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RAFAŁ 
BRYNDAL

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

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

GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

Dziennikarz Canal Plus 
Sport i prezenter wiado-
mości w TVN i TVN24. 
Zbzikowany na punkcie 
sportu, oszalały na punkcie 
muzyki. Wielbiciel twórczo-
ści 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.”

JERZY 
SCHEJBAL

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

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

DOROTA
LANDOWSKA

Córka, matka, siostra 
i żona. Gra w teatrze, 
przed kamerami i w radiu. 
W życiu nie potrafi. Fatal-
nie kłamie. 

ENGLISH A daughter, 
mother, sister and wife. 
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. 

JAKUB
MILSZEWSKI

Marudzi, poprawia, kłóci się. 
Sam już nie wie, czy woli pi-
sać o muzyce, turystyce, czy 
jedzeniu, więc pisze o czym 
akurat trzeba. Połowa 
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 be-
hind a "Gastrobanda" book. 

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

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

MONIKA
SZAŁEK

Fotografka, artystka, 
pasjonat, osoba zafas-
cynowana ludźmi, twar-
zami, pozami, życiem ale 
zawsze z człowiekiem na 
pierwszym planie. 

ENGLISH A photographer 
and artist fascinated with 
people, faces, poses and 
life – always with man in 
the foreground.

PAWEŁ 
DURKIEWICZ

Kochający mąż, ojciec i re-
daktor. Nocami ogląda ligę 
NBA, a w dzień zwalcza 
wszelkie problemy siłą 
spokoju.

ENGLISH A loving husband, 
father and editor. He 
watches NBA League at 
night and overcomes all 
difficulties with the power 
of calm during the day.

WOJTEK 
KALARUS

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

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

Od kilkunastu lat zajmuje 
się projektowaniem mar-
ki. Na swoim koncie ma 
ponad 150 nazw, które 
stworzył na potrzeby 
powstających firm.

ENGLISH He has been 
dealing with brand 
design for several 
years. He has created 
over 150 names for 
newly-established 
companies.

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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

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

JAKUB 
FIREWICZ

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

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

MAGDALENA
JUSZCZYK

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

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

TOMASZ 
SAGAN

Fotograf zafascynowany 
ruchomym obrazem. 
W robieniu zdjęć, 
podobnie jak w życiu, 
kieruje się dobrym 
smakiem.

ENGLISH A photog-
rapher fascinated by 
the moving image. He 
appreciates good taste 
in photography as well 
as in his life.

SYLWIA 
GUTOWSKA

Rozmawia, pisze, potem 
redaguje. Interesuje się 
kulturą wysoką, średnią 
i niską, bo jest prawdziwą 
(post)humanistką. 

ENGLISH She talks, writes 
and edits. She is interest-
ed in high, middlebrow 
and low culture because 
she is a true (post)
humanist. 

ALEKSANDRA 
BUDKA

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

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

EDYTA
BARTKIEWICZ

Jest fotografem mody, 
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 
photographer, she’s 23 
and comes from Szcze-
cin. 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 komediowych w XXI w. 
W 2015 roku wydał bestsel-
lerową powieść „Chłopcy".

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

TOMASZ 
SOBIERAJSKI

Socjolog z zawodu 
i z pasji. Wytrawny 
badacz społecznych 
zjawisk i kulturowych 
trendów. Naukowiec 3.0.

ENGLISH A sociolo-
gist by profession and 
passion. An experi-
enced explorer of social 
phenomena and cultural 
trends. A 3.0 scientist.
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W ZESZŁYM ROKU UKAZAŁA SIĘ NOWA PŁYTA CLOSTERKELLER, 
„VIRIDIAN”. TYM RAZEM ZESPÓŁ POSTAWIŁ NA ZIELEŃ, CO NIE ZNACZY, 
ŻE POŻEGNAŁ SIĘ Z MROKIEM. O SILE, KTÓRA WYPEŁNIA NAWET TE 
OSOBY, KTÓRYCH DUSZA WYSŁANA JEST CZARNYM AKSAMITEM 
I O POTRZEBIE BYCIA „NA BAKIER” Z LIDERKĄ ZESPOŁU CLOSTERKELLER, 
ANJĄ ORTHODOX ROZMAWIA URSZULA ABUCEWICZ.
TEKST Urszula Abucewicz  
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MAM SWÓJ 
ALTERNATYWNY 
ŚWIAT, W KTÓRYM 
SIĘ BUJAM
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Jest pani silną kobietą, liderką 
Closterkeller, ale i pani przyznała się 
w jednym z wywiadów do depresji.
Siła siłą, ale każdemu może się zdarzyć, 
że zachoruje. Depresja jest chorobą pole-
gającą na niedostatecznym wydzielaniu 
hormonów i neuroprzekaźników, i to po 
prostu mi się zdarzyło. Właściwie jeśli cho-
dzi o mechanizm, to depresja specjalnie 
nie różni się od cukrzycy. Tylko po prostu 
zawodzi inny hormon. Wydaje mi się, że 
jestem osobą silną, ale też najzwyczaj-
niej bywam słaba. Mam dość zdecydowany 
charakter, to prawda. Wiem, czego chcę. 
I pod tym względem można opisać mnie 
jako silną. Wolałabym jednak inne okre-
ślenie – jestem zdecydowana, konkretna. 

Czy depresja to cena, jaką płaci się za 
wykonywanie pracy artysty?
Bycie artystą to piękna praca. Oczywiście 
są trudne momenty, gdy nagrywasz płytę 
i nie wychodzisz ze studia przez 24 godzi-
ny, albo gdy jesteś w trasie i jedziesz przez 
całą Polskę. W każdej pracy są plusy i mi-
nusy, momenty stresujące i męczące, ale 
uważam, że moja praca mimo wszystko 
jest piękna.

Ktoś kiedyś powiedział, że jeśli będziesz 
wykonywał pracę, która jest twoją pasją, 
to nigdy nie będziesz chodził do pracy. 
Czy to sformułowanie jest pani bliskie?
Tak, zgadzam się z tym. Zdarzyło mi się 
wykonywać trudne prace, np. na prakty-
kach, gdy jako zootechnik pracowałam 
w oborach przy krowach. To była nie tylko 
trudna, ale i niewdzięczna praca.

Czy czasami wraca pani do tej kobiety 
sprzed 22 lat z utworu „Scarlet”, 
w którym padają słowa: „Nie znam 
marzeń, nie znam bajek i tak mało 
wiem”? 
Prawdę mówiąc, nie pisałam tego o  so-
bie. To raczej taka poetycka impresja na 
bliżej nieokreślony temat – choć z siebie 
też czerpałam. Na szczęście nie wszyst-
kie teksty, które piszę, traktują o mnie. 
Nie pamiętam, co mnie zainspirowało do 
napisania tego tekstu, bo czasem by wa 
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tak, że po prostu słowa na mnie spływają 
i samo się pisze. I to był taki tekst. Na pew-
no zawarłam w nim osobiste wątki, że gdy 
utracę możliwość śnienia i marzenia, snucia 
alternaty wnych światów, to jest to rów-
noznaczne z wyschnięciem źródła, z któ-
rego czerpię siłę. To jest mój najbardziej 
osobisty akcent w  tym tekście, bo choć 
jestem osobą mocno stąpającą nogami po 
ziemi, to jednocześnie najbardziej reali-
zuję się, błądząc w  dodatkowych wymia-
rach. Niektórzy mówią, że taką dwoistość 
ciężko wytłumaczyć. A dla mnie to jest pro-
ste. Ja po prostu taka jestem. Nie wiem jak, 
ale udaje mi się to pogodzić. Kiedyś ktoś 
mi powiedział, że podobnie funkcjonowali 
również najwięksi poeci – niby oderwani 
od ziemi, ale obdarzeni niezwykle ścisłym 
umysłem. I  tak sobie myślę, że coś w  tym 
jest, bo ja również mam umysł ścisły. Może 
dlatego udaje mi się stać mocno na nogach 
i zarazem mieć swój alternatywny świat, 
w  którym się bujam. Te dwa światy się 
u mnie znakomicie uzupełniają.

Dzięki temu może pani tworzyć i być 
poetką. 
Tak, stałam się poetką. Nie, nie stałam 
się, okazało się, że jestem poetką. Choć 
przyznam, że nigdy nie lubiłam poezji. 
Pochłaniałam za to prozę w gigantycznych 
ilościach. I nie miałam żadnej przyjemno-
ści z czytania poezji, choć właściwie przy-
pominam sobie kilka wierszy w liceum, 
które złapały mnie za serce. Nie wiem, 
może jestem zmarnowanym talentem lite-
rackim? Znajomi mają do mnie pretensje, 
że zajmuję się jakimiś rockowymi głupota-
mi, zamiast uszczęśliwiać świat swoim lite-
rackim darem (śmiech). Czasem myślę, że 
mają rację, bo ja właściwie nawet pisałam, 
tylko że raczej eseje, ale jak przyszłam do 
Closterkeller, to koledzy mi powiedzieli: 
„Słuchaj, musisz pisać teksty”. A ja z nie-
dowierzaniem zapytałam: „Dlaczego?”. 
„No, bo jesteś wokalistką”, usłyszałam. 
W  ten sposób się zaczęło. I  dotarło do 
mnie, że muszę rymować. Teksty to są wier-
sze. Najpierw biłam się z  myślami, myśla-
łam: „Ja mam pisać wiersze? Przecież ja 
nie lubię wierszy”, ale potem stwierdzi-
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i wobec, że zrobiła sobie silikonowy biust. 
I gdy wtedy Wojtek powiedział, że mi biust 
wystaje spod koronki – to ja bez zastano-
wienia wypaliłam, że jeśli tyle pieniędzy na 
niego wydałam, to może wystawać. Choć 
właściwie już nie pamiętam dokładnie, co 
mu odpowiedziałam, bo to było dwadzie-
ścia lat temu (śmiech). Pamiętam za to, że 
Jagielski na chwilę zamarł, nie wiedział, 
co powiedzieć, a ja zaczęłam sobie myśleć: 
„Ale będzie jazda!”.

I była. 
Są takie rzeczy, które lubię powiedzieć 
po to, żeby coś się zadziało. Wtedy to był 
taki czas, kiedy wszystkie wokalistki były 
bardzo grzeczne, takie wylizane krowim 
ozorem, żeby nie utracić ani jednego fana, 
żeby nie powiedzieć za dużo. Dla mnie 
takie zachowanie to jest beznadzieja i ase-
kuranctwo. Wszystko to spadek po pun-
kowej subkulturze, w której byłam moc-
no zakorzeniona.

Jak to się stało, że gotyk zawładnął pani 
życiem i muzyką?
Z punk rocka, który był bardzo otwarty 
i  obejmował szeroką gamę wyrazu arty-
stycznego, zaczął się wyłaniać post punk, 
a potem new wave – nowa fala. Z nowej fali, 
w której znalazł się Closterkeller, wyłonił 
się również cold wave. Płytą zwieńczają-
cą ten nurt jest płyta „Pornography” The 
Cure. Z tej zimnej, mrocznej fali wyłonił się 
gotyk, który w  odróżnieniu od cold wave 
był bogaty w riffy gitarowe. Najbardziej wy-
razistym przykładem gotyku jest Sisters of 
Mercy. Ale muszę przyznać, że coś, co się 
kiedyś nazywało rockiem gotyckim, teraz 
nazywa się gotykiem. Mniejsza o  nazwy, 
ważne, że ma w  sobie mrok i  mroczną, 
piękną poezję. I  to jestem ja, bo tak na-
prawdę wnętrze duszy mam wysłane czar-
nym aksamitem.

Bardzo ładnie powiedziane.
Jestem osobą szalenie wesołą, żartuję, 
ale ten czarny aksamit wyróżnia mnie 

M A M  S W Ó J  A L T E R N A T Y W N Y  Ś W I A T ,  W  K T Ó R Y M  S I Ę  B U J A M

łam: „Każą – to piszę”. I to właśnie słychać 
na mojej pierwszej płycie, że to są właści-
wie próby poetyckie, a nie wiersze. A może 
to ja widzę, że one są kanciaste? Ale póź-
niej to się prawdziwie w tym rozmiłowa-
łam. I nawet się cieszę, że kazano mi jako 
wokalistce te teksty pisać. (śmiech) Teraz, 
po tylu latach, to ja się w pisaniu spełniam 
na równi z muzyką – naprawdę.

Ma pani opinię skandalistki, która 
mówi o operacjach plastycznych, 
o swoim życiu osobistym – prawdziwie, 
bez udawania. Mam wrażenie, że to nie 
jest kreacja artystyczna.
Nie, to jestem ja. A bierze się to stąd, że 
jestem z pokolenia, które trafiło na etap 
eksplozji punk rocka. A taka najczystsza 
ideologia punkowa polega na buncie będą-
cym twórczym fermentem. I muszę powie-
dzieć, że ja razem z innymi kombatantami 
tych czasów dostrzegam nie tyle upły w 
czasu i to, jacy jesteśmy teraz starzy, ile 
to, że szkoda tamtej epoki. Lata 80. to był 
piękny czas, który nas fajnie ukształtował. 
Fundamentem moich działań jest punk 
rock i hasło: „A niech coś się dzieje, niech 
będzie odjazd. Jeśli nikomu tym nie szko-
dzę, to dlaczego nie może być fajnie?”. Ja 
taka po prostu byłam. Lubiłam i lubię sobie 
zaszaleć, żeby świat nie był nudny. I lubi-
łam też coś powiedzieć odważnego, nawet 
nie tyle, żeby sprowokować, ile żeby coś się 
działo. O swoich silikonowych piersiach po-
wiedziałam najzupełniej spontanicznie. To 
moje nieprzemyślane wyznanie tak wstrzą-
snęło Polską, że się o  mało lej krasowy 
nie wytworzył i całego kraju nie wciągnął 
w głąb do Australii (śmiech). Siedziałam 
na wywiadzie u Wojtka Jagielskiego, który 
wtedy prowadził „Wieczór z wampirem”, 
gadamy, gadamy, gadamy, a ja byłam aku-
rat tuż po zrobieniu tego sztucznego biustu 
– i  on nagle zadał mi jakieś pytanie, a  ja 
bez zastanowienia powiedziałam, że mam 
sztuczne cycki (śmiech). Co mnie skło-
niło? To był przebłysk. Podobało mi się, 
że Pamela Anderson powiedziała wszem 

F U N DA M E N T E M  M O I C H 
D Z I A Ł A Ń  J E S T  P U N K 
RO C K  I   H A S Ł O :  „ A   N I E C H 
C O Ś  S I Ę  D Z I E J E ,  N I E C H 
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wśród innych. I to właśnie charakteryzuje ludzi, któ-
rych potocznie możemy nazwać gotami. Znam takich 
mnóstwo. I to wcale nie znaczy, że taki got musi cho-
dzić ponury i nabzdyczały – tu chodzi przede wszyst-
kim o wielkie miejsce w duszy, które zajmuje piękna, 
mroczna poezja. Ten smutek wynika bardziej z zachły-
śnięcia się pięknem i sztuką, jest on bardziej refleksyj-
ny niż dramatyczny. To jestem ja i mój fundament.

Czy myśli pani o wydaniu płyty solowej?
Solowy materiał to ja sobie od kilkunastu lat dzió-
bię. Po cichutku, w zaciszu domowym. W 2000 roku 
kupiłam sobie sampler i  zaczęłam się nim bawić, 
uczyć się jego obsługi. I od razu zaczęłam sobie na 
nim grać, czasem wystąpiłam na jakichś elitarnych 
koncertach solowych – choć nie było ich zbyt wiele. 
Ale wytwórnia fonograficzna naciska, żeby wydać 
płytę solową. Na razie udało nam się wydać płytę 
z Closterkeller – „Viridian”.

