w. 

ENGLISH Says that he is "exclu-
sively a theatre actor", for many 
years now working with the Na-
tional Theatre in Warsaw. He is at 
the very top of the critics' ranks of 
21st century Polish theatre actors. 

KATARZYNA
ZDANOWICZ 

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

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

 ANYWHERE.PL

  LOTNISKOWA PLATFORMA MEDIALNA

N A S I  A U T O R Z Y

ALEKSANDRA 
BUDKA 

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

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.

SYLWIA 
GUTOWSKA

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

ENGLISH She talks, writes and ed-
its. She is interested in high, mid-
dlebrow and low culture because 
she is a true (post)humanist. She 
claims there is nothing better than 
a good book except for MC Ham-
mer’s video clips. 

TOMASZ 
SOBIERAJSKI

Socjolog z zawodu i z pasji. Wy-
trawny badacz społecznych zjawisk 
i kulturowych trendów. Naukowiec 
3.0 nie bojący się trudnych wyz-
wań, międzynarodowej współpracy 
i interdyscyplinaroności. 

ENGLISH A sociologist by profes-
sion 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.

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'. 

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

Aktor teatralny, filmowy i tele-
wizyjny. Reżyser, felietonista. 
Związany z Nowym Teatrem 
Krzysztofa Warlikowskiego.

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

JAKUB 
FIREWICZ

Aktor “jeszcze” młodego pokolenia. Po 
latach wyczekiwania, że zagra Hamleta, 
z nudów “odkopał” Petera Sellersa i 
Monty Pythona i stwierdził, że jego 
miłością jest komedia. Dotychczas 
znany głownie widzom teatralnym,.

ENGLISH an actor of a ‘still’ young 
generation. After years of waiting to 
play Hamlet, out of boredom he ‘dug 
out’ Peter Sellers and Monty Python 
and decided that his heart belonged 
to comedy. He was famous mostly 
among theatre-goers.
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PEWNEGO DNIA, GRAJĄC NA WARSZAWSKIEJ STARÓWCE, ZAROBIŁ NA 
BILET LOTNICZY DO KOPENHAGI, GDZIE WÓWCZAS STUDIOWAŁ. MA W SOBIE 
TYLE UROKU, ŻE MÓGŁ TO BYĆ BILET NAWET NA KONIEC ŚWIATA. LAUREAT 
MATEUSZA TRÓJKI ZA NAJLEPSZY DEBIUT JAZZOWY W 2017 ROKU. 
ABSOLUTNA OSOBOWOŚĆ I WSPANIAŁY MŁODY ARTYSTA. NARODZIŁA SIĘ 
NOWA GWIAZDA. NAZYWA SIĘ KUBA WIĘCEK.
TEKST Aleksandra Budka ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz

          D L AC Z E G O  K T O Ś   
M I A Ł BY  PR Z YJ Ś Ć 
NA  MÓJ  KONC E RT ?

D L A C Z E G O  K T O Ś  M I A Ł B Y  P R Z Y J Ś Ć  N A  M Ó J  K O N C E R T ?



Czy szkół słuchania jazzu jest wiele, czy obowiązuje 
pewien kanon, według którego trzeba słuchać 
muzyki w ten, a nie inny sposób?
Na pewno muzycy słuchają jazzu inaczej niż ci, którzy 
nie mają z tym gatunkiem nic wspólnego. Oczywiste 
jest, że muzycy analizują, wyciągają z muzyki coś, 
czym mogą się zainspirować, czego mogą się nauczyć. 

Dla „zwykłych” ludzi w jazzie jest na tyle dużo infor-
macji, że ciężko je wszystkie przyswoić. Słuchacze 
szukają emocji. Ważna jest także logika. Jeśli muzy-
ka jest chaotyczna, ciężko jest się z nią utożsamić. 
Powtarzalność, nawiązywanie do kanonów, artystów 
czy kompozycji, pomaga słuchać jazzu.

Jazz wymyka się jednak słowom. Słuchanie utworów 
z tekstem jest dla amatorów dużo łatwiejsze. 
Podobnie jest z każdą muzyką, w której nie ma słów. Te 
pomagają ją przecież zrozumieć, a kiedy ich nie ma, 
muzyka staje się kompletnie abstrakcyjna. Ale za-
równo w muzyce techno, jak i klasycznej często nie 
ma tekstu. Każdy z tych gatunków ma jednak coś, co 
pozwala nam do niego dotrzeć. W techno jest to pew-
nie jakiś beat, trans, w klasyce jest melodia, różnorod-
ność orkiestracji, a w jazzie przede wszystkim chodzi 
o interakcję i chemię między muzykami, która dotyka 
słuchaczy. Inaczej słucha się jazzu na żywo, a inaczej 
w domu z płyty.

W  JA ZZ I E  PR Z E DE 
WS Z YS T K I M  C HODZ I  

O  I N T E R A KC J Ę 
I  C H E M I Ę  M I Ę DZ Y 

M UZ Y K A M I ,  KT ÓR A 
D O T Y K A  S ŁUC H AC Z Y.
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KUBA WIĘCEK - saksofonista i kompozytor, urodzony 1994 roku 
w Rybniku. Student prestiżowego Rhythmic Music Conservatorium 
w Kopenhadze. Koncertował niemalże w całej Europie, Ameryce 
Północnej oraz Azji. Współpracował z Mikiem Sternem, Ralphem 
Alessim, Giladem Hekselmanem oraz wieloma innymi. W wieku siedmiu 
lat rozpoczął naukę w klasie wiolonczeli, którą cztery lata później 
porzucił dla saksofonu. W 2017 roku w legendarnej serii „Polish Jazz” 
ukazał się jego debiutancki album „Another Raindrop”.

Ile w jazzie jest techniki, a ile psychologii?
To zależy od człowieka. Uczymy się być coraz 
bardziej sobą, to samo jest w muzyce. Musimy 
pozwolić na to, by osobowość na scenie jak 
najbardziej była wypełniona nami, tym, co 
czujemy w danym momencie, a nie pustymi 
technikami i tym, co ćwiczyliśmy w domu. 
Technika pozwala być lepszym psycholo-
giem, a psychologia ułatwia dotarcie do ludzi.

W jaki sposób przenosi się swoją 
osobowość na instrument?
Ważne jest, aby eksperymentować, nie koń-
czyć prób na tym, że znalazło się jeden sposób 
na wyrażenie siebie. Na przykład umieć za-
grać melodię na dziesięć różnych sposobów. 
Można wtedy tej formie nadać różną treść. 
Próbować, próbować, próbować. Wiele osób 
nie dochodzi do tego punktu. Tak samo w ży-
ciu – ważne, żeby poszperać trochę głębiej.

D L A C Z E G O  K T O Ś  M I A Ł B Y  P R Z Y J Ś Ć  N A  M Ó J  K O N C E R T ?
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Ostatnio bardzo popularne w świecie jazzu są duńskie 
uczelnie.
Kiedy zainteresowałem się muzyką jazzową, trafiłem 
na warsztaty, w których brali udział muzycy z akademii 
polskich i duńskich. Doznałem szoku, bo ci ze szkół 
duńskich robili coś, co dużo bardziej mnie zaintere-
sowało. Opowiadali, że są tam wręcz zmuszani do kre-
atywności, do komponowania, szukania własnego głosu. 
Zapragnąłem być częścią tego. Razem ze mną zdawało 
jeszcze kilku moich kolegów. Środowisko w Polsce ma 
ten plus, że wszyscy się znają. Spotykamy się na warsz-
tatach i konkursach, ale coraz więcej ludzi wyjeżdża 
właśnie do Danii. Nie jest jednak prosto tam się dostać. 
Ale znam też takich, którzy się na tej szkole zawiedli. Nie 
nauczymy się tam bowiem więcej techniki. Na jednych 
z pierwszych zajęć moim zadaniem było zagranie na in-
strumencie, na którym nigdy nie grałem i skomponować 
na nim utwór! Uczy się tam bycia kreatywnym w małych 
rzeczach – nie musisz umieć wszystkiego, ale spróbuj 
stworzyć muzykę. Poza tym rówieśnikami w tej szkole są 
nie tylko muzycy jazzowi, ale też robiący pop, elektroni-
kę czy muzykę awangardową. Każdy robi coś innego, nie 
jest wykluczone, że mój kolega perkusista, z którym wła-
śnie grałem standardy jazzowe, wieczorem zagra kon-
cert z zespołem, w którym śpiewa i gra na syntezatorach. 
Ja akurat nie śpiewam. (śmiech)

Skoro znamy już ten sekret, dlaczego nie przenieść go 
do nauczania w Polsce?
W Polsce coraz bardziej się do tego dąży, ale system 
szkolnictwa na to nie pozwala. Zmienimy to pewnie 
za dziesięć czy dwadzieścia lat, ale tych systemowych, 
sztywnych ram nie da się póki co obejść.

Czy możemy zdefiniować, czym jest jazz polski, 
duński, a czym amerykański?
O tych nazwach decydują korzenie. Jazz polski nigdy 
nie miał tradycji jazzowej, takiej jak w znaczeniu ame-
rykańskim. Dziwię się, że na polskich uczelniach uczy-
my się amerykańskich standardów. Mamy tylu świet-
nych kompozytorów przedwojennych, ich kompozycje 
były grane nawet na Broadwayu. Moglibyśmy uczyć się 
polskich standardów z amerykańską wiedzą na temat 
improwizacji, ale niestety tak się nie dzieje. W Polsce 
rozpoznawalność muzyki improwizowanej zaczęła się 
od czasów Komedy, który był bardzo awangardowy jak na 
swoja epokę. Kiedy w tym samym czasie w Nowym Jorku 
grano w sposób bardzo amerykańsko-jazzowy, Komeda 
tworzył inaczej. Z kolei do Danii w latach 60. sprowa-
dzano właśnie muzyków amerykańskich po to, aby gra-
li z tamtejszymi muzykami i uczyli ich amerykańskiej 
tradycji. Zatem dziś w Danii młodzi bardzo inspirują się 
właśnie jazzem amerykańskim, co jest naturalne, bo 
otrzymali go z pierwszej ręki. 

Pod szyldem „Polish Jazz” pierwszy raz od 28 lat 
wydaje płytę debiutant. To twój album – „Another 
Raindrop”. Wykonanie jest światowe, ale słychać 
także polski folklor.
To coś, co zawsze było mi bliskie. Choć nie słuchałem ni-
gdy dużo polskiego folkloru, on jest w mojej krwi. Coraz 

bardziej się nim interesuję. Wydaje mi się, że z nim się 
chyba rodzimy. Zresztą to nie tylko muzyka, ale i cała 
kultura. To stroje ludowe, tańce. Sam nawet tańczy-
łem w jednej z takich grup w rodzinnym Rybniku, 
ale wtedy bardzo się tego wstydziłem, byłem bardzo 
młody. (śmiech)

Czym musi być okupione dzieciństwo chłopaka, który 
mając niewiele ponad 20 lat stawiany w jednym 
rzędzie z najlepszymi jazzmanami?
Moi rodzice ambitnie wysyłali mnie na dodatkowe za-
jęcia – języki, sport, czy właśnie do szkoły muzycznej. 
Dopiero po ośmiu latach nauki sam to pokochałem. 
W tym różniłem się od moich znajomych, którzy od 
razu polubili muzykę. A ja, kiedy poczułem potrzebę 
zaimponowania starszym kolegom, stwierdziłem, że 
muszę wejść w muzykę na sto procent. Jazz przyszedł 
w liceum, po kilku koncertach na żywo naprawdę poczu-
łem, że to jest to. Brzmienie saksofonu jazzowego, beat per-
kusji na żywo, chemia ze sceny – to do mnie przemówiło.

Krytycy piszą o twoim rewolucyjnym podejściu do 
muzyki, o pragnieniu buntu i artystycznym manifeście, 
a mnie to nie dziwi, bo każdy dwudziestolatek chce się 
buntować i pokazać starym wyjadaczom, że zrobi coś na 
swój sposób i zrobi to dobrze.
W Danii miałem okazję poznać tradycyjną muzyką 
jazzową i dzięki temu mogłem trafić do starszych kole-
gów ze sceny. W Polsce buduje się granicę między star-
szym pokoleniem a młodszym. Staram się ją przełamy-
wać, bo od każdego można się czegoś nauczyć, czerpać 
coś z czyjegoś doświadczenia. Nawet jeśli starsi muzycy 
grają coś, co nie bardzo mnie interesuje, wciąż mogę 
wziąć od nich coś dla siebie. W Danii nauczyłem się 
myślenia, że nie ma czegoś takiego jak konkurencja, 
bo też nie ma jak zmierzyć tego, co robimy. Każdy robi 
coś swojego. Pięciu muzyków może założyć pięć zespo-
łów z innym liderem i zawsze stworzy się coś nowego. 
W Danii każdy pragnie zrobić coś wyjątkowego.

Czy masz jeszcze idoli?
Zdecydowanie! Moją wielką inspiracją jest Glenn 
Gould, który jest geniuszem intensywności. Jego mu-
zyka jest emocjonalnie głęboka i przemyślana, tego 
się od niego uczę. Tak jak w jazzie uczymy się poprzez 
to, że naśladujemy innych muzyków, tak ja staram się 
grać nie tylko z muzykami jazzowymi. Fenomenem 
jest dla mnie Chance The Rapper – słucham go i nie 
potrafię nie być szczęśliwy. Chciałbym, żeby moja mu-
zyka powodowała to samo.

