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RAFAŁ 
BRYNDAL

Satyryk, autor tekstów (Kobranocka, 
Atrakcyjny Kazimierz i Cyganie), dzien-
nikarz (Radio Zet, Gazeta Wyborcza, 
Przekrój, Zwierciadło, Pani, Twój Styl, 
Machina, Bluszcz, Chimery), twórca 
zespołów kabaretowych, sztuk teatral-
nych oraz scenariuszy seriali. 

ENGLISH A satirist, lyricist (Kobranoc-
ka, Atrakcyjny Kazimierz i Cyganie), 
journalist (Radio Zet, Gazeta Wyborcza, 
Przekrój, Zwierciadło, Pani, Twój Styl, 
Machina, Bluszcz, Chimery), founder of 
cabarets, playwright and screenwriter. 
A jazz, golf, and hockey enthusiast.

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.”

W  N U M E R Z E  /  T H I S  I S S U E

DOROTA
LANDOWSKA

Córka, matka, siostra i żona. Ma 
fajnych sąsiadów, bo oglądają ją 
w TV i trzymają kciuki za jej bohat-
erki. Gra w teatrze, przed kamerami 
i w radiu. W życiu nie potrafi. 
Fatalnie kłamie. Kocha zwierzęta 
i ciągle uczy się kochać ludzi.

ENGLISH A daughter, mother, sister 
and wife. She has great neighbours, 
because they watch her on TV and 
keep their fingers crossed for her 
characters. She performs in the the-
atre, for the cameras, and in the radio. 
She can’t play in real life though. She 
is a lousy liar. She loves animals and 
she is still learning to love people.

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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MAGDALENA
JUSZCZYK

Dziennikarka, m.in. Radiowej Dwójki 
(„W Dwójce raźniej”). Za emitowany w Tele-
wizji Kino Polska „Program obowiązkowy” 
otrzymała w 2017 r. nominację do nagród 
PISF-u. Lubi rowery z RFN-u, stylowe 
motocykle wraz z ich jeźdźcami, a do szy-
bowca wsiada na jedno zawołanie.

ENGLISH  A journalist, worked at Polish 
Radio „Dwójka”. Her „Program obow-
iązkowy” (Kino Polska TV) brought her 
a PISF (National Institute of Film Art) award 
nomination. She likes bikes from old West 
Germany, stylish motorcycles with their 
riders, and she gets onto a glider on cue.
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TOMASZ 
SOBIERAJSKI

Socjolog z zawodu i z pasji. Wy-
trawny badacz społecznych zjawisk 
i kulturowych trendów. Naukowiec 
3.0 nie bojący się trudnych wyzwań, 
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 challeng-
es, international cooperation and 
interdisciplinarity.

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.

JAKUB 
FIREWICZ

Aktor "jeszcze" młodego pokolenia. Po 
latach wyczekiwania, że zagra Hamle-
ta, 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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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. 

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 photo-
grapher, she’s 23 and comes from 
Szczecin. She came to Warsaw to 
fulfill her dreams and follows the 
rule „Quality over quantity”.

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ 

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

ENGLISH A director, screenwriter, 
writer, playwright and journalist. The 
author of the biggest Polish comedy 
hits of the 21st century. In 2015, Sar-
amonowicz published his bestseller 
book entitled Chłopcy (Boys).
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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.
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NIE ZAMIERZA IŚĆ NA EMERYTURĘ, BO AKTORSTWO KONSERWUJE GO 
LEPIEJ NIŻ ODPOCZYNEK. O ROLACH SZWARCCHARAKTERÓW, W KTÓRYCH 
REŻYSERZY LUBIĄ GO OBSADZAĆ, MÓWI, ŻE TO MIÓD NA JEGO AKTORSKĄ 
DUSZĘ. ALE 50-LECIE SWOJEJ PRACY ARTYSTYCZNEJ CHCE UCZCIĆ 
SPEKTAKLEM O MIŁOŚCI. BO W ŻYCIU WYSZŁO MU I W PRACY, I W DOMU.
TEKST Monika Sobień    ZDJĘCIA Michał Buddabar

NAJWIĘKSZA 
PRZYJEM NOŚĆ 
W GRA NIU

N A J W I Ę K S Z A  P R Z Y J E M N O Ś Ć  W  G R A N I U

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY 
NA ANYWHERE.PL



Panie Jerzy, w tym roku mija, nie 
wypominając panu wieku – mówię to 
z największą serdecznością –  50 lat na 
scenie. Minęło jak 50 lat czy jak jeden dzień?
Rzeczywiście, to trochę minęło jak jeden 
dzień. Zorientowałem się parę lat temu, kiedy 
obchodziłem okrągły jubileusz urodzin, że 
lada moment nadejdzie też jubileusz pięćdzie-
sięciolecia pracy. Ale to nie jest dla mnie okres 
do podsumowania tego, co zrobiłem, czy tego, 
co było. Myślę, że człowiek tak się poddaje i od-
daje temu zawodowi, że nie liczy mijających 
lat. Pamięta się premiery, kolegów, pamięta się 
klimaty, anegdoty, pamięta się miejsca, w któ-
rych się było i to jest najważniejsze. To jest ten 
czas. W nim zamyka się wszystko. Natomiast 
rzeczywiście, 50 lat to brzmi dumnie.

A czy przez te 50 lat udało się panu 
utrzymać jakąś przyjaźń? Relację, która 
mimo funkcjonowania w tak specyficznym 
środowisku, przetrwała i była wsparciem?
W tym zawodzie tak bardzo od siebie zależy-
my na scenie czy w filmie, że relacje, które się 
w tak zwanym „normalnym” życiu układają, 
u nas opierają się na trochę innych zasadach. 
W tym środowisku – a znam je dość dobrze – 
trudno o przyjaźnie, które polegają na tym, że 
ludzie się spotykają, jeżdżą na wakacje, spędza-
ją wspólnie czas, chodzą do kina, rozmawia-
ją o książkach. My na to po prostu nie mamy 
czasu. Oczywiście zdarzają się sytuacje, że 
ma się kogoś blisko, spoza kręgu zawodowego, 
ale to rzadkość. Mówię o takich przyjaźniach 
zewnętrznych, ale nie chcę tego uogólniać. 
Opierając się na własnym przykładzie, mógł-
bym na palcach jednej ręki wyliczyć osoby, 
z którymi potrafiłbym tak rzeczywiście szcze-
rze rozmawiać o sobie, o tym czego potrzebuję, 
co mnie boli. A z drugiej strony nie wiem, czy 
mnie byłoby łatwo komuś pomóc. Aktorzy 
mają tak hermetyczną przestrzeń pracy, że dla 
wielu osób z zewnątrz jest szalenie trudnym 
zrozumieć, że nie możemy się spotkać w pro-
ponowanym czasie, bo akurat mamy próbę 
albo spektakl. Nie możemy pojechać razem na 
weekend, bo pracujemy, po prostu. 

Może to wynika z tego, że aktorzy są 
trudnymi ludźmi w relacjach? Już pomijając 
kwestię czasu i dostępności. 

Nie, myślę, że to tylko kwestia tego zaabsor-
bowania. No bo w końcu jesteśmy egoistami 
w tym, co robimy. Bardzo często nasze dzieci 
z tego powodu cierpią. Wiem, jak moje córki 
miały nas mało. I jak ja teraz nie mogę po-
święcić wnukom tyle czasu, ile bym chciał, 
bo jestem aktywny zawodowo. I to zawołanie, 
które tak pięknie brzmi – „dziadeeeek” – 
zdarza się rzadko, bo brakuje czasu. Zresztą 
dzieci teraz też są bardzo zajęte – mają zajęcia 
z języków, sportowe, artystyczne, w związku 
z czym mijamy się. 

Czyli to nie jest tak, że z latami wzrasta 
potrzeba, by jednak mniej w pracy, a więcej 
w domu, z rodziną, ze znajomymi? 
No właśnie nie. Ciągle mam głód grania. To 
znaczy, mówię o sobie, ale widzę, że większość 
moich kolegów ma tę przypadłość, że do koń-
ca jest bardzo zaangażowana w pracę... Bo to 
nie jest zawód, w którym się idzie na emerytu-
rę. Tutaj nie ma takiej potrzeby. 

W takim razie jak wam się udało utrzymać, 
w sensie emocjonalnym, rodzinę? Tym 
bardziej, że jesteście aktorskim klanem. 
Pana żona jest aktorką, córka też. 
Mając taki układ w domu, to jest chyba 
ekstremalnie wymagające. 
Bardzo trudne. Ale z tego co zdążyłem się zo-
rientować przez lata – wiele takich rodzin było. 
Specyfika tego zawodu prowadzi też do tego, 
że te rodziny, jeżeli utrzymują się jako rodziny, 
są bardzo ze sobą zżyte. Dzieci z takich rodzin 
często bardzo szybko przesiąkają magią teatru. 
Przecież bardzo często jak nie było gdzie i z kim 
zostawić córek wieczorami, to się je zabierało 
do teatru. I ten teatr był ich drugim domem. 
A tam było mnóstwo „cioć” i „wujków”, którzy 
opiekowali się nimi w międzyczasie, gdy my by-
liśmy na scenie. I one dorastały w takiej atmos-
ferze. Faktem jest też, że dzieci z takich aktor-
skich rodzin szybciej uczą się samodzielności. 
Co prawda, doskonale pamiętam momenty, 
kiedy wychodziliśmy z żoną do teatru i mała 
Magda się rzucała i mówiła „Nie puszczę was, 
nie opuszczajcie mnie!”. Serce się krajało, ale 
trzeba było wyjść, zostawić dziecko pod czyjąś 
opieką. Ale gdy córki trochę podrosły, szyb-
ko zaakceptowały to, jaki rodzice mają zawód 
i były bardzo samodzielne. 
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M Y Ś L Ę ,  Ż E  C Z Ł OW I E K  TA K 
S I Ę  P O D DA J E  I   O D DA J E  T E M U 
Z AWO D OW I ,  Ż E  N I E  L I C Z Y 
M I JA JĄC YC H  L AT.
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A to, że tylko Magda wybrała drogę aktorską, to właśnie 
dlatego, że jej się to w końcu spodobało, a Kasia miała, 
nie chcę użyć słowa trauma, ale rodzaj silnej niechęci? 
Paradoks tej sytuacji polegał na tym, że to Magda jako 
dziecko „nie trawiła” teatru, który nas jej zabierał, a Kasi 
to się w gruncie rzeczy bardzo podobało. Przesiadywała 
na proscenium i gapiła się jak gramy przedstawieniach. 
Po czym zdarzyło się odwrotnie: Magda wybrała ten za-
wód, notabene przez przypadek, bo przecież studiowała 
socjologię, ale zdarzyła jej się przygoda z filmem i już w to 
wsiąkła. Natomiast Kasia skończyła psychologię i chociaż 
też od czasu do czasu dostawała propozycje aktorskie ze 
względu na pewną naturalność i urodę, to zdecydowała, 
że nie wchodzi w to. 

Jako doświadczony wykładowca w szkołach teatralnych 
szybko się pan orientował, który ze studentów ma 
predyspozycje psychiczne do tego zawodu, a kto się 
powinien jeszcze zastanowić nad obraną drogą?
To się bardzo zmieniło na przestrzeni lat, kiedy prowadzi-
łem zajęcia i we Wrocławiu i potem tu, w Warszawie. Zmiana 
wynika z presji czasu, w którym żyjemy. Kiedy zaczynałem 
uczyć, to były lata osiemdziesiąte i tamci młodzi ludzie po-
chodzili z innej przestrzeni emocjonalnej. Nie było jeszcze 
Internetu, nie było tego szumu informacyjnego. Studenci 
byli bardziej skupieni na tym, kim chcą być, co chcą robić, 
mieli mniejszy dostęp do tego, co na przykład w tej chwili 
ich bardzo kusi i, nie chcę powiedzieć, że demoralizuje, 
ale robi im krzywdę, np. zbyt wczesna praca w serialach. 
To było zupełnie inne pokolenie. Staram się być na tyle 
komunikatywny w rozmowach z nimi, w proponowaniu im 
technik, materiału, żeby pomóc im być dobrymi aktorami 
w przyszłości. Ale mimo wszystko, gdzieś ta komunikacja 
na łączach zaczyna się przerywać. Oni mają już zupełnie 
inne oczekiwania, często są bardzo roszczeniowi. 

Odrzucają autorytety? Są najmądrzejsi? 
Niestety tak. Poza wszystkim – i muszę to powiedzieć 
z przykrością – obecni studenci bardzo często bywają aro-
ganccy w komunikacji z profesorami. 

Ale przecież tak trudno się dostać do szkoły teatralnej 
i tak łatwo z niej wylecieć. Czy już nie tak łatwo? 
Nie tak łatwo. 

To może dlatego? Może trzeba wprowadzić większą 
dyscyplinę w tym zakresie? 
Zawsze uważałem, że przesiew powinien być dużo więk-
szy, ale to jest bardziej skomplikowany problem. Nie 
wnikajmy, dlaczego. 

Ale, krótko mówiąc, czy jest tak, że te predyspozycje 
psychiczne, emocjonalne do bycia aktorem można już 
rozpoznać na początkowym etapie szkoły? 
Kiedyś można było łatwiej wychwycić kogoś, kto jest słabszy 
psychicznie. W tej chwili jest o tyle gorzej, że przychodzi pew-
na część młodych ludzi, która ma taką energię i takie par-
cie, za przeproszeniem, na szkło. I to oni są dominującą 
grupą w tej małej społeczności jednego rocznika. Natomiast 
kiedyś było tak, że ci, którzy potem dorobili się właśnie tak 
zwanej kariery, dochodzili do tego dłużej. Nie byli tak agre-
sywni, ekspansywni w tym, co robią, ale dopracowywali 
się swojego powoli, bardziej nastawieni, aby się czegoś na-
uczyć. Teraz chcą natychmiast być gwiazdami. Oczywiście, 
zdarzają się bardzo utalentowani ludzie, którzy nie mają ci-
śnienia na bycie celebrytą. To byłoby krzywdzące, gdybym 
generalizował. Ale jest taki problem ogólny. Zresztą, o tym 
się bardzo często rozmawia w gronie pedagogów. Są próby 
wypracowania nowych metod, które też będą spójne z tym, 
jak w tej chwili funkcjonuje teatr, w jakim kierunku zmierza. 

Kiedyś pan powiedział, że teatr musi trzymać poziom, 
ale to widz musi też być inteligentny. 
Zgadza się. 

A teraz, jak pan gra, to czuje pan tego widza? Nadal jest 
inteligentny, czy jest inteligentny inaczej? 
To ładne określenie – inteligentny inaczej. Rzeczywiście, 
widz w tej chwili jest mniej wykształcony. Ja rozumiem, że 
to są takie czasy, że ludzie są zmęczeni, potrzebują odpo-
czynku, idą do teatru, żeby się odprężyć i w związku z tym 
potrzebują lżejszego repertuaru. Niestety bywa tak, że te-
atry tym gustom bezrefleksyjnie schlebiają, zapominając 
o tym, że istnieje – cokolwiek to znaczy – funkcja eduka-
cyjna teatru, która kiedyś była... 

Podstawową i nadrzędną. 
Właśnie. A  w  tej chwili teatr jest pogubiony w  tym 
wszystkim. 

Czuje pan czasami, że gra trochę w próżnię, że nie ma 
odbioru, że publiczność nie rezonuje? 
Bywa tak. I są to momenty dojmujące. Słyszy się czasami 
odbiór widowni i wie się, że ta widownia jest kompletnie 
nieprzygotowana do tego odbioru, reaguje bardzo powierz-
chownie, wyłącznie w warstwie informacyjnej. 

Tylko co to znaczy, że widz powinien być 
przygotowany? Co on miałby zrobić przed spektaklem? 
Czy to raczej chodzi o to, co powinien był zrobić 
dwadzieścia lat wcześniej? 