Jaki jest pani przepis na radzenie sobie 
z upływem czasu?
Bardzo dużo daje zachowanie w sobie młodzieńczości. 
Trzeba ciągle mieć w sobie słońce i młodzieńczość. 
Im dłużej ma się młodość w sobie, tym dłużej jest się 
młodym. Ale zaczęłam też dostrzegać, ile jest we mnie 
mądrości życiowej i to jest naprawdę olbrzymia war-
tość, uważam ją za coś niezwykle cennego, bo wartość 
człowieka buduje nie tyle jego physis, ile jego wnętrze. 
Może i mam tę pięćdziesiątkę na karku, ale za to ile 
stworzyłam pięknych rzeczy, ile ja w ogóle stworzy-
łam w życiu! 

ENGLISH 

I HAVE AN ALTERNATIVE UNIVERSE, WHERE 
I WANDER

Last year, Closterkeller released a new album, ‘Viridian’. 
This time, the band opted for green, but it doesn’t mean 
a departure from darkness. About strength within people 
whose soul is lined with black velvet and about a need to 
‘be at odds’ – Urszula Abucewicz is talking with the leader of 
Closterkeller, Anja Orthodox.

You’re a strong woman, the leader of Closterkeller, 
but in one of your interviews, you also admitted you 
suffered from depression.

Being strong is one thing, but an illness may affect any-
one. Depression is a condition caused by insufficient 
secretion of hormones and neurotransmitters, and 
this has simply happened to me. As far as its mecha-
nism is concerned, depression doesn’t differ from 
diabetes very much. It’s just a different hormone that 
doesn’t work properly. I believe that I’m a strong per-
son, but I also happen to be weak. I’m very firm and 
determined, that’s true. I know what I want. And in 
this regard, I can be described as strong. But I’d prefer 
other words like resolute, strongwilled.

Is depression the price you pay for working as 
an artist?
It’s a wonderful job. Of course, there are difficult mo-
ments, when you’re recording an album and you’re 
not leaving the studio for 24 hours, or when you’re on 
a tour and you’re going across Poland. Every job has 
good and bad points, stressful and tiring moments, but 
I believe that my job is beautiful anyway.

Someone once said that if you choose a job that you 
love, you will never have to work a day in your life. 
Would you agree with that?
Yes, I agree. I happened to perform harder work, for 
example, when during training, I was working as a zoo-
technician with cows in barns. This wasn’t only hard 
but also unrewarding.

Do you sometimes come back to that woman from 
22 years ago, from the song ‘Scarlet’, where you 
sing, ‘I don’t know dreams, I don’t know fairy tales, 
and I know so little’? 
To be honest, I didn’t write it about myself. It’s more 
of a poetic impression on an unspecified topic – yet, 
I drew inspiration from my life, too. Fortunately, not 
all lyrics I’ve written tell my story. I don’t remember 
what inspired me to write these, because it sometimes 
happens that words just come to me and I only need 
to commit my thoughts to paper. It was one of these 
situations. The song surely contains some personal 
plots – that when I lose the ability to dream and create 
alternative universes, it will mean that the source of 
my inspiration and strength has dried up. It’s the most 
personal note in these lyrics, because even though I’m 
a matter-of-fact person, at the same time, I fulfil my-
self the most in alternative dimensions. Some say that 
such dualism is difficult to explain. But it’s easy to me. 
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It’s who I am. I don’t know how, but I manage to rec-
oncile it. Once, I was told that the greatest poets lived 
like that, too; they were detached from reality, but – at 
the same time – had an extremely scientific mind. And 
I think that there’s something in it, because I also have 
a scientific mind. Perhaps this allows me to have my 
feet firmly on the ground and, at the same time, have 
an alternative universe, where I wander. These uni-
verses perfectly complement each other.

This allows you to create and be a poet. 
Yes, I’ve become a poet. Or rather, I haven’t become 
one – it turned out I am a poet. Even though I’ve nev-
er liked poetry. But I’ve been devouring sacks of prose 
books. I didn’t like reading poetry although I can re-
member a few poems I read in high school that grabbed 
my heart. I don’t know, perhaps I’m a wasted literary 
talent. My friends often complain that I deal with some 
stupid rock stuff instead of making the world happier 
with my literary gift (laughing). I  sometimes think 
they’re right because I’ve written some good essays, in-
deed; but when I joined Closterkeller, my friends were 
like, ‘Look, you have to write lyrics.’ And I said, sur-
prised, ‘Why?’ ‘Well, you’re a singer,’ they said. That’s 
how it started. And I realised that I have to write in 
rhymes. Lyrics are poems. At first, I was in two minds 
about it and I thought, ‘Me? Writing poems? I don’t even 
like poetry.’ But then I was like, ‘They tell me to do it – 
so I’ll do it.’ And in the first album, it shows that these 
are poetic attempts, not real poems. Or perhaps I’m the 
only person who finds them awkward. But it grew on 
me over time. I’m even happy that I had to write those 
lyrics as a singer (laughing). Now, after all these years, 
I fulfil myself both in writing and music – for real.

You’re believed to be a scandalmonger, who 
speaks openly and boldly about plastic surgeries 
and her personal life. I have an impression it’s not 
an artistic creation.
No, that’s me. It results from the fact that I’m from a gen-
eration which witnessed the punk rock explosion. The 
nature of punk ideology involves defiance understood 
as artistic unrest. And I must say that I, just like other 
veterans of those days, notice more things than the lapse 
of time and how old we are; I regret that those days are 
over. The 1980s was a beautiful time, which shaped us in 
a very positive way. In my life, I follow punk rock and the 
approach, ‘Let it happen, let it be awesome. If it doesn’t 
hurt anyone, why shouldn’t I have some fun?’ I was just 
like that. I’ve always liked to let my hair down and enjoy 
myself. And I’ve also liked to say something bold from 
time to time; not as much to provoke, but rather to make 
something happen. I spoke about my silicone breasts 
spontaneously. My rash confession struck Poland 
so much that a sinkhole nearly formed and sucked 
the whole country into Australia (laughing). I was in-
terviewed by Wojtek Jagielski, who hosted ‘Wieczór 
z wampirem’ then, we were talking, talking, talking, 
and it was right after I had those breasts done – and he 
asked me a question, and without a second thought, 
I said I had fake boobs (laughing). Why would I do such 
a thing? It was on the spur of the moment. I liked the 

fact that Pamela Anderson openly said that she had sil-
icone breasts. And when Wojtek said that he could see 
my breasts peeking out from the lace – I spontaneously 
shot that given the fact I’d spent so much money on 
them, they could peek out. I don’t remember exactly 
what I said because it was twenty years ago (laughing). 
Yet, I remember that Jagielski froze for a while and 
didn’t know what to say, while I began to think, ‘This is 
gonna be wild!’

And it was. 
There are things I like to say just to make things happen. It 
was a time when all singers were very well-behaved, licked 
by a cow tongue, not to lose one single fan, not to say too 
much. To me, this is cowardice and sitting on the fence. 
It’s because of the punk subculture I was rooted in.

How did Gothic seize your life and music?
Punk rock, which was very open and covered a wide 
range of artistic expression, gave rise to post punk, 
and then to new wave. From the new wave, where 
Closterkeller was, a  movement referred to as ‘cold 
wave’ emerged. An album which crowns it is The Cure’s 
‘Pornography’. This cold, dark wave gave birth to 
Gothic, which – on the contrary – abounded in guitar 
riffs. The most graphic example of Gothic is Sisters 
of Mercy. But I must admit that what used to be called 
Gothic rock is now referred to as Gothic. But never 
mind the names; what’s important is its darkness and 
gloomy, beautiful poetry. And this is me, because my 
soul is lined with black velvet.

That’s nicely put.
I’m a cheery and upbeat person, but this black velvet 
makes me stand out from the crowd. And that is charac-
teristic of people who can be colloquially called Goths. 
I know plenty of them. And it doesn’t mean that a Goth 
has to be gloomy and sulky – this is primarily about 
a vast space in the soul dominated by beautiful, dark po-
etry. This sadness results from revelling in beauty and 
art, it’s more reflective than dramatic. This is me and 
these are my foundations.

Are you planning to release a solo album?
I’ve been moulding solo material for several years in 
a peaceful retreat of my home. In 2000, I bought a sam-
pler and began to play with it and learn how to use it. 
I started to play it from the very beginning; now and 
then, I gave an elitist solo concert – there haven’t been 
many of them. But the record label is pressing me to 
make a solo album. So far, we’ve managed to record an 
album with Closterkeller – ‘Viridian’.

How do you deal with the passing of time?
The thing is to keep yourself young at heart. You have to 
keep the sunshine and youth within you. The longer you 
feel young, the longer you’re young. But I’ve also noticed 
how much life wisdom I had, and it’s of great value. I con-
sider it to be incredibly precious, because a man is not 
only physis, but rather what’s inside. I can be fifty years 
old, but look how many beautiful things I’ve created, 
how much I’ve created in my life! 
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TEKST I ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz

BERLIN TO JEDNO Z NAJCZĘŚCIEJ ODWIEDZANYCH MIAST W EUROPIE. NIE MA CO PRAWDA 
TAKIEGO UROKU JAK PRAGA I NIE JEST TAK ROMANTYCZNY JAK WENECJA. MA NATOMIAST 
WIELE CIEKAWYCH HISTORII , O KTÓRYCH CHCIAŁABYM WAM DZISIAJ OPOWIEDZIEĆ.

H I S T O R I A  W  Z A S I Ę G U  R Ę K I

HISTORIA 
W ZASIĘGU RĘKI
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erlin to nie tylko stolica Niemiec, lecz przede wszyst-
kim stolica szeroko pojmowanej kultury. By opisać 
miasto komuś, kto jeszcze nigdy w nim nie był, 

wystarczy tylko jedno słowo – architektura. Zacznę od 
miejsca poświęconego ludzkim cierpieniom, które bywa 
przez wielu lekceważone. Pomnik Pomordowanych Żydów 
Europy to miejsce budzące specyficzny niepokój. Prze-
strzeń między falującymi, zmieniającymi swoją wysokość 
2711 stelami, to emocjonalna podróż do czasów, w których 
nietolerancja i prześladowania Żydów były na porządku 
dziennym. Stojąc między betonowymi ścianami, dzięki 
surowości materiału w połączeniu z prostotą formy, można 
zanurzyć się w świecie samotności. Wydostanie się z labi-
ryntu bloków o kolorze popiołu nie jest trudne, jednak po-
zostanie w nim choć przez chwilę jest konieczne, by czując 
dyskomfort i lęk zrozumieć sens powstania tego miejsca. 
Jest jednak druga strona medalu, którą światu pokazał 
Shahak Shapira – „yolocaust”. Bezmyślni turyści skaczą 
po betonowych stelach, śmiejąc się w głos, uciekają przed 
ochroniarzami, robią sobie półnagie sesje zdjęciowe i selfie 
pełne radosnych okrzyków „YOLO”. Niektórzy nie mają po-
jęcia, czym dokładnie jest to miejsce i uważają je za świetne 
tło dla nowego zdjęcia profilowego. Są jednak tacy, którzy 
doskonale wiedzą, a mimo to zachowują się identycznie.

Powtórka ze szkoły: po wojnie była stolica III Rzeszy 
została podzielona na 4 strefy okupacyjne: radziecką na 
wschodzie, oraz francuską, brytyjską i amerykańską na 
zachodzie. W konsekwencji odrzucenia przez zachodnie 

mocarstwa propozycji ZSRR o utworzeniu jednego rządu 
ogólnoniemieckiego, utworzono dwa odrębne państwa – 
Republikę Federalną Niemiec oraz Niemiecką Republikę 
Demokratyczną. Najsłynniejszym przejściem granicznym 
między NRD a Berlinem Zachodnim, które znajduje się 
w tym samym miejscu po dziś dzień, jest Checkpoint Char-
lie. Przez 29 lat był on symboliczną bramą między odległy-
mi od siebie światami zachodnich i wschodnich Niemiec.

Na początku alei Unter den Linden znajduje się Brama 
Brandenburska. Zbudowana na wzór Propylei Akropolu 
ateńskiego, od 1990 roku jest symbolem pokoju i wolności. 
Zaledwie kilka minut spacerem od niej znajduje się bloko-
wisko, które na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się niczym 
szczególnym. Historia jednak ma to do siebie, że lubi być od-
krywana. To właśnie tu, pod osiedlowym parkingiem, znaj-
dował się bunkier Führera. Być może nadal jakiś jego frag-
ment się tu znajduje, mimo czterokrotnych prób zniszczenia 
go raz na zawsze. Szukając dalej w głębi ziemi, zaglądam 
na stację metra Mohrenstraße. Przepiękne czerwone mar-
mury, zdobiące ściany stacji, pochodzą z gabinetu Adolfa 
Hitlera i Sali Mozaikowej Nowej Kancelarii Rzeszy. Pomnik 
wdzięczności Armii Radzieckiej w Parku Treptower również 
został ozdobiony czerwonym marmurem oraz kremowym 
piaskowcem z elewacji zewnętrznej Kancelarii.

Kilka minut drogi od miejsca istnienia Kancelarii, 
znajdowała się nazistowska dzielnica rządowa. W miejscu 
budynków należących do Gestapo i SS znajduje się Topo-
grafia Terroru – zewnętrzne muzeum, na terenie którego 
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BY  OPI SAĆ  M I A S T O 
KOM U Ś,  KT O  J E S Z C Z E 
N IGDY  W   N I M  N I E 
BY Ł ,  W YS TA RC Z Y 
T Y L KO  J E D NO  S Ł OWO 
–  A RC H I T E KT U R A .

oglądam odkopane pozostałości więziennych 
murów oraz wystawę dokumentującą działa-
nie tych bezwzględnych instytucji.

Żeby przenieść się w czasie jeszcze bar-
dziej, odwiedzam Wyspę Muzeów – jeden 
z najważniejszych kompleksów muzealnych 
świata. Muzeum Pergamońskie pozwala mi 
przenieść się do starożytnej Myzji i zobaczyć 
Wielki Ołtarz Zeusa, który zaliczany jest do 
szczytowych osiągnięć sztuki hellenistycz-
nej. Znajduje się tu również oryginalna bra-
ma Isztar, wzniesiona w Babilonie za panowa-
nia Nabuchodonozora II. Pokryta niebieską 
glazurowaną cegłą, przedstawia wyobraże-
nia 575 zwierząt, symbolizujących niektóre 
bóstwa Mezopotamii.

Chcąc poznać kolejnych bogów, odwie-
dzam Neues Museum. Są tu tajemnicze sar-
kofagi, starożytne kolumny i zwoje papirusu 
sprzed 4500 lat. Nerwowo spaceruję między 
płaskorzeźbami przedstawiającymi egipskich 
bogów w poszukiwaniu jednej, wyjątkowej 
rzeźby. Jest, na końcu korytarza, wśród tłumu 
zwiedzających. Piękniejsza niż sobie wyobra-
żałam, ale też dużo mniejsza. Królowa Egiptu, 
Neferneferuaton Nefertiti – piękność Atona. 
Jej popiersie jest nie tylko jednym z najważ-
niejszych symboli starożytnego Egiptu, lecz 



również starożytnym kanonem piękna, który 
fotografować można jedynie zza wyznaczonej 
linii. Choć w muzeum znajduje się ogrom-
na liczba wyjątkowych eksponatów, popier-
sie Nefretete przyćmiewa je wszystkie.