Opowiedz mi o ciemnej stronie bycia jazzmanem.
Zakamarków jest mnóstwo. Na przykład tryb ży-
cia – bycie non stop w trasie koncertowej, mieszkam 
w Warszawie, ale jestem tu przez kilka dni w miesiącu. 
Poza ścieżką sidemana wybrałem też drogę lidera zespo-
łów. To duża odpowiedzialność, muszę uważać chociaż-
by na to, co teraz mówię. (śmiech) A więc stres to także 
ta ciemna strona. Prócz tego poszukiwanie sensu w mu-
zyce. Jak naprawdę mogę stwierdzić, że się rozwijam? Że 
nie tracę czasu? 
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KUBA WIĘCEK TRIO
„ANOTHER RAINDROP”
Wydawca: Warner Music Poland 2017

Już się nad tym zastanawiasz?
Na zajęciach w Kopenhadze nauczyciel 
zadał nam pytanie: „Dlaczego ktoś miałby 
przyjść na twój koncert”? To proste pytanie, 
ale jednocześnie ultratrudne! Bo właśnie 
– dlaczego ktoś miałby przyjść na mój kon-
cert? Wszystkich muzyków studiujących 
w Kopenhadze dotyka jeszcze jeden problem. 
Przychodzimy tam jako muzycy jazzowi, po 
czym spotykamy się z artystami zajmujący-
mi się innymi gatunkami, ich możliwości 
techniczne są dużo gorsze od naszych, ale 
wciąż robią muzykę bardzo ciekawą, o ile nie 
ciekawszą niż większość jazzmanów. Ktoś 
przynosił wyprodukowany przez siebie pop, 
ktoś elektronikę, a ja pokazywałem ten nudny 
jazz. To daje do myślenia. Technika z czasem 
nic nie znaczy. Wielu ludzi w duńskich szko-
łach w ogóle nie czyta nut. Podczas studiów 
mamy zajęcia z biznesu, szkolenia z tego, jak 
zachowywać się na scenie albo jak rozmawiać 
z publicznością. W Polsce nikt się nad tym nie 
zastanawia. Muzycy robią na scenie rzeczy, 
których nie powinni, powodując, że publicz-
ność nie skupia się na muzyce, a na tym, że na 
przykład dwóch muzyków rozmawia ze sobą 
w trakcie, gdy inny gra solo. I ten jazz jest jesz-
cze cięższy do zrozumienia. (śmiech)

Co stanęłoby ci na drodze do bycia 
legendą jazzu?
Musiałbym zrezygnować ze ścieżki jazzmana. 
(śmiech) Interesuje mnie muzyka elektronicz-
na, jestem pewien, że tym także chcę się zajmo-
wać. Ale z jazzu nie zrezygnuję! Moja muzyka 
coraz mniej przypomina jazz. Odchodzę od 
kanonu, robię po prostu swoją muzykę. Wiesz, 
co? Na co dzień nie słucham dużo jazzu. Z każ-
dym rokiem do moich kompozycji dodaję coś 
nowego. Nie chcę przewidywalności. Dziś pra-
gnę, żeby muzyka była interesująca i pozwalała 
mi uciec od rzeczywistości. 
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ENGLISH 

WHY WOULD ANYONE GO TO MY CONCERT?

One day, busking in the Old Town in Warsaw, he earned for 
a plane ticket to Copenhagen, where he studied then. He is 
so charming that it could have been a ticket to the moon. 
A laureate of Mateusz Trójki Award for the best jazz debut in 
2017. A personality and brilliant young artist. A new star was 
born. It’s Kuba Więcek.

Are there many schools of listening to jazz or is there 
a canon setting out specific rules for listening to this 
genre of music?
Musicians surely listen to jazz in a different way than 
those who have nothing to do with this genre. It is 
obvious that they analyse music and try to grasp so-
mething to learn or draw inspiration from. For ‘ordi-
nary’ people, jazz contains so much information that 
it’s hard to comprehend it in its entirety. The audience 
looks for emotions. But logics is important, too. If mu-
sic is chaotic, it’s difficult to identify yourself with it. 
Repetitiveness as well as referring to canons, artists 
or compositions helps.

Jazz is somewhere beyond words. Amateurs find it 
easier to listen to songs that have lyrics. 
The same with any other instrumental music. Lyrics 
make it easier to understand music, and if there are no ly-
rics, music becomes completely abstract. But both tech-
no and classical music are instrumental. Each of these 
genres, however, has something that allows us to grasp 
it. In techno, there’s a beat and trans; classical music has 
a melody and diverse orchestration; while jazz is prima-
rily about interaction and chemistry among musicians, 
which the audience feels. Listening to live jazz is comple-
tely different from listening to a jazz album at home.

How much technique and how much psychology is 
there in jazz?
It depends on a person. We learn to be ourselves, and 
it’s the same with music. The personality on stage must 
express your inner self and emotions you’re experien-
cing at that moment rather than show empty technique 
and pieces you practised at home. Technique allows you 
to be a better psychologist, while psychology makes it 
easier to reach people.

How do you transfer your personality onto the 
instrument?
It’s important to experiment rather than settle in for one 
way of expression. For example, to be able to play one 
tune in ten different ways. Then, you can convey diffe-
rent messages through the same form. To try, and try, 
and try. Many people fail to reach that point. The same 
with life – it’s important to dig deeper.

Danish universities has recently become very popular 
in the world of jazz.
When I took interest in jazz, I participated in workshops 
with musicians from Polish and Danish academies. I was 
shocked to find the latter’s work far more interesting. 
They said that they were simply forced to be creative, to 
compose, and look for their own voice. I wished to be one 
of them. Several of my friends applied with me. A good 
thing about the music environment in Poland is that we 
all know each other. We meet at workshops and compe-
titions, but more and more people go to Denmark. Still, 
it’s not easy to get there. I also know some people who 
were disappointed in that school. You won’t learn much 
technique there. During one of the first classes, my task 
was to play the instrument I’d never played before and 
compose a song on it! They teach you to be creative in 
small things – you don’t have to know everything, but 
you try to create music. Besides, not only jazz musicians 
attend that school, but also those who are into pop, elec-
tronic or avantgarde music. People do all kinds of stuff, 
and it’s possible that my friend, who is a drummer and 
with whom I’ve just played jazz standards, will give a con-
cert in the evening, performing with a band where he sin-
gs and plays the synthesizer. Well, I don’t sing. (Laughs.)

If we already know the secret, why don’t we apply this 
method in Poland?
Efforts are being made to introduce it in Poland, but 
the current educational system doesn’t allow for it. 
This will probably change within ten or twenty years, 
but at present, it’s impossible to revise the fixed system 
framework.

Can we define Polish, Danish and American jazz then?
The names depend on the roots. Polish jazz has never 
had jazz tradition like the one in the American sense. 
I don’t know why Polish universities teach American 
standards. There are so many brilliant prewar Polish 

W  P O L S C E  B U D U J E  S I Ę  G R A N I C Ę  M I Ę D Z Y 
S TA R S Z Y M  P O KO L E N I E M  A  M Ł O D S Z Y M .  S TA R A M 

S I Ę  JĄ  PR Z E Ł A M Y WAĆ ,  B O  O D  K A Ż D E G O 
M O Ż N A  S I Ę  C Z E G O Ś  N AU C Z YĆ ,  C Z E R PAĆ 
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composers, whose compositions could be played even 
in Broadway. We could learn Polish standards combined 
with American improvisation, but it isn’t so. In Poland, 
improvised music began to be recognised since the ti-
mes of Komeda, who was a truly avantgarde artist for his 
times. At that time in New York, artists played typical 
American jazz, while Komeda followed a different path. 
On the other hand, American musicians were invited to 
Denmark in the 60s to play with Danish artists and teach 
them American tradition. Therefore, today young pe-
ople in Denmark draw inspiration from American jazz, 
which is natural, as they learned it first-hand. 

Your album ‘Another Raindrop’ is the first debut album 
for 28 years to be released as part of ‘Polish Jazz’ 
series. The album is of an international quality, but it 
also has some features of Polish folk.
I’ve always been fond of it. Even though I haven’t listened 
to folk much, it’s in my blood. I’m getting more and more 
into it. I suppose we’re born with it. Besides, it’s not only 
music, but the whole culture. Folk costumes, dances. I even 
danced in one of such groups in my hometown, Rybnik, but 
I was ashamed of it then. I was very young. (Laughs.)

What price does a young boy in his twenties have to 
pay for being regarded as one of the best jazzmen?

My parents were ambitious and enrolled me for a num-
ber of extra classes – foreign languages, sport, or at 
a music school. Only after eight years I came to love it. 
I’m different from my friends in this aspect, as they fell 
for music straight away. And I decided to devote myself 
to music when I needed to impress my older friends. 
I took up jazz when I was in high school, and after a few 
live concerts, I felt that’s my thing. The sound of the jazz 
saxophone, the beat of the drums heard live, chemistry 
on stage – that’s what appealed to me.

Critics describe your revolutionary approach to music, 
desire for rebellion, and artistic manifesto, and I’m not 
altogether surprised, because every twentyyearold 
wants to rebel and show to old stagers that he can do 
it his way and he’ll do it well.
In Denmark, I’ve had an opportunity to learn traditional 
jazz music and this brought me closer to older musicians. 
There’s a gap between the older and the younger genera-
tion in Poland. I try to overcome it, as you may learn a lot 
drawing on the experience of others. Even if the music 
performed by older musicians is not my cup of tea, I can 
still draw on it. In Denmark, I’ve learned that there’s no 
such thing as competition, because it’s impossible to me-
asure what we do. Everyone does their own thing. Five 
musicians may set up five bands with different leaders, 
and each of them may create something new. Everyone 
wants to create something special in Denmark.

Do you still have idols?
Of course I do! My key influence is Glenn Gould, who’s 
a genius of intensity. His music is emotionally deep and 
wellthoughtout, that’s what I learn from him. You learn 
jazz by imitating other musicians, and I try not to limit 
myself to jazz musicians only. I highly admire Chance 
the Rapper – I listen to him and I can’t help being happy. 
I’d like my music to evoke the same feeling.

Tell me about the dark side of being a jazzman.
There are many deep recesses of jazz. For example, 
your lifestyle – being on the tour all the time. I live in 
Warsaw and I’m here only for a few days per month. 
Apart from being a sideman, I’m also a band leader. 
It’s a huge responsibility, for example, I have to be 
careful what I’m saying now. (Laughs.) So stress is 
another dark side. What’s more, looking for sense 
in music. How can I know that I’m making progress? 
That I’m not wasting my time. 

Do you already think about it?
Once, a teacher in Copenhagen asked us, ‘Why would 
anyone come to your concert?’ It’s a simple question, 
but an extremely difficult one at the same time! 
Because – why would anyone come to my concert? 
All those who study in Copenhagen face another 
problem, too. We come there as jazz musicians and 
meet artists dealing with other genres, whose tech-
nical skills are worse than ours, but they still make 
really interesting music, if not more interesting than 
most jazzmen. Someone brought their own pop pie-
ces, another person – electronic music, and I showed 
that boring jazz. It makes you think. With time, tech-
nique is not what matters. Many people in Danish 
schools can’t even read music. During our studies, 
we have business classes and training courses in how 
to act on stage or how to talk to the audience. Nobody 
thinks about it in Poland. Musicians do things they 
shouldn’t do on stage. In consequence, people don’t 
concentrate on music, but on the fact that two musi-
cians are chatting while the third one is playing the 
solo. And this jazz is even more difficult to under-
stand. (Laughs.)

Would could stop you from becoming a jazz legend?
I’d have to give up being a jazzman. (Laughs.) I’m 
into electronic music as well and I know for sure that 
I want to do that, too. But I won’t give up jazz! There’s 
less and less jazz in my music. I depart from the ca-
non; I simply make my own music. You know what? 
I don’t usually listen to jazz. I add something new to 
my compositions every year. I don’t want to be pre-
dictable. Today I wish my music to be interesting and 
allow me to escape from reality. 
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SŁOŃCE, JEZIORO, PLAŻA... GDY MYŚLIMY O WARMII I MAZURACH, 
TO PIERWSZE, CO PRZYCHODZI NAM DO GŁOWY. A MOŻE WARTO 
SIĘ PRZEKONAĆ, ŻE REGION JEST PIĘKNY NIE TYLKO LATEM? 
DOSKONAŁĄ OKAZJĄ JEST ZBLIŻAJĄCE SIĘ BOŻE NARODZENIE 
I SYLWESTER – PÓŁNOCNY WSCHÓD POLSKI JUŻ SAMYM 
KLIMATEM ZAPEWNI NAM PRAWDZIWIE MAGICZNE CHWILE!
TEKST Katarzyna Szewczyk         ZDJĘCIA Archiwum UM Giżycko/ mojegizycko.pl

WRÓĆMY NA 
JEZIORA... ZIMĄ!
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Większość z nas ceni sobie Święta w ro-
dzinnym gronie. Wiąże się to jednak 
z całą masą przygotowań, które trze-

ba przecież zacząć dużo wcześniej. Generalne 
sprzątanie, zakupy, gotowanie wiążą się ze 
zmęczeniem i frustracją. A gdyby tak w tym 
roku rzucić wszystko, spakować rodzinę i wy-
jechać? Nie musimy przecież wykupować 
od razu wycieczki zagranicznej czy podą-
żać za trwającą od lat modą i jechać w zatło-
czone góry. Na północy naszego kraju znaj-
dziemy przepiękną alternatywę.

No właśnie – tłok. To jest coś, czego Warmia 
i Mazury zimą nam nie zaoferują. O tej porze 
roku, mimo wszystkich swoich uroków, jest to 
region jeszcze nieodkryty, co tak naprawdę 
jest zaletą samą w sobie. Jeśli więc spragnieni 
jesteśmy spokoju i prawdziwego odpoczynku, 
miejsca dla nas nie zabraknie. Warmińsko-
mazurskie pełne jest ośrodków położonych 
na brzegu jeziora, w środku lasu czy nawet 

w szczerym polu. Próżno tu więc szukać smo-
gu i hałasu, a jedyne, co nas otacza, to cisza, 
świeże powietrze i niesamowita, okraszona 
głębokim śniegiem przyroda.

