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ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

GRZEGORZ
KAPLA

RAFAŁ
BRYNDAL

WOJTEK
KALARUS

JERZY
SCHEJBAL

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

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

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

Aktor teatralny, filmowy
i telewizyjny. Reżyser, felietonista. Związany z Nowym Teatrem Krzysztofa
Warlikowskiego.

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

ENGLISH A satirist, lyricist, jo-

ENGLISH A theatre, film
and TV actor. A director

urnalist, founder of cabarets,
playwright and screenwriter.
A jazz, golf, and hockey
enthusiast.

ENGLISH He has

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).

ENGLISH He lives by writing.

MICHAŁ
FIGURSKI

JAKUB
MILSZEWSKI

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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”.

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

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

Kobieta-dynamit. Dziennikarka i prezenterka telewizyjna, trener autoprezentacji
i rozwoju osobistego.
Aktywnie działa na rzecz
kobiet w biznesie.

Z wykształcenia prawnik. Katowiczanin. Pisarz. Autor „Mędrca
kaźni”, „Rozmów na trzech
grabarzy i jedną śmierć”, „Nie
pozwolisz żyć czarownicy” oraz
zbioru opowiadań „Przysionek,
dom dla pozornie umarłych”.

ENGLISH A non-stop talker

ENGLISH He grumbles,

ENGLISH An actor and

the Artistic Director of the
Montownia Theatre. A specialist in one man shows
and stand-up comedy. To
him, writing is an occasional but long-term activity.

ENGLISH A dynamite wom-

ENGLISH A lawyer by train-

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

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.'

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.

and columnist. Actor in
Krzysztof Warlikowski's
Nowy Teatr.

portrayed outstanding
film and theatre roles.
For many years, he has
been teaching new generations of Polish actors.

PAULINA
SMASZCZKURZAJEWSKA

TOMASZ
KOWALSKI

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

ing. A writer. An author of
'Mędrzec Kaźni', 'Rozmowy na
trzech grabarzy i jedną śmierć',
'Nie pozwolisz żyć czarownicy' and a collection of stories
entitled 'Przysionek, dom dla
pozornie umarłych'.
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ENGLISH A director, screen-
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KATARZYNA
ZDANOWICZ

WOJCIECH
ZAWIOŁA

JAKUB
FIREWICZ

MAGDALENA
JUSZCZYK

TOMASZ
SOBIERAJSKI

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.

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

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.

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

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

ENGLISH Has been working
in TVN24 since 2012. She

ENGLISH He’s a reporter

ENGLISH an actor of a ‘still’

ENGLISH A journalist,

ENGLISH A sociologist

by profession and passion. An experienced
explorer of social phenomena and cultural
trends. A 3.0 scientist.

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.

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

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.

IGA
GÓRECKA

ALEKSANDRA
BUDKA

EDYTA
BARTKIEWICZ

TOMASZ
SAGAN

CEZARY
ŁAZAREWICZ

Emocjonalna ekshibicjonistka. Aktorka, wychowanka
szkoły filmowej. Z wykształcenia również mgr pedagogiki pracy. Kieruje
się zmysłami.

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.

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

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

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

ENGLISH Her dream was to

ENGLISH She is a pho-

ENGLISH An emotional

exhibitionist. An actress
and graduate of a drama
school, Master of Arts
in Pedagogy of Work by
training. She follows her
senses.

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.

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.

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

ENGLISH A photographer

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

ENGLISH Aged 52,

comes from Darłowo. He
has worked for, among
others, Gazeta Wyborcza, Polityka, Przekrój.
Currently unemployed
for two years. He writes
reportage.
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I HIPOPOTAMY
TRUDNO POWIEDZIEĆ CZY NAJPIERW NAUCZYŁ SIĘ MÓWIĆ,
CZY ŚPIEWAĆ. CHODZIĆ, CZY JEDNAK GRAĆ. MA ABSOLUTNY
SŁUCH, NIEKŁAMANY WDZIĘK FRANCUSKIEGO POETY, IDZIE
PO NUTACH BEZ CHWILI WAHANIA, JAKBY ROZMAWIAŁ ZE
WSZECHŚWIATEM WŁASNYM, TAJEMNYM JĘZYKIEM. ODTWORZENIA SWOICH PIOSENEK MOŻE LICZYĆ W MILIONACH, ALE
POZOSTAŁ CHŁOPAKIEM Z SĄSIEDZTWA. NIE MA W NIM ANI
ODROBINY PYCHY, UDAWANIA CZY JAKIEJŚ POZY. PO PROSTU
CHCESZ Z NIM ROZMAWIAĆ BEZ KOŃCA.
TEKST Grzegorz Kapla

ZDJĘCIE: MAŁGORZATA POPINIGIS
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ZDJĘCIE: PIOTR JURCZAK
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M A J L O I H I P O P OTA M Y

Jesteś skrzypkiem, gitarzystą, kompozytorem, pieśniarzem, ale spotkaliśmy się na Festiwalu Filmów Polskich
w Gdyni, bo zdążyłeś zaliczyć związek z filmem.

Udało mi się. Moja muzyka została wykorzystana w se‑
rialu „Diagnoza”. I to był mój pierwszy kontakt z pol‑
skim filmem, czy raczej z serialem.
Jak to jest? Reżyser dzwoni i mówi: kupiłem twoją
płytę, jest bardzo dobra i pomyślałem, że zagramy
ją w czołówce filmu?

W przypadku „Diagnozy” wydarzyła się akcja, która
do dzisiaj jest dla mnie zagadką. Ale to nie był tele‑
fon od reżysera, tylko od mojego managera. Zupełnie
znienacka skontaktował się z nim ktoś z produkcji
„Diagnozy” i poinformował nas, że odbyła się kon‑
ferencja na temat tej piosenki, ponieważ pocztą pan‑
toflową jeden z moich utworów dotarł do kogoś pro‑
dukcji. Posłuchali i uznali, że jest to muzyka, która
doskonale wpisuje się w klimat tego serialu. Powiem
szczerze, że do tamtego dnia nic nie wiedziałem o tym
serialu, nie wiedziałem nawet o tym, że się w ogóle po‑
jawi, więc to była dla mnie zagadka. Nie wiem do koń‑
ca, kto w tym maczał palce. Wydaje mi się, że internet
tutaj zaważył.
Ale jesteś otwarty na więcej?

Kocham kino, moim marzeniem jest skomponowanie
muzyki do filmu. Muzyka i film to formy, które ideal‑
nie do siebie pasują.
Wystarczy podłożyć do jednej sceny różne tematy
muzyczne i masz albo melodramat, albo horror.

Dokładnie. Wybór muzyki do filmu to olbrzymia sztu‑
ka. Wydaje mi się, że decydująca jest umiejętność
takiego pokierowania emocjami, żeby muzyka nie
przeszkadzała obrazowi. Ten balans jest bardzo istot‑
ny. Możemy stworzyć wspaniałą muzykę, która nie
będzie współgrać z obrazem. Zdominuje go, a to nie‑
dobrze. To ogromna sztuka i ja zdecydowanie chciał‑
bym w to pójść.
Jesteś bardzo młodym człowiekiem, ale zdążyłeś zapisać się w historii jako uznany jazzman
z jednej strony, a z drugiej – grasz teraz coś,
co dziennikarze muzyczni klasyfikują jako indie
rock. Grałeś na skrzypcach, to był moment, gdy
myślałeś o muzyce klasycznej. Kiedy udało Ci się
to wszystko ogarnąć?

Staram się robić w życiu wszystko to, co sprawia mi
przyjemność. Zacząłem rzeczywiście od skrzypiec,
ale to był bardziej pomysł moich rodziców.

A! Jesteś z muzycznej rodziny?

Zdecydowanie. Wszyscy w mojej rodzinie praktycznie
zajmują się muzyką, rodzice grają w Operze Bałtyckiej.
Dla sześciolatka skrzypce to duży instrument.

Instrument, o którym mało się wie. Klasyka pojawiła
się samoistnie, to element rozwoju, ale kiedy wreszcie
coś we mnie zadrżało i zadałem sobie pytanie, czy ja
naprawdę chcę to robić, to zrezygnowałem z tej muzy‑
ki. Absolutnie nic przeciwko klasyce nie mam, wszyst‑
ko jest ok, ale to był moment, kiedy odkryłem muzykę
rockową i zapragnąłem zostać gitarzystą. Oczywiście
to była gitara elektryczna.
Zacząłeś słuchać Led Zeppelin?

Nie tylko. Bardziej zanurzyłem się w klimacie muzyki
progresywnej. Gitarę opanowałem szybko, więc stwier‑
dziłem, że może studia na akademii muzycznej to dobry
wybór? Oczywiście na gitarze, która jest wciąż trochę
nieodkrytym, nieoczywistym instrumentem w muzyce
jazzowej, ale po saksofonie staje się i ona coraz bardziej
popularna, chociaż ten instrument ciągle bardziej koja‑
rzy się z muzyką rockową. Nie wyobrażam sobie, żebym
mógł robić jedną muzykę przez całe życie. To jak hipo‑
potam, który siedzi w jednej kałuży.
Ale jazz, kiedy go grasz, za każdym razem jest inny.

Dlatego jazz jest w moim sercu na zawsze. To, że robię
teraz projekt pod nazwą MajLo, nie oznacza, że obrazi‑
łem się na jazz. Jest to po prostu kolejny etap w mojej
ścieżce muzycznej. Nadal obracam się w środowisku
jazzowym, to wszystko dzieje się równolegle.
Jak sądzisz, z czego wynika, że muzyka popularna,
grana na ¾, ma tak ogromną popularność, wszyscy
tego słuchają i nawet czasem nucą, choć to bywa
zwyczajna konfekcja, a jazz, który jest szlachetny
i wymaga od artysty prawdziwego mistrzostwa, nie
cieszy się taką popularnością?

Jazz przede wszystkim trzeba zrozumieć, a żeby go
zrozumieć trzeba mieć jakiekolwiek podstawy do tego,
żeby wiedzieć, o czym dany muzyk gra. Trzeba kompe‑
tencji. Żeby docenić warsztat muzyka na scenie, trze‑
ba mieć wiedzę. Moim zdaniem odpowiedź na twoje
pytanie jest prosta i brzmi: edukacja. Może nie jest ona
właściwa? Muzyka popularna sprzedaje się, wszystkie
wytwórnie, czy to polskie, czy zagraniczne, stawiają na
nią, bo to jest pójście na łatwiznę. Może nie powinie‑
nem o tym mówić, ale aby jazz był bardziej popularny,
myślę, że edukacja w szkołach muzycznych i nie tylko,
powinna być lepsza.

... MOI M M A R Z E N I E M J E S T
S KOM P ONOWA N I E M UZ Y K I D O
F I L M U. M UZ Y K A I F I L M T O F OR M Y,
KT ÓR E I DE A L N I E D O S I EBI E PA S UJĄ .
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R Z E C Z Y NA J Ł AT W I E J S Z E
SĄ NA J S Z Y B C I E J D O S T ĘPN E ,
ON E PR Z Y NO S Z Ą D O C HÓD
I T O J E S T BI Z N E S.
W takim sensie, żebyśmy oprócz przewijania Facebooka, czytali też książki?
O tym mówisz?

Przede wszystkim, żebyśmy szukali. Żebyśmy
chcieli odkrywać. Żebyśmy umieli zrozu‑
mieć, co nas interesuje, bo to, co leci w radiu,
to jest najprostsza propozycja tego, co mamy
słuchać. Musimy sobie uświadomić, że jest
naprawdę dużo muzyki na świecie, jest dużo
artystów, którzy robią to super, w oryginal‑

ny sposób. I czasem wystarczy tylko trochę
poszperać, żeby znaleźć coś spoza głównego
nurtu, ale coś, co nam zagra. Coś dla siebie.
Ja też rozumiem, że nie każdy interesuje się
muzyką na co dzień, że robimy inne rzeczy, że
czasem brakuje nam czasu, żeby eksplorować
i szukać. I dzieje się tak samo, jak z filmem.
Najłatwiej obejrzeć prostą, komercyjną pro‑
pozycję. Rzeczy najłatwiejsze są najszybciej
dostępne, one przynoszą dochód i to jest

biznes. Natomiast nie ma co ubolewać nad
elitarnością sztuki. Jeśli jazz byłby muzyką
popularną tak bardzo, jak te wszystkie komer‑
cyjne zespoły, to moim zdaniem, straciłby coś
z tej swojej magii.
Tej elitarności.

Tak. Elitarności i wyszukania. Jednak fajnie,
że są ludzie i środowiska, które docierają do
tej muzyki, mają o czym ze sobą rozmawiać.
Są to środowiska niewielkie, ale jest to fajny
klimat, łączy ich tajemnica. Są wybrańcami.
Więc nie ubolewam, że jest muzyka, która nie
jest dla wszystkich.
Michał Urbaniak powiedział mi kiedyś, że
z muzyką jazzową jest tak, że stajesz na
krawędzi przepaści, zamykasz oczy, podnosisz smyczek i skaczesz.

Trochę tak jest. Muzyka jazzowa w dużej
mierze opiera się na improwizacji.

ZDJĘCIA: KAMILA SOLARZ
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Nie da się tego doświadczenia powtórzyć. Z tymi samymi widzami, efektami,
z tą samą energią. Nigdy drugi raz się
nie wydarzy.

Dokładnie. Jest tyle czynników, które wpły‑
wają na to, jak zagrasz. I nie chodzi o to, jak
dobrze potrafisz grać. Ale o to, czy pijesz
rano za mocną kawę, czy taką jak zawsze.
Albo czy kłócisz się z żoną. Czy były kor‑
ki, kiedy jechałeś na koncert. To wszystko
ma wpływ na to, jaka będzie energia, jak
będzie wyglądała muzyka. Wiesz, muzyka
jest żywym organizmem. Potrafi przynieść
niesamowite doznania, jeśli tylko trochę się
w nią zanurzymy. To dlatego ekspresja jest
tak bardzo zróżnicowana.
A porozmawiajmy o projekcie MajLo, bo indie rock to też nie jest ten najbardziej popularny nurt w muzyce. Chociaż coraz częściej
porównują Cię do Eda Sheerana, muzyka,
którą robisz, jest taka… „zagraniczna”.

Tworząc ten projekt, jak i tworząc wszelkie
projekty w swoim życiu, nie zwracam uwagi
na to, co jest teraz modne. Staram się kiero‑

wać tym, co we mnie jest, i robić to w ambit‑
ny sposób. Póki co życie nie zmusiło mnie,
żeby za tym wszystkim gonić. Poza tym nie
jestem człowiekiem, który za wszelką cenę
chce się wbić w rynek i gatunek muzyki,
który uprawiam, czy sposób, w jaki śpie‑
wam, ma być narzucony.
Znaczy, zacząłeś grać indie, bo się
zakochałeś?

Ja jestem zakochany w wielu rzeczach.
I w kilku osobach.

To słychać. Robisz muzykę o miłości.

Miłość, tak jak inne, także negatywne emo‑
cje, które odczuwam, na pewno są jakąś
inspiracją, która tworzy piosenkę. Tworzą
pożądany klimat.
W twojej muzyce nie ma agresji, nie ma
złości, nie zmagasz się ze światem. Robisz
melancholijną muzykę dla smutnych ludzi.

Chyba trochę dojrzałem, bo klasyczna muzy‑
ka rockowa ma rzeczywiście inny oddźwięk,
kojarzy się z buntem młodzieńczym, więc wy‑

M I Ł O Ś Ć, TA K JA K
I N N E E MO C J E , TA K Ż E
N E GAT Y W N E , KT ÓR E
OD C Z U WA M, NA PEW NO
SĄ JA K Ą Ś I N S PI R AC JĄ ...
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daje mi się, że to dzieje się w jakiś naturalny sposób. Teraz
gram spokojniej. Nie walczę. Ale nie wiem, co będzie za kil‑
ka lat, może znowu się wciągnę w tę opowieść buntownika.
Ja wiem, że świat jest teraz jedną, wielką, globalną wioską, a Ty nie próbowałeś płynąć w tym
nurcie rodzimym, polskim, nie szukasz inspiracji
w Chopinie, popłynąłeś do świata.

Staram się nie zwracać uwagi na granice, nie kiero‑
wać muzyki do konkretnego, z góry założonego, za‑
planowanego czy narzuconego odbiorcy. Zacząłem
robić muzykę, która zagrała mi w duszy i czekałem
na to, co się stanie. Wiele osób, wiele momentów przy‑
czyniło się do tego, że jestem tu, gdzie jestem, mogło
być zupełnie inaczej. Mam wokół siebie mnóstwo lu‑

dzi, którzy próbują od zera i naprawdę wiem, ciężko
jest zacząć. Nie ma jednej recepty. Ja postawiłem na
intuicję, która okazała się dobra i celna. Myślę, że ten
projekt udał się też dlatego, że śpiewam w języku an‑
gielskim. Śpiewam o uniwersalnych emocjach, więc
moja muzyka może być słuchana i odbierana wszę‑
dzie, np. na Islandii.
Sprzedajesz płyty na Islandii?

Tak, zdarza się. Internet to coś, co nie ma granic, i w ten
sposób dociera wszędzie. Gdybym postawił tylko na ro‑
dzimy rynek, to mogłoby się inaczej skończyć.
Ja nie wiem, czy ktoś gra taką muzykę po polsku.

Też tego nie wiem. Jeśli chodzi o artystów, których słu‑

ZDJĘCIE: KAMILA SOLARZ
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ZACZĄ ŁEM ROBIĆ
M UZ Y K Ę, KT ÓR A
ZAGR A Ł A M I W DUSZ Y
I CZ EK A ŁEM NA T O
C O SI Ę STA N I E.
To wymieńmy te miejsca.

Jest np. Lawendowa w Gdańsku, w Gdyni – Blues Club,
jest Scena Muzyczna w Sopocie i Teatr Boto, gdzie jest
bardzo dużo koncertów jazzowych, gdzie grają trójmiej‑
scy jazzowi muzycy. Ta scena się bardzo rozwija dlatego,
że jeszcze do niedawna mieliśmy samych jazzmanów
starszego pokolenia, takich jak Przemek Dyakowski,
czy wielu trójmiejskich prekursorów świata jazzowego,
natomiast teraz na scenie pojawiają się bardzo młodzi lu‑
dzie, po akademii, między innymi Algorhythm. I mam
wrażenie, że oni dopiero rozwijają skrzydła i teraz dopie‑
ro będzie się działo.
Przychodzisz, siadasz sobie na krzesełku, słuchasz
i kiedy poczujesz, że coś działa, to wchodzisz? Tak
to się odbywa?

Mówisz o funkcji muzyka?
Mówię o jazzowym dżemie.

Tak naprawdę wszyscy mogą stanąć na scenie i zagrać.
Jest bardzo dużo muzyków profesjonalnych, ale przy‑
chodzą też początkujący, którzy chcą spróbować swo‑
ich sił. A przede wszystkim jest bardzo fajna atmosfera
i jazz może się kojarzyć z takim zastanowieniem się,
z emocjami melancholijnymi, a tak naprawdę studenc‑
kie jazzy to jest impreza, to jest fajna zabawa, gdzie
można się poznać, pogadać.
Trzeba mieć mocną głowę.

cham w Polsce, to jest ich mało. Nie dlatego, że nie do‑
ceniam – bo robią fajne rzeczy – ale faktycznie, bliżej
mi do skandynawskich, islandzkich zespołów.
Jesteś z Trójmiasta?