Od starożytnych cywilizacji aż po czasy 
zimnej wojny, Berlin podarował mi nieza-
pomnianą lekcję historii. Nie nudził ani do 
niczego nie zmuszał, po prostu się pokazał. 
I to wystarczyło, by zakochać się w nim bez 
pamięci i chcieć wracać do niego tak czę-
sto, jak to możliwe. Berlinie, zdecydowanie 
– do zobaczenia!  

ENGLISH

HISTORY WITHIN YOUR REACH

Berlin is one of the most frequently visited cities in 
Europe. It may not be as charming as Prague or as 
romantic as Venice, but it holds a lot of interesting 
stories, which I’d like to tell you today.

Berlin is not only the capital of Germany, but 
primarily the capital of generally understood 
culture. You need only one word to describe 
the city to someone who has never been there 
– architecture. I’ll begin with a place dedicat-
ed to human suffering, which is often disre-
garded. The Memorial to the Murdered Jews of 
Europe is a disturbing place. The site covered 
with 2711 stelae of various height is an emo-
tional journey to the days when intolerance 
and persecution of Jews were rather common. 
Standing among the concrete slabs, with their 
austere material combined with a simple 
form, you can immerse yourself in solitude. 
It’s not difficult to get out of the maze of ash-co-
loured slabs, but you should stay there at least 
for a while to feel discomfort and anxiety and 
comprehend the significance of the place. 
There’s also the other side of the coin shown 
to the world by Shahak Shapira – ‘yolocaust’. 
Thoughtless tourists jump over the concrete 
stelae, laugh out loud and run away from the 
guards, take half-naked pictures and selfies 
full of gay cheering ‘YOLO’. Some of them 
don’t have the slightest idea what the place is 
and consider it to be a great background for 
a new profile picture. But there also those who 
perfectly know it, yet still act the same way.

A short revision: after the war, the former 
capital of the Third Reich was divided into 
four occupation zones: the Soviet zone in the 
east, and French, British and American zones 
in the west. After the western powers turned 
down the Soviet Union’s proposal to set up 
a single German government, two separate 
states were established – the Federal Repub-
lic of Germany and the German Democratic 
Republic. The most famous crossing point 
between East Germany and West Germany, 
which is still there, is Checkpoint Charlie. For 

seum takes me to ancient Mysia, where I can 
see the Pergamon Altar, which is considered 
to be one of the greatest works of Hellenistic 
art. It also houses the original Ishtar Gate of 
Babylon erected during the reign of Nebu-
chadnezzar II. Covered in blue glazed bricks, 
it represents 575 animals symbolising some 
Mesopotamian deities.

To learn about some more deities, I visit 
the Neues Museum exhibiting mysterious sar-
cophagi, ancient columns and a 4500-year-
old papyrus collection. I wander among low 
reliefs representing Egyptian gods in pursuit 
of one, unique sculpture. And there it is – 
at the end of the corridor, in the crowd of 
visitors. It’s even more beautiful than I imag-
ined, but also much smaller. The queen of 
Egypt, Neferneferuaton Nefertiti – the beauty 
of Aten. Her bust is not only one of the most 
important symbols of ancient Egypt, but also 
an ancient canon of beauty. You can take 
photos of it only from behind a specific line. 
Even though there’s a huge number of unique 
exhibits in the museum, they pale in the com-
parison to the Nefertiti Bust.

From ancient civilisations to the Cold War, 
Berlin gave us a memorable history lesson. 
Never boring or imposing, it just showed itself. 
And this was enough to make me fall in love 
with it and wish to come back there as often 
as possible. Berlin, I’m sure, I’ll see you soon!  

29 years, it has been a symbolic gate between 
the distant worlds of East and West Germany.

Unter den Linden boulevard opens with 
the Brandenburg Gate. Its design is based 
on the Propylaea of the Acropolis in Athens, 
and since 1990, the gate has been a symbol of 
peace and freedom. Within a short walking 
distance from the gate, there are blocks of flats 
– nothing special at first glance. But the thing 
about history is that it likes to be discovered. 
Here, under the district parking area, Führer’s 
bunker was located. Perhaps there are still 
some of its remains despite four attempts to 
destroy it once and for all. Looking deeper, 
I visit the Mohrenstraße tube station. Beau-
tiful red marble on the station walls comes 
from Adolf Hitler’s office and the Mosaic Hall 
in the new Reich Chancellery. The Soviet War 
Memorial in the Treptower Park was adorned 
with red marble and cream sandstone from 
the Chancellery external elevation.

Near the Chancellery, there was a Nazi 
government district. Currently, at the site of 
the former Gestapo and SS buildings, there 
is the Topography of Terror – an outdoor mu-
seum displaying unearthed remains of prison 
walls and an exhibition documenting the op-
eration of those ruthless institutions.

On my journey to the past, I visit Museum 
Island – one of the most important museum 
complexes in the world. The Pergamon Mu-
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PZN POZNAŃ

ie wiem, od czego mam zacząć… 
– powiedział. Miał około czter-
dziestu lat, brytyjski akcent, 

początki łysiny i końcówkę młodego spoj-
rzenia w oczach. Leciał, podobnie jak ja, do 
Warszawy i postanowił zaczekać na lotni-
sku na samolot, który wprawdzie wyleciał 
ze stolicy, ale nie było pewne, czy wyląduje 
w Poznaniu. Niektórzy nasi współpasażero-
wie w akcie desperacji ruszyli do stolicy tak-
sówkami. Po niespełna godzinie wracali, bo 
na autostradzie widoczność była zerowa. Nie 
chcieli zginąć. – Może zacznij od początku? – 
podpowiedziałem. – Gdybym wiedział, gdzie 
jest ten początek… – westchnął. Siedzieliśmy 
przed dużą, szklaną ścianą budynku lotniska, 
za którą prócz mleka nie było nic. Można było 
się poczuć jak w środku wielkiej chmury. – 
Powiedziałeś, że jesteś psychologiem? – zapy-
tał po chwili. – Nie, jestem socjologiem – spro-
stowałem. – Aha – odpowiedział i spojrzał na 

‘I don’t know where to start…’ he said. He was 
about forty years old and was going bold; he 
spoke with a British accent, and his eyes be-
gan to grow old. He was flying to Warsaw, just 
like me, and decided to wait at the airport for 
his plane, which had already left the capital, 
but wasn’t certain to land in Poznań. Some 
of our fellow passengers, in an act of desper-
ation, took a  taxi and went to the capital. 
They returned after about an hour, because 
of poor visibility on the highway. They didn’t 
want to die. ‘You may start from the begin-
ning,’ I said. ‘If only I knew where the begin-
ning was…’ he sighed. We were sitting in front 
of a high, glass wall of the airport building, 
behind which there wasn’t anything but the 
fog. One could feel like in a middle of a huge 
cloud. ‘You said you were a psychologist?’ he 
asked after a while. ‘No, I’m a sociologist,’ 
I straightened it out. ‘Oh,’ he answered and 
looked at me up from behind his glasses as 
if he didn’t believe me. ‘And do you know,’ 
he asked shyly ‘whether therapists deal with 
clouds, too?’ ‘What do you mean?’ I asked, 
surprised. ‘Therapists deal with analysing 
their patients’ dreams, don’t they?’ he looked 
at me, waiting for confirmation. ‘Not entire-
ly and not all of them,’ I said, but when I saw 
a lack of understanding in his eyes, I gave 
up. ‘Never mind, what about these clouds?’ 
‘What I mean is that when we’re lying on 
a meadow and looking at the sky, everyone 
can see some shapes. And perhaps the shapes 
we can see depend on our personality, prob-
lems, worries, reasons to be happy. ‘I don’t 
know this form of therapy, but it may be inter-
esting,’ I laughed. ‘And what do you see when 
you look at the clouds?’ I asked more to sus-
tain conversation than out of curiosity. ‘Me?’ 
he asked hesitantly, giving himself some time 
to think. I had an impression that he hadn’t 
decided yet whether he could fully trust me. 
‘Most often, I see animals. Elephants, dogs, 
horses. But I’ve just realised that I’ve never 
seen a cloud in the shape of cat. I think it 
might be because cats are mysterious and it’s 
difficult to form them. ‘Perhaps…’ I answered 
a bit impatiently because I suddenly felt tired 
after the hard day. ‘And do you think…?’ he 
perked up, turned to me and grabbed the 
sleeve of my coat as if he was afraid that I’d run 
away. ‘And do you think that the rain can wash 
everything away?’ 

-N

TOMASZ 
SOBIERAJSKI
 
Socjolog z zawodu i z pasji. 
Wytrawny badacz społecznych zjawisk 
i kulturowych trendów. Naukowiec 3.0 nie 
bojący się trudnych wyzwań, międzynarodowej 
współpracy i interdyscyplinaroności. Felietonista 
magazynu „Sens” i współpracownik DDTVN. 
Znakomity słuchacz oraz wnikliwy obserwator. 
Apostoł dobrej nowiny i przeciwnik złych emocji. 
Z zamiłowania podróżnik i sportowiec. Życiowy 
optymista. Dla nas będzie pisał o tym co jest 
ważne w ludziach i dla ludzi.

mnie znad okularów, jakby nie dowierzając 
w to, co mówię. – A czy wiesz może – zagaił 
nieśmiało – czy terapeuci zajmują się również 
chmurami? – Co masz na myśli? – spytałem 
zaskoczony. – Terapeuci zajmują się analizą 
snu swoich pacjentów, prawda? – zerknął na 
mnie, szukając potwierdzenia. – Nie do koń-
ca i nie wszyscy – powiedziałem, ale widząc 
brak zrozumienia w jego oczach, poddałem 
się. – Mniejsza z tym, co z tymi chmurami? 
– Chodzi o to, że jak leżymy na łące i patrzy-
my się w niebo, to każdy z nas widzi jakieś 
kształty. I może to, jakie kształty widzimy, 
zależy od tego, jaką mamy osobowość, ja-
kie problemy, czym się martwimy, co nas 
cieszy. – Nie znam takiej formy terapii, ale 
może to być interesujące – zaśmiałem się. 
– A co widzisz najczęściej, patrząc w chmu-
ry? – zapytałem bardziej dla chęci podtrzy-
mania konwersacji niż z ciekawości. – Ja? 
– zapytał przeciągle, dając sobie czas do 
namysłu. Miałem wrażenie, że jeszcze nie 
zdecydował, czy może mi do końca zaufać. 
– Najczęściej widzę zwierzęta. Słonie, psy, 
konie. Właśnie zdałem sobie sprawę z tego, 
że nie widziałem nigdy chmury przypomi-
nającej kształtem kota. Pewnie dlatego, że 
koty są tajemnicze i trudno je uformować. 
– Może… – odpowiedziałem z lekkim znu-
dzeniem, bo nagle poczułem zmęczenie po 
całym ciężkim dniu. – A czy…? – ożywił się 
nagle, odwrócił w moim kierunku i złapał 
mnie za rękaw płaszcza, jakby się bał, że mu 
ucieknę. – A czy twoim zdaniem deszcz po-
trafi wszystko zmyć? 

ENGLISH

PZN POZNAŃ

The airport in Poznań was shrouded in spring 
fog – a suspension of tiny drops of water 
obscuring the view. Flights were delayed. Some 
were announced to have one day of delay.

WIOSENNA MGŁA SPOWIŁA POZNAŃSKIE LOTNISKO. 
MLEKO. TAK SIĘ MÓWI, KIEDY Z POWODU ZAWIESINY 
MIKROSKOPIJNYCH KROPELEK WODY NIC NIE WIDAĆ. 
SAMOLOTY MIAŁY OPÓŹNIENIE. W PRZYPADKU 
NIEKTÓRYCH ZAPOWIADANO, ŻE SPÓŹNIĄ SIĘ O DZIEŃ.
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yli się ten, kto sądzi, że zestawienie kultowych 
imprez muzycznych na Pomorzu kończy się 
na gdyńskim Open’erze, odbywającym się co 

roku na początku lipca na lotnisku w Babich Dołach. 
Owszem, liczący sobie już 15 lat tradycji festiwal to 
bez wątpienia event numer 1 w Polsce (a przy okazji je-
den z ważniejszych w Europie), jednak poza nim w ka-
lendarzu znajdziemy jeszcze całe mnóstwo godnych 
uwagi występów.

Już 19 kwietnia rozpocznie się trzydniowe święto 
egzotycznych rytmów, znanych z radiowych audycji 
Marcina Kydryńskiego. Siesta Festival ściągnie do 
Gdańska światowe gwiazdy muzyki world, fado i jazzu 
z akcentami latynoamerykańskimi. Koncerty, których 
będzie łącznie aż dziesięć, odbywać się będą w Filhar-
monii Bałtyckiej i Starym Maneżu, co gwarantuje ma-
giczną, kameralną atmosferę.

U progu lata (15-16 czerwca) czeka nas już 15. edycja 
plenerowego, niebiletowanego festiwalu muzyki alter-
natywnej Fląder Festiwal. Rokrocznie wielkim atutem 
imprezy jest jej umiejscowienie – okolice gdańskiego 
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TEKST Paweł Durkiewicz

M

WRAZ Z CORAZ LEPSZĄ AURĄ WZRASTA NA POMORZU CZĘSTOTLIWOŚĆ CIEKAWYCH WYDARZEŃ MUZYCZNYCH. OD WIELU 
LAT WYSOKI SEZON TURYSTYCZNY POKRYWA SIĘ Z CZASEM NIEPRZEMIJAJĄCEJ EKSTAZY MELOMANÓW, KTÓRZY NAD 
BAŁTYKIEM I W OKOLICACH WYBRZEŻA MAJĄ DOSTĘP DO WYKONYWANEJ NA ŻYWO MUZYKI WSZYSTKICH GATUNKÓW – 
ZARÓWNO W PRZESTRONNYCH SALACH WIDOWISKOWYCH, JAK I W PLENERZE, POD WIOSENNYM LUB LETNIM SŁOŃCEM.

CZAS MELOMA NÓW
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cówkę lipca jest festiwal Jazz w Lesie, któ-
ry już po raz 23. odbędzie się 27-28 lipca 
w Sulęczynie. Jak sama nazwa wskazuje, 
widzów czeka muzyka improwizowana na 
najwyższym poziomie, serwowana w prze-
pięknej naturalnej scenerii. Idealna to oka-
zja, by wypoczynek na Kaszubach połączyć 
z artystycznymi przeżyciami.

Oczywiście na powyższym zestawieniu 
nie kończy się lista wydarzeń muzycznych, 
których nie wypada przegapić. Praktycz-
nie w  każdym momencie lata gdzieś na 
Pomorzu grać będzie dobra muzyka. Nie 
pozostaje więc nic innego jak… zamienić 
się w słuch!  

ENGLISH

TIME FOR MUSIC LOVERS

With the weather getting better, more and more 
music events are held in Pomerania. For many 
years, by the Baltic Sea and on the Polish coast, 
high tourist season overlaps with a wonderful 
period for music lovers, who have plenty of 
various live music events to choose from – 
ranging from concerts in spacious entertainment 
halls to outdoor spring or summer events.

If you think that the only exciting music 
event in Pomerania is Open’er Festival in 
Gdynia held every year at the airport in Ba-
bie Doły at the beginning of July, you can’t 
be more wrong. Indeed, this over 15-year-
old festival is unquestionably number one 
in Poland (and one of the most important 
events in Europe, by the way), but there 
are many more popular events in the re-
gion, too.