A co z tymi, którzy poza domem chcieliby 
jednak poczuć atmosferę przedświątecznych 
przygotowań? To wszystko zapewni agrotu-
rystyka – duża część gospodarstw oferuje 
„pełnowymiarowe” obchodzenie Bożego 
Narodzenia. Pan domu wraz z gospodarzem 
może udać się na ryby (w końcu to Kraina 
Tysiąca Jezior i Boże Narodzenie!), korzysta-
jąc przy okazji z uroków zimowego wędkowa-
nia, a w tym czasie gospodyni podszkoli panią 
domu w kuchni. Dzieci z pewnością same się 
sobą zajmą – śniegu w tym regionie nie bra-
kuje, a lepienie bałwana i bitwa na śnieżki to 
dla maluchów prawdziwa frajda. Po wszyst-
kim nie pozostaje już nic innego jak wspólne 
świętowanie przy wigilijnym stole, rozpako-
wywanie prezentów i śpiewanie kolęd. Jeśli 
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dobrze trafimy, odwiedzą nas kolędnicy, a nasi gospo-
darze zapoznają nas z innymi warmińsko-mazurskimi 
tradycjami świątecznymi.

A co z Sylwestrem? Czy spędzanie go rokrocznie 
w klubie czy na domówce nie robi się powoli nudne? 
Warmia i Mazury to doskonała odmiana, zarówno dla 
rodzin, jak i dla grona znajomych. Jeśli chodzi o noclegi, 
do wyboru mamy cały przekrój: od kilkugwiazdkowych 
hoteli po prywatne, ale wygodne domki, a ich właściciele 
prześcigają się w ofertach dla swoich gości.

Wybierzmy się więc na kulig w świetle księżyca 
(a takiego nieba jak w tych okolicach nie znajdziemy 
nigdzie!), zakończony wielkim ogniskiem. Tutejsze 
mrozy to nie przelewki, ale i na to znajdzie się sposób. 
Lokalne browary uważane są bowiem za jedne z najlep-
szych w kraju, a punktem obowiązkowym, który roz-
grzeje nawet największego zmarzlaka, są nalewki i słyn-
ne miody – przede wszystkim produkowana w regionie 
już od kilkuset lat Niedźwiedziówka. Tradycyjnych fa-
jerwerków może zabraknie, ale atmosfera z pewnością 
będzie niezapomniana. 

Niezależnie od okazji nie można zapomnieć o lokal-
nej kuchni, a trzeba przyznać, że ta z Warmii i Mazur jest 
w swojej prostocie wręcz wyśmienita! Spotykają się tu 
wpływy trzech kultur: pruskiej, rosyjskiej i mazowiec-
kiej, co zresztą widać na tutejszych stołach. Nie można 
wyjechać stąd nie spróbowawszy białej kiełbasy w ja-
snym piwie, dzyndzałków, karmuszki czy tradycyjnego 

D U Ż A  C Z Ę Ś Ć 
G O S P O DA R S T W 
O F E RUJ E 

„ PE Ł N OW Y M I A ROW E” 
O B C H O D Z E N I E 
B O Ż E G O 
N A RO D Z E N I A .

sękacza mazurskiego. Punktem obowiązkowym są 
oczywiście ryby – w końcu jesteśmy w regionie, w którym 
króluje sielawa, szczupak czy pstrąg. Obecnie na topie 
są warmińskie i mazurskie wędliny i sery, a gdzie dosta-
niemy najlepsze? W regionie mnóstwo jest malutkich 
gospodarstw, których właściciele nawet hobbystycz-
nie wytwarzają najsmaczniejsze produkty pod słońcem, 
które warte są każdej ceny (a w praktyce są naprawdę nie-
drogie). Jak ich znaleźć? Wystarczy zapytać, miejscowi za-
wsze chętnie pomogą!



S P O T Y K A JĄ  S I Ę  T U  W PŁY W Y  T R Z E C H 
K U LT U R :  PRU S K I E J,  RO S YJ S K I E J 

I  M A Z OW I E C K I E J,  C O  Z R E S Z TĄ 
W I DAĆ  N A  T U T E J S Z YC H  S T O Ł AC H .
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Cisza, spokój i życzliwość. Czego chcieć więcej w tym 
wyjątkowym czasie? Pamiętajmy – wszystko jest na wy-
ciągnięcie ręki na Warmii i Mazurach.

Zachęcam gorąco! 
Rodowita Warmianka.  

ENGLISH 

LET’S GO BACK TO THE LAKES…  
IN WINTER!

The sun, lakes, beaches… Those are the first things that spring 
to our mind when we think about Warmia and Masuria. And 
how about seeing if the region is beautiful in other seasons too? 
A perfect occasion to do so is the oncoming Christmas and the 
New Year’s Eve – the mere climate of the northeast Poland is 
the best guarantee of truly magical moments, and there is so 
much more!

Most of us prefer to spend Christmas with our fami-
lies. However, it involves a lot of preparations that 
need to be started long before the event. A thorough 
cleaning of the house, shopping and cooking may re-
sult in tiredness and frustration. And how about drop-
ping everything, packing up our family and just going 

away? After all, we don’t have to book any trip abroad or 
follow the popular trend of visiting the tourist-besieged 
mountains. The north of Poland offers us a beautiful 
alternative.

The mountains may be full of tourists, but crowd 
is something that Warmia and Masuria won’t regale 
us with, especially in winter. At this time of the year, 
despite all its charms, the region still remains an un-
discovered land, which, in fact, is an asset in itself. 
That’s why, if we yearn for some peace and quiet and 
genuine relaxation, there will be no shortage of place 
for us there. The Warmian-Masurian Voivodeship bo-
asts a wide range of accommodation offers, and most 
of the facilities or houses are located either by a lake, 
or in the middle of the forest, or amongst meadows 
and fields. We won’t inhale any smog, we’ll be free of 
the usual hustle and bustle of the city, and the only 
things surrounding us will be blissful silence, fresh air 
and the incredible, snow-capped nature.

And what about those who would like to feel the at-
mosphere of lively Christmas preparations after all? 
It will all be taken care of by the well-developed agri-
tourism – many households offer a “full-blown” cele-
bration of Christmas. The host and the master of the  Z
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house can go fishing (after all, it’s the land of a thousand 
lakes, and fish is the main ingredient of many traditio-
nal Christmas dishes in Poland), whereas the hostess 
can advise the mistress of the house in the kitchen. 
Children certainly won’t be bored either – snow is plen-
ty in this area, so the youngest ones can have great fun 
making snowmen or organizing snowball fights. And 
when everything is ready, the only thing left for us to do 
is celebrate at the Christmas table, unpack gifts and sing 
Christmas carols. If we are lucky, we may be visited by 
carollers, whereas our hosts may show us other regional 
Christmas traditions.

And what about the New Year’s Eve? Doesn’t going to 
the club or spending the evening at home get a little bit 
boring? The region of Warmia and Masuria gives us a gre-
at and refreshing change, both for families and groups of 
friends. As for accommodation, we have many possibi-
lities to choose from – from several-star hotels to private 
yet comfortable houses, the owners of which try to outdo 
one another in terms of offers for their guests.

Let’s go for a sleigh ride under the moonlit sky (and we 
won’t find a sky like this in any other place in the world!) 
and end it with a big bonfire. Admittedly, local frosts are 
no laughing matter, but there’s a remedy for everything. 
Local beers are ranked among the best in the country, 
and the mandatory drinks that will warm up every chil-
ly person are liqueurs and famous meads, especially the 

regionally produced Niedźwiedziówka. Admittedly, we 
probably won’t see the traditional fireworks at midnight, 
but the atmosphere is sure to be unforgettable anyway.

Irrespective of the occasion, you can’t forget to taste 
specialties of the local cuisine, and it must be said that 
the cuisine of Warmia and Masuria is superb in its sim-
plicity! It’s a melting pot of three cultures – Prussian, 
Russian and Mazovian, which manifests itself on local ta-
bles. You simply can’t leave the place without tasting the 
delicious white sausage in lager, dzyndzałki, karmuszka 
or the traditional Mazurian spit cake called sękacz. Of 
course, fish is mandatory – after all, we’re visiting a re-
gion replete with whitefish, pike and trout. Currently, 
what enjoys huge popularity is Mazurian pork meat and 
cheese – and where to find the best variety? There are 
many small farms in which owners produce – sometimes 
just as a hobby – the tastiest food in the world, and the-
ir products are simply priceless (while in fact the prices 
are quite reasonable). And how to find them? It’s enough 
to ask someone, local people will be more than happy to 
help you!

Peace and quiet, as well as kindness and hospitality. 
What more could we possibly ask for at this exceptional 
time? Let’s remember – when in Warmia and Masuria, 
everything is within our reach.

I heartily recommend you to go there!
A native Warmian.  Z
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GWIAZDKA 
W POMORSK IM 
K LIM ACIE
KULTUROWE BOGACTWO REGIONU POMORSKIEGO 
ZNAJDUJE SWOJE ODZWIERCIEDLENIE W RÓŻNORODNOŚCI 
ŚWIĄTECZNYCH TRADYCJI. CHOĆ WIĘKSZOŚĆ POWSZECHNIE 
PRZYJĘTYCH W POLSCE ZWYCZAJÓW JEST OBECNA TAKŻE 
I TU, ZNAJDUJĄ SIĘ I BARDZO ORYGINALNE OBRZĘDY, 
KTÓRYCH W TRADYCYJNYCH DOMACH WCIĄŻ SIĘ DOCHOWUJE. 
JEDNO JEST PEWNE – WARTO „NA WŁASNY NOS” POCZUĆ 
ZAPACH TUTEJSZEJ CHOINKI I ŚWIĄTECZNEGO STOŁU, 
A NASTĘPNIE NAD POLSKIM MORZEM PRZYWITAĆ NOWY ROK. 
TAKA OKAZJA TRAFIA SIĘ WSZAK TYLKO RAZ W ROKU!

TEKST Paweł Durkiewicz ZDJĘCIA Mat. Prasowe PROT

òdë – tak nazywają okres świąteczny Kaszubi. 
Obchodzą go od 25 grudnia aż do 6 stycznia, czyli 
Święta Trzech Króli. Jest to czas pełen radości, 

kulinarnej rozpusty i beztroskich psot. Najpierw jednak 
należy w wyciszeniu przeżyć kilka tygodni adwentu. 
Gdy wyczekiwanie zbliża się do końca, w kaszubskich 
wsiach pojawiają się gwiżdże, czyli kaszubscy kolędnicy. 
24 grudnia ma miejsce oczywiście wigilijna wieczerza, 

G

czyli gwiozdka. Na kaszubskim stole znajdziemy wów-
czas m.in. zupę brzadową z suszonych owoców z klu-
skami, którą jada się zamiast barszczu. Do tego potra-
wy (maksymalnie dziesięć) przygotowywane z grochu, 
fasoli, maku, suszonych grzybów i  owoców, kapusty 
i ziemniaków. Nie brakuje ryb, wśród których królują 
śledzie i węgorze. Jest też kuch, czyli drożdżowe ciasto. 
Najmłodsi domownicy oczekują nie na św. Mikołaja, lecz 
na gwiazdora, który obdarza je drobnymi prezentami, 
nie przypominając jednak przy tym w ogóle brodatej po-
staci w czerwonym kubraku, znanej z popkulturowych 
przedstawień. Kaszubski dobrodziej dzieci nosi bowiem 
wielki odwrócony kożuch, a twarz zasłania mu tzw. lar-
wa, czyli maska z cielęcej skóry.

Ważnym elementem wyróżniającym tradycyjne 
święta na Kociewiu, jest dzielenie się - zamiast opłat-
kiem - tradycyjnym podpłomykiem, smarowanym dla 
osłody miodem. Przysmakami na wigilijnym kociew-
skim stole są też specyficzny, kwaskowaty barszcz 
grzybowy z wywarem ze świeżo kiszonej kapusty oraz 
ryba (najczęściej płoć lub okoń) w słodko-kwaśnej za-
lewie. Nieco inaczej wyglądał program świętowania 
w tradycyjnym domu na Żuławach. Tu praktycznie do 
XX wieku nie istniał w ogóle zwyczaj uczty wigilijnej. 
Dzieci tego wieczoru posyłano do spania nieco wcze-
śniej niż zwykle, by nocą przygotować świąteczny stół, 
nieodzowne fefernuski (kuleczki piernikowe) i prezen-
ty, przynoszone według tradycji przez… siwego konia. 
Młodzież chodziła zaś po domach nie z kolędą, lecz 
z własnoręcznie wykonaną szopką, śpiewając i wypra-
szając sobie dary i poczęstunek.

Sylwester jest w pomorskiej tradycji, rzecz jasna, 
okazją do szalonej zabawy, ale – co ciekawe – również 
dniem robienia sobie żartów, czyli czymś na kształt 
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rego warto spróbować. Przy pomorskim 
stole wigilijnym z pewnością znajdzie się 
dla nas miejsce!  

ENGLISH

CHRISTMAS IN POMERANIA

The cultural wealth of Pomerania is reflected in 
the diversity of its Christmas traditions. Apart from 
following most common Polish customs, the region 
boasts its own original customs still preserved 
in traditional families. One thing for sure – it is 
absolutely worth it to visit Pomerania and smell 
the scent of its Christmas tree and Christmas table, 
and welcome the New Year by the Polish sea. Such 
a chance happens only once a year!

