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NASI AUTORZY

ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

GRZEGORZ
KAPLA

WOJCIECH
ZAWIOŁA

MATEUSZ
KUSZNIEREWICZ

Reżyser, scenarzysta, pisarz,
dramaturg i dziennikarz. Autor
największych polskich hitów
komediowych w XXI w. W 2015
roku Saramonowicz 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,
pomidorową i kabriolety.

Obserwuje, a potem opisuje i komentuje. Głównie sport, ale ma
w swoim dorobku dwie powieści.
Na co dzień dziennikarz NC+, ale
też prezenter wiadomości w TVN
i TVN24.

Człowiek pracy, gdańszczanin
z wyboru. Choć większość
zna go jako żeglarza i Mistrza
Olimpijskiego, to ma w rękawie
jeszcze kilka asów. Jest
biznesmenem, społecznikiem,
prezesem Fundacji Gdańskiej.

IN ENGLISH

IN ENGLISH

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

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

He observes and then describes
and makes comments. Mainly
about sport, but he has two novels
to his credit too. On a regular
basis, he is a journalist at NC+ and
newscaster at TVN and TVN24.

WOJCIECH
KUCZOK

JAKUB
MILSZEWSKI

KASIA
WARNKE

MONIKA
SZAŁEK

Pisarz, scenarzysta, grotołaz,
felietonista, fan piłki nożnej.
Laureat Nagrody Literackiej
Nike. Człowiek o wielu pasjach.
Z nami będzie dzielił się tą
filmową, co miesiąc polecając
jeden obraz wart obejrzenia.

Redaktor naczelny. Pisze
głównie o muzyce i turystyce,
o tym pierwszym również na
blogu 140db.pl. Kiedyś zostanie
gwiazdą rocka, ale póki co
śpiewa w chórze.

Aktorka, dramaturg, reżyserka.
Ukończyła krakowską PWST,
została zaangażowana do Teatru
Starego w Krakowie, później dołączyła do zespołu TR Warszawa.

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

IN ENGLISH
A writer, screenwriter, caver,
columnist and soccer fan. A winner of the Nike Literary Award.
A man of many passions. He will
share one of them with us recommending one picture worth seeing
every month.
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IN ENGLISH

IN ENGLISH
The chief editor. He writes mainly about music and tourism, also
on the blog 140 db.pl in the case
of the former. One day he will become a rock star, but for the time
being he sings in a choir.

IN ENGLISH
An actress, dramatist and director. She finished the PWST National Academy of Theatre Arts
in Krakow, worked at the Stary
Theatre in Krakow and joined the
team of TR Warszawa.

A working man and a citizen
of Gdansk by choice. Most of
us know him as a sailor and an
Olympic Champion, but he has several more aces up his sleeve. He is
a businessman, a social activist and
the CEO of Gdansk Foundation.

IN ENGLISH
A photographer and artist fascinated with people, faces, poses and
life – always with man in the foreground. She finished the Warsaw
Film School and for several years
has been devoted to photography.

ZDJĘCIA: DOROTA CZOCH, MAT. PRASOWE, EDYTA BARTKIEWICZ, SYLWESTER CISZEK, MONIKA SZAŁEK, MONIKA SZAŁEK, SYLWESTER CISZEK, MAT PRASOWE.

IN ENGLISH

NASI AUTORZY OUR AUTHORS

ANYWHERE.PL

KATARZYNA
ZDANOWICZ

ALEKSANDRA
BUDKA

KAMIL
SADKOWSKI

ANNA
NAZAROWICZ

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.

Gdyby nie było muzyki, jej
życie nie miałoby sensu. Pasjonatka radia i klimatu retro,
kolekcjonerka płyt, okularów
i torebek. Od wielu lat związana
z radiową Trójką. O muzyce
i radiu pisze także na blogu.

Znawca smaków, współtwórca
Akademii Kulinarnej Fumenti.
Przeszedł przez wszystkie
szczeble branży gastronomicznej.
Współautor książki „Gastrobanda.
Wszystko, co powinieneś wiedzieć,
zanim wyjdziesz coś zjeść”.

Słabość do samochodów ma
zaszytą w głowie, bo serca
nie ma – jest turbosprężarka.
Pociąga ją wszystko, co ma
cztery koła. Autorka bloga
„Panie wiozą Panów”.

IN ENGLISH

ZDJĘCIA: MONIKA SZAŁEK, MAT. PRASOWE, JOANNA OGÓREK, MAT. PRASOWE, MAGDALENA CZAJKA, MAT. PRASOWE, MAT. PRASOWE, MONIKA SZAŁEK.

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

IN ENGLISH

IN ENGLISH

IN ENGLISH
She has a weakness for cars
instilled in her head, because she
does not have a heart but a turbocharger instead. Everything with
four wheels attracts her. The
author of a blog entitled Panie
wiozą Panów.

Without music her life would be
completely meaningless. A radio
and retro style aficionado.
Collects music albums,
sunglasses and purses. For years
has been related to Polish Radio
Programme 3. Writes on music
and radio on her blog.

Maven of tastes, co-founder of
the “Fumenti” Culinary Academy.
He went through all stages of the
food industry. Co-author of the
book “Gastrobanda. Wszystko,
co powinieneś wiedzieć, zanim
wyjdziesz coś zjeść”.

