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 NASI AUTORZY

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

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

GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

RAFAŁ 
BRYNDAL

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

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

JERZY 
SCHEJBAL

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

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

MICHAŁ 
FIGURSKI

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

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

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. 

PAULINA 
SMASZCZ-
KURZAJEWSKA

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

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

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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CEZARY 
ŁAZAREWICZ

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

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

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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

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

JAKUB 
FIREWICZ

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

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

MAGDALENA
JUSZCZYK

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

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

TOMASZ 
SOBIERAJSKI

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

ENGLISH A sociologist 
by profession and pas-
sion. An experienced 
explorer of social phe-
nomena and cultural 
trends. A 3.0 scientist.

ALEKSANDRA 
BUDKA

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

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

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

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

TOMASZ 
SAGAN

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

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

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. 
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Czy pamięta pan swoje pierwsze spotkanie 
z radiem? Jeszcze nie twórcy, a słuchacza?
Pamiętam swoje pierwsze spotkanie z prawdziwym ra-
diem, bo była to Trójka. Stało się to, kiedy dostałem od 
ojca tranzystorowe radio przywiezione zza wschodniej 
granicy, czyli z byłego Związku Radzieckiego. Bardzo 
brzydkie, ale bezcenne, bo z zakresem fal ultrakrótkich 
FM, na których nadawała Trójka. Do tego momentu 
byłem niewolnikiem Programu Pierwszego Polskiego 
Radia, pierwsza piosenka, którą pamiętam stamtąd, to 
„Kaczuszka i mak” Mieczysława Wojnickiego. Pamiętam 
bardzo dokładnie ten moment, to musiał być 1970 rok, 
kiedy obudziłem się rano, zobaczyłem przy łóżku prezent 
od ojca, który przyjechał w nocy, włączyłem radio i usły-
szałem tę niesamowitą ciszę, bo zakres fal ultrakrótkich 
odróżniało od długich to, że nie szumiało, tylko cudow-
nie było słychać głos spikera i, przede wszystkim, muzy-
kę. Traktuję to jako moje pierwsze spotkanie z radiem. 
Miałem wtedy 13 lat.

Ten odbiornik był najbrzydszy, ale pewnie też 
i najpiękniejszy.
Był najfajniejszy - przenośny, mogłem go schować pod 
kołdrą, mogłem go zabrać wszędzie ze sobą, bo był na 
baterie. Pamiętam też pierwszą piosenkę świadomie usły-
szaną w Trójce, to było „All The Young Dudes”. To są takie 
momenty, które zostają, bo po pierwsze - są w takim okre-
sie życia, a po drugie - przeskok na fale ultrakrótkie to był 
przeskok do prawdziwego radia.

Czy wtedy pojawiła się myśl, że bycie w studiu 
radiowym, czyli po drugiej stronie odbiornika, 
może być równie, jeśli nie bardziej interesujące 
niż bycie słuchaczem?
Myślę, że byłem za młody. Radio było dla mnie fascynują-
ce, ale w tym wieku, w zupełnie innych realiach, chyba nie 
śmiało się o takich rzeczach marzyć. Trudno mi określić 
dokładnie, kiedy zacząłem o tym myśleć, być może mia-
łem taką intencję, kiedy jechałem z Krakowa do telewizji 
na Woronicza na eliminacje „Wielkiej Gry” o Beatlesach, 
której szefem jury był Wojciech Mann. Z jakiegoś powodu 
zabrałem ze sobą trochę płyt winylowych, niedostępnych 
nigdzie na świecie, choć wstyd się przyznać – „piratów”, 
ale bezcennych w tamtych czasach. Na pewno chciałem 
je pokazać panu Wojtkowi, po co? Tego nie pamiętam, być 
może, żeby się pochwalić. Zaczęliśmy rozmawiać o zapre-
zentowaniu tego na antenie i stało się to najpierw w „Lecie 
z Radiem”, a potem na 1982 roku na antenie Trójki.

Wielu radiowców mówi o zjawisku magii radia 
i jest to określenie, które wymyka się słowom. 

T E N  Ś W I AT  BY Ł  N A  T Y L E  I N N Y  I   C I E K AW Y, 
Ż E  B R A Ł O  S I Ę  T E N  T R A N Z Y S T O R  P O D 
KO Ł D R Ę  I   PR Z E N O S I Ł O  S I Ę  G D Z I E Ś  Z U PE Ł N I E 
I N D Z I E J,  D O  TA J E M N I C Z E G O  O G RO D U.

Podejmijmy jednak próbę zdefiniowania, czym jest ta 
magiczna radiowa aura.
Na pewno będę mniej obiektywny, bo już zacząłem o tej 
magii radia mówić - to pierwsze radio. Bo mówimy o epo-
ce niedostępności muzyki w sklepach - choć po latach 
doszedłem do tego, że nasz polski wkład w światową fono-
grafię i przemysł fonograficzny pod postacią pocztówek 
dźwiękowych miał znaczenie socjologiczne i psycholo-
giczne, ponieważ w słabej jakości, a jednak w dostępnej 
cenie można było kupić każde nowe nagranie. Doskonale 
pamiętam moment, kiedy wyszedłem z kina z pierwszego 
filmu o Beatlesach i poszedłem po pocztówkę dźwiękową 
z ich nagraniem. Oczywiście mówimy o skandalicznej 
jakości, bo to bardziej wspomnienie muzyki niż muzyka. 
Dlatego radio było dostępnym źródłem świeżej muzyki, 
poza tym było - znacznie bardziej niż telewizja - oknem 
na świat. Szczególnie w Programie Trzecim, który stał się 
dla mnie jedynym, prawdziwym radiem i tak zostało do 
dziś. Tak jak miesięcznik „Ty i ja”, który w latach 60. był 
dla nas źródłem informacji o światowym kinie, światowej 
literaturze, światowej modzie, urządzaniu mieszkań, tak 
Trójka była intelektualną dziurką od klucza, przez którą 
można było zobaczyć to, czego na co dzień u nas raczej 
nie było. Ten świat był na tyle inny i ciekawy, że brało się 
ten tranzystor pod kołdrę i przenosiło się gdzieś zupełnie 
indziej, do tajemniczego ogrodu. Tamtych czasów nie da 
się przenieść we współczesność i porównać, podobną rolę 
Trójka pełniła w stanie wojennym, kiedy, na przykład, 
jako jedyna grała zakazany Maanam z bębenkowym 
intrem do „Tanga”. Mam bardzo specyficzny stosunek 
do magii radia, bo mówię właśnie o tym momencie, kiedy 
radio było czymś znacznie więcej niż tylko stacją radio-
wą, której się słuchało. Było nieodzownym kompanem do 
tego, żeby dowiedzieć się, co się dzieje, jak jest naprawdę. 
Natomiast w tej uniwersalnej postaci magia radia według 
mnie sprowadza się tak naprawdę do wyobraźni. Radio 
jest wspaniałym medium dlatego, że nie dopowiada i trze-
ba sobie wszystko uzupełnić we własnej głowie.

Czy w takim razie po latach jest pan w stanie 
jeszcze poczuć tę magię?
Oczywiście, choć przywołam trudny przykład.

Moment, gdy obudziłem się nad ranem na pięknym 
katowickim osiedlu Nikiszowiec z informacją, że ode-
szła Kora. Musiałem błyskawicznie przeformatować pro-
gram, który miałem robić na inny temat, z innymi gośćmi, 
na wspomnienie o Korze, odgrzebać rozmowę, która była 
ostatnim długim wywiadem dla Trójki, wywiadem bardzo 
trudnym, robionym w trudnych warunkach. I przez cały 
dzień myśleć, jak to zrobić, żeby mieć spokojne sumienie, 
że lepiej się nie dało. I kiedy uruchomiliśmy koresponden-

C O  W I D A Ć  Z A  R A D I O W Y M  O K N E M ?



cję ze słuchaczami, którzy nie tylko przysłali 
kilkaset maili, ale przysyłali je też długo po 
programie, to jest właśnie to, o czym rozma-
wiamy, prawda?

To jest magia radia.
Dokładnie. Wtedy na chwilę czas się za-
trzymał. Tylko radio może to przestawić na 
chwilę w inny wymiar czasowy, bo ten pro-
gram był programem bez scenariusza. On 
się po prostu dział i tworzył.

Wspomniał pan, że te pierwsze radiowe 
doświadczenia zahaczały o „Lato 
z Radiem”. Ono w tym roku powraca na 
antenę Polskiego Radia, nieco odkurzone, 
bo wraca w bardzo innowacyjnej odsłonie.
Stwierdziłbym, że nie tylko nieco odkurzo-
ne, ale wymyto okna i jeszcze je otwarto na 
oścież, żeby wpuścić powietrze i słońce. To 
być może przypadek, że moim pierwszym 
występem na antenie było właśnie „Lato 
z Radiem” z Wojciechem Mannem, kiedy 
prezentowaliśmy niepublikowane nagra-
nia Beatlesów. Ale gdyby ktoś dwa lata temu 
zapytał mnie, czy będę się zajmował „Latem 
z Radiem”, to pewnie bym uśmiechnął się 
z przekąsem, mówiąc, że to głupi dowcip. Jak 
widać, nie ma rzeczy niemożliwych. Pomysł, 
żeby stała się to wspólna marka całego 
Polskiego Radia, z jednym dużym koncertem, 
na którym będą występowały zespoły o nie-
wątpliwie wysokim poziomie artystycznym, 
które dobrano tak, żeby praktycznie każdy 
z nich mógł pojawić się na antenie Jedynki, 
Trójki i Czwórki, jest pomysłem na tyle pro-
stym i na tyle sensowym, że dziwne, że nikt na 
to wcześniej nie wpadł. Nie było to zrobione 
drogą ewolucyjną, była to rewolucja, z sze-
rokim otwarciem okien z dnia na dzień, ale 
być może czasem tak radykalne pomysły są 
potrzebne. Ja, gdy o nim usłyszałem, bardzo 
grzecznie zapytałem, czy dobrze słyszę, kiedy 
się potwierdziło, to doszedłem do wniosku, że 
jest to wyzwanie, któremu należy stawić czo-
ła. W moim przypadku trochę podobne jak 
to, które miał Andrzej Smolik, który dostał na 
warsztat słynną „Poleczkę”, czyli jingiel „Lata 
z Radiem”. Nie chcę zdradzać za dużo z kuch-
ni radiowej, ale byłem tak nakręcony tym 
pomysłem, że polski lineup koncertu potwier-
dziłem w 72 godziny. I jest to dowód na to, jak 
bardzo ci, którzy wystąpią w Gdyni, są za-
przyjaznieni z Polskim Radiem. Bardzo bym 
chciał i wszystko na to wskazuje, że się uda, 
żeby to był koncert pod wieloma względami 
inny. Jak na razie moje rewolucyjne pomysły 
dobrze się sprawdzają. Mając kłopot z ustale-
niem kolejności, zaproponowałem najpierw 
trochę żartem, a potem zupełnie serio, żeby 
wylosować kolejność. I tak się stało. Wszyscy 
się zgodzili, wszyscy się podporządkowali.
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biorący udział w tym przedsięwzięciu nawiążecie 
do historii tej kultowej audycji? Audycji, która dla 
milionów słuchaczy ma wymiar sentymentalny.
Nawiązujemy przede wszystkim nową wersją „Poleczki” 
i tym, że koncert będzie obecny na wszystkich antenach 
Polskiego Radia. Wydaje mi się, że to czas na tupnięcie 
nogą i rewolucję, a nie ewolucję, bo ewolucja byłaby stratą 
kolejnych lat. Jeszcze nigdy nie mieliśmy tak ogromnej 
szansy na pokazanie nie tylko siły, ale i wielu kolorów 
Polskiego Radia. Programy mocno się od siebie różnią, 
ale nie konkurują ze sobą, tylko współpracują.

Czy to oznacza, że Polskie Radio ze swoją wieloletnią 
historią musi jednak iść z duchem czasu, dostosować 
się do nowej rzeczywistości i do nowego słuchacza?
Polskie Radio nie tylko powinno, ale wręcz musi przesta-
wić się na nowe czasy. Jeśli nie robiło tego ewolucyjnie, to 
taka rewolucja, która jest bardzo odważnym eksperymen-
tem, jest dobrym testem. Jeżeli okaże się, że w Gdyni bę-
dzie na tych koncertach 500 osób, to znaczy, że to chyba 
pomyłka, ale wydaje mi się, że frekwencja zaskoczy nawet 
nas, optymistów. Mamy na to coraz większe szanse. Mówię 
tak także dlatego, że dzwonią do mnie zespoły, które na-
prawdę trudno utożsamiać z mainstreamem, z pytaniem, 
czy nie mogłyby zagrać w Gdyni nawet za darmo.

I co pan na to?
Mówię, że z całą pewnością tak, ale pewnie w przy-
szłym roku. Gdynia jest miastem, które wizerunkowo 
pozycjonuje się bardzo wysoko. Władze wiedzą, czego 

Dlatego własnie, co dla niektórych jest wielkim 
zaskoczeniem, Brodka gra na samym początku.
To jeden z pomysłów, który wywrócił to, jak zazwyczaj 
układa się koncerty. Mam też trochę nowych pomysłów 
na samo prowadzenie koncertów, ale najważniejsze jest 
to, że usłyszymy artystów związanych z radiem. To muzy-
cy, z którymi się znamy i widujemy na co dzień. Ludzie, 
którzy często u nas bywają, grają w Studiu Osieckiej, są 
obecni w czasie różnych festiwali na naszej antenie, czę-
sto z nimi rozmawiamy, prezentujemy ich nowe płyty. To 
trochę taka nasza muzyczna rodzina i bardzo bym chciał, 
żeby na koncercie było to widać.

To artyści, którzy w większości są już z pokolenia 
bardziej serwisów streamingowych niż analogowego 
radia. Jak pan, jako dyrektor artystyczny i wszyscy 

LU DZ I E ,  KT ÓR Z Y  C Z Ę S T O 
U   N A S  BY WA JĄ ,  GR A JĄ 

W   S T U DI U  O S I E C K I E J, 
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SPECJALNE PODZIĘKOWANIA
dla Radiowej Trójki / Polskie Radio (ul . Myśliwiecka 
3/5/7 Warszawa, www.polskieradio.pl) 
za udostępnienie wnętrz na potrzeby wywiadu.
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chcą i o co nas proszą. Spotkały się ze sobą dwa bran-
dy - Gdyni i Polskiego Radia. W tym nowym obliczu 
muzycznym, bardziej trójkowym niż starego „Lata 
z Radiem” rozumiemy się na tyle, że nie ma zadawa-
nia zbędnych pytań, bo spotkali się partnerzy, którzy 
doskonale wiedzą, dlaczego się spotkali i raczej zasta-
nawiamy się nad wisienką na torcie niż nad samym tor-
tem, bo on już jest.

Czy w takim razie rok 2018 to nowy początek 
„Lata z Radiem”?
To oczywiście formalnie nowy początek „Lata z Radiem”, 
podsumowania wolałbym robić po koncercie, ponieważ 
on ciągle jeszcze się tworzy. Wiem też, że ten koncert ma 
bardzo duży procent nieprzewidywalności i improwizacji, 
ku przerażeniu wszystkich agencji produkcyjnych, rekla-
mowych i wszystkich ludzi, którzy zjedli na tym zęby. Na 
szczęście prezes Polskiego Radia kieruje myśli raczej w tę 
stronę, w którą ja i daje nam carte blanche na to, żeby ta 
impreza właśnie była inna, trochę nieprzewidywalna i wie-
le wydarzy się dopiero na scenie.  