Gòdë – that’s how Kashubians call Christ-
mas time. They celebrate it from 25 Decem-
ber until 6 January, that is Three Kings’ 
Day. It’s a time of joy, culinary indulgence 
and carefree frolics. Kashubians prepare 
for Christmas in Advent, which is a peri-
od of reflection and contemplation. When 
the waiting comes to an end, gwiżdże, 
that is Kashubian carol singers, appear 
in Kashubian villages. On 24 December, 
Kashubians gather for the Christmas Eve 
Supper – gwiozdka. Traditional local dish-
es include a dried fruit soup with noodles, 
which is served instead of borscht, as well 
as dishes (in the number of ten at max-
imum) from peas, beans, poppy, dried 
mushrooms and fruit, cabbage and po-

PR Z Y  P O M O R S K I M 
S T O L E  W I G I L I J N Y M 
Z   PE W N O Ś C I Ą 
Z N A J D Z I E  S I Ę  D L A 
N A S  M I E J S C E!

znanego na całym świecie prima aprilis. Fi-
gle płatają sobie Kaszubi, ale podobnie jest 
też w tradycji Kociewia, gdzie ważnym ry-
tuałem przed przywitaniem 1 stycznia jest 
także przepędzenie starego roku poprzez 
jak najgłośniejsze trzaskanie z batów. W syl-
westrowy wieczór Kociewiacy chętnie wró-
żą sobie przyszłość na różne sposoby – po-
dobnie jak reszta kraju robi to w Andrzejki. 

Właśnie oryginalne świąteczno-no-
woroczne zwyczaje, obok walorów krajo-
znawczo-przyrodniczych i doskonałej bazy 
noclegowej, czynią Pomorze jednym z naj-
popularniejszych kierunków turystycznych 
w Polsce w tym szczególnym okresie. Tutej-
sze hotele od kilku lat w swoich ofertach 
uwzględniają nową tendencję, jaką staje 
się spędzanie przez Polaków świąt poza 
swoim miejscem zamieszkania. Trend ów 
nie wziął się z  niczego – żyjemy w  coraz 
większym tempie, przez co czasu na przy-
gotowanie choinki i uroczystej uczty dla 
całej rodziny jest coraz mniej. Efekt bywa 
taki, że w świątecznym czasie przeżywamy 
raczej stres i zmęczenie, a nie radość z ob-
cowania z najbliższymi. Niektórzy mówią 
nawet o syndromie stresu przedświątecz-
nego, wynikającego z presji, jaką odczu-
wają na sobie gospodarze i  gospodynie 
rodzinnych spotkań.

W tej sytuacji święta spędzone w nieco 
innych niż zwykle okolicznościach wydają 
się niemalże wybawieniem, a już na pewno 
bardzo przyjemnym urozmaiceniem, któ-

tatoes. A number of fish dishes, especially 
herring and eel, are served. There is also 
kuch, that is yeast cake. Kids don’t wait for 
Santa Claus, but gwiazdor, who gives them 
little gifts. Gwiazdor doesn’t look like the 
bearded guy in a red outfit represented in 
pop culture. Instead, he wears a large, re-
versed sheepskin coat and a socalled larva, 
that is a calfskin mask.

A characteristic feature of traditional 
Christmas in Kociewie is sharing tradition-
al flat bread podpłomyk spread with honey 
instead of holy wafer. Another Christmas 
Eve delicacy in Kociewie is peculiar, sour-
ish mushroom borscht with sauerkraut 
stock and fish (most often common roach 
or perch) in a sweet and sour marinade. 
Christmas in traditional families in Żuławy 
used to be celebrated in a different way. Un-
til the 20th century, there was no custom of 
the Christmas Eve Supper. Children were 
sent to bed a bit earlier, so that adults could 
prepare the Christmas table, essential fefer-
nuski (gingerbread balls) and gifts tradition-
ally brought by… a grey horse. Young people 
went from house to house with a hand-made 
crib, singing and asking for gifts and food.

In Pomeranian tradition, New Year’s 
Eve is a huge celebration, but also – what’s 
interesting – a day of playing pranks, some-
thing like April Fools’ Day. Kashubians play 
pranks on each other, while people in Ko-
ciewie perform a  ritual of chasing away 
the old year by cracking whips as loud as 
possible. On New Year’s Eve, Kociewiacy 
play a  variety of fortune-telling games – 
just like on St. Andrew’s Day. 

These original Christmas and New 
Year customs, along with the beauty of 
landscape and nature as well as developed 
tourist accommodation facilities, make 
Pomerania one of the most popular tourist 
destinations in Poland in this special time. 
A  trend of celebrating Christmas away 
from home has been observed in Poland 
for a  few years. It’s no surprise, as we’re 
living at a  fast pace and many of us don’t 
have enough time to decorate a Christmas 
tree or make a  feast for the whole family. 
In consequence, in Christmas time, we’re 
exhausted and stressed out instead of en-
joying the company of our nearest and 
dearest. Some even refer to it as pre-Christ-
mas anxiety resulting from pressure felt by 
hosts and hostesses of family gatherings.

Therefore, a  possibility of spending 
Christmas in different surroundings 
seems to be a deep relief or a nice change 
at least. Local hotels have prepared special 
Christmas packages for those who want to 
try it. For sure, there will be a place for ev-
eryone at Pomeranian Christmas table. 



ie od dziś wiadomo, że Gdański 
Teatr Szekspirowski to przestrzeń 
dla wielu sztuk. Gości u siebie waż-

ne spektakle z całego świata, organizuje 
koncerty najciekawszych twórców sceny 
muzycznej i prowadzi działalność eduka-
cyjną – ale jest również miejscem prezen-
tacji wystaw wybitnych współczesnych 
artystów. Tym razem w jego oryginalnych 
wnętrzach zobaczymy wystawę, której nie 
wypada przegapić.

-Większość osób kojarzy twórczość 
Beksińskiego głównie z obrazami pierw-
szego okresu fantastycznego oraz późnego 

NA POCZĄTKU NADCHODZĄCEGO ROKU W GDAŃSKIM TEATRZE 
SZEKSPIROWSKIM BĘDZIE MOŻNA ZOBACZYĆ ZBIÓR PONAD STU 
PRAC ZDZISŁAWA BEKSIŃSKIEGO - FOTOGRAFII, FOTOMONTAŻY 
I GRAFIK KOMPUTEROWYCH. WYSTAWA „BEKSIŃSKI NIEZNANY” BĘDZIE 
CZYNNA PRZEZ MIESIĄC, OD 5 STYCZNIA DO 4 LUTEGO 2018 ROKU.

K U L T U R A  /  C U L T U R E

TEKST Magdalena Hajdysz ZDJĘCIA Mat. Prasowe

N
W YSTAWA 
BEKSIŃSKIEGO 
W GDA ŃSKU

3 6 – 3 7



W Y DA R Z E N I E   J E S T  N I E P OW TA R Z A L N Ą
OK A Z JĄ  D O  OB E J R Z E N I A  F O T O GR A F I I , 
F O T OMO N TA Ż Y  I   GR A F I K  KOM PU T E ROW YC H 
Z   DZ I S Ł AWA  B E K S I Ń S K I E G O  -  RÓW N I E Ż 
W   T E C H NOL O GI I  V I RT UA L  R E A L I T Y
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PHOTOGRAPHS, GRAPHICS 
AND VIRTUAL REALITY
The event gives a rare opportunity to see 
photographs (1955-1960), photomontag-
es and computer graphics (1996-2004) by 
Zdzisław Beksiński. Unique presentations 
using Virtual Reality technique will be 
a real treat for all those fascinated by the 
artists and his works as well as new tech-
nology enthusiasts. They will allow to liter-
ally „enter” the world created on the basis 
of exceptional imagination of the artist. 
The exhibition is also an opportunity to 
get to know Beksiński as a person – not 
only through his works and their history, 
but also through  documentary films and 
lectures, describing unknown events from 
artists’ life and new areas in his art. 

Zdzisław Beksiński (1929-2005) is an 
exceptional contemporary artist – pho-
tographer, sculptor, painter and graphic 
artist born in Sanok. In the 50s he took up 
photography and later went on to drawing, 
painting, sculpture and graphics. In the 
90s he discovered a new world of computer 
graphics. He was brutally murdered in his 
Warsaw apartment on 21 February 2005. 
The exhibition is organised by “Beksińs-
ki” Foundation, The Gdańsk Shakespeare 
Theatre and Historical Museum in Sanok. 

“Beksiński Unknown” exhibition will 
take place in the Exhibition Hall of The 
Gdańsk Shakespeare Theatre, 1 W. Bo-
gusławskiego Street.

The opening: 4 January 2018. The exhi-
bition will be open every day from 5 Janu-
ary to 4 February, between 2 pm and 8 pm. 
Information about tickets is available on 
theatre’s website: TeatrSzekspirowski.pl 

DISCOVER THE GDAŃSK 
SHAKESPEARE THEATRE 
WITH A GUIDE!
The only Elizabethan stage in Poland and 
the only theatre with an opening roof in the 
world. Despite opening in 2014, its rich his-
tory goes back to the 17th century. To learn 
more about theatre tours go to the website: 
TeatrSzekspirowski.pl  

warszawskiego. Warto jednak pamiętać, 
że twórca zaczynał od fotografii, a po 1997 
roku działał również w obszarze fotomon-
tażu i grafiki komputerowej. I właśnie tę 
„nieznaną” cząstkę Beksińskiego chcemy 
pokazać podczas wystawy. Ta galeria prac 
rzuca nowe światło na postać artysty i jest 
doskonałym spoiwem całego dorobku ar-
tystycznego twórcy. – mówi Ewa Barycka 
z Fundacji „Beksiński”. 

FOTOGRAFIE, GRAFIKI 
I WIRTUALNA 
RZECZYWISTOŚĆ
Wydarzenie daje niepowtarzalną szansę 
obejrzenia fotografii (1955-1960), fotomon-
taży i grafik komputerowych (1996-2004) 
Zdzisława Beksińskiego. Gratką zarów-
no dla miłośników twórczości artysty, 
jak i amatorów nowoczesnych technolo-
gii będą specjalne pokazy wykorzystu-
jące technologię Virtual Reality (wirtu-
alnej rzeczywistości). Dzięki nim będzie 
można dosłownie przenieść się do wnętrza 
świata, stworzonego przez niezwykłą wy-
obraźnię artysty. Wystawa będzie również 
okazją do głębszego poznania Beksińskie-
go jako człowieka – nie tylko poprzez jego 
prace i  ich historię, ale również poprzez 
filmy dokumentalne oraz wykłady, opo-
wiadające o nieznanych dotąd epizodach 
z  życia twórcy i  obszarach jego aktywno-
ści artystycznej. 

Zdzisław Beksiński (1929-2005) to wy-
bitny artysta współczesny – fotografik, 
rzeźbiarz, malarz i grafik urodzony w Sa-
noku. W latach 50. zajmował się fotografią, 
następnie rysunkiem, malarstwem, rzeźbą 
i grafiką. W latach  90. odkrywał grafikę 
komputerową. 21 lutego 2005 roku artysta 
został brutalnie zamordowany w  swoim 
warszawskim mieszkaniu. Organizatorami 
wystawy są: Fundacja "Beksiński", Gdań-
ski Teatr Szekspirowski oraz Muzeum Hi-
storyczne w Sanoku.

Wystawa odbędzie się w  Sali Wysta-
wienniczej Gdańskiego Teatru Szekspi-
rowskiego, ul. W. Bogusławskiego 1. Werni-
saż: 4 stycznia 2018 roku. Wystawa będzie 

otwarta codziennie w dniach 5 stycznia – 4 
lutego 2018, w godz. 14.00 – 20.00.

Informacje o biletach dostępne są na 
stronie: TeatrSzekspirowski.pl

ZWIEDŹ TEATR 
SZEKSPIROWSKI 
W PRZEWODNIKIEM! 
Jedyna w Polsce scena elżbietańska i jedy-
ny teatr na świecie z otwieranym dachem. 
Choć został otwarty w  2014 roku, jego 
bogata historia sięga XVII wieku. Więcej 
na temat zwiedzania teatru na stronie: Te-
atrSzekspirowski.pl.  

ENGLISH 

BEKSIŃSKI’S EXHIBITION IN GDAŃSK

In the beginning of next year in The Gdańsk 
Shakespeare Theatre it will be possible to see 
a collection of over a hundred works of  Zdzisław 
Beksiński – including photographs, photomon-
tages and computer graphics. The exhibition 
“Beksiński Unknown” will be open for a month, 
from 4 January to 4 February 2018.

For some time The Gdańsk Shakespeare 
Theatre has been a venue open for many dif-
ferent arts. It hosts important performances 
from all over the world, organizes concerts of 
the most interesting music artists and offers 
wide range of educational programmes. How-
ever, it also provides an exhibition space for 
presenting works of remarkable contempo-
rary artists. This time inside it’s unique walls 
we will see an exhibition too good to miss.

Most people associates Beksiński’s works 
mainly with paintings from the first “fan-
tastic period” and the late one in Warsaw. 
It is worth remembering, that the artist 
began with photography and after 1997, 
he worked in the field of photomontage 
and computer graphics as well. And this 
„unknown” part of Beksiński is the one 
that we would like to show at the exhibi-
tion. This gallery sheds a new light on the 
artist as a person and perfectly binds his 
whole creation – says Ewa Barycka from 
„Beksiński” Foundation.

Więce j  na anywhere . p l
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ZDJĘCIA Tomasz Sagan
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dobrej muzyki trzeba posłu-
chać na najlepszym sprzę-
cie – powiedział Mariusz.

Gadaliśmy w Kraken Rum Bar o muzy-
ce i o sporcie.