Urodziłem się w Gdyni, ale jestem z Gdańska.
Tu dużo jest takiej skandynawskiej, zimnej pogody.

Trzeba mieć mocną głowę, ale tak naprawdę tam po‑
znaje się muzyków, tworzą się zespoły. Bo gdzie można
poznać muzyków? Tam słychać, jak kto gra, jaki ma ję‑
zyk muzyczny. I na tych dżemach tworzą się wszystkie
projekty, o których mówiłem.
Czego ci życzyć?

Mam swoje plany, niedługo wychodzi moja trzecia pły‑
ta, wszystko idzie do przodu, więc możesz mi życzyć,
żeby było tak, jak jest.

Silna jest scena muzyczna tutaj?

Żeby któryś z tych reżyserów obecnych w Gdyni
podszedł do ciebie za chwilę i powiedział: będę
robił kryminał i chcę twoją muzykę?

Bardzo silna. A teraz kwitnie.

Bardzo chętnie.

A są miejsca z jazzem warte odwiedzenia?

To tego ci życzę.

Są, może Woody'ego Allena nie będzie, będzie ktoś inny.

Dziękuję bardzo.

Jest. Tu jest też dużo przestrzeni i widoków, które inspirują.
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MAJLO AND HIPPOPOTAMUSES
It is hard to say if he learned to speak or sing first. Walk or
play. He has perfect pitch and a natural charm of a French
poet; he moves around notes with ease as if he was talking
with the universe in his own secret language. His songs get
millions of views, but he is still a guy next door. There is not
a bit of arrogance, pretence or affectation in him. He is a person with whom one could talk endlessly.

asked myself whether I really wanted to do that, I gave it
up. I’m not against classical music, it’s perfectly fine; but
at that time, I discovered rock music and wanted to play
the guitar. The electric guitar, of course.
You began to listen to Led Zeppelin?

Not only. I was more into progressive music. I learned
to play the guitar quite soon, so I thought that studies at

You’re a violinist, guitar player, composer, songwriter, but we’ve met at the Gdynia Film Festival
because you’ve also got involved in cinema.

Yes, I have. My music was used in TV series ‘Diagnoza’.
That was my first time with Polish film, or rather TV series.
What is it like? A director calls you and says, ‘I’ve
bought your album; it’s very good and I was wondering if we can use it in our opening credits?’

What happened in the case of ‘Diagnoza’ is still a mys‑
tery to me. But it was my manager who called me, not the
director. All of a sudden, someone from the production
called him and informed us that they had held a confer‑
ence on my song, because someone else from the produc‑
tion had heard it on the grapevine. They listened to it and
decided that it would perfectly go with the atmosphere
of the series. To be honest, I didn’t know anything about
the series until that day, I didn’t know it was coming out,
so it was a mystery to me. I’m still not sure who lit the
fuse. I guess it was thanks to the Internet.
But you’re open for more?

I love cinema and I dreamed of composing a score for
a film. Music and film perfectly complement one another.
Suffice to use different music themes in one scene,
and you get a melodrama or a horror film.

Exactly. It’s extremely difficult to choose good songs for
a film. I guess that one needs to know human emotions and
ensure that music doesn’t disturb the image. The balance
is very important. We may compose a beautiful score, but
it’s all for naught if it doesn’t fit the image or dominates it.
It’s a huge challenge, and I’d really like to do it.
You’re very young, but you’re already renowned as
a prominent jazzman and now you’re into a genre
classified by music journalists as indie rock. You’ve
played the violin and considered classical music.
When did you manage to sort it out?

I try to do everything I like. I’ve begun with the violin,
that’s true, but it was rather my parents’ idea.
Oh! You come from a musical family?

That’s for sure. Practically my whole family deals with
music; my parents play in the Baltic Opera and the
Baltic Philharmonic.
The violin is a big instrument for a six-year-old.

An instrument one doesn’t know much about. Classical
music is a natural step on the way, but when I finally
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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a music academy might actually be a good idea. In jazz,
the guitar is a non‑obvious choice as it’s not entirely dis‑
covered; but it’s becoming more and more popular, after
saxophone, although it’s still associated with rock music
more. I can’t imagine to play one genre only all my life.
It’s like a hippopotamus sitting in one puddle only.
But jazz is different every time you play it.

That’s why jazz has its place in my heart forever. The
fact that I’m now involved in a bit different project,
MajLo, doesn’t mean I’ve turned my back on jazz. It’s
just another stage of my music path. I’m still around
jazz music; it happens simultaneously.
In your opinion, why is pop music in 3/4 time all the
rage that everyone listens to it and sometimes sings

STREFA VIP / VIP ZONE

along even though it’s usually run-off-the-mill, while jazz, which is noble and
requires true artistry, is far less popular?

First of all, to understand jazz and be able
to appreciate the skills and technique of
a musician, one needs to have some com‑
petence and basic knowledge of music.
I think that the answer to your question
is simple: education. Perhaps our educa‑
tion is poor? Pop music sells well – all re‑
cord labels, Polish or foreign, go for pop
because it’s easier. Maybe I shouldn’t say
that, but to make jazz more popular, gen‑
eral education and education in music
schools should be improved.
That we should read books and not
only scroll down Facebook wall? That’s
what you mean?

First of all, we should search for more. We
should discover. We should be able to decide

what we like, because what’s on the radio
is the simplest set of songs we can listen
to. We need to realise that there is a lot
of different music in the world, there are
a lot of good and unique artists. And some‑
times all it takes is to search for something
niche that will catch our attention. That will
be to our liking. I understand that not every‑
one is interested in music; we are busy and
don’t have much time to explore and search.
It’s the same with film. It’s easier to watch
a simple, commercial production. The easi‑
est things are the most accessible and prof‑
itable; it’s just business. On the other hand,
there’s no need to deplore the elitism of art.
I believe that if jazz was as popular as all
commercial bands, it would lose its magic.
Its elitism.

Yes. Elitism and sophistication. It’s great
that there are people and environments

who reach that music and have something
to talk about. There aren’t many of them,
but they share a secret. They’re the chosen
ones. So I don’t regret that jazz isn’t for all.
Michał Urbaniak once told me that to
play jazz is like to stand on the edge,
close your eyes, raise a bow and jump.

It’s something like that. Jazz is strongly
based on improvisation.
In jazz, you can’t repeat a concert with
the same audience, effects, and energy.
Nothing happens twice.

Exactly. There are so many factors that
may affect your performance. And it has
nothing to do with your skills. It’s about
coffee that you drink in the morning, if
it’s too strong or normal. Or if you have
a fight with your wife. Whether you were
stuck in a traffic jam on your way to the

ZDJĘCIE: ALEKSANDRA GROCHOWSKA
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concert. All these factors affect your energy and per‑
formance. You know, music is a living organism. It
can evoke wonderful emotions if we only immerse
ourselves in it. That’s why expression is so diverse.
Let’s talk about the MajLo project now, because indie rock isn’t a popular music genre either.
Although you’re often compared to Ed Sheeran,
your music is so… ‘foreign.’

make great music, but I’m more into Scandinavian and
Icelandic bands.
Are you from Tricity?

I was born in Gdynia, but I’m from Gdańsk.
The weather here is cold, like in Scandinavia.

It is. There are also a lot of inspiring places and views.

In this project, just like in any other project in my life,
I don’t care what’s popular right now. I try to concen‑
trate on what’s within me and express it in an ambi‑
tious way. So far, life hasn’t forced me to chase after
popularity. Besides, I’m not a person who wants to
conquer the market and I don’t want anybody to im‑
pose a genre or a way of singing on me.

Is Tricity music scene strong?

You mean you began to play indie rock because
you fell in love?

For example, Lawendowa in Gdańsk, Blues Club in
Gdynia, Scena Muzyczna in Sopot and the Boto Theatre,
which holds a lot of jazz concerts of Tricity jazz musi‑
cians. The stage is developing now because very young
people have started to appear on it, fresh graduates of
the music academy, including Algorhythm. So far, there
have only been jazz musicians of the older generation,
such as Przemek Dyakowski and other trailblazers of
jazz music in Tricity. And it seems to me that this is only
the beginning, and there are more things to come.

I’m in love with many things. And with a few people.
And it shows. You make music about love.

I draw inspiration from love, just like from other emo‑
tions I feel, also the negative ones. They create the de‑
sired atmosphere.
In your music, there is no aggression, anger or
fight against the world. You make melancholic
music for sad people.

I’ve matured as a musician, because typical rock music
has a different character indeed – it’s rather associated
with teenage rebellion – so I guess it comes natural in
my life. Now, my music is toned down. I don’t fight. But
I don’t know what will happen in a few years’ time; per‑
haps, I’ll be that rebel again.
I know that the world is now one big global village, and you haven’t followed our Polish traditions,
you don’t draw inspiration from Chopin, but have
made to the open sea.

I try not to pay attention to borders, not to dedicate
music to a fixed audience, planned or imposed in ad‑
vance. I began to make music which played in my soul
and waited to see what happens. A lot of people and ex‑
periences have made me who I am now; it could have
been completely different. I know plenty of people who
are starting from scratch and I really know how diffi‑
cult it is to start. There’s no one good way. I went for
intuition, which turned out to be a good choice. I be‑
lieve that the project is a success also because I sing
in English. My songs are about universal emotions, so
they can be listened to everywhere, e.g. on Iceland.

Very strong. And it’s flourishing now.
Are there any jazz spots worth visiting here?

There are; Woody Allen may not be here, but some‑
one else will.
Could you mention some of these spots?

So you enter a place, sit down, listen to others and
when you feel that something is going on, you join
them? That’s how it happens?

You mean the function of a musician?
I’m talking about jazz jam sessions.

Everyone may go on stage and play. There are a lot of
professional musicians, but beginners who want to
try their hand come there, too. First of all, the atmo‑
sphere is great, and even though jazz may be associ‑
ated with reflection and melancholy, a student jazz
jam session is a party; people have fun, may get to
know each other and talk.
One has to have a strong head.

Yes, one has to have a strong head, but it’s also an op‑
portunity to meet other musicians, form a band. After
all, where can you meet other musicians? In a place
where you can listen to them play, get to know their
music language. All the projects I’ve been talking
about began at jam sessions.
What should I wish you?

Do you sell albums on Iceland?

I have plans – my third album is coming out soon, I’m
making progress, so you can wish me to keep things
the way they are.

Yes, it happens. The Internet has no limits whatsoev‑
er and it allows you to reach any place in the world. If
I opted for the Polish market only, I don’t know how
it would end.

That one of directors present at the Gdynia Film
Festival approaches you and says, I’m making
a crime film and I would like to use your music?

I don’t know if someone makes such music in Polish.

I don’t know that either. I don’t listen to many Polish art‑
ists. Not because I don't appreciate them, because they

That’d be great.
So I wish you that.

Thank you very much.

24–25

FELIETON / COLUMN

GARBATE GRANIE

ZA PARĘ CAŁUSÓW LUB KULKĘ

KAMIL
GIEDRYS
Miłośnik komiksów, sztuki nowoczesnej
i mieszanych sztuk walki, a w sekrecie prawnik.
Uważa, że jeden obraz wart jest więcej niż 1000
słów, a gdy dodamy do niego dymek z tekstem
to nawet 1005. Postawił sobie za punkt honoru
promowanie sztuki komiksowej, więc bądźcie tak
mili i sięgnijcie po jeden.

J

ak dobrze wiemy, Polska to kraj z kartonu funkcjonu‑
jący w wyimaginowanej wspólnocie, więc wszyst‑
ko nad Wisłą jest trochę na odwrót. Dajmy na to
pracowników warszawskich korporacji grających po go‑
dzinach, przy winie w małej kuchni, rockandrollowego
bluesa – dla bezpieczeństwa nazywanego garażowym.
Rozsądny człowiek pomyślałby, że z takiej muzyki prze‑
siąkniętej frustracjami codzienności, układanej w to‑
warzystwie okapu i chlebaka, do tego przy alkoholu, ra‑
czej nic nie będzie, a tu psikus! Tak właśnie funkcjonuje

Fertile Hump, jedna z najlepszych polskich kapel, której
nie usłyszycie w radiu – i dobrze, lepiej iść na koncert!
Magda Kramer, Tomek Szkiela, Maciek Misiewicz
grają razem stosunkowo krótko i niełatwo równać ich
dorobku z takimi gigantami jak Budka Suflera, lub
Perfect. Mimo to, ze swoją muzyką zjeździli już całą
Polskę i okolice – grając między innymi na białoruskich
klatkach schodowych, czy w Albanii. Najnowszy album
tych młodych wilków garażowego grania z pewnością
ułatwi odwiedzanie kolejnych, niebanalnych miejsc.
Kiss Kiss or Bang Bang to kawałek solidnej, autor‑
skiej muzyki na światowym poziomie. Wprost trudno
domyślić się, że tak prawdziwego bluesa tworzą Polacy.
Jakby tego było mało, nie mamy do czynienia ze smęt‑
nym snuciem kilku melodii, lecz całkiem energetycz‑
nym muzykowaniem na pograniczu dwóch gatunków
z lekkim, spontanicznym dodatkiem punku. Wszystko
jest na swoim miejscu, a do tego płyta nie nudzi powta‑
rzalnością, doświadczamy eksperymentów z melodią,
szukania nowych dróg. Choć na pozór są to niezobo‑
wiązujące dźwięki, warstwa tekstowa nie została po‑
traktowana po macoszemu. Fertile dzielą się z nami za‑
angażowanym treściami, uderzając w rzeczy, które ich
drażnią, z którymi mierzą się na co dzień, smutkami
i radościami. Jakby pochwał było mało, album obfituje
w potencjalne hity: „Goodnight, Goodbye”, „Kiss Kiss
or Bang Bang”, „Wise Man” – to zaskakujące, miłe dla
każdego ucha granie, wręcz stworzone, by być puszcza‑
nym w radiach. W tym wszystkim wisienkę na torcie
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stanowią niezwykle żywiołowe koncerty
warszawskiego trio, to one przede wszyst‑
kim są źródłem prosperity tej bandy.
Choć Fertile zasługuje na pochwały już za
samo idealne wejście w bluesowe granie, to
jedynie wierzchołek góry lodowej. Na byciu
autentycznym się nie skończyło, dodali od
siebie sporo słowiańskiego temperamentu,
polskiego marudzenia i własnej kreatyw‑
ności. Tak oto otrzymaliśmy prawdziwą bom‑
bę, której jednak nie doświadczymy w main‑
streamie. Śpieszcie się słuchać Fertile Hump,
by móc mówić, że chodziliście na ich koncer‑
ty, zanim stało się to modne.
ENGLISH

PLAY IT WITH A BANG FOR A FEW
KISSES OR A BALL

As you perfectly know, Poland is a country
made of cardboard, functioning in an imagi‑
nary community, so everything by the Vistula
River is a bit upside down. For example, em‑
ployees of Warsaw corporations playing rock
'n' roll blues – called garage blues, just to be on

the safe side – and drinking wine after work
in a small kitchen. A wise man would say
that music steeped in frustrations of every‑
day life, composed in the company of a ven‑
tilation hood and a bread bin, with alcohol,
ain’t worth anything, but he couldn’t be more
wrong! That’s how Fertile Hump work; it’s one
of the best Polish bands, which you won’t hear
on the radio – and that’s fine, it’s better to go
to their concert!
Magda Kramer, Tomek Szkiela and Maciek
Misiewicz have been playing together for a rel‑
atively short time, and you can’t compare them
with giants, such as Budka Suflera or Perfect.
Still, they’ve performed all over Poland and in
other countries, e.g. on staircases in Belarus
or in Albania. The latest album of those young
garage musicians will surely open up their way
to some more unusual places.
‘Kiss Kiss or Bang Bang’ is a piece of
good author music at an international lev‑
el. You wouldn’t guess that Poles can play
such blues. What’s more, it’s not misera‑
ble wining but quite energetic music on
the border of two genres, with a soft, spon‑

taneous touch of punk. Everything is in
its proper place, and the album isn’t repet‑
itive – it experiments with the melody and
looks for new ways of expression. Although
the sounds are seemingly causal, the lyrics
are complex and well-thought-out. Fertile
Hump share engaged thoughts and touch
upon issues that frustrate them, which they
face every day, their burdens and joys. The
album contains potential hits: ‘Goodnight,
Goodbye’, ‘Kiss Kiss or Bang Bang’, ‘Wise
Man’ – this surprising, pleasant music is per‑
fect for the radio. Extremely energetic con‑
certs of the trio from Warsaw are the icing
on the cake – they’re the key source of the
group’s prosperity and success.
Although Fertile Hump deserve praise for
their perfect approach to blues, it’s only the
tip of the iceberg. They’re not only authentic;
their album also contains a touch of Slavic
temperament, Polish whining and their own
unique creativity. As a result, we got a real
bomb we won’t find in the mainstream. Hurry
up and listen to Fertile Hump, so you can say
you went to their concerts before it was cool.

REKLAMA
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DY K TAT U R A

D UR N I Ó W
POSZLIŚMY WCZORAJ Z GOSIĄ (DLA NIEWTAJEMNICZONYCH, GOSIA
TO MOJA ŻONA) KUPIĆ PREZENT DLA NASZEJ PRZYJACIÓŁKI.
JESTEŚMY W TRÓJKĘ W PODOBNYM WIEKU, DOŚĆ DOJRZAŁYM, WIĘC
WPADLIŚMY NA POMYSŁ, ŻE NABĘDZIEMY JEJ CAŁY SET POLSKIEGO
SERIALU Z LAT SIEDEMDZIESIĄTYCH PT. „CZTERDZIESTOLATEK”.

TOMASZ
KOWALSKI
Z wykształcenia prawnik. Rocznik 70. Katowiczanin.
Pisarz. Autor „Mędrca kaźni”, „Rozmów na trzech grabarzy
i jedną śmierć”, „Nie pozwolisz żyć czarownicy” oraz zbioru
opowiadań „Przysionek, dom dla pozornie umarłych”.