N A J W I Ę K S Z A  P R Z Y J E M N O Ś Ć  W  G R A N I U
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Ja pamiętam swoje doświadczenia, takie 
pierwsze teatralne... Po prostu byliśmy przy-
gotowywani do tego, żeby uczestniczyć w ży-
ciu kulturalnym. Szkoła naprawdę wtedy edu-
kowała. Poza tym ludzie czytali, i to tę dobrą 
literaturę. Potem nastąpiła zapaść, która po-
woduje, że kiedy dziś gram na scenie „Wesele”, 
to czuję, że 3/4 widowni tego tekstu nie zna. Po 
prostu nie zna. Nie mówiąc już o innych drama-
tach, na przykład Szekspira... 

Można się od tego odciąć, zrobić swoje 
i jest dobrze? 
Czasami jest to przykre. Rozmawiamy o tym 
potem w garderobie. Komentujemy tego typu 
odbiór sali. Żyjemy w takich czasach, w ja-
kich żyjemy i musimy próbować z tym w jakiś 
sposób walczyć, rzetelnie uprawiając swój 
zawód. Po prostu. 

Uprawiać, czyli przyjmować nowe wyzwania. 
Za chwilę w telewizji CANAL+ nowy serial 
z pana udziałem – „Kruk. Szepty słychać po 
zmroku”. Znów gra pan szwarccharakter. 
Tak, i bardzo mnie to cieszy. To jest sam 
miód zagrać taką rolę. Bardzo czekam na 
premierę tego serialu, jestem ogromnie 
ciekawy efektu. Ogromnie się też cieszę, że 
pracowałem z Maćkiem Pieprzycą. To było 
moje drugie z nim spotkanie. To wyjątko-
wo wrażliwy, świetnie pracujący z aktorem 
reżyser. A  oprócz serialu „Kruk. Szepty 
słychać po zmroku” niedawno skończyłem 
też piękny projekt na podstawie życiorysu 
Simony Kossak. 

Teatr Telewizji? 
Tak. Gram jej ojca, czyli Jerzego Kossaka. 
Piękny, klimatyczny spektakl w  reżyserii 
Katarzyny Łęckiej z  niezwykłą scenogra-
fią. Cieszę się bardzo, że Teatr Telewizji 
jakoś się reaktywuje, bo to takie medium, 
które też edukuje. A skoro mówimy o wy-
zwaniach, to mogę też zdradzić słowo o pro-
jekcie teatralnym, który jesienią będzie się 

realizował, właśnie na okoliczność mojego 
jubileuszu. Dostałem piękny tekst. Jestem 
po rozmowach z  jedną z  reżyserek, bo 
chciałbym, żeby to reżyserował reżyser fil-
mowy, nie teatralny. To jest tak kameralna 
rzecz, że wymaga nieco innego spojrzenia 
na aktora w teatrze. 

O czym to tekst? 
Rzecz dzieje się między mężczyzną, który ma 
75 lat i kobietą, która ma 45 lat. Dwoje samot-
nych ludzi. Spotykają się. 

Czyli o miłości. 
O miłości, ale przede wszystkim o samotno-
ści, braku drugiego człowieka wokół. W tej 
chwili ta sztuka jest grana na West Endzie. 
Ma wielkie powodzenie. My będziemy mieli 
premierę w połowie listopada na Kameralnej 
Scenie Teatru Polskiego. Bardzo na to czekam 
i cieszę się, bo to wyjątkowa rola. Dwie wyjąt-
kowe role. Wspaniałe. 

Na koniec jeszcze chciałam pana zapytać 
o seriale, bo rozmawialiśmy o „Kruku”. To jest 
serial z gatunku premium, ale pan też nie bał 
się telenowel... 
Tak, niedługo wejdzie nowa transza serialu 
„Rozlewisko”. On cieszy się dużą popularno-
ścią w przedziale wiekowym 45+ i ma wdzięcz-
ną publiczność, która tak zaakceptowała 
i postaci, i temat, że z wielką przyjemnością 
brałem w tym udział. Zresztą żyje w nas pamięć 
Małgosi Braunek, więc robimy to też trochę jak-
by dla niej. Za to, że tak długo z nami była i tak 
się z nią wspaniale pracowało. To, co przeżywa-
liśmy wspólnie z nią na planie... Ja wcześniej jej 
nie znałem i byłem w szoku, ponieważ wyideali-
zowałem sobie trochę jej wizerunek, a okaza-
ła się być równą kumpelą. Wspaniała kobieta, 
wspaniała aktorka. 

I to jest dowód na to, że najpiękniejsze 
spotkania przytrafiają nam się zupełnie 
przypadkowo, niespodziewanie... 
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T O  J E S T  SA M  M IÓD 
Z AGR AĆ  TA K Ą  ROL Ę. 
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To jest w tym zawodzie fantastyczne, że za-
skoczenia czekają na nas na każdym kroku. 
Dlatego też powtarzam moim młodszym kole-
gom, żeby byli cierpliwi i nie wpadali w panikę. 
U większości aktorów jest czas, gdy telefon nie 
dzwoni, nic się nie dzieje, a potem jedna pro-
pozycja, druga, trzecia. Później znowu nie ma 
nic i jest czarna rozpacz, nikt nie dzwoni, aż tu 
nagle... Więc to są takie zaskoczenia, które też 
podbudowują psychicznie. Jak człowiek jest 
młody, to jest niecierpliwy, ale po wielu latach, 
jak rozmawiam z młodymi kolegami, to mówię 
im: „Nie denerwuj się, spokojnie, co ma być, to 
będzie. A wiesz, jaki będziesz zaskoczony, kie-
dy przyjdzie taka propozycja genialna?” I to jest 
wspaniałe właśnie, bo nieprzewidywalne. 

ENGLISH 

THE GREATEST PLEASURE IS TO ACT

He doesn’t plan to retire because acting serves him 
better than rest. He says that the roles of bad guys 
in which he’s usually cast are a balm to his heart. 
But he wants to celebrate the 50th anniversary of 
his artistic career with a play about love. Because he 
succeeded in life both at work and home.

Jerzy, this year – I don’t want to bring up 
your age but express my admiration – is 
your 50th anniversary on stage. Did it pass 
like 50 years or a day?
It passed like a  day, indeed. A  few years 
ago, when I was celebrating my milestone 
birthday, I realised that soon I’d have a 50th 
work anniversary. But it’s not a time to sum 
up what I’ve done or what has been. I believe 
that we devote ourselves to the profession 
and we don’t count the years. You remember 
premieres, fellow actors, the atmosphere, an-
ecdotes, places you have been to, and that’s 
the most important thing. This is the time. 
It comprises everything. But I agree that 50 
years sounds grand.

Have you kept any friendship for those 50 
years? A relationship which would survive 
and provide you with support despite 
functioning in such a peculiar environment?
In this profession, we rely on each other on 
stage or in film so much that relationships 
that function in a ‘normal’ life follow quite dif-

Extremely difficult. But I’ve seen many such 
families over time. Owing to the nature of 
this profession, these families, if they remain 
families, are very close. Children from such 
families often absorb the magic of theatre. 
We often took our daughters to the theatre 
when we couldn’t leave them at home alone. 
And the theatre was their second home. 
They had a lot of ‘aunts’ and ‘uncles’, who 
looked after them when we were on stage. 
And they grew up in such an atmosphere. It’s 
also a fact that children from such families 
learn to be independent faster. I remember 
the times when I was going out with my wife 
to the theatre and our little Magda leaped 
forward and said, “I won’t let you go, don’t 
leave me!” My heart was bleeding, but I had 
to go and leave her at home with a babysitter. 
But when our daughters grew up a little, they 
soon accepted their parents’ profession and 
became independent. 

Finally, only Magda followed in your 
footsteps and has become an actress. Did 
she come to like it in the end, while Kasia 
had, I don’t want to use the word ‘trauma’, 
but aversion to the theatre? 
Paradoxically, when they were children, 
Magda hated the theatre, which took us away 
from her, and Kasia really liked it in fact. She 
would sit on the proscenium and watch us 
perform. But in the end, Magda went into the 
profession, by accident, by the way, because 
she studied sociology. But she had an episode 
in a film and she got into it. Kasia, on the other 
hand, graduated from psychology and even 
though she got some acting job offers due to 
her naturalness and appearance, she decided 
to turn them down. 

As an experienced lecturer in drama 
schools, how soon can you tell which 
students have psychological predispositions 
to the profession and which should 
reconsider their path?
It changed a lot over the years when I was 
teaching in Wrocław and here, in Warsaw. 
The change results from the pressure of 
the world we live in. I began to teach in the 
1980s, and those young people had a com-
pletely different emotional background. 
There was no Internet then or such pub-
licity. Students were more concentrated 
on who they wanted to be and what they 
wanted to do; they had little access to such 
tempting – and I don’t want to say demor-
alising, but rather harmful – activities like 
e.g. appearing in TV series too soon. It was 
a  completely different generation. I  try 
to be communicative and propose them 
techniques and material, which will help 
them become good actors in the future. But 

ferent rules here. In this environment – and 
I know it very well – it’s hard to make lasting 
friendships where people meet, go on holiday 
together, hang out, go to the cinema togeth-
er, talk about books. We simply don’t have 
time for it. Of course, some of us have close 
friends outside work, but it’s uncommon. I’m 
talking about friendships outside the indus-
try, but I don’t want to generalise. For exam-
ple, I could count on the fingers of one hand 
people with whom I can openly speak about 
myself, my needs and sorrows. On the other 
hand, I’m not sure whether I could be of any 
help to anyone. Actors have a hermetic work-
ing space, and it’s extremely difficult for many 
people outside the industry to understand 
that we can’t meet at a given time because we 
have a rehearsal or a performance. We can’t 
go on a  weekend trip together because we 
work, it’s as simple as that. 

Well, the question of time and availability 
aside, perhaps it results from the fact that 
actors are difficult in relationships? 
No, I think that it’s only the question of being 
busy. After all, we’re all egoists in what we do. 
Our children often suffer because of that. 
I know how little time we spent with our daugh-
ters. And I can’t devote as much time as I’d want 
to my grandchildren because of my work. I can 
rarely hear the wonderful word ‘grandpaaaa’ 
because I have little time. Besides, children 
are very busy these days – they have language 
courses, sport workouts, artistic classes, so we 
don’t see each other very often. 

So, it isn’t true that with age, people have 
a greater need to spend less time at work 
and more at home, with family and friends? 
Not really. I’m still hungry for acting. I mean, 
I’m talking about myself, but I can see that 
most of my colleagues are immersed in work 
till the end… It’s not a job from which you re-
tire. There’s no such need here. 

Well then, how did you manage to keep 
a family, in an emotional sense? The more 
so that you’re a family of actors. Your 
wife is an actress, and your daughter is an 
actress, too. It must be really difficult in 
such circumstances. 

TO JEST W TY M ZAWODZIE 
FA NTASTYCZ N E, ŻE 
ZASKOCZEN I A CZEK A JĄ NA 
NAS NA K A ŻDY M K ROKU. 

W I Ę C E J  N A A N Y W H E R E . P L

PIERWSZY ODCINEK SERIALOWEGO THRILLERA 
„Kruk. Szepty słychać po zmroku” na antenie CANAL+ już 18 
marca. Obraz w reżyserii Macieja Pieprzycy został zrealizowany 
w technologii 4K.



still, we are sometimes on a different wave-
length. They have completely different ex-
pectations and are often very demanding. 

They reject role models? They know better? 
Unfortunately. Besides, and I regret to say 
that, contemporary students are often very 
arrogant towards professors. 

But it’s so hard to get a place at an acting 
school and so easy to be expelled. Or isn’t it 
easy anymore? 
It isn’t so easy. 

Perhaps that’s the reason. Perhaps 
a harsher discipline in this regard should 
be imposed? 
I’ve always thought that the selection should 
be stricter, but it’s a complicated problem. 
I don’t want to go into details. 

But, in short, is it true that these 
psychological or emotional predispositions 
for being an actor can be recognised at an 
initial stage? 
It used to be easier to spot someone who 
was mentally weak. Now, it’s much harder 
because there’s a group of young people 
who are full of energy and want to be in the 
spotlight. And they’re a dominant group in 
the small community of students. In the 
past, it took more time and effort to make 
a career. People weren’t so aggressive and 
expansive but worked their way up to the 
top; they wanted to learn something. Now 
they want to be famous right away. Of 
course, there are very talented people who 
don’t strive for being a celebrity. It wouldn’t 
be fair to generalise. But it’s a general prob-
lem anyway. Teachers often discuss it. 
Attempts are made to work out new meth-
ods in line with the reality of the theatre 
nowadays and its direction. 

You once said that the theatre has to 
maintain its standards, but the audience 
also must be intelligent. 
That’s right. 

And now, when you perform on stage, 
do you feel that audience? Are they 
still intelligent or are they intelligent in 
a different way? 
Nicely put. Indeed, the audience is less ed-
ucated now. I understand that these days 
people are tired, need some rest, and they 
go to the theatre to wind down, so they 
need a lighter repertoire. Unfortunately, 
theatres unreflectively try to meet their ex-
pectations and forget about an education-
al function of the theatre – whatever this 
means – which used to be… 

The fundamental and imperative one. 
Precisely. And now, the theatre is a  bit 
confused. 

Do you sometimes feel that you’re talking 
to the wall, that there’s no reception, the 
audience don’t resonate? 
It happens so. And these are bitter moments. 
I sometimes hear the response of the audi-
ence and I know that they’re completely un-
prepared to the reception, their response is 
very superficial, and they consider only the 
informative aspect. 

But what does it mean that the audience 
should be prepared? What should they 
do before the performance? Or rather 
should they have done something 
twenty years before? 
I remember my first experiences with the 
theatre… We were ready to participate in 
the cultural life. School provided education 
then. Moreover, people read good books. 
Then, there was a decline. When I now play 
‘Wesele’, I have an impression that 3/4 of 
the audience don’t know the book. They 
simply don’t know it. Let alone other plays, 
e.g. Shakespeare. 

Is it possible to distance yourself, do your 
job and go on? 
Sometimes, it’s just sad. We discuss it lat-
er in the dressing room. We comment on 
such reception on the part of the audience. 
Things are what they are, and we should try 
to fight it by consciously doing our job. It’s 
simple as that. 

Do your job, that means take on new 
challenges. Soon, a new CANAL+ TV series 
is released – ‘Kruk. Szepty słychać po 
zmroku’. You’re a bad guy again. 
Yes, and I’m really glad about it. It’s a balm 
to my heart. I can’t wait for the premiere of 
the series, I’m really curious about its effect. 
And I really enjoyed working with Maciek 
Pieprzyca. It was our second meeting. It’s an 
incredibly sensitive director, who can work 
well with actors. And apart from the series 
‘Kruk. Szepty słychać po zmroku’, I’ve re-
cently finished a beautiful project based on 
the biography of Simona Kossak. 

The Television Theatre? 
Yes. I  played the part of her father, that 
is Jerzy Kossak. A beautiful, atmospheric 
performance directed by Katarzyna Łęska, 
with an exceptional set design. I’m really 
glad that the Television Theatre is re-ac-
tivating because this medium also has an 
educational role. But if we’re talking about 
challenges, I can tell you a few words about 

a theatre project I’ll be carrying out in au-
tumn, on the occasion of my milestone an-
niversary. I got a beautiful text. I’ve already 
talked with one of directors because I want-
ed it to be directed by a film director, not 
a theatre one. It’s a performance for a small 
audience, so it requires a different perspec-
tive from the one applicable to the theatre.

What is it about? 
It’s about a man who is 75 years old and 
a woman who is 45 years old. Two lonely peo-
ple. They meet. 

So, it’s about love. 
About love, but primarily about loneliness 
and not having anyone around. At present, 
the play is performed in West End. It’s in-
credibly popular. We’ll have its premiere 
on the Chamber Stage of the Polish Theatre 
in the middle of November. I’m looking for-
ward to it because it’s a special role. Two spe-
cial roles. Great. 