- Dobry sprzęt pozwoli ci naprawdę wyła-
pać wszystko, co artyści, których lubisz, chcie-
li opowiedzieć. 

- No tak, ale jaki sprzęt? Te słuchawki 
od mp4?

- Nie, ale gdybyś użył na przykład B&O Play, 
to usłyszysz wszystko. Moim zdaniem to naj-
wyższa półka. 

- No ale jak się do niego dobrać? 
Od lat, odkąd wyemigrowałem ze Świno-

ujścia, nie miałem miejsca na sprzęt z naj-
wyższej półki. Gdybym ustawił taki w domu, 
w którym teraz mieszkam, miałbym na kar-
ku Konserwatora Zabytków i pewnie jakiegoś 

ANI SIĘ CZŁOWIEK NIE OBEJRZAŁ JAK NASTAŁ LISTOPAD. BIEGANIE CORAZ 
TRUDNIEJSZE, BO NIEŁATWO WYJŚĆ Z DOMU W DESZCZU Z PERSPEKTYWĄ 
CHLAPANIA SIĘ PO KAŁUŻACH. NA CAŁE SZCZĘŚCIE MUZYKA POMAGA. A TO 
BYŁ NAPRAWDĘ DOBRY ROK DLA MUZYKI. TYLE, ŻE KIEDY BIEGNIESZ, TO NIE 
ZAWSZE SŁYSZYSZ WSZYSTKIE NIUANSE, BO TU JAKIEŚ DZWONY, TAM SYRENY, 
KLAKSONY, HAŁAS MIASTA, ZAWSZE SIĘ COŚ PRZEDRZE PRZEZ SŁUCHAWKI.

SZEŚĆ NAJLEPSZYCH 
PŁYT MIJAJĄCEGO ROKU 
        I JEDEN ŁOBUZ NA  
ŁYSEJ POLANIE

- Bo

S Z E Ś Ć  N A J L E P S Z Y C H  P Ł Y T  M I J A J Ą C E G O  R O K U  I  J E D E N  Ł O B U Z . . .

GRZEGORZ  
KAPLA

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. 
 

inspektora ochrony światowego dziedzictwa 
ludzkości UNESCO. Lubię słuchawki, ale na-
wet najlepsze nie dają tego efektu, co praw-
dziwe nagłośnienie. I  rozmarzyłem się, że 
wkładam do odtwarzacza „Human Comedy”, 
albo najnowszy Echobelly... 

- Wiesz co, Ford zaczyna montować sprzęt 
B&O w najnowszych modelach. Powinieneś 
spróbować, jak to smakuje w aucie. 

Trzeba korzystać z  rad mądrych ludzi. 
Odkurzyłem swoje kontakty z czasów, gdy 
testowałem samochody i odstawiłem Steffi 
do bezpiecznej przystani. Łypała na mnie 
spod oka. Nie jest dobrze porzucać zazdro-
sny kabriolet dla jakiejś nieznajomej flary, ale 
powiedziałem jej, żeby nie kręciła nosem, bo 
jak aktor jest do grania, dziennikarz jest od 
pisania. Wsiada, jedzie i pisze.

Ale w głębi serca pomyślałem, że ten Ford, 
nowiutka Fiesta, dwa tysiące przebiegu, jest 
taki trochę babski. Przez ten kolor jakiego 
nie umiem nawet nazwać, ale dziewczyny 
twierdzą, że ma to jakiś związek z perłową 
ekstazą. Ufff. 

Nie da się powiedzieć za wiele o nowym 
samochodzie, jeśli pokręcicie się razem do-
okoła centrum i zaparkujecie w jakiejś galerii 
handlowej. Zresztą parkowanie jest mocną 
stroną Fiesty. Doskonałe kamery, wrażliwe 
czujniki, duży promień skrętu, z każdej ka-
bały, przodem, czy tyłem, wyjeżdża bez pro-
blemu. Tyle że samochód jest przecież od 
tego, żeby przynosić radość, a nie od tego, 
żeby stać na parkingach. Jeśli mieliśmy się 
poznać, to trzeba pojechać w podróż. Pro-
gnozy były doskonałe. Mróz i słońce. Świet-
na pogoda na Tatry.

TEST I ZDJĘCIA Grzegorz Kapla



to Fiesta natychmiast zatrzymuje się sama 
włączając na tablicy rozdzielczej czerwony 
komunikat o uruchomieniu systemu zapo-
biegania wypadkom.  

Uff!
Byłem kiedyś na torze w Lomell i nie po-

trafiłem uruchomić tego systemu w warun-
kach loboratoryjnych, a tu proszę, w Ale-
jach w centrum Krakowa. Ty stara krowo 
w swoim wielkim SUV-ie, jeśli nie potrafisz, 
cholera, jeździć, to w domu siedź! A to pan 
znany aktor, to ja bardzo przepraszam. No 
co trąbicie, barany, co trąbicie, autograf 
biorę, cholera jasna, utrapienie z tymi ludź-
mi. Tak, niech pan napisze, że na pamiątkę 
dnia, kiedy spojlery naszych aut o mały włos 
nie doznały trwałych odkształceń.

Jeśli wyłączyć tryb „eko”, potrafi bez kło-
potów wyprzedzić ciężarówki na wąskich 
serpentynach pod Łysą Polaną. 

Przeszklony dach, pozwala wpuścić do 
kabiny tyle samo słońca, co wpuściłby ka-
briolet, ale zatrzymuje deszcz, wiatr i wszyst-
kie niepotrzebne dźwięki. A to jest kluczowe 
zagadnienie w charakterystyce nowej Fiesty. 
Bo przede wszystkim jest to samochód do 
słuchania muzyki. Mariaż Forda i B&O PLAY, 
producenta sprzętu nagłośnieniowego, który 
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Okazało się, że ten niewielki samochód 
potrafi nieźle zaszaleć i jeśli tylko wyłączyć 
mu ten okropny, supertrendy, mainstre-
amowy tryb „eko”, wyrywa spod świateł 
lepiej niż niejedna wielka kolubryna. To 
znaczy, że stosunek mocy do masy Fiesta 
dobrany ma idealnie.

Jest wtedy prawdziwym łobuziakiem.
Trzeba jednak powiedzieć, że przy agre-

sywnej jeździe, paliwa ubywa w tempie 7 li-
trów na sto. Co przy małej pojemności jest 
dosyć znaczącym rezultatem. Ale to już nie 
ta Fiesta co dawniej. Wnętrze jest przestron-
ne, podłokietniki idealnie pod ręką, tak jak 
w samochodach klasy premium, sterowanie 
intuicyjne i  termin ten odnosi się nie tyl-
ko do włączników świateł czy klimatyzacji 
(zresztą o światłach nie trzeba wcale pamię-
tać, bo samochód sam myśli o wszystkim), 
ale także do zarządzania multimediami czy 
panelem nawigacyjnym. 

Z łatwością rozpędza się do 170 km/h, 
a dalej nie, bo przecież co weekend jest ja-
kaś policyjna akcja polowań na jadących 
i na powracających. 

Fiesta ma też tę wyjątkową zaletę, że 
kiedy nagle samochód jadący przed tobą 
w mieście wykona awaryjne hamowanie, 

J E Ś L I  W Y Ł ĄC Z YĆ  T RY B  „ E KO”, 
P O T R A F I  B E Z  K Ł OP O T ÓW  W Y PR Z E DZ IĆ 

C I Ę Ż A RÓW K I  N A  WĄ S K IC H 
S E R PE N T Y N AC H  P OD  ŁYSĄ  P OL A N Ą . 
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mówisz „pewnego dnia, będę miała wszystko, czego pra-
gnę”. A Nowy Jork znów się postarzał. Zmienia skórę jak 
dziesięć lat temu. Gdybyś włożyła w to serce, zatrzyma-
łabyś mnie w jednej chwili, a teraz umieram z samotno-
ści”… I jak nie polubić auta, które rozumie cię do samego 
spodu? Za szybą olbrzymie słońce. Dopiero co wzeszło 
po słowackiej stronie Tatr. Kiedyś miałem w Osturni 
zbudować dom. Przerzucam płytę. „Are You feeling de-
pressed?” pyta Father John Misty.  

ENGLISH

SIX BEST ALBUMS OF THIS PAST YEAR PLUS ONE 
SCAMP ON ŁYSA POLANA

Before we knew it, November settled in for good. It’s getting 
harder and harder to jog, since it’s a dread to go out in the 
rain and wade through muddy puddles. Fortunately, music 
helps. And this was a really good year for music. But when 
you’re running, you don’t always hear all nuances because 
of bells ringing, sirens, horns, and the sounds of the city; the 
headphones won’t cancel all noise around.

w ciągu ostatnich sezonów z powodzeniem zawojował ry-
nek, daje potężny efekt. Basy chodzą do samego spodu, 
czujesz je w lędźwiach, a jak dasz mu popalić, to nawet 
w płucach. Uderzenie w żołądek jest takie, jak przy skoku 
na bungie. Wysokie tony potrafią skruszyć nawet implan-
ty zębowe, balans jest idealny, wytłumienie pojazdu na 
wysokim poziomie, choć to przecież nie jest tuningowa-
ny, ale fabryczny model! Przy 170 jest wciąż dobrze, mój 
kabriolet przy takiej prędkości łopoce jak modlitewna 
chorągiewka nad mroźnym Tybetem.

Cały sekret w tym, jaką muzykę dobrać na długą po-
dróż. Wybrałem moje ulubione albumy. Najlepsze płyty 
2017 roku. Wciąż nie wiem, w jakiej kolejności ustawić je 
na podium: depresyjną, gęstą i piękną płytę The Natio-
nal, energetyczny LCD Sound System, antyklerykalny 
Father John Misty, refleksyjny Roger Waters, zadziwiają-
cy, epicki Eloy, czy doskonały Echobelly? Nie umiem się 
zdecydować. Muszę trochę pojeździć z ta muzyką.

The National śpiewa „urodziłem się po to, żeby być 
z tobą”. Kiedy wróciłem do Warszawy, sądziłem, że mo-
głoby się nam udać. Zakręcony, milczący słuchałem jak 
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‘If you want to listen to good music, you 
should use the best equipment,’ Mariusz said.

We were sitting in Kraken Rum Bar and 
talking about music and sport.

‘Good equipment will allow you to spot ev-
erything the artists wanted to convey.’ 

‘Fine, but what kind of equipment? These 
mp4 headphones?’

‘No, but if you used, for example, B&O Play, 
you would hear everything. In my view, it’s 
the top of the line.’

‘But how to get it?’ 
For years, since I left Świnoujście, I hav-

en’t had room for the top-of-the-line equip-
ment. If I put it in my current house, I would 
be pestered by the art restorer and another 
inspector of UNESCO world heritage pro-
tection. I like headphones, but even the best 
ones can’t hold a candle to the real sound 
system. And I began to dream of playing ‘Hu-
man Comedy’ or the latest Echobelly…

‘You know what, Ford has started to fit 
its latest models with B&O equipment. You 
should try it out in a car.’ 

I took the advice. I dug up my contacts 
from the time when I  tested cars and left 
Steffi in a safe haven. She glared at me. It’s 
not a good idea to abandon a jealous con-
vertible for an unknown flare, but I told her 
not to get cross with me, because like actors 
play, so it is with journalists, we write. Step 
in, drive, and write.

But I thought to myself that this Ford, this 
brand new Fiesta, with a two thousand mile-
age, is a bit girly. It’s because of its colour, 
which I can’t even name, but girls claim it’s 
something like a pearl ecstasy. Phew. 

You can’t tell a lot about a new car when 
you use it to drive around the city centre 
and park in a department store. By the way, 
parking is one of Fiesta’s strengths. Brilliant 
cameras, sensitive sensors, a large steering 
angle, this vehicle gets off every predicament 
unharmed, going forward or backward. But 
the purpose of car is to make you happy rath-
er than be parked all the time. If we’re to get 
to know each other, we should go on a trip. 
Weather forecasts were very good. Cold and 
sunny. A perfect weather for the Tatras.

It turned out that this little car can go wild 
and if you turn off this terrible, super trendy, 
mainstream ‘eco’ mode, it surges ahead fast-
er than many giants. It means that the ratio of 
power to weight is perfect in Fiesta.

It’s a true scamp then.
But I admit that with aggressive driving, 

fuel is consumed in the amount of 7 l/100 km, 
which is a considerable figure given the small 
fuel tank capacity. But it’s not the old Fiesta 
anymore. The interior is spacious, armrests 
are perfectly set, just like in premium vehicles; 
the car features intuitive steering, and this 
doesn’t only concern headlights or air-con 
(by the way, you don’t have to think about the 
lights, because the vehicle does it all), but also 
multi-media control and the navigation panel. 

It easily reaches the speed of up to 170 
km/h, but no more, as the cops hunt for 
speeding drivers every weekend. 

Another advantage of Fiesta is its emer-
gency brake assist – when a car ahead of you 
suddenly brakes, Fiesta will instantly stop, 
and a red control light informing of activating 
the assist system will be displayed.

Phew!
Once, I couldn’t activate this system in 

laboratory conditions on a track in Lomell, 
and I  managed to do it here, on Aleje, in 
the centre of Cracow. Hey you, old cow in 
a huge SUV, if you can’t drive, stay the fuck 
home! Oh, you’re a famous actor, please ac-
cept my apologies. What are you honking 
at, morons? Go to hell! I’m getting an auto-
graph here. People are such a menace. Yes, 
please write that it’s a memento of the day 
when spoilers of our cars almost got perma-
nently deformed.

When you turn the ‘eco’ mode off, Fiesta 
easily overtakes lorries on narrow, twisted 
roads near Łysa Polana. 