On 19 April begins a three-day festival 
of exotic rhythms, known from Marcin 
Kydryński’s radio broadcasts. World, fado 
and Latin jazz music artists will come to 
Gdańsk to perform at Siesta Festival. The 
festival concerts, in the number of ten in 
total, will be held in the Baltic Philharmon-
ic and Stary Maneż, which guarantees mag-
ical, cosy atmosphere.

Another event that you can’t pass up 
is the 15th edition of a free outdoor festi-
val of alternative music, Fląder Festival, 
held at the brink of summer (15–16 June). 
Thanks to its location – near the pier in 
Brzeźno, Gdańsk – the festival attracts 
plenty of people with its vibrant, hot, and 
informal atmosphere. We don’t know this 
year’s line-up, but we can expect a good 
selection of original, independent artists. 
The artists invited to the festival in the 
previous years included Hańba!, Ørganek 
and Lao Che.

In summer, Rock Legends Festival or-
ganised in a beautifully located Dolina 
Charlotty hotel complex near Słupsk is 
a must for all classic rock lovers. The name 
of the event isn’t exaggerated – in the pre-
vious years, the festival organisers invited 
cult bands and artists like Deep Purple, 
ZZ Top, Bob Dylan and Carlos Santana. 
This year’s line-up (20–21 July, 4 August) 
includes Bryan Ferry, Billy Idol, Alan Par-
sons Live Project and The Waterboys.

For many years, Globaltica Festival 
has taken its audience on a music journey 
all over the world. This year, the event is 
held on 25–29 July and it aims at bringing 
closer different cultures, traditions and 
religions. For a few days, the Kolibki Park 
in Gdynia will become the most colourful 
venue in Poland. Apart from music per-
formances, the festival participants will 
be able to take part in other shows, work-
shops and discussion panels with artists 
from different parts of the world.

On 27 July, an inauguration of anoth-
er edition of Ladies’ Jazz Festival is held. 
The event has taken place in Gdynia every 
summer since 2005 and it’s the only fes-
tival in the world dedicated to the great-
est female artists of jazz, swing, soul and 
bossa nova. The first officially announced 
guest of this year’s festival is Melody Gar-
dot, a brilliant singer from Philadelphia. 
But given the organisers’ ambitions, we 
can expect that the list of eminent artists 
to perform in Gdynia this year will be 
much longer. What’s more, an interest-
ing alternative for jazz buffs is the 23rd 
edition of Jazz in the Woods Festival in 
Sulęczyn on 27–28 July. As the name sug-
gests, the audience will enjoy top class, 
improvised music served in a beautiful 
natural scenery. It’s a perfect chance to 
combine your vacation in Kashubia with 
artistic experiences.

Of course, it’s only a  taste of music 
events that you can’t pass up this year. In 
general, Pomerania will reverberate with 
good music all summer long. So there’s 
nothing else to do but… be all ears!  

PR A KT YC Z N I E  W   K A Ż DY M 
MOM E NC I E  L ATA  GDZ I E Ś  N A 
P OMOR Z U  GR AĆ  B Ę DZ I E  D OB R A 
M UZ Y K A .  N I E  P OZ O S TA J E 
W I Ę C  N IC  I N N E G O  JA K … 
Z A M I E N IĆ  S I Ę  W   S ŁUC H!
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mola w Brzeźnie, tętniące już życiem i go-
rącą, swobodną atmosferą. Lineup, czyli 
skład występujących artystów i kapel, nie 
jest jeszcze znany, można jednak spodzie-
wać się jak zwykle ciekawego doboru orygi-
nalnych, niezależnych wykonawców. W po-
przednich latach gdańską plażę odwiedzali 
m.in. Hańba!, Ørganek i Lao Che.

Obowiązkowym punktem w letnim pro-
gramie miłośników klasycznego rocka jest 
od kilku lat Festiwal Legend Rocka, odby-
wający się w malowniczo położonym kom-
pleksie wypoczynkowym Dolina Charlotty 
pod Słupskiem. Nazwa imprezy nie jest 
przesadzona – w poprzednich edycjach or-
ganizatorom udało się sprowadzić tak kul-
towe zespoły i postacie jak Deep Purple, ZZ 
Top, Bob Dylan czy Carlos Santana. W tym 
roku (20-21 lipca, 4 sierpnia) wystąpią Bry-
an Ferry, Billy Idol, Alan Parsons Live Pro-
ject oraz The Waterboys.

W muzyczne podróże po całym świe-
cie od wielu lat zabiera swoją publiczność 
festiwal Globaltica. Impreza, która w tym 
roku zaplanowana jest na 25-29 lipca, stwo-
rzona została w celu przybliżania różnych 
kultur, tradycji czy religii. Przez kilka dni 
gdyński Park Kolibki niewątpliwie stanie 
się najbardziej kolorowym miejscem w Pol-
sce. Poza występami muzyków, na gości 
czekać będą pokazy innych sztuk, warszta-
ty czy panele dyskusyjne z artystami z róż-
nych zakątków globu.

Na 27 lipca zaplanowana jest z kolei in-
auguracja kolejnej edycji Ladies’ Jazz Fe-
stival. Impreza, która od 2005 roku każde-
go lata gości w Gdyni, to jedyny na świecie 
muzyczny hołd dla wielkich dam jazzu, 
swingu, soulu i bossa novy. Pierwszą ogło-
szoną oficjalnie gwiazdą tegorocznego fe-
stiwalu jest Melody Gardot, fenomenalna 
wokalistka rodem z Filadelfii. Znając roz-
mach organizatorów, można jednak spo-
dziewać się, że na tym nie skończy się lista 
wybitnych artystek, które zobaczymy na 
gdyńskiej scenie. Dodajmy, że dla sympa-
tyków jazzu ciekawą alternatywą na koń- Z
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ym filmem 27-letni Bałagow wy wołał poru-
szenie na ubiegłorocznym festiwalu w  Can-
nes i momentalnie został okrzyknięty następcą 

Zwiagincewa, nową nadzieją rosyjskiego kina. Debiu-
tujący reżyser opowiada o  Nalczyku, swoim rodzin-
nym mieście w północnym Kaukazie, przez pryzmat 
historii dziewczyny uwikłanej w sieć społecznych 
zależności, o których my, Europejczycy dawno zapo-
mnieliśmy. Kabardo-Bałkaria, koniec lat 90. ubiegłe-
go wieku. Ilana, młoda Żydówka, żyje z bratem i rodzi-
cami. Pewnego dnia jej brat wraz z narzeczoną zostaje 
porwany. Aby zapłacić okup, rodzice muszą wydać ją 
za syna sąsiadów. W tym świecie przetrwanie nie tyl-
ko rodziny, ale całej społeczności, zależy od wierno-
ści wobec „plemienia”. 

„Bliskość” to wielopłaszczyznowe, krwiste przedsta-
wienie dramatu ludzi, żyjących w konkretnym miejscu 
i czasie. Młodzi Kabadryjczycy oglądają rzeź w Czecze-
nii przez ekran telewizora, dyskutując o tym, czy sami 
mogli bronić swojego kraju w tak radykalny sposób. 

W samym miasteczku żyją obok siebie wrogie plemio-
na – żydzi i muzułmanie. W tak wyobcowanym świecie 
młoda kobieta próbuje ocalić brata, nie poświęcając oso-
bistej suwerenności, ale znikąd nie znajduje wsparcia 
i miłości. Tytułowa „Bliskość” to w oryginale „Tesnota”, 
w dosłownym tłumaczeniu „ciasnota”. I rzeczywiście, 
ramiona ukochanych osób owijają się wokół Ilany tak, że 
dziewczyna traci oddech. Ten brak możliwości swobod-
nego oddychania – cielesna reakcja na brak normalno-
ści – pokazywany jest tu kilkakrotnie. Uwikłaną w mat-
nię bohaterkę w hipnotyzujący sposób zagrała Darya 
Zhovnar, o której, tak jak o Bałagowie, świat nie jeden 
raz usłyszy. Ten film jest wiarygodny – z siłą offowego 
kina wysadza nas z foteli i przenosi do innego świata. 

ENGLISH

A DIFFERENT WORLD
‘CLOSENESS’ DIRECTED BY KANTEMIR BALAGOV
DISTRIBUTED BY STOWARZYSZENIE NOWE 
HORYZONTY

Once upon a time, not so long ago, in a faraway land, a story 
happened, which will change our perception of reality.

This film caused a  stir at the Cannes festival last 
year, and its 27-year-old director, Balagov, was ac-
claimed as Zvyagintsev’s successor and a new hope 
for the Russian cinema. In his first film, the director 
shows Nalchik, his hometown located in North Cau-
casus, by telling a story about a girl tangled in the 
net of social correlations, long forgotten in European 
countries. Kabardino-Balkaria, the end of the 1990s. 
Ilana, a young Jewish girl, lives with her brother and 
parents. One day, her brother and his fiancée are kid-
napped. To pay the ransom, her parents have to marry 
her off to a son of their neighbours. In this world, the 
survival of not only a family but the whole community 
depends on the loyalty to ‘the tribe’. 

‘Closeness’ shows the tragedy of people living 
at a  given place and time in a  multi-dimensional, 
harsh way. Young Kabardians watch the massacre 
in Chechnya on television and discuss whether they 
could defend their country in such a  radical way. 
There are two enemy tribes living together in the same 
town – Jews and Muslims. In this alienated world, the 
young woman tries to save her brother without sac-
rificing her own independence, but there’s nobody 
to support or love her. The original title of the film 
is ‘Tesnota’, which literally means ‘tightness’. And 
indeed, the arms of her loved ones wing around her 
neck so tight that Ilana loses her breath. This impos-
sibility to breath – a physical reaction to a lack of nor-
mality – is shown several times. The character of the 
trapped girl was brilliantly played by Darya Zhovnar, 
whom the world will hear of many times in the future. 
The same with Balagov. The film is credible – its re-
markable power of off-cinema takes the audience to 
a different world. 

T
TEKST Sylwia Gutowska ZDJĘCIA Źródło: Nowe Horyzonty

NIE TAK DAWNO TEMU, W ODLEGŁEJ KRAINIE, ZA 
GÓRAMI, ZA LASAMI, ROZEGRAŁA SIĘ HISTORIA, KTÓRA 
ZMIENI NASZE POSTRZEGANIE RZECZYWISTOŚCI.

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz na www.anywhere.pl
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„BLISKOŚĆ”, 
REŻ. KANTEMIR BAŁAGOW
DYSTR. STOWARZYSZENIE 
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KIEDY ZACZĄŁEM PISYWAĆ TUTAJ O MUZYCE, WYDAWCA BAŁ SIĘ, ŻE BĘDĘ PISAŁ TYLKO 
I WYŁĄCZNIE O METALU, KTÓREGO „NIKT NIE SŁUCHA, BO TO NISZA”. NA ZŁOŚĆ SOBIE TRZYMAŁEM 
SIĘ ZATEM OD TEGO NIEDOCENIANEGO STYLU MUZYCZNEGO Z DALA, CHOĆ ZROBIŁEM 
WYJĄTEK DLA PANA DIMEBAGA I PANA AKERFELDTA. W OBU PRZYPADKACH POCHYLAŁEM 
SIĘ NAD ALBUMAMI, KTÓRE BYŁY JEDNAK PRZYSTĘPNE NAWET DLA KOGOŚ, KOMU METAL 
KOJARZY SIĘ WYŁĄCZNIE Z „NOTHING ELSE MATTERS”. TERAZ JEST MI WSZYSTKO JEDNO.

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz na www.anywhere.pl
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kazało się, że metal, a w szczególności 
black metal, który jeszcze do niedaw-
na był straszliwie skostniały i wyszy-

dzany nawet pośród metalowej braci, może 
być nie tylko awangardowy, ale także, hmm, 
hipsterski. I przyczynkiem do tego tekstu sta-
ła się Furia, blackowa horda, której jakieś kil-
kanaście lat po debiucie pewien dziennikarz 
przykleił łatkę debiutantów, po czym zebrał 
za to facebookowe razy od innych słuchaczy. 
Ów dziennikarz (i nie, nie byłem to ja) nie miał 
racji i miał rację. Furia nijak nie należała do 
debiutantów, ale przeciętny słuchacz, ten od 
„Nothing Else Matters”, nie mógł mieć o niej 
pojęcia. Udała jej się jednak rzadka sztuka – 
jako zespół grający muzykę ze wszech stron 
ekstremalną, zaistniała poza metalowym 
światkiem, pokazując się na kilku dużych fe-
stiwalach muzyki, ogólnie mówiąc, alterna-
tywnej. Przed sceną stały tysiące chłopców 
w rurkach i dziewcząt z wiankami, i dla nich 
to Furia była debiutem. I okazało się, że się da, 
że można, że to nawet działa, bo to muzyka 
szczera i będąca odtrutką na legiony ślicznych 
chłopców i dziewczynek tańczących na sce-
nie w kolorowych ubrankach i śpiewających 
o tym, że życie jest piękne. Bo życie nie jest 
piękne, nieważne co pieprzy twój coach.

I tak oto black metal wyszedł na salony. 
Problem w tym, że Furia nie pociągnęła za 
sobą na te alternatywne salony nikogo wię-
cej, choć kandydatów na polskiej blackowej 
scenie było co najmniej kilku. Najbardziej sta-
wiałem na Thy Worshiper, dzięki ich wyraźne-
mu i wciągającemu folkowemu sznytowi, ale 
gdybym miał wybrać płytę, którą najbardziej 
chciałbym pokazać szerokim rzeszom, wy-
brałbym „Esperalem tkane”.

Odpowiadający za nią ansambl zwie się Od-
raza. To nie jest ładna nazwa, bo nie ma być ład-
nie, to black metal, nie audycja dla nastolatek 
w MTV. Odraza nie funkcjonuje jak regularny 
zespół, raczej jako projekt studyjny. „Espera-
lem tkane” to jedyny póki co longplay duetu, 
wydany w  2014 roku nakładem rodzimej 

O

JAKUB 
MILSZEWSKI
 
Marudzi, poprawia, kłóci się. 
Sam już nie wie, czy woli pisać o muzyce, 
turystyce, czy jedzeniu, więc pisze o czym 
akurat trzeba. Połowa duetu stojącego za 
książką „Gastrobanda”.
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the one from ‘Nothing Else Matters’ couldn’t 
have heard of it. But it achieved one thing – as 
a band playing totally extreme music, it be-
came popular outside the metal community 
thanks to performing at a few big festivals 
of, in general, alternative music. Thousands 
of boys in skinny jeans and girls in wreaths 
were standing in front of the stage, and for 
them, it was Furia’s debut. And it turned out 
that it’s possible, that it even works, because 
it’s honest music, an antidote to those legions 
of pretty boys and girls dancing on stage in 
colourful clothes and singing that life is beau-
tiful. Because life isn’t beautiful regardless of 
what your coach says.

That’s how black metal had its shot. The 
problem is that no other band followed Furia 
there even though there were at least a few 
candidates on the Polish black stage. I’d bet 
on Thy Worshiper owing to its expressive and 
engrossing folk style, but if I were to choose an 
album which I’d show to a wide audience, I’d 
go for ‘Esperalem tkane’ released by Odraza. 
The band doesn’t have a nice name – ‘repug-
nance’ in English – because it doesn’t have to 
be nice; it’s black metal and not an MTV broad-
cast for teenagers. Odraza isn’t a regular band 
but rather a studio project. ‘Esperalem tkane’ 
is the only LP album of the duo so far, released 
in 2014 by Arachnofobia Records. The group 
has also released an album entitled ‘Kir’, which 
contains one instrumental record under the 
same title. The album confirms the uniqueness 
of Odraza – ‘Kir’ was registered at its concert in 
Oskar Schindler’s factory ‘Emalia’ during an 
event ‘Remember with Us’ held by Historical 
Museum of the City of Cracow.