K

tóż z nas nie pamięta inżyniera Karwowskiego
i jego żony Madzi oraz całego tłumu, nieprzecięt‑
nych postaci, stworzonych przez cudowny duet
– Jerzy Gruza i Krzysztof Teodor Teplitz? Pamiętacie
Maliniaka, kobietę pracującą, panią Zosię, dyrektora
Wardowskiego? A Walendziaka, prof. Koziełłę, Gajnego,
Mietka Powroźnego? Stop! Można tak bez końca. Próbując
sobie przypominać, kto jeszcze bawił nas w tym serialu,
za każdym razem uśmiecham się sam do siebie. No dobra,
to jeszcze paru: Pani Flora, Inżynier Szczygieł, „Dżuma”,
Mariolka, Szwagier (Gajos), Karol, wiceminister Zawodny.
Po nabyciu prezentu poszliśmy na przysłowiową kawę.
Śmialiśmy się, przypominając sobie teksty z filmu, typu:
„Pamięć ojca szanuj, ale przykładu nie bierz”, albo „To mi
przypomina „Naprawdę jaka jesteś nie wie nikt”. To przypo‑
mina wszystko, tylko nie „Ku mnie””, albo Karwowski o żo‑
nie: „Mnie się niespecjalnie podoba, ale dzieci ją lubią” itd.
W pewnym, momencie padło pytanie. Co stoi na
przeszkodzie, aby podobny serial nakręcić dzisiaj? No
właśnie, co?
Po chwili dyskusji dotarło do mnie, że problem tkwi w nas.
A może nie tyle w nas, ile w układzie: Twórca – Odbiorca. Dla
ścisłości pozostańmy w sferze twórcy telewizyjnego.
W czasach tzw. PRL -u lub, jak kto woli „komuny”, twór‑
ca telewizyjny miał pewien komfort. Mógł, jak cały ówcze‑
sny system, stosować wobec społeczeństwa narzędzia tota‑
litaryzmu. Mógł zachowywać się jak tyran. Był dyktatorem

i sam decydował, co jego zdaniem jest wartościowe, a co gów‑
no warte. Telewizja żyła na państwowym wikcie i opierunku,
bez udziału hojnych reklamodawców, więc każdy kolejny
szef TVP miał głęboko w dupie oglądalność. Chłoporobotnik
i inteligent pracujący włączał telewizję, a tam: Teatr telewi‑
zji, „Piórkiem i węglem” profesora Zina, wywiady z aktorami
(aktor w znaczeniu absolwent PWST), profesorami od kultu‑
ry i literatury. Seriale „Daleko od szosy”, „S.O.S”, „Lalka”, wi‑
dowiska takie jak „Szalona lokomotywa”, czy programy roz‑
rywkowe jak kabaret Olgi Lipińskiej, czy Kabaret Starszych
Panów. Powiało nudą?
Tak jak na ulicach i tu, w ówczesnej telewizji reżimowej,
zwykły szary obywatel nie miał prawa decydować, co będzie
oglądał. Brzmi okrutnie? Ale czy tzw. misja telewizji nie jest
najzwyklejszą kulturową dyktaturą? Od razu pragnę zaprze‑
czyć. Nie jestem komunistą! Nie uważam czasy PRL za złotą
erę w historii Polski. Wiem, co to cenzura i propaganda. Ja
tylko zastanawiam się, czy pełna demokracja we wspomnia‑
nym wcześniej układzie: Twórca – Odbiorca (widz) – jest
tak dobroczynna i pożądana, jakby się to mogło wydawać.
Zastanówmy się przez chwilę.
Dzisiaj, to my, społeczeństwo, decydujemy, co chcemy
oglądać w telewizji. Robimy to poprzez tzw. „oglądalność”.
Ja wiem, że część z Was, kochani, podniesie larum, że nie
ogląda show Natalii Siwiec. Ale mówimy o reszcie, czyli
o grupie reprezentującej jakieś 70-80% Polaków. Bo to oni
decydują, co jest grane na tzw. szklanym ekranie (nazwa już
trochę archaiczna). Nikt o zdrowych zmysłach, pracujący
w branży telewizyjnej, nie będzie bawił się w misję.
Przy okazji, nie mogę nie wspomnieć o częstych przy‑
kładach, kiedy to pan lub pani redaktor śmieje się z pozio‑
mu programów telewizji, w której sama pracuje. A ja jestem
przekonany, że gdyby widz zapragnął zobaczyć, jak pan lub
pani redaktor, za przeproszeniem, sr* na wizji, to pan i pani
redaktor zesr*liby się na wizji ku uciesze widza i dla oglądal‑
ności właśnie.
Teraz słucha się obywatela. Wsłuchuje się w jego potrze‑
by, czyta marzenia i schlebia gustom. A jakie one są?
Jako czterdziestolatek reprezentuję ostatnie poko‑
lenie, w którym wiedza była lansem. W liceum człowiek
musiał czytać „Buszującego w zbożu” Salinger’a czy
„Ptaśka” Wharton’a. Musiał chodzić do DKF (Dyskusyjny
Klub Filmowy) na przegląd filmów Wernera Herzoga.
Robił to, nawet jeśli go to nudziło. Bo to była DYKTATURA
WIEDZY. Jestem o tym święcie przekonany, że nudne tzw.
gadające głowy z peerelowskiej telewizji, zostawiły w nas
jakiś ślad. I to ślad pozytywny. A dzisiaj? Teraz panuje
wokół etos durnia. Zadowolonego z siebie idioty, którego
nadrzędnym celem, jest się intelektualnie nie spocić, o ile
nie można na tym zarobić.
Tak na marginesie. Pracuję z koleżanką, która wiedzę
i obycie zdobywała już za wolnej Polski. Jest osobą wykształ‑
coną, dobrym pracownikiem. Rzuciłem przy niej kiedyś
hasło, że „skończę na galerach”. Wyobraźcie sobie (a przy‑
najmniej postarajcie się), że ona nie miała zielonego pojęcia,
o czym mówię. Zapytałem się więc, czy widziała na przykład
film „Ben Hur”. Zrobiła wielkie oczy (zresztą bardzo ładne).
Innym razem zaskoczyłem ją określeniem „cichociemny”.
Po co o tym mówię? Bo to m.in. ona decyduje, co możemy
zobaczyć w telewizji. Bo to dla niej tańczą gwiazdy pokro‑
ju Pudziana. Dla niej kręci się seriale „Na wspólnej”, „Nad
rozlewiskiem” i „Hotel 52”. Dla niej bohaterem medialnym
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... N A P Y TA N I E , D L AC Z E G O D Z I S I A J N I E
M O Ż N A N A K R Ę C I Ć TA K I E G O S E R I A L U
JA K „C Z T E R D Z I E S T O L AT E K”, O D P OW I E D Ź
B R Z M I : B O N I KO M U N A T Y M N I E Z A L E Ż Y.
jest Trybson z Warsaw shore. To dla niej
Wojewódzki rozmawia ze śmiesznym i staro‑
świeckim Bogusławem Kaczyńskim – wow,
wow, wow! To ona, nie twórca, decyduje, co jest
wartościowe, a co jest g*wno warte. Słyszałem
kiedyś, jak Marcin Prokop opowiadał o przepro‑
wadzonej przez niego i jego znajomych sondzie
na temat najwybitniejszego filmu w historii po‑
wojennej kinematografii Polski. Zwyciężył film
pt. „Chłopaki nie płaczą” !!!
Ktoś powie teraz, że Tomasz Kowalski to
klasyczny homosowietikus. Że żyje wspomnie‑
niami z młodości, że nie rozumie zmian w poj‑
mowaniu świata i kultury. Jeśli wolę zobaczyć
sobie „07 zgłoś się”, niż „Malanowski i partne‑
rzy”, to niech będzie – homosowietikus.
Jest jeszcze TVP Kultura. Tylko prawda
jest taka, że gdyby nie PRL i komuna, nie mie‑
liby czego w TVP Kultura puszczać. Wystarczy
przejrzeć się programowi. 80% filmów nadawa‑
nych w tym kanale, dodam, filmów mających
coś ważnego do przekazania widzowi, to pro‑
dukcje sprzed roku 1990. Jaja nie?
Tak więc, na pytanie, dlaczego dzisiaj
nie można nakręcić takiego serialu jak
„Czterdziestolatek”, odpowiedź brzmi: bo niko‑
mu na tym nie zależy.
ENGLISH

DICTATORSHIP OF FOOLS
Yesterday, I went with Gosia (for those of you who
don’t know, Gosia is my wife) to buy a gift for our
friend. We’re about the same age, pretty mature, so
we decided to give her a DVD box set of Polish TV
series from the 70s ‘Czterdziestolatek’.

Who doesn’t remember engineer Karwowski
and his wife, Madzia, and the whole crowd of
merry characters created by the brilliant duo
– Jerzy Gruza and Krzysztof Teodor Teplitz?
Do you remember Maliniak, the working
woman, Ms Zosia, Director Wardowski?
What about Walendziak, Professor Koziełło,
Gajny, Mietek Powroźny? Enough! The list
never ends. Every time I’m trying to remem‑
ber another funny character from the series,
I smile to myself. Fine, let’s mention some
more: Ms Flora, Engineer Szczygieł, ‘Dżuma’,
Mariolka, brother-in-law (Gajos), Karol,
Deputy Minister Zawodny.
Having bought the gift, we went have some
coffee. We were laughing and recalling some
quotes from the series, such as: ‘Respect your

father, but never follow his example,’ or ‘This re‑
minds me of “Nobody really knows you.” This
reminds me of everything but for “Me”’, or what
Karwowski says about his wife, ‘I don’t fancy
her much, but children like her,’ and so on.
At some point, a question arose. Why can’t
we make a similar series today? Well, why?
After a short discussion, I realised that we’re
the problem. Or perhaps not we, but the rela‑
tionship: Author – Recipient. For the record,
let’s stick with the television author.
In the times of the Polish People’s Republic,
the television author had some comfort – he
could follow totalitarian rules just like the
whole system. He could be a tyrant. He was
a dictator and decided what's valuable and what
ain’t worth shit. Television got full board and
washing from the state, not generous adver‑
tisers, so every other Head of Television didn’t
give a damn about viewing figures. Farmers
and factory workers as well as the intelligentsia
turned on the TV to watch Television Theatre,
Professor Zin’s ‘Piórkiem i węglem’, interviews
with actors (graduates of the National Academy
of Theatre Arts), professors in culture and liter‑
ature. TV series like ‘Daleko od szosy’, ‘S.O.S.’,
‘Lalka’, shows like ‘Szalona lokomotywa’, or
programmes like Olga Lipińska Cabaret or
Kabaret Starszych Panów. Boring?
The average Joe had no right to decide
what he would watch in the streets or on tele‑
vision. Sounds cruel? But isn’t the so-called
television mission a cultural dictatorship? No,
I’m not a communist! I don’t regard the Polish
People’s Republic as a golden era in the history
of Poland. I’m perfectly aware of what censor‑
ship and propaganda are. I’m only wondering
whether full democracy in the relationship
between the Author and the Recipient (the au‑
dience) is so beneficial and desired as it may
seem. Let’s think about it for a while.
Today, we, the society, decide what we want
to watch on television. We do so by means of
the so-called viewing figures. I know that some
of you, Dear Readers, will have it that you don’t
watch Natalia Siwiec’s show. But we’re talking
about the rest – about 70–80% of Poles. They
decide what’s on the so-called small screen
(the name is a bit archaic). Nobody in their right
mind employed in the television industry won’t
fool around with mission.
By the way, here I must mention frequent
examples of reporters laughing at the intel‑
lectual level of the channel they work for. And
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I’m sure that if the audience wanted to watch
such a reporter, begging your pardon, shitting
on the air, he or she would shit on the air to
the amusement of the audience and to boost
viewing figures.
Television listens to people now; listens to
their needs, reads their minds and panders to
popular tastes. What are these?
As a forty-year-old, I represent the last
generation for whom knowledge was an as‑
set. In high school, we would read Salinger’s
‘Catcher in the Rye’ or Wharton’s ‘Birdy’. We
would attend the meetings of DFC (Discussion
Film Club) to watch Werner Herzog’s films.
We had to do that even if it was boring. It was
A DICTATORSHIP OF KNOWLEDGE. I’m deep‑
ly convinced that boring talking heads from
the Polish People’s Republic television left
their mark on us. A positive mark. And today?
An ethos of fools prevails. Happy idiots, whose
goal is not to make an intellectual effort unless
there is money to be made.
For the record, my workmate acquired
her knowledge and manners in independent
Poland. She’s an educated person and a good
worker. Once, I told her that ‘I’d end up on
the galleys.’ Imagine (or at least try) that she
didn’t have the slightest idea of what I was
talking about. So I asked if she saw, for exam‑
ple, ‘Ben Hur’. She blinked me (her eyes are
beautiful, by the way). Why am I telling you
this? Because she’s one of those who decide
what we see on television. Because stars like
Pudzianowski dance to her tune. TV series like
‘Na wspólnej’, ‘Nad rozlewiskiem’, or ‘Hotel 52’
are shot for her. Her television hero is Trybson
from Warsaw Shore. For her, Wojewódzki
talks with funny and old-fashioned Bogusław
Kaczyński – wow, wow, wow! She is the one
who decides what’s valuable and what ain’t
worth shit, not the author. I once heard Marcin
Prokop talking about a survey he carried out
with his friends about the most influential film
in the history of post-war Polish cinema. The
film that won was ‘Chłopaki nie płaczą’!!!
Someone may say that Tomasz Kowalski is
a typical Homo Sovieticus; that he lives in the
memory of his youth and didn’t understand
cultural changes taking place in the world. If
I prefer watching ‘07 zgłoś się’ to ‘Malanowski
i partnerzy’, so be it – Homo Sovieticus.
There is also TVP Kultura. Still, the truth
is that but for the Polish People's Republic
and communism, we wouldn’t have any pro‑
grams on TVP Kultura. Suffice to look at the
TV schedule. 80% of films on this channel –
films that are important and convey some
message – are productions made before
1990. Funny, isn’t it?
So, if you ask me why we can’t make a se‑
ries like ‘Czterdziestolatek’ today, I’ll say: be‑
cause nobody cares.
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CZYTANIE WEDŁUG
SARAMONOWICZA

ści, jednak istnieją. Wypada mieć nadzieję,
że Sienkiewicz nie ograniczy swojej aktyw‑
ności wyłącznie do książki, ale zechce swój
pomysł na Polskę wcielić w czyn.
Więc czytajcie, proszę, bo może stąd wła‑
śnie nadchodzi ratunek.
ENGLISH

JAK POPRAWIĆ POLSKĘ

ANDRZEJ
SARAMONOWICZ
Reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg
i dziennikarz. Autor największych polskich hitów
komediowych w XXI w. (m.in. "Ciało", "Testosteron"

i "Lejdis"). "Testosteron" - stale obecny w teatrach
w kilkunastu krajach - jest również jedną
z najpopularniejszych dziś polskich sztuk na
świecie. W 2015 roku Saramonowicz wydał
bestsellerową powieść „Chłopcy".

BARTŁOMIEJ SIENKIEWICZ
„PAŃSTWO TEORETYCZNE”,
WYD. ARBITROR, WARSZAWA 2018

Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw
wewnętrznych w rządzie Donalda Tuska,
nagrany nielegalnie w tzw. słynnej aferze
podsłuchowej w 2014 roku, po latach milcze‑
nia powraca fascynującą książką „Państwo
teoretyczne”. Jej wielka wartość bierze
się nie tylko z tego, iż z ogromną odwagą
Sienkiewicz opisuje okoliczności spisku,
którego padł ofiarą w czerwcu 2014 roku,
nie bojąc się punktować swoich błędów, jakie
w owym czasie popełnił. Mało jest w Polsce
ludzi, którzy potrafią się wznieść na taki po‑
ziom krytycznej autorefleksji i szczerości.

Wszelako to, co mnie najbardziej w „Pań‑
stwie teoretycznym” zachwyca, to nie osobi‑
sta ekspiacja bohatera, ale bardzo mi bli‑
ska postawa obywatelska, która nie ogra‑
nicza się to utyskiwań, ale kreśli zajmujący
opis przestrzeni publicznych, które trzeba
poprawić (lub od nowa zbudować), by polskie
państwo nie było wyłącznie tworem teoretycz‑
nym. Sienkiewicz zachęca nas do rozmowy
o fundamentach, na których należy rozpo‑
cząć sanację obecnego państwa. Z początku
pisze o trzech mocno kulejących rzeczach,
które czynią nasze społeczeństwo chromym
i niezdolnym do uzdrowienia: a) przestarza‑
łym systemie edukacyjnym, który wychowuje
w mocno przestarzałym rygorze, preferują‑
cym bierność i odtwórczość i wychowującym
ludzi o obywatelskim i prospołecznym dalto‑
nizmie; b) powszechnej zgodzie na działanie
polskiego Kościoła Katolickiego poza polskim
prawem, czego szczególnie drastycznym prze‑
jawem jest nielegalne pobieranie opłat przez
księży za pogrzeby na cmentarzach wyznanio‑
wych; c) polskie skłonności do łamania pra‑
wa, ujawniającej się w naszym lekceważeniu
kodeksu drogowego. Wydawać by się mogło,
że to nie są zajmujące tematy, ale Bartłomiej
Sienkiewicz – nie na darmo prawnuk wielkie‑
go pisarza Henryka Sienkiewicza – niezwykle
wciągająco o nich pisze.
Czyta się to wszystko z zapartym tchem
i nadzieją, że ludzie, którzy w świecie pol‑
skiej polityki nie ograniczają się wyłącz‑
nie do hasełek propagandowych, ale mają
w sobie intelektualny i etyczny ciężar, by
zmierzyć się z wyzwaniami współczesno‑
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Bartłomiej Sienkiewicz, the Minister of the
Interior in Donald Tusk’s government, illegal‑
ly recorded in the so-called famous tap scan‑
dal in 2014, comes back after years of silence
with a fascinating book entitled ‘Państwo teo‑
retyczne’. Its great value comes not only from
the fact that Sienkiewicz boldly describes
how he fell victim to the plot in June 2014 and
is not afraid to admit his mistakes. Few peo‑
ple in Poland would be capable of such criti‑
cal self-reflection and honesty.
Still, what I like most about ‘Państwo teo‑
retyczne’ is not personal expiation of the pro‑
tagonist, but his citizenship, similar to mine,
which isn’t limited to moaning and com‑
plaining, but elaborates on public matters
that require improvement (or a fresh start),
so that our state isn’t only a theoretical enti‑
ty. Sienkiewicz encourages us to speak about
the foundations that would serve as a basis
for political reforms of the existing state. He
begins with three disconcerting issues that
make our society crippled and unable to
recover: a) an outdated education system,
which follows outdated rules, prefers inactiv‑
ity and imitativeness, and raises people suf‑
fering from civic and social colour‑blindness;
b) general consent to the Catholic Church’s
operation outside Polish law, which shows in,
for example, imposing illegal charges for fu‑
nerals in religious cemeteries; c) a Polish ten‑
dency to break the law, which shows in our
disrespectful attitude towards the Highway
Code. On the surface, these topics aren’t very
absorbing, but Bartłomiej Sienkiewicz – not
in vain a great-grandson of prominent writer
Henryk Sienkiewicz – describes them in an
engrossing way.
It’s one of the books that you simply can’t
put down; it gives us hope that there are
people who can do more in politics than re‑
peat propaganda slogans and who still have
enough wisdom and morality to face the
challenges of the modern times. Hopefully,
Sienkiewicz won’t limit his activity to the
book, but will be willing to put his ideas for
Poland into practice.
To conclude, read the book, please, be‑
cause this may be our hope for deliverance.

ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE (1), DOROTA CZOCH (2).