SYLWIA
GUTOWSKA

GRZEGORZ
MAŁECKI

TOMASZ
SOBIERAJSKI

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

Mówi o sobie “aktor wyłącznie
teatralny”. Od osiemnastu lat
związany Teatrem Narodowym
w Warszawie. W rankingach
krytyków znajduje się w ścisłej
czołówce najważniejszych aktorów polskiego teatru w XXI w.

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.

Jest fotografem mody,
ma 23 lata i pochodzi ze
Szczecina. Do Warszawy
przyjechała spełniać marzenia i kieruje się dewizą‚ liczy
się jakość, a nie ilość’.

IN ENGLISH
She talks, writes and edits. She is
interested in high, middlebrow
and low culture because she is
a true (post)humanist. She claims
there is nothing better than
a good book except for MC Hammer’s video clips.

IN ENGLISH

IN ENGLISH
Says that he is “exclusively
a theatre actor”, for many
years now working with the
National Theatre in Warsaw.
He is at the very top of the
critics’ ranks of 21st century
Polish theatre actors.

A sociologist by profession
and passion. An experienced
scientist of social phenomena and
cultural trends. A 3.0 scientist,
who is not scared of challenges,
international cooperation and
interdisciplinarity.

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

LOTNISKOWA PLATFORMA MEDIALNA
15

ROZMOWA TALK

FOTOGRAFIA to

ROZMOWA
GDY PYTAM ANDRZEJA ŚWIETLIKA O OSTATNIĄ SESJĘ Z OBYWATELEM G.C.,
DŁUGO MILCZY. ZASTANAWIA SIĘ, CHYBA NAWET WZRUSZA. NIC NIE MÓWI,
BO ZDJĘCIA MÓWIĄ PRZECIEŻ SAME ZA SIEBIE. EFEKTEM ROZPOCZĘTEJ W 1988 ROKU
WSPÓŁPRACY ŚWIETLIKA I CIECHOWSKIEGO SĄ CZARNO-BIAŁE FOTOGRAFIE,
STANOWIĄCE WAŻNĄ CZĘŚĆ W DOROBKU ARTYSTYCZNYM JEDNEGO I DRUGIEGO.
Z WIĘKSZOŚCI NIEPUBLIKOWANYCH DOTĄD ZDJĘĆ POWSTAŁ ALBUM.
ANDRZEJ ŚWIETLIK OPOWIEDZIAŁ O KULISACH TYCH SESJI ORAZ KOLEJNYCH
WCIELENIACH SWOJEGO PRZYJACIELA, A JA JESTEM PEWNA, ŻE PODCZAS TEJ
ROZMOWY GRZEGORZ NAM TOWARZYSZYŁ. POKLEPAŁ ANDRZEJA PO RAMIENIU,
DO MNIE SIĘ UŚMIECHNĄŁ, BO WIEDZIAŁ, JAK WAŻNY JEST DLA NAS TEN, KTÓREGO WSPOMINAMY.
TEKST: ALEKSANDRA BUDKA

ZDJĘCIA: ANDRZEJ ŚWIETLIK

CO, OPRÓCZ DŹWIĘKU MIGAWKI SŁYSZY
PAN W GŁOWIE, GDY PATRZY NA ZDJĘCIA
ZE WSZYSTKICH SESJI Z GRZEGORZEM
CIECHOWSKIM?
Szelest pracy migawki jest niezauważalny
dla fotografa, nie rejestruję go. Oglądanie
zdjęć przywołuje wspomnienia, ma charakter nostalgiczny, historyczny, pamiątkarski.
Jednocześnie, jeśli wiąże się to z ciekawymi
zdarzeniami, wyświetla się w pamięci film
dokumentalny z tych chwil. Film, który
nie trwa tak krótko, jak dźwięk migawki,
lecz pokazuje sceny przed, w trakcie i po
fotografowaniu. Niekiedy jest to film lekko
udźwiękowiony, wówczas przypominają
mi się niektóre słowa, fragmenty utworów
muzycznych, a czasami cały koncert, jak
na przykład ten w garażu w Kazimierzu,
poprzedzający sesję fotograficzną do płyty
„Republika marzeń”.
WIĘCEJ NA WWW.ANYWHERE.PL

PAMIĘTA PAN, ŻE GRZEGORZ DELIKATNIE
SEPLENIŁ?
Kobiety tak mają, że łapią się takich szczegółów. A nie było to fajne?
BARDZO FAJNE.
Pamiętam jego barwę głosu, sposób wypowiadania słów, żartobliwe sytuacje z tego
wynikające. Przypominam sobie sekwencję
w „Polskiej Kronice Filmowej” z koncertu Republiki. Było to w pierwszym okresie istnienia
zespołu, około połowy lat osiemdziesiątych.
Jedno ujęcie w dużym zbliżeniu pokazywało
śpiewającego Grzegorza. Nagle panie siedzące
w kinie obok mnie zaczynają się śmiać, pytam:
„Dlaczego?”. „Zobacz, jaki ma zgryz” – odpowiedziała jedna z nich, wskazując na Grzegorza
na ekranie. Ale to mu absolutnie w niczym
nie przeszkadzało, po prostu było takim jego
perwersyjnym znakiem szczególnym.
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ROZMOWA TALK