But let me return to ‘Esperalem tkane’ and 
tell you what you’ll find on this album. Depres-
sion, alcoholism, a lack of sun, warm vodka in 
a sticky bottle – if you’ve ever experienced it, 
if you’ve ever gone out hoping that something 
bad will happen to you, this album will bring 
it all back. It will take you among old houses 
made of red brick, to derelict post-industrial 
districts, where walls are still covered in dust. 
This brilliant album is a sorrowful diary of de-
spair, brutality, a fear of mornings, empty bot-
tles, looking yourself in the face. It’s the black-
est of black breads. It’s a night as black as pitch. 
It’s dirty sex and vodka, which never deceives. 
It’s a grave, a chamber, a corpse, a cigarette and 
coffee, and repugnance, which comes for more 
and takes more every time. 

You won’t find ‘Esperalem tkane’ in the 
charts of ‘Teraz Rock’ or ‘Trójka’; I don’t sup-
pose that the editors who work there have such 
open minds and interpreting skills. I’d rather 
expect them to hide from such albums in their 
warm offices and be in a blue funk. It’s only for 
those who have nerves of steel, a troubled past, 
and a great sense of aesthetics.  

Arachnofobia Records. Grupa ma też na kon-
cie album „Kir”, zawierający jedno instrumen-
talne nagranie pod tym samym tytułem. Al-
bum ten też świadczy zresztą o wyjątkowości 
Odrazy – „Kir” został zarejestrowany podczas 
koncertu w Fabryce Oskara Schindlera „Ema-
lia” w trakcie wydarzenia „Pamiętaj z Nami”, 
za które odpowiadało Muzeum Historyczne 
Miasta Krakowa.

Pozwólcie jednak, że wrócę do „Esperalem 
tkane” i powiem wam, z czym możecie się na 
tej płycie zmierzyć. Depresja, alkoholizm, 
brak słońca, ciepła wódka wprost z lepkiej 
butelki – jeśli mieliście z tym kiedykolwiek do 
czynienia, jeśli zdarzało wam się wychodzić 
na miasto z nadzieją, że może spotka was coś 
złego, to ta płyta wam to wszystko przypomni. 
Zabierze was między stare kamienice z czer-
wonej cegły, do zaniedbanych poprzemysło-
wych dzielnic, gdzie wciąż ściany pokryte są 
pyłem. Ten genialny album to bolesny pamięt-
nik beznadziei, brutalności, strachu przed 
porankami, przed pustą butelką, przed spoj-
rzeniem sobie samemu w twarz. To najczar-
niejszy z czarnych chleb. To noc jak pik czar-
na, dzień tkany esperalem. To brudny seks 
i wóda, co nigdy nie zwodzi. To grób, komora, 
truchło, papieros i kawa, i ona... Odraza, co 
przychodzi po więcej i wciąż więcej wymaga. 

„Esperalem tkane” to album, którego nie 
znajdziecie w zestawieniach „Teraz Rocka” 
albo „Trójki”, bo nie podejrzewam pracujących 
tam redaktorów o tak otwarte głowy i możliwo-
ści interpretacyjne. Spodziewałbym się raczej, 
że przed takimi płytami ukrywają się w swoich 
ciepłych redakcjach i trzęsą portkami. Tylko 
dla osób o mocnych nerwach, trudnych do-
świadczeniach i dużym wyczuciu estetyki. 

ENGLISH

REPUGNANCE

When I began to write about music here, the publisher 
was worried that I would write only about metal, which 
‘nobody listens to because it’s niche.’ Against myself, 
I kept away from that underestimated music style, 
although I made an exception for Mr Dimebag and 
Mr Akerfeldt. But in both cases, I dealt with albums 
accessible even for a person who associates metal 
only with ‘Nothing Else Matters’. Now I don’t care.

It turned out that metal, and black metal in 
particular, which recently was terribly stiff 
and scoffed even by metal artists, can not 
only be avant-garde, but also, well, a  hip-
ster thing. And it began with Furia, a black 
horde, which was classified by a journalist as 
beginners several years after its debut; the re-
sponse of its audience on Facebook was very 
harsh. The journalist (and no, it wasn’t me) 
was right and wasn’t right at the same time. 
Furia was no beginner, but an average reader, 
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WARCISŁAW KUNC
Dyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku

29 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy 
Dzień Tańca. Nestorka polskiego ba-

letu Teresa Kujawa, pytana przez dziennika-
rzy: „Jaki zobaczymy taniec, choreografię?”, 
odpowiadała: „Hmm… proszę przyjść i zoba-
czyć, jak ja mam panu o tym opowiedzieć?”. 
Pasjonaci tańca uważają, że o tańcu się nie 
mówi i nie pisze, ponieważ taniec można tylko 
tańczyć. Mają rację, niemniej jednak spróbuję.

Wraz z początkiem mojej kadencji, do 
Opery Bałtyckiej w Gdańsku powrócił ba-
let klasyczny. Kierownictwo zespołu ob-
jęli Wojciech Warszawski – wieloletni solista 
Teatru Wielkiego w Warszawie - oraz Izabela 
Sokołowska–Boulton, solistka Royal Danish 
Ballet. Stanęli oni przed wyzwaniem stwo-
rzenia nowego zespołu. 

Pierwszą premierą baletową sezonu 
2016/17 była komedia „Pinokio”, której reali-
zacja została powierzona reżyserowi i cho-
reografowi Giorgio Madii. Całość dopełniła 
wykorzystana wspaniale muzyka Nino Roty, 
włoskiego kompozytora muzyki filmowej. 
Spektakl zasłużenie zdobył i wciąż zdo-
by wa uznanie krytyków i serca widzów 
w każdym wieku. 

Kolejnym artystycznym wyzwaniem był 
„Dziadek do orzechów” – premiera baletowa 
sezonu francuskiego z 30 listopada 2017 roku 
w choreografii Francois Mauduit. Ogromny 
sukces frekwencyjny (bilety wyprzedane już 
we wrześniu), świetne recenzje, ogromna 
radość i satysfakcja. Wiele teatrów opero-
wych wystawia ten tytuł w okresie bożo-
narodzeniowym, ale nasza propozycja była 
zaprezentowana rekordowo, w aż 27 spek-
taklach w sezonie.

Dzięki determinacji kierownictwa zespołu 

put in charge of the undertaking. They faced 
the challenge of creating a new ensemble. 

The first ballet in 2016/17 season was ‘Pi-
nokio’, a comedy directed by Giorgio Madia, 
a director and choreographer, with a brilliant 
score by Nino Rota, an Intalian composer of 
film music. The performance has received 
favourable reviews of critics and won hearts 
of audiences.

Another artistic challenge was ‘The Nut-
cracker’ with Francois Mauduit’s choreogra-
phy – a ballet premiere of the French season 
was held on 30 November 2017. It was a huge 
success (tickets were sold out already in Sep-
tember), enthusiastic reviews, great joy and 
satisfaction. This opera is on in many opera 
theatres in Christmastime, but we decided 
to give a record number of 27 performances 
in the season.

Thanks to the determination of the en-
semble management, in July 2017, we intro-
duced a new project to the repertoire – ‘B as 
in Ballet’, combining an open ballet rehears-
al with a light brunch. This form of weekend 
meetings with ballet popular in western coun-
tries is still something new in Poland. During 
regular meetings, the audience may learn 
about the ins and outs of the profession and 
afterwards, talk with the dancers and drink 
coffee with them. What an exceptional form 
of education it is! The project is dedicated to 
all generations and age groups.

As we all know, a dancer who doesn’t 
practise new choreographies is an unsatis-
fied dancer. Therefore, on the International 
Dance Day – on 28 and 29 April – the Baltic 
Opera holds a special event, the Ballet Gala. 
The whole world of ballet is going to meet on 
our stage – students of Janina Jarzynówna-
Sobczak Ballet School and the Baltic Opera 
Ballet Ensemble. We will see special dance 
routines prepared by the management of 
our ensemble – Wojciech Warszawski, Iz-
abela Sokołowska–Boulton and Francois 
Mauduit. We will hear compositions of Louis 
Moreau Gottschalk arranged by Beniamin 
Baczewski, and watch dance routines with 
compositions of Antoni Dvorak and Edith 
Piaf. I am really glad to restore the cooper-
ation between the two institutions and cele-
brate together, to our delight and the delight 
of our audience. 

ŚWIAT BALETU 
W OPERZE BAŁTYCKIEJ

w lipcu 2017 roku wprowadziliśmy do reper-
tuaru nowy projekt „B jak balet” - łączący 
otwartą próbę baletu z lekkim brunchem 
w przerwie. Ta znana na Zachodzie for-
ma weekendowych spotkań z  baletem to 
w Polsce ciągle nowość. Podczas cyklicznych 
spotkań widzowie mogą poznać tajniki pracy 
zespołu, a potem porozmawiać z tancerzami 
i napić się z nimi kawy. Cóż za niezwykła for-
ma edukacji! To zresztą absolutnie ponad-
pokoleniowy projekt, którego odbiorcami są 
wszystkie grupy wiekowe.

Jak wszyscy wiemy, tancerz, który nie 
ćwiczy wciąż nowych choreografii to tan-
cerz niezadowolony. Dlatego zapraszamy 
w święto tańca - 28 i 29 kwietnia - na specjal-
nie przygotowaną „Galę Baletową”. Na scenie 
naszego teatru spotka się cały świat gdań-
skiego baletu - uczniowie Ogólnokształcącej 
Szkoły Baletowej im. Janiny Jarzynówny–
Sobczak  oraz zespół baletu Opery Bałtyckiej. 
Zobaczymy układy specjalnie na tę okazję 
opracowane przez kierownictwo naszego 
zespołu - Wojciecha Warszawskiego, Izabelę 
Sokołowską–Boulton oraz Francois Mauduit. 
Usłyszymy kompozycje Louisa Moreau 
Gottschalka w  aranżacjach Beniamina 
Baczewskiego, a także układy do muzyki 
Antoniego Dvoraka i Edith Piaf. Cieszę się 
niezmiernie, że po wielu latach udało się 
powrócić do współpracy pomiędzy obiema 
instytucjami i razem świętować, ku radości 
własnej i widzów. 

ENGLISH

THE WORLD OF BALLET IN THE 
BALTIC OPERA

29 April is the International Dance Day. When 
asked by journalists, ‘What dance, choreogra-
phy are we going to see?’, the doyen of Polish 
ballet, Teresa Kujawa, said, ‘Well… Come and 
see, how am I to describe it?’ Dance buffs be-
lieve that dance is not to be spoken or written 
about, because it can only be danced. They are 
right, but I’ll give it a try anyway.

Along with the beginning of my term of 
office, classical ballet returned to the Bal-
tic Opera in Gdańsk. Wojciech Warszawski – 
a soloist of the Grand Theatre in Warsaw for 
many years – and Izabela Sokołowska–Boul-
ton, a soloist of the Royal Danish Ballet were 
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ZDJĘCIA Aleksander Domański 

MINI 
BAKŁAŻANY, 
CZYLI GRUZJA 
NA TALERZU
GRUZIŃSKĄ SZTUKĘ KULINARNĄ DARZĘ WIELKIM 
SENTYMENTEM, DLATEGO DANIA Z TEGO KRAJU SĄ 
OBOWIĄZKOWYM PUNKTEM W MOJEJ TYGODNIOWEJ 
DIECIE. CO TO ZA DIETA? – KTOŚ ZAPYTA. NIE SĄ 
TO Z PEWNOŚCIĄ POTRAWY FIT, ALE NIE O TO 
CHODZI. PO PROSTU LUBIĘ TRADYCYJNE DANIA 
Z CAŁEGO ŚWIATA, W WERSJACH DOSTOSOWANYCH 
DO NASZYCH WARUNKÓW. DZISIAJ PROPONUJĘ 
WAM JAKŻE CENIONE W GRUZJI BAKŁAŻANY.



M I N I  B A K Ł A Ż A N Y ,  C Z Y L I  G R U Z J A  N A  T A L E R Z U



chodzę do sklepu i ku mojej radości 
widzę mini bakłażany. Nie za często 
spotykamy to warzywo na półkach 

warzywniaków. Kuchnia gruzińska opiera 
się przede wszystkim na spotkaniach z przy-
jaciółmi i sprawianiu im kulinarnych przy-
jemności, a bazą są w niej właśnie pasty z ba-
kłażanów. Tradycyjne dania z tego regionu 
pozostają niezmienione przez setki lat, głów-
nie ze względu na smak potraw, który broni 
się sam. Sery, pasty, placki drożdżowe i pie-
rożki to kwintesencja ich kuchni. Te małe 
bakłażany, kupione dzisiaj, szkoda byłoby zu-
żyć na pastę, postanowiłem więc je nafasze-
rować. Mała przekąska czy pożywny obiad? 
To w gruncie rzeczy zależy od Was. Do dzieła!

Przygotujemy dziś dwa rodzaje fasze-
rowanych bakłażanów. Jedne z kuskusem, 

ALEKSANDER 
DOMAŃSKI
 
Połowę czasu spędza przed komputerem 
w redakcji Anywhere, a drugą gotując w swojej kuchni 
i pakując do słoików wszystko, co nadaje się do 
jedzenia. Znajomi mówią, że jego dewiza życiowa 
mogłaby brzmieć: „Aby dobrze żyć, trzeba dobrze 
zjeść i wypić”. Żyje, aby jeść. Nie na odwrót.

K UC H N I A GRUZ I Ń SK A OPI ER A 
SI Ę PR Z EDE WSZ YS T K I M NA 

SP O T K A N I AC H Z PR Z YJAC IÓ Ł M I 
I  SPR AW I A N I U I M K U L I NA R N YC H 

PR Z YJ E M NO Ś C I...

W

miętą, mozzarellą i pomidorkami cherry. 
Drugi przepis będzie zaś bardzo klasyczny. 
Będzie to badridżani z serem kozim i orze-
chami, posypane pestkami granatu. Za-
czniemy od umycia bakłażanów, przekro-
jenia ich na pół, posolenia i odstawienia na 
dłuższą chwilę, by pozbyły się goryczki. Na-
stępnie skrapiamy oliwą i pieczemy w 200 
stopniach przez około 25 minut, aż staną 
się miękkie. Kuskus zalewamy wcześniej 
przygotowanym bulionem i czekamy, aż 
napęcznieje. Pomidorki kroimy w drobną 
kostkę, to samo robimy z mozzarellą. Listki 
mięty rwiemy na mniejsze części. Miesza-
my ze sobą wszystkie składniki. Pierwszy 
farsz już jest gotowy. Drugi będzie jeszcze 
prostszy od pierwszego, ale wiadomo, że 
prostota w kuchni to rzecz najważniejsza. 
Zaczynamy od posiekania orzechów wło-
skich, które następnie dodajemy do kozie-
go sera wraz z ząbkiem czosnku. Wszystko 
blendujemy przez krótką chwilę. Pasta jest 
prawie gotowa, wystarczy dodać posiekaną 
kolendrę, doprawić do smaku sokiem z cy
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tryny, solą, pieprzem i wszystko delikat-
nie wymieszać. Bakłażany faszerujemy na 
około 10 minut przed wyciągnięciem z pie-
karnika. Samo danie w obydwu wariantach 
równie dobrze smakuje podawane na zim-
no. Smacznego! 