ENGLISH 

WHAT’S BEHIND THE RADIO WINDOW?

Piotr Metz, Music Head at Trójka and Music Director at 2018 
Summer with Radio, is talking about a revolutionary project of 
Polskie Radio with history in the background.

Do you remember your first meeting with radio? As 
a listener, not a presenter?
I remember my first meeting with the real radio, be-
cause it was Trójka. It was when my father brought me 
a transistor radio from the East, from the former Soviet 
Union. It was ugly but priceless as it operated FM ultra-
-short waves used by Trójka. Until then, I was a slave 
of Polskie Radio Program I – the first song I remem-
ber from there was ‘Kaczuszka i mak’ by Mieczysław 
Wojnicki. I remember it well, it must have been in 1970, 
when I woke up in the morning, saw by my bed a gift 
from my father, who returned late at night, turned 
on the radio and heard that amazing silence, becau-
se ultra-short waves didn’t make additional noises 
like long waves. The only thing you heard was the spe-
aker’s voice and, above all, music. I treat it as my first 
meeting with radio. I was 13 then.

I guess that radio was the ugliest and the most 
beautiful one.
It was the best – portable, I could hide in under the 
covers and took it everywhere with me because it was 
battery-powered. I also remember the first song I heard 
in Trójka; it was ‘All The Young Dudes’. One remembers 
such moments because, firstly, they happen in an im-
portant period of life and, secondly, ultra-short waves 
were the beginning of the real radio.

LATO Z RADIEM FESTIWAL 2018
26 sierpnia 2018
Gdynia, Skwer Kościuszki
Scena „Polski Top”: Smolik/Kev Fox, Brodka, 
Kortez, Coma, Fisz Emade Tworzywo, 
Ørganek, Krzysztof Zalewski
Scena „Idzie nowe”: Oxford Drama, Król, 
Rebeka, Daria Zawiałow, xxanaxx, Tulia, 
Majko i Barbara Wrońska
Wstęp wolny



1 6 – 1 7 S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL



C O  W I D A Ć  Z A  R A D I O W Y M  O K N E M ?



1 8 – 1 9 S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E



Did it occur to you then that being in the radio studio, 
on the other side of the receiver, may be equally or 
even more interesting than being a listener?
I think I was too young for that. Radio was fascinating, 
but at that age, in a completely different reality, we didn’t 
dare to dream about such things. I don’t know exactly 
when I began to think about it. Perhaps when I was 
going from Cracow to television on Woronicza Street 
to the try-outs for ‘Wielka Gra’ about the Beatles, where 
Wojciech Mann was the head of the jury. For some re-
ason, I took some vinyls with me, unavailable anywhe-
re in the world, pirated ones, I hate to admit it, but pri-
celess those days. I wanted to show them to Mr Mann, 
but what for? I don’t remember, to brag, perhaps. We 
began talking about broadcasting that, and it happe-
ned – first at ‘The Summer with Radio’, and later in 
Trójka in 1982.

A lot of radio presenters speak about the magic of 
radio as an indescribable phenomenon. But let’s try 
and define the magical atmosphere of radio.
I won’t be too objective because I’ve already begun 
talking about it – that first radio. We’re talking about 
a time when music was unavailable in stores. Over 
time, I realised that Polish contribution to the world 
phonography and the phonographic industry in the 
form of sound postcards had a sociological and psy-
chological significance because every new record, was 
available, although in poor quality, at an accessible 
price. I remember the moment when I left the cinema 
after watching the first film about the Beatles and went 
to buy a sound postcard with their record. Of course, 
we’re speaking about terrible quality, it’s more of a me-
mory of music than real music. Radio was an available 
source of latest hits; besides, it was – more than televi-
sion – a window on the world. Especially Trójka, which 
was, and still is, the only true radio to me. Just like ‘Ty 
i ja’ monthly was our source of information about world 
cinema, literature, fashion and interior design in the 
60s, Trójka was an intellectual keyhole through which 
we could see what we didn't have in Poland at that time. 
That world was so different and interesting that with 
a transistor radio under the covers, you could go on 
a journey to a secret garden. It’s impossible to compa-
re those times with the contemporary reality. Trójka 
played a similar role in the martial law period when, for 
example, it was the only radio station playing forbidden 
Maanam with its drums intro to ‘Tango’. My attitude 
to the magic of radio is very peculiar as I’m speaking 
about the times when radio was much more than only 
a radio station one listens to. It gave an opportunity 
to learn what’s really going on. In its universal form, 
the magic of radio boils down to imagination. Radio 
is a great medium because it leaves something unsaid, 
and you need to make a whole picture in your head.

Can you still feel that magic after all those years?
Of course, but I’ll illustrate my point with a  diffi-
cult example.

When I woke up in the morning, in the beautiful 
district of Nikiszowiec, Katowice, and learned that 

Kora passed away, I had little time to turn the program-
me I was going to do about something else, with other 
guests, into a programme in remembrance of Kora. 
I found her last long interview for Trójka, a difficult in-
terview made in difficult conditions. I spent the whole 
day thinking how to do it as best as I could. And when 
we set a call-in format, listeners sent a few hundred ma-
ils during the programme, and many more afterwards 
– that’s what we’re talking about, isn’t it?

That’s the magic of radio.
Exactly. Time stood still for a while. Only radio can take 
you to a different universe because that programme was 
improvised. It was simply happening.

You’ve mentioned that your first radio experience 
was related to ‘The Summer with Radio’. The festival 
is making a comeback in Polskie Radio this year – 
refreshed and innovative.
I’d say that it’s not only been refreshed – the windows 
have been washed and opened wide to let the sunshine 
and fresh air in. It may be a coincidence that my first 
performance on the radio was ‘The Summer with Radio’ 
with Wojciech Mann, when we presented The Beatles’ 
unleashed records. But if I’d been asked two years ago 
if I’d be involved in ‘The Summer with Radio’, I’d have 
probably smiled faintly and said it’s a joke. But it turns 
out that nothing is impossible. The idea to make it a com-
mon brand of Polskie Radio, with one big concert of top 
bands presenting a high artistic level, carefully selected 
so that each of them could appear in Jedynka, Trójka 
and Czwórka, is simple and logical, so I’m surprised that 
nobody came up with it in the past. It wasn’t by evolu-
tion, but revolution, with windows suddenly opened 
wide. Sometimes it’s necessary to take radical steps. 
When I heard of it for the first time, I asked politely if 
I’d heard it correctly. When the information was confir-
med, I decided it was a challenge I needed to face. It was 
like with Andrzej Smolik, who had to work on famous 
‘Poleczka’, a jingle of ‘The Summer with Radio’. I don’t 
want to say too much, but I was so excited about the idea 
that I confirmed the Polish line-up in 72 hours. And this 
shows how close all artists who will perform in Gdynia 
are to Polskie Radio. I would like this concert to be spe-
cial in many aspects. So far, everything is pointing that 
way, and my revolutionary ideas are working out. We 
had a problem with picking the order of performances, 
and I proposed that we draw lots. It was a joke at first, but 
we did it. Everyone agreed and accepted it.

That’s why Brodka is opening the concert, which 
came as a surprise.
It’s one of the ideas that changed the usual structure 
of concerts. I also have some new ideas for concerts in 
general, but the most important thing is that we’ll have 
a chance to listen to artists who are close to radio, whom 
we know and see every day. Musicians who visit us often, 
perform in Osiecka Studio, are present at different festi-
vals in our radio; we often talk with them, present their 
new albums. They’re like our music family, and I’d like it 
to be seen at the concert.

C O  W I D A Ć  Z A  R A D I O W Y M  O K N E M ?



This generation of artists uses more streaming 
websites than analogue radio. How are you, as the 
Artistic Director, and everyone involved in this project 
planning to refer to the history of that cult broadcast? 
The broadcast that has a sentimental value for 
millions of listeners.
First of all, we’re referring to it with a new version of 
‘Poleczka’ and the fact that the concert will be broad-
cast by all stations of Polskie Radio. I think that it’s time 
to put the foot down and make a revolution, not act by 
evolution, because evolution would be a waste of time. 
We’ve never stood such a huge chance to show not only 
our strength, but also plenty of colours of Polskie Radio. 
Programmes are very diversified – they don't compete 
but collaborate with each other.

Does it mean that Polskie Radio, with its long history, 
has to move with the times, adapt to the new reality 
and new audience?
Polskie Radio not only should, but must, move with the 
times. If it hasn’t been done by evolution, such revolution, 
which is a bold experiment, is a good test. If it turns out 
that 500 people will attend these concerts in Gdynia, it 
means it was a mistake, but I think that even optimists 
will be surprised with the turnout. It’s very likely. I’m 

saying so because I’m called by bands that aren't associa-
ted with the mainstream music, who ask me if they may 
perform in Gdynia, even for free.

What do you say?
I say certainly, but probably next year. Gdynia has a very 
good image as a city. Its authorities know what they want 
and what they ask. Two brands were brought together 
– Gdynia and Polskie Radio. In these new musical circu-
mstances, closer to Trójka than the old ‘The Summer with 
Radio’, we understand each other enough not to ask unne-
cessary questions. We are partners – we know why we’ve 
met and we’re rather thinking about the icing on the cake 
than the cake itself, because it’s already there.

Is 2018 a new beginning for ‘The Summer with Radio’?
Of course, it’s officially a new beginning for ‘The Summer 
with the Radio’, but I’d like to sum it up after the concert 
because it’s still in the making. I also know that this con-
cert will be unpredictable and improvised, to the dismay 
of all production and advertising agencies and other pe-
ople involved. Fortunately, the President of Polskie Radio 
sees eye to eye with me and gives us the green light so that 
the event may be a bit different, unpredictable. There will 
be a lot going on on stage.  
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olny Śląsk i Sudety Środkowe były uważane przez 
nazistów za rdzennie niemieckie obszary, niedo-
stępne dla samolotów wroga i wojsk nieprzyja-

ciela. Nic dziwnego, że na tak odizolowanym i nieprzy-
jaznym terenie, jakim są Góry Sowie, powstał obiekt, 
którego przeznaczenie do tej pory spędza sen z powiek 
wielu badaczom. Dzisiaj zabiorę Was na wędrówkę po 
tajemniczym kompleksie Riese, który został okrzyknię-
ty największym projektem górniczo-budowlanym nazi-
stowskich Niemiec. 

Riese (niem. Olbrzym), to kryptonim tajnego projek-
tu obejmującego swym zasięgiem zbocza wielu gór. Jako 
pierwszy odwiedzam kompleks Włodarz, gdzie o świcie 
przeciskam się przez ciasne, metalowe wrota prowadzą-
ce w głąb góry. Choć we wszystkich tego typu miejscach 
wilgoć i półmrok nie są czymś niezwykłym, to tutaj oddzia-
łują na mnie mocniej. Jest jakby ciszej, spokojniej, trochę 
jak w zaczarowanej krainie... Błądząc po ciasnych tunelach 
dochodzę do podziemnej rzeki. Krystalicznie czysta woda 
(pełna leżących na dnie desek, śrub czy kawałków rur) 
wraz ze światłem latarki, wydobywa niesamowitą barwę 
i kształt otaczających mnie skał. Po krótkiej przeprawie 
łodzią docieram do ogromnej sztolni, której wymiary to 
blisko 80 metrów długości i 10 metrów wysokości. 

Potężne i odporne na bombardowanie pomieszczenia 
zostały wydrążone w skałach pofałdowanych i gęsto zale-
sionych Gór Sowich. Planowano stworzyć tu kolejną kwate-
rę główną Adolfa Hitlera, jednak prace porzucono po zbu-
dowaniu wielkich hal produkcyjnych połączonych między 
sobą siecią długich tuneli. Przechadzając się po sztolniach 
Walimskich znanych pod nazwą Rzeczka, odkrywam efek-
ty wycieńczającej pracy ludzkich rąk. Ogromna, częściowo 
zalana hala wydrążona przez więźniów z Al Riese (filii obo-
zu koncentracyjnego Gross-Rosen) znajduje się w samym 
sercu mającego zaledwie 500 metrów długości obiektu.

Według niektórych hipotez, we wrześniu 1943 roku 
właśnie tutaj zaplanowano budowę potężnego obiektu 
przemysłowego. Miał on przejąć produkcję rakiet V1 i V2 ze 
zbombardowanego przez wojska alianckie zakładu zbroje-
niowego w Peenemünde. Istnieje jednak duże prawdopodo-
bieństwo, że Riese nie miało służyć do odbudowy rakieto-
wych pocisków balistycznych V2 (do tego celu zbudowano 
fabrykę Mittlewerk niedaleko Turyngii), ale do prac nad 
tajną bronią III Rzeszy - Wunderwaffe. 

W  Ludwikowicach Kłodzkich odkrywam tajemniczy 
obiekt o nieznanym przeznaczeniu. Molke (inaczej Mu-
chołapka) to nietypowy, betonowy silos, który mógł kiedyś 
służyć jako podstawa chłodni kominowej dla pobliskiej ko-
palni i elektrowni. Sporo osób nie zgadza się z tą teorią su-
gerując, że komin zbudowany na tak dużej podstawie mu-
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siałby mieć ponad 30 m wysokości. Pewne jest, że w trakcie 
wojny nikt nie projektowałby tak rzucającego się w oczy bu-
dynku, a szczególnie, gdy mógł on narazić na odkrycie po-
bliską tajną fabrykę amunicji. Wśród teorii o przeznacze-
niu Muchołapki pojawia się również teoria spiskowa. Jedną 
z tajnych broni Wunderwaffe mającą zmienić bieg wojny 
i pomóc przegrywającej na wszystkich frontach III Rzeszy, 
był Die Glocke (dzwon). Dzisiaj z powodzeniem nazwaliby-
śmy go UFO, bo dzwon, to samolot w kształcie dysku wypo-
sażony w napęd antygrawitacyjny. Według wyznawców tej 
teorii, muchołapka to nic innego jak lądowisko dla takiego 
pojazdu kosmicznego, który miał zostać stworzony właśnie 
na terenie Gór Sowich. 

Na sam koniec wędrówki zostawiam sobie sztolnie 
w Osówce. To dobra decyzja. Stoję samotnie w ogromnej 
hali ukrytej przed światem w sercu góry, zapomnianej na 
lata przez kolejne pokolenia. Lekka mgła niczym wszech-
obecna tajemnica, otacza mnie w wąskich tunelach wydrą-
żonych przez więźniów obozów koncentracyjnych. Błądzę 
samotnie w półmroku, próbując z całych sił odgadnąć, co 
naprawdę miało się tu znajdować.

Góry skrywają w sobie wiele niebezpieczeństw, posia-
dają też działające na wyobraźnię sekrety. Powierzone im 
przed laty tajemnice są czasem dostępne jedynie dla wy-
branych. Czy odważysz się być jednym z nich i wejdziesz do 
Riese, by odkryć jego prawdziwe przeznaczenie?   

ENGLISH

A MYSTERIOUS GIANT

Lower Silesia and the Central Sudetes were regarded by 
the Nazi as indigenously German areas, inaccessible to 
enemy aircrafts and armies. There is therefore no sur-
prise that a facility whose purpose still disturbs many 
scholars was set in such an isolated and hostile place like 
the Owl Mountains. Today, I will take you on a trip around 
the mysterious Riese complex, which was hailed as the 
largest mining and construction project of Nazi Germany.