CZĘSTO ZAGLĄDAŁ PAN DO TYCH ZDJĘĆ PO
ŚMIERCI OBYWATELA G.C.?
Dość często, ponieważ – jak zwykle
w przypadku takich postaci jak Grzegorz
– wciąż z różnych redakcji przychodzą
prośby o zdjęcia. Publikacje przypominające jego sylwetkę i twórczość do dzisiaj karmią się tymi portretami. Niedawno cały
materiał postanowiłem zdigitalizować.
Z większą uwagą przyglądam się całemu
materiałowi dopiero teraz, po latach. Odkrywam fajne momenty, które wcześniej
traktowałem po macoszemu. Sądzę, że
wówczas szukałem fotografii, które miały
większą siłę dzięki formie. Natomiast teraz
coraz więcej znaczą pewne niuanse wynikające z narracji tamtych czasów. Okazuje
się, że wraz z upływem lat zmieniam sposób oglądu tych samych zdjęć, przyjmuję
nieco inne kryteria. To bardzo ciekawe, jak
z wiekiem zmienia się sposób patrzenia
na zjawiska, których byliśmy aktywnymi
uczestnikami kilkanaście, kilkadziesiąt lat
temu. Wiele takich fotografii, odkrytych
na nowo, trafiło do książki.
PIERWSZA SESJA Z CIECHOWSKIM ODBYŁA SIĘ
W GRUDNIU 1988 ROKU. ZNAŁ PAN WÓWCZAS
MUZYKĘ GRZEGORZA?
W tamtych latach muzykę Obywatela G.C.
i Republiki, której Grzegorz był liderem i autorem zdecydowanej większości utworów,
w Polsce znali chyba wszyscy, również i ja.
ŁÓDŹ KALISKA BYŁA JUŻ ZNANĄ AWANGARDOWĄ GRUPĄ ARTYSTYCZNĄ, A REPUBLIKA,
CO PRAWDA PO PIERWSZYM ROZPADZIE,
JEDNAK WCIĄŻ POZOSTAWAŁA SUPERPOPULARNYM ZESPOŁEM Z CZARNO-BIAŁYM TŁUMEM FANÓW. I W 1988 SPOTKALI SIĘ DWAJ
LIDERZY. MŁODZI, BUNTOWNICZY ARTYŚCI.
ANDRZEJ ŚWIETLIK I GRZEGORZ CIECHOWSKI.
Nigdy nie byłem liderem Łodzi Kaliskiej.
U nas takie pojęcie nie funkcjonuje, to
dosyć demokratyczna grupa. Jeśli już, to
role liderów w owym czasie należałoby
przypisać Markowi Janiakowi i Andrzejowi Kwietniewskiemu, oni dwaj tworzyli
silny intelektualny fundament grupy.
Nigdy też nie myślałem o sobie w kategoriach „mocna osobowość” – to wydaje mi
się dość megalomańskie. Poza tym zawsze
oddzielałem przestrzeń „łódzko-kaliską”
od przestrzeni zawodowej, profesjonalnej,
która istniała sobie niezależnie od działalności grupy. A z Grzegorzem spotkaliśmy
się właśnie w tej drugiej. Byłem bardzo
ciekaw tego, jakim człowiekiem okaże się
osoba, którą mam fotografować, tak zresztą jest zazwyczaj. Na dzień dobry może
od razu zapalić się porozumiewawcze
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światełko, albo, co też się zdarza, nastaje
niepokojąca ciemność, którą człowiek musi
mozolnie rozjaśniać. Tym razem jasność
pojawiła się w pierwszej chwili. Nie od
razu robiliśmy zdjęcia, pierwsze spotkanie
było po to, by się z lekka poznać i określić estetyczne kryteria projektowanych
fotografii. Wtedy jeszcze rozmawialiśmy ze sobą dosyć oficjalnie. Po jakimś
czasie, gdy znaliśmy się już dość dobrze,
zaobserwowałem, że zawsze w kontaktach
zawodowych zachowywał się profesjonalnie, emocje potrafił trzymać na wodzy.
Podczas pierwszej naszej sesji nie było już
żadnych barier, mogliśmy sobie powiedzieć wszystko. Takich sesji, łącznie z tymi,
kiedy pojawiał się cały skład Republiki,
było dwanaście, a wybrane fotografie
z każdej z nich znajdują się w albumie.
Trzy czwarte zdjęć nie widziało dotychczas światła dziennego.
GDZIE ODBYŁA SIĘ PIERWSZA SESJA
Z OBYWATELEM?
W schronie przeciwatomowym. Na Rynku
Nowego Miasta w Warszawie, w jednej z kamienic na poziomie piwnic był
schron, a w nim mała pracownia, ok. 25 m2.
Schodziło się do niej wąskimi schodkami,
następnie trzeba było odkręcić korbą stalowe pancerne drzwi, potem kolejne. A tam
witał wchodzących intensywny zapach
piwnicznej stęchlizny.
I WCHODZIŁ TAM GRZEGORZ CIECHOWSKI
PRZESIĄKNIĘTY ORWELLEM…
Kilkakrotnie. Po paru latach musiałem
się z tego miejsca ewakuować, ta swoista
aromaterapia nie pozwalała już dłużej
tam pracować. W owym czasie nie było
w Warszawie profesjonalnych studiów fotograficznych, jakich dzisiaj wiele, wszyscy
kombinowali w różnych miejscach, każdy
na swój sposób. W mojej piwnicy po zakończonych zdjęciach atelier zmieniało się
w ciemnię, w niej wywoływałem negatywy
i robiłem powiększenia. Epoka cyfrowa
miała nadejść dopiero za kilkanaście lat.
DUŻY WPŁYW NA WIZERUNEK CIECHOWSKIEGO
MIAŁY WŁAŚNIE CZARNO-BIAŁE ZDJĘCIA. NIE
ZNAMY KOLOROWEGO GRZEGORZA. ZNAMY
CZARNO-BIAŁEGO OBYWATELA G.C.
Kolorowego Grzegorza poznałem również.
Ale pewnie jestem jednym z nielicznych.
Nie było u niego kompromisów, stąd ta
biel i czerń. Kiedy się spotkaliśmy, i Grzegorz, i koledzy z Republiki byli czarno-biali, ubierali się na czarno nawet na co
dzień. W tej sytuacji fotografia czarno-biała była oczywistością.