ENGLISH

MINI EGGPLANTS, OR GEORGIA ON 
YOUR PLATE

I’m very fond of Georgian cuisine, and Georgian 
dishes are a must in my weekly diet. You may 
ask, ‘What kind of diet is it?’ Not a fit one, that’s 
for sure, but that’s not the point. I simply like 
traditional dishes from different parts of the 
world, in versions adapted to our conditions. 
Today, I’d like to give you a recipe for eggplants, 
highly appreciated in Georgia.

I enter a shop and to my delight, I see mini 
eggplants. This vegetable can rarely be found 
at a local greengrocer’s. Georgian cuisine is 
primarily about meeting friends and eating 
together, and eggplant spreads are one of its 
basic dishes. Traditional Georgian dishes ha-
ven’t changed for hundreds of years, mainly 
because of their taste, which is impeccable. 

SKŁADNIKI

20 szt. małych bakłażanów
100 g kaszy kuskus
10 pomidorków cherry
doniczka mięty

1 opakowanie małej mozzarelli
200 g serka koziego
200 g orzechów
1 cytryna

1 doniczka kolendry
1 ząbek czosnku
pestki granatu do dekoracji

Cheeses, spreads, yeast cakes and dumplings 
are the essence of their cuisine. It’d be a pity 
to use these mini eggplants that I bought 
today to make spread, so I decided to stuff 
them. A small snack or a nourishing lunch? 
It’s entirely up to you. Let’s get down to work!

Today, we’re going to prepare two types 
of stuffed eggplants – one stuffed with cous-
cous, mint, mozzarella and cherry toma-
toes and the other with traditional stuffing. 
It’ll be Badrijani stuffed with goat cheese 
and walnuts, sprinkled with pomegranate 
seeds. First, wash the eggplants, cut them in 
halves, salt, and put them aside to eliminate 
bitterness. Then, add some olive oil and roast 
them in 200 degrees for about 25 minutes 
until soft. Pour previously prepared bouillon 
over couscous and wait for it to swell. Chop 
the tomatoes and the mozzarella. Tear the 
mint leaves. Mix all the ingredients. The first 
stuffing is ready. The other one will be even 
simpler, but we all know that simplicity is 
the key to success when it comes to cooking. 
Chop the walnuts and add them to the goat 
cheese. Add the garlic. Blend the ingredients 
for a short while. The stuffing is almost done, 
the last thing to do is to chop the coriander, 
add some lemon juice, salt and pepper, and 
mix it all together. Stuff the eggplants about 
10 minutes before taking them out of the 
oven. Both variants of the dish taste delicious 
also when served cold. Bon Appétit! 
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KOMENTATORA

iem to ja, wiedzą to też ci, którzy co roku dzi-
wili się nominowaniu mojej osoby do bodaj 
trzech kolejnych Telekamer w kategorii Ko-

mentator sportowy. Ja również się dziwiłem i bardzo nie 
chciałem tam być. Tłumaczyłem sobie jednak, że chodzi 
o komentowanie w szerszym pojęciu, bardziej o publicy-
stykę niż o pojęcie stricte „meczowe”. Mimo że zdarza 
mi się komentować od czasu do czasu, głównie hokej 
i głównie z przypadku. 

Komentator to stan umysłu. I, o ile zwykle takie sfor-
mułowanie stosuje się żartobliwie wobec blondynek, 
o tyle tym razem jestem śmiertelnie poważny. Komenta-
tor żyje tym, co robi i dyscypliną, którą się zajmuje. Sy-
pia z nią i dzięki niej szczytuje. To człowiek z pasją. A od 
ludzi z pasją wara!

Możesz mieć na stanowisku komentatorskim wiele 
stron notatek. Informacji, którymi zamierzasz się po-
dzielić z widzami czy słuchaczami, mieć rozrysowane 
składy i możliwości taktyczne. Kiedy jednak rozpoczy-
na się rywalizacja, musisz być gotowy, by reagować na 
to, co dzieje się na boisku, lodowisku czy parkiecie. 
A scenariusza nie przewidzisz. Możesz jedynie poddać 
się emocjom, ale zachowując niebywałą wręcz koncen-
trację przez cały czas trwania zawodów. A to rzadko jest 
szybkie „pół godzinki”. Myślicie, że to łatwe?

Nikt nie jest idealny. Komentatorzy popełniają błę-
dy, ale to najtrudniejsza dziennikarska robota pod słoń-
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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.

WŁAŚCIWIE ŻADEN ZE MNIE KOMENTATOR. SERIO. I NIE PISZĘ 
TEGO PRZEZ FAŁSZYWĄ SKROMNOŚĆ. SKROMNOŚĆ ZALICZAM 
DO CNÓT MOCNO PRZEREKLAMOWANYCH, W DODATKU 
W DZISIEJSZYM ŚWIECIE KOMPLETNIE NIEPOTRZEBNYCH. 
PISZĘ TO, BO WIEM, ŻE TAK JEST. TO NIE MÓJ ŻYWIOŁ.

cem. Do tego robota na pierwszej linii frontu, narażona 
na strzały snajperów z kanapy. Strzelców takich, dla któ-
rych największą rozkoszą jest wytykanie błędów. Nie-
którzy z nich sprawiają wręcz wrażenie zatrudnionych 
w tym charakterze na umowę o pracę. 

Tymczasem komentatorom dostaje się regular-
nie. Najczęściej od owych kanapowców, którzy nigdy 
tego chleba nie zasmakowali. Stąd zapewne wiedzą, 
że zrobiliby to lepiej. Płynniej przekazaliby większą, 
jak mniemam, wiedzę. Byliby przy tym prawdziwymi 
purystami językowymi. Byliby oczy wiście rzetelni 
i cholernie obiektywni. Naprawdę żałuję, że nie mają 
takiej szansy. 

ENGLISH

THE LIFE OF A COMMENTATOR

Actually, I’m no commentator. Honestly. And it’s not false 
modesty. I think modesty is overrated and totally impractical 
these days by the way. I’m writing it because I know it’s true. It’s 
not my cup of tea.

I know it and it’s also clear to those who were surprised 
at my nomination for three successive Telekamera 
awards in the Sports commentator category. I  was 
surprised, too, and I really didn’t want to be there. But 
I told myself that it’s more about commenting in gen-
eral; it isn’t so much about a ‘match’ approach as jour-
nalism. Even though I sometimes happen to give a run-
ning commentary of hockey. 

The sports commentator is a state of mind. Usually, 
this phrase is jocosely used with regard to silly blondes, 
but I’m deadly serious this time. The commentator is 
totally absorbed with what he does and the discipline 
he deals with. He sleeps with it, and it makes him cli-
max. It’s a person who has a passion. And leave alone 
passionate people!

You can have a lot of pages with notes on your post; 
information you want to share with the spectators or 
the audience; teams and tactics presented in pictures, 
etc. But when the competition starts, you must be ready 
to react to what happens on the pitch, the ice rink or 
the floor. And you can’t predict it. You can only follow 
your emotions, but you must stay focused throughout 
the entire competition. And it’s rarely a ‘fast half an 
hour.' Do you think it’s easy?

Nobody’s perfect. Commentators make mistakes, 
but it’s the most difficult journalist’s job ever. You’re 
at the front line, exposed to shots of snipers sitting 
on the coach – those who delight in pointing out oth-
ers’ mistakes. For some of them, this even seems to 
be a full-time job. 

Commentators take a licking on a regular basis. Usu-
ally, they’re judged by those ‘coaches’ who have never 
tasted it themselves. That’s how they know they’d do it 
better. They’d share their vast, as I suppose, knowledge 
better. They’d also be true language purists. They’d be 
reliable and dreadfully objective. I really regret they 
don’t have a chance to prove their mettle. 
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PAWEŁ MOSSAKOWSKI, „SZKŁO. 
CZŁOWIEK HONORU”, WYD. WAB, 
WARSZAWA 2017.

Dwie minipowieści Pawła Mossakowskiego, 
recenzenta filmowego Gazety Wyborczej 
i  eksdyrektora artystycznego w  Canal Plus 
Film. Bohaterem „Szkła” jest 50-letni Tomasz, 
niegdyś wzięty tłumacz dialogów filmowych, 
dziś alkoholik, a może lepiej by rzec: dum-
ny pijak, wierny nałogowi z jakąś niepojętą 
wprost dżentelmeńskością. Tomasz miesz-
ka w centrum Warszawy wraz z Bułką – psią 
znajdą, którą przygarnął, żyje z tantiem 
i staczając się konsekwentnie, ale z nie-

titles, currently an alcoholic, or rather: 
a proud drunkard, faithful to his addiction 
in an unusually gentlemanly way. Tomasz 
lives in the centre of Warsaw with Bułka 
– a stray dog he took home, lives on roy-
alties and is consequently going down in 
life, but he doesn’t lose his class. He knows 
one thing: he wants to drink. And nothing, 
even pleadings of his life partner (who’s 
also an alcoholic, too, but she decides to 
do something about it) can change his 
mind. Until… 

Well, I  won’t tell you, because that 
turning point is the dramaturgic axis of 
the novel. But it’s not the plot (which is 
quite simple) I  like the most about it, but 
the atmosphere of the days gone by and 
the contemporary world. The years of 
Tomasz’s youth is the period of my youth, 
so I immersed myself in them completely. 
Solidarity, conspiration, the first years of 
independent Poland – Paweł Mossakowski 
described it all with great skill, humour 
and talent. And besides – I thought sen-
timentally when I was finishing this short 
novel – how many men like Tomasz have 
I known… 

The other story ‘Człowiek honoru’ is 
about a  30-year-old press photographer, 
who saves a  child of a  Polish gangster 
during his foreign holidays, and the fa-
ther decides to repay his kindness and de-
mands to give him something in return. 
It’s also about imagination. How frolic and 
tricky it can be.  

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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wątpliwą klasą, wie jedno: chce pić. I nic, 
nawet prośby partnerki życiowej (również 
alkoholiczki, która postanawia się leczyć) 
nie mogą go od tego odwieźć. Do momentu, 
w którym… 

No właśnie, nie opowiem, bo ów punkt 
graniczny jest dramaturgiczną osią powie-
ści. Choć nie fabuła (dość prosta) mnie 
w  tej historii ujęła, ale klimat czasów – 
współczesnych, a przede wszystkim minio-
nych. Lata młodości Tomasza to lata mojej 
młodości, więc zanurzyłem się w nich po 
uszy: Solidarność, konspira, pierwsze lata 
wolnej Polski – Paweł Mossakowski opisał 
to z wielkim wdziękiem, humorem i talen-
tem. A poza tym – pomyślałem z nostalgią, 
kończąc ową mini-powiastkę – ilu ja takich 
Tomaszów w życiu znałem… 

Druga historia, „Człowiek honoru”, opo-
wiada o 30-letnim fotografie prasowym, 
który w czasie zagranicznego urlopu ratuje 
z morza dziecko polskiego gangstera, a ów 
postanawia mu się odwdzięczyć i  prawa 
do rewanżu domaga się za wszelką cenę. 
Opowiada także o wyobraźni. O tym, jakie 
harce potrafi nam wyczynić. 

ENGLISH

A SENTIMENTAL JOURNEY

Two short novels of Paweł Mossakowski, 
a film critic of Gazeta Wyborcza and for-
mer Artistic Director in Canal Plus Film. 
The hero of ‘Szkło’ is 50-year-old Tomasz, 
once a  successful translator of film sub-
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NIE TO JEST NAJWAŻNIEJSZE, CO POSIADASZ. I NIE TO NAWET, 
JAKĄ MĄDROŚĆ ZDOBĘDZIESZ. WŁAŚCIWIE LICZY SIĘ TYLKO, 
ILE ZROBISZ DLA INNYCH. CZYM SIĘ UMIESZ PODZIELIĆ.

JAK 
KROMKA 
CHLEBA

J A K  K R O M K A  C H L E B A

ydzi mieszkali po jednej stronie ulicy, 
a katolicy po drugiej. I jakoś tak się uło-
żyło, że kościół był bardziej po żydow-

skiej stronie, a karczma po polskiej. Ale nie 
szkodzi, bo to nie była ulica, która dzieli, ale 
taka, która łączy. Ludzie ze sobą żyli dobrze. 
Kościół wielki, większy niż w Broku. Ufundo-
wał go hrabia Zamoyski, ale każda rodzina 
z parafii ofiarowała pracę. Mężczyźni nosili 
cegły po drabinach. Dorośli dziesięć cegieł 
i więcej. A chłopcy to po pięć. Za kościołem 
olbrzymi cmentarz. Dwadzieścia cztery wio-
ski należały do parafii. A Żydzi swój cmentarz 
mieli w Stoczku. Mówili, że tam leży ich ca-
dyk i tam chcieli być chowani. W 1940 roku 
w Stoczku Niemcy urządzili getto. Żydzi z Sa-
downego uciekli do lasu. 

Ilu przeżyło, nie wiadomo. Od wojny nie 
wracali. Przetrwały tylko opowieści. Ale po 
1968 roku już nawet opowieści nie było zbyt 
wiele. Ludzie nie wiedzieli, co wolno wie-
dzieć, a o czym trzeba milczeć. 

Jakoś w 1992 przyjechała do Sadownego 
pewna starsza pani. Nic nie zapomniała po 
polsku. Weszła po schodach. Dzień dobry, 
dzień dobry. Wie pani, ja poznaję te scho-
dy. Przyjechałam z mężem do Polski, żeby 
odwiedzić stare miejsca. Wypożyczyliśmy 
samochód i przyjechaliśmy. Bo ja tu miesz-
kałam, naprzeciwko. Tu się bawiłam na tych 
schodach… Z Marysią, na tych schodach ga-
dałyśmy. A… to pani jest wnuczką? A co z Ma-

rysią? Nie przeżyła wojny?! No nie przeżyła. Za 
chleb, co dziadek dawał go Żydom, zamęczyli 
ją Niemcy. I ją, i męża. I syna. Jemu to w plecy 
strzelili. Nie, nie tutaj, tam bliżej szkoły, żeby 
cała wieś widziała, że za chleb dla Żydów jest 
kara śmierci…  Nie wiedziała pani? No skąd 
mogła pani wiedzieć…

No i  wtedy odwróciła się i  poszła. Nie 
wiem… Może jej się zrobiło przykro? Może 
wstyd? Może nie wiedziała, co powiedzieć. 
Nie, nie wróciła już. Ale jakoś wkrótce potem 
babcia, dziadek i ich syn, co go też wówczas 
zabili dostali medal Sprawiedliwych Wśród 
Narodów Świata. 

Sadowne nie miało szczęścia. We wrze-
śniu 1939 roku front przetoczył się główną 
ulicą. Drewniane domy płonęły, jakby były 
zrobione z papieru. Ale te murowane mogły 
ocaleć. Kościół, no i sklep Lubkiewiczów. 
Ludzie naznosili tam swoich najcenniej-
szych rzeczy, co kto chciał zachować. Bu-
dynek stał od dziesięciu lat przecież. Kiedy 
Niemcy szli, to ludzie się tu zamknęli. I może 
by dom ocalał, ale w podwórzu, w stodole 
ukrywało się dwóch żołnierzy. I kiedy Niem-
cy podpalili stodołę, to oni mundury zrzucili 
i zaczęli uciekać. Ktoś im otworzył drzwi. 
Niemcy to zobaczyli. Żołnierzy zabili, potem 
ludziom kazali wyjść i podpalili dom. Ludzie 
wybiegli, mury zostały. Wszystko w środku 
się wypaliło. Dlatego tych zdjęć dziadków 
nie ma. Tylko kilka ocalało. 