Riese (German for ‘Giant’) is the code name for a se-
cret project implemented in a number of mountains. I vis-
it the Włodarz complex first, where at the crack of dawn 
I make my way through a narrow, metal gate leading 
inside the mountain. Although dampness and darkness 
are common in such places, they affect me more here. 
It’s somehow quieter, calmer, a little magical… I wander 
in narrow tunnels and finally reach an underground river. 
Its crystal clear water (with boards, screws and pieces of 
pipes on the river bottom) along with flashlight bring out 
remarkable colours and shapes of the surrounding rocks. 
After a short ride in a boat, I reach a large adit, almost 80 
metres long and 10 metres high. 

The huge and bomb-resistant rooms were hollowed 
out in plicate and wooded rocks of the Owl Mountains. 
Another headquarters of Adolf Hitler was going to be 
built here, but works were abandoned after buidling 
huge production halls interconnected with a network 
of long tunnels. Walking around the Walim complex, 
aka Rzeczka complex, I discover the effects of hard hu-
man work. A large, partially flooded hall hollowed out 
by prisoners from Al Riese (a branch of the Gross-Ros-
en concentration camp) is located in the very heart of 
a 500-metre long facility.
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Some say that this is where a massive industrial fa-
cility was planned to be built in September, 1943. It was 
supposed to take over the production of V1 and V2 mis-
siles from a military plant in Peenemünde bombed by the 
Allied forces. But it is very likely that Riese wasn’t intend-
ed to be used for producing V2 ballistic missiles (which 
were eventually produced in the Mittelwerk factory near 
Thuringia) but for works on the secret weapon of Nazi 
Germany – Wunderwaffe. 

In Ludwikowice Kłodzkie, I discover an unknown, 
mysterious place. Molke (or Muchołapka) is an unusual, 
concrete silo, which could be used as a base for a cooling 
tower of a mine and a power plant located nearby. A lot of 
people don’t support this theory, claiming that the tower 
built on such a large base must have been over 30 metres 
high. It is certain that nobody would erect such a con-
spicuous structure during the war, risking the exposure 
of the secret ammunition plant situated nearby. Among 
the theories about Muchołapka’s purpose, there is also 
a conspiracy theory. One of the secret weapons Wun-
derwaffe that could turn the tide of war and help Nazi 
Germany, defeated on all fronts, was Die Glocke (a bell). 
Today, we would surely call it UFO, because the bell was 
a disc-shaped aircraft with anti-gravity propulsion. Sup-
porters of this theory regard Muchołapka as a landing 
site for a spaceship, which was believed to be developed 
in the Owl Mountains.  

I reach the Osówka adit at the end of my trip. It’s 
a good choice. I stand alone in a huge hall hidden from 
the world in the heart of the mountain, forgotten for 
years for successive generations. In these narrow tun-
nels hollowed out by prisoners of concentration camps, 
light mist surrounds me like ever-present mystery. 
I wander alone in darkness, trying to guess what this 
place could have been in the past.

The mountains are full of dangers and mysteries ex-
citing my imagination. For years, they have been guard-
ing secrets known only by a few. Will you dare to be one 
of them and enter Riese to discover its true story?   





mieście spacerował dostojnie - ze splecio-
nymi na plecach rękami. Każdy dzieciak 
wiedział, że jest pisarzem. I nie byle ja-

kim. Wszyscy mówili do niego "panie prezesie" (dopie-
ro później się dowiedziałem, że kiedyś był prezesem 
lokalnego Związku Literatów Polskich), a jego książki 
można było wypożyczyć w naszej szkolnej bibliotece. 

Debiutował w  latach pięćdziesiątych przygo-
dową powieścią dla młodzieży "Ekspedycja". I  był 
wtedy tak popularny, jak Edmund Niziurski. Tylko, 
że o  Niziurskim wszyscy pamiętają, a  o  nim tylko 
w Darłowie, bo ma dziś rondo przy wyjeździe z miasta. 

Nazywał się Zbysław Górecki. Kiedy go poznałem 
w latach osiemdziesiątych, pisał właśnie dzieło swoje-
go życia - historię inteligencji polskiej. Chyba mnie lu-
bił, bo czasem ze mną rozmawiał. Stąd wiedziałem, że 
nie lubi komunizmu. Kiedyś wyciągnął z szafy własnej 
roboty rakiję i zaproponował brudenszaft. Bardzo mi 
to zaimponowało. Od tej pory mówiłem do niego "pa-
nie prezesie", a on do mnie po imieniu. 
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BYŁ DLA MNIE NAJWIĘKSZYM PISARZEM. WYGLĄDAŁ 
JAK PRZEDWOJENNY PROFESOR GIMNAZJUM. DOSTOJNY 
I WYSOKI. WYDAWAŁO SIĘ , ŻE PATRZY NA WSZYSTKICH 
Z GÓRY. ZAWSZE W GARNITURZE, KOSZULI I KRAWACIE. 
KRAWATA NIE ZDEJMOWAŁ NAWET W DOMU.

CEZARY 
ŁAZAREWICZ
 
Lat 52, pochodzi z Darłowa. 
Pracował m.in. w Gazecie Wyborczej, 
Polityce, Przekroju. Od dwóch lat bezrobotny. 
Zajmuje się pisaniem reportaży.

Po

DOBRA 
RADA

Niepotrzebnie mnie to ośmieliło. Bo kiedy z de-
ski i filcu zbiliśmy z kolegami naszą pierwszą dru-
karnię, pomyślałem, że to on najlepiej nadaje się na 
naszego głównego publicystę. Opowiedziałem mu, 
że mamy już farbę drukarską, wałek, ale potrzebuje-
my dobrych autorów. Spławił mnie zgrabnie. Że sza-
nuje inicjatywę, że stawia na młodość (bo wszyscy 
mogliśmy być jego wnukami), że jest w nas tyle entu-
zjazmu, że sami powinniśmy spróbować sami. On się 
nie zaangażuje, bo wszystko tylko popsuje. Trzyma 
za nas kciuki i będzie nas wspierał dobrymi radami. 
Dał tylko jedną. - Sztuka pisania to sztuka wykreśla-
nia - powiedział. 

Tego się trzymam. I jest to moje przekleństwo. 
Więc nie pytajcie, dlaczego piszę ze ściśniętymi po-

śladkami i dlaczego te moje książki są tak cienkie. 

ENGLISH

GOOD ADVICE

He was the greatest writer to me. He looked like a pre-war 
gymnasium teacher. Tall and dignified. He seemed to look 
down on us all. He would wear a suit, a shirt and a tie. He 
didn’t take off his tie even at home.
 
He walked with dignity, hands laced behind his back. 
Every kid in town knew he was a writer. And not just 
any writer. Everyone addressed him ‘Mr President’ 
(only later did I learn that he once was the President 
of a local Polish Writers’ Union), and his books were in 
our school library.

In the 1950s, he published his first book for young 
adults, ‘Ekspedycja’. At that time, he was as popular 
as Edmund Niziurski. The difference is that everyone 
remembers Niziurski, while he’s remembered only 
in Darłowo. A roundabout on a road out of town was 
named after him.

His name was Zbysław Górecki. When I  met 
him in the 80s, he was writing his life’s work – the 
history of Polish intelligentsia. I guess he liked me 
because he would talk with me sometimes. That’s 
how I learned he didn’t like Communism. Once, he 
took self-made rakia out of the closet and proposed 
a  toast of friendship. It impressed me very much. 
Since then, I had addressed him ‘Mr President’, and 
he’d addressed me by name. 

I  got encouraged unnecessarily. When me and 
my friends made our first printing house with boards 
and felt, I thought he would be a perfect candidate 
for our main publicist. I  told him we’d already had 
printing paint and a roller, but we needed good au-
thors. He kissed me off. He told me he appreciated our 
initiative, but he believed in youth (he could be our 
grandfather), and we had so much enthusiasm that 
we should try and do it ourselves. He wouldn’t get in-
volved because he would ruin everything. He would 
keep his fingers crossed and support us. He gave us 
only one piece of advice. ‘The art of writing is the art 
of crossing out,’ he said. 

I’ve kept to it. And that’s my curse. 
So don’t ask me why I’m writing with my butt 

clenched or why my books are so thin. 
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JAKUB 
FIREWICZ
 
Aktor "jeszcze" młodego pokolenia. 
Po latach wyczekiwania, że zagra Hamleta, 
z nudów "odkopał" Petera Sellersa i Monty 
Pythona i stwierdził, że jego miłością jest komedia. 
Dotychczas znany głownie widzom teatralnym, 
szerszej widowni pokazał się biorąc udział 
w produkcjach Juliusza Machulskiego „Next -ex” - 
Teatr TV oraz filmach „Ambassada” i „Volta”. 

iem również, że wielu artystów wykony-
wało ten gatunek dla tak zwanej „beki”- 
patrz Szymon Jachimek (kabaret LIMO) 

i jego genialny „Mariush”. Są też tacy, którzy wyszli 
z „beki”, ale przez pomyłkę stali się gwiazdami - patrz 
Sławomir Zapała (tak wiem, że Sławomir wykonuje 
odmienny gatunek - Rock Polo). Prawdziwy trzon tego 
gatunku muzycznego stanowią ludzie, którzy uwie-
rzyli, że banał w stylu „majteczki w kropeczki o ho 
ho ho”, albo „ona tańczy dla mnie” czy „oczy zielone” 
wywinduje ich na szczyty gatunkowego raju utracone-
go. Przecież od czasu, kiedy telewizja ze słoneczkiem 
w logo, zapodała w niedzielne przedpołudnie program 
„Disco relaks”, ten wyśmiewany i napiętnowany złym 
smakiem gatunek dokonał cywilizacyjnego skoku 
porównywalnego z zasiedleniem Ameryki Północnej 
przez białych ludzi. Rzesze fanów, miliony sprzeda-
nych płyt (najwięcej w Chinach), wielotysięczne od-
słony na YT, trasy koncertowe po 40 występów w mie-

W

siącu, własne festiwale, nagrody, firmy fonograficzne, 
a nawet własna mafia. W prostej analizie, jest popyt, 
jest podaż i ja w tym nic złego nie widzę, wręcz prze-
ciwnie. Nieznośny kornik, zaczął drążyć w moich my-
ślach. Odmóżdżając budyniowaty narząd znajdujący 
się w mojej głowie, natrafiłem na telewizję POLO TV, 
gdzie moją uwagę przykuł zespół „After Party” i tekst 
ich piosenki. „Bo w moim sercu jest Agnieszka/Ona 
tu niedaleko mnie mieszka/Taka seksowna, roze-
śmiana/Codziennie rano je banana”. Po tym niemal 
ekstatycznym przeżyciu, doznałem olśnienia i posta-
nowiłem, niczym Jerzy Stuhr po zobaczeniu bociana 
w „Seksmisji”, że skoro oni tak mogą, to ja też. Drżyj 
przemyśle muzyki dance. Nadchodzi nowy Król Disco 
Polo - „Qbuś” w utworze „Siostrzyczki”.

„Bianka, Dżesika i Andżelina/To imiona dziew-
czyn jak malina/Każda ładna, zgrabna, roześmiana/
Każda będzie kochać swojego Brajana”. 

ENGLISH

DISCO POLO KING

I know that the subject of Disco Polo has been thoroughly 
discussed like Mickiewicz’s Invocation in the last year of 
high school.

I also know that a lot of artists performed this genre 
of music ‘for fun’ – see: Szymon Jachimek (LIMO 
Cabaret) and his brilliant ‘Mariush’. There are also 
examples of people who did it ‘for fun’ but became 
stars by mistake – see: Sławomir Zapała (yes, I know 
that Sławomir performs another genre, Rock Polo). 
But the core of the genre are people who believe 
that they will make it to the top with cheesy songs 
like ‘Majteczki w kropeczki’, ‘Ona tańczy dla mnie’ 
or ‘Oczy zielone’. Since the TV channel with the sun 
in its logo launched a  programme ‘Disco relax’ on 
Sunday mornings, this mocked and infamous genre 
has made a breakthrough comparable to the coloni-
sation of North America by white people. Crowds of 
fans, millions of albums sold (mostly in China), thou-
sands of views on YT, tours with 40 concerts a month, 
their own festivals, awards, phonographic films, and 
even their own mafia. To put it simply, where there 
is demand there will be supply, and I don’t see any-
thing wrong with it, quite the opposite. An insuffer-
able woodworm began to eat into my thoughts. As 
part of the process of shutting off my brain, I found 
POLO TV channel, where the band ‘After Party’ drew 
my attention. Their song was about a hot, sexy girl 
eating a banana every morning. After this almost ec-
static experience, I saw the light and decided – like 
Jerzy Stuhr after seeing a stork in ‘Seksmisja’ – that 
if they can do it, I can, too. Beware, dance music in-
dustry. A new Disco Polo King is coming – ‘Qbuś’ and 
his song ‘Siostrzyczki’. 

KRÓL 
    DISCO 
POLO

WIEM, ŻE TEMAT DISCO POLO ZOSTAŁ WIELOKROTNIE 
PRZEROBIONY NA WSZYSTKIE MOŻLIWE STRONY NICZYM 
INWOKACJA MICKIEWICZA W PRZEDMATURALNEJ KLASIE.
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ory Tucholskie to jedno z najwięk-
szych skupisk lasów sosnowych 
w Polsce, w znacznej części wcho-

dzące w skład obszarów Natura 2000. Swój 
dom mają tu liczne gatunki zwierząt, nie 
występujące w  innych zakątkach kraju. 
Malownicze gaje, łąki, rzeki i jeziora to raj 
dla tych, którzy cenią sobie ciszę, piękne 
widoki i kontemplację piękna natury. Po-
dziwiać je można zarówno spędzając czas 
aktywnie, jak i ciesząc się niespiesznym 
relaksem, np. w  poszukiwaniu grzybów 
i jagód. Do pełni szczęścia nie trzeba wiele 
– wystarczy zaczerpnąć tutejszego czyste-
go powietrza, by poczuć w duszy harmonię 
i nabrać dystansu do towarzyszących nam 
przez cały rok problemów dnia codzien-

JEDŹM Y W BORY
WCIĄŻ SĄ JEDNYM Z NAJWIĘKSZYCH SKARBÓW PRZYRODNICZYCH REGIONU POMORSKIEGO. ROK TEMU MOCNO 
UCIERPIAŁY W WYNIKU PAMIĘTNEJ NAWAŁNICY, KTÓRA ZOSTAWIŁA PO SOBIE ZNISZCZENIA, JAKICH NIE WIDZIANO 
W POLSCE OD DZIESIĘCIOLECI. WCIĄŻ PROWADZONE SĄ PRACE ZWIĄZANE Z PORZĄDKOWANIEM LASÓW, NIEKTÓRE MIEJSCA 
ZMIENIŁY SWOJE OBLICZE, ALE JEDNO JEST PEWNE – BORY TUCHOLSKIE NADAL SĄ PIĘKNE I ZACHWYCAJĄ TURYSTÓW.

TEKST Paweł Durkiewicz ZDJĘCIA Daniel Frymark

nego. A przy odrobinie szczęścia, w oddali 
dojrzymy przechadzającego się jelenia…

Na usportowionych czekają przede wszyst-
kim wspaniałe warunki do jazdy na rowe-
rze, pieszych wędrówek i szeroko pojętego 
wodniactwa. Tutejsze akweny znajdują się 
w bezpośrednim sąsiedztwie gęstych lasów, 
co stwarza możliwość organizowania atrak-
cyjnych wycieczek i biwaków. Co ważne, po 
ubiegłorocznym kataklizmie rzeki są w peł-
ni spławne i udrożnione, dlatego wyprawa 
na kajaki jest doskonałym pomysłem. Na 
obszarze Borów znajdziemy szlaki o różnym 
charakterze i nurcie. Wśród najpopularniej-
szych są Brda, Wda, Wielki Kanał Brdy, Cho-
cina czy Zbrzyca. Bez względu na to, czy na 
spływ udajemy się w poszukiwaniu lekkiego 

B zastrzyku adrenaliny czy też przyjemnej re-
kreacji w rodzinnym gronie – bez problemów 
znajdziemy sobie szlak o odpowienim pozio-
mie trudności.