HOW TO FIX POLAND
BARTŁOMIEJ SIENKIEWICZ ‘PAŃSTWO
TEORETYCZNE’, PUBLISHED BY
ARBITROR, WARSAW 2018
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SPOTK A N I A

W Y M I ER Z ON E
W PR Z YSZ Ł O ŚĆ
WIELKIE ODLICZANIE DO JUBILEUSZOWE J 5. EDYC JI INCOMING POL AND
GDANSK&POMORSKIE REGION CZAS ZACZĄĆ. SPOTK ANIE ODBĘDZIE SIĘ
23-24 PAŹDZIERNIK A W GDAŃSKIM AMBER EXPO. JEST UZNAWANE ZA
JEDNĄ Z NA JWAŻNIE JSZYCH IMPREZ WSPIERA JĄCYCH SIECIOWANIE
SPRZEDAŻY OFERT Y PRZYJAZDOWE J DO REGIONU POMORSKIEGO.
TEKST Olga Żarnasiek
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ZDJĘCIA Sylwester Ciszek

coming Poland Gdańsk&Pomor‑
skie Region to z pewnością naj‑
większa tego typu impreza networ‑
kingowa w Polsce organizowana przez region
a dedykowana branży turystycznej. Rolą Po‑
morskiej Regionalnej Organizacji Turystycz‑
nej jest stworzenie optymalnych warunków
do bezpośredniego kontraktowania usług
turystycznych. Organizatorzy dbają o zapro‑
szenie zagranicznych partnerów realnie za‑
interesowanych współpracą. Turystyka, jak
mało która dziedzina, udowadnia, że indywi‑
dualne spotkania to pierwszy, najważniejszy
krok do zawarcia nowych kontaktów i trwałych
relacji biznesowych.
— Potrzeba kojarzenia dedykowanych
spotkań jest ogromna, a regionalna orga‑
nizacja turystyczną jest idealną platformą
pozwalającą wypracować sprawne mechani‑
zmy współpracy pomiędzy rodzimą branżą

a zagranicznymi tour operatorami – wyjaśnia
Krystyna Hartenberger-Pater, dyrektor za‑
rządzający Pomorskiej Regionalnej Organiza‑
cji Turystycznej. — Zatem naszą ambicją stało
się wykreowanie wydarzenia, jakich w Polsce
jest niewiele. Dla regionu to z kolei inwestycja
w rozwój oferty przyjazdowej i realny wpływ
na włączenie oferty pomorskiej do katalogów
zagranicznych biur podróży.
Dotychczasowe doświadczenia pokazują,
że w perspektywie czasu taka forma inwesto‑
wania w rozwój oferty przyjazdowej przynosi
wymierne korzyści. Lista organizatorów po‑
dróży, którzy włączyli Gdańsk i Region Po‑
morski do swoich katalogów sprzedażowych,
rośnie stale i systematycznie. Obserwacja
rynku pozwala szacować, że do pierwszych
realizacji dochodzi średnio po 9-12 miesią‑
cach po wizycie w regionie pomorskim. Tak
było w przypadku biura Askeladen z Norwe‑
gii, Jarkov-tour z Rosji czy Sibettonii z Włoch.
Najszybciej reakcję zwrotną obserwujemy na
rynkach, na których Polska i Pomorskie jest
już rozpoznawalnym celem podróży.
Dłuższego czasu natomiast wymaga od‑
zew z rynków odległych, ale i tu organizato‑
rzy widzą progres. Takim przykładem jest
Izrael. W 2016 roku w spotkaniach stoliko‑
wych udział wzięły 4 firmy. Pierwsze, kilku‑
osobowe wycieczki odwiedziły Trójmiasto
już w 2017, a bieżący sezon pokazał znaczący
wzrost ilości turystów. Deklarację udziału
w tegorocznych warsztatach INcoming zło‑
żyło już izraelskich 7 biur.
A zatem jak wygląda to wydarzenie
w szczegółach?
— Pierwszy dzień to tradycyjnie czas na in‑
dywidualne rozmowy stolikowe wg wcześniej
przygotowanych agend spotkań. Dzień drugi

SZCZEGÓŁY WYDARZENIA
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to tematyczne wizyty studyjne w regionie po‑
morskim pozwalające zaproszonym gościom
na poznanie oferty turystycznej, jak i zapre‑
zentowanie destynacji pod kątem przygoto‑
wania do obsługi gości zagranicznych. Nie
zabraknie też okazji do networkingu i konty‑
nuacji rozmów zapoczątkowanych w trakcie
spotkań B2B – informuje Magdalena Węgro‑
wicz, Business Product Manager PROT.
Łącznie Organizatorzy spodziewają się
około 40 hosted buyers, nad których selekcją
starannie pracują już od początku roku. Do‑
minować będą kontrahenci ze strategicznych
dla regionu rynków: Skandynawii, Niemiec
czy Wielkiej Brytanii. Jednak każdego roku
zapraszane są również nowe perspektywicz‑
ne rynki. Kluczowe są te, na których rozwija‑
ne są bezpośrednie połączenia lotnicze — stąd
udział Holandii czy Izraela.
— Dywersyfikujemy rynki, ale i profil
uczestników. Zależy nam, aby zaprosić jak
najbardziej reprezentatywnych partnerów
z różnych dziedzin, które wpisują się w strate‑
gię marketingową regionu — mówi Krystyna
Hartenberger-Pater.
Pomimo że spotkanie dedykowane jest
pomorskiej branży turystycznej, Organiza‑
torzy przewidują udział partnerów również
spoza regionu. Obowiązuje jednak selektyw‑
ny dobór uczestników spotkania w oparciu
o zgłaszane preferencje zarówno ze strony
polskiej, jak i zagranicznej.
ENGLISH

LOOKING TO THE FUTURE
It’s time to begin the countdown to the
Jubilee 5th edition of INcoming Poland
Gdańsk&Pomorskie Region. The event is held
on 23–24 October in Amber Expo, Gdańsk.
It’s regarded as one of the most important
networking events promoting the Pomorskie
Region tourist offer.

INcoming Poland Gdańsk&Pomorskie Re‑

gion is by far the most important network‑
ing event in Poland organised by a region
and dedicated to the tourism industry. The
role of Pomeranian Regional Tourist Organ‑
isation is to create optimal conditions for
direct contracting of tourist services. The
organisers invite foreign partners interest‑
ed in cooperation in this regard. Tourism,
like few other fields, proves that individual
meetings are the first and most important
step to establish new and permanent busi‑
ness relations.
‘There is a great need for dedicated meet‑
ings, and a regional tourist organisation
is a perfect platform allowing for the devel‑
opment of effective mechanisms of coop‑
eration between the indigenous industry

SPOTKANIA WYMIERZONE W PRZYSZŁOŚĆ

and foreign tour operators,’ says Krystyna
Hartenberger-Pater, Managing Director at
the Pomeranian Regional Tourist Organi‑
sation (PROT). ‘Our ambition is to hold an
event which has been missing in Poland. For
the region, it’s an investment in the develop‑
ment of its tourist offer and an actual influ‑
ence on including Pomorskie Region in the
offer of foreign travel agencies.
Our past experience shows that this form
of investment brings measurable benefits in
the long run. The list of tour operators who
have included Gdańsk and Pomorskie Re‑
gion into their offer is constantly growing.
It is estimated that the first tours are organ‑
ised 9–12 months on average after the visit
in the region. It was the case with Askeladen,
a Norwegian Travel Agency, Jarkov-tour from
Russia or Sibettonii from Italy. The fastest
response can be observed on the markets
on which Poland and Pomorskie Region are
already recognisable.
Distant markets need more time to re‑
spond, but the organisers have observed
progress there, too. Let’s take, for example,
Israel. In 2016, four companies participat‑
ed in the networking event. The first tours
of several persons visited Tricity already in
2017, while this year, the number of tour‑
ists from Israel has been much higher. As
many as seven Israeli travel agencies have
declared to take part in this year’s Incom‑
ing workshops.
What’s the agenda of the event?
‘On the first day, individual table con‑
versations are held in line with meeting
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

agendas prepared in advance. The sec‑
ond day is dedicated to theme studio
visits in Pomorskie Region, which allows
guests to learn more about its tourist
offer. Destinations are also presented in
terms of their preparation for serving for‑
eign guests. There are also a lot of network‑
ing opportunities, and the event partici‑
pants can continue their conversations
initiated during B2B meetings,’ informs
Magdalena Węgrowicz, Business Product
Manager at PROT.
The organisers are expecting about
40 hosted buyers in total, who have been
carefully selected since the beginning of
the year. Most contractors will come from
strategic markets: Scandinavia, Germany
or Great Britain. However, new prospec‑
tive markets are also invited every year.
The key markets are those which offer di‑
rect flights to Poland, such as the Nether‑
lands and Israel.
‘We diversify markets as well as the
profile of event participants. We aim to
invite the most representative partners
from different fields which fit the market‑
ing strategy of the region,’ says Krystyna
Hartenberger-Pater.
Although the event is dedicated to Po‑
meranian tourist industry, the organisers
have also invited partners from outside the
region. The event participants are careful‑
ly selected on the basis of preferences of
both Polish and foreign guests.
To read more about the event, visit
incomingpoland.gda.pl.
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W KRAINIE GÓR I CZEKOLADY

W K R A I N IE

GÓR I CZEKOLA DY
PODRÓŻOWANIE TO NIC INNEGO JAK MAGICZNA ZAMIANA PIENIĘDZY NA WSPOMNIENIA. KAŻDA WYPRAWA, NAWET TA NAJMNIEJSZA,
NIESIE ZA SOBĄ NIEZAPOMNIANE EMOCJE I NOWE DOŚWIADCZENIA.
CORAZ WIĘCEJ KRAJÓW PRZEŚCIGA SIĘ W ULEPSZANIU ATRAKCJI
TURYSTYCZNYCH, BY PRZYCIĄGNĄĆ JAK NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ ZWIEDZAJĄCYCH. A CZYM PRZYCIĄGA TURYSTÓW SZWAJCARIA — KRAJ
SCYZORYKÓW, SERA Z DZIURAMI I BARDZO DROGICH ZEGARKÓW?
TEKST I ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz

M

ało kto wie, że Szwajcaria posiada blisko 300 ty‑
sięcy bunkrów, mogących pomieścić ponad 9 mln
ludzi. To o milion więcej, niż wynosi liczba miesz‑
kańców kraju! Jednak to nie schrony zapewniły Szwajcarii
miejsce w pierwszej dziesiątce listy najbezpieczniejszych
krajów świata. To niezwykła uprzejmość mieszkańców, po‑
łączona z różnorodnością kulturową i szczerym uśmiechem
na twarzy sprawia, że pobyt tu zawsze będzie spokojny, re‑
laksujący i pełen pozytywnych doświadczeń.

Szwajcaria to jeden z najbardziej górzystych krajów
świata — na swoim terenie ma 49 alpejskich szczytów
o wysokości ponad 4000 metrów. Zdecydowanie naj‑
słynniejszym z nich jest Matterhorn, który widnieje
w logo szwajcarskich czekoladek Toblerone, produko‑
wanych jedynie w Bernie.
Podróżowanie po kraju jest bardzo przyjemne, a widoki
górskich szczytów dopełniają rozrzucone niczym perły
jeziora, których krystalicznie czysta woda zdumiewa za
każdym razem. Jedno z niezwykle urodziwych jezior
znajduje się w wysokogórskiej dolinie Melchsee-Frutt,
która wiosną kwitnie tysiącami kwiatów. Stoi tu samot‑
nie urocza kapliczka z 1900 roku, do której można do‑
stać się kolejką gondolową. Ze względu na bardzo wąski
i stromy podjazd, samochodem można się tu dostać je‑
dynie o parzystych godzinach. Powrót rozpoczyna się
w godzinach nieparzystych.
Jedno z najsłynniejszych jezior górskich w Szwajcarii
— Blausee powstało 15 tysięcy lat temu na skutek osunię‑
cia się warstw pobliskiego lodowca. Według legendy woda
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kowych. W jego stolicy Vaduz znajduje się XII‑
-wieczny gotycki zamek, będący rezydencją
książąt Liechtensteinu. W miasteczku rozwija
się drobny przemysł maszynowy i precyzyjny,
a sam Liechtenstein jest zamknięty między
Szwajcarią i Austrią, w otoczeniu pięknych
gór i rozległych winnic.
W Sankt Gallen znajduje się Opactwo
Świętego Galla, założone przez irlandzkiego
mnicha Świętego Gawła. Jest to późnobaroko‑
wy zespół budynków zbudowany na miejscu
średniowiecznego klasztoru benedyktynów,
który mieści w sobie niezwykłą bibliotekę.
Jest ona jedną z najważniejszych klasztornych
bibliotek na świecie, przechowuje ponad 2000
rękopisów datowanych od VIII do XV wieku
oraz blisko 170 tysięcy książek, dostępnych
do publicznego użytku. W mieście znajduje
się również dzieło pewnego architekta, który
przykrył szarą przestrzeń miejską czerwonym
dywanem, zamieniając zwykłe ulice i chodni‑
ki w ogromny salon w centrum miasta.
Zurych, będący największym miastem
Szwajcarii, zachwyca swoim niezwykłym sty‑
lem. Średniowieczne kamienice i renesanso‑
we budynki idealnie komponują się z turkuso‑
wą wodą płynącej przez miasto rzeki Limmat.
Pięknie odbijają się w niej kolorowe witraże

przybrała kolor oczu pewnej pokojówki,
która nieszczęśliwie zakochała się w paste‑
rzu. Gdy ten poniósł śmierć, spadając z klifu,
dziewczyna każdej nocy wypływała łódką
na środek jeziora, by opłakiwać ukochane‑
go. Pewnego ranka rodzice niewiasty za‑
uważyli, że jej łódź spoczywa na dnie, a ni‑
czym niewyróżniające się jeziorko zmieniło
swój kolor na intensywnie niebieski.
W przełęczy Furkapass położonej na wy‑
sokości 2400 metrów znajduje się opuszczony
hotel Belvédère, który pojawił się w trzecim
filmie o przygodach Jamesa Bonda „Goldfin‑

ger”. Jest on nie tylko świadectwem upływu
czasu, ale również zmian klimatu. Zaledwie
300 metrów dalej znajduje się ogromny lodo‑
wiec, będący źródłem Rodanu. Topnieje on
w zastraszającym tempie, cofając się dziennie
o 10 cm! Według naukowców, za mniej niż
100 lat przestanie istnieć, mimo że frag‑
ment lodowca jest pokryty specjalnymi
wełnianymi kocami, zwalniającymi tempo
jego topnienia o około 70%.
Wizyta w Szwajcarii jest dobrą okazją, aby
odwiedzić Liechtenstein, malutkie księstwo
będące jednym z europejskich rajów podat‑

ŚR EDN IOW IECZ N E K A MIEN ICE
I R EN ESA NSOW E BU DY N K I
IDEA L N IE KOMPON UJĄ SIĘ
Z TU R KUSOWĄ WODĄ PŁY NĄCEJ
PR ZEZ MI A STO R ZEK I LI M M AT.

W KRAINIE GÓR I CZEKOLADY
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kościoła Grossmünster, którego bliźniacze wieże są sym‑
bolem Zurychu.
Szwajcaria to jedno z najbardziej przyjaznych tu‑
rystom państw na świecie. Dobrze rozbudowana sieć
autostrad oraz połączeń kolejowych sprawia, że po‑
dróżowanie po kraju jest łatwe i przyjemne. Przyjaźni
ludzie, krystalicznie czyste jeziora oraz zmieniające się
codziennie górskie szczyty sprawią, że podróż tu będzie
warta każdego franka.
ENGLISH

THE COUNTRY OF MOUNTAINS AND CHOCOLATE
Travelling is a magical exchange of money for memories.
Every trip, even the shortest one, brings unforgettable
emotions and new experiences. Therefore, countries are
constantly offering more and more exciting tourist attractions to attract plenty of visitors. What is special about
Switzerland – the country of penknives, cheese with holes
and expensive watches?

Few people know that Switzerland boasts almost 300 thou‑
sand bunkers that can house over 9 million people. It’s
a million more than the number of its inhabitants! But
it’s not because of the bunkers that Switzerland is clas‑
sified as one of ten safest countries in the world. The

hospitality and kindness of its inhabitants combined
with cultural diversity and warm smiles will make your
stay in Switzerland peaceful, relaxing and full of posi‑
tive experiences.
Switzerland is one of the most mountainous countries
in the world – it boasts 49 Alpine summits above 4000 me‑
tres. The best known is the Matterhorn, pictured in the logo
of Swiss chocolates, Toblerone, produced only in Bern.
Travelling around Switzerland is very pleasant, and
breath-taking views of the mountains are complemented
by lakes, scattered around the country like pearls, whose
crystal clear water will amaze you every time. One of
the most stunning lakes is situated in the high valley of
Melchsee-Frutt, which blossoms in thousands of flowers in
spring. A charming place to visit is a solitary chapel dating
back to 1900 that can be reached by cable car. Because of
a very narrow and steep road leading to the valley, visitors
travelling by car may get here only on even hours and re‑
turn on odd hours.
One of the most famous mountain lakes in Switzer‑
land, Lake Blausee, was formed about 15 thousand years
ago as a result of sliding of a glacier. Legend has it that its
water turned the colour of the eyes of a maid that fell hope‑
lessly in love with a shepherd. When he fell off a cliff and
died, the girl would sail to the middle of the lake to mourn
him. One morning, the girl’s parents noticed that her boat
sunk and the ordinary lake turned intensely blue.
In the Furka pass, at an elevation of 2400 metres, there
is abandoned Belvédère Hotel, which appeared in the third
James Bond film, ‘Goldfinger’. The hotel shows the passing
of time as well as climate change. Only 300 metres further,
there is a huge glacier, which is the source of the Rhône. It is
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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melting at an alarming rate, retreating 10 cm a day! Accord‑
ing to scientists, within fewer than 100 years, the glacier
will disappear even though its part is covered with special
woollen blankets, slowing down its melting by about 70%.
A trip to Switzerland is a good opportunity to visit
Liechtenstein, a small principality, which is one of Euro‑
pean tax havens. Its capital, Vaduz, boasts a Gothic castle
built in the 12th century, which is the official residence of
the Prince of Liechtenstein. Small machine and precision
machinery industries develop in the city. Liechtenstein is
situated between Switzerland and Austria and surrounded
by majestic mountains and vast vineyards.
In St Gallen, you’ll find the Abbey of St Gall, founded
by an Irish monk, Saint Gall. It’s a Late Baroque com‑
plex of buildings erected on the site of the former Medie‑
val Benedictine monastery, which houses a remarkable
library. It’s one of the most important monastic librar‑
ies in the world; the library has an extensive collection

of 2000 manuscripts dating back from the 8th to 15th
centuries and almost 170 thousand generally available
books. The town also boasts an unusual architecture
work – a red carpet, which covers grey urban space,
turning ordinary streets and pavements of the town cen‑
tre into a huge salon.
Zurich, which is the largest city in Switzerland, delights
its visitors with its unique style. Medieval townhouses and
Renaissance buildings perfectly match turquoise water
of the Limmat flowing through the city. The river reflects
beautiful, colourful stained glass windows of the Gross‑
münster, whose twin towers are a landmark of Zurich.
Switzerland is one of the most tourist-friendly coun‑
tries in the world. Developed road and railroad infrastruc‑
ture makes moving around the country easy and pleas‑
ant. Friendly people, crystal clear lakes and remarkable,
majestic mountains will make your stay in Switzerland
worth every franc.
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REKLAMA
DŹWIGNIĄ
ŻENADY

dostaniemy verdin albo inny srerdin, przepłacamy,
zmywając naczynia w zwykłym „ludwiku” zamiast
w płynie Irka Bieleninika. Nagle wszystkie kobiety
mają infekcje intymne i upławy, ale dostają świetne na
to leki, które poleca Żanet Kaleta. Jakiś komiksowy fa‑
cet, któremu konar nie płonie, dostanie swój Braveran,
po którym STANIE się lepszym człowiekiem, pijącym
piwo Karmi, które nie jest takie słodkie, jak myślisz,
aby znowu z dubeltową dosadnością opowiedzieć nam
o sraczce, którą łapiesz na urlopie — ale bez obaw, prze‑
cież jest Stoperan. Dżizus!
Nic mnie nie jest w stanie zgorszyć, oczywiście
poza jedzącą posłanką Pawłowicz, ale gdzie są rekla‑
my z lat 90? Reklamy „Mentosa”, po których z nadzie‑
ją masz ochotę zdobywać świat, mimo połamanego
obcasa? Copywriterzy wszystkich krajów łączcie się
i ogarnijcie kuwety!
ENGLISH

COMMERCIALS MAKE EMBARRASSMENT
GO ROUND

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”.