TEKST Grzegorz Kapla ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz

Ż
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las jeszcze bliżej. Szkoła jest zaledwie trzysta metrów od 
starego domu. Od piekarni. Bał się. Bo przecież jeżeli 
tylu ludzie wie, to łatwo może się wydać. Pretekstem do 
wykonywania kary śmierci na Polakach było rozporzą-
dzenie Hansa Franka z 15 października 1941 roku. Kara 
śmierci dla Żyda, który opuści getto. Kara śmierci dla 
Polaka, który zbiegowi udzieli schronienia. A potem już 
kara śmierci za każdą pomoc. 

- Mógł ktoś wydać, pójść do Niemców i powiedzieć, że 
tam są Żydzi. Mógł zaprowadzić. Ale nie. Dużo im Polacy 
pomagali, dawali im żywność. To nie było przecież tak, 
że piekarnia cały czas pracuje. Mama opowiadała, że na 
wypiek dostawali od Niemców zezwolenie. Chleb był na 
kartki, mąka była reglamentowana. To nie było tak, że 
dziadek mógł dla Żydów ten chleb bezkarnie schować. 
Niemcy wszystko mieli policzone. Stefan mielił zboże 
w młynku do kawy. Nawet mój tata mówił mu, żeby to zo-
stawił, bo to przecież się nie da. A on siedział na stołeczku 
i potrafił przez cały dzień ćwiartkę zboża zemleć. Taki był 
cierpliwy. Tata go lubił. Za grę na akordeonie. Za te wypra-
wy na kawalerkę, konno jechali. No i za przyjaźń. Razem 
pracowali w tej piekarni. 

Do 13 stycznia 1943. Tego dnia niemiecki partol zatrzy-
mał na drodze dwie żydowskie dziewczyny. Czepkiewiczó-
wnę i Enzelównę. Powiedziały, że chleb mają z piekarni od 
Lubkiewiczów. Niemcy rozstrzelali je od razu, na ulicy. 

Irena Lubkiewicz, mama pani Grażyny, tak opowie-
działa o tym, co dalej: „Żandarmi nie czekając na wyko-
panie dołu dla zabitych Żydówek, wpadli do mieszkania 
rodziców, jeden z nich był nazwiskiem Schultz, kolonista 
niemiecki, prawdopodobnie z okolic Łodzi, bardzo wy-
soki, silny, dobrze zbudowany, lat miał wtedy trzydzieści 
moim zdaniem. Podskoczył do mojej matki, krzycząc: 
<<Co, dawaliście Żydom chleb!?>>. Uderzył moją matkę 
silnie pięścią w twarz, tak że się zatoczyła przy ścianie 
i momentalnie policzek miała siny, aż czarny. Podsko-
czył wtedy do mnie, kopnął mnie silnie w nogę twardym 
wojskowym butem. Następnie pistoletem uderzył mnie 
w plecy, w kręgosłup, tak silnie, że do dzisiaj mam w tym 
miejscu stały ból. <<Powiedz, że twoja matka dawała 
Żydom chleb!>>. Stał naprzeciwko mojej matki, którą 
popychał do drzwi i krzyknął: <<Liczę do dziesięciu, jak 
się nie przyznasz, to będę strzelał!>>. Wystawił pistolet na  
moją matkę i zaczął liczyć. Ja tymczasem, chociaż mam 
silny ból, jednak myślę <<jak stanę przed mamą, przecież 
ta kula przebije i mnie i mamę>>. Nogi i ręce mi zdrętwiały 
i uklękłam między matką, a zbrodniarzem hitlerowskim 
Schultzem, przed pistoletem. Wtedy przestał Schultz li-
czyć, na rozkaz starszego oficera Karnej Ekspedycji. Ale 
śledztwo trwało do godziny 22.00. W  tym czasie strasznie 
się znęcali nad moją rodziną. Brata bił i kopał bez żadnej 
litości. Ojca bił pięścią po twarzy, aż zatoczył się na ścia-
nę, również popychał i kopał. O godzinie 22.00 żandarmi 
z Karnej Ekspedycji rozstrzelali wymęczonych i zbitych 
moich rodziców i brata na podwórku, za ratowanie Żydów. 
Mnie zostawili jako małoletnią, ale cóż z tego, kiedy ode-
brali mi chęć do życia”. 

Czyli to pech był, że złapali te dziewczyny? – pytam.
- Tak, pech – kiwa głową pani Grażyna. – Młode dziew-

czyny, przestraszyły się i wygadały. Mama biegła wte-
dy do domu, żeby schować zeszyt z tajnych kompletów. 
Usłyszała te buciory jak dudnią i schowała się za otwar-

Grażyna Olton układa na stole kilka fotografii, jakie 
ocalało z czasów wojny. Na jednym z nich Maria Lubkie-
wicz z wielkim rowerem. Na innych portrety. Był gdzieś 
jeszcze portret Stefana, chłopak miał dwadzieścia pięć 
lat, kiedy to się stało…  Bo to wszystko nie było tutaj, tu-
taj zostały jedynie mury. Wyprowadzili się do starego 
domu, koło piekarni. Tam mieszkali całą wojnę. Pani 
Grażyna przez długie lata nie znała rodzinnej opowieści. 
Czasami mama powiedziała kilka słów. Pierwsze wspo-
mnienia są o tym, że co roku zimą, 13 stycznia, mama 
wychodzi. Zawsze sama szła. 

- Pamiętam, kiedyś tata zerwał się z łóżka, bo był wielki 
mróz. Obudził nas i pyta „gdzie jest mama”? A za chwilę 
ona wchodzi. Było w pół do jedenastej w nocy. Zawsze na 
to miejsce sama szła. No i potem nam mówiła. Najpierw po 
kilka słów. A potem już wszystko. 

Sadowne jest blisko Treblinki. I blisko Stoczka. Nie 
było gazet, ale przecież ludzie wiedzieli, że Niemcy będą 
zabijać Żydów. Połowa wsi, ta po przeciwnej stronie dro-
gi do kościoła, została. A połowa wyprowadziła się do 
lasu. Ludzie zbudowali ziemianki. Wejścia były zama-
skowane gałęziami. Tam próbowali przesiedzieć wojnę. 

- Polacy wiedzieli?
- Oczywiście, że wiedzieli – opowiada pani Grażyna. - 

Przecież to sąsiedzi byli. Nie przetrzymaliby bez pomocy. 
Wiedzieli, że za pomoc Żydom jest kara śmierci, ale nikt 
nie wydał. Zwracali uwagę, żeby do wsi nie chodzili jedną 
drogą, żeby nie było śladów. I żeby się nie załatwiali koło 
wejść do ziemianek. Tata nam opowiadał, w lesie mieszkał 
jego kolega. Na śniegu to bardzo było widać ślady, jak się 
człowiek załatwia. 

- Po co ludzie tam chodzili?
- Przecież Żydzi nie przetrwaliby bez pomocy. Pomoc 

mojego dziadka nie była jednorazowa, jak to czasami pi-
szą. Nie chodziło o bochenek chleba. Mój tata wtedy pra-
cował w piekarni. Przychodził do pracy przed świtem. Zo-
baczył, że dziadek pakuje jedzenie do worków. I zobaczył, 
że się dziadek przestraszył, że on to widzi. Stanął jak wry-
ty. Wiadomo, że takich rzeczy nikt nie mógł wiedzieć. Tata 
udał, że nic nie zrozumiał. Poszedł dalej. 

Tata pani Grażyny spotykał się z Ireną, córką Lub-
kiewiczów. Wkrótce po tragedii, jaka ich spotkała, miał 
się z Ireną ożenić. 

Niemcy w szkole byli prawdopodobnie po to, żeby 
schwytać zbiegów z transportów. Gdyby komuś z war-
szawskiego getta udało się uciec z pociągu do Treblinki. 
Sadowne jest od obozu szesnaście kilometrów. A przez 
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tymi drzwiami. W domu nikogo nie było, to 
była szósta wieczorem, ciemno już. Nawet 
jej mamy nie było, wyszła kury zamknąć, jak 
Niemiec wpadł do domu, to w pierwszym mo-
mencie mojej mamy nie zauważył. 

- Po polsku mówili?
- Jeden mówił po polsku. Ale dziadek i bab-

cia rozumieli. Uczyli się wtedy ludzie niemiec-
kiego, żeby przeżyć. 

- Wiedzieli, że ich zabiją?
- No nie. Myśleli, że podpalą, że spalą całe 

obejście. Myśleli, że przetrwają… Dziadek 
był torturowany na zewnątrz, mama tego nie 
widziała. Ale widziała jak się znęcają nad bra-

tem i nad jej mamą. Ale dziadek był strasznie 
bity. Miał całkiem podarte ubranie na sobie. 
Chcieli, żeby się przyznali, że dawali ten 
chleb. Ale oni się nie przyznawali. Wiedzie-
li, że kto się przyzna, nie przeżyje. Tata nie 
mógł sobie darować, że Stefan nie uciekł. 
Przecież to trwało tyle godzin. Mama też 
się zastanawiała, dlaczego przeżyła. Był 
taki moment, że Niemcy powiedzieli, że jak 
nazbierają na łapówkę, to może im pomóc. 
I wzięli te pieniądze. Ale nie pomogło. Cho-
ciaż mama myślała, że może dzięki temu jej 
jednak nie zabili? Nie tylko pieniądze kaza-
li zebrać, ale jeszcze i kazali im piec chleb. ŹR
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Może i tak. Oni jeszcze im chleb. Mój tata i Stefan mu-
sieli to zrobić. Niemiec ich pilnował. W piekarni było 
ciepło, a to był styczeń i Niemiec zasnął. I mój ojciec 
wtedy powiedział Stefanowi, że czas uciekać. Stefan 
odmówił. Powiedział, że jak on ucieknie,  to na pew-
no zabiją rodziców. Tata go wypchnął już na dwór, ale 
on zawrócił. I kiedy już zabili dziadka i babcię, znowu 
mógł uciekać. Niemcy powiedzieli, żeby uciekał. Jakby 
pobiegł do lasu, to by może żył. Bo tam ciemno, drze-
wa. Ale on zaczął biec w stronę wsi. Skakał przez płot 
i wtedy Niemiec wystrzelił. Widocznie nie chciał zabić, 
jak mu ktoś w oczy patrzył. Wolał w plecy. 

Irena Kamińska z domu Lubkiewicz nie doczeka-
ła uznania swoich rodziców i brata za Sprawiedliwych 
Wśród Narodów Świata. Zmarła w 1979 roku. Instytut 
Yad Vashem uznał rodzinę Lubkiewiczów za Sprawie-
dliwych Wśród Narodów Świata osiemnaście lat później. 

Piekarnia działała po wojnie do czasu, kiedy nowa 
władza nie nałożyła takich domiarów, że ojciec pani 
Grażyny zamknął zakład, bo nie był w stanie sprostać 
wymaganiom. Został oskarżony o  sabotaż i  trafił do 
więzienia. Piekarnia została uspołeczniona. Uwolnio-
ny zatrudnił się tam jako pracownik. 

Sklep wciąż jest w tym samym miejscu. Przetrwał 
też budynek piekarni. Obecnie mieści się tam stolarnia 
brata pani Grażyny. W Sadownem nie ma żadnej tablicy 
upamiętniającej te wydarzenia. Leon Lubkiewicz, Ma-
ria Lubkiewicz i Stefan Lubkiewicz spoczywają w jednej 
mogile. Trudno trafić. Cmentarz jest bardzo rozległy. 

Po rozstrzelaniu Niemcy nie pozwalali na pogrzeb 
przez dwa tygodnie. Ludzie mieli się nauczyć, że za 

S K A K A Ł  P R Z E Z  P Ł O T 
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pomoc Żydom kara jest ostateczna. Osada 
ziemianek opustoszała. Żydowscy sąsiedzi 
uciekli. Do początku lat dziewięćdziesią-
tych nie było wiadomo, że ktoś przeżył. 

ENGLISH

LIKE A SLICE OF BREAD

Your possessions are not important. Nor is your 
knowledge. What matters is how much you do for 
other people. What you can share.

Jews lived on one side of the street, Catholics on 
the other one. And it happened that the church 
was more on the Jewish side and the inn – on 
the Polish one. It didn’t matter, however, be-
cause the street didn’t divide but brought them 
together. People got on well with each other. The 
church was huge, larger than the one in Brok. It 
was funded by Count Zamoyski, but every fam-
ily in the parish contributed their work. Men 
carried bricks on ladders. Adults carried ten 
bricks and more. Young boys – five. Behind the 
church, there is an enormous cemetery. The 
parish comprised twenty-four villages. Jews 
had their cemetery in Stoczek. They said that 
their Tzaddik was buried there, and they want-
ed to be buried there, too. In 1940, Germans 

made a ghetto in Stoczek. Jews from Sadowne 
ran away to the forest. 

It’s unclear how many survived. They ha-
ven’t come back since the war. Only stories 
remained. But even the stories vanished af-
ter 1968. People didn’t know what they were 
allowed to know and what they should pass 
over in silence. 

About 1992, an old lady came to Sadowne. 
She didn’t forget how to speak Polish. She went 
upstairs. Good morning, good morning. You 
know, I recognise these stairs. I came with my 
husband to Poland to visit our old haunts. We 
hired a car and came. I used to live here, in the 
house opposite. I used to play here, on these 
stairs… With Marysia, we would chat here. 
And… You’re her granddaughter? What about 
Marysia? Didn’t she survive the war? She 
didn’t. Germans beat her to death for bread 
my grandfather gave to Jews. They killed her 
and her husband. And son. They shot him in 
the back. Not here, there, near the school, so 
that the whole village saw that giving bread to 
Jews would be punished with death… Didn’t 
you know? How could you know…

Then she turned away and left. I  don’t 
know… Maybe she was sad? Maybe she was 
ashamed? Perhaps she didn’t know what else 



to say. But she didn’t come back. Soon, my grandmother, 
grandfather, and their son, who was killed then, too, were 
awarded a medal of the Righteous Among the Nations.

Sadowne wasn’t a lucky place. In 1939, the front line ran 
through the main street. Wooden houses were burnt to the 
ground as if they were made of paper. But brick houses could 
have survived. As well as the church and Lubkiewicz’s shop. 
People brought their valuables there; possessions they want-
ed to save. The building had been there for ten years. When 
Germans were marching through the village, people shut 
themselves in. And perhaps the house would have survived 
but for two soldiers hiding in the barn. When the Germans 
put the barn on fire, the soldiers took off their uniforms and 
started to run away. Someone let them in. The Germans saw 
that. They killed the soldiers, made the villagers go out and 
set the house on fire. People escaped, the walls remained. Ev-
erything inside was burnt down. That’s why she doesn’t have 
pictures of her grandparents. Only a few. 

Grażyna Olton puts on the table a few photographs from 
the war she has left. In one of them, there is Maria Lubkiewicz 
with a big bike. Others are portraits. There was a portrait of 

Stefan somewhere there – the boy was twenty-five years old 
when it happened… Because it wasn’t here, there are only 
walls here. They moved into an old house, next to the bakery. 
They lived there during the war. Grażyna Olton didn’t know 
her family’s story for years. Her mother mentioned some-
thing from time to time. She remembers her mother going 
out every winter, on 13 January. She always went alone.

‘I remember when once, my dad suddenly got up because 
it was freezing. He woke us up and asked, “Where’s mum?” 
And she came in after a short while. It was half past ten. She 
always went out alone. And then she told us. A few words, at 
first. Later, everything.’

Sadowne is close to Treblinka. And Stoczek. There were 
no newspapers, but people knew that Germans were going to 
kill Jews. Half of the village, those living on the opposite side 
of the road to the church, stayed. And half of the town moved 
to the woods. People built dugouts. Entrances were con-
cealed with branches. They hoped to spend the war there. 