Jeśli zaś wieje wiatr i  marzy nam się 
przygoda na jachcie, za swój cel obierzmy 
Jezioro Charzykowskie, od wielu lat znane 
w całej Polsce z doskonałej infrastruktury 
żeglarskiej. To w miejscowości Charzyko-
wy, na południowym brzegu jeziora, mieści 
się siedziba najstarszego klubu żeglarskie-
go w kraju, odbywają się tu liczne regaty 
i obozy. Na północnym krańcu Jeziora Cha-
rzykowskiego, w Małych Swornegaciach, 
również znajdziemy przystań jachtową, 
w sąsiedztwie której znajduje się most zwo-
dzony nad szlakiem Brdy.
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się jednak tutaj nie zmieniło, pstrąg z tutej-
szej hodowli wciąż jest bezkonkurencyjny 
i przyciąga smakoszy z najdalszych stron. 

Czerpmy zatem z różnorodnych bogactw 
naturalnych, jakie oferują nam Bory Tuchol-
skie, mając w pamięci szacunek dla przyro-
dy i zachowanie reguł bezpieczeństwa. Na 
spotkanie z przygodą czas wyruszać!  

ENGLISH

LET’S GO TO THE TUCHOLA FOREST!

It’s still one of the greatest natural wonders of 
Pomerania. Storms and strong winds that hit 
Poland last year caused widespread damage to 
the forest, unseen in Poland for a long course of 
years. Cleaning works are still in progress, some 
places have changed, but one thing remains the 
same – the Tuchola Forest is still beautiful and 
breath-taking.

The Tuchola Forest is one of the largest 
cluster of pinewoods in Poland, largely 
protected as part of Natura 2000. It’s home 
to plenty of species which don’t occur 
anywhere else in the country. Picturesque 
groves, meadows and lakes are a paradise 
for those who are after peace and quiet, 
splendid views and contemplation of na-
ture. The area offers both active leisure 
and relaxation, e.g. picking mushrooms or 
berries. Suffice to breathe the clean air to 
feel the harmony of nature and get some 
perspective on your daily problems. And if 
you’re lucky, you may see a deer strolling in 
the distance…

Those who are after active leisure will 
enjoy great conditions for cycling, hiking 
and water activities. The lakes and rivers 
are situated closely to dense forests, which 
makes them perfect spots for attractive 
trips and camps. What’s important, after 
the last year’s catastrophe, the rivers are 
fully navigable and passable, so a kayak-
ing trip is a  great idea. The area boasts 
a number of kayaking trails with differ-

ent surroundings and current, the most 
popular ones being Brda, Wda, the Grand 
Canal of Brda, Chocina and Zbrzyca. No 
matter if you’re after a rush of adrenalin 
or some pleasant family time, you’ll surely 
find a trail with a relevant difficulty level.

The best sailing spot in the area is 
Charzykowskie Lake, known for its excel-
lent sailing infrastructure. In the town of 
Charzykowy, on the southern part of the 
lake, there is a site of the oldest sailing club 
in Poland, which holds numerous sailing 
events and camps. On the northern side 
of Charzykowskie Lake, in Małe Sworneg-
acie, there is a yacht marina with a draw-
bridge over Brda.

The Tuchola Forest is also a perfect spot 
for cycling enthusiasts. Spontaneous trips 
along local forest trails may be great fun (if 
you ride with a fully charged GPS), but it’s 
also a good idea to check out one of the four 
trails of the so-called Kashubian Route, 
which covers 200 kilometres in total. The 
trails go along roads, but they’re separated 
from them by trees, which makes them saf-
er and more comfortable.

After an exciting trip, it’s time for some-
thing to eat. Make sure that your plan 
allows for a visit in the village of Zapora, 
famous for a 19th century impressive dam 
Mylof, dividing Brda waters into an oxbow 
lake and the Grand Canal of Brda. When 
you get there by bike or car, or by kayak 
through the MylofBrda trail, you’ll be near 
the village of Rytel, which suffered the 
most severe damage last year. All pictures 
of broken and shattered trees shown in the 
media were taken there. The damage to the 
forest was enormous, and some sights are 
truly heartrending, but they show the force 
of natural elements. One thing remains the 
same – trout in local farms is still a hit and 
attracts foodies from all over Poland.

Enjoy natural wonders of the Tuchola For-
est, but remember to respect nature and fol-
low safety rules. It’s time for an adventure!  
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Rowerzyści również będą w swoim żywio-
le. Spontaniczno-improwizowane wypra-
wy po tutejszych ścieżkach leśnych mogą 
być oczywiście wielką frajdą (o ile posiada-
my dobrze naładowany sprzęt nawigujący), 
warto jednak pojechać jednym z czterech 
oznaczonych szlaków tzw. Kaszubskiej 
Marszruty, liczącej łącznie 200 kilome-
trów. Trasy zostały poprowadzone zostały 
wzdłuż dróg, są jednak oddzielone od szosy 
„firankami lasu”, co poprawia bezpieczeń-
stwo i wygodę jazdy.

Każda eskapada, czy to wodna czy lądo-
wa, z czasem wzmaga apetyt, dobrze jest 
więc w planie wycieczki uwzględnić wizytę 
w miejscowości Zapora, słynącej – zgodnie 
z nazwą - z wybudowanej w połowie XIX 
w. efektownej zapory Mylof, rozdzielającą 
wody Brdy na koryto starorzecza i Wiel-
kiego Kanału Brdy. Docierając na miejsce 
rowerem bądź autem, bądź też płynąc ka-
jakiem szlakiem Mylof-Brda, znajdziemy 
się w okolicach Rytla, czyli na obszarze 
najbardziej poszkodowanym przez zeszło-
roczne nawałnice. To właśnie stąd pocho-
dziły pokazywane rok temu we wszystkich 
serwisach zdjęcia połamanych jak zapałki 
drzew. Skala zniszczeń w lesie jest ogrom-
na, widoki chwytają za serce, z drugiej zaś 
uczą pokory wobec potęgi żywiołu. Jedno 

B O RY  T U C H O L S K I E  T O 
J E D N O  Z   N A J W I Ę K S Z YC H 
S K U PI S K  L A S ÓW  S O S N OW YC H 
W   P O L S C E ,  W   Z N AC Z N E J 
C Z Ę Ś C I  WC H O D Z ĄC E  W   S K Ł A D 
O B S Z A RÓW  N AT U R A  20 0 0.
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Zbliż telefon i odczytaj film
 



wieku 12 lat Ksawery wraz z rodziną 
przeprowadza się do Łodzi. Tam, 
jako młodzieniaszek, opuszcza dom 

(ojca już nigdy więcej nie spotka), wpada w złe 
towarzystwo, handluje dragami, wozi się po 
mieście ze spluwą, generalnie schodzi na bar-
dzo, ale to bardzo złą drogę i nic nie wskazuje 
na to, że coś sensownego dla społeczeństwa 
może z niego jeszcze wyjść. Tu napadnie, tam 
ukradnie. Prawo sobie z nim nie radzi, rzuca 
chłopaka to do poprawczaka, to do rodziny 
zastępczej, ale na niewiele się to zdaje. 

Aż tu nagle Ksawery odkrywa muzykę. 
Strasznie imponuje mu, powiedzmy, Ryszard 
Rynkowski. Ksawery wsiąka w muzykę głę-
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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”.

WYOBRAŹCIE SOBIE TAKĄ HISTORIĘ. JEST SOBIE CHŁOPAK, DAJMY MU 
NA IMIĘ KSAWERY. KSAWERY PRZYCHODZI NA ŚWIAT W RZESZOWIE 
ALBO ŁAŃCUCIE, W RODZINIE BARDZO KONSERWATYWNEJ I ODDANEJ 
KTÓREMUŚ Z BOGÓW AŻ POZA GRANICE ROZSĄDKU, NA DODATEK 
JAKO ÓSME Z CZTERNASTU DZIECI. ALE TO NIC NIE ZNACZY.

 Z
D

JĘ
CI

E 
A

U
TO

R
A

: M
O

N
IK

A
 S

ZA
ŁE

K

biej i głębiej, sam uczy się gry na instrumen-
tach, nawet czasami zdarzy mu się wślizgnąć 
ukradkiem na zajęcia w prestiżowej akademii 
muzycznej. Wychodzi na prostą, aż dochodzi 
na szczyt – w wieku 25 lat podpisuje kontrakt 
z nikim innym jak menedżerem samego 
Rynkowskiego, a dzięki temu chwilę później 
z dużą wytwórnią muzyczną. Kariera stoi 
otworem. Przyjmując swoje imię jako przy-
domek artystyczny, Ksawery przenosi się do 
Warszawy i zamierza szturmować sceny, choć 
zgodnie z duchem czasu menedżerowie i pra-
cownicy wytwórni każą mu śpiewać jakieś 
kiepskawe R'n'B, którego on w ogóle nie czuje. 
Na rynku ukazuje się pierwsza płyta Ksawere-
go, ale nie interesuje się nią nawet pies z kula-
wą nogą. Największy sukces? Wytwórnia wy-
pycha jeden z numerów z albumu na ścieżkę 
dźwiękową do całkiem udanego filmu.

I to w zasadzie tyle, ale przychodzi rok 
1999. Dochodzi do niemal śmiertelnego 
wypadku samochodowego, a Ksawery wy-
budza się ze śpiączki trzy miesiące później 
tylko po to, żeby dowiedzieć się, że stracił 

ZDJĘCIA Mat. Prasowe
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pem” to „Please Don't Be Dead”. Na koniec 
zamień przydomek artystyczny „Cudowny 
Białasek” na „Fantastic Negrito” i otrzy-
masz najprawdziwszą historię zadziwiające-
go i porywającego artysty. 

ENGLISH

FANTASTIC WHITE GUY

Imagine a story about a boy named Ksawery. 
Ksawery is born in Rzeszów or Łańcut, to a very 
conservative and extremely religious family, as the 
eighth out of fourteen children. But this doesn’t 
mean anything.

When he is 12, Ksawery moves with his family 
to Łódź. As a young lad, he leaves his house 
(never to see his father again), begins mixing 
up with the wrong crowd, sells drugs, goes 
around the city with a gun, goes astray in 
general, and the chance that he may become 
a law-abiding citizen again one day is very re-
mote. He robs and steals. The law is helpless; 
Ksawery is sent to a juvie, a foster home, but 
this is no good. 

All of a sudden, Ksawery discovers music. 
He looks up to, let’s say, Ryszard Rynkows-
ki. Ksawery really gets into music, learns to 
play instruments, even sometimes sneaks 
into classes in a prestigious music acad-
emy. He gets straight and makes it to the 
top – when he is 25, he concludes a contract 
with Rynkowski’s manager and, some time 
later, with a huge record label. The world 
of music is wide open. With his name as his 
nickname, Ksawery moves to Warsaw and 
plans to bring the house down even though 
his managers and record label make him sing 
poor R’n’B, which isn’t his cup of tea. His first 
album comes out, but nobody buys it. His 
biggest success? One of his songs is used as 
soundtrack to quite a good film.

And that’s it. It’s 1999. Ksawery has an 
almost fatal car accident and comes out of 
coma three months later only to realise that 
he can’t move his hands. He has to undergo 
a hard and tedious physical therapy. Before 
he leaves the hospital, he gets a letter from the 
record label, which terminates his contract. 
It’s bad, because that’s the end of his dreams 
about music, but also good, because that’s 
the end of frustration over his unsuccessful 
career. Ksawery can’t move his hands, so he 
watches other people feed him and wipe his 
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władzę w rękach. Czeka go ciężka i mozolna 
fizjoterapia, a jeszcze zanim opuści szpital, 
przychodzi pismo z wytwórni – zrywają 
z nim kontrakt. To źle, bo to koniec marzeń 
o muzyce, ale to też dobrze, bo to koniec fru-
stracji nieudaną karierą. Ksawery nie może 
ruszać rękami, obserwuje zatem, jak inni lu-
dzie go karmią i podcierają mu tyłek. To tro-
chę zmienia jego optykę – jak sam twierdzi, 
został nawrócony z narcyzmu. Po wyjściu 
ze szpitala i odzyskaniu władzy w rękach 
radzi sobie jak może – trochę gra tu i tam, 
prowadzi też nielegalny, choć bardzo docho-
dowy klub nocny w starym lofcie na obrze-
żach Warszawy. Aż w końcu rzuca wszystko 
w cholerę, wyprzedaje cały sprzęt muzycz-
ny, jaki posiada, i wraca do Łodzi, żeby zało-
żyć rodzinę. Ma kawałek działki, hoduje tam 
marchewkę, ziemniaki i marihuanę. 

Życie płynie, Ksaweremu rodzi się nawet 
syn. Sam Ksawery poświęca się ojcostwu, ale 
pewnego wieczora, kiedy zostaje sam z nie-
mowlęciem, trafia go szlak – dziecko płacze 
i płacze, zwyczajowe sztuczki nie działają. 
Zdesperowany Ksawery sięga pod kanapę, 
gdzie leży zakurzona gitara – ostatni instru-
ment, jakiego nie sprzedał. Stroi, uderza 
w akord – niespodziewanie syn się rozpromie-
nia. Ksawery gra mu najpierw coś Beatlesów, 
a potem, przerażony powrotem do muzyki, 
wciąga się dalej. Uruchamia małą galerię 
sztuki, dziwną jak on, z nagimi barmankami 
i 80-latkami opowiadającymi o nazistach, ale 
w tle jest cały czas on grający na fortepianie. 
Aż w końcu – namówiony przez znajomych – 
wraca do muzyki na dobre. Przyjmuje nowy 
przydomek artystyczny – Cudowny Białasek 
– i szturmuje sceny w kraju i na świecie swoim 
niezwykle przebojowym połączeniem bluesa, 
soulu, rocka, R'n'B, hip-hopu i wszystkiego, 
co mu się nawinie pod rękę. Sporo w tym 
retro, ale równie dużo nowoczesności. Kie-
dy Ksawery jest już po czterdziestce, żadna 
wytwórnia nie jest w stanie mu się oprzeć, ale 
teraz to on ustala zasady. To działa. Nagrywa 
pierwszą płytę zatytułowaną „Cudowny Bia-
łasek”, potem kolejną: „Ostatnie dni Łodzi”, 
za którą zdobywa Grammy. A w 2018 roku 
ukazuje się album „Nie bądź trupem”, chyba 
jeszcze lepszy niż „Ostatnie dni”. Ksawery 
triumfuje, a ludzie na całym świecie oklasku-
ją fenomenalnego artystę.

Wyobraziłeś sobie taką historię? Super. 
Teraz zamieńmy fikcję w prawdę. Podmień 
więc „Ksawery” na „Xavier” (możesz też 
dodać nazwisko Dphrepaulezz), Rzeszów 
albo Łańcut na Massachusetts, Łódź na 
Oakland, Warszawę na Los Angeles, Ryszar-
da Rynkowskiego na Prince'a. Zastąp tytuły 
płyt prawdziwymi: „Cudowny Białasek” to 
„Fantastic Negrito”, „Ostatnie dni Łodzi” to 
„The Last Days of Oakland”, a „Nie bądź tru-

ass. This changes his perspective – as he ad-
mits, he drops his narcissistic behaviour. Af-
ter he leaves the hospital and recovers hand 
movement, he makes do with what he has 
– he performs here and there and runs an il-
legal but profitable night club in an old loft on 
the outskirts of Warsaw. At last, he gives it all 
up, sells his music equipment and returns to 
Łódź to start a family. He has a plot, where he 
grows carrots, potatoes and marijuana. 