C

złowiek siada sobie przed telewizorem po cało‑
dziennym zabieganiu, po obowiązkach często
niedopełnionych, pełen stresów, albo wręcz prze‑
ciwnie, pełen spokoju po niedawno opuszczonym stre‑
sie, w tak zwanym „zjeździe”. Jedyne, o czym marzy,
to wskoczyć w wygodny dres z kubkiem herbaty bądź
innego likworu w jednej ręce, z władcą kanałów zwa‑
nym pilotem w drugiej i miękką kanapą od szwedzkich
przyjaciół pod dupą.
Kiedy wszystko zaczyna nabierać realnych kształ‑
tów, kiedy twoja sielanka zaczyna wyglądać jak z katalo‑
gów wakacyjnych biur podróży, kiedy czujesz w mózgu
to przyjemne, rozluźniające drapanie zwojów. Nagle ni
stąd, ni zowąd telewizja dokonuje najgorszej zbrodni od
czasów wygadania przez rodziców tajemnicy, że Mikołaj
nie istnieje. Puszczają reklamy.
Nie byłoby w tym nic dziwnego, w końcu telewizja
Polsat przyzwyczaiła nas do tego, że są już od 20 lat,
z czego 10 lat to reklamy, niemniej jednak niepokój
w mym sercu pozostał. I słusznie. Bo dzisiejsze rekla‑
my przekroczyły wszelkie możliwe granice. No tak!
Po 15-minutowym bloku okazuje się, że my jako naród
jemy strasznie tłuste rzeczy, po których poza zapar‑
ciami i wzdęciami, na które zresztą sekundę później
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

You sit down in front of the TV after a day’s work,
tasks often left unfinished, stressed-out or cool,
calm and collected after the stress is gone, completely
devoid of energy. The only thing you dream about is to
put on comfortable sweatpants and have a cup of tea
or another liquor in one hand and a remote control in
the other, and make yourself comfortable on a coach
from our Swedish friends.
Everything begins to come into place; your idyll
begins to look like in travel agency brochures, and you
feel that pleasant, relaxing loosening of ganglia in your
head. All of a sudden, the television commits the worst
crime since the time when your parents told you Santa
Claus didn’t exist. It runs commercials.
There would be nothing strange about it; after all,
Polsat got us used to the standard of 10 years of com‑
mercials during 20 years of their operation, but I was
upset anyway. And I was right. Because today’s com‑
mercials have crossed the line. Yes! After a 15-minute
series of commercials, it turns out that Poles eat a lot
of greasy food, after which we suffer from constipa‑
tion and flatulence – for which we immediately get
verdin or another shitdin; we overpay for a normal
washing-up liquid instead of buying Irka Bieleninika.
Suddenly, all women suffer from vaginal infections
and whites, but luckily, they get great medicine rec‑
ommended by Ms Żaneta Kaleta. Some comic guy
whose candle won’t burn will get his Braveran after
which he will STAND UP straight, drink Karmi beer,
which isn’t as sweet as you think, to be ready to tell
us bluntly about the runs you can get on your vaca‑
tion – but don’t worry, Stoperan will come to your
rescue. My God!
Nothing will shock me – perhaps except for MP
Pawłowicz eating her lunch – but where have the com‑
mercials of the 90s gone? ‘Mentos’ commercials, after
which people felt inspired to conquer the world de‑
spite a broken heel. Copywriters from all countries,
unite and get a grip!
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TEKST I ZDJĘCIA Aleksander Domański
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C
ALEKSANDER
DOMAŃSKI
Połowę czasu spędza przed komputerem
w redakcji Anywhere, a drugą gotując w swojej
kuchni i pakując do słoików wszystko, co nadaje
się do jedzenia. Znajomi mówią, że jego dewiza
życiowa mogłaby brzmieć: „Aby dobrze żyć,
trzeba dobrze zjeść i wypić”. Żyje, aby jeść. Nie
na odwrót.

ałe wakacje, razem z nimi i wrze‑
sień, minęły pod znakiem robienia
przetworów. Mój zapał do gotowania
czegoś innego poza klasycznymi daniami
spadł równie szybko jak temperatura. Zmia‑
na temperatur nadeszła tak gwałtownie, że
moja kreatywność w kuchni zaczęła niepo‑
kojąco spadać, choć po wakacjach w głowie
powinny kiełkować nowe, świeże pomysły.
Stojąc w kuchni, przesmażając kolejną par‑
tię jabłek z przyprawami korzennymi, które
następnie lądowały zawekowane w słoiku,
zastanawiałem się jakie danie jestem w sta‑
nie wykonać szybko i tak, aby „nie narobić
się” za bardzo.
Zmęczony przygotowaniem przetworów
na sezon jesiennozimowy, siadam przed te‑

lewizorem, by obejrzeć kolejny odcinek pro‑
gramu, gdzie kucharze amatorzy starają się
zdobyć tytuł chefa w jednym z kanałów TV.
Trochę szukając inspiracji, trochę zastana‑
wiając się nad tym, czy w tak krótkim czasie
sam byłbym w stanie coś zrobić. Grupa osób
dostaje do ugotowania danie z figą. Właści‑
wie październik to figi. Pomysły uczestni‑
ków mniej lub bardziej udane — moje, zna‑
cząco prostsze, dzisiaj trafią na stół.
Dwa szybkie dania: jedno to propozycja
na lunch np. do pracy, czyli sałatka, drugie
typowo obiadowe, czyli gołąbki, ale w wersji
na słodko. Obydwa dania właściwie powsta‑
ją z tych samych składników bazowych, czy‑
li kaszy pęczak, fig, zielonej pietruszki oraz
sera koziego. Więc do roboty!

PA ŹDZIERNIK MIE SIĄCEM FIGI

DWA S Z Y BK I E DA N I A :
J EDNO T O PROP OZ YC JA NA
LU NC H N P. D O PR AC Y, C Z Y L I
SA Ł AT K A , DRUGI E T Y P OWO
OBI A D OW E , C Z Y L I G O Ł Ą BK I,
A L E W W ER S J I NA S Ł ODKO.

Kaszę pęczak gotujemy w bulionie warzywnym tak,
aby była chrupka. Orzechy włoskie prażymy na suchej
patelni, figi tniemy na mniejsze kawałki, pietruszkę
zieloną szatkujemy. Wszystko wrzucamy do miski. Sos
przygotowujemy na bazie oliwy, cytryny, miodu dopra‑
wiając tylko sola i pieprzem. Całość polewamy sosem,
mieszamy i posypujemy pokruszonym kozim serem.
Kolejne w naszym krótkim menu są gołąbki. Z nimi
będzie trochę więcej pracy, a są inne niż tradycyjne
między innymi dlatego, że zawiniemy je w kapustę pe‑
kińską. Jeszcze lepiej smakują w liściach winogron, ale
by danie było łatwe do przyrządzenia, my zostaniemy
przy kapuście. Cały proces robienia gołąbków polega
dokładnie na tych samych czynnościach co przy przy‑
gotowaniu sałatki. Czyli gotujemy pęczak w bulionie,
figi tniemy na mniejsze kawałki, szatkujemy pietrusz‑
kę oraz dodajemy ser, pomijamy tylko sos i orzechy.

Całość skrapiamy sokiem z cytryny i oliwą oraz do‑
dajemy sól i pieprz. Do wcześniej obgotowanych liści
kapusty wkładamy farsz i pieczemy przez około 20
minut w 180 st. C.
W tym czasie przygotowujemy sos orzechowy. Do
rozgrzanego piekarnika wraz z gołąbkami wkładamy
rozłupane orzechy włoskie — będą się prażyć około 8
minut, aż popękają łupinki. Po wyjęciu z piekarnika
przerzucamy je na ściereczkę, gdzie należy je pocie‑
rać, aż większość łupinek zejdzie. Wszystko wrzuca‑
my do blendera i wraz z paroma łyżkami oliwy miesza‑
my do odpowiedniej konsystencji. Gołąbki podajemy
na paście orzechowej według własnych upodobań.
Smacznego!
ENGLISH

OCTOBER IS A MONTH OF FIGS

I spent the whole summer, including September, on
making preserves. My zeal for cooking anything else
than simple and traditional dishes disappeared just as
fast as warm summer days. A sudden change in tem‑
perature caused an alarming drop in my creativity
in the kitchen even though my head should be full of
fresh ideas after holidays. Standing in the kitchen and
frying another batch of apples with spices to be put in
a jar and preserved, I was thinking about a fast and
easy dish to make.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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KUCHNIA / CUISINE

Tired with the preserves for the autumn
and winter season, I sat down in front of TV
to watch the next episode of a show in which
amateur cooks compete for the title of chef.
I was looking for inspiration and wondering
if I were able to cook anything in such a short
time. A group of people has a task to make
a dish with figs. Actually, October is a month
of figs. The participants have various ideas

– better and worse. Today, I’ll serve you my
recipes, which are much simpler.
Two fast dishes: the first one is, for exam‑
ple, a lunch for work – a salad; the second
one is a typical lunch – stuffed cabbage, this
time sweet. For both dishes, you need prac‑
tically the same basic ingredients, which in‑
clude barley groats, figs, green parsley, and
goat cheese. Let’s get down to work!

Cook barley groats in vegetable broth
until crunchy. Roast walnuts on a dry fry‑
ing pan, cut figs into smaller pieces, chop
green parsley. Put it all in a bowl. Prepare
the sauce with olive oil, lemon, and honey.
Season it with salt and pepper. Pour the
sauce over the dish, mix it, and sprinkle
with brittle goat cheese.
Another dish on the menu is stuffed cab‑
bage. It will take more work. This version
is different from the traditional one as
we’ll use Chinese cabbage. It tastes even
better if you use grape leaves, but let’s
stick with the cabbage for the time being.
The whole process is mostly the same as
in the case of the salad. Cook barley groats
in broth, cut figs into smaller pieces, chop
parsley, and add cheese. Skip the part with
the sauce and walnuts. Sprinkle with lem‑
on juice and olive oil and season with salt
and pepper. Stuff previously boiled cab‑
bage leaves with the stuffing and bake for
about 20 minutes at 180°C.
In the meantime, prepare walnut sauce.
Put split walnuts into the preheated oven
with the stuffed cabbage – they will roast
for about 8 minutes until their shells crack.
Take the walnuts out of the oven and place
them on a tea towel. Rub them until their
shells come off. Blend them with a few spoon‑
fuls of olive oil to bring them to a suitable
consistency. Serve the stuffed cabbage on
walnut pasta to your liking.
Bon Appétit!

P O W I E T R Z N Y 4G7L–A4 D
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NIE WYPADA
(PO SIATKARSKIM TRIUMFIE)
KIEDY BARTOSZ KUREK WBIJAŁ OSTATNIEGO GWOŹDZIA PO
BRAZYLIJSKIEJ STRONIE SIATKARSKIEGO BOISKA, W PIERWSZYM
ODRUCHU KILKA RAZY KLASNĄŁEM W DŁONIE. W DRUGIM
POKIWAŁEM GŁOWĄ Z NIEDOWIERZANIEM, ŻE TO OSIĄGNĘLI, MIMO
MNÓSTWA SYGNAŁÓW, ŻE NIE JEST TO MOŻLIWE. TRZECI ODRUCH
TO CZERWONA LAMPKA W GŁOWIE I MYŚL: „TERAZ SIĘ ZACZNIE”.

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.

N

ie miałem na myśli celebrowania, ra‑
dości, orderów czy przysłowiowych
wizyt w zakładach pracy. To i tak za‑
wsze jest. Miałem na myśli to, czego nasłu‑
chają się teraz piłkarze, a pośrednio również
siatkarze. Nie dlatego, że żal mi tych pierw‑
szych. Jeśli kogoś mi w tej sytuacji żal to wła‑
śnie tych drugich. Już następnego dnia bo‑
wiem rozpoczęło się uświadamianie im, że
ich sukces nie przysłonił porażki piłkarzy,
że w hierarchii popularności dyscyplin są za
nimi daleko w tyle. Wszelkie odniesienia do
futbolistów nieświadomie właśnie to poka‑
zują. Porównywanie zachowań na lotnisku,
sposobu bycia i wypowiadania się, zarob‑
ków, pokazuje siatkarzom miejsce w szere‑
gu. Wszyscy ci, którzy dopuszczali się tych
odniesień, powinni mieć tego świadomość.
Na miejscu mistrzów świata wściekałbym
się równie mistrzowsko, jak oni rozbijali ko‑
lejne reprezentacje.
Siatkarze dali nam nie tylko sukces,
z jakim nie żyjemy w polskim sporcie na

co dzień. Dali nam, dumnym Polakom, sa‑
tysfakcję, że w finale nie GRAMY o złoto,
a zwyczajnie LEJEMY jedną z najlepszych
ekip siatkarskich świata ostatnich lat. My
to lubimy — tacy jesteśmy. Ale siatkarze dali
nam też szansę zapomnieć o piłkarzach
i ich mundialu, dali nam szansę milczeć na
ich temat. Nie udało się tej szansy wykorzy‑
stać. Szkoda, bo porównywać złotych siat‑
karzy do przegranych w mundialu piłkarzy
po prostu nie wypada.
To jest czas siatkarzy. Tak jak przychodzi
czas skoczków narciarskich, lekkoatletów,
żużlowców, triathlonistów czy szachistów.
Czas świętowania i doceniania mistrzów,
a nie czas wyliczania przegranym kasowa‑
nych tygodniówek i premii za byle co. Czas
opowiadania o drodze do sukcesu, a nie czas
wypominania miodu spływającego po ścia‑
nach ośrodków treningowych tym, którzy
zawiedli nasze nadzieje. Zwyczajnie nie wy‑
pada tego mieszać.
P.S. Dwa ciekawe fakty:
1. Polacy są niewyobrażalnie zranieni pił‑
karskim czerwcem. Złoty medal siatkarzy
również to pokazał.
2. Bayern Monachium na jednym remisie
w Lidze Mistrzów zarobił więcej niż siatka‑
rze na tytule mistrzów świata.
ENGLISH

IT’S NOT RIGHT
(AFTER OUR VICTORY IN
VOLLEYBALL)
When Bartosz Kurek delivered the final blow
to the Brazilian team, my first instinct was to
clap. After a while, I shook my head in disbelief
that they did it even though it had seemed
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impossible. Next, a red flag came up, and
I thought, ‘Here it comes.’

I don’t mean celebrating, joy, decorations
or invitations to companies. It always hap‑
pens anyway. What I mean is all those
comments on our footballers, which will
indirectly affect our volleyball players.
Not because I feel sorry for the first. If I do
feel sorry for anyone, it’s for the latter. On
the day following their victory, they were
made aware of the fact that their success
couldn’t compensate for the defeat of the
football team; that in the hierarchy of dis‑
ciplines, volleyball is far behind football.
All references to the footballers suggest
that. Comparing their behaviour at the
airport, their way of being and speaking,
as well as salaries shows the volleyball
players their place. All those who have
made such references should be aware
of that. If I were them, I’d get as angry as
them when they were defeating successive
national teams.
Not only did they give us success,
which doesn’t happen very often in Polish
sports; they also gave us satisfaction that
we aren’t only PLAYING in the final match,
but we’re CRUSHING one of the best teams
in the world in recent years. We like that –
that’s who we are. They gave us a chance
to forget about the footballers and their
World Cup; to pass it over in silence. Un‑
fortunately, we ruined it. It’s a pity be‑
cause it’s simply not right to compare our
gold winners to the footballers defeated in
the World Cup.
It’s the time of the volleyball team. Just
like ski jumpers, athletes, speedway rac‑
ers, triathletes or chess players have their
time, too. A time for celebration and appre‑
ciating the champions instead of criticis‑
ing the wages and bonuses of the defeated.
A time to speak about their way to the top
instead of criticising honey flowing down
the walls of training centres of those who
have disappointed us. It’s simply not right
to mix that.
P.S. Two interesting facts:
1. Poles are incredibly hurt after our foot‑
ballers’ performance in June. The gold
medal of the volleyball team has proved
that, too.
2. Bayern Munich gets more for one draw
in the Champions League than our vol‑
leyball team did for their victory in the
world championships.
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PRAWDOPODOBNIE
JEST TO ŻYCIE

IGA GÓRECKA
Emocjonalna ekshibicjonistka. Aktorka,
wychowanka szkoły filmowej. Z wykształcenia również
mgr pedagogiki pracy. Od 2003 roku użycza swojego
ciała i duszy branży filmowej. Od 2013 pisze. Rodziła
się w warszawskim kinie Luna. Kieruje się zmysłami.