CZY PODCZAS SESJI ISTNIAŁO COŚ TAKIEGO
JAK DUBLE?
Jeżeli podczas pracy rodziła się sytuacja,
która miała potencjał na finalnie ciekawe
zdjęcie, to na ogół ją powtarzaliśmy,
chyba, że była niepowtarzalna. Czasami
przytrafiała się taka sekwencja zdarzeń
aktorsko-fotograficznych, o szczególnej
ekspresji i dużym ładunku emocjonalnym,
że trudno ją było powtórzyć. Robiłem
wówczas dwa, trzy zdjęcia i koniec.
Dwadzieścia, trzydzieści lat temu liczyło
się każdą klatkę filmu, bo materiał kosztował i niełatwo było go kupić w wystarczającej ilości, co przekładało się na
bardziej oszczędne fotografowanie, tym
samym duble nie były tak częste. Miało
to również swoje plusy, fotografowało
się w większym skupieniu i w sposób
bardziej przemyślany. Dziś produkuje się
mnóstwo zdjęć całkowicie bezrefleksyjnie. W tamtym czasie każda decyzja była
mniej lub bardziej, ale jednak przemyślana.

ROZMOWA TALK

Peter Lindbergh. Posługiwali się nowym
dla mnie rodzajem ekspresji – dużymi zbliżeniami na przemian z odległymi planami
i dynamiką obrazu porównywalną do
filmowych stop-klatek, również aktorskim
sposobem zachowywania się przed aparatem osób fotografowanych. W rezultacie
odkryłem w tym nową metodę na uatrakcyjnienie swoich fotografii.
CZY ZA TYMI ZDJĘCIAMI STOJĄ ROZMOWY
Z GRZEGORZEM?
Poniekąd też. Najciekawiej nam się rozmawiało, kiedy Grzegorz z rodziną mieszkał
w Kazimierzu nad Wisłą. Gadułą nie był.
Wypowiadał zdania ascetyczne w formie,
ale pełne treści. Jeździliśmy samotnie
po okolicy, wąwozami, polami, po lasach,
i w tych pięknych okolicznościach przyrody
toczyliśmy rozmowy o życiu dwóch facetów w średnim wieku.

ZDJĘCIE, W PRZECIWIEŃSTWIE DO FILMU, JEST DWUWYMIAROWĄ
STOP-KLATKĄ Z ŻYCIA, SKANEM KONKRETNEGO MOMENTU.
ZAŚ FILM TO RUCH, KTÓRY JAK DYM PRZYSŁANIA DETALE
POJEDYNCZEGO OBRAZU. NIEKTÓRE ZDJĘCIA MAJĄ SZCZEGÓŁY,
KTÓRE INTRYGUJĄ, ZATRZYMUJĄ UWAGĘ I PROWOKUJĄ
DO ROZMYŚLAŃ NAD CAŁYM OBRAZEM.

Głowa sterowała fotografowaniem. Dzisiaj jest odwrotnie, zdjęcia uruchamiają
proces myślowy, albo i nie.
TAKA EKSPRESJA POJAWIŁA SIĘ
W PRZYPADKU SESJI Z KROPLAMI WODY?
Tak mogło być. Na tę sesję nie mieliśmy
konkretnych pomysłów, stawialiśmy na
improwizację. Jej przebieg warunkowały
w dużym stopniu dostępne rekwizyty,

a właściwie ich brak, zerowa scenografia,
generalnie ubogość. Jedyną rzeczą, którą
miałem, był kran z wodą. Ta sesja odbywała
się chwilę po moim powrocie z Waszyngtonu. A w Stanach przesiedziałam dwa
miesiące w galeriach i księgarniach, oglądając aktualne amerykańskie czasopisma ilustrowane. Wówczas na łamach „Interview”
Andy’ego Warhola zaczynali swoje kariery
znani dziś fotografowie – Michel Comte czy
WIĘCEJ NA WWW.ANYWHERE.PL