Life goes on, Ksawery even has a son. He 
is a dedicated father, but one evening, when 
he is with the baby alone, he hits the roof – 
the child is crying and crying, and he can’t 
help it. Desperate, he takes a dusty guitar 
from under the couch – the last instrument 
he hasn’t sold yet. He tunes it up and begins 
to play – his son suddenly smiles. Ksawery 
plays some Beatles’ songs and then, though 
afraid of coming back to music, keeps on 
playing. He sets up an art gallery, as strange 
as him, with naked bartenders and 80-year-
olds telling stories about Nazis, and him 
playing the piano in the background. And 
in the end – persuaded by his friends – he 
comes back to music for good. He takes on 
a new nickname – Fantastic White Guy – 
and thrills audiences in the country and 
abroad with his smashing combination of 
blues, soul, rock, R’n’B, hip hop, and a bit of 
everything else. It’s a little retro and modern 
at the same time. In his forties, all record la-
bels strive for a contract with him, but he is 
the one laying down the rules now. It works. 
He releases his first album entitled ‘Fantas-
tic White Boy’ and the next one, ‘The Last 
Days of Łódź’, for which he wins a Grammy 
Award. In 2018, his album ‘Please Don’t Be 
Dead’ comes out and it’s even better than 
‘The Last Days’. Ksawery enjoys his success, 
and people all over the world love him.

Have you imagined it? Great. Now, let’s 
replace fiction with facts. Replace ‘Ksawery’ 
with ‘Xavier’ (you can also add his surname, 
Dphrepaulezz), Rzeszów or Łańcut with 
Massachusetts, Łódź with Oakland, Warsaw 
with Los Angeles, Ryszard Rynkowski with 
Prince. Replace fictional titles with the real 
ones: ‘Fantastic White Guy’ is ‘Fantastic Ne-
grito’, ‘The Last Days of Łódź’ – ‘The Last 
Days of Oakland’. At the end, replace the 
nickname ‘Fantastic White Boy’ with ‘Fan-
tastic Negrito’, and you’ll get a true story of 
an amazing and brilliant artist. 

Z D E S PE ROWA N Y  K S AW E RY  S I Ę G A  P O D 
K A N A PĘ,  G D Z I E  L E Ż Y  Z A K U R Z O N A 
G I TA R A  –  O S TAT N I  I N S T RU M E N T, 
JA K I E G O  N I E  S PR Z E DA Ł . 
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POJECHAŁEM NA BELWEDERSKĄ DO KINO ŚWIAT I W PUSTYM KINIE, TYLKO DLA MNIE, WYŚWIETLILI 
„303. BITWA O ANGLIĘ”. W ROLI JANA ZUMBACHA IWAN RHEON, GWIAZDA GRY O TRON, NIEZAPOMNIANY 
RAMSAY BOLTON. KIEDYŚ, DAWNO TEMU, MARZYŁEM O TYM, ŻEBY O POLSKIEJ HISTORII ZROBILI FILM 
AMERYKANIE. ŻEBY BYŁ PORYWAJĄCY, WZRUSZAJĄCY, CIEKAWY I ŻEBYM PRZEŻYŁ GO DLATEGO, ŻE JEST 
DOBRYM FILMEM, A NIE DLATEGO, ŻE JEST O KATYNIU… DWA DOSKONAŁE FILMY O HISTORII PAMIĘTAM: 
„POPIÓŁ I DIAMENT” O WYKLĘTYCH I „POTOP” O SZWEDZKIEJ OKUPACJI. NO I DOCZEKAŁEM SIĘ.
TEKST Grzegorz Kapla  ZDJĘCIA Tomasz Krupa

JAK WYGRALIŚMY 
BITWĘ O ANGLIĘ

J A K  W Y G R A L I Ś M Y  B I T W Ę  O  A N G L I Ę

Kiedy zgasły światła, zrozumiałem, że jest dobrze. 
A druga, że to dzięki temu, że nie ma w tym obrazie 
patosu. Kiedy samolot uderza w klify, widzisz to jak 
inny pilot, tylko ułamek sekundy. Nie ma sztuczek, nie 
ma slow motion. Widzisz ten moment i myślisz „Jak 
to? Tylko tyle jest warte ludzie życie”?
Michael Paszko, producent filmu „303. Bitwa o Anglię”: 
Od początku wiedzieliśmy, że robimy film dla szerokiej 
publiczności, który będzie wyświetlany w ponad 40 kra-
jach na całym świecie. Wiedzieliśmy, że trafi również do 
widzów, którzy nie będą do końca wiedzieli, czym była 
Bitwa o Anglię. Dla nich to będzie kolejny film o samo-
lotach i męskiej przyjaźni. W tej sytuacji nie mogliśmy 
zrobić filmu dokumentującego tylko historię Polaków. 
Chcieliśmy pokazać Bitwę o Anglię oraz ogromny wkład 
Polaków w jej wygranie, tak jak niegdyś Steven Spielberg 
pokazał lądowanie wojsk w Normandii przez pryzmat 
głównego bohatera - szeregowca Ryana. Dzięki jego oso-
bistej historii widzowie na całym świecie usłyszeli o naj-
większej operacji desantowej w historii wojen.

Od razu wiedzieliście, że chcecie, żeby zagrały gwiazdy? 
Tak, aczkolwiek braliśmy pod uwagę różne scenariusze. 
Prawa rynku filmowego są twarde, musieliśmy liczyć się 
z tym, „co rynek kupi i co oferuje”. 

Czekaliście aż „Gra o tron” przyniesie sławę Iwanowi 
Rheonowi?
Absolutnie nie. Wiedzieliśmy, że o tym, czy dystrybuto-
rzy na świecie kupią film i czy odniesie on sukces, w dużej 
części decyduje obsada. Często produkcje z pięknym sce-
nariuszem, ale małym budżetem, nie pozwalającym na 
to, żeby zatrudnić znanych aktorów, nie maja siły przebi-
cia, stąd tyle porażek. Prawda jest taka, że to aktor sprze-
daje film. Więc musieliśmy mieć gwiazdy. Aczkolwiek 
muszę przyznać, że nasi polscy aktorzy, młode pokole-
nie - Marcin Dorociński, Filip Pławiak, Adrian Zaremba 
- w żaden sposób nie odstawali. Trzymają poziom, o czym 
wkrótce będzie można się przekonać na dużym ekranie. 

Ale ta opowieść toczy się przez pryzmat jednego 
bohatera. Widz musi mieć szansę, żeby się na niej 
skupić. Jeśli mamy 30 bohaterów, z nikim się nie 
zdąży identyfikować. 
Absolutnie tak. Takie było założenie. 

Z tego względu ci polscy aktorzy muszą być na drugim 
planie. Hurricane jest samolotem, w którym jest jeden 
pilot. To była ważna decyzja, kto zagra tę główną rolę. 
Mieliśmy listę aktorów. Iwan był jednym z naszych trzech 
typów. Należy zaznaczyć, że dostępność gwiazd z reguły 
jest bardzo limitowana, co też jest częstym problemem 
wielu producentów, szczególnie w produkcjach takich, 
jak nasza, gdzie wierne oddanie historii łączy się bezpo-
średnio z różnymi czynnikami, na przykład porą roku. 
W tym przypadku oba te elementy zagrały i padło na 
Iwana, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, choć na po-
chwałę zasługuje gra Marcina Dorocińskiego, jak również 
i Milo Gibsona, który zagrał fenomenalnie, wcielając się 
w rolę Johna Kenta, dowódcy Dywizjonu 303.

Na świecie film będzie wyświetlany jako „Hurricane”? 
Tak, w  Polsce zdecydowaliśmy się  zmienić tytuł na 
polski „303. Bitwa o  Anglię”, kojarzący się bardziej 
z Dywizjonem 303, który jest „brandem” rozpoznawal-
nym przez każdego Polaka.

Jak ty się znalazłeś w tym przedsięwzięciu? To był 
twój pomysł?
„303 Bitwa o Anglię” to projekt wspólny, na który pracowa-
liśmy razem z moimi partnerami biznesowymi Krystianem 
Kozłowskim, Mattem Whyte’em oraz Robertem Chadajem. 
Krystian zaszczepił w nas pomysł, każdy z nas do projektu 
wniósł coś innego. Wywodzimy się z rodzin o bardzo moc-
no patriotycznych korzeniach. Dziadkowie jednego z nas 
walczyli pod Monte Cassino, po czym wraz z armią Andersa 
znaleźli się w Anglii, przodkowie innych służyli z kolei 
w oddziałach Armii Krajowej. Ich wspomnienia i opowieści 
oraz nasza fascynacja historią polskich lotników w bitwie 



o Anglię, zmotywowała nas do działania, żeby 
pokazać tę piękną historię całemu światu. 

Piszą, że nasz film jest brytyjski. To pew-
nym stopniu jest prawda, natomiast większość 
z nas ma polskie korzenie i  mówi po polsku. 
Ja wychowywałem się w Polsce i w Stanach 
Zjednoczonych, zaś moi wspólnicy w Wielkiej 
Brytanii. Produkcja „303. Bitwa o Anglię” to 4 
lata naszej pracy, licząc od powstania pomysłu 
do jego realizacji. To 25 wersji scenariusza oraz 
dziesiątki spotkań w poszukiwaniu potencjal-
nych inwestorów, którzy widzieliby wielkie 
możliwości w produkcji o polskich lotnikach. 
Jest to film, który powstał w stu procentach 
za środki własne oraz środki pochodzące 
z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. 
Niestety nikt w Polsce nie był zainteresowany 
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wsparciem produkcji o swoich bohaterach, 
mimo tego, że tak się dużo o tym mówi…  

A próbowaliście?
Oczywiście. 

Może dlatego, że ostatnimi czasy nie 
mieliśmy szczęścia do historycznego kina, 
wychodziły nam słabe filmy. 
Mam trochę inną teorię na ten temat. Nasz film 
to produkcja międzynarodowa, o Polakach, 
z  budżetem bliskim 10 milionów dolarów, 
utytułowanym reżyserem, doborową obsadą 
oraz ponad 600 ujęciami VFX . Czegóż więcej 
chcieć? Czyż nie takie projekty powinniśmy 
wspierać, pokazujące dokonania oraz czczące 
pamięć ludzi tamtych czasów? 

Dziś, będąc już w przededniu premiery, za-
uważam wzrost zainteresowania przedsięwzię-
ciem. Kilka dni temu patronat honorowy nad 
filmem objął Prezydent RP, zaś wczoraj Minister 
Kultury oraz Minister Spraw Zagranicznych. 

Na premierze w Warszawie spodziewamy 
się ponad 1100 gości, wśród nich będą również 
się potomkowie naszych dywizjonistów, Hubert 
Zumbach, Filip Feric, Witold Urbanowicz czy 
rodzina Stanisława Skalskiego, na co dzień 
wszyscy mieszkający za granica. Niektórzy 
z nich już wcześniej zaszczycili nas swoja obec-
nością na planie zdjęciowym, w sumie 27 osób 
z rodzin naszych bohaterów. Mieli okazję zoba-
czyć, jak powstaje film, a niejednokrotnie służy-
li nam radą, za co jesteśmy ogromie wdzięczni. 
To był dla nas wszystkich bardzo szczególny 
i emocjonalny dzień.

Nie jest łatwo zdobyć tyle samolotów, 
żeby wyposażyć dywizjon.  
Tak, to był faktycznie duży problem. 
Spitfire’ów przetrwało dużo więcej niż Hawker 
Hurricane’ów, mimo to na planie mieliśmy je-
den z dziewięciu wciąż latających samolotów 
na całym świecie. Ta niezwykle wymagająca 
maszyna była pilotowana przez kilkukrotnego 
mistrza Red Bull Races, dzięki czemu akroba-
cje w powietrzu były na najwyższym poziomie.

W czasie walk pilot latał do każdego ujęcia?
Skorzystaliśmy z różnych technik kręcenia, 
od tradycyjnych po innowatorskie, umiesz-
czając kamery na samolotach, uzyskując 
tym samym wiele ciekawych ujęć z każdej 
możliwej perspektywy.

Zbudowaliście też całe lotnisko?
Lotnisko było autentyczne, z czasów II woj-
ny światowej. Nie stacjonował tam co praw-
da Dywizjon 303, ale były inne dywizjony. 
Oczywiście musieliśmy zbudować scenografę 
tak, aby wiernie odwzorować tamtą epokę i wy-
darzenia. Postawiliśmy sobie za punkt honoru, 
aby lokalizacje były prawdziwe. Było ich ponad 
50, każda ze swoją historia. W niektórych miej-
scach nie musieliśmy nawet niczego zmieniać. 

Pokazaliście, że można duży film zrobić za 
pieniądze mniejsze niż w Hollywood.  Wasza 
wartość w filmowym świecie poszła w górę. 
Mam nadzieje, że tak się stanie. Faktycznie wy-
produkowanie filmu historycznego z tak dużą 
liczbą efektów komputerowych jest nie lada 
wyzwaniem. Wydaliśmy na film prawie 10 mln 
dolarów, z czego 1/3 to efekty. Dla porównania 
„Dunkierka” miała budżet 100 mln dolarów. 

Film zaczyna się od tego, że Iwan podnosi 
z ziemi polski sztandar, a kończy tym, jak 
brytyjskie flagi leżą na ulicy po paradzie 
zwycięzców. 

WS P OM N I E N I A  I   OP OW I E Ś C I  OR A Z 
N A S Z A  FA S C Y N AC JA  H I S T OR I Ą 

P OL S K IC H  L O T N I KÓW  W   B I T W I E 
O   A N GL I Ę,  Z MO T Y WOWA Ł A  N A S 

D O  DZ I A Ł A N I A ,  Ż E BY  P OK A Z AĆ  T Ę 
PI Ę K N Ą  H I S T OR I Ę  C A Ł E M U  Ś W I AT U. 
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Tak, ta scena ma wymiar symboliczny, to ta słynna para-
da, na którą nie zostali zaproszeni polscy żołnierze, zaś 
polscy lotnicy mogli w niej uczestniczyć jako jedni z licz-
nych pilotów Królewskich Sił Powietrznych. Ostatecznie 
w geście solidarności nie wzięli w niej udziału.

ENGLISH

HOW WE WON THE BATTLE OF BRITAIN

I went to Kino Świat on Belwederska Street and watched 
‘Hurricane: Squadron 303’ in the empty cinema. With Iwan 
Rheon, the star of Game of Thrones, unforgettable Ramsay 
Bolton, as Jan Zumbach. I dreamed that Americans make a film 
about Polish history – a gripping, moving, and thrilling one, 
so that it affects me because it’s good, and not because it’s 
about Katyń… I remember two perfect historical films: ‘Popiół 
i diament’, about the cursed soldiers, and ‘Potop’, about the 
Swedish occupation. And here is the next one.

When the lights went out, I realised it was good. 
Another advantage is that the film isn’t full of pathos. 
You see a plane hitting the cliff in a flash, from 
a perspective of another pilot. There are no tricks, no 
slow motion. You see that and think, ‘How come that’s 
how much human life is worth?’
Michael Paszko, Producer of ‘Hurricane: Squadron 303’: 
We knew from the very beginning that we were making 
a film for the mass audience, which would be shown in 
over 40 countries all over the world. We were also aware 
that it would be watched by people who didn’t know what 
the Battle of Britain was. For them, it will be another film 

about planes and male friendship. In these circumstances, 
we couldn’t make a film documenting solely the history of 
Poles. We wanted to show the Battle of Britain and a huge 
contribution of Poles just like Steven Spielberg once 
showed the landing of armed forces in Normandy through 
the lens of one hero – Private Ryan. Through his personal 
story, people all over the world heard about the greatest 
parachute operation in history.