N

ie jestem idealna. Wstaje dwie godziny później, niż
postanowiłam. Przeglądam wiadomości, a przed
porannym pisaniem miałam nie zarzucać swo‑
jej głowy danymi. Piję etiopską kawę i palę mentolowe
marlboro, zamiast przez co najmniej czterdzieści mi‑
nut ćwiczyć, a później zjeść coś, co oczyści moje jelita
i poczucie winy. Mam piękny, duży dom, a w nim ciągle
nierozpakowane pudła po przeprowadzce. Mam wspa‑
niałego partnera, a nie daję mu codziennych, porannych
uśmiechów. Nie zawsze mówię kocham, gdy to czuję.
Nie zawsze jestem wdzięczna za to, co mam. A mam
wszystkie części ciała. Poza astygmatyzmem w prawym
oku widzę bardzo dobrze, dobrze słyszę, potrafię utrzy‑
mać równowagę, choć przez dwadzieścia dziewięć lat nie
nauczyłam się dobrze jeździć na rowerze. Dwa lata temu
zrobiłam prawo jazdy, a do dziś nie uzbierałam jeszcze
pieniędzy na samochód.
Nie mam też na dalekie zagraniczne wojaże, a mój
język angielski ciągle jest na poziomie basic. A przecież
chciałabym z amerykanami rozmawiać o kosmosie. Na
razie rozmawiam o nim tylko z moją przyjaciółką, to je‑
dyna relacja, którą utrzymałam przez całe swoje dotych‑
czasowe życie. Są jeszcze te rodzinne, długotrwałe rela‑
cje, ale tak naprawdę o swoim tacie wiem tyle, co nic. Nie
dzwonię do swoich sióstr. Nie pamiętam, w której klasie
jest moja chrześnica.
W ogóle moje relacje z Bogiem są bardzo zachwiane.
Prawdopodobnie on nigdy mnie nie widział, a ja nie widzia‑
łam jego. Częściej oglądam nagie kobiety na Instagramie.
Przesuwam po nich kciukiem i przyznaje im wirtualne ser‑
ca, później idę do lustra, patrzę na swoje ciało i widzę w nim
wiele niedoskonałości. Co jakiś czas chodzę do lekarza, co
jakiś czas coś mi jest. Prawdopodobnie jest to życie.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Żulczyk kiedyś napisał monolog o tym, że wszystko
ginie pod wodą – skorzystałam z tego monologu na zdję‑
ciach próbnych do serialu. A siedząc na krześle przed re‑
żyserem obsady, nie potrafiłam sobie tego wszystkiego
wyobrazić, co kiedy byłam sama, przychodziło mi z ła‑
twością. Z łatwością przychodzi mi również oskarżanie
siebie, gorzej jest z wybaczaniem. Wydaje mi się, że ak‑
ceptujęwszystkie swoje błędy, a tak naprawdę codziennie
się na siebie wściekam. Piszę do siebie, żeby lepiej się zro‑
zumieć i dojść do tego samego wniosku co zawsze, że nie
ma o co. Bo przecież inni mają gorzej. Inni mają też lepiej.
Zawsze będziemy gdzieś pośrodku, próbując być
na szczycie. Będziemy biec, codziennie się potykając.
Czasami potknięcia prowadzą do upadków, z których cięż‑
ko się podnieść. A jeśli nawet uda nam się wstać, będziemy
szli dalej, kulejąc, a zdarte kolana jeszcze przez jakiś czas
będą piekły. Piekące kolana to nic przy piekących duszach.
Marek Aureliusz napisał kiedyś, że zawsze możemy usunąć
się w głąb siebie – nigdzie bowiem nie schroni się człowiek
spokojniej i łatwiej niż do duszy własnej. Dusza nie ulega
przecież żadnemu wpływowi ani łagodnemu, ani gwałtow‑
nemu, skoro tylko własną moc sobie uświadomi.
Życie to wyobrażenie. I to wszystko, o czym piszę,
może być zupełnie odwrotne. Mogę cieszyć się z tego,
że dziś wstałam, że mogę napić się etiopskiej kawy i wy‑
palić mentolowe marlboro, że mogę zjeść, ćwiczyć i jeź‑
dzić na rowerze, jeśli tylko zechcę. Jeśli tylko zechcę,
mogę wszystko. Tak samo, jak Ty, Żulczyk czy Marek
Aureliusz – no może Marek już nie może, bo jego czas
się skończył. A zanim skończy się nasz, zadbajmy o to,
by chcieć, bo chcieć jest móc. A jak się osiągnie moc, to
można się samemu poklepać po ramieniu, póki jeszcze
mamy siłę tam dosięgnąć.
ENGLISH

I SUPPOSE THIS IS LIFE

I’m not perfect. I get up two hours later than I planned.
I browse the news although I wasn’t supposed to think
about data before morning writing. I drink Ethiopian cof‑
fee and smoke Marlboro Menthol instead of exercising for
at least forty minutes a day and eating a healthy meal that
would cleanse my intestines and help me get rid of my
guilty conscience. I have a big, beautiful house, but I still
haven’t unpacked all my boxes. I have a wonderful man,
but I don’t give him a morning smile every day. I don’t al‑
ways say I love you when I feel it.
I’m not always grateful for what I have. And I have
a healthy body. Except for astigmatism in my right eye,
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I see very well, hear well, I can keep the balance even
though I haven’t learned to ride a bike for twenty-nine
years. I got a driving licence two years ago and I still hav‑
en’t saved up for a car.
I also can’t afford exotic travels, and the level of my
English is still basic. And I would like to talk about space
with Americans. So far, I’ve been talking about it only
with my friend – that’s the only relationship I’ve managed
to maintain throughout my life. There are also long-term
family relationships, but I don’t know almost anything
about my dad. I don’t call my sisters. I don’t remember
how old my niece is.
My relationship with God is very troubled. He has prob‑
ably never seen me, and I haven’t seen him. I see naked
women on Instagram more often. I scroll them down and
give them virtual hearts; later, I look at myself in the mir‑
ror and see how imperfect my body is. I sometimes go to
the doctor; I sometimes don’t feel well. I suppose this is life.
In one of his monologue, Żulczyk wrote that every‑
thing disappears under water – I used the text at a re‑
hearsal for a TV series. When I was sitting before the direc‑
tor, I couldn’t imagine all the things that came to my mind
easily when I was alone. I find it easy to blame myself; for‑
giving is more difficult. It seems to me that I acceptall my
mistakes, but in reality, I’m angry with myself every day.

PRAWDOPODOBNIE JEST TO Ż YCIE

I write to myself to understand myself better and arrive
at the same conclusion every time – that I shouldn’t wor‑
ry. After all, some people do much worse. Well, some
people do better.
While trying to reach the top, we’ll always be some‑
where in the middle. We’ll run and stumble every day.
We’ll sometimes fall, and it’ll be hard to get up. And even
if we do get up, we’ll keep going, limping, and our grazed
knees will hurt for some time. But pain in the knees is
nothing compared with pain in the soul. Marcus Aurelius
once said that men can always choose to retire into them‑
selves – because nowhere else will a man find more peace
and freedom than in his own soul. The soul doesn’t yield
to any influences, neither powerful nor subtle, when it is
aware of its strength.
Life is a notion. Everything I’m writing about may be
completely different. I can feel happy that I got up today,
that I can have Ethiopian coffee and smoke Marlboro
Menthol, that I can eat, exercise and ride a bike if I want
to. I can do everything if I want to. Just like you, Żulczyk
or Marcus Aurelius – well, perhaps Marcus can’t do it any‑
more because his time ran out long ago. But before our
time runs out, let’s try to want because to want is to suc‑
ceed. And when you do, you can give yourself a pat on the
shoulder as long as you are able to reach it.

REKLAMA
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MOKA SYNY
WYSTARCZYŁO JEDNO SPOJRZENIE I JUŻ WIEDZIAŁA, ŻE NIE BĘDZIE MOGŁA MU SIĘ
OPRZEĆ. BOŻE, CO ZA BANAŁ! TAKIE POCZĄTKI SĄ JEDYNIE W ROZRYWAJĄCYCH SERCA
MELODRAMATYCZNYCH OPOWIEŚCIACH DRUKOWANYCH NA OSTATNICH STRONACH
BRUKOWCÓW. TO WŁAŚNIE Z TAKICH HISTORII SPRZEDAWCZYNIE W SKLEPACH SPOŻYWCZYCH,
KASJERKI Z BANKU I WIZAŻYSTKI Z TELEWIZJI ROBIĄ SOBIE KANAPKI DO PRACY, BY MÓC
POSILIĆ SIĘ CZYMŚ, CO POZWOLI IM PRZETRWAĆ POPOŁUDNIOWE GODZINY SZCZYTU.

RAFAŁ
BRYNDAL
Satyryk, autor tekstów
(Kobranocka, Atrakcyjny Kazimierz
i Cyganie), dziennikarz (Radio Zet, Gazeta
Wyborcza, Przekrój, Zwierciadło, Pani,
Twój Styl, Machina, Bluszcz, Chimery),
twórca zespołów kabaretowych, sztuk
teatralnych oraz scenariuszy seriali.
Pasjonat jazzu, golfa i hokeja.

N

iby nie miał w tych oczach nic szcze‑
gólnego. W zasadzie trudno było coś
w nich dostrzec, biorąc pod uwa‑
gę, że nosił okulary. Ich grubość masko‑
wały subtelne oprawki. Musiał wydać na
nie kupę kasy. Nie myślała o tym jeszcze,
dopiero później, gdy sprawy potoczyły się
szybciej niż metro, którym zwykle dojeż‑
dżała do pracy. Gdy na nią popatrzył, prze‑
szył ją dreszcz. Kolejny banał pojawił się
jak reklama na przeczyszczenie podczas
wojennego dramatu produkcji czeskiej.
Impreza, na której się znalazła, była tak
swobodna, że już nikt nie pamiętał, z jakie‑
go powodu ją zorganizowano. Nikt też nie
wiedział, z czyjej inicjatywy doszła do skut‑
ku, więc gospodarza można było wybierać

losowo z grona trzydziestu kilku osób, które
zgromadziły się na patio modnego lokalu.
Klub był tak popularny, że wszyscy taksów‑
karze (nawet ci z Ubera) dojeżdżali do niego
bez GPS -a. Z patio roztaczał się widok na rze‑
kę. Malownicze otoczenie sprawiło, że wszy‑
scy robili sobie selfiki na tle tego, co za ich
plecami wiło się w kierunku morza. Mimo że
zapadł już zmrok, to jednak z użyciem lamp
można było od biedy wykonać na tyle czytel‑
ne zdjęcie, by umieścić je w internecie.
Towarzystwo jeszcze zachowywało się
z rezerwą do tego, co działo się wokół
nich. Zblazowani oceniali cynicznym spoj‑
rzeniem obsługę, rozmówców i gwiazdy
pojawiające na niebie. Od czasu do cza‑
su zaglądali do szklanek, które trzymali
w dłoniach. Wyglądało to, jakby zerkali
w czarodziejskie kule, które nie tylko mają
im przynieść chwilowe zauroczenie, ale
także, z których można wyczytać najbliż‑
szą przyszłość tych dobrze wyglądających
jak na korporacyjnej standardy ludzi. Moż‑
na było się domyślić, że każdy z nich przed
wyjściem na imprezę spędził dużo czasu na
doborze tego, co ma na sobie.

Okularnik chyba nie miał takich dy‑
lematów. Sprawiał wrażenie faceta, któ‑
ry nie przywiązuje wagi do tego, co nosi.
Zachowywał się z pewną nonszalancją,
witając się prawie z każdym, kto nawinął
mu się pod rękę. Zagadywał, dowcipko‑
wał i tym, co mówił, wprawiał w zakło‑
potanie niektórych z gości. Nikt jednak
nie śmiał się z nim kłócić. Po reakcjach
ludzi widać było, że prawie wszyscy da‑
rzą go sympatią. Musiał wzbudzać szacu‑
nek, bo nikt nie śmiał mu przerywać, gdy
wygłaszał swoje opinie na temat lokalu,
pogody, sytuacji na Bliskim Wchodzie,
repertuaru najpopularniejszych kin i cen
na rynku paliw. Kobiety przy nim promie‑
niały, a mężczyźni przybierali teatralne
pozy, jakby znaleźli się na wspólnej sce‑
nie z mistrzem.
Popiła ze szklanki łyk czegoś, co mia‑
ło być koktajlem o romantycznym zabar‑
wieniu, o czym zapewniał ją wyżelowany
barman. Chyba miał rację, bo poczuła
w sobie dziwną zuchwałość i zbliżyła się
do okularnika na tyle blisko, że nie miał
wyjścia. Musiał zagadać.

Z AG A DY WA Ł , D OWC I PKOWA Ł
I T Y M , C O M ÓW I Ł , W PR AW I A Ł
W Z A K Ł O P O TA N I E N I E K T Ó RYC H
Z GOŚCI. N IKT JEDNA K N IE
ŚMI A Ł SIĘ Z N I M K ŁÓCIĆ.
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OKU LA R N IK M ACH NĄ Ł DO N IEJ NA
POŻEGNA N IE I POGNA Ł NA PR Z YSTA N EK.
WSKOCZ Y Ł DO OSTATN IEGO WAGON U
I DR Z W I SIĘ ZA MK N ĘŁY. POPATR Z Y ŁA
ZA N I M Z IRYTACJĄ I UTĘSK N IEN IEM.
— Może to Ty jesteś tą księżniczką, na którą czekam?
— Nie ulega wątpliwości — odpowiedziała bez wa‑
hania, chociaż trudno było doszukać się w jej żyłach
błękitnej krwi. Przynajmniej ostatnie badania tego nie
wykazały. Spojrzał na nią, jakby właśnie odkrył Ame‑
rykę Południową, i z miejsca zadał kolejne pytanie.
— Idziemy do ciebie?
Pytanie na tyle ją zaskoczyło, że z wrażenia omal
nie pękła jej gumka w stringach. Opanowała jednak
drżenie pośladków i rezolutnie odpowiedziała, jakby
brała udział w serialu komediowym:
— Jeśli masz na myśli to miejsce pod mostem, to nie
mam nic przeciwko.
Popatrzył na nią, jakby zobaczył zaćmienie księży‑
ca, które zdarza się raz na sto lat.
— Most jest oczywiście zwodzony, tak jak ty mnie
zwodzisz.
Mówiąc to, popchnął ją delikatnie w stronę wyjścia.
Zastanawiała się, dlaczego uległa. Może pachniał jakoś
inaczej niż inni faceci. Tak obco, a jednocześnie przy‑
jemnie. Kilka razy przespała się z kimś, kogo poznała
na imprezie, ale nigdy zagajenie do tematu nie trwało
tak błyskawicznie.
Gdy znaleźli się na ulicy, wziął ją w ramiona i zaczął
namiętnie całować. Scena jak z najgorszych filmów
Woody’ego Allena. Gdy oderwała się od niego, by na‑
brać powietrza i podnieść torebkę, którą z wrażenia
upuściła na chodnik, spojrzał na zegarek i dramatycz‑
nie stwierdził:
— Spóźniłaś się. Nie mam za dużo czasu.
— Jak to, k*rwa, nie masz za dużo czasu? Jest do‑
piero 23.25! Wyciągasz mnie z imprezy i mówisz, że nie
masz za dużo czasu? Za kogo ty mnie masz?
Odsunęła się od niego na odległość dwóch ramion
rosłego mężczyzny i ruszyła z powrotem do knajpy. Za‑
grodził jej drogę. Ukląkł przed nią z kwiatami, które
udało mu się na szybko wyrwać z korzeniami z miej‑
skiego klombu. Wyglądały komicznie.
— Nie odchodź. Zostań ze mną, a będzie ci to
nagrodzone.
Zabrzmiało to, jakby miała do czynienia z jakimś je‑
banym kaznodzieją. Oczywiście przymiotnik „j*bany”
pojawił się na samą myśl, że nie ma już na tym świecie
normalnych facetów.
Okularnik znowu wziął ją w ramiona i zaczął tak na‑
miętnie całować, że na chwilę zmieniła zdanie. Robił to
doskonale. Po kilku minutach ocknął się z miłosnego
uścisku i ponownie spojrzał na zegarek. Była 23.35.

— Ile czasu jedzie tramwaj na Grochów?
— Pewnie ze 20 minut — odpowiedziała ze wzrasta‑
jącą wściekłością. Nie miała ochoty na jazdę miejskim
środkami komunikacji. Myślała, że stać go na taksów‑
kę. Oprawki jego okularów wskazywały na to, że stać
go choćby na Ubera.
Znowu rzucił się na nią, wbijając usta w jej usta. Było
to na tyle podniecające, że mu w tym nie przeszkadza‑
ła. Trwali w tym pocałunku do momentu, gdy w oddali
zza rogu pojawił się tramwaj.
— Muszę lecieć, ale obiecuję, że jeszcze się spotkamy!
— Ale zaraz kolego, o co chodzi, k*rwa... Zaraz!
Jej „zaraz” zawisło nad nimi, nad tramwajem i nad
psem, który przypadkowo się przyglądał całej akcji.
Okularnik machnął do niej na pożegnanie i pognał na
przystanek. Wskoczył do ostatniego wagonu i drzwi
się zamknęły. Popatrzyła za nim z irytacją i utęsknie‑
niem. Zawiedziona chciała już wracać na imprezę,
gdy spostrzegła but jej kilkuminutowego kochanka.
Widocznie zsunął się z jego nogi przy wskakiwaniu
do tramwaju. Podniosła mokasyn z eleganckiej skóry
i zaklęła na cały głos, wzbudzając zachwyt przygląda‑
jącego się psa.
— Noż k*rwa! I niby ja mam teraz po całym Grocho‑
wie z tym butem zap**dalać, by znaleźć tego jebanego
Kopciuszka? O nie! Tyle czasu to ja nie mam. Mój biolo‑
giczny zegar mi na to nie pozwala.
Odwróciła się na pięcie. Mokasyn wrzuciła do kosza
na śmieci i wróciła na imprezę.
ENGLISH

MOCCASINS
One look, and she knew she wouldn’t resist him. My God,
how cliché is it! This sounds like a beginning of heart-rending,
melodramatic stories printed on the last pages of tabloids.
Greengrocers, bank cashiers and TV makeup artists eat such
stories for lunch to survive afternoon rush hours.

There was nothing special about his eyes. Actually,
it was difficult to see anything in them at all because
he was wearing glasses. Their thickness didn’t show
thanks to subtle frames. They must have cost a fortune.
She didn’t think about it yet – only later when things
were going faster than the subway she used to take to
work. When he looked at her, it sent shivers down her
spine. Another cliché appeared like a commercial of
laxatives during a Czech war film.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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The party she was at was so informal that nobody
remembered why it was held. Nor did anybody know
who organised it, so a host could be randomly picked
out of thirty or so people who gathered on the patio of
a fashionable club. The spot was so popular that all taxi
drivers (including Uber) drove there without a GPS.
The patio gave views of the river. In these picturesque
surroundings, everyone was taking selfies with the
view stretching towards the sea. It was already dark, so
they used flash to take legible pictures they could post
on the Internet.
The guests were taking it easy, but were still a lit‑
tle bit cautious. Jaded and cynical, they were look‑
ing around at the staff, their interlocutors and stars
appearing in the sky. From time to time, they looked
into their glasses as if they were looking into crystal
balls, which were supposed to amuse them as well as
tell the nearest future of those fine-looking – by cor‑
porate standards – people. It was pretty obvious that
each of them spent a lot of time to choose their outfit
for the party.
The man with glasses didn't seem to have such di‑
lemmas. He looked like a guy who doesn’t care about
his clothes. He was playing it cool, greeting almost ev‑
eryone within arm’s length. He made a small talk and
told jokes, and some people seemed embarrassed with
his comments. But nobody dared to argue. Looking at
those people, one could tell that almost everyone liked
him. He was respected, because nobody interrupted
him when he was expressing his opinions on the club,
the weather, the situation in the Near East, the rep‑
ertoire of the most popular cinemas, and the price of
fuel. Women were radiating happiness, and men were
striking theatrical poses as if they were on one stage
with a master.
She took a sip of something that was supposed to be
a romantic cocktail, at least according to a bartender
with gelled hair. He must have been right, because she
suddenly felt bold and went closer to the man with glass‑
es. He didn’t have a choice – he had to talk with her.
‘Perhaps you’re the princess I’m waiting for?’
‘There can be no doubt about it,’ she said without
hesitation even though there wasn’t a drop of blue
blood in her veins. Or at least the latest blood tests
didn’t show it. He looked at her as if he had just dis‑
covered South America and asked another question
right away.
‘Are we going to your place?’
The question surprised her so much that the rubber
band in her thong almost burst. But she managed to get
herself together and answer as if she was a character in
a comedy series,
‘If you mean that place under the bridge, that’s
fine by me.’
He looked at her as if he saw a lunar eclipse that hap‑
pens once every hundred years.
‘The directions are misleading, just like you’re
leading me on.’