WSPOMINAŁ PAN, ŻE NA FOTOGRAFIACH
Z OSTATNIEJ SESJI GRZEGORZ MA JUŻ INNE
OCZY. ROK PÓŹNIEJ TE OCZY SIĘ ZAMKNĘŁY…
Z niektórych zdjęć można odczytać więcej
niż z twarzy widzianej bezpośrednio.
Wkraczamy jednak na obszar, który wymyka się słowom... Pojawia się wiele słów,
ale każde z nich jest tylko protezą.
To, co powiem teraz, też jest taką protezą.
Czytam w tych zdjęciach inny rodzaj napięcia w spojrzeniu, wyraźnie inny od tego na
wcześniejszych portretach. Tylko tyle i aż
tyle. Zdjęcie, w przeciwieństwie do filmu,
jest dwuwymiarową stop-klatką z życia,
skanem konkretnego momentu. Zaś film
to ruch, który jak dym przysłania detale
pojedynczego obrazu. Wyjątkiem jest
długie statyczne ujęcie filmowe. Niektóre
zdjęcia mają szczegóły, które intrygują, zatrzymują uwagę i prowokują do rozmyślań
nad całym obrazem. Każdy może znaleźć
w takiej fotografii coś dla siebie, może
wyczytać coś innego albo nic.
POMYŚLAŁ PAN WTEDY, ŻE UMIERA
PRZYJACIEL?
Nie miałem takich myśli. Odczytałem jedynie sygnał niebywałego niepokoju. Tłumaczyłem to sobie rodzajem kreacji Grzegorza.
Kilkanaście miesięcy później nowy kontekst
prowokował do nowych interpretacji.
JESTEM PEWNA, ŻE WIELU FANÓW PATRZY NA
TE FOTOGRAFIE I STWIERDZA, ŻE GRZEGORZ
JEST PIĘKNY. ALE CZY PAN DOSTRZEGŁ TO
PIĘKNO W GRZEGORZU?
Zwykle nie patrzę na ludzi w kategoriach
piękna zewnętrznego. Oczywiście, jeśli
zauważam kobietę niezwykłej urody,
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w cenie. Przed epoką cyfrową zazwyczaj
wszystko robiłem sam, łącznie z obróbką
laboratoryjną, od której dużo zależało.
to takie określenie pojawia się automatycznie.
Jednak podczas fotografowania osobowości
takich jak Grzegorz Ciechowski, szukam
piękna w człowieku, a nie na powierzchni.
Pomimo że utrwalam to, co widać, a widać
zewnętrzność. To taki mały paradoks.
BYŁ FOTOGENICZNY?
Zdecydowanie tak. Akceptował siebie, akceptował swój wygląd, a fotogeniczność jest
funkcją samoakceptacji. Podczas ostatniej
sesji w 2000 roku momentami wydawać
się mogło, że kreacje, jakie proponował
Grzegorz, ocierają się o zachowania narcyza. Przeglądając potem cały materiał z sesji,
pozbyłem się wątpliwości – była to zaplanowana gra, kolejna kreacja w katalogu wielu
różnych obrazów jego osoby.
A PODOBNO TO ZŁO JEST FOTOGENICZNE.
I to bardzo, ale to inny temat. Zło jest
fotogeniczne z samego faktu, że jest.
W przeciwnym razie nie cieszyłyby się tak
dużą popularnością literatura kryminalna
i kino epatujące przemocą. Świat jest pełny
zła, a wielu fotografów rzuca się na nie,
niczym sępy na padlinę. W studiu jesteśmy
w innym świecie.
TO KAPSUŁA BEZPIECZEŃSTWA?
Zło jest poza studiem. Nie ma do niego
wstępu.
JAKI KLUCZ PRACY ARTYSTYCZNEJ POSIADA
ANDRZEJ ŚWIETLIK?
Patentowy, lekko pozłacany.
KAŻDY MARZY, ABY ŚWIETLIK ZROBIŁ MU
ZDJĘCIE.
Naprawdę? Rzadko kiedy mówię „nie”. A jeśli
już komuś odmawiam, to używam jakiegoś
fortelu. Wciąż lubię portretować, dzięki czemu nadal spotykam i poznaję nowe osoby.
Pani ze mną teraz też rozmawia dlatego, że
istnieje fotografia. Fotografia to rozmowa.
Chyba, że ktoś woli ciszę, wówczas fotografuje filiżanki, kwiaty czy kamienie.
ILE W TYM SZTUKI, A ILE RZEMIOSŁA?
Jak to zmierzyć, zważyć? Czym? Wiele doświadczeń za mną, ale tego nie potrafię. Ze
słowem „sztuka” w opisywaniu fotografii
warto być ostrożnym, tym bardziej, że definicja sztuki jest sprawą otwartą i na ogół
to czas dopiero weryfikuje prace artystów.
Prawdziwe dzieła zapisuje na stałe do
historii sztuki, a śmieci wymiata. Niekiedy
trwale zapisuje się też fotografia. Myślę, że
w przypadku fotografii bezpieczniej byłoby
posłużyć się pojęciem „maniera” albo „styl”.
A dobre rzemiosło zawsze było i nadal jest
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JEST PAN ARTYSTĄ?
Bywam, na przykład w kontekście „Łodzi
Kaliskiej”. Pracujemy w kilkuosobowym
zespole w dość niekonwencjonalny sposób,
nad każdym nowym pomysłem inaczej.
Rezultaty często zaskakują nas samych.
A GDY KTOŚ CHWALI?
Wówczas czuję się lekko zażenowany.
A GDY MÓWI SIĘ „TEN ANDRZEJ ŚWIETLIK”?
Czuję się zażenowany do kwadratu.
ZDJĘCIA GRZEGORZA CIECHOWSKIEGO TO WAŻNY
PUNKT W PORTFOLIO ANDRZEJA ŚWIETLIKA?
Tak i bardzo ważny rozdział w moim życiu,
nie tylko zawodowym.
SKOŃCZYŁ PAN JUŻ WSZYSTKIE MODELE
SAMOLOTÓW Z I WOJNY ŚWIATOWEJ?
Przerzuciłem się na nurkowanie głębinowe.
Porzuciłem modelarstwo. Fotografii nie
porzucę. Jest zbyt ważna.