At the end, I’d like to ask you about TV 
series since we were talking about ‘Kruk’. 
It’s a premium series, but you haven’t been 
afraid of soap operas, too. 
Yes, a new tranche of ‘Rozlewisko’ is about 
to come out. It’s very popular with people 
45+ and it has a good audience, which ac-
cepted both its characters and the subject 
to such an extent that it was a pleasure to be 
a part of it. Besides, the memory of Małgosia 
Braunek is still alive, so we’re doing it a bit 
for her, too. For being with us for such a long 
time. It was a pleasure to work with her. 
What we’ve been through on the set, togeth-
er… I  hadn’t known her before and I  was 
shocked because I’d idealised her picture 
a bit, and she turned out to be a great pal. 
A wonderful woman, a wonderful actress. 

And this shows that the most beautiful 
meetings happen by pure accident, when 
we least expect it…
What’s fantastic about my job is that surpris-
es are around every corner. That’s why I tell 
my younger colleagues to be patient and not 
to panic. Most of actors have times when the 
phone doesn’t ring, nothing happens, and 
then, you receive one job offer after anoth-
er. Then, there’s nothing again, and you’re 
in utter despair, nobody calls you, and all 
of a sudden… These surprises also lift your 
spirits. When you’re young, you’re impa-
tient, but it changes over time. When I talk 
with young colleagues, I tell them, “Don’t 
worry, calm down, come what may. And you 
know how surprised you will be when you 
get a great job offer?” And this unpredict-
ability is wonderful. 
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dla Klubu Spatif ( al . Ujazdowskie 45, Warszawa, 
www.klubspatif.pl) za udostępnienie wnętrza na potrzeby 
sesji zdjęciowej





DRUGIE 
OKO NA 

MAROKO
TEKST I ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz

ŚWIAT JEST PIĘKNY. ONIEŚMIELA KAŻDEGO Z NAS, CHOĆ NIE ZAWSZE SIĘ 
DO TEGO PRZYZNAJEMY. CO JEDNAK, JEŚLI ZA WSZELKĄ CENĘ PRAGNIEMY 
ZNALEŹĆ UROK W MIEJSCU, W KTÓRYM ANI NASZE OCZY, ANI NASZE 
SERCE GO NIE WIDZĄ? CÓŻ, WTEDY MUSIMY MIEĆ PLAN AWARYJNY.. .
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iałam w  głowie obraz Maroka 
zbudowany na podstawie zdjęć, 
filmów i  artykułów. Już wyjście 

z samolotu pokazało mi, że wiele w tej 
podróży się zmieni. Kara przychodzi bły-
skawicznie – to nie aromat przypraw i kadzi-
deł wita mnie na lotnisku, tak jak sobie 
wyobraziłam. Nie czuję nawet paliwa lot-
niczego. To dziwny, zatykający zapach. 
Czuję... wielbłądy.

Agadir jest sercem marokańskiej tu-
rystyki. Każdy na dzień dobry musi tu za-
płacić podatek od naiwności – chociażby 
na wodzie butelkowanej czy oleju argano-
wym. Sercem miasta jest souk (bazar), na 
którym można kupić dosłownie wszystko. 
Przyprawy uformowane w ogromne koloro-
we stożki oraz ich sprzedawcy, potrafiący per-
fekcyjnie określić narodowość turysty na 
podstawie kilku wypowiedzianych przez 
niego słów, gwarantują sukces transakcji. 
Kupuję za dużo wszystkiego, bo kolory 
i atrakcyjne ceny nie pozwalają mi odejść 
od stoiska z pustymi rękami. Gdy podzi-
wiam dywany utkane w piękne, orientalne 
wzory i zachwycam się smakiem miętowej 
herbaty, dociera do mnie, że nieświadomie 
stałam się kolejnym bezmyślnym turystą. 
Jednostką zaprogramowaną na kupowanie 
pamiątek w ilościach hurtowych, nie zwra-
cającą uwagi na otaczające ją wydarzenia. 

M

Kara przychodzi szybko: w tajemniczych 
okolicznościach znika mi portfel. Aktu-
alny stan konta to -50 euro, brak dowodu 
osobistego i kart płatniczych. Urok Maroka 
znika w pierwszych dniach.

Nietaktem jest nieodwiedzenie Marra-
keszu, nazywanego najbardziej kolorowym 
miastem Maroka. Z uwagi na kradzież port-
fela oraz ostrzeżenia pracowników hotelu 
dotyczących fotografowania czegokolwiek 
w okolicach Mediny, odpuszczam. Kolejna 
kara przychodzi nieco później – nie odzysku-
ję pieniędzy za opłaconą z góry wycieczkę. 
Nieprzyjemne zaczepki, prośby o  oddanie 
pieniędzy, a nawet obrzucanie kamieniami 
przez dzieci – kary spadają na mnie co krok...

Gdy samotne spacery o wschodzie słońca 
po długiej na 8 kilometrów plaży nie poprawia-
ją mi już humoru, wymyślam plan awaryjny. 
Wypożyczam samochód i jadę do Legziry, 
by zobaczyć jedną z najpiękniejszych plaż 
w kraju. Są na niej ogromne łuki skalne, któ-
re wgryzają się w niespokojne fale Atlantyku. 
Zastanawiam się, czy urok tego miejsca bę-
dzie w stanie puścić w zapomnienie niepowo-
dzenia dotychczasowej podróży. Odpowiedź 
przychodzi szybko, tuż po zjechaniu z urwiska 
tak stromego, że uszkodzenie na nim zawie-
szenia wydaje się być naprawdę małym kło-
potem. Plaża jest niesamowita i nie ma na niej 
nikogo. Dookoła unosi się bryza, która chłodzi 
rozpaloną południowym słońcem skórę. Na 

D R U G I E  O K O  N A  M A R O K O 

GDY SA MOT N E SPACERY 
O WSCHODZI E SŁOŃC A PO 
DŁUGI EJ NA 8 K I L OM ETRÓW 
PL A Ż Y N I E POPR AW I A JĄ M I 
J UŻ H U MORU, W Y M YŚL A M 
PL A N AWA RYJ N Y. 



2 8 – 2 9 P O D R Ó Ż E  /  T R A V E L

zboczu jednego z wzniesień zbudowane jest malutkie, po-
marańczowo-niebieskie miasto, w którym czas zatrzymał 
się wiele lat temu. Legzira znajduje się 160 km na południe 
od Agadiru. Tak niewiele potrzeba, by po jednym głębokim 
oddechu tutaj zmienić zdanie o wszystkim, co do tej pory 
widziałam. Ponieważ we wszechświecie musi panować 
równowaga, czeka na mnie kolejna kara. Tym razem nie od 
losu, a od policjanta. Marokański mandat za przekroczenie 
prędkości będzie zdecydowanie najbardziej oryginalną pa-
miątką, jaką przywiozę z tej podróży.

W I Ę C E J  N A A N Y W H E R E . P L

W Agadirze znajduje się letnia rezydencja króla Ma-
roka, która jest ukryta przed światem w gąszczu palm 
i krzewów ozdobnych. Choć nie ma żadnej szansy na zo-
baczenie nawet fragmentu pałacu, z wysokości końskie-
go grzbietu wydaje się to jeszcze bardziej tajemnicze. 
Jadę wzdłuż królewskiego ogrodzenia, aż do punktu 
obserwacji ptaków w delcie rzeki Wadi Sus, parku Foret 
Recreative De L'embauchure De L'oued Souss, gdzie 
z grzbietu mojego rumaka oglądam fruwające nad głową 
flamingi i czaple.



N A  Z B O C Z U  J E D N E G O 
Z   WZ N I E S I E Ń  Z BU D OWA N E  J E S T 
M A LU T K I E ,  P OM A R A ŃC Z OWO -
N I E B I E S K I E  M I A S T O, 
W   KT ÓRY M  C Z A S  Z AT R Z Y M A Ł 
S I Ę  W I E L E  L AT  T E M U.

D R U G I E  O K O  N A  M A R O K O 

mi się o wiele bardziej niż ten, który sobie 
wyobraziłam.

PS. We wrześniu 2016 roku runął naj-
słynniejszy łuk na plaży w  Legzirze, co 
spowodowało znaczny spadek turystyki 
w tym regionie.  

ENGLISH

ANOTHER VIEW ON MOROCCO

The world is beautiful. It intimidates every one of 
us, even though sometimes we don’t want to admit 
it. But what if we desperately want to discover 
some charms in a place, but neither our eyes, nor 
our heart can see them? Well, then we need to 
resort to an emergency plan…

My image of Morocco was built on the basis 
of photographs, films and articles. The mere 
getting out of the plane shows me how much 
my trip will change that illusion. The punish-
ment comes immediately – it’s not the aroma 
of spices or incenses that welcomes me at 
the airport. I can’t even smell the avgas. It’s 
a strange, choking scent. I smell… camels. 

Agadir constitutes the heart of the Mo-
roccan tourism. Everyone has to pay tax 
on naivety right off the bat, for example 
by buying bottled water or argan oil. At 
the centre of the city lies a souk (market 
place), where you can buy literally every-
thing. The best guarantee of a successful 
transaction are spices arranged in enormous 

W I Ę C E J  N A A N Y W H E R E . P L

Nie przeszkadzają mi już śmieci leżą-
ce dookoła, hałas motocykli, krzyki ludzi 
i  zwyczaj trąbienia na wszystko, co się 
rusza. Wypchane po brzegi podrobiony-
mi ubraniami targi, piramidy stworzone 
z  różnokolorowych przypraw, stare Mer-
cedesy W123, używane tu jako taksów-
ki, i  butelki po czymkolwiek wypełnione 
olejem arganowym – to jest właśnie praw-
dziwy urok Maroka. I właśnie taki podoba 



colourful cones, as well as their sellers who upon hearing 
only a few words from the customer are able to guess their 
nationality with astonishing accuracy. I buy too much of 
everything, because after seeing all those colours and 
attractive prices I simply can’t walk away from the stall 
empty-handed. Admiring carpets adorned with beautiful 
oriental patterns and marvelling at the taste of mint tea, it 
suddenly strikes me that I’ve involuntarily become yet an-
other reckless tourist. Someone programmed to buy sou-
venirs in bulk amounts, a person who doesn’t pay any at-
tention to what’s going on around them. The punishment 
comes down fast – in mysterious circumstances, I lose 
my wallet. My current balance amounts to –50 euros, no 
ID card and no credit cards. The charm of Morocco van-
ishes already in the first days of the trip.

It’s a faux pas not to visit Marrakesh which is thought 
to be the most colourful city in Morocco. After noticing 
the disappearance of my wallet and listening to the hotel 
personnel’s warnings against taking photos in the vicini-
ty of the medina, I pass up the excursion. The next punish-
ment comes a little bit later – I don’t get any refund for the 
pre-paid trip I missed. Unpleasant verbal provocations, 
requests for money, even being hit by stones thrown by 
children – I receive punishments at each step…

When solitary walks along the 8-kilometre long 
beach at sunrise are no longer enough to lift my spir-
its, I come up with an emergency plan. I rent a car 
and drive to Legzira to see one of the most beautiful 
beaches in the country. It boasts enormous rock arch-
ways that bite into the troubled waters of the Adriatic 
Ocean. I wonder whether the charm of this place would 
be enough to make up for all the failures I’ve experi-
enced so far. I get my answer almost immediately, right 
after I drive down a cliff so steep that the damaged 

chassis makes me think that I lucked out. The beach is 
amazing and there’s not a living soul there. I can feel 
the cool breeze soothing my sun-warmed skin. On 
the side of one of the hills lies a small orange and blue 
town, in which time came to a standstill many years 
ago. Legzira is located 160 kilometres south of Agadir. 
One deep breath is enough for me to change my mind 
about everything I’ve seen so far. But because balance 
of the universe must be maintained, I’m in for the next 
punishment. This time I receive it not from the fate 
but from a  policeman. A  Moroccan fine for exceed-
ing speed limit will definitely be the most original sou-
venir I’ll bring back home from my trip.

In Agadira, there is the royal summer residence of the 
king of Morocco. It is hidden from the public eye in a maze 
of palm trees and decorative shrubs. Although there’s no 
chance of catching even as much as a glimpse of the pal-
ace, when you ride a horse, everything seems even more 
mysterious. I ride along the royal fence, up to a bird obser-
vatory in the delta of the Sous River, a park called Foret 
Recreative De L'embauchure De L'oued Souss, where – 
still from the horseback – I observe flamingos and herons 
flying overhead.

I no longer care about the trash scattered all around, 
noise of motorcycles, shouts of people and ferocious 
honking at everything that moves. Markets overflowing 
with similar clothing, pyramids made of colourful spices, 
ancient Mercedes W123 cars used as taxis, old bottles af-
ter all sorts of liquids that are now filled with argan oil – 
this is the true charm of Morocco. And I like it much more 
than the one I imagined.

PS. In September 2016, the most famous archway on 
the beach in Legzira collapsed, which resulted in a con-
siderable drop in tourism in this region.  
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DAJCIE NAM 
      (WRESZCIE ) 
IGRZYSKA

en felieton to nie jest zwykły hejt. To 
próba spojrzenia na obraz polskiego 
sportu zimowego. I nie jest to obraz 

Rembrandta czy Rafaela. To obraz brzydki, 
uderzający niedbalstwem. Nawet abstrakcja 
ma w sobie coś piękniejszego i bardziej skoor-
dynowanego niż obraz malowany sportowo, 
zimą i po polsku.

Kiedy Stefan Horngacher domaga się 
miejsc w biznes klasie samolotu do Korei dla 
swoich skoczków lub zmiany materacy w łóż-
kach, by zawodnicy mogli wypocząć, nie 
mamy do czynienia z kaprysami szkoleniow-
ca i jego chłopców. Mamy do czynienia z PRO-
FESJONALIZMEM. Takim, który daje wyniki. 
Wprawdzie w dyscyplinie, którą na poważnie 
uprawia się w jakichś pięciu czy sześciu kra-
jach, ale w dyscyplinie, w której zdobywa się 
medale olimpijskie. 

Kiedy jednak w biathlonie przegrywamy 
„wyścig zbrojeń” i ustępujemy rywalom sma-
rowaniem nart, kiedy jedna biegaczka poży-
cza od innej narty, bo tylko na jej sprzęcie ma 

T
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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.

ZŁOTO, BRĄZ. JEDEN, DWA… PRZED IGRZYSKAMI ZAKŁADALIŚMY, ŻE 
BĘDZIEMY NIECO DŁUŻEJ WYMIENIAĆ ZDOBYTE MEDALE. JESZCZE 
CO NAJMNIEJ JEDEN I JESZCZE PRZYNAJMNIEJ KILKA DOBRYCH 
POZYCJI W INNYCH DYSCYPLINACH. TYMCZASEM MAMY SANECZKARZA 
ZJEŻDŻAJĄCEGO BEZ MASKI, ŁYŻWIARZA SZYBKIEGO, KTÓRY PADA NA 
LÓD PO WYKONANIU DWÓCH KROKÓW, A TAKŻE ZAWIEDZIONE NADZIEJE 
POKŁADANE W BIATHLONISTKACH I ŁYŻWIARKACH SZYBKICH.

szansę na dobry wynik, to mamy do czynie-
nia z AMATORSZCZYZNĄ.

W Polsce nie ma warunków to uprawiania 
sportu na wyczynowym poziomie. Ci wszyscy 
szaleńcy, którzy marzą o medalach igrzysk 
olimpijskich, to indywidualiści, wybitne ta-
lenty, które liczą głównie na siebie i na to, co 
same sobie „wychodzą”. Systemu, który za-
pewniałby ciągłość, szkolenie całej grupy za-
wodników – nie ma. Nie ma trenerów, nie ma 
obiektów, nie ma nawet próby zbudowania 
sportu na najwyższym światowym poziomie. 
Bo samego gadania próbami nazwać nie moż-
na. Są za to oczekiwania, umieszczanie pol-
skich sportowców wśród faworytów do meda-
li. Na jakiej podstawie?