Sunlight pours into the cabin through 
the glass sunroof; it’s just like in a convert-
ible, but the roof protects you from the rain, 
the wind and all unwanted noise. And that’s 
the key feature of the new Fiesta. Because 
this car is primarily designed for listening to 
music. The marriage of Ford and B&O PLAY, 
a  sound equipment manufacturer, which 
conquered the marked within the last few 
seasons, has produced a smashing effect. 
Basses come from the bottom of the vehi-
cle; you feel it in your loins, and if you turn 
it up, it goes to your lungs. It hits your stom-
ach like a bungee jump. High sounds may 
even crush dental implants, the balance is 
perfect, noise cancelling works perfectly 
fine even though it’s a factory-made vehicle, 
not a tuned one. It’s still fine at 170; at such 
speed, my convertible sways to and fro like 
a flag over freezing Tibet.

The secret lies in choosing good music 
for a long journey. I picked my favourite al-
bums. The best albums of 2017. I’m still not 
sure about the podium: a depressive, dense 
and beautiful album of The National, an 
energetic LCD Sound System, anticlerical 
Father John Misty, a musing Roger Waters, 
a surprising, epic Eloy or a perfect Echo-
belly? I can’t decide. I must drive with this 
music for a bit.

The National sings ‘I was born to beg for 
you. Later than year in the back of the War-
saw, I thought you and I might be okay. Spin-
ning and quiet, you leaned in against me, 
said, “I'm gonna have it all someday.” New 
York is older and changing its skin again. It 
dies every ten years

and then it begins again. If your heart 
was in it, I’d stay a minute… I'm dying to be 
taken apart.’ How not to love a car which un-
derstands your innermost thoughts? I can 
see the huge sun behind the window. It has 
just risen on the Slovakian side of the Ta-
tras. I wanted to build a house in Osturnia 
once. I change the album. ‘Are you feeling 
depressed?’ asks Father John Misty.  
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MYŚLĄC „JAPONIA”, MÓWIMY „SUSHI”, CHOCIAŻ TO DŁUGOWIECZNOŚĆ STANOWI JAPOŃSKĄ 
SPECJALNOŚĆ. POTWIERDZENIE? NIE TRZEBA GO DALEKO SZUKAĆ. JEST NIM KAŻDY PRZEDMIOT 
CODZIENNEGO UŻYTKU, KTÓRY POSIADA JAPOŃSKI RODOWÓD. NA PIERWSZY PLAN WYSUWA SIĘ 
MOTORYZACJA, CHOCIAŻ ZEGARKI ORIENT STANOWIĄ NIE MNIEJSZY POWÓD DO DUMY. OD LAT 
PRZECHODZĄ Z POKOLENIA NA POKOLENIE. SEKRET? JAPOŃSKI MECHANIZM. ALE NIE TYLKO.

ZDJĘCIA Mat. PrasoweTEKST Anna Nazarowicz

Z OJCA 
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szystko zaczęło się w 1950 roku. To 
właśnie wtedy świat ujrzały pierw-
sze zegarki Orient. Marka od po-

czątku miała jednak bardzo wysokie ambicje. 
Pomiar czasu? Owszem, ale w sposób, który 
przejdzie do historii. Takim z pewnością jest 
m.in. zegarek King Diver 1000, który potrafił 
wytrzymać ciśnienie statyczne, występujące 
na głębokości 1000 metrów. Nie sposób pomi-

W

Z  O J C A  N A  S Y N A

nąć również modelu z 1967 roku – Fineness 
– charakteryzującego się niezwykle cienką 
konstrukcją (3,9 mm) i będącego tym samym 
jednym z najcieńszych dostępnych wówczas 
czasomierzy na rynku. Na reakcję światowe-
go rynku nie trzeba było długo czekać – ze-
garki szybko znalazły całe rzesze nabywców.

Od tamtej pory minęły dziesiątki lat. Roz-
pędzony postęp wymusił na świecie wiele 
zmian. A mimo to siła tradycji w przypadku 
marki okazała się silniejsza. Dlatego Orient 
wciąż pozostaje japońską manufakturą. 
Oznacza to, że każdy, nawet najmniejszy ele-
ment  mechanizmu jest produkowany w jego 
zakładach. Nie o samodzielność tu jednak 
chodzi, a o możliwość sprawowania całko-
witej kontroli na każdym etapie produkcji. 
Decydując się zatem na zakup zegarka sy-
gnowanego marką Orient, otrzymujemy nie 
tylko długą tradycję, ale przede wszystkim 
trwałość – główny budulec tych zegarków. 
Kto jednak myśli, że to produkty zarezerwo-
wane wyłącznie dla miłośników japońskich 
technologii, ten jest w błędzie. Wyprowadzić 
z niego ma najnowsza kolekcja Orient Clas-
sic Automatic. Zgodnie ze słowami znanej 
francuskiej projektantki mody Coco Chanel, 
„moda przemija, styl pozostaje”, najnowsza 

linia stanowi połączenie precyzyjnego me-
chanizmu z  eleganckim, ponadczasowym 
stylem. To w świecie zegarków najbardziej 
ceniona kompozycja. A zatem, jak eleganc-
ko, to tylko ze skórzanym paskiem. Ten, 
w przypadku Orient Classic Automatic, nosi 
w sobie odrobinę nonszalancji. Jest nią fak-
tura pancerza krokodyla, która przełamuje 
stonowaną elegancję, nawiązującą do lat 50. 
XX wieku – równie skutecznie, co czerwona 
podeszwa w butach Christiana Louboutina. 
Cienka i dyskretna koperta nie odwraca uwa-
gi. Zarówno w przypadku modeli RA-AG000, 
jak również RA-AP000 możemy wybierać po-
między trzema odcieniami koperty. Tarcze 
modeli należących do linii Classic Automatic, 
duże i czytelne, dostępne są w czterech wa-
riantach kolorystycznych. Delikatnie wypu-
kłe, przywodzą na myśl czasy zegarmistrzo-
stwa z połowy ubiegłego wieku.

Diabeł tkwi w szczegółach, którymi róż-
nią się poszczególne modele. To widocz-
ny balans, dolny sekundnik oraz arabskie 
oznaczenia poszczególnych godzin. Szkla-
ny dekiel pozwala obserwować pracę tego, 
co w zegarku najcenniejsze – mechanizmu, 
nazywanego również sercem. Ten zastoso-
wany w zegarkach Orient jest automatyczny,  

DE C Y DUJĄC  S I Ę  Z AT E M  N A  Z A K U P 
Z E G A R K A  S YG N OWA N E G O  M A R K Ą 
OR I E N T,  O T R Z Y M UJ E M Y  N I E  T Y L KO 
D ŁUG Ą  T R A DYC J Ę,  A L E  PR Z E DE 
WS Z YS T K I M  T RWA Ł O Ś Ć  –  G Ł ÓW N Y 
B U DU L E C  T YC H  Z E G A R KÓW. 
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z  dodatkową możliwością ręcznego nacią-
gu. Zegarek z duszą – mawiało się przed laty, 
zanim świat zdominowały mechanizmy 
kwarcowe. Dziś, za sprawą marki Orient, au-
tomatyczne mechanizmy przeżywają drugą 
młodość. To ucieleśnienie prestiżu i dobre-
go smaku. Całość stanowi wysmakowany 
dodatek do eleganckiej męskiej garderoby. 
Dobra wiadomość jest taka, że marka nie 
zamierza zmieniać obranego kursu i proce-
dura produkcji nieśmiertelnych zegarków 
będzie konsekwentnie przekazywana przy-
szłym pokoleniom. Jak mawiał Gucci, „ja-
kość pamięta się o wiele dłużej niż cenę”.  

ENGLISH

FATHER TO SON

When you think of ‘Japan’, you think of ‘sushi’ 
even though a true Japanese specialty is 
longevity. Evidence? You don’t need to look far. 
Every object of everyday use originating from 
Japan proves the point. The automotive industry 
comes to the fore, but Orient watches are an 
equal pride and joy. They’ve been handed down 
from generation to generation for years. What’s 
the secret? A Japanese movement. But there’s 
more to it than that.

It all began in 1950, when the first Orient 
watches were produced. The brand was 
highly ambitious from the very beginning. 
Measuring time? Yes, but in a way that will 
go down in history. Like King Diver 1000, 
featuring 1000  m of water resistance or 
1967 Fineness characterised by an incred-
ible thinness (3.9 mm), which made it one 
the thinnest wrist watches available on the 
market at that time. It wasn’t long before the 
brand broke into the market and won wide-
spread popularity.

It’s been dozens of years since that time. 
The fast technological development brought 
about many changes, but the brand’s tradi-
tion proved more powerful and survived. 
Orient has remained a Japanese manufac-
ture. This means that every tiny part of the 
movement is produced in its own plants. It’s 
not about independence, but a possibility of 
controlling every stage of production. When 
you buy a watch with the Orient brand’s sig-
nature, apart from a long-established tradi-

tion. In RA-AG000 and RA-AP000 models, 
we can choose among three case colour 
options. Classic Automatic models feature 
a large and easy to read face, available in 
four colour options. Its slight protrusion re-
fers to watchmaking trends in the second 
half of the 20th century.

The devil is in the detail. Individual mod-
els differ from each other in terms of a vis-
ible balance wheel, the second hand, and 
Arabic numeral hour markers. Through 
the glass cover, you can see the most pre-
cious part of the watch – its movement, also 
called the heart. Orient watches feature an 
automatic movement with an additional op-
tion of manual winding. It used to be called 
‘a watch with a soul’ before the world was 
dominated by quartz movements. Today, 
thanks to the Orient brand, the automat-
ic movement is back in the game. It’s all 
prestige and good taste. An Orient watch is 
a classy accessory every stylish man needs. 
Good news is that the brand intends to keep 
its course and continue to hand down the 
procedure of producing these immortal 
watches to future generations. Like Guc-
ci said, ‘Quality is remembered long after 
the price is forgotten.’  

DZ IŚ, Z A SPR AWĄ M A R K I 
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tion, you get durability – the main feature of 
these watches. But if you think that Orient 
watches are reserved for buffs of Japanese 
technologies, you’re terribly wrong. The 
latest collection Orient Classic Automat-
ic proves otherwise. Following the words 
of famous French fashion designer Coco 
Chanel, ‘Fashion fades, style remains the 
same,’ the latest series is a combination of 
a precise movement and an elegant, classic 
style. And that’s the most desirable watch 
composition. If you go smart, opt for a leath-
er strap, marked by a touch of nonchalance 
in Orient Classic Automatic. Its texture of 
crocodile crust counterbalances the toned 
down elegance referring to the 1950s, just 
like Christian Louboutin’s red soles. The 
thin and discreet case doesn’t divert atten-

T E C H N O L O G I E  /  T E C H N O L O G I E S

NR: RA-AP0002S10B

 ZAPRASZAMY NA 
www.poljot.com.pl - stronę 
oficjalnego dystrybutora marki.
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KRZYSZTOF 
KOCZOROWSKI
 
Od kilkunastu lat zajmuje się projektowaniem marki. 
Na swoim koncie ma ponad 150 nazw, które stworzył 
na potrzeby powstających firm, wprowadzanych na 
rynek produktów oraz usług. Opracował i wdrożył 
kilkadziesiąt strategii komunikacyjnych zarówno dla 
międzynarodowych korporacji, jak i firm rodzinnych. 
Miłośnik dobrego jedzenia, kina oraz podróży.

Zaleca się, aby na co najmniej trzy godziny przed 
snem nie korzystać z urządzeń elektronicznych. 
Myślę jednak, że warto wprowadzić permanentne 

embargo na środki masowego przekazu. 
Siedzę na kanapie z komputerem na kolanach, 

na drugim planie włączony telewizor. Migają obrazy, 
przeskakują zapowiedzi kolejnych programów z cele-
brytami w rolach głównych. Od lewej: młodsza od samej 
siebie projektantka bez makijażu, za to z kroplami potu 
na nadmuchanych policzkach, aktorka, która główną rolę 
zagrała dawno temu we własnych marzeniach, piosen-
karz z przebojami, których nikt nie potrafi zanucić i pre-
zenterka o wzroku nieskażonym myśleniem. Wszyscy 
oni zostali gwiazdami jesiennej ramówki. Wszyscy są po-
żywką dla widzów, których cieszy upodlenie znanych ze 
szklanego ekranu twarzy. Można by powiedzieć, że takie 
mamy czasy, że w mainstreamie nie ma miejsca na an-
gażujące umysł treści, na ludzi z rodowodem. Owszem, 
są na rynku niszowe kanały z oglądalnością na poziomie 

błędu statystycznego. To jednak kilka największych te-
lewizji kreuje trendy, jednocześnie stając się lustrzanym 
odbiciem społeczeństwa, które pragnie chleba i igrzysk. 
Nie jest to jednak wykwintna uczta z Mozartem w tle. 

Oglądam dalej i czuję się jak w sklepie „wszystko za 
5 złotych”, gdzie półki mienią się kolorami, formami, 
kształtami, gdzie szlachetność drewna namalowana zo-
stała pędzelkiem, a filiżanka udająca chińską porcelanę 
stoi samotnie z wyblakłym od słońca rantem. Owszem, 
możemy dziś kupić cały sklep za średnią krajową, mo-
żemy przyglądać się połyskującym podróbkom do złu-
dzenia przypominającym oryginały. Możemy jednak 
poszukać tego, co pełnowartościowe. Mamy bowiem 
nieograniczone ku temu możliwości, jakich nikt nigdy 
wcześniej nie miał. Selekcja może być nie tylko natural-
na, ale i świadoma. 

ENGLISH

BOTOX, FLASHES, CELEBS

For a dozen years or so, I’ve been working with letters, words, 
sentences, and stories. Once a month I write for you. Today’s 
episode is about negative effects of blue light.