IN ENGLISH

PHOTOGRAPHY IS A CONVERSATION
WHEN I AM ASKING ANDRZEJ ŚWIETLIK
ABOUT HIS LAST SESSION WITH OBYWATEL
G.C., HE IS SILENT. HE IS THINKING OR
MAYBE EVEN HE IS MOVED. HE IS NOT
SAYING ANYTHING AS PHOTOGRAPHS
SPEAK FOR THEMSELVES. THE EFFECTS
OF COOPERATION BETWEEN ŚWIETLIK
AND CIECHOWSKI, WHICH BEGAN IN 1988,
ARE BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
THAT CONSTITUTE AN IMPORTANT PART
OF ARTISTIC ACHIEVEMENTS OF BOTH
MEN. MOST PHOTOGRAPHS THAT HAD NOT
BEEN PUBLISHED YET WERE COMPILED
IN A PHOTO ALBUM. ANDRZEJ ŚWIETLIK
DESCRIBED THE INSIDE STORIES OF
THESE SESSIONS AND VARIOUS IMAGES
OF HIS FRIEND, AND I AM SURE THAT
GRZEGORZ WAS WITH US DURING THAT
CONVERSATION. HE CLAPPED ANDRZEJ ON
THE SHOULDER, SMILED TO ME BECAUSE
HE KNEW HOW IMPORTANT TO US WAS THE
ONE WHOM WE RECALLED.
WHAT, APART FROM THE SOUND OF THE
CAMERA SHUTTER, DO YOU HEAR WHEN YOU
LOOK AT PHOTOS FROM ALL SESSIONS WITH
GRZEGORZ CIECHOWSKI?
The sound of the camera shutter goes
unnoticed by a photographer; I don’t hear
it. Looking at the photographs brings
back memories, it is of a nostalgic, historical, souvenir nature. At the same time,
if it relates to interesting events, I see
WIĘCEJ NA WWW.ANYWHERE.PL

a documentary at the back of my mind.
A film which is not as short as the sound
of the shutter, but contains scenes before,
during and after taking the photos. From
time to time, it is a film with some sounds,
and then I recall some words, scraps
of songs, sometimes an entire concert,
e.g. the one in the garage in Kazimierz,
before the photo session to the “Republika
marzeń” album.
DO YOU REMEMBER THAT GRZEGORZ HAD
A SLIGHT LISP?
Women tend to have an eye for such details.
WAS IT NOT COOL?
Really cool. I remember the timbre of his
voice, the way he pronounced words, funny situations resulting from it. I recall the
sequence in “Polska Kronika Filmowa” from
Republika’s concert. It happened in the first
years of the band, about the half of the
1980s. One close-up shot showed Grzegorz
singing. Suddenly, women sitting next to
me in the cinema began to laugh, so I asked,
“Why?” And one of them, pointing at him on
the screen, was like, “Look at his occlusion.”
But it didn’t bother him in any way, it was
simply his perverse characteristic feature.
HAVE YOU OFTEN LOOKED AT THE PHOTOS
AFTER THE DEATH OF OBYWATEL G.C.?
Quite often because – as usually in the case
of such people as Grzegorz – I still receive
requests for photographs from various
magazines. Publications referring to his
life and works still cherish these portraits.
Recently, I’ve decided to digitalise the entire
material. Only now, after some time, do I pay
more attention to it. I discover fine moments,
which I previously neglected. I believe that
I used to look for photographs which would
be more powerful in form. But now I pay
more attention to nuances relating to the
narration of those days. It turns out that
with time, I look at the same photographs in
a different way, I apply different criteria. It’s
very interesting how with time you change
the way of looking at events in which you
actively participated several or dozens years
ago. Many such photographs, rediscovered,
were included in the album.
THE FIRST SESSION WITH CIECHOWSKI TOOK
PLACE IN DECEMBER 1988. DID YOU KNOW THE
MUSIC OF GRZEGORZ AT THAT TIME?
Those days, the music of Obywatel G.C. and
Republika, where Grzegorz was a leader and
author of most songs, was known to everybody in Poland, including me.
ŁÓDŹ KALISKA WAS ALREADY A WELL-KNOWN
AVANT-GARDE ARTISTIC GROUP, WHEREAS
REPUBLIKA, AFTER THE FIRST BREAK-UP,
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ANDRZEJ ŚWIETLIK
Fotograf, współzałożyciel artystycznej grupy „Łódź Kaliska”. Portrecista wielu
wybitnych postaci, w tym Czesława Niemena, Jacka Kuronia oraz Ryszarda Kapuścińskiego. Przez kilkanaście lat fotografował Grzegorza Ciechowskiego. Efekty ich
współpracy zebrane zostały w albumie „Grzegorz Ciechowski – Andrzej Świetlik”,
który właśnie ukazał się na rynku.
IN ENGLISH
STILL REMAINED AN EXTREMELY POPULAR
BAND WITH BLACK AND WHITE CROWD OF
FANS. AND TWO LEADERS MET IN 1988. YOUNG,
REBELLIOUS ARTISTS. ANDRZEJ ŚWIETLIK AND
GRZEGORZ CIECHOWSKI.
I’ve never been the leader of Łódź Kaliska.
There was no such person there, it’s quite