Biegacze i biathloniści nie mają tras bie-
gowych, saneczkarze i bobsleiści nie mają 
torów, a narciarze alpejscy stoków przystoso-
wanych do treningów na dobrym poziomie. 
Skąd zatem rodzi się w nas to przekonanie, że 
przywieziemy z imprezy kilka medali?

Współczuję sportowcom. Bo to oni przyj-
mują na siebie największe uderzenie. Zawsze. 
Weronika Nowakowska (biathlonistka) mówi 
otwarcie, że sportowcy są zderzakami. Sama 
odchodzi ze sportu z ulgą, bo ma dość. Szanu-
ję to i ją rozumiem.

A cała sportowa Polska? Są dwie drogi. 
Albo wreszcie inwestujemy w sport porząd-
nie i nie doraźnie, albo pogódźmy się z rolą 
zwykłego uczestnika igrzysk. To również daje 
przyjemność. Tyle razy słyszeliśmy, że liczy 
się sam udział. 

ENGLISH

GIVE US THE OLYMPICS (AT LAST)

A gold and a bronze medal. One, two… Before the 
Olympic Games, we assumed that the list of received 

medals would be a bit longer. At least one more 
medal and a few good results in other disciplines. 
And in the end, we have a luger performing without 
a mask, a speed skater falling down after two steps, 
and disappointed hopes for the results in biathlon 
and female speed skating.

It’s not a hateful article. It’s an attempt to de-
scribe a picture of winter sports in Poland. 
And it’s not a picture painted by Rembrandt 
or Raphael. It’s an ugly one, striking with 
negligence. Even abstraction may be more 
beautiful and coordinated than the picture 
of Polish sports painted this winter.

When Stefan Horngacher asks for busi-
ness class tickets for a flight to Korea for 
our ski jumpers or changing their bed mat-
tresses so that they could have a good rest, 
these aren’t whims of a coach and his boys. 
It’s PROFESSIONALISM, which shows re-
sults. Admittedly, it’s a discipline practised 
professionally in five or six countries, but 
it’s also a discipline in which we win Olym-
pic medals. 

But when we lose the ‘arms race’ in bi-
athlon and we’re inferior to our competi-
tors already at the stage of ski waxing, when 
a runner borrows skis from his fellow run-
ner because that’s the only way to achieve 
a good result, it’s AMATEURISHNESS.

In Poland, there are no conditions for 
practising sports at a professional level. 
Those crazy people who dream of Olym-
pic medals are individualists, prodigious 
talents, who count on themselves and what 
they can get on their own. There is no sys-
tem providing continuity and training to 
a group of sportspeople. There are no coach-
es or sports facilities; there’s not even an at-
tempt to develop sport at a high world level. 
Talking about it doesn’t change anything. 
On the other hand, we have expectations 
and we place Polish sportspeople among the 
favourites for medals. On what grounds?

There are no routes for runners or biath-
letes; no tracks for lugers or bobsledders; 
and no slopes for practising Alpine skiing at 
a professional level. Why should we assume 
then that we’ll win a few Olympic medals?

I feel sorry for our sportspeople. Because 
it always hits them the hardest. Always. 
Weronika Nowakowska (a biathlete) openly 
admits that sportspeople are like bumpers. 
She quits sport with relief, because she’s fed 
up with it. I respect it and understand her.

And what about sports in Poland? There 
are two possible ways. Either we finally 
make longterm and substantial investments 
in sports or we will have to resign ourselves 
to the role of a mere Olympic participant. 
It’s a pleasure, too. After all, we’ve heard it 
many times that participation matters. 

W I Ę C E J  N A A N Y W H E R E . P L
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SERIAL DOKUMENTALNY „ART-B. MADE IN POLAND” 
ODKURZA SPRWĘ, KTÓRĄ W LATACH 90. ŻYŁA 
CAŁA POLSKA. POKAZANE Z PERSPEKTYWY CZASU 
TAJEMNICE, PIKANTERIE I ABSURDY HISTORII 
BOGUSŁAWA BAGSIKA I ANDRZEJA GĄSIOROWSKIEGO 
OBNAŻAJĄ REALIA, W JAKICH WYKUWAŁA SIĘ III RP.

N

TEKST Paweł Durkiewicz ZDJĘCIA Mat. Prasowe

ie ukrywam, że wieść o zbliżającej się 
emisji nowej produkcji Canal+ wzbu-
dziła we mnie wyjątkową ciekawość. 

Pierwsza połowa lat 90. to początki „wolnej 
Polski”, czas raczkującego (a już dzikiego) 
rodzimego kapitalizmu, a przy okazji moje 
dzieciństwo. Bawiąc się miniaturowymi samo-
chodzikami po niedzielnych obiadkach, często 
słyszało się rozmowy rodzinne na tematy poli-
tyczne. Sprawa Art-B przewijała się w nich regu-
larnie. Nie rozumiałem z tych ognistych debat 
za wiele, a nazwisko Bagsik wydawało mi się 
zdrobnieniem od imienia ubóstwianego przeze 
mnie naonczas królika Bugsa. Gdy kilkanaście 
lat później moja świadomość polityczna była 
już jako tako rozwinięta, temat osławionego 
oscylatora był już od dawna medialnie nieży-
wy. Dziś, w dobie niekończących się polemik 
o kryzysie polskiej demokracji, warto przypo-
mnieć sobie, w jakich okolicznościach dwaj bli-

„ARTYŚCI 
BIZNESU” 
PO LATACH



" A R T Y Ś C I  B I Z N E S U "  P O  L A T A C H

PR Z E D  W I DZ A M I  MO C N O  O T W I E R A JĄ 
S I Ę  T E Ż  SA M I  B OH AT E ROW I E 
S K A N DA LU,  KT ÓR Z Y  Z A  WS Z E L K Ą 
C E N Ę  C HC Ą  W Y PA Ś Ć  W I A RYG OD N I E 
JA KO  OF I A RY  C A Ł E J  S PR AW Y.

żej nikomu nieznani faceci przed trzydziestką 
– stroiciel fortepianów i lekarz – w ciągu kilku 
miesięcy osiągnęli majątki, które dziś liczyli-
byśmy w miliardach złotych. Co mówi to nam 
o tworzonych wtedy fundamentach państwa, 
w którym obecnie żyjemy?

Młodszym czytelnikom należy się kilka 
słów wyjaśnienia: w  zawierusze przemian 
ustrojowych i terapii szokowej zaordynowanej 
Polsce przez Leszka Balcerowicza, na przeło-
mie lat 80. i 90. ubiegłego wieku, prawo banko-
we i gospodarcze ze swoimi licznymi lukami 
przypominało dorodny ser szwajcarski. Dla 
przedsiębiorców z kontaktami, determinacją 
i pewnym kapitałem w kieszeni otwierało to 
drogę do gigantycznych fortun. Tą drogą po-
szli Bagsik i Gąsiorowski, którzy uruchomili 
tzw. oscylator ekonomiczny. Mechanizm po-
legał na uzyskiwaniu wielokrotnego oprocen-
towania tej samej kwoty pieniędzy w różnych 
bankach. Założyciele Art-B lokowali pienią-
dze na lokacie w banku A, po czym pobierali 
tzw. czek potwierdzony, z którymi udawali 
się do banku B, by czek zrealizować, założyć 
w banku B kolejną lokatę i pobrać… kolejny 
czek potwierdzony. Następnie procedurę 
powtarzali. W dzisiejszych czasach, z elektro-

nicznymi połączeniami online między banka-
mi, taki proceder nie byłby możliwy, jednak 
w ówczesnej Polsce wymiana informacji mię-
dzy poszczególnymi placówkami ciągnęła się 
dniami, a czasem nawet i tygodniami. W efek-
cie pojedyncza wpłata rosła o wartość opro-
centowania nawet w kilkudziesięciu bankach! 
Tempo rozwoju spółki było więc zawrotne. 
W latach 1990-1992 Art-B (nazwa miała łączyć 
artyzm z biznesem) stworzyła sieć sześciuset 
firm-córek w pięćdziesięciu krajach świata, 
osiągając obrót 22,5 miliarda dolarów w ciągu 
osiemnastu miesięcy, co w realiach tamtych 
czasów było poziomem astronomicznym. 
Gąsiorowski i Bagsik mogli żyć w luksusie, 
jaki Polacy mogli widzieć co najwyżej w emi-
towanym wówczas w TVP serialu „Dynastia”. 
Zgromadzili m.in. imponującą kolekcję dzieł 
sztuki, z obrazami Picassa, Renoira, Kossaka 
i Malczewskiego.

Z czasem działalność Art-B zaczęła oczy-
wiście rodzić podejrzenia, a  w  pewnym 
momencie wojnę spółce wypowiedział sam 
prezydent Lech Wałęsa. W lecie 1991 roku 
biznesmeni uciekli z Polski do Izraela, a wkrót-
ce zostały wystawione za nimi listy gończe. 
W końcu przed sądem stanie tylko Bagsik, któ-
ry dopiero w 2000 roku usłyszywyrok – 9 lat 
pozbawienia wolności (z więzienia wyjdzie po 
czterech latach). 

W sześcioodcinkowym dokumencie Ane-
ty Kopacz (mającej w dorobku nominację do 
Oscara za najlepszy krótkometrażowy film 
dokumentalny) dobrze uchwycony jest cały 
absurd historii Art-B. Naświetlone są wariac-
kie okoliczności powstania spółki, modus ope-
randi jej założycieli, a także patowa sytuacja, 
w jakiej znalazł się polski wymiar sprawiedli-
wości, gdy afera wyszła na jaw. Pokrzywdzo-
nym w sprawie Bagsika i Gąsiorowskiego był 
bowiem nie skarb państwa czy jakakolwiek 
konkretna instytucja finansowa, lecz „system 
bankowy”, który – tak argumentowali obroń-
cy biznesmenów – jako abstrakcyjny kon-
strukt nie mógł być ofiarą przestępstwa. Przed 
widzami mocno otwierają się też sami bohate-
rowie skandalu, którzy za wszelką cenę chcą 
wypaść wiarygodnie jako ofiary całej sprawy.

Dodajmy jeszcze, że w jednym z odcinków 
serialu wspomniana jest też współfinansowa-
na przez Ar.-B, a realizowana przez Mosad, 



among banks, such a business wouldn’t be 
possible, but then, the exchange of informa-
tion between banks in Poland lasted days 
or even weeks. As a result, they received in-
terests on a single payment even in several 
dozen banks! The company was developing 
at an extremely rapid pace. In 1990–1992, 
Art-B (the name was supposed to combine 
artistry and business) set up a network of 
six hundred subsidiaries in fifty countries 
and recorded a turnover of USD 22.5 billion 
within eighteen months, which was an as-
tronomical figure those days. Gąsiorowski 
and Bagsik could live in luxury that average 
Joe could only see in the TV series ‘Dynas-
ty’ broadcast on TVP. They built up, among 
others, an impressive collection of works of 
art, including Picasso, Renoir, Kossak and 
Malczewski’s paintings.

Over time, the activities of Art-B began to 
give rise to suspicion, and at some point, pres-
ident Lech Wałęsa himself declared war on 
the company. In summer 1991, the business-
men ran away from Poland to Israel, and soon 
wanted notices for their arrest were issued. In 
the end, only Bagsik stood trail and was con-
victed in 2000 – 9 years of imprisonment (he 
was released after four years). 

The six-episode documentary by Aneta 
Kopacz (who has been nominated for Acad-
emy Awards for the best short documentary 
film) manages to capture the absurdity of 
Art-B’s story. It depicts crazy circumstances 
of setting up the company, modus operandi 
of its founders, as well as the stalemate the 
Polish judiciary was locked in when the scan-
dal was exposed. The victim of Bagsik and 
Gąsiorowski’s case wasn’t the Treasury or an-
other financial institution, but ‘the banking 
system’, which – according to their defense 
counsels – couldn’t be a victim of crime as an 
abstract construct. The heroes of the scandal 
open up and, at all cost, try to seem reliable as 
victims of the situation. 

It should also be noted that one of the 
episodes refers to the operation ‘Bridge’ 
co-funded by Art-B and carried out by Mo-
sad, namely transport of Jews from the Soviet 
Union and Russia to Israel in 1990–1992. It’s 
a bit forgotten but really interesting story in 
our modern history.

After watching the recapitulation of the 
greatest financial scandal that took place in 
the first years of the Third Republic of Poland 
with its subplots, one begins to wonder why 
nobody has attempted to make a  feature 
film out of Bagsik and Gąsiorowski’s story. 
A bittersweet Polish ‘Wolf of the Wall Street’ 
with its social, thrilling and comic elements 
would surely be in with a chance of breaking 
the bank and attracting the audience of many 
generations to the cinema. 

operacja „Most” – przerzut Żydów z ZSRR 
i  Rosji do Izraela w  latach 1990–1992. To 
jeden z nieco zapomnianych, a bardzo cie-
kawych wątków naszej historii najnowszej.

Po obejrzeniu rekapitulacji największej 
afery finansowej początków III RP ze wszyst-
kimi jej wątkami pobocznymi można zresz-
tą zdziwić się, że nie podjęto jeszcze próby 
przeniesienia historii Bagsika i Gąsiorow-
skiego na duży ekran w formie fabularnej. 
Słodko-gorzki polski „Wilk z Wall Street”, 
z akcentami obyczajowymi, sensacyjnymi 
i komediowymi, miałby z pewnością szansę 
rozbić bank, ściągając do kin wielopokole-
niową widownię. 

ENGLISH

‘BUSINESS ARTISTS’ YEARS LATER

The documentary ‘Art-B. Made in Poland’ comes 
back to a huge financial scandal that hit the head-
lines in 1990s. Secrets, a little spice and absurdity of 
Bogusław Bagsik and Andrzej Gąsiorowski’s case 
shown from the perspective of time expose the re-
ality in which the Third Republic of Poland evolved.

I admit that I was really excited after hear-
ing the news about the broadcast of a new 
Canal+ production. The first half of the 
1990s is the beginning of ‘free Poland’ and 
green (and already wild) home capitalism, 
and my childhood by the way. While playing 
with baby cars after Sunday dinners, I often 
heard family discussions about politics. The 
case of Art-B was brought about regularly. 

I didn’t understand much of those heated ar-
guments, and the name Bagsik seemed to be 
a diminutive of the name of Bugs Bunny I was 
crazy about then. Several years later, when 
my political awareness was more developed, 
the topic of the famous oscillator had already 
been dead in the media for a long time. To-
day, in the era of endless polemics on the cri-
sis of Polish democracy, we should recall the 
circumstances in which two quite unknown 
men approaching thirty – a piano tuner and 
a doctor – within a few months, made a for-
tune that would be counted in billions of zlo-
tys. What does it tell us about the foundations 
of the state we live in?

A few words of explanation for young read-
ers: in the turmoil of political changes and 
shock therapy given to Poland by Leszek Bal-
cerowicz, at the turn of the 1980s and 1990s, 
banking and economic law with its numer-
ous loopholes was like huge Swiss cheese. It 
was an opportunity for entrepreneurs with 
contacts, determination and certain capital 
to make immense fortunes. Bagsik and Gą-
siorowski followed that path and launched 
a so-called economic oscillator. The mech-
anism consisted in receiving interests on 
the same amount multiple times in various 
banks. The founders of Art-B deposited mon-
ey on a deposit in bank A and took a so-called 
certified cheque, which they brought to bank 
B to cash it, open another deposit in bank B 
and receive… another certified cheque. And 
they repeated the procedure all over again. 
These days, with online control systems 
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WARCISŁAW KUNC
Dyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku

Jacques Offenbach to pierwszy – przed 
Straussem i Leharem – król operetki, jej 
paryskiego stylu, pełnego lekkości i dow-

cipu. Ten odważny i szalony wiolonczelista, syn 
introligatora i niezrównany parodysta jest twór-
cą ponad stu operetek.