After he said that, he took her to the exit. She won‑
dered why she gave in so easily. Perhaps he smelled dif‑
ferent from other guys. Strange but pleasant at the same
time. She had already slept with men she met at parties,
but it had never taken so short to be straight about it.
In the street, he held her tight and began to kiss her
passionately. Like in a scene from the worst Woody Al‑
len’s films. When she drew away from him for a while
to take a deep breath and pick up her bag she had
dropped on the pavement in amazement, he glanced at
his watch and said in a dramatic voice,
‘You’re late. I don’t have much time.’
‘What the fuck you mean you don’t have much time?
It’s only 23.25! First you make me leave the party with
you and now you say you don't have much time? Who do
you think I am?’
She stepped back at the length of two arms of
a tall man and turned around to go back to the club.
He barred her way. He knelt down before her with
flowers he uprooted from a flower bed nearby. It
looked hilarious.
‘Don’t go. Stay with me, and it will be rewarded.’
He sounded like a fucking preacher. Of course,
the adjective ‘fucking’ occurred to her when she
thought that there are no more normal men in this
world anymore.
The men with glasses took her in his arms again
and began to kiss her so passionately that she changed
her mind for a while. It was fantastic. After a few min‑
utes, he shuddered and looked at his watch again. It
was 23.35.
‘How long does it take to get to Grochów by tram?’
‘About 20 minutes, I suppose,’ she said, getting
more and more irritated. She didn’t feel like travelling
by public transport. She thought he could afford a taxi.
The frames of his glasses suggested he could afford
Uber at least.
He clung to her again, sucking her lips. It was excit‑
ing, so she didn’t object. The time stopped, but sudden‑
ly, a tram appeared in the distance.
‘I need to go, but I promise we will see each other
again!’
‘But wait, what do you mean, what the fuck… Wait!’
Her ‘wait’ hung over them, the tram and a dog which
happened to witness the whole scene. The man with
glasses waved her goodbye and ran to the tram stop. He
hopped the last car, and the door closed behind him.
She looked at the tram with irritation and longing. Dis‑
appointed, she wanted to go back to the party when she
saw a shoe of her short-term lover. It must have slipped
off his foot when he was hopping the tram. She picked
up the leather moccasin and cursed out loud to the de‑
light of the dog.
‘Fuck! Am I supposed to go around fucking Grochów
to find that fucking Cinderella? Not a chance. I don’t
have so much time. My biological clock won’t allow it.’
She turned on her heel. She threw away the mocca‑
sin into a rubbish bin and went back to the party.
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FLR - FLORENCJA

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

Z

wakacji zazwyczaj wraca się bar‑
dzo trudno. Niełatwo przesiąść się
z hamaka na krzesło przy biurku.
Zamienić kąpielówki na formalny, niewy‑
godny strój, a leniwe śniadania na tarasie
na pochłaniane w porannym biegu kanap‑
ki. Jest jednak miejsce, dla mnie szczegól‑
ne i magiczne, z którego wracam z przy‑
jemnością. Paradoksalnie nie dlatego, że
mam go dość, ale dlatego, że daje mi tak
dużo energii, inspiracji i siły, że nie mogę
się doczekać powrotu do domu i możliwo‑
ści przekucia tego wszystkiego, co sobie
tam obmyśliłem w czyn.
Tak było i tym razem. Portofino znów
mnie zaczarowało, przytuliło, kołysało
przez wakacyjne dni i wypchnęło niczym
mały statek w morze, mówiąc: „Płyń!
Zobacz świat! A za rok znów tu przypły‑
niesz i opowiesz, jak było”. Odlatywałem
do domu z Florencji. Przez całą drogę na
lotnisko czułem podekscytowanie. Nie
zraziła mnie tym razem ani surowość flo‑
renckiego lotniska, ani opieszałość obsłu‑
gi, ani opóźniony lot włoskiego przewoźni‑
ka. Czułem, że czeka mnie wspaniały czas
i że będzie dobrze. Siedząc w hali odlotów,
uśmiechając się do swoich wspomnień, zo‑
baczyłem przed sobą piegowatą dziewczy‑
nę, która nerwowo obgryzała paznokcie,

co rusz zmieniając ręce, bo jedna z nich była
jej potrzebna do podtrzymywania książki.
Wychyliłem głowę do przodu, żeby przeczy‑
tać tytuł… „Guraisci… Guraisci il tuo… bam‑
bino interiore”. O Jezu! Jęknąłem w duchu.
Kolejna pseudokołczo propaganda. „Ulecz
swoje wewnętrzne dziecko”. Pokręciłem
się trochę, żeby złapać wzrok dziewczyny.
Spojrzała na mnie przelotnie. Uśmiechnąłem
się i przypuściłem atak.
— Ciekawa książka? — zapytałem.
— Mhmmm… nie wiem właśnie… Mam
wrażenie, że od dwudziestu stron czytam
ciągle to samo — odpowiedziała, odejmując
z głośnym cmoknięciem lewą rękę od ust
i chowając ją za plecami.
— Czytał Pan? — zapytała z zaciekawie‑
niem, lekko potrząsając grzywką, tak jak‑
by chciała mnie lepiej widzieć.
— Nie! — roześmiałem się. — Nie mogę
czytać takich rzeczy.
Popatrzyła z zaciekawieniem.
— Co ma pan na myśli? — zapytała.
Nachyliłem się w jej kierunku.
— Bo wie pani… Z jednej strony jestem
pełen uznania dla ludzi, którzy są w stanie
wymyślić chwytliwe hasło, które w niewia‑
rygodnie łatwy sposób zagnieżdża się w gło‑
wach ludzi, ale z drugiej martwi mnie to, że
przez takie hasła robi się ludziom krzywdę.
Dla mnie uzdrawianie, tulenie i odnajdywa‑
nie wewnętrznego dziecka to nawoływanie
do tego, żeby nigdy nie dojrzeć, nie doro‑
snąć, nie brać odpowiedzialności za własne
czyny i słowa. To namawianie ludzi, żeby
nie decydowali o własnym życiu. Żyjemy
w czasach zdziecinnienia dorosłych, któ‑
rzy poszukują rodzica, znajdując go w róż‑
nego rodzaju politykach-faszystach.
Nic nie odpowiedziała. Patrzyła na mnie
wnikliwie. Po chwili zamknęła książkę,
wzięła swoją torbę, wstała, skinęła lekko
głową i odeszła. Patrzyłem na oddalający
się zarys jej pleców. Może przesadziłem?
ENGLISH
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Going back to work after a vacation is usu‑
ally very difficult. It’s not easy to exchange
a hammock for a chair at a desk; to ex‑
change swimming trunks for a formal, un‑
comfortable outfit, and slow breakfasts on
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

a terrace for sandwiches eaten in a hurry.
But there is a place, which is special and
magical to me, from where I go back with
pleasure. Paradoxically, it’s not because
I’m fed up with it, but because it gives me so
much energy, inspiration and strength that
I can’t wait to get back home and put all my
ideas into practice.
This time, it was the same. Portofino
captivated me again, held and rocked me
throughout the vacation, and then shipped
me out and said, ‘Go! See the world! You’ll
return here next year and tell me how it
was.’ I was going home from Florence. I was
excited all the way to the airport. This time,
I didn’t feel discouraged by the austerity of
Florence Airport, the sluggishness of the
airport staff, or the fact that my flight was
delayed. I felt it would be a wonderful time
and everything would be fine. While I was
sitting in the departure lounge, smiling at
my memories, I saw a freckled girl, biting
her nails nervously, changing hands be‑
cause she needed one to hold a book she
was reading. I leaned over to read its title…
‘Guraisci… Guraisci il tuo… bambino in‑
teriore’. ‘Oh my God!’ I moaned under my
breath. Another pseudocoaching propa‑
ganda. ‘Heal your inner child’. I strolled
around a bit to catch her eye. She looked at
me briefly. I smiled and went on the attack.
‘An interesting book?’ I asked.
‘Well… I’m not sure… It seems that I’ve
been reading mostly the same for the last
twenty pages,’ she said, taking her left hand
from her mouth with a loud click and put‑
ting it behind her back.
‘Have you read it?’ she asked curiously,
shaking her fringe lightly as if she wanted
to see me better.
‘No!’ I laughed. ‘I can’t read such stuff.’
She looked at me with interest.
‘What do you mean?’ she asked.
I leaned over.
‘You see… On one hand, I appreciate
people who are able to come up with a mem‑
orable catchphrase that gets stuck in peo‑
ple’s head, but on the other hand, I’m wor‑
ried about hurting other people with such
phrases. To me, healing, hugging, and find‑
ing your inner child translates into encour‑
aging people not to grow up, mature, or
take responsibility for their words and ac‑
tions. It’s urging them not to decide about
their own life. We live in a time of infantile
grown-ups looking for parents and finding
them in different fascist politicians.’
She didn’t answer. She was looking at
me intensely. After a while, she closed the
book, took her bag, stood up, nodded and
left. I was looking at her back when she was
going away. Perhaps I went too far?
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POLSK A GRUPA LOTNICZA

INWESTUJE W RZESZÓW
PGL OGŁOSIŁA PLANY BUDOWY NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO RZESZÓWJASIONKA CENTRUM SERWISOWEGO DLA SAMOLOTÓW PASAŻERSKICH. BĘDZIE
TO NAJWIĘKSZA TEGO TYPU BAZA W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ.

tekst M AT. P R A S O W E
zdjęcia
D A N I E L KOZ D Ę B A

P

od listem intencyjnym w tej sprawie
podpisali się prezes Polskiej Grupy
Lotniczej i Polskich Linii Lotniczych LOT
Rafał Milczarski, marszałek województwa
podkarpackiego Władysław Ortyl oraz
wicemarszałek Podkarpacia Bogdan
Romaniuk. Strony zobowiązały się do
podjęcia działań na rzecz ulokowania
przez PGL w rejonie Portu Lotniczego
Rzeszów-Jasionka nowoczesnego centrum
serwisowego samolotów pasażerskich.
Baza MRO (Maintenance Repair &
Overhaul) ma zostać zbudowana w Rzeszowie przez Polską Grupę Lotniczą we
współpracy z LOT Aircraft Maintenance
Services (LOT AMS). Na terenie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka zostaną ulokowane

hangary do obsługi technicznej, które będą
przystosowane do przyjęcia najnowocześniejszych samolotów szerokokadłubowych
świata, takich jak Boeing 787 Dreamliner,
Boeing 777 i Airbus A350.
— PGL docenia unikalne zasoby, kompetencje i doświadczenie województwa
podkarpackiego dla szeroko rozumianego
transportu lotniczego. W nowym centrum serwisowym samolotów znajdzie
zatrudnienie wysoce wykwalifikowana
kadra inżynierów i mechaników lotniczych,
których źródłem będą m.in. Dolina Lotnicza
i Politechnika Rzeszowska — mówi Rafał
Milczarski, prezes PGL i LOT.
Zdaniem wiceministra infrastruktury
Mikołaja Wilda rynek lotniczy w Polsce
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bardzo dynamicznie się rozwija, czego
najlepszym przykładem jest Rzeszów i województwo podkarpackie.
— Jasionka notuje rekordowe wyniki,
zarówno na kierunkach europejskich, jak
i na trasie do Nowego Jorku. Rola Polski
w regionie nieustannie rośnie, w związku
z tym podejmujemy szereg działań inwestycyjnych, w tym budujemy Centralny Port
Komunikacyjny. Najnowsza inwestycja
Polskiej Grupy Lotniczej w Rzeszowie-Jasionce spowoduje, że również pod względem
obsługi przewoźników lotniczych będziemy
mogli pełnić kluczową rolę w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej — uważa
wiceminister infrastruktury.
Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka
zadeklarował umożliwienie nabycia działek
niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji,
a także wsparcie w ich skomunikowania
i uzbrojenia w stopniu niezbędnym do jej
przeprowadzenia. Z kolei samorząd Podkarpacia zobowiązał się, że będzie współpracował z PGL i LOT AMS w procesie szkolenia
i pozyskiwania pracowników potrzebnych
do obsługi bazy serwisowej, m.in. poprzez
stworzenie programów szkolenia w szkołach
średnich i wyższych z całego regionu.

PORT LOTNICZY / AIRPORT

— Dzisiejsza deklaracja Polskiej Grupy
Lotniczej i władz regionu rysuje przed
naszym lotniskiem długoterminową
perspektywę rozwoju, stwarzając szansę na
utworzenie w Jasionce ważnego ośrodka na
europejskim rynku MRO. Już dziś dysponujemy największym w Polsce hangarem,
niemniej powstanie nowej infrastruktury
dedykowanej do obsługi technicznej floty
LOTu pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów naszego portu lotniczego i jego
lokalizacji — mówi Michał Tabisz, prezes
Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka.
LOT konsekwentnie rozwija działalność
na Podkarpaciu. W kwietniu przewoźnik
uruchomił bezpośrednie połączenie między
Rzeszowem a Newark, drugim po JFK portem
obsługującym Nowy Jork. Tym samym LOT
przywrócił pasażerom z Podkarpacia bezpośrednią łączność z jednym z najważniejszych
ośrodków Polonii Amerykańskiej. Miesiąc
wcześniej LOT zainaugurował połączenie
między Rzeszowem a Tel Awiwem. Pierwsze
obsługiwane jest samolotami Boeing 787
Dreamliner, a drugie — Boeing 737 MAX
8. Oba połączenia zwiększają atrakcyjność
inwestycyjną i turystyczną Podkarpacia. •

• IN ENGLISH

POLISH AVIATION GROUP INVESTS IN RZESZÓW
THE POLISH AVIATION GROUP (PGL) HAS
ANNOUNCED CONSTRUCTION PLANS FOR

AN AIRLINER SERVICE CENTRE AT RZESZÓW
INTERNATIONAL AIRPORT. IT WILL BE THE
LARGEST BASE OF ITS KIND IN CENTRAL AND
EASTERN EUROPE.

The letter of intent regarding the construction was signed by the President of the
Polish Aviation Group and LOT Polish
Airlines, Rafał Milczarski, the Marshal of
Subcarpathia Province, Władysław Ortyl,
and the Deputy Marshal of Subcarpathia,
Bogdan Romaniuk. The parties undertook
to work towards constructing a modern
airliner service centre by the PGL at Rzeszów International Airport.
The Maintenance Repair & Overhaul
(MRO) Base will be constructed in
Rzeszów by the Polish Aviation Group
in cooperation with LOT Aircraft Maintenance Services (LOT AMS). Technical
hangars that will be built at Rzeszów
International Airport will be adapted to
cutting-edge wide-body aircrafts, such as
Boeing 787 Dreamliner, Boeing 777 and
Airbus A350.
‘The Polish Aviation Group recognises
the unique resources, competence and
experience of Subcarpathia Province in air
transport in a broad sense. The new airliner
service centre will employ highly-qualified
engineers and aircraft mechanics from,
among others, the Aviation Valley and Rzeszów University of Technology,’ says Rafał
Milczarski, President of PGL and LOT.

According to the Deputy Minister
of Infrastructure, Mikołaj Wild, the
Polish aviation market is developing
in a very dynamic way, and Rzeszów
and Subcarpathia Province are the best
example of that trend.
‘Rzeszów Airport has observed record-breaking results, both on European
routes and on the route to New York City.
The significance of Poland in the region
is constantly growing; therefore, we’re
now making a series of investments, including the construction of the Central
Communication Hub. As a result of the
recent investment of the Polish Aviation
Group at Rzeszów International Airport,
we will be able to play the key role in
Central and Eastern Europe, also in
terms of providing services to airlines,’
says the Deputy Minister.
Rzeszów International Airport has
declared to enable the purchase of plots
essential for carrying out the investment
and to support necessary infrastructure
works on the plots. The local government
of Subcarpathia has committed to
cooperate with PGL and LOT AMS in the
process of training and recruitment of
employees for the service base by, among
others, developing training programmes
for secondary schools and universities in
the region.
‘Today’s declaration of the Polish
Aviation Group and the local authorities
creates long-term development perspectives for our airport, by enabling us to
set up an important centre of the European MRO market at Rzeszów Airport.
We already have the largest hangar in
Poland, however, the new infrastructure
dedicated to providing maintenance services to LOT airline allows our resources
and location to be optimally used,’ says
Michał Tabisz, President of Rzeszów
International Airport.
LOT airline has been gradually
expanding its activities in Subcarpathia.
In April, the airline launched direct
f lights between Rzeszów and Newark,
the second largest airport in New York
City after JFK . Thus, LOT has restored
a direct connection between Subcarpathia and one of the most important
centres of American Polish community.
A month earlier, LOT inaugurated
a route between Rzeszów and Tel Aviv.
The first route is operated with Boeing
787 Dreamliners, while the latter – with
Boeing 737 MAX 8. Both routes make
Subcarpathia more attractive in terms
of investments and tourism. •

68–69

PORT LOTNICZY / AIRPORT

AGENCIES FROM NORTHERN SLOVAKIA,
AIMED AT PROMOTING FLIGHTS OFFERED BY
LOT POLISH AIRLINES WAS HELD IN KOŠICE.
THE CONFERENCE PARTICIPANTS INCLUDED
RZESZÓW INTERNATIONAL AIRPORT, THE
CITY OF RZESZÓW, AND REPRESENTATIVES OF
HOTELS LOCATED IN SUBCARPATHIA.

OTWARCI NA

SŁOWACKICH TURYSTÓW
W KOSZYCACH ODBYŁO SIĘ SPOTK ANIE PROMUJĄCE SIATKĘ POŁĄCZEŃ
LOTNICZYCH OFEROWANYCH PRZEZ POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT.
KONFERENCJA ZOSTAŁA ZORGANIZOWANA DLA TOUROPERATORÓW ORAZ
BIUR PODRÓŻY, AGENTÓW SPRZEDAŻY BILETÓW LOTNICZYCH Z TERENU
PÓŁNOCNEJ SŁOWACJI. W SPOTK ANIU WZIĘLI UDZIAŁ M. IN. LOTNISKO
„RZESZÓW-JASIONK A”, MIASTO RZESZÓW ORAZ PRZEDSTAWICIELE HOTELI
Z TERENU PODK ARPACIA.

tekst P O R T L O T N I C Z Y R Z E S ZÓ W - J A S I O N K A
zdjęcia P O R T L O T N I C Z Y R Z E S ZÓ W - J A S I O N K A

S

potkanie to było kolejnym z cyklu
spotkań promujących lotnisko „Rzeszów-Jasionka” oraz walory turystyczne
Rzeszowa wśród potencjalnych pasażerów z rynku słowackiego. W konferencji
uczestniczyło około 30 przedstawicieli
największych lokalnych biur podróży, delegaci narodowego przewoźnika PLL LOT,
rzeszowskiego magistratu oraz branży
hotelarskiej z regionu Podkarpacia.
Przedstawiciele lotniska mieli okazję
zaprezentować nie tylko aktualną siatkę
połączeń lotniczych, ale również strefę
business, VIP oraz nowo wprowadzone
udogodnienia dla pasażerów, które spotkały się z dużym zaskoczeniem i zainteresowaniem ze strony słowackich biur.