Photographer, a co-founder of the artistic group “Łódź Kaliska”. He made portraits
of many eminent persons, including Czesław Niemen, Jacek Kuroń and Ryszard
Kapuściński. For several years, he took photos of Grzegorz Ciechowski.
The effects of their cooperation were compiled in an album “Grzegorz Ciechowski
– Andrzej Świetlik” that has just been published.
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a democratic band. If any, the role of leaders
should be given to Marek Janiak and Andrzej
Kwietniewski, they were the strong intellectual foundation of the group. I’ve never
considered myself to be a “strong personality”
– it seems quite megalomaniac to me. Besides,
I’ve always separated the life of “łódź-kaliska”
from my career life, the professional one,
which existed regardless of the activities of
the group. And I met Grzegorz in the latter.
I was really curious, as usually, what the person I was supposed to take photos of would
be like. What comes at the beginning may be
a light of understanding or, what also happens, disturbing darkness which you have
to lift laboriously. This time, the light shone
at the very beginning. We did not get to the
photos instantly. The first meeting allowed
us to get to know each other and specify the
aesthetic criteria for the photographs. Then,
we talked in quite a formal way. After some
time, when we got to know each other quite
well, I observed that he always acted in
a professional way when it came to business,
he could control his emotions. During our
first session, there were no barriers, we
could tell each other everything. There were
twelve such sessions, including the ones
where the entire Republika band was present,
and selected photographs from each of them
are included in the album. Three quarters of
photos have never been published yet.
WHERE DID THE FIRST SESSION WITH
OBYWATEL TAKE PLACE?
In a fallout shelter. In the New Town Market
Place in Warsaw, in one of the houses, there
was a shelter at the level of basements, with
a small atelier, about 25 m2. First, you took
narrow stairs leading to it, and then, you
had to crank steel armoured door, then the
next ones. And there you could catch an
intensive smell of basement mould.
AND THERE CAME GRZEGORZ CIECHOWSKI
ABSORBED WITH ORWELL.
Many times. After a few years, I had to
leave that place as such characteristic
aromatherapy didn’t let me work there any
longer. Those days, there were not as many
professional photographic studios as today,
everybody made do with what they had.
After the session in my basement, the atelier
became the darkroom, where I would develop negatives and make close-ups. The digital
era was to come in several years from then.
BLACK AND WHITE PHOTOS HAD
A CONSIDERABLE INFLUENCE ON CIECHOWSKI’S
IMAGE. WE DON’T KNOW GRZEGORZ IN COLOUR.
WE KNOW BLACK AND WHITE OBYWATEL G.C.
I got to know Grzegorz in colour as well.
But I suppose I am one of the few. There
were no compromises with him, that’s the
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origin of the black and white form. When
we met, both Grzegorz and the guys from
Republika were black and white, they
also dressed in black on a daily basis.
In such circumstances, black and white
photography was an obvious choice.
DURING THE SESSIONS, DID ANYTHING LIKE
RETAKES HAPPEN?
If a situation with a potential for an interesting shot happened, we usually retook it
unless it was unique. A sequence of events
with an acting and photographic potential, unique expression and considerable
emotional charge – which was difficult to
repeat – took place only from time to time.
I took two or three photos, and that’s it.
Twenty, thirty years ago, you used to count
every frame because the material cost a lot,
and it was difficult to buy enough of it,
which resulted in taking pictures in a more
economical way, therefore the retakes were
not so often. It also had its good points –
photographs were taken in a more careful
and considered way. Nowadays, plenty
of photos are taken completely without
reflection. Then, every decision was more
or less reasonable. The head was in charge.
Nowadays, it’s the other way round – photos provoke thoughts, or they don’t.
DID SUCH EXPRESSION TAKE PLACE IN THE
CASE OF THE SESSION WITH WATER DROPS?
It’s possible. We didn’t have any specified
ideas for that session, we decided to improvise. It was considerably shaped by available
props, or rather the lack of props – no setting,
in general, hardly anything. The only thing
I had was a tap. The session took place right
after I had come back from Washington.
I spent two months in the USA in galleries
and bookshops, browsing current American
magazines. Then, in Andy Warhol’s “Interview”, photographers who are well-known
today started out on their careers – Michel
Comte or Peter Lindbergh. They used
a new kind of expression – large closeups or
distance and image dynamics in turns that
can be compared with freeze-frames, people
acting in front of the camera. As a result,
I discovered a new method for making my
photographs more attractive.
DID CONVERSATIONS WITH GRZEGORZ ALSO
AFFECT THE SHOTS?
To some extent, yes. We held the most interesting conversations when Grzegorz lived
with his family in Kazimierz on the Vistula
River. He wasn’t a chatterbox. His utterances
were aesthetic in form, but substantive. We
would drive around, through ravines, fields,
forests, and in such beautiful natural setting,
we would hold conversations on the lives of
two middle-aged men.