It is recommended not to use electronic devices at least 
three hours before sleep. But I think that a permanent 
embargo on mass media should be imposed. 

I’m sitting on my couch with a laptop on my lap, the 
TV is droning on in the background. Pictures are flash-
ing, trailers of TV shows with celebs are appearing one 
after another. From the left: a designer younger than 
herself with no make-up, but with beads of sweat on her 
puffed out cheeks; an actress, who played the lead role 
in her dreams a long time ago; a signer playing hits that 
nobody knows; and a TV presenter with a blank look 
on her face. They all have become stars of this autumn 
schedule. They’re good fodder for people enjoying the 
misery and degradation of stars of the silver screen. You 
can say that in these crazy times, there’s no room for sub-
stantive content or noble people in the mainstream cul-
ture. Of course, there are niche channels on the market 
with viewing stats at the level of the statistical error. Still, 
a few large TV channels set trends and become a reflec-
tion of the society, which craves for bread and circuses. 
But it’s not a refined feast with Mozart in the background. 

I keep on watching and I feel like in a one-pound 
store, where shelves are full of colours, forms and shapes, 
where the nobleness of wood was painted with a brush, 
and a cup with faded brims, imitating Chinese porce-
lain, stands alone in the sunlight. Indeed, an average 
salary would suffice to buy the whole store, and we may 
browse glittery shams that look like genuine objects. 
But we can also look for value. We have no limits to our 
world, like never before. Selection may not only be nat-
ural, but also informed. 

OD KILKUNASTU LAT WYKORZYSTUJĘ 
W CODZIENNEJ PRACY LITERY, SŁOWA, ZDANIA 
I OPOWIEŚCI. JEDNĄ Z NICH CO MIESIĄC REZERWUJĘ 
DLA PAŃSTWA. DZISIEJSZY ODCINEK BĘDZIE 
O SZKODLIWOŚCI ŚWIATŁA NIEBIESKIEGO.

BOTOKS, 
FLESZE, 
CELEBRYCI
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ZDJĘCIA / PHOTOS: Monika Kamińska Photography
MODELKA / MODEL: Ela Wróbel, Marianna Humeniuk

JACKET: www.izabel.com
UNDERSKIRT: Triumph

SHOES: Zara

C O Z Y  D A R K N E S S



SKIRT: Dorothy Perkins
BLOUSE: Saint Tropez

GLOVES: Mango
SHOES: Pepe Jeans
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BODY: Y.A.S.
JEANS: ZARA
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YELLOW JERSEY: Fornarina
TROUSERS: ZARA

SHOES: ZARA

BODY: Y.A.S
JEANS: ZARA
COAT: Y.A.S
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IDZIE 
     ZIMA

ie sposób odmówić romantyzmu letnim aktyw-
nościom fizycznym, ale zimą człowiek jest zmu-
szony w większym stopniu korzystać z sił natury, 

co owego romantyzmu dodaje. Czeka nas kilka mie-
sięcy upajania się herosami fruwającymi nad naszymi 
głowami, supermenami ześlizgującymi się na deskach 
po stromych zboczach gór i twardzielami gotowymi na 
wszystko, by wbić gumę do bramki  przeciwnika. Czyż 
to nie ekscytujące?

Magiczny jest moment, w którym możemy zamienić 
rower na narty, a trawę na lód. Więcej jest w tym jednak 
oglądania niż czynnego uprawiania. Dyscypliny zimowe 
są trudniejsze, bardziej wyczerpujące i wymagające spe-
cjalistycznego sprzętu. Skoki narciarskie uprawiają tyl-
ko zawodnicy, w hokeja grają nieliczni, biegających na 
nartach jest znacznie mniej niż biegających w tradycyj-
ny sposób, zaś łyżwiarstwo figurowe jest wyłącznie dla 
wirtuozów. Ale może właśnie dla tej wirtuozerii lubimy 
to oglądać i podziwiać. Łatwiej docenić, kiedy się tego 
trudu posmakowało. Załóż wąskie narty i próbuj na nich 
biec; usiądź na belce, na której siada Kamil Stoch; zjedź 
z Kasprowego próbując pokonać trasę jak najszybciej; 
obróć się na łyżwach wokół własnej osi; wreszcie kontro-
luj na lodzie jednocześnie swoje nogi, kij i krążek.  

Rozpoczyna się sezon olimpijski. Trochę inaczej 
obserwuje się w takim czasie zawody w Pucharze Świa-

N
ZD

JĘ
CI

E:
 E

D
Y

TA
 B

A
R

TK
IE

W
IC

Z

F E L I E T O N  /  C O L U M N

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

IDZIE ZIMA. WRAZ Z NIĄ MRÓZ, OSŁONECZNIONE I ZAŚNIEŻONE 
ZBOCZA GÓR, OBLODZONE RZEKI I JEZIORA. OSZRONIONE 
SZYBY SAMOCHODÓW, ZIMNE AKUMULATORY CIERPIĄCE 
JAK MY WSTAJĄCY Z ŁÓŻKA. IDĄ KURTKI PUCHOWE, CZAPKI, 
SZALE, GOLFY ITD. ITP. ALE WRAZ Z ZIMĄ NADCHODZĄ OWIANE 
NUTKĄ ROMANTYZMU ZIMOWE DYSCYPLINY SPORTU.

ta – bardziej jak okres przygotowawczy. Przyglądać się 
będziemy skoczkom, Justynie Kowalczyk i łyżwiarzom 
szybkim, którzy wreszcie mają swój obiekt w Polsce. 
Niedawno uruchomiony kryty tor w Tomaszowie Mazo-
wieckim jest ładny, funkcjonalny i szybki. Wreszcie po-
wstało w naszym kraju coś nie tylko piłkarskiego.

Zaczynamy odliczanie do igrzysk w  Pjongczan-
gu. 102 konkurencje w 15 dyscyplinach, około 3000 
sportowców. W  pierwszych igrzyskach w  Chamo-
nix w 1924 roku rywalizowano w 16 konkurencjach  
w 7 dyscyplinach. Zawodników i zawodniczek było 
314. Ale wtedy nie nazwano nawet tych zmagań igrzy-
skami. To był Tydzień Sportów Zimowych. Wiele się 
od tego czasu zmieniło. 

ENGLISH

WINTER IS COMING

Winter is coming. Along with the icy weather, sunlit and 
snowcapped mountain slopes, frozen rivers and lakes. Frosted 
car windows, cold batteries suffering like us when we get out 
of bed. Down jackets, winter hats, scarves, turtlenecks, etc. But 
apart from all those things, winter also brings about a romantic 
spirit of winter sports.

There’s something romantic about summer sports, but 
in winter, man is more dependent on the nature, which 
adds romance to it. Ahead of us, we have a few months 
of watching heroes flying over our heads, supermen 
snowboarding down steep mountain slopes, and tough 
guys on ice, who’ll go to any lengths to score a goal. 
Isn’t this exciting?

It’s magical when the bike is replaced with the skis 
and the grass with the ice. But we would rather watch 
winter sports than actually practise them. Winter dis-
ciplines are more difficult and more demanding, and 
they require special equipment. Ski jumping is prac-
tised only by professionals, there aren’t many hockey 
players, fewer people go ski running than jogging in 
a traditional way, and ice skating is only for virtuo-
sos. But maybe this virtuosity is what we like to watch 
and admire. It’s easier to appreciate it when you’ve 
tried it yourself. Put on narrow skis and try to run in 
them; sit down on the gate like Kamil Stoch; ski down 
Kasprowy Wierch, trying to make it as fast as possible; 
turn around in ice skates; control your legs, a stick and 
a puck at the same time while ice skating.

The Olympic season is about to start. At such a time, 
the World Cup competitions are treated more like a pre-
paratory period. We’ll follow our ski jumpers, Justyna 
Kowalczyk and speed skaters, who finally have their 
sports facilities in Poland. The recently opened indoor 
speed skating rink in Tomaszów Mazowiecki is nice and 
functional. Finally, something else than a football pitch 
was built in Poland.

The countdown to the Olympics in Pyeongchang has 
begun. 102 competitions in 15 disciplines, about 3000 
participants. The first games in Chamonix in 1924 cov-
ered 16 competitions in 7 disciplines. There were 314 
participants. But that event wasn’t even called ‘games’ 
then. It was referred to as ‘the International Winter 
Sports Week’. A lot has changed since then. 
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PAWEŁ SOŁTYS, „MIKROTYKI”, 
WYDAWNICTWO CZARNE, WOŁOWIEC 2017.

Piosenek Pablopavo, czyli Pawła Sołtysa - wszak tak 
się ów artysta nazywa - słucham rzadko, wręcz nigdy. 
Nie dlatego, że niefajne, po prostu muzyka skończyła 
się dla mnie na Bachu i Zeppelinach, a z młodszych ła-
pie się tylko Kuba Badach, ale on pija ze mną wódkę, 
więc sami wiecie. Zatem niedobór we mnie poważny 
w kwestii muzycznej twórczości Pablopavo, który zde-

cydowanie nadrobić muszę, bo jeśli on tak śpiewa, jak 
pisze, to wiele straciłem. Bo pisze udatnie, smacznie, 
z  wdziękiem, seksapilem i  koloraturą, którą współ-
czesne polskie pisarstwo raczej nas nie rozpieszcza. 
Słowem: świetnie. 

„Mikrotyki” to zbiór 23 króciutkich opowiadanek, 
takich w  sam raz, żeby chrupnąć przez zaśnięciem. 
Oczywiście, o  ile ktoś się nie jara literaturą, bo ja – 
choć chciałem to sobie rozłożyć na raty na jakiś ty-
dzień – przeczytałem wszystko od deski do deski w pół 
nocy. No, nie dało się odłożyć, cholera!

Opowiadać o czym opowiadania opowiadają, wyda-
je mi się tu zbędne. Albowiem nie o historie w nich cho-
dzi (choć te są rozkoszne i żona kilkanaście razy waliła 
mnie w łeb, że ją budzę głośnym śmiechem), a o klimat. 
Jakiś taki baśniowo-wódczany, nostalgiczno-łobuzer-
ski i czesko-warszawski. Rzekłbym: oniryzm podwór-
kowy. Albo: kumpelizm magiczny. Rozkosz, mówię 
Wam, czysta rozkosz. 

I  jeszcze – a  może przede wszystkim – język. 
Polszczyzna Sołtysa jest wspaniała, porywająca, od-
świeżająca. Ani trochę nie dziwaczna, za to przywraca-
jąca wiarę, że język polski XXI wieku może być piękny, 
nawet jeśli nie unika wulgaryzmów. 

ENGLISH

BLOWN AWAY BY MIKROTYKI

I  hardly ever listen to the songs of Pablopavo, that is 
Paweł Sołtys, as that’s his real name. Not because they 
aren’t good. To me, music ended with Bach and Led 
Zeppelin, and as regards younger artists, I happen to 
listen to Kuba Badach, but I  drink vodka with him, 
just so you know. Therefore, I definitely have to catch 
up with Pablopavo’s music, because if he sings like he 
writes, then I  have missed a  lot. His writing is neat 
and tasty; it features grace, sex appeal and coloratura, 
which is few and far between in contemporary Polish 
works. In a word: superb. 

‘Mikrotyki’ is a collection of 23 short stories, just 
right for quick reading before bedtime. Of course, 
provided that you’re not a  lost cause like me – even 
though I  tried to break it down into smaller parts, 
I read it from cover to cover in half a night. I simply 
couldn’t put it down!

I don’t consider it necessary to say what these sto-
ries are about, as this is not the essence of the book 
(even though the stories are delightful, indeed, and 
my wife told me off several times for laughing out loud 
and waking her up). It’s all about the atmosphere, 
blending fairy tales with vodka, nostalgia with mis-
chief, and Czechia with Warsaw. I would say: street 
onirism. Or: magical familiarity. A  delight, I’d say, 
a pure delight. 

And – or perhaps primarily – language. Polish lan-
guage used by Sołtys is superb, ravishing, and refresh-
ing. And it’s not weird at all. It restores my confidence 
that the Polish language of the 21st century may be 
beautiful even if it does contain vulgarisms. 

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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CZYTANIE WEDŁUG 
SARAMONOWICZA
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ZAŻYWAM 
         MIKROTYKI
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„PATTI CAKE$”, REŻ. GEREMY 
JASPER, DYSTR. SOLOPAN

le to było filmowych historii opowiadających drogę 
na szczyt (listy przebojów), przez trudy do gwiazd, 
gdzie celem jest oczywiście zostanie celebrity, czy-

li sława, podziw i pieniądze? Amerykanie są dobrzy 
w  te klocki i  tego rodzaju obrazów, czy to biografii 
ikon popu, czy fikcyjnych historii, jest na pęczki. Na 
samej półce z rapem – choćby „8. mila” z Eminemem. 
Ale weźmy tego samego bohatera, amerykańskiego 
self-made mana, wstawmy go w pulchne ciało białej 
dziewczyny żyjącej w jednym z najbardziej męskich 
z  męskich światów, a  ta sama historia nabierze zu-
pełnie innego znaczenia. Ale nie samo to przeniesie-
nie sprawia, że ten film to dynamit.