Jego najsłynniejsze dzieło operetkowe 
Orfeusz w piekle to jednocześnie najsłyn-
niejsza francuska operetka – cudowna za-
bawa pomiędzy konwencją opery Glucka, 
mitem antycznym, a społeczno-polityczną sa-
tyrą, podaną z francuską lekkością i dowcipem. 
Faktem też jest, że operetka ta, dzisiaj wystawia-
na na wszystkich scenach muzycznych świata, 
w  dniu premiery 21 października 1858 roku 
nie spotkała się początkowo ze zrozumieniem 
publiczności. Dopiero zjadliwa recenzja za-
mieszczona w „Journal des Débats” przynio-
sła skutek odwrotny od zamierzonego i widzo-
wie zaczęli tłumnie szturmować teatr Bouffes 
Parisiens. Do dziś nie wiadomo tak naprawdę, 
na ile sukces tej operetki Offenbach zawdzięcza 
owej zjadliwej recenzji, a na ile bieliźnie, jaką 
miały (lub nie) tancerki na spektaklach pod-
czas kankana. To była wyjątkowo frywolna 
propozycja – zobaczyć w teatrze, gdzie kończą 
się nogi boskiej Diany. Offenbach w roku 1874 
Orfeusza jeszcze rozwinął obsadowo i stał się 
on dla niego od tej pory prawdziwą żyłą złota.

Akcja dzieła toczy się w Tebach, na Olimpie, 
w Hadesie i tytułowym piekle, jest więc tury-
stycznie w czym wybierać – dla każdego coś 
miłego! Muzycznie, dzieło wydające się dość 
proste, stawia jednak niemałe wymagania 
wykonawcom. Gdyby tak nie było, dziś wyko-
nania go nie podejmowaliby się tacy artyści jak 
Natalie Dessay, Yann Beuron, Laurent Naour 
czy Marc Minkowski.

is performed on music stages all around the 
world. However, on the day of its premiere, 
21 October 1858, it didn’t receive an en-
thusiastic welcome from the audience. Only 
after a scorning review published in ‘Journal 
des Débats’, which had an opposite effect in 
the end, the audience began to flock to the 
Bouffes Parisiens Theatre. It’s still uncertain 
whether Offenbach owes his success to that 
scorning review or to the underwear which 
dancers were wearing (or not) while dancing 
cancan. It was an exceptionally frivolous pro-
posal – to go to the theatre to see where the 
legs of divine Diana end. In 1874, Offenbach 
developed Orpheus in terms of the cast, and 
the performance became a true gold vein.

The operetta is set in Thebes, on Olym-
pus, in Hades, and the title underworld, so 
there’s a wide selection of spots – everyone 
will find something to their liking! In terms 
of music, however, it’s quite challenging. But 
if that wasn’t the case, artists like Natalie Des-
say, Yann Beuron, Laurent Naour and Marc 
Minkowski wouldn’t appear in it.

The premiere of the Gdańsk production 
is on 12 April, and it’s my second personal 
meeting, as a conductor, with Offenbach’s 
composition. In 1995, I was a music supervi-
sor of this performance in the Opera House 
at the Castle in Szczecin. By accident, the 
names of the artists involved in the produc-
tion began with a K. The performance was di-
rected by late lamented Marcel Kochańczyk, 
eminent Ryszard Kaja was responsible for the 
set design, whereas Teresa Kujawa, a legend 
of the Polish ballet, was in charge of choreog-
raphy. It was a huge success and it’s going to 
be the same in Gdańsk.

In the Baltic Opera, Orpheus is directed 
by Maria Sartova, who has directed numer-
ous operas. She has been living in Paris 
for years and has undertaken to prepare 
a new edition of libretto based on the French 
original. Yves Collet, a renowned French set 
designer, is responsible for the set design, 
whereas costumes, which can be found 
on fashion shows, were designed by Anna 
Chadaj. Jarosław Staniek, a choreographer 
and a Polish Breakdance Champion, is in 
charge of choreography. The poster was de-
signed by Ryszard Kaja. I’ll venture to say 
that we’re making this 160 years old com-
position a bit more modern. But we won’t 
change the music – I promise! We wish it to 
be a light comedy with vocal freedom and hu-
mour. Our goal is to amuse you and make you 
love – as Tuwim said – ‘that idiot operetta’ 
again. The operetta was performed in Paris 
228 times within the first six months of its 
premiere, and I wish the same to the Baltic 
Opera, the audience, and myself. See you 
soon at Orpheus in the Underworld! 

ORFEUSZ     
     W PIEKLE

Gdańska realizacja, której premiera już 12 
kwietnia, to moje drugie, jako dyrygenta, oso-
biste zetknięcie z dziełem Offenbacha. W roku 
1995 byłem kierownikiem muzycznym tego 
spektaklu, w Operze na Zamku w Szczecinie. 
Zbiegiem okoliczności nazwiska realizatorów 
zaczynały się na literę K. Reżyserii podjął się 
nieodżałowany Marcel Kochańczyk, za sce-
nografię odpowiadał wybitny Ryszard Kaja, 
za choreografię legenda polskiego baletu – 
Teresa Kujawa. To był wielki sukces i na taki 
zanosi się w Gdańsku.

W Operze Bałtyckiej reżyserią Orfeusza 
zajmie się, od lat mieszkająca w Paryżu re-
żyserka wielu spektakli operowych – Maria 
Sartova, która podjęła się również na pod-
stawie francuskiego oryginału nowej re-
dakcji libretta. Za scenografię odpowia-
da ceniony francuski scenograf Yves Collet, 
zaś kostiumy, które z powodzeniem możemy 
oglądać na pokazach mody, zaprojektowane 
zostały przez Annę Chadaj. Choreografię po-
wierzyłem Jarosławowi Stańkowi – choreo-
grafowi i Mistrzowi Polski breakdance. Plakat 
przygotował Ryszard Kaja. Zaryzykuję więc 
stwierdzenie, że 160-letnie dzieło delikatnie 
uwspółcześniamy. Nie zmieniamy oczywiście 
muzyki – obiecuję! Chcemy komediowej lek-
kości, swobody wokalnej i dowcipu, chcemy 
Was bawić, abyście na nowo pokochali – jak 
mawiał Tuwim – „tę idiotkę operetkę”. Paryski 
spektakl premierowy został zagrany w pierw-
szych swoich 6 miesiącach  228 razy, czego 
Operze Bałtyckiej, Państwu i sobie życzę. Do 
zobaczenia na Orfeuszu w piekle! 

ENGLISH

ORPHEUS IN THE UNDERWORLD

Jacques Offenbach is the first – before 
Strauss and Lehar – king of operetta and its 
Parisian style, full of lightness and humour. 
This bold and extraordinary cellist, a son 
of a bookbinder, and unparalleled parodist 
composed over a hundred operettas.

In his most renowned composition, 
Orpheus in the Underworld, which is the 
most famous French operetta, Offenbach 
plays with Gluck’s opera convention, an an-
cient myth, and social and political satire. 
This combination is served with French li-
ghtness and humour. Nowadays, the operetta 
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WALKA NA PIĘŚCI TO JEDNA Z NAJSTARSZYCH 
DZIEDZIN SPORTU. BRUTALNE POJEDYNKI MIAŁY 
MIEJSCE JUŻ PODCZAS ANTYCZNYCH IGRZYSK 
OLIMPIJSKICH. CÓŻ, ROZLEW KRWI ZAWSZE BYŁ 
W CENIE I TAK ZOSTAŁO DO DNIA DZISIEJSZEGO. 
ODGRYZIONE USZY I ŚMIERTELNE CIOSY TO 
GŁÓWNIE DOMENA ZAWODNIKÓW WAGI CIĘŻKIEJ. 
ICH STARCIA CIESZĄ SIĘ ZATEM NAJWIĘKSZYM 
ZAINTERESOWANIEM. W MOTORYZACJI BYWA 
PODOBNIE. DLATEGO FORD POSTANOWIŁ 
WPROWADZIĆ NA RING SWOJEGO ZAWODNIKA.

FORD EDGE, 

TEST I ZDJĘCIA Anna Nazarowicz

CZYLI DLACZEGO 
LUBIMY OGLĄDAĆ 
BOKS?



oksu można nie lubić i tym bardziej 
go nie oglądać. Ale Mike Tyson to na-
zwisko znane na całym świecie. Żela-

zny Mike przez długie lata był niekwestio-
nowanym mistrzem świata wagi ciężkiej. 
Jego liczne zwycięstwa szły jednak w parze 
ze skandalicznym zachowaniem na ringu. 
Nie przeszkodziło mu to w dotarciu na sam 
szczyt. Bo jak mawia naczelna zasada show 
biznesu: „nieważne jak mówią, grunt, żeby 
nazwiska nie przekręcili”.

B

Wspominam o wadze ciężkiej, ponieważ 
jej popularność nie maleje również w świecie 
motoryzacji. Konkretnie mam na myśli SUV-
-y. Wyniki sprzedaży pną się w górę niczym 
krzywe prognozowanych zysków w Amber 
Gold. Tu zatem trzeba mieć swojego zawod-
nika i basta. Ford ma i to wcale nie od dziś. 
Model Edge jest bowiem produkowany od 
2006 roku. Producent znacznie lepszą przy-
szłość widział jednak dla niego na rynkach 
północnoamerykańskich, dlatego też tam 
skierował wszystkie owoce swojej produk-
cji. Na drugą generację Europa musiała po-
czekać aż do 2016 roku. A ja jeszcze dłużej. 
Jednak warto było, bo w moje ręce trafiła naj-
mocniej dopasiona wersja Vignale, która kró-
luje na samym szczycie cennika. Jej znakiem 
rozpoznawczym są detale nadwozia w postaci 
m.in. chromowanych, 20-calowych felg, spe-

cyficznej atrapy chłodnicy i chromowanych 
dodatków. A to dopiero początek.

Tak jak wspominałam, SUV-y to obecnie 
„kategoria wagowa” ciesząca się największą 
popularnością. Producenci zatem dwoją się 
i troją, aby ich zawodnicy kładli przeciwników 
jednym ciosem. Pomóc w tym mają coraz lep-
sze materiały, silniki, napędy i skrzynie bie-
gów. Ford odrobił zadanie domowe, bo oto 
zasiadam w naprawdę starannie wykonanej 
kabinie pasażerskiej. Do tego bardzo prze-
stronnej. Miejsca jest tu wystarczająco na nie-
duże kinder party. O ile w ciemnym kolorze 
lakieru nie wygląda na tak okazały samochód 
(wiadomo, ciemny wyszczupla), o tyle za kie-
rownicą szybko wzbudza respekt. To konte-
ner na czterech kołach, czego najlepszym 
dowodem  są cyfry: długość nadwozia wynosi 
4,8 metra, a szerokość niemal 2 m. Ukorono-
waniem tych gabarytów jest pojemność ba-
gażnika, który przypomina garderobę (602 
litry do półki pod tylną szybą, 800 litrów do 
dachu). Do tego schowki wielkości wiadra, 
które tylko utwierdzają mnie w przekonaniu, 
że ten samochód powstał głównie z myślą 
o rodzinie. Niemałej rodzinie. W mieście za 
kierownicą Forda Edge bywa różnie. Licz-
ne czujniki oraz kamera cofania, która ma 
kąt widzenia niczym kameleon, nadchodzą 
z odsieczą wszędzie tam, gdzie robi się ciasno. 
Po zaparkowaniu w garażu nie dało się nie za-
uważyć, że Ford Edge wręcz rozlał się na całej 
powierzchni miejsca parkingowego. 

Jednak szybko można o tym zapomnieć 
po wyjechaniu na drogę, bo za kierownicą 
można się poczuć pewnie i bezpiecznie ni-
czym w  kapsule wykonanej z  tytanu. To 
z pewnością zasługa podwyższonej pozycji 
za kierownicą. Ale też sposobu, w jaki ten 
samochód się prowadzi. A prowadzi się tak 
stabilnie, że można odnieść wrażenie, jakby 
stanowił jednolity odlew. Testowana wersja 
była wyposażona w napęd na cztery koła, co 
z pewnością nie pozostawało bez znaczenia 
podczas pokonywania łuków i zakrętów. Ow-
szem, nie jest to lekki samochód. Co wcale 
nie musi oznaczać, że paliwo wypija jednym 
duszkiem. Wysokoprężny silnik 2.0 TDCI 
Twin-Turbo o mocy 210 KM zadowalał się 10 

O  I L E  W   C I E M N Y M  KOL OR Z E 
L A K I E RU  N I E  W YGL Ą DA  N A  TA K 
OK A Z A ŁY  SA MO C HÓD  (W I A D OMO, 
C I E M N Y  W YS Z C Z U PL A),  O   T Y L E 
Z A  K I E ROW N IC Ą  S Z Y B KO 
WZ BU DZ A  R E S PE KT. 

F O R D  E D G E ,  C Z Y L I  D L A C Z E G O  L U B I M Y  O G L Ą D A Ć  B O K S ?

ANNA  
NAZAROWICZ

Słabość do samochodów ma zaszytą 
w głowie, bo serca nie ma – jest turbosprężarka. 
Tata uparcie karmił ją bezcenną wiedzą, sadzał 
za kierownicą samochodu jeszcze zanim wsiadła 
na rower. Dziś pociąga ją wszystko, co ma cztery 
koła, a każdy z samochodów darzy wielkim 
uczuciem. Dostrzeże piękno w najbardziej 
niepozornych autach, jak również skazę w tych 
najbardziej pożądanych. Autorka bloga „Panie 
wiozą Panów”: www.paniewiozapanow.pl.
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litrami na każde 100 km, co stanowi bardzo 
przyzwoity wynik. Co więcej, doskonale ra-
dził sobie z wprawianiem w ruch tego samo-
chodu. Myślę, że to najbardziej przyzwoita 
ilość mocy w przypadku tak dużego SUV-a. 
Wprawdzie producent w wersji Vignale oferu-
je również nieco słabszą, wysokoprężną jed-
nostkę o mocy 180 KM, ale nie było mi dane 
sprawdzić, czy przy obecności całej rodziny 
na pokładzie radziłby sobie równie znakomi-
cie, co testowany wariant. Po kilku dniach 
spędzonych za jego kierownicą dochodzę do 
wniosku, że to zapaśnik, który drogi na szczyt 
nie będzie sobie torował ciosami poniżej pasa. 
Ładnym wyglądem, świetnym zawieszeniem 
oraz dobrym wykończeniem skutecznie wy-
walczy sobie miejsce w ścisłej czołówce. 

ENGLISH

FORD EDGE, OR WHY DO WE LIKE 
WATCHING BOXING?

Fist fighting is one of the oldest sport disciplines. 
Brutal combats took place already during the ancient 
Olympic Games. Well, bloodshed has always been 
much in demand, and little has changed. Bitten-off 
ears and fatal blows are a domain of heavyweight 
contenders. It’s no surprise their fights enjoy the 
greatest popularity. It’s the same with the automo-
tive industry. Therefore, Ford decided to bring its 
strongest contender into the ring.

You may not like boxing or not watch it. 
But Mike Tyson’s name is known all over 
the world. For many years, Iron Mike was 

an unquestionable world champion. But 
his numerous victories went hand in hand 
with scandalous behaviour in the rink. This 
didn’t prevent him from getting to the top. 
As a golden show business rule goes, ‘I don’t 
care what the newspapers say about me as 
long as they spell my name right.

I’ve mentioned the heavy weight be-
cause its popularity doesn’t decline in the 
automotive world either. Take SUVs, for 
example. The sales results go up like fore-
cast profit curves in Amber Gold. You need 
a contender in this category, and that’s it. 
Ford has had it for a long time. The Edge 
model has been produced since 2006. The 
manufacturer saw a better future for it on 
North-American markets and concentrat-
ed all its production there. Europe had to 
wait for the second generation till 2016. 
And I had to wait even longer. But it was 
worth it, as I got the fanciest Vignale ver-
sion, which is at the top of the price list. Its 
hallmark is its body details, including 20” 
chrome wheel rims, a specific grille and 
chrome extras. But there’s much more.