Did you plan to take on top actors? 
Yes, but we considered various scenarios. Market has its 
own tough rules, and we had to take into account ‘what 
sells and what the market offers.’ 

Did you wait for Iwan Rheon to become famous thanks 
to ‘Game of Thrones’?
Absolutely not. We knew that it largely depends on the cast 
whether distributors buy the film and whether it achieves 
success. It often happens that productions with a beautiful 
screenplay but a small budget which doesn’t allow for tak-
ing on famous actors don’t stand a chance of success. The 
truth is that actors sell the film. So we had to have stars. 
But I must admit that our Polish actors, the young genera-
tion – Marcin Dorociński, Filip Pławiak, Adrian Zaremba 
– did a great job, too. They’re very talented, which you’ll 
soon have a chance to see for yourself. 

This story is told through the lens of one hero. The 
audience must focus on him. If there are 30 characters, 
it’s impossible to identify with someone. 
Of course. That was our assumption. 
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Therefore, the Polish actors had to be in 
the background. Hurricane is a one-pilot 
plane. The choice of the lead actor was an 
important decision. 
We had a list of actors. Iwan was one of three 
actors we considered for the role. Bear in 
mind that the availability of stars is usually 
very limited, which is a common problem of 
producers, especially in such productions like 
this, where faithful presentation of history 
requires taking into account a variety of fac-
tors, for example, season of the year. We were 
lucky to get Iwan although the performance 
of Marcin Dorociński and Milo Gibson, who 
did great as John Kent, the commanding of-
ficer of the 303 Polish Fighter Squadron, was 
also remarkable.

The official name of the film will be 
‘Hurricane’?
Yes, but we decided to change the Polish title 
into ‘Hurricane: Squadron 303’, more asso-
ciated with the 303 Polish Fighter Squadron, 
which is ‘a brand’ recognised in Poland.

How did you become involved in the 
project? Was it your idea?
 ‘Hurricane: Squadron 303’ is a common proj-
ect, on which I worked with my business part-
ners: Krystian Kozłowski, Matt Whyte and 
Robert Chadaj. Krystian came up with the 
idea for the film, and each of us brought some-
thing else to the project. We were born to very 
patriotic families. Our grandfathers fought 
in Monte Cassino and came to England with 
Anders’ Army; our ancestors were soldiers in 
the Home Army. Their memories and stories 
and our fascination with the history of Polish 

pilots in the Battle of Britain motivated us to 
show that beautiful story to the whole world. 

Some say our film is British. It’s true to 
some extent, but most of us have Polish roots 
and speak Polish. I grew up in Poland and 
the United States, while my partners – in 
Great Britain. The production of ‘Hurricane: 
Squadron 303’ took 4 years in total. We had 25 
screenplay versions and dozens of meetings in 
search for prospective investors, who would 
see great opportunities of the production 
about Polish pilots. This film was financed 
from our own funds and funds from Great 
Britain and the United States. Unfortunately, 
nobody in Poland wanted to support the pro-
duction about Polish heroes even though it’s 
a well-known and popular story…

Did you try?
Of course. 

Maybe that’s because our historical 
productions have been rather poor 
recently…
My theory is a bit different. Our film is an 
international production, about Poles, with 
a budget of almost USD 10 million, a titled di-
rector, a famous cast, and more than 600 VFX 
shots. What more do you need? Isn’t it a kind 
of project one should support – a project that 
shows accomplishments and honours the 
memory of those people?

Now, shortly before the premiere, I’m no-
ticing a greater interest in the project. The 
President of the Republic of Poland took pa-
tronage over the film a few days ago, while 
the Minister of Culture and the Minister of 
Foreign Affairs did that yesterday. 

We’re expecting 1100 guests at the film 
premiere in Warsaw, including descendants 
of the Squadron pilots – Hubert Zumbach, 
Filip Feric, Witold Urbanowicz – and the 
family of Stanisław Skalski, who live abroad. 
Some of them had already visited us on the 
set – 27 family members of our heroes in to-
tal. They had a chance to see how the film was 
made and they provided us with some advice, 
which we are grateful for. It was a special and 
emotional day for all of us.

It’s not easy to get enough planes to equip 
a squadron.
That was a serious problem indeed. Although 
more Spitfires than Hawker Hurricanes 
survived the war, on the set we had one 
of the nine operating planes in the world. 
This extremely demanding machine was 
piloted by a  multiple champion of Red 
Bull Races, and all aerial acrobatics were 
top-class.

Did the pilot have to fly around to take 
shots during the fights?
We used various shooting techniques, tradi-
tional and innovative ones. We put cameras 
on the planes to get spectacular shots from 
all perspectives.

Did you build the whole airport as well?
The airport was genuine, from the Second 
World War. The 303 Polish Fighter Squadron 
wasn’t stationed there, but other squadrons 
were. Of course, we had to build the set in 
a way so as it reflected that era and the events. 
It was our point of honour to shoot in genuine 
locations. There were over 50 of them, and 
each one had its own story. In some places, 
we didn’t need to change anything. 

You’ve shown that it’s possible to make 
a big film for less money than Hollywood 
productions need. Your value in the film 
industry has increased. 
I  hope so. Making a  historical film with 
a large number of special effects is indeed 
a huge challenge. We spent almost USD 10 
million on its production, 1/3 of which on 
special effects. For comparison, the budget 
of ‘Dunkirk’ was USD 100 million. 

The film begins with a scene in which Iwan 
picks up a Polish flag and ends with British 
flags lying on the street after the victory 
parade. 
Yes, that scene has a symbolic meaning – it’s 
the famous parade to which Polish soldiers 
weren’t invited, while Polish pilots could 
participate in it among pilots of the Royal 
Air Force. In the end, they refused to take 
part in the parade as a gesture of solidarity. 
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początku miałam mieszane odczucia. Raził mnie 
język, ale mówili z sensem. Nauczyciele ich nu-
dzą, bo są bez pasji. Trudno się z tym nie zgodzić. 

Nie trzeba być ekspertem, żeby dostrzec, że wielu z nich 
poszło do szkoły, bo nie za bardzo wiedzieli, co mają 
z sobą zrobić. A nauczanie to wcale nie łatwa rzecz. Nie 
wystarczy mieć wiedzę, trzeba ją jeszcze umieć przeka-
zać. Wytłumaczyć zawiłe teorie, zainteresować. Jeden 
z chłopaków rzucił pomysł: „A może powinni nas uczyć 
youtuberzy?”. Odruchowo zanegowałam, ale młody 
nie odpuszczał. Pokazał mi autora kanału SciFun, któ-
ry wziął cukier w kostkach, młotek i wszedł z tym do 
ciemni. Chwilę później kamera na podczerwień zareje-
strowała błysk, pojawiający się w momencie uderzenia 
narzędzia. Youtuber tłumaczył tryboluminescencję. 
Pod filmikiem było prawie półtora tysiąca komentarzy. 
Okazuje się, że SciFun to tylko jeden z kanałów popula-
ryzujących naukę, z których korzystają polscy ucznio-
wie. Jest jeszcze kilku youtuberów objaśniających nauki 
ścisłe – Matemaks czy Matematikus. Karierę robi też 
kanał o nauce języka angielskiego. Gdyby się zatem nad 
tym zastanowić, pomysł z nauczycielami youtuberami 
wcale nie jest taki głupi. Z badań przeprowadzonych 
przez Brainly wynika, że w ten sposób wiedzę o świecie 

Z

zdobywa już połowa polskich uczniów. Najpopularniejsi 
influencerzy mają nawet po kilkaset tysięcy subskry-
bentów. Vlogerzy do perfekcji opanowali umiejętność 
tłumaczenia i pracy przed kamerą. Ogląda się ich z przy-
jemnością, bo nie są sztuczni, nie zakładają masek. Żyją 
tym, co robią. Problem w tym, że wielu Polaków, w tym 
nauczyciele, Internet i nowe technologie nadal traktują 
głównie jako źródło rozrywki. Tymczasem to przyszłość 
edukacji, od której nie ma już odwrotu. Lepiej zatem 
szybko się z nią zapoznać. 

ENGLISH 

TRENDY TEACHER

It’s been a long time since I heard so much criticism of teachers. 
Perhaps because it’s been a long time since I talked with teenagers.

I had mixed feelings about it at first. I didn’t like their lan-
guage, but they arguments made sense. Teachers bore 
them because they lack passion. It’s hard to disagree. It 
doesn’t take an expert to see that many of them became 
teachers simply because they didn’t know what else to 
do. But teaching isn’t a piece of cake. Knowledge isn’t 
enough when you don’t know how to share it; how to ex-
plain complicated theories, arouse interest. One of the 
boys came up with an idea, ‘Perhaps YouTubers should 
teach us.’ I instinctively disagreed, but he didn’t give up. 
He showed me the author of SciFun channel, who took 
sugar lumps and a hammer and went into a darkroom. 
A moment later, the infrared camera registered a flash 
when he hit the sugar with the tool. The YouTuber was ex-
plaining the phenomenon of triboluminescence. There 
were almost a thousand and a half comments under the 
video. It turns out that SciFun is only one of channels on 
science that Polish students watch. There are also a few 
other YouTubers talking about science – Matemaks 
or Matematikus, for example. A channel on learning 
English is also highly popular. If you give some thought 
to it, the idea with YouTuber teachers isn’t so silly after 
all. According to Brainly studies, almost half of Polish 
students use videos to study. The most popular influ-
encers have up to a few hundred thousand subscribers. 
Vloggers have perfected the ability to explain, describe 
and perform before a camera. It’s a pleasure to watch 
them as they aren’t fake and they don’t pretend any-
thing. They love what they do. The problem is that a lot 
of Poles, including teachers, still regard the Internet and 
new technologies mostly as a source of entertainment. 
Meanwhile, this is the future of education, and there’s no 
turning back. And we’d better learn to use it. 

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, 
ale unika ludzi, którzy mówią bez końca. Jest 
też uzależniona od newsa i książek. Nie lubi 
marnować czasu i brzydzi się plotami.

TRENDY   
    NAUCZYCIEL
DAWNO NIE NASŁUCHAŁAM SIĘ TYLU KRYTYCZNYCH 
UWAGA POD ADRESEM NAUCZYCIELI. MOŻE DLATEGO, 
ŻE DAWNO NIE ROZMAWIAŁAM Z NASTOLATKAMI.
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W JEJ ŻYCIU KONIE BYŁY OBECNE OD URODZENIA. ZA 
SPRAWĄ DZIADKA, KTÓRY KOCHAŁ TE ZWIERZĘTA 
I STARAŁ SIĘ ZARAZIĆ WNUCZKĘ TĄ MIŁOŚCIĄ. 
I UDAŁO MU SIĘ , CHOĆ BAKCYL JEŹDZIECTWA, 
ZASIANY W DZIECIŃSTWIE, KILKANAŚCIE LAT SPĘDZIŁ 
GDZIEŚ W PODŚWIADOMOŚCI, BY NIESPODZIEWANIE 
ODRODZIĆ SIĘ PARĘ LAT TEMU. „WYSTARCZYŁO, ŻE 
RAZ WSIADŁAM NA KONIA I JUŻ BYŁO PO MNIE”, 
ŚMIEJE SIĘ MAŁGORZATA SPRENGEL, WŁAŚCICIELKA 
KONIA FARYSA, OD ROKU PROWADZĄCA UNIKATOWĄ 
W SKALI POLSKI DZIAŁALNOŚĆ JUBILERSKĄ.

L U D Z I E  /  P E O P L E

PRZYJAŹŃ 
I INSPIRACJA

TEKST Maciej Bąk   ZDJĘCIA Mat. Prasowe



ałgosia jest jednocześnie produ-
centką biżuterii, jej marketin-
gowcem, PR-owcem i  modelką. 

Na szyi ma łańcuszek, na który składają 
się dwa miniaturowe srebrne strzemiona. 
Kształt strzemion mają również kolczyki 
w  jej uszach. Wśród produktów jest też 
na przykład łańcuszek na wzór wędzidła 
– narzędzia służącego do przekazywania 
koniowi sygnałów. Bo właśnie jeździectwo 
jest inspiracją jej twórczości, która powsta-
ła z potrzeby chwili. „Chciałam po prostu 
zrobić coś ładnego dla siebie. Wprawy 
w fachu nie miałam żadnej, ale w rodzinie 
mam osoby z jubilerskim doświadczeniem. 
Wzięłam więc trochę sreber, przetopiłam 
je i zaczęłam kombinować”, opowiada wła-
ścicielka .Farys.Design. Kiedy pojawiła się 
na zawodach w swojej biżuterii, wszystko 
zadziało się bardzo szybko. Znajomi i przy-
jaciele zaczęli prosić o zrobienie czegoś po-
dobnego dla nich. Próśb było tyle, że w gło-
wie Małgosi zrodził się pomysł: „A może 
zrobić z mojego hobby coś więcej?”.

W dzisiejszej modzie masowej, szcze-
gólnie widać to wśród młodych osób, panu-
je dosłowność. Jeżeli chcemy mieć gadżet 
związany z jeździectwem, wybieramy sobie 
fikuśne kolczyki z najlepiej różowym koni-
kiem, a jeśli ma na głowie róg jednorożca, 
to tym lepiej. Małgorzata Sprengel postano-
wiła to przełamać. Wśród pasjonatów jeź-
dziectwa zachwyt budzą mniej oczywiste 

P R Z E Z  RO K  I S T N I E N I A 
. FA RY S . D E S I G N . 
J E Ź D Z I E C K Ą  B I Ż U T E R I Ę 
P O Z N A Ł A  C A Ł A  P O L S K A . 
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drobiazgi, przedmioty – jak wędzidła – któ-
re przeciętnemu zjadaczowi chleba mogą 
się nawet nie skojarzyć z tą dyscypliną, ale 
wśród ludzi z  branży wywołują zachwyt. 
„Koników więc u mnie nie uświadczycie, 
zostawiam to młodszym pokoleniom, z ma-
łym wyjątkiem – kształt konia mają moje 
zawieszki do toreb, ale proszę zobaczyć, 
jak to idealnie pasuje!”.

Inspiracją Małgosi jest Farys. Farys 
to siedmioletni koń wyścigowy, z piękną 
historią ojca i dziadka, którzy byli czem-
pionami czystej krwi arabskiej, z korze-
niami w Janowie i Białce. Sam Farys łączy 
krew arabską z  gorącą krwią angielską, 
co widać po jego temperamencie. Dlatego 
Małgosia wybrała jako dom dla niego od-
daloną 18 kilometrów od Trójmiasta staj-
nię w  Lisewcu. To piękna leśna okolica, 
otoczona jeziorami, idealne miejsce, gdzie 
charakterny koń może wyszaleć się ze 
swoją właścicielką. Farys odegrał ogrom-
ną rolę w życiu Małgorzaty Sprengel. To 
przy nim poczuła, że przechodzi pozytyw-
ną przemianę. To on zainspirował ją do 
tego, by życie zacząć pchać w innym kie-
runku. Do tej pory zajmowała się głównie 
rachunkowością, prowadząc biuro. Dziś – 
choć dotychczasowej działalności nie po-
rzuciła – jej myśli są skupione na tym, co 
było jej przeznaczone, czyli jeździectwie 
i realizowaniu jubilerskiej pasji. 