Patti Cake$, dwudziestokilkulatka o swojsko brzmią-
cym nazwisku Dombrowski, w swoich marzeniach wy-
stępująca jako Killa P, a na osiedlu przezywana Dumbo, 
to cholernie twarda księżniczka. Na co dzień opiekuje 
się chorą babcią i haruje dniami i nocami, żeby wspo-
móc finansowo pogrążoną w  długach, wiecznie na 
rauszu matkę – niedoszłą gwiazdę glam rocka. W swo-
ich snach Patricia jest białą Missy Elliot, namaszczo-
ną przez hiphopowego guru, rapera O-Z. Konfrontacja 
z rzeczywistością nie będzie dla niej łatwa. Na każdym 
kroku bohaterka ma pod górkę. Podobnie jak jej „skrzy-
dłowi” – posiadający indyjskie korzenie przyjaciel Jheri 
i tajemniczy ciemnoskóry Basterd, przedstawiający się 

jako antychryst-anarchista. Bo kolejnym plusem tego 
filmu jest uczciwe sportretowanie bohaterów wywodzą-
cych się z różnych mniejszości. Reżyser zrobił to tak, że 
nie mamy do czynienia ani z przaśnymi żartami (choć 
komediowych wstawek jest tu sporo), ani z banałem. Ci 
bohaterowie są po prostu ciekawi. Ciekawe są też relacje 
między trzema kobietami – Patricią, jej mamą i babcią. 
Smaczkiem dla niektórych może być też Nick Sandow, 
naczelnik więzienia z netflixowskiego „Orange Is The 
New Black”, znowu pięknie wcielający się w rolę szefa-
-przygłupa. Na koniec zachwytów dodam, że odtwór-
czyni głównej roli, Danielle Macdonald jest Australijką, 
a pierwowzorem bohaterki był sam... reżyser. Zmiana 
płci dokonała się tylko na poziomie scenariusza. Co 
z tego wyszło? Film stał się sensacją na festiwalach Sun-
dance i w Cannes. Stuprocentowo zasłużenie. 

ENGLISH

BIG GIRLS DON’T CRY
‘PATTI CAKE$’, DIRECTED BY GEREMY JASPER, 
DISTRIBUTED BY SOLOPAN

We’ve seen a whole slew of film stories depicting the way 
to the top (of the charts), through hardships to the stars, 
where the goal is to become a celebrity, which means 
fame, admiration and money. Americans excel at it, and 
there are plenty of such pictures, be it biographies of pop 
icons or fictional stories. Take rap music, for example, 
and ‘8 Mile’ with Eminem. But let’s take a hero only, an 
American self-made man, and put him in a chubby body 
of a white girl living in the most man’s of all the man’s 
worlds, and the story takes on a new meaning. Still, the 
film is smashing not only because of that.

Patti Cake$, a girl in her twenties with a  family 
name Dombrowski, performing in her dreams as Kil-
la P and dubbed ‘Dumbo’ in the neighbourhood, is 
a damned tough princess. She takes care of her ill 
grandmother and works hard all days and nights to 
support her tipsy mother – a would-be glam rock star 
– who’s always in the red. In her dreams, Patricia is 
a white Missy Elliot, anointed by a hip hop guru, rap 
singer O-Z. The reality-check won’t be easy for her. 
She comes across hardships at every step of the way. 
Just like her ‘wingmen’ – Jheri, her friend of Indian 
origin, and mysterious, dark-skinned Basterd, call-
ing himself an antichrist and anarchist. The film also 
deserves top marks for a  fair depiction of minority 
characters. The director succeeded in avoiding both 
coarse jokes (although there are many funny parts) as 
well as clichés. These characters are simply intrigu-
ing. The relations among the three women – Patricia, 
her mum and grandma – are also worth attention. For 
some, Nick Sandow’s appearance is an extra bonus – 
a prison administrative official from Netflix’s series 
‘Orange Is The New Black’ brilliantly rendered the 
part of a dumb-ass boss again. After all this oohing and 
aahing, I’ll add that the lead actress, Danielle Macdon-
ald, is Australian, and the heroine’s story has been in-
spired by the director’s personal experience. The sex 
was changed at the level of writing the script. What has 
become of it? The film was a huge hit at Sundance and 
Cannes festivals. And it fully deserved it. 
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TEKST Sylwia Gutowska ZDJĘCIA Solopan

DUŻE 
DZIEWCZYNY 
NIE PŁACZĄ
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STAŁY DODATEK 
PORTU LOTNICZEGO 
OLSZTYN –  MAZURY



Podolsztyńskie lotnisko poszerza siatkę połączeń. Od 19 czerwca 
przyszłego roku z liniami lotniczymi Small Planet Airlines lotami 
czarterowymi polecimy do bułgarskiego Burgas.

ŹRÓDŁO: PORT LOTNICZY OLSZTYN-MAZURY

27 października na konferencji pra-
sowej w terminalu pasażerskim 

lotniska Olsztyn-Mazury ogłoszono plan 
rozbudowy siatki połączeń czarterowych 
mazurskiego portu. Udział w wydarzeniu 
wzięli Wicemarszałek Województwa War-
mińsko-Mazurskiego Marcin Kuchciński, 
Prezes Zarządu Spółki Warmia i Mazury 
Leszek Krawczyk oraz przedstawiciele linii 
lotniczych Small Planet Airlines – Prezes 
Zarządu Jarosław Jeschke i Dyrektor ds. 
Sprzedaży i Operacji Jacek Socha.

Podczas konferencji ogłoszono urucho-
mienie lotów do Burgas, którego operato-
rem będą właśnie linie lotnicze Small Planet. 
Będzie to zarazem pierwsze połączenie 

czarterowe w rozkładzie lotów portu lotni-
czego w Szymanach.

To połączenie będzie szansą dla mieszkań-
ców naszego regionu na szybkie i niedrogie 
dostanie się na urlop nad Morzem Czarnym 

– powiedział Gustaw Marek Brzezin, Marsza-
łek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
Przedstawiciele samorządu województwa 
oraz zarząd portu zapewniają, że inauguracja 
połączenia do Bułgarii to tylko początek roz-
woju siatki czarterów z lotniska w Szymanach.

Rejsy do Burgas będą realizowane we 
wtorki, w okresie letnim – od 19 czerwca 
do 4 września 2018 roku. Bilety lotnicze 
będą dostępne w formule „czarter mix”. 
System polega na sprzedaży miejsc biu-

Z SZYMAN
 POLECIMY DO BUŁGARII!
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rom podróży oraz touroperatorom, a pozo-
stałe miejsca których biura nie wykupią są 
przeznaczone do ogólnodostępnej sprzedaży 
na stronie internetowej przewoźnika. Ceny bi-
letów zaczynają się od 199 zł w jedną stronę. 

IN ENGLISH

WE’LL FLY FROM SZYMANY  
TO BULGARIA!

THE AIRPORT NEAR OLSZTYN EXPANDS  
ITS ROUTE NETWORK. FROM 19 JUNE 2018, 
WE’LL FLY TO BURGAS IN BULGARIA ON 
CHARTER FLIGHTS OFFERED BY SMALL 
PLANET AIRLINES.

On 27 October, at a press conference in the 
passenger terminal at Olsztyn-Mazury Airport, 
plans were revealed to expand the char-
ter flight network of the Masurian airport. 
Amongst those who participated in the event 
were Marcin Kuchciński, Vice-Marshal of the 
Warmian-Masurian Voivodeship, Leszek Kraw-
czyk, President of the Board of the Warmia 
i Mazury company, as well as representatives of 
Small Planet Airlines – Jarosław Jeschke, Presi-
dent of the Management Board, as well as Jacek 
Socha, Sales and Operations Director.

During the conference, the decision was an-
nounced to launch flights to Burgas serviced 
by Small Planet Airlines. It will be the first 
charter connection in the flight schedule of 
the airport in Szymany.

“The connection will be a chance for local 
inhabitants to reach their vacation spot by the 
Black Sea in a quick and inexpensive way,” said 
Gustaw Marek Brzezin, Marshal of the Warmi-
an-Masurian Voivodeship. The representatives 
of the voivodeship’s local government and the 
Management Board of the airport assure that the 
inauguration of the connection to Bulgaria is only 
the beginning of the expansion of the charter 
flight network from the airport in Szymany.

Flights to Burgas will be realized on Tues-
days in the summer season – from 19 June to 4 
September 2018. Flight tickets will be available in 
the “charter mix” formula. The system consists in 
selling seats to travel agencies and touroperators, 
whereas the seats that haven’t been sold are put 
on general sale at a carrier’s website. One-way 
ticket prices start from 199 PLN. 



LONDYN
LUTON

LONDYN 
STANSTED

OLSZTYN-MAZURY – LONDYN-LUTON

PONIEDZIAŁEK ŚRODA PIĄTEK

SZY - LTN 11:25-12:55 11:25-12:55 11:25-12:55

LTN - SZY 07:30-10:55 07:30-10:55 07:30-10:55

OLSZTYN

M A PA PO Ł ĄC ZEŃ
FLIGHT MAP
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KONTAKT
CONTACT

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury
Olsztyn-Masuria Airport
Szymany 150
12-100 Szczytno
tel.: +48 89 544 34 34 
e-mail: info@mazuryairport.pl
www.mazuryairport.pl

DOJAZD
ACCESS
Port Lotniczy Olsztyn-Mazury znajduje się w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim, w miejscowości Szymany 
położonej 10 km od Szczytna oraz 58 km na południe od 
stolicy województwa – Olsztyna.
Olsztyn-Masuria Airport is located in warminsko-mazur-
skie province in Szymany, 10 km off Szczytno and 58 km 
south off the city of Olsztyn, province’s capital.

SAMOCHODEM
BY CAR

• Z Olsztyna: droga krajowa nr 53 w kierunku Szczytna, 
następnie droga krajowa nr 57 w kierunku Szyman;

• Z Białegostoku: drogi krajowe nr 67, 64, 61, 53, następnie 
droga krajowa nr 57 w kierunku Szyman;

• Z Łomży: droga nr 645 w kierunku Wielbarka, następnie 
droga krajowa nr 57 w kierunku Szyman;

• Z Ostrołęki: droga krajowa nr 53, następnie droga krajowa 
nr 57 w kierunku Szyman;

• Z Suwałk: drogi nr 655, 661, droga nr 16 w kierunku Ełku, 
droga nr 63 w kierunku Pisza, następnie drogi krajowe  
nr 58 w kierunku Szczytna i nr 57 w kierunku Szyman;

• Z Kaliningradu: droga A195 kierująca do przejścia gra-
nicznego w Bezledach, następnie drogi krajowe nr 51  
i nr 57 w kierunku Szyman.

TAKSÓWK Ą
BY TA XI
Postój taksówek znajduje się przed głównym wejściem 
terminala.
Taxi stand is located right opposite the main entrance to the 
terminal.

TELETAXI
Zamówienia i rezerwacje telefonicznie pod numerami:
tel.: +48 89 624 42 42
tel.: 793 031 050
www.teletaxiszczytno.pl

AUTOBUSEM
BY BUS
MARKUS TRAVEL
Z centrum Olsztyna do Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury.
From centre of Olsztyn towards Olsztyn- Masuria Airport.

Rezerwacja biletów telefonicznie pod numerami:
Tickets can be booked by telephone:
tel.: +48 624 24 71
tel.: 507 077 250
www.markustravel.pl

POCIĄGIEM
BY TRAIN

Szynobusem ze stacji Olsztyn Główny  
do stacji Szymany Lotnisko.
Rozkład jazdy pociągów dostępny jest na stronie  
www.rozklad.pkp.pl
From „Olsztyn Główny” railway station towards  

„Szymany Lotnisko” station.
Schedule available at www.pkp.pl.

WYNAJEM SAMOCHODÓW
RENT A CAR
HERZ
www.herz.pl
AVIS
www.avis.pl

PARKING
PARKING LOT
Port Lotniczy Olsztyn-Mazury zapewnia pełną infrastruk-
turę parkingową na około 150 miejsc parkingowych dla 
samochodów osobowych. Ponadto wydzielono stanowiska 
postoju autobusów, taksówek oraz parking VIP.

Cennik price list
15 minut wolny czas przejazdu 
15 minutes free passage time

PARKOWANIE GODZINOWE  HOURLY RATES

CZ AS
TIME

AUTA OSOBOWE
PASSENGER CARS

AUTA OSOBOWE  
POW YŻEJ 2,5M

PASSENGER CARS  
ABOVE 2,5 M

DNI 
POWSZEDNIE

WEEKDAYS

WEEKENDY
WEEKENDS

DNI 
POWSZEDNIE

WEEKDAYS

WEEKENDY
WEEKENDS

15 MIN.-1 H 3 ZŁ 5 ZŁ 4 ZŁ 6 ZŁ

1-2 H 5 ZŁ 7 ZŁ 6 ZŁ 8 ZŁ

2-3 H 10 ZŁ 12 ZŁ 11 ZŁ 13 ZŁ

3- 4 H 15 ZŁ 17 ZŁ 16 ZŁ 18 ZŁ

4 -5 H 20 ZŁ 22 ZŁ 21 ZŁ 23 ZŁ

5- 6 H 25 ZŁ 27 ZŁ 26 ZŁ 28 ZŁ

6 -7 H 30 ZŁ 32 ZŁ 31 ZŁ 33 ZŁ

PARKOWANIE DOBOWE  NIGHTLY RATES

1 DOBA  1 NIGHT 40 ZŁ

2 DOBY  2 NIGHTS 80 ZŁ

3-5 DOBY  3-5 NIGHTS 100 ZŁ

6 -7 DÓB  6-7 NIGHTS 120 ZŁ

8-10 DÓB  8-10 NIGHTS 160 ZŁ

11-14 DÓB  11-14 NIGHTS 224 ZŁ

15-21 DÓB  15-21 NIGHTS 252 ZŁ

22-30 DÓB  21-30 NIGHTS 300 ZŁ

LOTNISKO
AIRPORT

od 7 godziny rozpoczyna się opłata dobowa
from the 7th hour, the daily fee starts

6 8 – 6 9



Więce j  na anywhere . p l