As I’ve already said, SUVs are currently 
the most popular ‘weight category’. Manu-
facturers go out of their way to make their 
contenders beat their rivals hands down. 
So they use better and better materials, 

Ł A D N Y M  W YGL Ą DE M , 
Ś W I E T N Y M  Z AW I E S Z E N I E M 
OR A Z  D OB RY M 
W Y KO ŃC Z E N I E M  S K U T E C Z N I E 
W Y WA L C Z Y  S OB I E  M I E J S C E 
W   Ś C I S Ł E J  C Z O Ł ÓWC E .

W I Ę C E J  N A A N Y W H E R E . P L



F O R D  E D G E ,  C Z Y L I  D L A C Z E G O  L U B I M Y  O G L Ą D A Ć  B O K S ?

form cast. The test version featured a four-
wheel drive, which surely affected the driv-
ing experience at curves and turns. I admit, 
it’s not a light car. But it doesn’t mean it 
gulps down fuel at a crazy rate. A 2.0 TDCI 
Twin-Turbo diesel engine with 210 horse-
power was satisfied with 10 litres per 100 
kilometres, which is a nice result. What’s 
more, it perfectly handled the vehicle. 
I think that it’s the best amount of power 
for such a big SUV. The manufacturer also 

offers the Vignale version with a less power-
ful diesel engine with 180 horsepower, but 
I didn’t have a chance to check if its per-
formance would have been equally great 
if the whole family had been on board. Af-
ter a few days behind the wheel, I arrive at 
a conclusion that this contender won’t fight 
its way to the top by striking blows below 
the belt. It’ll get a place at the leading edge 
thanks to its nice design, great suspension 
and good finish. 

engines, drives and transmissions. Ford 
has done its homework as now I can sit in 
a finetuned cabin. A very spacious one. 
There’s enough room for a small kinder 
party here. In dark colour, it doesn’t look 
so grand on the outside (dark makes you 
look slimmer, you know), but it wins the 
respect when you get behind the wheel. It’s 
a container on four wheels, which shows 
in figures: its body is 4.8 metres long and 
almost 2 metres wide. The icing on the 
cake is its boot, which looks like a wardrobe 
(602 litres up to the parcel shelf, which ex-
pands to 800 litres if you load the car up 
to the roof). What’s more, it has bucket-size 
compartments, which only strengthens my 
conviction that this car was designed pri-
marily for families. Large families. As re-
gards driving in the city, there is no rule 
as such. Numerous sensors and a reverse 
camera featuring an angle of view of a cha-
meleon come to assistance wherever it gets 
tight. When parked, the Ford Edge fills the 
garage to its capacity. 

But you’ll soon forget about it when you 
go on the road as behind its wheel, you’ll feel 
as safe as in a titanic capsule. It’s thanks to 
its high-up seating position as well as driv-
ing capabilities. The car is so stable that you 
may have the impression as if it was a uni-



4 4 – 4 5 L U D Z I E  /  P E O P L E



TEKST Grzegorz Kapla

PIĘĆ RAZY UCIEKAŁ ESESMANOM. NA BAGNETY SZEDŁ NA OCHOTNIKA. 
W KONSPIRACJI BYŁ FAŁSZERZEM, ALE I WYWIADOWCĄ, KTÓRY PRÓBOWAŁ 
FRANCUSKICH ŻYDÓW WYKRAŚĆ Z TRANSPORTU DO TREBLINKI. JEST BOHATEREM 
JEDNEGO Z NAJSŁYNNIEJSZYCH POWSTAŃCZYCH ZDJĘĆ WYKONANYCH 
W BOJU. NIE ODDAŁ BRONI W 1945. SCHOWAŁ JĄ, ŻEBY WALCZYĆ Z KOLEJNYM 
OKUPANTEM. ODSIEDZIAŁ ZA TO SWOJE WE WRONKACH. NIGDY NIE ŻAŁOWAŁ.

GENERAŁ JAN PODHORSKI. 
SMUTEK NA WOJNIE 
SIĘ NIE PRZYDAJE
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ie będzie pan miał ze mną łatwo 
– uśmiecha się.

 – Jak to?
– My, konspiratorzy rzadko mówimy 

wprost. I oczywiście nie pamiętamy żad-
nych nazwisk. Za kilka dni mam o tym opo-
wiadać na konferencji wewnętrznej ABW 
– znowu się uśmiecha. Nie wiem, czy żar-
tuje. – Będę mówił o prowokatorach. Znam 
temat, bo mam z nimi osiemdziesiąt lat do-
świadczeń. Od 1938 roku.

Jan Podhorski działał wówczas w Towa-
rzystwie Tomasza Zana. Uczyli się zasad zwia-
du i rozpoznania. Na pograniczu, w okolicach 
Budzynia, niemiecka V kolumna przygoto-
wywała listy powstańców wielkopolskich, 
którzy mieli być likwidowani po zajęciu Polski 
przez Trzecią Rzeszę.

– Wiedzieli, że poznaniacy to waleczny na-
ród. IV Pułk Strzelców Wielkopolskich miał 

wszystkie rodzaje rekwizytów do badań: 
bykowiec, rurkę metalową i ten długi worek 
ze skóry wyładowany kulkami od łożyska. 
Nazywali to różańcem. Raz była przerwa 
w przesłuchaniach. Esesman powiedział, 
żebym szedł do celi. Cela była pięć metrów 
w prawo od pokoju badań, ale ja, otuma-
niony, poszedłem w lewo za esesmanem, 
on skręcił na schody, a ja prosto. Strażnik 
rozmawiał z kolegą. Nagle ich zobaczyłem. 
Pytają „Entlassen (zwolniony)?”. A ja na to 
„ja, ja”. 

Przeszedł tak przez sześć posterunków. 
Nikt nie zapytał o przepustkę, kiedy już wy-
szedł z baraku.

Ile razy jest w Wolsztynie, to widzi tę ta-
blicę: „110 rozstrzelanych”. A sto jedenaste-
go nie ma, bo uciekł. 

To była jego trzecia ucieczka.
Pierwsza była z transportu do obozu je-

w walkach z bolszewikami rekord Krzyży 
Walecznych. Wzięli więcej jeńców niż mieli 
własnego stanu osobowego. Niemcy o tym 
wiedzieli. A myśmy tę V kolumnę rozpozna-
wali i 1 września internowali.

Potem walczył. Zgłosił się na ochotnika 
do 1. Poznańskiego Pułku Obrony Narodo-
wej, był w plutonie zwiadu. Po opuszczeniu 
Poznania szli nad Bzurę. Pod Sompolnem 
poszli na Niemców na bagnety.

Ostatnio generał otrzymał w prezencie 
bagnet na pamiątkę tamtej bitwy, ale inny. 
Ten, który zakładał na sztorc w 1939, był na-
prawdę długi.

Uciekał Niemcom pięć razy. Ubekom też 
chciał uciec, ale komuniści byli bardziej uważ-
ni. A może bardziej okrutni.

– Z gestapo w Wolsztynie uciekłem zimą. 
Trzy tygodnie mnie bili bez przerwy za ak-
cję poszukiwania V kolumny. Poznałem 

– N
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UCI EK A Ł N I EMCOM 
PI ĘĆ R A Z Y. U BEKOM 
TEŻ CHCI A Ł UCI EC, 
A LE KOM U N IŚCI 
BY LI BA R DZI EJ 
U WA Ż N I. A MOŻE 
BA R DZI EJ OK RU T N I.

nieckiego po kampanii wrześniowej. Najgorszy był głód. 
Ale na dworcu we Wrocławiu Czerwony Krzyż nakarmił 
ich chlebem z leberką. Wtedy namówił sześciu kamra-
tów i dali nogę. Schowali się w wagonie towarowym, ale 
zamiast jechać na osiach, jak prawdziwi uciekinierzy, je-
chali w budzie. Niemcy wygarnęli ich i trafił do więzienia 
na Cytadeli w Poznaniu.

– Zapytali, czy ktoś się zgłasza na pisarza.
– Gotisch, lateinisch? – zapytał skromnie ten, który 

nie mówił po niemiecku.
– Lateinisch – ucieszył się oficer i  Jan został pisa-

rzem więziennym. Oczywiście nie przyznał się, że ma, 
jeszcze z czasów Tomasza Zana, przeszkolenie z fałszo-
wania dokumentów.

Po godzinie miał w kieszeni wypisany na siebie blan-
kiet przepustki. Ale wypuszczali grupami, wyczytywali 
przy tym nazwiska. W czasie wydawania posiłków nada-
rzyła się okazja.

– Nowak – zawołali. Nic. Zawołali jeszcze raz. Wystą-
pił z szeregu. Dołączył do grupy i pognali ich do wyjścia.

Kolejny raz był, kiedy spalony w Poznańskiem przedarł 
się do Generalnej Guberni przez zieloną granicę. W Ło-
wiczu uciekał przed patrolem niemieckim, dobrzy lu-
dzie schowali go w piecu chlebowym. W takim piecu pies 
człowieka nie wyczuje. Pies nie lubi mąki. Złożył przy-
sięgę w Związku Jaszczurczym. W Narodowych Siłach 
Zbrojnych pracował z „Matkowskim”, kurierem Komendy 
Głównej. Zajmował się wykupywaniem z gestapo niektó-
rych jeńców. Jan Podhorski był stenotypistą. Spisywał au-
dycje BBC ze słuchu, pisał je i odbijał na hektografie. Po 50 
odbitek. Używali hektografów do fałszowania listów prze-
wozowych na kolei. Transporty, które miały iść na Front 
Wschodni, odsyłali do Francji albo do Danii. Nie tylko 
broń, ale i buty oraz drewno na opał.

– W 1943 jako francuskojęzyczny konspirator NSZ zo-
stałem wysłany do Małkini, bo odkryliśmy, że tamtędy idą 
transporty z Francji do Treblinki, wiedzieliśmy już oczy-
wiście, że to obóz zagłady. Myśmy ich chcieli wyciągnąć 
z tych wagonów, chociaż kilku, do lasu i w nogi.

– Jedziecie na śmierć – mówiłem im.
– Jedziemy na wschód uprzemysławiać tamtejsze 

ziemie.
– Skaczcie – wołałem.
– Jesteście prowokatorami – krzyczeli. I zaczęli rzucać 

w nas pomarańczami. Bo mieli w tych wagonach wszyst-
ko. Nawet pomarańcze. Dostałem w głowę. Bolało, choć to 
tylko pomarańcza. Drugi raz bolało, kiedy ubecy rozbili 
głowę. Niech pan dotknie.

Dotykam.
Na czaszce jest gruba blizna.
Ostatnia ucieczka była sprzed plutonu egzekucyjnego. 

Wzięli go z ulicy tuż przed godziną policyjną po zamachu 
dokonanym na bazarze przez AK. Podhorski stanął pod 
ścianą i usłyszał odblokowanie broni. I w tym momencie 
nadszedł esesman.

– Co się tutaj dzieje?
– Rozwalamy jednego Polaka.
– Ale ja jestem obywatelem Gdańska, pracuję w zaopa-

trzeniu – krzyknął po niemiecku i w tym momencie dostał 
kolbą w twarz. I tak nieznany Niemiec uratował mu życie.

Do Warszawy pojechał na podchorążówkę NSZ. Kiedy 
wybuchło Powstanie, stawili się na Czackiego 5. Niestety 
okazało się, że magazyn uzbrojenia pozostał po niemiec-
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kiej stronie i że broni niewiele. Kilka sztuk krótkiej, gra-
naty i cztery karabiny. Uderzyli z tym na gmach poczty, 
ale dali radę. Zdobyli magazyn broni i umundurowania. 
W tym zdobycznym, niemieckim hełmie i skórzanej kurt-
ce ma Podhorski zdjęcie, które przeszło do historii. Zdję-
cie snajpera. Wykonano je na ulicy Wiejskiej. Sam po-
czątkowo nie mógł się rozpoznać, bo przecież nie patrzyli 
wówczas w lustra, tylko w lunety celowników.

– Patrz, to ty.
– Ale skąd wiecie?
– Tylko ty byłeś leworękim snajperem.
To dla snajpera ważna umiejętność, bo niemieccy go-

łębiarze nie spodziewali się strzałów z tego kąta i trady-
cyjnie ustawiali się tak, żeby się chronić raczej od strony 
prawych punktów strzeleckich za węgłami murów czy ob-
ramowaniami okien.

W walkach pod Sejmem rozstał się z przyjacielem, 
który dostał przepustkę na kilka godzin, żeby zajrzeć 
do szpitala, do żony. Była rozerwana bombą. Zbierał jej 
szczątki do pudełka, kiedy weszli Niemcy. Zdarł fartuch 
z trupa pielęgniarza, przebrał się i Niemcy się nie poła-
pali. Wzięli go do przenoszenia zwłok niemieckich żoł-
nierzy. Jak nie patrzyli, to kopał pistolety tak, żeby leciał 
w stronę piwnicy, w której tkwili nasi. Widzieli go. Dotar-
ły cztery sztuki broni.

Podhorski brał też udział w zdobyciu Kościoła Św. 
Krzyża. Walczył do ostatniego dnia. Przeżył strach przed 
nalotami i dumę z walki na pierwszej linii. Wolał być na 
pierwszej linii, bo wtedy wroga masz przed oczami i nie 
musisz się bać.

Najgorszy był widok ludzi umierających po spaleniu 
bombami fosforowymi, krowami. Lekarz z plutonu mó-
wił, że oni już nic nie czują, ale nie umieli uwierzyć. Czło-
wiek jeśli się rusza, to na pewno czuje, mimo że jest już 
tylko spalona masą.

Pamięta jeszcze ten moment, kiedy się przekonał, 
że dobro wraca. Prowadził patrol Świętokrzyską, a tu 
sanitariuszki niosą rannego i nie dają rady przejść do 
PKO, do szpitala.

– Pomożemy wam, bo nogi połamiecie – krzyczę do 
nich, bo ładne dziewczyny. Zsunęliśmy się z gruzów w dół 
i nieśliśmy rannego w Jasną i tym momencie pocisk arty-
leryjski uderzył w miejsce, gdzie przed chwilą staliśmy. 
Zginąłby cały patrol. Dobro wraca. Czasami natychmiast.

Po Powstaniu był obóz. Stalag IV B nad Łabą, w Mühl-
berg. Siedział z żołnierzami spod Monte Cassino. Nie 
wziął udziału w ucieczce, bo po chorobach, odwodniony 
ważył w dniu wyzwolenia 43 kilogramy. ZD
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– Niemcy nawet wystawili mi dokument 
wysyłki „do kraju ojczystego” jako niegroź-
nemu dla Rzeszy Niemieckiej inwalidzie. Nie-
stety nie byłem Francuzem ani Duńczykiem, 
a do Polski nie odsyłali. Nie wiem, czy bym 
przeżył, gdyby nie ten mój sposób bycia. Ja 
wszystko biorę na wesoło. Jak wychodziłem 
z ubeckiego więzienia, było już lepiej, bo wa-
żyłem pięćdziesiąt.

Po wojnie pozostał w konspiracji. Chciał 
walczyć do całkowitego wyzwolenia. Uczył 
się, studiował i  konspirował. Aresztowa-
li go po tym, jak zorganizował 15 maja 1948 
strajk solidarności ze studentami Krakowa 
– 3 maja 1946 czołgi radzieckie rozpędziły 
tam manifestację. Podhorski był starostą na 
leśnictwie. Wybrali go, bo połowa studentów 
była z dawnej partyzantki. Aresztowali go 
po wsypie konspiracji esenowskiej na tere-
nie Warszawy. Ubecy katowali bez litości. 
Zdawało się Podhorskiemu, że po gestapo 
znał już wszystkie metody zadawania bólu, 
ale zrozumiał, że nauka radziecka jest w tym 
względzie daleko bardziej kreatywna.

Kiedy go przewozili, klawisze już nie ko-
pali, bo myśleli, że to trup. 174 cm wzrostu, 
50 kg wagi.