W odniesieniu do siatki połączeń
szczególną uwagę zwracało połączenie
transatlantyckie pomiędzy Rzeszowem
a Newark oraz połączenia międzykontynentalne realizowane z Warszawy,
z którą Rzeszów połączony jest 5 razy
dziennie. Zainteresowaniem wśród
zaproszonych gości cieszyło się również
bezpośrednie połączenie między Rzeszowem a Tel Awiwiem, który cieszy się
stale rosnącym zainteresowaniem. •

• IN ENGLISH

OPEN FOR SLOVAK TOURISTS
A CONFERENCE FOR TOUR OPERATORS,
TRAVEL AGENCIES AND TICKET SALES

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

The conference was a part of a series
of meetings promoting Rzeszów International Airport and Rzeszów tourist
attractions among prospective passengers
from Slovakia. It was attended by about
30 representatives of the largest local
travel agencies, delegates of LOT Polish
Airlines, Rzeszów municipality, and the
hotel industry in Subcarpathia.
The airport representatives had
a chance to present the current airport
flight schedule as well as its business
and VIP zones and new amenities for
passengers, which surprised conference
participants and attracted interest of
Slovak travel agencies.
As regards the flight schedule, the
participants were particularly interested
in transatlantic flights between Rzeszów
and Newark as well as intercontinental
flights from Warsaw as flights from Rzeszów to the capital of Poland take place
five times a day. Another route that drew
the attention of the conference guests was
the direct route between Rzeszów and
Tel Aviv, which is highly popular among
airport passengers. •
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PARLIAMENT COMMITTEE ON TRANSPORT AND
TOURISM VISITED POLAND. THE MEPS SPENT
THREE DAYS IN POLAND, DURING WHICH THEY
VISITED THREE PROVINCES: SUBCARPATHIA,
LESSER POLAND AND MAZOVIA.

EUROPOSŁOWIE Z WIZYTĄ

NA PODK ARPACIU
Z INICJATYWY EUROPOSŁA TOMASZA PORĘBY DO POLSKI PRZYJECHAŁA OFICJALNA
DELEGACJA KOMISJI TRANSPORTU I TURYSTYKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO.
EUROPOSŁOWIE SPĘDZILI W NASZYM KRAJU TRZY DNI I ODWIEDZILI TRZY
WOJEWÓDZTWA: PODKARPACKIE, MAŁOPOLSKIE I MAZOWIECKIE.

tekst M AT. P R A S O W E
zdjęcia M O N I K A KO N O P K A

P

ierwszy dzień został zaplanowany na
Podkarpaciu i rozpoczął się od wizyty
w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym
G2A Arena w Jasionce, gdzie odbyła się m.in.
konferencja prasowa. W CWK G2A Arena
gości powitał marszałek Władysław Ortyl.
Następnie europarlamentarzyści wysłuchali
prezentacji oferty i możliwości portu lotniczego Rzeszów-Jasionka, którą przedstawił prezes lotniska Michał Tabisz. Po niej delegacja
obejrzała centrum wystawiennicze.
Podczas konferencji mówiono o funduszach europejskich w kontekście inwestycji
drogowych, morskich i kolejowych. Marszałek powiedział, że bardzo cieszy go wizyta
europosłów, ponieważ zobaczą, jak wielką
koniecznością jest budowa drogi Via Carpatia.
— Chciałbym, żebyśmy patrzyli na tę drogę
ekspresową nie tylko z punktu widzenia
tego, jak ona będzie służyła Podkarpaciu czy
Polsce, ale jak wpłynie na rozwój gospodarczy
Europy. Europa potrzebuje nowych impulsów
rozwojowych, a myślę, że takie impulsy są
właśnie wzdłuż szlaku, który się rodzi — tłumaczył marszałek Ortyl.
Elżbieta Łukacijewska z kolei opowiedziała,
czym się zajmuje Komisja Transportu w PE:
— Pracujemy nad prawami pasażerów kolei,
aby mogli liczyć na zwrot części środków za

spóźniony pociąg. Również pracujemy nad instrumentem, z którego po środki będą mogły
sięgać regionalne lotniska, takie jak w Jasionce.
Europoseł Kosma Złotowski podkreślił,
że takie wizyty delegacji Komisji Transportu
odbywają po to, żeby zobaczyć, jaki jest efekt
prac w Parlamencie Europejskim:
— Dobrze jest zobaczyć, że unijne pieniądze są dobrze wykorzystywane. Tu w Rzeszowie widzimy, że są.
Po konferencji goście z PE udali się na drogę S19 na Węzeł Racławówka, aby zobaczyć
polską część szlaku drogowego Via Carpatia.
Kolejnym punktem wizyty europosłów
było spotkanie z prezesem stowarzyszenia
Dolina Lotnicza Markiem Dareckim. Na
zakończenie podkarpackiej części goście z PE
zjedli roboczą kolację z przedstawicielami
PKP, ministerstwa infrastruktury, GDDKiA,
wojewodą i marszałkiem. Drugiego dnia
delegacja udała się do Krakowa, a trzeciego –
do Warszawy.

• IN ENGLISH

MEMBERS OF EUROPEAN
PARLIAMENT VISIT SUBCARPATHIA
ON THE INITIATIVE OF MEP TOMASZ PORĘBA,
AN OFFICIAL DELEGATION OF THE EUROPEAN

The visit began with a press conference
held in the G2A Arena Exhibition and
Congress Centre in Jasionka. In the G2A
Centre, the guests were greeted by Marshal
Władysław Ortyl. Next, the President of
Rzeszów International Airport, Michał
Tablisz, presented the offer and services of
the airport. Then, the delegation was shown
around the centre.
During the conference, European funds
were discussed in the context of road,
maritime, and railroad investments. The
Marshal said that he welcomed the fact that
the MEPs decided to visit Subcarpathia
as they would have a chance to see how
important the Via Carpatia investment is
for the region.
‘I would like this expressway to be
perceived not only as an important
investment for Subcarpathia or Poland,
but also as a contribution to European
economic development. Europe needs
a new boost in development, and I believe
the new route to be a perfect example of
it,’ said Marshal Ortyl.
Elżbieta Łukacijewska described the tasks of the European Parliament Committee
on Transport and Tourism:
‘At present, we are dealing with the
rights of railroad passengers to ensure
they can get compensation when their
train is delayed. We are also working on
an instrument which would ensure allocation of funds to regional airports, such as
Rzeszów Airport.’
MEP Kosma Złotowski emphasised that
the aim of such visits of the delegation is to
see the effects of EP work in practice:
‘It’s good to see that EU funds are used in
an effective way. And we can see that they
are in Rzeszów.
After the conference, the MEPs went
to the Racławówka Junction on S‑19
Expressway to see the Polish section of the
Via Carpatia investment. Next, they met
with the President of the Aviation Valley
Association, Marek Darecki. In the evening,
the guests from the European Parliament
had a working supper with representatives
of PKP Polish Railways, the Ministry of
Infrastructure, the General Directorate
for National Roads and Motorways, the
Voivode, and the Marshal. On the second
day, the delegation visited Cracow, while on
the third – Warsaw. •

7 0 –7 1

PORT LOTNICZY / AIRPORT

CALL ME…

Z RZESZOWSKIEGO LOTNISK A
W PORCIE LOTNICZYM „RZESZÓW-JASIONK A” ZAINSTALOWANO
OGÓLNODOSTĘPNY APARAT TELEFONICZNY, Z KTÓREGO PODRÓŻNI MOGĄ
W YKONY WAĆ DARMOWE POŁĄCZENIA Z KRAJOW YMI NUMERAMI TELEFONÓW.

tekst P O R T L O T N I C Z Y R Z E S ZÓ W - J A S I O N K A
zdjęcia P O R T L O T N I C Z Y R Z E S ZÓ W - J A S I O N K A

U

dostępniony telefon, oprócz kolejnego udogodnienia skierowanego do pasażerów korzystających
rzeszowskiego lotniska, stanowi również wspaniałą
atrakcję turystyczną, ponieważ został przygotowany
w formie repliki londyńskiej budki telefonicznej
w skali 1:1.
Obsługa telefonu jest niezwykle prosta i nie wiąże
się z koniecznością odsłuchania kilkuminutowych
reklam — wystarczy podnieść słuchawkę i wybrać
właściwy numer. Z automatu mogą być realizowane
połączenia na numery krajowe — zarówno stacjonarne, jak i komórkowe.
Wśród wprowadzonych udogodnień dla pasażerów
warto wymienić strefę parkowania Kiss&Fly, darmowe

ładowarki, wózki dla podróżujących rodzin z dziećmi,
drukarkę ogólnodostępną, najtańszą na polskich lotniskach wodę w automatach znajdujących się w części
zastrzeżonej i kąciki zabaw dla dzieci. •

• IN ENGLISH

CALL ME… FROM RZESZÓW AIRPORT
RZESZÓW INTERNATIONAL AIRPORT HAS INSTALLED A PUBLIC
PHONE FROM WHICH PASSENGERS MAY NOW MAKE DOMESTIC
CALLS FOR FREE.

Apart from being another amenity available at Rzeszów Airport, the phone is a great tourist attraction
since it’s a 1:1 replica of a London phone booth.
The device is extremely easy to use – you don’t need
to listen to several minutes of advertisements; the only
thing to do is to pick up the phone and dial a number.
The phone allows passengers to make domestic calls to
both landline and mobile phone numbers.
Other amenities available at Rzeszów Airport
include the Kiss&Fly parking zone, free chargers, baby
carriages for families travelling with children, a public
printer, cheapest water in vending machines in the
post security zone, and a children’s play area. •
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KULISY PRACY NAD NOWĄ

REALIZACJĄ FILMOWĄ
tekst M AT. P R A S O W E
zdjęcia R O B E R T N E U M A N N , M A R C I N KO Ł A C Z

S

tale modernizowana infrastruktura rzeszowskiego
lotniska, nowopowstałe udogodnienia dla pasażerów
wymagają przygotowania również nowych, aktualnych
materiałów promocyjnych, dlatego też prace nad nowym
materiałami trwają i już niebawem będziecie mogli Państwo sami je ocenić.
Tymczasem prezentujemy kilka zdjęć z najnowszej
realizacji wraz z zaproszeniem do śledzenia naszej
strony www.rzeszowairport.pl oraz naszego profilu
www.facebook.com/PLRZE/, gdzie niebawem ukażą
się najnowsza realizacja. •

• IN ENGLISH

BEHIND THE SCENES OF A NEW FILM
PRODUCTION
The constantly modernised infrastructure of Rzeszów
International Airport and new amenities for passengers
require new, up-to-date promotional materials. Therefore, the new materials are now under preparation, and
you’ll be able to see them soon.
In the meantime, have a look at a few pictures from
our latest film production and visit our website www.
rzeszowairport.pl as well as our Facebook page www.
facebook.com/PLRZE/, where the production will soon
be made available. •

ROZKŁAD LOTÓW
PR Z Y LOT Y

O DLOT Y

B R I S T O L | R YA N A I R

B R I S T O L | R YA N A I R
NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

10:15

FR8224

738

1------

10:40

12:30

FR8225

738

06:30

10:15

FR8224

738

----5-- (RESY OD 02.11.2018)

10:40

12:30

FR8225

738

16:00

19:45

FR8224

738

----5-- (RESY DO 26.10.2018)

20:10

22:00

FR8225

738

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

1------

06:30

----5-- (RESY OD 02.11.2018)
----5-- (RESY DO 26.10.2018)

PRZ YLOT

/ ARRIVAL

D U B L I N | R YA N A I R

D U B L I N | R YA N A I R
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-2----- (RESY OD 30.10.2018)

06:15

10:15

FR862

738

-2----- (RESY OD 30.10.2018)

10:40

0:05

FR863

738

---4--- (RESY OD 01.11.2018)

07:00

11:00

FR862

738

---4--- (RESY OD 01.11.2018)

11:30

13:45

FR863

738

-----6- (RESY OD 03.11.2018)

12:45

16:45

FR862

738

-----6- (RESY OD 03.11.2018)

17:10

19:25

FR863

738

-2-4-6- (RESY DO 27.10.2018)

17:20

21:20

FR862

738

-2-4-6- (RESY DO 27.10.2018)

22:00

0:05

FR863

738

PRZ YLOT

/

ARRIVAL

PRZ YLOT

/ ARRIVAL

E A S T M I D L A N D S | R YA N A I R

E A S T M I D L A N D S | R YA N A I R
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-2---6- (RESY DO 27.10.2018)

06:10

9:50

FR7622

738

-2---6- (RESY DO 27.10.2018)

10:15

12:00

FR7623

738

------7 (RESY OD 28.10.2018)

06:30

10:05

FR7622

738

------7 (RESY OD 28.10.2018)

10:30

12:20

FR7623

738

---4--- (RESY OD 01.11.2018)

16:30

20:05

FR7622

738

---4--- (RESY OD 01.11.2018)

20:00

21:50

FR7623

738

-2----- (RESY OD 30.10.2018)

16:00

19:35

FR7622

738

-2----- (RESY OD 30.10.2018)

20:30

22:20

FR7623

738

G L A S G O W P R E S T W I C K | R YA N A I R

G L A S G O W P R E S T W I C K | R YA N A I R
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-----6- (RESY DO 27.10.2018)

6:50

10:45

FR2660

738

-----6- (RESY DO 27.10.2018)

11:10

13:05

FR2661

738

-2---6- (RESY OD 30.10.2018)

17:00

20:55

FR2660

738

-2---6- (RESY OD 30.10.2018)

21:20

23:25

FR2661

738

L O N D Y N L U T O N | R YA N A I R

L O N D Y N L U T O N | R YA N A I R
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-----6-

17:40

21:05

FR3472

738

-2-4-6- (RESY OD 30.10.2018)

21:30

23:05

FR3473

738

-2-4--- (RESY OD 30.10.2018)

17:40

21:05

FR3472

738

-----6- (RESY DO 27.10.2018)

21:55

23:30

FR3473

738

PRZ YLOT

/

ARRIVAL

L O N D Y N S TA N S T E D | R YA N A I R

L O N D Y N S TA N S T E D | R YA N A I R
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-----6- (RESY OD 03.11.2018)

07:50

11:20

FR2134

738

-----6- (RESY OD 03.11.2018)

11:45

13:25

FR2135

738

-2-4-6- (RESY DO 27.10.2018)

11:45

15:10

FR2136

738

-2-4-6- (RESY DO 27.10.2018)

15:45

17:20

FR2137

738

1-3-5-7 (RESY DO 26.10.2018)

18:00

21:25

FR2136

738

1-3-5-7 (RESY OD 28.10.2018)

21:55

23:35

FR2137

738

1-3-5-7 (RESY OD 28.10.2018)

18:00

21:30

FR2136

738

1-3-5-7 (RESY DO 26.10.2018)

22:00

23:35

FR2137

738

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

PRZ YLOT

/

ARRIVAL

M A N C H E S T E R | R YA N A I R

M A N C H E S T E R | R YA N A I R
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

--3---- (RESY DO 31.10.2018)

06:30

10:10

FR3202

738

--3---- (RESY OD 03.11.2018)

10:35

12:30

FR3203

738

------7 (RESY OD 28.10.2018)

07:00

10:40

FR3202

738

------7 (RESY OD 28.10.2018)

11:05

13:00

FR3203

738

PRZ YLOT

/ ARRIVAL

MONACHIUM | LUF THANSA

MONACHIUM | LUF THANSA
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1234567 (REJSY DO 27.10.2018)

11:10

12:35

LH1618

CRJ9

1234567 (RESY DO 27.10.2018)

13:10

14:35

LH1619

CRJ9

1234567 (RESY OD 28.10.2018)

11:20

12:45

LH1618

CRJ9

1234567 (RESY OD 28.10.2018)

13:20

14:50

LH1607

CRJ9

15:50

17:15

LH1618

CRJ9

1---5-7 (REJSY OD 28.10.2018
BR AK REJSU 29.10.2018)

17:50

19:20

LH1607

CRJ9

17:30

18:55

LH1618

CRJ9

-----6- (REJSY DO 27.10.2018)

19:30

20:55

LH1607

CRJ9

/

1---5-7 (RESY OD 28.10.2018
BR AK REJSU 29.10.2018)

-----6- (REJSY 27.10.2018)

PRZ YLOT

/

ARRIVAL

NEWARK | PLL LOT

NEWARK | PLL LOT
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-----6- (REJSY 27.10.2018)

23:30

13:00

LO018

B787-8

------7 (RESY OD 04.11.2018)

16:40

20:50

LO017

B787-8

-----6- (RESY OD 03.11.2018)

23:40

13:00

LO018

B787-8

------7 (RESY 28.10.2018)

16:40

20:50

LO017

B787-8

PRZ YLOT

/

ARRIVAL

PRZ YLOT

ARRIVAL

TEL AWIW | PLL LOT

TEL AWIW | PLL LOT
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

------7 (RESY OD 28.10.2018)

21:10

PRZ YLOT

/ ARRIVAL

23:55

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

LO170

B737-800

1------ (RESY OD 29.10.2018)

5:50

10:25

LO169

B737-800

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

WARSZ AWA / WARSAW | PLL LOT

WARSZ AWA / WARSAW | PLL LOT
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

1234567 (REJSY DO 27.10.2018)

7:30

8:25

LO3805

DH4/E170/E175/E400

123456-

5:50

6:45

LO3804

E170/E175/E400

1234567 (REJSY OD 28.10.2018)

7:40

8:35

LO3805

DH4

1234567 (RESY DO 27.10.2018)

8:55

9:50

LO3806

DH4/E175/E195/ B737-8

12-4567 (REJSY DO 27.10.2018)

10:35

11:30

LO3809

DH4/E170/E175/E400

1234567 (RESY OD 28.10.2018)

09:05

09:55

LO3806

DH4

1234567

13:30

14:25

LO3801

E195/B737-8

12-4-67 (RESY DO 27.10.2018)

12:05

12:55

LO3810

DH4/E170/E175/E800

PRZ YLOT

/

ARRIVAL

----5-7 (REJSY DO 26.10.2018)

16:15

17:10

LO3807

DH4/E175

----5-- (RESY DO 26.10.2018)

12:20

13:10

LO3810

DH4

1234-6- (REJSY DO 27.10.2018)

16:25

17:20

LO3807

DH4/E175

1234567 (RESY DO 27.10.2018)

14:55

15:45

LO3802

E195/B737-8

1-34567 (REJSY OD 28.10.2018)

16:30

17:25

LO3807

DH4

123456- (RESY OD 28.10.2018)

15:00

15:50

LO3802

E195

-2----- (REJSY OD 30.10.2018)

16:35

17:30

LO3807

DH4

1234567 (RESY DO 27.10.2018)

17:50

18:40

LO3808

DH4/E175

12345-7

22:40

23:35

LO3803

E170/E175/E195/E400

1-34567 (RESY OD 28.10.2018)

17:55

18:45

LO3808

DH4

-2----- (RESY DO 30.10.2018)

18:00

18:50

LO3808

DH4

INFORMAC JE Z AWARTE W T YM ROZKŁ ADZIE PR ZEDSTAWIA JĄ STAN NA 15.10.2018 R. GODZINY PR Z YLOTÓW I ODLOTÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE. PROSIMY O SPR AWDZENIE PR ZED PL ANOWANĄ
PODRÓŻ Ą AK TUALNYCH INFORMAC JI U PR ZEDSTAWICIELI LINII LOTNICZ YCH W CELU POT WIERDZENIA AK TUALNOŚCI GODZIN LOTÓW .
Information included in the schedule presents data from 15.10.2018 Time of arrivals and depar ture may be changed. Before the flight, please contact a representative of
the airlines to confirm current time of flights.

Sklep z pamiątkami / Souvenir shop
Bike Cafe / Bike Cafe

Wypożyczalnie samochodów / Rent-a-car