Przez rok istnienia .Farys.Design. jeź-
dziecką biżuterię poznała cała Polska. 
Małgosia jeździ z nią po najważniejszych 
zawodach w kraju, jej wyrobami zaczęła 
interesować się zagranica. Wszystko dzie-
je się w zaskakująco szybkim tempie. Kto 
wie, gdzie właścicielka Farysa będzie za ko-
lejny rok. Pewne jest jednak to, że nieważne 
ile miałaby pracy i zamówień, dla niej zaję-
ciem numer jeden pozostaną długie wypra-
wy ze swoim ulubieńcem po kaszubskich 
lasach. Bo przyjaźń z żywą inspiracją nale-
ży skrupulatnie pielęgnować.  

ENGLISH

FRIENDSHIP AND INSPIRATION

Horses have been a part of her life since she 
was born thanks to her grandfather, who loved 
these animals and wanted to pass down his 
passion to his granddaughter. He succeeded 
although her passion for horse-riding needed 
several years to germinate and to revive 
suddenly a few years ago. ‘It was enough 
to get on a horse once and that’s it,’ laughs 
Małgorzata Sprengel, the owner of Farys, 
running a unique jewellery business.

Małgosia makes jewellery, deals with mar-
keting and PR, and is a  model. She is 
wearing a chain with two miniature sil-
ver stirrups and stirrup-shaped earrings. 



Her products also include, for example, 
a chain in the shape of a bit – a tool that en-
ables a rider to cue a horse. Horse-riding 
is her inspiration, but her adventure with 
jewellery began by chance. ‘I simply want-
ed to make something nice for myself. 
I hadn’t done this before, but some mem-
bers of my family have some experience 
in jewellery making. So I took some silver, 
re-melted it and began to experiment,’ 
says the owner of .Farys.Design. When 
she appeared at a  competition wearing 
self-made jewellery, everything hap-
pened very fast. Her friends began to ask 
her to make something similar for them. 
Małgosia got so many requests that she 
thought, ‘Perhaps I should turn my hobby 
into something more?’

Nowadays, mass fashion is straightfor-
ward, which particularly shows in young 
people. If someone wants to have a gadget 
related to horse-riding, they go for fancy 
earrings, preferably with a pink horse and, 
even better, a unicorn horn. Małgorzata 
Sprengel decided to change it. Horse-riding 
enthusiasts love less obvious accessories 
and objects, such as bits. An average per-
son wouldn’t even associate them with this 
discipline, but riders simply adore them. 
‘You won’t find any horses here, I’ll leave it 
to younger generations, with one exception 
– my bag charms are horse-shaped, but 
have a look – it’s a perfect match.’

Małgosia draws inspiration from her 
horse, Farys. Farys is a  seven-year-old 

racehorse, with a beautiful history of his 
father and grandfather, which were pure 
Arab champions from Janów and Białka. 
Farys himself has Arab and hot English 

blood, which you can tell by his temper-
ament. For this reason, Małgosia opted 
for a stable in Lisewiec, 18 kilometres of 
Tricity, located in a beautiful woodland 
scenery, surrounded by lakes, which 
makes it a  perfect place for the fiery 
horse and his owner. Farys has been very 
important in Małgorzata Sprengel’s life. 
He made her feel some positive changes 
coming, inspired her to change her atti-
tude and goals. So far, she had been run-
ning an accounting company. At pres-
ent, even though she didn’t quit her job, 
she can concentrate on her destiny and 
passions, that is horse-riding and jewel-
lery making. 

Within a year of its operation, .Farys.
Design. horse-riding jewellery has gained 
nationwide popularity. Małgosia pres-
ents it at the most important horse-riding 
events in Poland, and it has also attracted 
the attention of foreigners. It’s happen-
ing very fast. Who knows what the next 
year will bring to Farys’ owner. One thing 
for sure – regardless of how much work 
she has, or how many orders, long trips 
around Kashubian forests with her favou-
rite horse will always come first. Because 
the friendship with the source of inspira-
tion is too precious to lose. 
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MUNDIAL 
NA CHŁODNO

en mundial będzie mi się jawił jako seria rozcza-
rowań. Reprezentacja Polski to temat na osobną 
historię, może nawet na książkę (jestem pewny, 

że ktoś taką napisze, taką odsłaniającą kulisy) dla auto-
ra, który dostrzegł więcej, bo był na zgrupowaniach, tre-
ningach, widział relacje między piłkarzami, wreszcie był 
świadkiem wielu różnych wydarzeń. 

Ale rozczarowań było więcej. Od gry Argentyńczyków 
i męczarni Messiego skręcało najbardziej. Rumieniłem 
się też, kiedy Neymar zwijał się z bólu łącznie kilkanaście 
minut we wszystkich meczach. A typowałem go na króla 
strzelców, bo umiejętności ma kosmiczne. 

Szczęśliwie zwycięzcy, czyli dwóch finalistów, mo-
mentami zachwycali. Szczęśliwie w drodze do finału nie 
przegrali ani jednego meczu. Szczęśliwie mają też u siebie 
genialnych piłkarzy – Modrića i Mbappé – którzy z pew-
nością zostaną zapamiętani. Ale mundialowi w Rosji 
zabrakło jakości. Tylko kilka spotkań godnych zapamię-
tania to trochę za mało. Zbyt wiele natomiast spotkań 
średnich, żeby nie powiedzieć słabych. Ten mundial to 
kolejny dowód na to, że piłka klubowa zdystansowała tę 
reprezentacyjną, co jest fatalną wiadomością dla takich 
tradycjonalistów jak ja.   

T

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.

JUŻ PIERWSZEGO DNIA PO FINALE EMOCJE ZACZĘŁY 
POWOLI OPADAĆ. JESZCZE WTEDY BYŁA GĘSIA SKÓRKA 
W TRAKCIE TRANSMISJI POWITANIA PIŁKARZY 
Z FRANCJI I CHORWACJI. POTEM PRZYGASZONY UŚMIECH 
I ZAZDROŚĆ Z WIADOMYCH POWODÓW. I Z CZASEM 
ZMIENIA SIĘ PERSPEKTYWA… NA CHŁODNIEJSZĄ.

Mam też wątpliwości, czy rosnąca liczba goli padają-
cych ze stałych fragmentów gry to krok do przodu. Nie 
mam natomiast takich wątpliwości w przypadku goli 
samobójczych – aż 12 w mundialu. Źle się dzieje w pań-
stwie piłkarskim.

Królem strzelców został Harry Kane, który trzy z sze-
ściu bramek zdobył z rzutów karnych. To oczywiście nie 
jego wina, że z takim dorobkiem został królem, ale Just 
Fontaine, który w 1958 roku strzelił trzynaście goli, od-
chrząknąłby znacząco w reakcji na taki wynik. 

Za cztery lata mundial na przełomie listopada i grud-
nia. Nie będzie mowy o zmęczeniu sezonem. I dotyczyć 
to będzie wszystkich: Niemców, Hiszpanów, Brazylijczy-
ków, Argentyńczyków i… Polaków. 

ENGLISH

THE WORLD CUP - AFTER THE DUST 
HAS SETTLED

Only one day after the final, emotions began to cool down. We 
still felt a thrill of excitement as footballers from France and 
Croatia were greeted at their return. Then came a thin smile 
and feelings of jealously for obvious reasons. Now, after the 
dust has settled, we can look at it from a different perspective.

I will remember this World Cup as a series of disap-
pointments. The Polish national team is a separate 
story, or even a subject for a book (and I’m sure that 
someone will write it one day, from the backstage) 
for an author who has seen more as he participated 
in training camps and training sessions, saw the rela-
tionships among our footballers, and witnessed vari-
ous relevant events.

But there were many more disappointments. The 
worst one for me was Argentina and Messi’s hard-
ships. I also blushed when Neymar was wallowing on 
the ground in pain several minutes in all games in to-
tal. And I was rooting for him to be a top scorer as his 
skills are incredible.

Fortunately, the winners, that is the finalists, 
showed a lot. Fortunately, they didn’t lose a game on 
their way to the finals. Fortunately, they have brilliant 
footballers – Modrić and Mbappé – who will surely 
be remembered. But the World Cup in Russia lacked 
quality. A few memorable matches aren’t enough. 
There were too many average games, not to say poor. 
This shows that club football has outrun national 
teams, which is terrible news for such a traditional 
football fan as me.

I also wonder whether the growing number of set 
piece goals is a step forward. I have no doubt when it 
comes to own goals – as many as 12 at the World Cup. 
Something is terribly wrong in the world of football.

Harry Kane, who scored three out of six goals on pen-
alties, won the Golden Boot. It’s not his fault that this was 
enough to win, but Just Fontaine, who scored thirteen 
goals in 1958, would smile wryly at such a result. 

The next World Cup takes place at the turn of No-
vember and December. Tiredness after the season 
won’t be an excuse. For neither of teams: German, 
Spanish, Brazilian, Argentinian, nor… Polish. 
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omysł świetny, tylko że po trzech la-
tach partia rozpadła się i słuch o niej 
zaginął. Prawdopodobnie nie miała 

zbyt wielu członków i sympatyków.
Po prostu są rzeczy ważniejsze od Polski.  
Na przykład jedną z najważniejszych 

rzeczy w życiu jest mycie rąk. Statystycznie 
z powodu chorób brudnych rąk ginie na 
świecie więcej ludzi niż z powodu wojen 
i zamachów terrorystycznych. Gdyby lu-
dzie zwracali baczniejszą uwagę na hi-
gienę, byłoby mniej zakażeń i cierpienia. 
Moim zdaniem, gdyby partia „Mycie rąk 
jest najważniejsze” miała większość w na-
szym sejmie, Polska z pewnością byłaby 
zdrowsza i silniejsza. I pokonalibyśmy na 
Mundialu Senegal.

Dla wielu ludzi najważniejszy jest święty 
spokój. Żeby nikt ich nie pouczał, „w gary 
nie zaglądał” i żeby „wystarczyło do pierw-
szego i na łeb nie kapało”. Nie za dużo, nie 
za mało. Człowiek spokojny jest harmonij-
ny i częściej się uśmiecha. Nie potrzebuje 
za dużo używek i sportów ekstremalnych. 

BYŁA SOBIE KIEDYŚ PARTIA POLITYCZNA. NAZYWAŁA SIĘ „POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA”. NAZWA 
PARTII SUGEROWAŁA, ŻE NIC WAŻNIEJSZEGO OD NASZEGO PIĘKNEGO KRAJU NIE MA. BA, NAWET 
SZWED I MEKSYKANIN MUSIELI ZROZUMIEĆ, ŻE: „POLAND IS THE MOST IMPORTANT”. I JUŻ!

RAFAŁ 
RUTKOWSKI
 
Aktor, dyrektor artystyczny „Teatru Montownia”. 
Specjalista od kultowych one-man show i stand-
up Komedy. Zawsze uważał że jego fach jest 
niepoważny, dlatego z wielkim szacunkiem odnosi 
się do grabarzy i tych, którzy pilnujących gablot 
w muzeach. Sam uchodzi raczej za lekkoducha, 
o czym dobitnie przypominają mu wizyty w urzędzie 
skarbowym. Słowem pisanym para się rzadko, ale za 
to długodystansowo. 

P

O KILKU WAŻNYCH RZECZACH 
I JEDNEJ PIERDÓŁCE

Gdyby ugrupowanie „Święty spokój jest 
najważniejszy” rządziło krajem, Polacy by-
liby z pewnością stabilniejsi emocjonalnie. 
I nie awanturowaliby się po pijaku w samo-
lotach Ryanair czy w egipskich kurortach. 
A w TVP wszystkie programy byłyby o sza-
chach i kursach jogi.

Równie ważne są moim zdaniem podró-
że. Po pierwsz, kształcą. Po drugie tury-
styka nakręca lokalny biznes. A po trzecie 
powoduje, że ludzie, poznając inne kultury 
i obyczaje, stają się bardziej otwarci i to-
lerancyjni. Gdyby partia „Podróże są naj-
ważniejsze” była przewodnią siłą narodu, 
pięknie opaleni i tolerancyjni Polacy byliby 
ulubieńcami Europy i świata. Może wtedy 
udałoby się nam w końcu wygrać konkurs 
Eurowizji, bo wszyscy głosowali by na nas. 
Nawet gdyby śpiewał Sławomir.

Drodzy politycy. Polska znakomicie 
da sobie radę bez waszej pomocy. Wy 
się zajmijcie tym, żeby ludzie ręce myli, 
uśmiechali się częściej i  żeby się mniej 
denerwowali. I  taka „pierdółka” na ko-
niec: nie prześcigajcie się już w ogłasza-
niu „ważności” Polski. W  skali świata 
naprawdę niewielu to interesuje. A i tak 
w tym konkursie zawsze wygrają Chiny. 
Mają najwięcej głosów. 

ENGLISH

A FEW IMPORTANT THINGS AND ONE 
TRIVIALITY

Once there was a political party named ‘Poland 
is the most important’. Its name suggested 
that there was nothing more important than 
our beautiful country. Well, even Swedes and 
Mexicans had to understand that ‘Poland is the 
most important’. That’s it!
 
The idea was great, but the party was dis-
solved and forgotten after three years. 
They probably didn’t have many members 
and followers.

Some things are simply more import-
ant than Poland.

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

For example, one of the most important 
things in life is washing hands. According 
to statistics, more people die from diseas-
es of dirty hands than during the war and 
in terrorist attacks. If people paid more 
attention to hygiene, there would be less 
suffering and fewer infections in the world. 
In my opinion, if a party ‘Washing hands is 
the most important’ had a majority in the 
Sejm, Poland would be healthier and stron-
ger. And we would have beaten Senegal at 
the World Cup.

To many people, peace and calm is 
the most important thing. What they hate 
the most is preaching, ‘good advice’, and 
keeping the wolf from the door. A  calm 
person lives in harmony and smiles more 
often. He or she doesn’t need stimulants 
or extreme sports. If a party ‘Peace and 
calm is the most important’ ruled the 
country, Poles would be more emotional-
ly stable. They wouldn’t pick drunk fights 
on Ryanair planes or in Egyptian resorts. 
And all programmes on TVP would be 
about chess and yoga.

In my opinion, travelling is equally 
important. Firstly, it broadens the mind. 
Secondly, local business thrives thanks 
to tourism. What’s more, getting to know 
different cultures and their customs 
makes people more open and tolerant. If 
a party ‘Travelling is the most important’ 
would be the greatest power in the coun-
try, tanned and tolerant Poles would be 
Europe and world’s favourites. Perhaps we 
would finally win the Eurovision contest 
because everyone would vote for us. Even 
if Sławomir sang.

Dear politicians, Poland will be perfect-
ly fine without your help. Make sure that 
people wash their hands, smile more and 
get irritated less. And, finally, a triviality: 
don’t trip over yourselves in proclaiming 
‘the importance’ of Poland. At a global lev-
el, few people care. And China will always 
win this contest any way. They have the 
greatest number of votes. 
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KINDERBIZNES
WYSTARCZY WŁĄCZYĆ KANAŁ NADAJĄCY KRESKÓWKI PRZEZ CAŁĄ DOBĘ, ABY PO JEDNYM WIECZORZE MIEĆ 
SERDECZNIE DOŚĆ REKLAM ZABAWEK NA KOLEJNY ROK. NAJMŁODSI, KTÓRZY PRZECIEŻ NIE POTRAFIĄ 
SOBIE GRATYFIKACJI CZY UCIECHY ODSUNĄĆ W CZASIE, NAPASTOWANI SĄ PLASTIKIEM W KOLORZE 
TANDETY, HOJNIE OBSYPANYM BROKATEM I WYDAJĄCYM DŹWIĘKI ZARZYNANEJ MYSZKI MIKI.

spotów uśmiechają się do nas bohaterki dzie-
cięcych marzeń, księżniczki rodem ze snów 
i baśni, władczynie tęczy, a wtórują im właści-

ciele tajemnych mocy ubrani w lateksowe skafandry oraz 
zwierzęta o ludzkich twarzach. Szczęście, zabawa, tęcza, 
marzenia. Tak się zarabia na dzieciach, ich pragnieniach, 
potrzebach i uczuciach. To jednak nie media, nie rynek 
i nawet nie rówieśnicy w największym stopniu wpływają na 
to, co dzieci myślą, co czują i jakimi kierują się wartościami.