– Po śledztwie, przed wyjazdem do wię-
zienia we Wronkach siedzieliśmy we czte-
rech. Mój przyjaciel lekarz mówił, że to po-
żegnanie, że ja nie przeżyję. Ale przeżyłem. 
Może i by zabili, gdyby nie te krzyże walecz-
nych, bo przecież w  tej UB też byli ludzie 
z frontu. Krzyż Walecznych to nie byle co. 
Budzi szacunek.

Po sfałszowanych wyborach PPR-owcy 
mieli w sobie taki entuzjazm, że zwycię-
żyli, że ogłosili wielką amnestię. Nawet 
Gorgonową wtedy wypuścili. Dzięki temu 
z  13 lat odsiedziałem tylko kilka. Kiedy 
wyszedłem z Wronek, chciałem wrócić na 
studia. Ale nie pozwolili, miałem najgor-
szy bilet – czerwony. Przypomnieli sobie 
o strajku. A miałem indeks z numerem 11 
po wojnie. Obszedłem wszystkie kate-

dry i prosiłem o zaliczenia. No i profeso-
rowie się zgodzili, żebym wrócił. Takie 
podpisy zebrałem. Ale relegowali.

Koledzy poradzili, żebym pojechał na 
uniwerek warszawski na prawo. No i zdałem. 
Studiowałem z samymi UB-owcami. Wszyst-
kich znałem. I kiedyś w Poznaniu z kolegą ze 
studiów wisiałem. Mój portret w rynku  na 
wystawie „Twarze Wolności”, a jego portret 
na Placu Wolności na wystawie IPN-u „Twa-
rze Bezpieki”.

Kiedy przeczytałem akta IPN-u, prze-
konałem się, jak wpadliśmy, ale ważniejsze 
jest, że inne grupy Młodzieży Wszechpol-
skiej wtedy nie wpadły. Nikt z kolegów nie 
siedział, nikogo nie wyłuskali. To znaczy, że 
dobrze to urządziliśmy.

Trzydzieści lat po tamtym spotkaniu 
przed wysyłką do więzienia wszyscy czterej 
spotkali się znowu. Drugi raz w tym samym 
gronie. W domu Jana Podhorskiego.

– Tu, gdzie teraz pan siedzi, siedział le-
karz, bratanek generała Włada, dowódcy 
14. Dywizji , który nie dożył tego dnia, kiedy 
Sowieci wbili Polsce nóż w plecy. Z drugim 
z kolegów znałem się jeszcze sprzed wojny. 
Z trzecim przyjaźniłem się w czasie okupacji. 
Razem byliśmy w Powstaniu. Wspominali-
śmy Powstanie. Wspominaliśmy czasy po-
wojennej konspiracji. I wie pan? Mówiliśmy 
do siebie pseudonimami, chociaż już można 
było używać nazwisk. Tak to wchodzi w krew. 
Powiedziałem im, że przetrwałem, bo byłem 
optymistą. Zawsze szukałem jasnej strony. 
Smutek na wojnie się nie przydaje.

Na ścianach domu Jana Podhorskiego wi-
szą portrety, statuetki, dyplom nominacji 
generalskiej podpisany przez prezydenta 
Andrzeja Dudę oraz imponujący zbiór or-
derów i odznaczeń.

– Dziwi się pan? To rodzinna powinność – 
śmieje się generał. – Najpierw pradziadowie 
poszli do Powstania Styczniowego, potem oj-
ciec i wujowie do Wielkopolskiego, to musia-
łem dołożyć własne: Warszawskie. 

ENGLISH

GENERAL JAN PODHORSKI. 
SORROW IS OF NO USE AT WAR

He escaped SS units five times. He volunteered 
for bayonets. In conspiracy, he was a forger 
and secret agent, and tried to help French Jews 
run away from a transport to Treblinka. He is in 
one of the most famous photographs of fighting 
insurgents. He didn’t hand over his gun in 1945. 
He hid it to fight against another occupier. 
He did time for it in Wronki. But he has never 
regretted it.

‘It won’t be easy with me,’ he smiles.
‘Why?’

‘We, conspirators, aren’t very straight-
forward. And, of course, we don’t remember 
any names. In a few days, I’m going to speak 
about it at a conference of the Internal Securi-
ty Agency,’ he smiles again. I don’t know if he’s 
joking. ‘I’m going to speak about instigators. 
I know the topic; I have eighty years of experi-
ence. I’ve been dealing with them since 1938.’

At that time, Jan Podhorski was a member 
of Tomasz Zan Society. They learned recon-
naissance. On the frontier, near Budzyń, the 
German 5th Column prepared lists of insur-
gents fighting in the Greater Poland Uprising 
who were to be liquidated after Nazi Germany 
conquered Poland.

‘They knew that people from Poznań are 
very brave. The 4th Regiment of Greater 
Poland Riflemen held a record of the Cross-
es of Valour received for fights against the 
Bolsheviks. Prisoners they took outnum-
bered them. And Germans knew that. We 
recognised that 5th Column and interned 
them on 1 September.’

Then he fought. He volunteered for the 
1st Poznań Regiment of National Defence. He 
was in a reconnaissance squad. Having left 
Poznań, they headed for Bzura. In Sompolno, 
they attacked Germans with bayonets.

Recently, General received a bayonet in 
remembrance of that battle, but a different 
one. The one he would put on the rifle in 
1939 was really long.

He escaped Germans five times. He wanted 
to escape the secret police, too, but commu-
nists were more watchful. Or perhaps crueller.

‘I escaped gestapo in Wolsztyn in winter. 
They were beating me for three weeks for the 
reconnaissance of the 5th Column. I experi-
enced all types of experimental equipment: 
a whip, a metal tube and a long, leather bag 
filled with bearing balls. They called it a rosa-
ry. Once, there was a break in interrogations. 
An SS officer told me to go to my cell. It was 
five metres on the right of the experiment 
room, but I was so dizzy that I turned left and 
followed the officer. He turned towards the 
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staircase, I went straight. The guard was talking with a fel-
low officer. I saw them suddenly. They asked, "Entlassen 
(released)?" And I said, "ja, ja."'

He went through six stations like that. Nobody asked for 
a pass when he left the barrack.

When he’s in Wolsztyn, he sees a plaque: ‘110 executed’. 
And number one hundred and eleven is not there, because 
he escaped. 

It was his third escape.
For the first time, he escaped from transport to a POW 

camp after the September Campaign. Hunger was the 
worst. But at the railway station in Wrocław, the Red Cross 
gave them bread with liverwurst. Then, he persuaded six 
fellow prisoners into the idea, and they escaped. They hid 
in a goods wagon, but instead of sitting on axles like true 
fugitives, they went in a cab. Germans got them and took 
them to prison in the Citadel in Poznań.

‘They asked if any of us wanted to be a clerk.’
'Gotisch, lateinisch?' asked the one who didn’t speak 

German.
'Lateinisch,' the officer accepted it gladly and Jan be-

came a prison clerk. He didn’t confess he'd undergone train-
ing in document forgery from the times of Tomasz Zan.

After an hour, he had a pass in his pocket. But prisoners 
were released in groups and their names were read out. He 
got his chance during a meal.

‘Nowak,’ they called. Nothing. They called once again. 
He stepped out. He joined a group, and they rushed them 
to the exit.

Another time was when he got exposed in Poznańskie 
and forced his way to the General Government through 
a green border. In Łowicz, he was running from a German 
patrol, and good people hid him in a bread oven. A dog 
won’t sniff a person in such an oven. Dogs don’t like flour. 
He pledged allegiance to a military organisation Związek 
Jaszczurczy. In the National Armed Forces, he worked 
with ‘Matkowski’, a courier of the General Command. He 
dealt with ransoming some prisoners from Gestapo. Jan 
Podhorski was a typist. He wrote down BBC broadcasts 
and duplicated them on a hectograph. He would make 50 
copies. They also used hectographs to forge railway bills of 
lading. Transports intended for the Eastern front were sent 
to France or Denmark. Not only weapons, but also shoes 
and firewood.

‘In 1943, as a French-speaking conspirator of the Na-
tional Armed Forces, I was sent to Małkinia, because we’d 
discovered that transports from France to Treblinka were 
going that way. We'd already known then that it was a death 
camp. We wanted to get them out of those wagons, at least 
some of them; to the woods and run.

"You’re going to death," I told them.
"We’re going east to develop land there."
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"Jump," I shouted.
"You're instigators," they shouted. And 

they began to throw oranges at us. They had 
everything in those wagons. Even oranges. 
I got hit on the head. It hurt although it was 
only an orange. It also hurt when the secret 
police cracked my head open. Please, touch it.’

I touch it.
He has a deep scar on his head.
The last time, he escaped from a firing 

squad. They took him from the street right 
before the police hour after an attack in the 
market carried out by the Home Army. Pod-
horski stood up against the wall and heard 
them unlock the guns. And then, an SS offi-
cer approach them.

‘What’s going on here?’
‘We’re shooting a Pole.’
‘But I’m a citizen of Gdańsk, I work in the 

delivery department,’ he shouted in German 
and got hit with a gun. And that’s how an un-
known German saved his life.

He went to Warsaw to study at the officer 
cadet school of the National Armed Forces. 
When the Uprising broke out, he reported 
at Czackiego 5. Unfortunately, it turned out 
that the weapons warehouse was on the side 
of Germans, and they had few weapons. A few 
handguns, grenades, and four rifles. They at-
tacked the post office building and succeeded. 
They seized the weapons and gear warehouse. 
Podhorski has a picture in a seized German hel-
met, which has gone down in history. A photo 
of a sniper. It was taken on Wiejska Street. At 
the beginning, he couldn’t recognise himself, 
because they didn’t look in the mirror then, 
only in sights.

‘Look, that’s you.’
‘How do you know?’
‘You were the only left-handed sniper.’
It’s an important skill because German 

snipers didn’t expect shots from that angle and 
they took a traditional position, i.e. protecting 
themselves from shooting spots on the right, 
behind walls or window frames.

In the fight outside the Sejm, he parted with 
a friend, who got a leave for a few hours to visit 
his wife at hospital. A bomb ripped her apart. 
He was picking up her remains when Germans 
went in. He tore off an apron of a dead nurse and 
dressed up; the Germans didn’t notice. They 
told him to carry bodies of German soldiers. 
When they weren’t looking, he kicked guns to-
wards the basement to Polish soldiers. They saw 
him. He managed to pass four guns that way.

Podhorski also took part in seizing the 
Holy Cross Church. He fought till the end. 
He experienced fear of bombing raids and 
pride of fighting in the front line. He pre-
ferred to be in the front line because then, 
you have your enemy in front of you and you 
don’t need to be afraid.

The worst part was the sight of people 
burnt with phosphorus mortar bombs. A doc-
tor from his squad told him they didn’t feel 
anything, but he didn’t believe it. If some-
one is moving, he must feel something even 
though he’s only burnt mass.

He remembers the time when he dis-
covered that the good you do comes back 
to you. He was on patrol on Świętokrzys-
ka Street when he saw paramedics carry-
ing an injured man, who couldn’t get to 
PKO, to hospital.

"We’ll help you, or you’ll break a leg," 
I  shouted because they were pretty. We 
climbed down the debris and helped them 
carry the man to Jasna Street. Then, we 
saw an artillery shell hit the spot where we 
stood a while ago. The whole squad would 
die. The good you do comes back to you. 
Sometimes right away.’

After the Uprising, he was in a camp. 
Stalag IV-B by the Łaba River, in Mühlberg. 
He was imprisoned with soldiers who had 
fought in Monte Cassino. He didn’t take 
part in the escape because he was ill and 
dehydrated, and weighed 43 kilograms on 
the day of liberation.

‘Germans even issued a document send-
ing me to my “home country” as a disabled 
person non-dangerous for Nazi Germany. 
Unfortunately, I wasn’t French or Danish, 
and they didn’t release Poles. I don’t know 
if I would have survived but for my attitude. 
I take everything lightly. When I  left the 
secret police prison, it was a bit better be-
cause I weighed fifty kilograms.’

After the war, he remained in conspira-
cy. He wanted to fight until total liberation. 
He studied and conspired. He was arrested 
after he organised a sympathy strike for 
students from Cracow on 15 May 1948 – the 
manifestation was crushed by Soviet tanks 
on 3 May 1946. Podhorski was a student pres-
ident on forestry studies. He was chosen be-
cause half of the students were former par-
tisans. He was arrested after the National 
Party conspiracy was exposed in Warsaw. 
The social police had no mercy. Podhorski 
thought that Gestapo knew all methods of 
inflicting pain, but he realised that Soviets 
were far more creative in this regard.

When he was transported, screws didn’t 
even kick him because they thought he was 
dead. 174 cm high, 50 kg.

‘After the investigation, before we went 
to prison in Wronki, there were four of us. 
My doctor said it was farewell, that I wouldn’t 
survive. But I did. Perhaps they would have 
killed me but for those Crosses of Valour; in 
the secret police, there were people from the 
front, too. A Cross of Valour is a big thing. 
It’s formidable.

5 2 – 5 3 L U D Z I E  /  P E O P L E

After fraudulent elections, the Polish 
Workers' Party were so enthusiastic about 
their victory that they declared amnesty. 
Even Gorgonowa was released. I was in pris-
on for only a few years instead of 13. When 
I was released from Wronki, I wanted to go 
back to university. But I wasn’t allowed to, 
I had the worst card – the red one. They re-
called the strike. And I had a credit book No. 
11 after the war. I went to all departments to 
ask for credits. And the professors agreed to 
my return. I collected signatures. But they ex-
pelled me.

Friends advised me to go to the universi-
ty in Warsaw to study law. And I passed the 
exam. All my fellow students were from the 
secret police. I knew them all. And once, 
I was hung with another student in Poznań. 
My portrait was on the exhibition “Faces of 
Freedom" in the market square, and his – in 
the Freedom Square, on the exhibition "Fac-
es of Security Service" prepared by the Insti-
tute of National Remembrance.

When I read the files of the Institute of 
National Remembrance, I found out how we 
got caught, but more important is that other 
groups of the All-Polish Youth organisation 
didn’t get caught. Nobody was arrested. It 
means that we did well.’

Thirty years after that meeting before 
being sent to prison, they met again. In the 
same group of four for the second time. In Jan 
Podhorski’s house.

‘A doctor, a nephew of general Wład, 
the commander of the 14th Division, 
who didn’t live to the day when the Sovi-
ets stabbed Poland in the back, was sit-
ting where you’re sitting now. I knew the 
second friend even before the war. The 
third one was my friend during the occu-
pation. We fought in the Uprising togeth-
er. We recalled the Uprising. We recalled 
the times of post-war conspiration. And 
you know what? We addressed each other 
with pseudonyms even though we could 
use our real names then. It becomes your 
second nature. I told them that I survived 
because I was an optimist. I’d always been 
looking on the bright side. Sorrow is of no 
use at war.’

On the walls in Jan Podhorski’s house, 
there are portraits, statuettes, a diploma 
of the appointment to the rank of gener-
al signed by president Andrzej Duda, and 
an impressive collection of decorations 
and distinctions.

‘Are you surprised? It’s my family duty,’ 
the general laughs. ‘First, my great-grandfa-
thers fought in the January Uprising, then 
my father and uncles fought in the Great-
er Poland Uprising, so I had to go through 
mine: the Warsaw Uprising.’ 
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SO CHICK 
      SO FR EA K

TEKST I ZDJĘCIA Klaudia Kurek

OTO APEL DO KOBIETY – BĄDŹ REWOLUCJĄ SAMEJ SIEBIE. BO TAKĄ KOBIETĘ – 
SILNĄ, DYNAMICZNĄ I ZDECYDOWANĄ - UBIERA KOLEKTYW SO CHICK SO FREAK.
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arka w najnowszej kolekcji stawia 
na wyrazistość, bogactwo orna-
mentów i  różnorodność mate-

riałów. Projektantki pamiętają także o oso-
bowościach swoich klientek. Wszystko po 
to, aby zawsze iść ramię w ramię z kobie-
cymi emocjami. Oto manifest SCSF na 
2018 rok:

Twój styl - twoja osobowość. To, co 
nosisz na co dzień, także cię definiuje. 
Dlatego słuchaj siebie i podążaj za swoją in-
tuicją. Ubranie powinno podkreślać to, co 
w tobie najpiękniejsze i dodawać ci pew-
ności siebie. Twoje stylizacje opowiadają 
twoją historię i zdradzają to, kim jesteś.