‘Did Poles know?’
‘Of course, they knew,’ says Ms Olton. ‘They were neigh-

bours. They wouldn’t have survived but for the help of Poles. 
They knew that helping Jews was punished with death, but 
they didn’t turn them in. They advised them against taking 
one road to the village in order not to leave any traces. And 
told them not to relieve themselves near the dugout entranc-
es. Dad told us that his friend lived in the forest. The snow 
showed when someone had relieved themselves.’

‘Why did people go there?’
‘Jews wouldn’t have survived without their help. My 

grandfather didn’t help them once, as people sometimes 
say. It wasn’t about a loaf of bread. My dad would work in the 
bakery then. He came to work before dawn. He saw grand-
pa packing food to bags. And he saw that grandpa was afraid 
that my dad saw him. He stood nailed to the ground. Nobody 
could know such things. Dad pretended not to understand. 
He went past him.’ 

Ms Olton’s dad was going out with Irena, Lubkiewicz’s 
daughter. They were going to get married shortly after 
the tragedy.

Germans probably came to the school to catch fugitives 
from transports. People from Warsaw ghetto who managed 
to escape from trains to Treblinka. Sadowne is sixteen ki-
lometres from the camp. And the forest is even closer. The 
school is only three hundred metres from the old house. 
From the bakery. He was afraid. If so many people knew 
about it, it could come out. Hans Frank’s Regulation of 15 Oc-
tober 1941 was an excuse for sentencing Poles to death pen-
alty. A death penalty for a Jew who left the ghetto. A death 
penalty for a Pole who gave them shelter. And then, a death 
penalty for every help and support. 

‘Someone could turn them in, go to Germans and tell 
them that Jews were there. Someone could take Germans 
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there. But no. Poles helped them a lot, gave 
them food. The bakery didn’t work all the 
time. My mum told me that they got baking 
permissions from Germans. Bread and flour 
were rationed out. My grandpa couldn’t sim-
ply hide that bread for Jews. Germans would 
count everything. Stefan ground cereal 
grains in a coffee mill. Even my dad told him 
to drop it because it was no use. But he would 
sit on a stool and was able to grind a quarter 
kilogram of cereal per day. He was so patient. 
Dad liked him. Because he played the accor-
dion. Because they would ride horses togeth-
er. And for friendship. They worked in the 
bakery together.

Until 13 January 1943. That day, a German 
patrol caught two Jewish girls on the road. 
Czepkiewiczówna and Enzelówna. They said 
that they got bread from Lubkiewicz’s bak-
ery. The Germans executed them right away, 
on the street. 

Irena Lubkiewicz, Ms Olton’s mother, told 
her that, ‘The policemen didn’t wait on digging 
a hole for the dead Jewish girls. They rushed 
into Lubkiewicz’s apartment, one of them was 
called Schultz, a German colonist, probably 
from around Łódź, very tall, strong, well-built, 
about 30 years old. He lashed out at my mother 
and shouted, “Did you give bread to Jews?” He 
hit my mum on the face with his fist; she stag-
gered, her cheek immediately went grey, or 
even black. Then he lashed out at me, kicked 
me on the leg with his hard boot. Then he hit 
me on the back – on the spine – with his gun; 
this spot still aches me from time to time. “Tell 
me, you mother gave bread to Jews!” He was 
standing in front of my mother, pushing her 

towards the door and shouting, “I’m count-
ing to ten, and if you don’t admit it, I’ll shoot 
her!” He aimed at my mother and began to 
count. And even though I was aching all over, 
I thought, “If I get between them, the bullet 
will go through us both.” My hands and legs 
went numb, and I kneeled between my mother 
and the gun of the ruthless German, Schultz. 
Then, he stopped counting by order of a gen-
eral officer of the Punitive Expedition. But the 
investigation lasted until 10 p.m. They tor-
tured my family; hit and kicked my brother 
with no mercy. The German was hitting my 
father on the face with his fist until he hit the 
wall, pushed him and kicked him. At 10 p.m., 
the policemen from the Punitive Expedition 
executed my parents and brother, exhaust-
ed and beaten, in the yard, for helping Jews. 
They left me there as a minor, but so what? 
They made me wanna die.’

‘Was it bad luck that they caught those 
girls?’ I ask.

‘Yes, bad luck,’ Ms Olton nods. ‘Young 
girls, they were scared and they told them ev-
erything. My mum was running to the house 
to hide a notebook from a secret set. She heard 
those boots and hid behind the open door. No-
body was home, it was 6 p.m., it was dark out-
side. Even her mum wasn’t there, she went out 
to lock the hens. When the German rushed 
into the house, he didn’t see my mum at first.’

‘Did they speak Polish?’
‘One of them did. But my grandparents 

understood. They learned German those 
days to survive.’

‘Did they know they would kill them?’
“Oh, no. They thought they would put the 
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house on fire. But they believed they would 
survive… My grandfather was tortured out-
side, my mother didn’t see it. But she saw them 
torturing her brother and her mum. My grand-
father was severely beaten. His clothes were 
torn. The Germans wanted them to admit that 
they gave that bread to Jews. But they didn’t. 
They knew that if they said that, they would be 
killed. Dad couldn’t understand why Stefan 
didn’t run away. It lasted so many hours. My 
mum also wondered why she’d survived. At 
some point, the Germans said that if they col-
lect enough money to bribe them, she could 
help them. And they took that money. But that 
didn’t help. Even though my mum supposed 
they didn’t kill her thanks to that money. Not 
only did they take their money, but also or-
dered them to bake bread. They had to bake 
bread for them. My dad and Stefan had to do it. 
A German watched them. It was hot in the bak-
ery, although it was in January, and the Ger-
man fell asleep. My dad told Stefan that he had 
to run away. But Stefan refused. He said that if 
he ran away, the Germans would kill his par-
ents. My dad pushed him outside, but he came 
back. And when they killed my grandparents, 
he could have run away again. The Germans 
told him to do it. If he had run to the woods, he 
could have survived. Thanks to the darkness 
and trees. But he ran towards the village. He 
jumped over a fence, and a German shot him. 
He didn’t want to look him in the face and kill 
him. He would rather shoot him in the back.

Irena Kamińska née Lubkiewicz didn’t live 
long enough to see her parents and brother be 
awarded with an honorific of the Righteous 
Among the Nations. She died in 1979. The Yad 
Vashem Institute awarded Lubkiewicz family 
an honorific of the Righteous Among the Na-
tions eighteen years later. 

The bakery operated after the war until the 
new government imposed new rations, and Ms 
Olton’s father had to close it because he wasn’t 
able to meet the requirements. He was accused 
of sabotage and imprisoned. The bakery was 
nationalised. When Ms Olton’s father was re-
leased from prison, he got a job there.

The shop is still at the same spot. The bak-
ery building has survived, too. At present, it 
houses Ms Olton’s brother carpenter’s work-
shop. There is no memorial board in Sadowne 
that would commemorate those events. Leon 
Lubkiewicz, Maria Lubkiewicz and Stefan Lub-
kiewicz were buried in one grave. It’s difficult to 
find it. The cemetery is very large. 

Germans didn’t allow their funeral to be ar-
ranged for two weeks after they were executed. 
It was to be a lesson for other people that helping 
Jews would be severely punished. The dougout 
settlement became deserted. Jewish neigh-
bours ran away. Until the beginning of the 90s, 
it wasn’t clear whether anyone survived. 
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Lotnisko Olsztyn-Mazury sukcesywnie rozszerza swoją siatkę 
połączeń. W lutym na konferencji prasowej Wizz Air ogłosił 
uruchomienie nowego połączenia z Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury 
do Dortmundu. Pierwszy rejs zaplanowany jest na 14 maja.

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

NOWA TRASA: 
Z OLSZTYNA DO 
DORTMUNDU

uruchomienie długo oczekiwanej trasy 
z Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury 
do Niemiec. Jesteśmy przekonani, że 
nowy kierunek szybko zyska popular-
ność wśród naszych pasażerów z Polski 
podróżujących w celach zarówno biz-
nesowych, jak i turystycznych. Nowa 
oferta WIZZ zapewni bezpośrednie 
połączenie do kulturalnego i han-
dlowego centrum wschodniej części 
Zagłębia Ruhry. Ponadto wierzymy, że 
turyści z Niemiec zdecydują się jeszcze 
liczniej odwiedzać Mazury, co wpłynie 
korzystnie na rozwój lokalnego rynku 
pracy. Loty w poniedziałki i piątki to 
dogodne rozwiązanie w kontekście 
wyjazdów weekendowych. Z niesłabną-
cym zaangażowaniem będziemy nadal 
działać na Mazurach i w całej Polsce, 
zapewniając doskonały poziom usług 
podczas każdego lotu WIZZ – powie-
dział Gabor Vasarhelyi, manager ds. 
komunikacji w Wizz Air.

Można mieć uzasadnioną nadzieję, 
że nowe połączenie ożywi też stosunki 
gospodarcze i nie tylko ułatwi prze-
mieszczanie się partnerom już istnieją-
cego biznesu, ale też stanie się inspira-
cją do stworzenia nowych relacji.

Dortmund to liczące ponad pół 
miliona mieszkańców miasto w za-
chodnich Niemczech i największe 
miasto Zagłębia Ruhry. Jako ważny 
ośrodek przemysłowy wiedzie prym 

13 lutego 2018 roku na oficjalnej 
konferencji prasowej Lotniska 

Olsztyn-Mazury ogłoszono szóstą już 
trasę z Lotniska Olsztyn-Mazury. Jest to 
Dortmund, jedno z największych miast 
zachodnich Niemiec.

Loty będą odbywać się dwa razy 
w tygodniu, w poniedziałki o 9:15 i piątki 
o 10:55. Samoloty powrotne będą lądo-
wały w Olsztynie w te same dni – odpo-
wiednio o 11:25 i 13:10. 
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Zarówno przedstawiciele linii 
lotniczej Wizz Air, jak również Portu 
Lotniczego Olsztyn-Mazury są prze-
konani, że nowe połączenie wzmocni 
relacje biznesowe nie tylko pomiędzy 
Polską a Niemcami, ale też pomię-
dzy regionami – Warmią i Mazurami 
i Nadrenią Północną. Nowe połączenie 
wpłynie korzystnie nie tylko na branżę 
turystyczną naszego regionu.

Z ogromną radością ogłaszamy 
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nie tylko w wydobyciu węgla kamien-
nego, hutnictwie i produkcji maszyn, ale 
do niedawna był też drugim, po Mona-
chium, największym ośrodkiem wytwa-
rzania piwa – nie tylko w Niemczech, 
ale w całej Europie. Amatorów złotego 
trunku nie trzeba namawiać, by ruszyli 
szlakiem piwnym. Wycieczkę połączymy 
wówczas z lekcją historii, odwiedzając 
obowiązkowo Muzeum Browarnictwa 
w Dortmundzie. Na koniec – tego miasta 
nie trzeba przedstawiać prawdziwym 
fanom piłki nożnej. To w Borussi Dort-
mund triumfy święciły polskie gwiazdy 
futbolu – Robert Lewandowski i Kamil 
Błaszczykowski. Klubowy stadion Signal 
Iduna Park to największy tego typu 
obiekt w Niemczech, mogący pomieścić 
aż 80 000 osób! A dla amatorów nieco 
spokojniejszych rozrywek sportowych 
Dortmund ma... jeden z największych na 
świecie turniejów szachowych.

Połączenie do Dortmundu będzie dru-
gim kierunkiem, po Londyn Luton, jakie 
na lotnisku       w Szymanach obsługuje 
linia lotnicza Wizz Air. Loty do Londynu 
Luton odbywają się                      w ponie-
działki i piątki, a bilety można nabyć już za 
89 zł. Informacja dla rosnącej liczny pasa-
żerów korzystających z tego połączenia: 
Wizz Air zapowiedział uruchomienie 
dodatkowych lotów na tej trasie w środy, 
już od 25 kwietnia. 

Bilety do Dortmundu są już dostępne 
w sprzedaży na stronie internetowej 
przewoźnika www.wizzair.com, a ich ceny 
zaczynają się od 59 zł. 

IN ENGLISH

NEW ROUTE: FROM OLSZTYN 
TO DORTMUND

OLSZTYNMAZURY AIRPORT IS 
CONSTANTLY EXPANDING ITS OFFER. 
IN FEBRUARY, AT A PRESS CONFERENCE, 
WIZZ AIR ANNOUNCED THE LAUNCH OF 
A NEW ROUTE FROM OLSZTYNMAZURY 
AIRPORT TO DORTMUND. THE FIRST 
FLIGHT IS SCHEDULED ON 14 MAY.

On 13 February 2018, at an official press 
conference of OlsztynMazury Airport, 
the sixth destination available from 
OlsztynMazury Airport was announced. 
It’s Dortmund, one of the largest cities of 
western Germany.

Flights to Dortmund will be scheduled 
twice a week, on Mondays at 9:15 and 
Fridays at 10:55. Flights from Dortmund 
will arrive in Olsztyn on the same days – 
at 11:25 and 13:10 respectively.

The representatives of Wizz Air airline 
and OlsztynMazury Airport are sure that 
the new route will strengthen business 
relationships not only between Poland 
and Germany, but also between the 
regions – Warmia and Masuria and North 
Rhine-Westphalia. It will also boost the 
development of tourism in the region.

‘We are happy to announce the 
launch of a long-awaited route from 
OlsztynMazury Airport to Germany. 
We are sure that the new destination 
will soon become popular with our pas-
sengers travelling from Poland for busi-
ness or tourist purposes. WIZZ’s new 
offer ensures a direct connection with 
a cultural and commercial centre of the 
eastern part of the Ruhr region. More-
over, we believe that German tourists 
will visit Masuria more and more often, 
which will have a positive effect on the 
development of the regional labour 
market. Monday and Friday flights are 
a convenient solution in terms of week-
end trips. We will continue to do our 
best in Masuria and entire Poland to 
ensure the highest level of services on 
every WIZZ flight,’ said Gabor Vasarhe-
lyi, Wizz Air Communication Manager.

We may hope that the new route 
will boost the development of existing 
business relationships and not only 
make it easier for business partners to 
travel, but will also enhance making 
new relationships.

Dortmund is a city in western 
Germany with a population of over half 

a million inhabitants and the largest 
city of the Ruhr region. As an impor-
tant industrial centre, it’s the leader in 
coal mining, metallurgy, and machine 
production; recently, it was also the 
second, following Munich, largest beer 
production centre – not only in Ger-
many, but in Europe. It’s a perfect trip 
for all beer lovers. The trip would also 
comprise a history lesson, with a visit 
in the Brewery Museum in Dortmund. 
Last but not least – all football fans 
surely know this city. Polish football 
stars were famous players in Borus-
sia Dortmund – Robert Lewandowski 
and Kamil Błaszczykowski. The Signal 
Iduna Park stadium is the largest stadi-
um in Germany, which can house up to 
80 000 supporters! And for those who 
are after a bit calmer sport disciplines, 
Dortmund holds… one of the world 
largest chess competitions.

Dortmund will be the second 
destination, along with London Luton, 
operated by Wizz Air airline at the 
airport in Szymany. Flights to London 
Luton are scheduled on Mondays and 
Fridays, and prices of tickets start 
from PLN 89. Since the number of pas-
sengers travelling to this destination is 
growing, Wizz Air has announced the 
launch of more flights to London on 
Wednesdays, already from 25 April. 

Tickets to Dortmund are already 
available on the carrier’s website at 
www.wizzair.com, and their prices 
start from PLN 59. 
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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