Żeby nakreślić w czym rzecz, czas na historię prosto 
z samolotu, zasłyszaną, więc prawdziwą. Dwoje dorosłych 
rozprawia o swoich dzieciach, które na co dzień uprawiają 
jedną ze sztuk walki. Pół godziny licytowania się, które jest 
zdolniejsze, które wyżej podniosło nogę, jakiego koloru pas 
leży w domowej gablocie z trofeami oraz jak solidnie utytu-
łowany jest trener. Owszem, w czasach, gdy sami byliśmy 
dziećmi, nie było tak wielu możliwości. Dzisiaj można wy-
bierać w ofertach szkół, szkółek, kursów, akademii czy kó-
łek zainteresowań. Kursy stepowania, rysunku, wszystkich 
języków nowożytnych, grania na ukulele, warsztaty teatral-
ne, baseny i tańce w parach albo solo. No więc bezwiednie 
lub z pełną premedytacją chcemy, aby dzieci realizowały 
to, z czego my sami nie mogliśmy korzystać lata temu, czy 
to z powodów finansowych, czy z racji miejsca zamiesz-
kania, czy braku tak w ogóle, bo to przecież smutny PRL 
był, choć dla nas i tak najcudowniejszy. Być może właśnie 

dlatego, że mieliśmy czas na nudę, ale też na to, aby po od-
robieniu lekcji skakać po dachach, drzewach czy eksploro-
wać najbliższą okolicę na rowerze. Nasze wspomnienia to 
coś więcej niż wnętrze samochodu rodziców i zmieniający 
się krajobraz za oknem. Ciekawe, czy najmłodsi z rozrzew-
nieniem wspominać będą czasy nadmiaru, smartfonów 
i robienia kolejnych czelendżów. 

ENGLISH

KIDS BUSINESS

Suffice to switch to a cartoon channel and watch it one evening to 
have enough of toy commercials for the whole year. Little viewers 
that can’t put off pleasure or fun are swamped with plastic in cheap 
colours and glitter, whining like a strangled Mickey Mouse.

Spots show smiling characters from childhood dreams, 
fairy-tale princesses, queens of the rainbow, along with su-
perheroes dressed in latex suits, and animals with human 
faces. Happiness, fun, rainbows, dreams. That’s how you 
make money on kids, their dreams, needs, and feelings. 
But it’s not the media, the market, or peers who shape what 
kids think, feel, and value in life.

To illustrate my point, I’ll tell you a story that happened 
on a plane – a true one, I heard it myself. Two grown-ups 
are speaking about their kids, who practise a martial art. 
It’s half an hour of bragging which one is more talented, 
which raised their leg higher, what kind of belt they have 
in a display cabinet with trophies, and how successful their 
coach is. I agree that when we were kids, we didn’t have as 
many opportunities. Today, one can pick and choose from 
the offers of schools, private schools, courses, academies 
or clubs. Tap-dance classes, painting, all foreign languag-
es, ukulele, drama workshops, swimming, and solo or 
couple dancing. Therefore, unintentionally or on purpose, 
we want our children to benefit from the opportunities we 
didn’t have years ago, whether for financial or location rea-
sons or simply because they weren’t available. The Polish 
People’s Republic was a sad period even though we have 
fond memories of it. Perhaps because we had time for bore-
dom and jumping on rooftops, climbing trees or exploring 
the neighbourhood on a bike after school. Our memories 
are something more than the interior of our parents’ car 
and landscapes behind the window. I wonder if contempo-
rary kids will fondly remember the times of excess, smart-
phones and Internet challenges. 

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

Ze
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MAMY WOLNY WIECZÓR, ŚWIADOMIE PLANUJEMY, BY 
SPĘDZIĆ DANY CZAS W WYJĄTKOWY SPOSÓB. PODEJMUJEMY 
DECYZJĘ, GDZIE TEN CZAS SPĘDZIMY. WYBIERAMY KINO — 
WIEMY DLACZEGO, IDZIEMY  DO TEATRU — WIEMY DLACZEGO;  
GDY NASZ WYBÓR PADA NA KONCERT LUB WYSTAWĘ – 
STOSUNKOWO ŁATWO JEST POZNAĆ TEGO PRZYCZYNĘ. 
DECYZJA O WYBORZE OPERY BYWA ZAGADKOWA.

OPERA 
W NOWOCZESNYCH 

CZASACH

ROMUALD WICZA-POKOJSKI
Dyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku

czywiście mogę udzielić tutaj równie prostej odpo-
wiedzi jak w przypadku kina i powiedzieć, że i do 
opery przychodzimy po dawkę emocji, przeżywaną 

w bezpiecznych okolicznościach, w wygodnych fotelach. 
Jednak opera to coś więcej. 

W nowoczesnych czasach, kiedy czasem więcej niż list 
do przyjaciela znaczy zamieszczone w sieci zdjęcie potraw, 
które spożyliśmy na obiad, opera jest szansą na oddech dla 
naszego umysłu. Jest doświadczeniem totalnym, a prze-
cież tego oczekujemy od sztuki. Dzieło operowe, które oglą-
damy i słuchamy jednocześnie, otacza nas i uruchamia na-
sze zmysły. To niezapomniane doświadczenie, można rzec: 
jedność wszechświata. 

Kiedy z Maestro José Maria Florêncio, wybitnym dyry-
gentem, z którym wspólnie tworzymy przyszłość Opery 
Bałtyckiej,  dyskutujemy o kolejnych dziełach, o kształ-
cie, jaki ma mieć widowisko, o znaczeniu opery, zawsze 
rozmawiamy o ludzkich emocjach. Naszym wspólnym 
celem jest tworzenie niezapomnianych przeżyć, które po-
ruszają odbiorców. 

Opera jest sztuką o bardzo określonej konwencji. Na 
tym zasadza się jej piękno i jej możliwości. Ostatnio je-
den z reżyserów powiedział mi, że konwencja, w której 
bohater umiera przez piętnaście minut i w tym czasie 
wyznaje miłość, nie jest dla niego. Cóż, być może żyje-
my w tak szybkich czasach, że przez te piętnaście mi-
nut tracimy część naszej nowoczesności. Jednak, czyż 
nie jest to idealny moment na refleksję?

Wizyta w  operze to czas na uruchomienie emo-
cji i opanowanie ich naszym umysłem. Chcę, by wi-
dzowie raczyli się pięknem, które jest nieodzowne 
w operowym dziele. Być może będzie to zbyt śmiałe 
stwierdzenie, a niech tam – uważam, że opera jest 
częścią nowoczesnego świata. Jest jego kontempla-
cyjną częścią. Sztuką, która potrafi wyzwolić umysł. 
Nowoczesność jest dla mnie pełna, kiedy znajduję 
czas na ten „więcej niż spektakl”.  

ENGLISH

OPERA IN MODERN TIMES

You have the evening off and want to spend this time in 
a special way. You choose a place to go to. If you go the 
cinema – you know why, to the theatre – you know why; 
if you opt for a concert or an exhibition – it’s relatively 
easy to justify this decision. But the opera may be 
a mysterious choice.

Of course, the answer can be as simple as in the case 
of the cinema – that we attend the opera to experience 
a gamut of emotions, in safe circumstances, in com-
fortable chairs. But the opera is something more. 

In modern times, when a photo of your lunch post-
ed in social media may sometimes mean more than 
a letter to a friend, the opera can be a break for the tor-
mented mind. It’s an absolute experience, which is ex-
actly what we expect of art. An opera, which we watch 
and listen to at the same time, surrounds us and arous-
es our senses. It’s an unforgettable experience, which 
can be described as harmony in the universe.

When we discuss compositions, prospective perfor-
mances, and the significance of the opera with Maestro 
José Maria Florêncio, an eminent conductor, with 
whom we shape the future of the Baltic Opera, we al-
ways talk about human emotions. Our common goal is 
to provide our audience with a memorable experience. 

The artistic convention of the opera is very specif-
ic, which is the essence of its beauty and opportuni-
ties. Recently, a director told me that the convention in 
which the hero is dying for fifteen minutes and declares 
his love in the meantime is not his cup of tea. Well, per-
haps the world we live in is so fast and busy that we lose 
some modernity within these fifteen minutes. But isn’t 
it a perfect moment for reflection?

Going to the opera is an opportunity to stir up emo-
tions and handle them with your mind. I want the au-
dience to enjoy the inherent beauty of opera composi-
tions. Perhaps this may sound too bold, but whatever 
– I believe that the opera is a part of the modern world. 
It’s its contemplative part. Art which can free your 
mind. To me, modernity is complete when I find time 
for ‘more than a performance’.  
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PORTU LOTNICZEGO 
OLSZTYN –  MAZURY
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W lipcu 2017 roku, po 17 miesiącach działalności, Port Lotniczy Olsztyn-Mazury celebrował przyjęcie 100 
000 pasażera. Po niespełna roku liczba pasażerów korzystających z najmłodszego lotniska w Polsce, od 
momentu uruchomienia portu w styczniu 2016 roku, wzrosła dwukrotnie.

TEKST:  PORT LOTNICZY OLSZTYN-MAZURY
ZDJĘCIA: PORT LOTNICZY OLSZTYN-MAZURY

PORT LOTNICZY OLSZTYN-MAZURY 
- NAJMŁODSZE LOTNISKO 
W POLSCE Z NOWYM REKORDEM
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Pasażer numer 200 000 został obsłużony 26 
czerwca podczas odprawy lotu czarterowego 

Small Planet Airlines do Burgas w Bułgarii. To 
nie jedyny powód do świętowania. Dzień wcze-
śniej, 25 czerwca, samolotem Wizzair z Dort-
mundu przyleciał 50 tyś. pasażer portu w bie-
żącym roku. Czerwiec był również rekordowy, 
jeśli chodzi o liczbę odprawionych pasażerów 
w ciągu jednego tygodnia - w okresie od 25 
czerwca do 1 lipca na lotnisku w Szymanach 
odprawiono 3 205 osób.

Władze portu informują, że ruch pasażerski 
rozwija się zgodnie z założonym planem, wg 
którego do końca roku na lotnisku w Szymanach 
odprawionych zostanie 114 tyś. podróżnych.

- Dwustutysięczny pasażer to kolejny kamień 
milowy w rozwoju naszego lotniska - mówi 
Tomasz Kądziołka, prezes spółki Warmia i Ma-
zury Sp. z o.o. zarządzającej Portem Lotniczym 
Olsztyn-Mazury. - Każda okrągła cyfra jest 
dobrą okazją do refleksji. W lotnictwie obo-
wiązuje zasada „one step ahaed” – przemyślany 
jeden ruch do przodu. Ta reguła ma również 
zastosowanie w zarzadzaniu portem lotni-
czym. Lotnisko jest organizacją funkcjonującą 
na rynku przewozowym w ścisłej współpracy 
z liniami lotniczymi działającymi komercyjnie, 
gdzie jedynym wskaźnikiem ich sprawności 
rynkowej jest umiejętność osiągania zysku. Port 
lotniczy należy jednak postrzegać w szerszych 
kategoriach. Dzięki lokalnemu lotnisku, ogra-
niczone zostało wykluczenie komunikacyjne 
regionu, wzrósł jego potencjał inwestycyjny 
oraz turystyczny. Dalszy rozwój sektora lot-
niczego/lotniskowego będzie możliwy dzięki 
korzystnym warunkom, takim jak okres wzrostu 
gospodarczego, stabilna cena paliwa, umiarko-
wany światowy spokój polityczno-gospodarczy. 
Wskaźniki demograficzno-gospodarcze Warmii 
i Mazur, przy obecnym współczynniku mobilno-
ści społeczeństwa polskiego, określają potencjał 
przewozowy naszego regionu na około pięćset 
tysięcy pasażerów odprawionych w skali roku. 
Mówiąc kolokwialnie, to jest nasz „sufit prze-
wozowy” w obecnym czasie. Bierzemy również 
pod uwagę projekt Centralnego Portu Komuni-
kacyjnego, który w znacznym stopniu na nowo 
definiuje rolę Polskich Portów Regionalnych.

Patrząc tak szeroko na rzeczywistość zakła-
damy stały wieloletni wzrost przyrostu ruchu 
lotniczego w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazu-
ry, mierzony liczbą operacji lotniczych i liczba 
odprawionych pasażerów.

Potwierdza to realizacja planu tegorocznego 
i założenia do planu na rok 2019. 

IN ENGLISH

OLSZTYN-MAZURY AIRPORT – THE 
YOUNGEST AIRPORT IN POLAND SETS 
A NEW RECORD

IN JULY 2017, AFTER 17 MONTHS OF OPERATION, 
OLSZTYN-MAZURY AIRPORT CELEBRATED 
SERVING 100 000 PASSENGERS. AFTER LESS 
THAN A YEAR, THE NUMBER OF PASSENGERS 
AT THE YOUNGEST AIRPORT IN POLAND 
HAS DOUBLED SINCE THE OPENING OF THE 
AIRPORT IN JANUARY 2016.

The 200 000th passenger was served on 26 
June, on a charter f light of Small Planet Air-
lines to Burgas, Bulgaria. But that’s not the 
only reason for celebrating. A day before, on 
25 June, the 50 000th passenger in 2018 came 
from Dortmund with Wizzair. June was also 
a record month in terms of the number of pas-
sengers served within one week – between 25 
June and 1 July, the airport in Szymany served 
3 205 passengers.

The airport authorities inform that the pas-
senger traffic develops according to the plan, 
which provides for serving 114 000 passengers 
until the end of the year.

‘Serving 200 000 passengers is another 
milestone in the airport development,’ says 
Tomasz Kądziołka, President of Warmia 
i Mazury Sp. z o.o. managing Olsztyn-Ma-
zury Airport. ‘Every round number is a good 
opportunity for ref lection. In aviation, there 
is a rule of keeping “one step ahead.” This also 
concerns airport management. An airport is 
an organisation operating on the transport 
market in close cooperation with commercial 
airlines, whose market effectiveness can be 
measured only by their ability to make profits. 
However, in the case of airports, a broader 
perspective should be applied. The local air-
port made it possible to reduce the exclusion 
of the region in terms of transport as well as 
increase its investment and tourist potential. 
The further development of the aviation/air-
port sector will be possible thanks to favoura-
ble circumstances, such as economic growth, 
stable fuel prices, and moderate political and 
economic peace in the world. On the basis of 
the demographic and economic indicators of 
Warmia and Masuria, along with the existing 
mobility of Polish society, the transport po-
tential of our region can be determined at five 
hundred thousand passengers served a year. 
To put it simply, it’s our “transport ceiling” at 
present. We also take into account the project 
of the Central Communication Port, which 
will considerably re-define the role of Polish 
Regional Ports.

With such a broad perspective, we expect 
a steady development over the years of the air 
traffic at Olsztyn-Mazury Airport, measured 
with the number of air operations and passen-
gers served.’

This is confirmed by the implementation of 
this year’s plan and plan assumptions for 2019.  
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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