Wyraź swoje emocje. Uczucia, nawet 
te silne, potrzebne są nam do życia, każde 
z nich nas ubogaca, ma moc zmiany. Nie 
bój się ich wyrażać, także poprzez modę. 
Wiemy, że każdy dzień niesie ze sobą inne 
przeżycia, dlatego chcemy, aby nasza ko-
lekcja była dla ciebie sposobem na wyraże-
nie każdej z towarzyszących emocji.

Realizuj siebie. Możesz być kim tylko 
zechcesz. Niech twoja ambicja zawsze do-
daje ci energii do podążania w  obranym 
kierunku. Nie bój się zmian i patrz odważ-
nie w przyszłość. Staraj się szukać spełnie-
nia w każdej z dziedzin życia. 

Spełniaj swoje marzenia. Jesteśmy 
przekonane, że marzenia mają wielką moc. 
SCSF jest tego świetnym przykładem. 
Dlatego trzymamy kciuki za każde z two-
ich pragnień. I mamy nadzieję, że nasza 
kolekcja dedykowana kobietom takim jak 
ty - biorącym swój los we własne ręce - bę-
dzie dla ciebie wsparciem. I pamiętaj, że 
marzenia same się nie spełnią.

Bądź szczęśliwa każdego dnia. Niech 
szczęście będzie twoim najpiękniejszym 
dodatkiem, uśmiech idealnym makijażem, 
a pewność siebie - inspiracją dla innych. 
Rób to, co sprawia ci największą radość. 
Wtedy każde nowe wyzwanie podejmiesz 
z zaangażowaniem, a osiągnięty sukces bę-
dzie smakował wyjątkowo słodko. 

ENGLISH 

SO CHICK SO FREAK

We call on every woman – be a revolution for 
yourself. Because that kind of woman – strong, 
dynamic and determined – dresses in So Chick 
So Freak.

The latest collection of the brand high-
lights expressiveness, richness of ornamen-
tation and diversity of materials. Our de-
signers also consider the personality of 
our clients. Our goal is to go hand in hand 
with women’s emotions. SCSF’s manifes-
to for 2018 is:

M
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Your style – your personality. What 
you wear every day also defines you. Listen 
to yourself and follow your intuition. Your 
outfit should highlight your greatest as-
sets and boost your confidence. Your style 
tells your story and shows who you are.

Wyraź swoje emocje. Express your 
emotions. Feelings, even the strong ones, 
are essential, enrich your life and can make 
a change. Don’t be afraid to show them, 
also through fashion. We know that every 
day brings about different experiences and 
we want our collection to help you express 
all emotions accompanying them.

Achieve your goals. You can be whoev-
er you want. Let your ambition motivate 
you to pursue your goals. Don’t be afraid 
of changes and always look on the bright 

side. Try to fulfil yourself in every as-
pect of life.

Fulfil your dreams. We’re sure that 
dreams have incredible power. SCSF is a great 
example of that. That’s why we keep our 
fingers crossed for the fulfilment of your 
dreams. And we hope that our collection 
dedicated to women like you – who take 
their l i fe in their hands – wil l support 
you in that. And remember, dreams won’t 
come true by themselves.

Be happy every day. Let happiness be 
your most beautiful accessory, a smile 
– perfect make-up, and confidence – in-
spiration for other people. Do what you 
enjoy and then you’l l face ever y chal-
lenge with motivation and success will 
taste sweet. 
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JAKUB WINIARSKI, PIOTR IBRAHIM 
KALWAS, „ARCHIPELAG ISLAM. CZAS 
KORANU, CZAS ZMIANY”, WYD. 
BŁĘKITNA KROPKA, , NYSA 2018.

„Wszystko, czego chcielibyście się do-
wiedzieć o islamie, ale boicie się zapytać” 
– tak brzmi najkrótsza rekomendacja tej 

mu jest przekleństwem i dla tej religii, i dla 
całej ludzkości. Twierdzą wręcz, że sam 
Mahomet (wielki reformator i innowator) 
potępiłby obecny archaizm myślowy wy-
znawców swojej religii i przywołują jego sło-
wa, które również i my – widząc jak błyska-
wicznie rozprzestrzenia się w Polsce wul-
garna i duchowo jałowa wersja katolicyzmu 
– powinniśmy przyjąć za swoje: „Uczcie się 
i nie umierajcie jako ludzie głupi, albowiem 
Bóg nikomu nie wybacza niewiedzy”. 

ENGLISH

DO NOT DIE IGNORANT

‘Everything you always wanted to know 
about Islam, but were afraid to ask’ – that’s 
the shortest recommendation of this brilliant 
book, in which two experts and open-mind-
ed intellectuals (Piotr Ibrahim Kalwas 
– a Polish Muslim residing in Egypt for 
years, and a writer and journalist, Jakub 
Winiarski) take us through twist and turns 
of history, theology, philosophy and socio-
logical thought of Islam understood as a re-
ligion as well as civilisation.

Their conversation isn’t inaccessible for 
a layman; quite the contrary – ‘Archipelag 
islam’ reads like a great novel and provides 
you with information in an accessible form. 
Nobody in Poland speaks about Islam like 
that: with respect and criticism at the 
same time.

This book allows you to take a closer look 
at a religion which hasn’t gone through the 
period of Reformation or Enlightenment; 
which requires its followers to be unreflec-
tive and take its meaning literally; in which, 
unfortunately, as a result of complicated 
historical circumstances, a mullah defeat-
ed a philosopher.

The authors advance the thesis that con-
temporary ideological traditionalism and 
conservatism of Islam is a curse both for 
this religion and mankind. They claim that 
Muhammad himself (a great reformer and 
innovator) would disapprove of contempo-
rary archaism of thought presented by the 
followers of his religion; they also quote 
his words, which we – as we observe an ul-
tra-fast spread of a vulgar and spiritually 
sterile version of Catholicism – should also 
reflect on: ‘Learn and do not die ignorant 
for God does not forgive ignorance.’ 

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

NIE UMIERAJCIE 
JAKO GŁUPI

znakomitej książki, w której dwaj znaw-
cy tematu i intelektualiści o szerokich 
horyzontach (Piotr Ibrahim Kalwas – pol-
ski muzułmanin przez lata mieszkający 
w Egipcie oraz pisarz i dziennikarz Jakub 
Winiarski) wiodą nas przez meandry hi-
storii, teologii, filozofii i myśli społecznej 
islamu, rozumianego nie tylko jako system 
wiary, ale i cywilizacja.

Wszelako nie jest to rozmowa, od któ-
rej czytelnik-laik się odbije, wprost prze-
ciwnie – czyta się „Archipelag islam” jak 
najlepszą powieść, która jednocześnie 
przystępnie uczy. Tak o islamie w Polsce 
nie mówi nikt: z szacunkiem, ale jedno-
cześnie krytycznie.

Dzięki tej książce można się zatem 
przyjrzeć religii, która nie przeszła swojej 
reformacji ani Oświecenia. Która wymaga 
od wiernych bezrefleksyjności i dosłow-
nego rozumienia jej przekazu. I  w  któ-
rej, niestety, w wyniku skomplikowanych 
okoliczności historycznych, mułła poko-
nał filozofa.

Autorzy stawiają tezę, że dzisiejszy tra-
dycjonalizm i konserwatyzm ideowy isla-
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Mróz, wiatr, śnieg, a nawet grad – do tak trudnych warunków atmosferycznych trzeba się 
odpowiednio przygotować. Zima na lotnisku to szczególne wyzwanie. Pracownicy Portu 
Lotniczego Olsztyn-Mazury przygotowania do tego okresu zaczynają już w październiku.

TEKST:  SYLWIA GUTOWSKA/PORT LOTNICZY OLSZTYN-MAZURY
ZDJĘCIA: PORT LOTNICZY OLSZTYN-MAZURY

„AKCJA ZIMA”, CZYLI LOTNISKO 
W STARCIU ZE ŚNIEGIEM I NISKIMI 
TEMPERATURAMI

szereg działań, które mają na celu poprawę stanu 
nawierzchni pasa startowego, drogi kołowania oraz 
płyt postojowych. Dokładamy wszelkich starań, 
aby zapewnić bezpieczeństwo nie tylko naszym 
pasażerom, ale również załogom i pracownikom 
pracującym przy obsłudze samolotów na płycie 
lotniska. Mimo ciężkich warunków lotnisko musi 
funkcjonować i dlatego tak ważne jest prawidłowe 
prowadzenie „Akcji zima” – mówi Tomasz Kalinow-
ski, Zastępca Dyrektora Portu ds. Technicznych.

Śniegi i niskie temperatury często zaczynają 
się już późną jesienią. Dlatego lotnisko jest gotowe 
do działania dużo wcześniej. Pierwszym krokiem 
w „Akcji zima” jest umożliwienie samolotom prze-
jazd po pasie startowym. Odśnieżanie składa tu 
się z kilku etapów. W walce ze stawiającą wysokie 
wymagania zimą pracownikom Portu Lotniczego 

Zima to najpoważniejszy sprawdzian dla pra-
cowników wszystkich lotnisk w Polsce. Wiedzą 

o tym zarządzający, jak i pracownicy techniczni 
Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury. Na to, aby 
samoloty mogły startować i lądować zgodnie 
z rozkładem mimo śniegu, wiatru i tnącego mrozu, 
pracuje cały zespół specjalistów.

– Okres zimowy to prawdziwy test i wyzwanie 
dla służb operacyjnych oraz utrzymania lotniska 
w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury. Podczas 
złych warunków pogodowych, do których mo-
żemy zaliczyć m.in. intensywne opady śniegu, 
mgły, marznące mżawki i oblodzenie powierzchni, 
utrzymanie sprawności operacyjnej lotniska jest 
najwyższym priorytetem. Dlatego nasi pracowni-
cy, dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu, jeszcze 
wiele godzin przed lądowaniem samolotu wykonują 
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Olsztyn-Mazury pomagają nowoczesne 
maszyny przeznaczone do usuwania 
śniegu i lodu z nawierzchni pasa starto-
wego oraz płyt postojowyJako pierwsze 
do akcji wchodzą pługi śnieżne, których 
zadaniem jest jak najszybsze przygoto-
wanie pasa do działań podejmowanych 
przez operatorów kolejnych maszyn. 
Krawędzie pasów i dróg są oczyszczane 
przez pługi wirnikowe, które odrzu-
cają śnieg na odległość kilkudziesięciu 
metrów. Następnie do akcji wchodzi 
polewaczko-zraszarka, pojazd, któ-
ry, rozprowadzając środki chemiczne, 
zapobiega ponownemu oblodzeniu 
nawierzchni. Maszyna posiada specjalne 

„ramiona”, których szerokość wynosi 36 
metrów. Pozwala to na rozprowadzenie 
płynu odladzającego na całej szerokości 
drogi startowej.

Nie bez znaczenia są też płyty po-
stojowe, czyli swoiste „miejsca par-
kingowe” samolotów. To tam dobijają 
po lądowaniu i tam przeprowadza się 
tankowanie i drobne prace serwisowe 
przed kolejnym startem. Do oczyszcza-
nia płyt postojowych wykorzystywane 
są mniejsze urządzenia wyposażone 
w pług, szczotki, a na koniec, jak w przy-
padku pasa startowego, urządzenie do 
dystrybucji środków chemicznych do 
odladzania nawierzchni.

Ostatni, ale nie mniej ważny w całym 
procesie jest samochód pomiarowy, 
który poprzez zainstalowanie specjalnej 
aparatury, jeżdżąc, bada przyczep-
ność pasa startowego. W czasie jazdy 
opuszczane jest dodatkowe piąte koło 
pomiarowe, które testuje warunki na 
powierzchni pasa startowego. Z zare-
jestrowanych danych odczytywany jest 
tak zwany współczynnik hamowania, 
który przesyłany jest pilotom lądujących 
samolotów. W oparciu o otrzymane 
dane piloci podejmują odpowiednie 
czynności, umożliwiające lądowanie 
w aktualnych danego dnia warunkach. 

IN ENGLISH

‘MISSION WINTER’, OR AN 
AIRPORT VERSUS SNOW AND 
LOW TEMPERATURES

FROST, WIND, SNOW, AND EVEN HAIL 
– SUCH BAD WEATHER CONDITIONS 
REQUIRE SPECIAL PREPARATION. 
WINTER IS A HUGE CHALLENGE 
FOR AN AIRPORT. THE STAFF OF 
OLSZTYNMAZURY AIRPORT BEGIN 
PREPARATIONS FOR THE SEASON 
ALREADY IN OCTOBER.

Winter is the most serious test for the 
staff of all airports in Poland. Both the 
Management and the technical staff of 
OlsztynMazury Airport know it very 
well. A team of specialists do their best 
to ensure that aircrafts take off and land 
according to the schedule despite the 
snow, wind and sharp frost.

‘Winter is a true test and a challenge 
for operational and maintenance ser-
vices at OlsztynMazury Airport. In the 
event of bad weather conditions, which 
include heavy snowfall, fog, freezing 
drizzle and ice on the surface, maintain-
ing the effective operation of the airport 
is top priority. Therefore, our experi-
enced and committed staff carry out 
a series of operations aimed at improv-
ing the condition of runway, taxiway 
and apron surfaces several hours before 
landing of an aircraft. We do our best to 
ensure safety of our passengers as well 
as crews and maintenance employees 
on the apron. Despite difficult weather 
conditions, the airport must operate 
properly; that’s why the “Mission Winter” 
is so important,’ says Tomasz Kalinowski, 
Technical Deputy Director.

Problems with the snow and low 
temperatures often begin already in 
late autumn. Therefore, the airport gets 
ready for it much earlier. The first step 
of the ‘Mission Winter’ is ensuring that 
the runway is passable. There are a few 
stages of snow removal. In the fight 
against harsh winter conditions, Olsz-
tynMazury Airport employs modern ma-

chines for removing snow and ice from 
the runway and apron surfaces. First, 
snowploughs are used to prepare the 
runway for further activities carried out 
by operators of other machines. Snow is 
removed from the edges of the runways 
and roads with snow cutters, which 
throw it several dozen metres aside. 
Then, a sprinkler – a vehicle distributing 
de-icing/anti-icing chemicals – comes 
into play. The machine has special ‘arms’, 
which are 36 metres wide. It allows 
de-icing/anti-icing fluid to be distribut-
ed on the entire runway surface.

Aprons, that is ‘parking spaces’ for 
aircrafts, are also important. This is 
where aircrafts park after landing to 
be refuelled as well as where minor 
maintenance work is carried out. To 
clear the aprons, the staff use small-
er machines equipped with a plough, 
brushes, and, like in the case of the 
runway, a device distributing de-icing/ 
anti-icing chemicals.

Another important element of the 
process is a vehicle measuring the 
runway friction by means of specialised 
equipment. To carry out the meas-
urements, an additional, fifth wheel 
is lowered, and it tests the conditions 
on the runway surface. The regis-
tered data provide information on the 
so-called braking coefficient, which is 
later sent to aircraft pilots approaching 
to land. Based on the data, the pilots 
take appropriate action to land in given 
weather conditions. 
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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

PARKOWANIE GODZINOWE  HOURLY R ATES

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

LOTNISKO
AIRPORT

PARKOWANIE DOBOWE  NIGHTLY R ATES

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

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

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 infrastrukturę 
parkingową na około 150 miejsc parkingowych dla samocho-
dów osobowych. Ponadto wydzielono stanowiska postoju 
autobusów, taksówek oraz parking VIP.

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