YOU HAVE MENTIONED THAT IN THE PHOTOS
FROM THE LAST SESSION, GRZEGORZ HAS
DIFFERENT EYES. THESE EYES CLOSED ONE
YEAR LATER.
You can read more from some photos than
from a face seen in reality. However, we’re
touching upon a subject which is beyond
any words. There are many words, but they
are only prostheses. What I’ll say now is
also such a prosthesis. In these photos, I can
see a different kind of tension in his look,
quite different from the one in the previous
portraits. That’s all and that’s a lot. A photograph, as opposed to a film, is a two-dimensional freeze-frame from life, a scan of a particular moment. Film is movement, which
covers details of a single image like smoke.
A long, static film take is an exception. Some
photos contain details that intrigue, capture
the attention and provoke reflection on the
whole image. Everyone may find something
for themselves in such a photograph, may
read something different or nothing.
DID YOU THINK THEN THAT YOUR FRIEND WAS
DYING?
I didn’t have such thoughts. I also noticed
a sign of deep anxiety. I explained it to myself
as an image of Grzegorz. Several months later,
a new context triggered new interpretations.
I AM SURE THAT MANY FANS LOOK AT THE
PHOTOGRAPHS AND THINK THAT GRZEGORZ IS
BEAUTIFUL. DID YOU NOTICE THIS BEAUTY IN
GRZEGORZ?
I don’t usually perceive people from the perspective of external beauty. Of course, if I see
a remarkably beautiful woman, such terms
come automatically. But while taking photos
of people with such personalities like Grzegorz
Ciechowski, I am looking for the inner beauty,
not the external appearance. Nevertheless,
I capture what we can see, and what we see is
the outside. It’s a small paradox.
WAS HE PHOTOGENIC?
Definitely yes. He accepted himself, accepted
his appearance, and photogenicity is about
selfacceptance. During the last session in
2000, from time to time, it could seem that
images proposed by Grzegorz may be perceived as narcissistic. Looking through the
material from the session, I didn’t have any
doubts – it was all planned, another image in
the catalogue of his various images.
PEOPLE SAY THAT THE EVIL IS PHOTOGENIC.
It really is, but it’s a different kettle of fish.
The evil is photogenic just because it exists.
Otherwise, crime stories and violent films
wouldn’t be so popular. The world is full of
evil, and many photographers are in pursuit
of it like vultures. In a studio, we are in a completely different universe.
WIĘCEJ NA WWW.ANYWHERE.PL

IS IT A SAFETY CAPSULE?
The evil is outside the studio. It cannot come in.
ANDRZEJ ŚWIETLIK’S KEY TO ARTISTIC WORK,
WHAT IS IT LIKE?
It’s a patent, slightly gilded one.
EVERYONE DREAMS OF BEING PHOTOGRAPHED
BY ŚWIETLIK.
Really? I rarely say “no”. And if I refuse somebody, I don’t do it directly. I still like portraits
and as a result, I still meet new people. You
are talking with me now because photography exists. Photography is a conversation.
Unless someone prefers silence; then, they
take photos of cups, flowers or stones.
IS IT MORE ART OR A CRAFT?
And how to measure it, weight it? With
what? I have considerable experience,
but I can’t do that. You should be careful
about using the term “art” when it comes
to photography, especially owing to the
fact that the definition of art is open, and
it is usually time that verifies works of
artists. The real works of art go down in
history of art, and the junk disappears.
A photograph also sometimes makes
history. I suppose that in the case of
photography, a safer term to use would
be a “manner” or a “style”. A good craft
has always been at a premium. Before the
digital era, I used to do everything myself,
including laboratory processing, which is
really important.
ARE YOU AN ARTIST?
I happen to be, in the context of “Łódź
Kaliska”, for example. We work in a band
composed of several people in quite an
unconventional manner; we approach every
idea in a different way. The results are often
a surprise even for us.
AND WHEN SOMEONE PRAISES YOU?
Then I feel a bit embarrassed.
AND IF SOMEONE SAYS “THE ANDRZEJ ŚWIETLIK”?
I feel twice as embarrassed.
ARE THE PHOTOS OF GRZEGORZ CIECHOWSKI
AN IMPORTANT ITEM IN ANDRZEJ ŚWIETLIK’S
PORTFOLIO?
Yes, and also a very important chapter in my
life, not only the professional one.
HAVE YOU FINISHED ALL MODELS OF WW1
PLANES?
I switched to scuba diving. I gave up model
planes. I won’t give up photography.
It’s too important.
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Z KOLEKCJI

PODRÓŻNIKA
„NIEWAŻNE DOKĄD POJEDZIESZ, I TAK PRZYWIEZIESZ PAMIĄTKĘ Z CHIN” – NIE MAM POJĘCIA, KTO JEST AUTOREM
TEGO ZDANIA, ALE W TEJ IRONII SKRYWA SIĘ CHYBA ZNACZNA WIEDZA, CHOĆ MOŻE INTUICYJNA, O TEJ GAŁĘZI
ŚWIATOWEJ TURYSTYKI, KTÓRĄ MOŻNA NAZWAĆ PRZEMYSŁEM PAMIĄTKARSKIM. NIE KAŻDY PODRÓŻUJĄCY
PO ŚWIECIE JEST PRZECIEŻ ZDOBYWAJĄCYM ARTEFAKTY INDIANĄ JONESEM, ALE KAŻDY CHCE MIEĆ JAKĄŚ
PAMIĄTKĘ Z EGZOTYCZNYCH WAKACJI. I TO NA DODATEK TANIĄ.
TEKST I ZDJĘCIA: PIOTR JAŹWIŃSKI, AVIDHIKER.PL
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C

hińczycy doskonale wyczuli ten
trend i zasypali cały świat swoimi
wyrobami, gdzie plastik udaje mahoń albo drzewo tekowe, a wszystko jest robione spod jednej sztancy.
Na taką chińszczyznę można się natknąć
niemal na każdym większym targowisku
czy to w Azji, Afryce czy w Ameryce
Południowej. Nawet w Europie. Jeszcze
kilka lat temu, w każdej niemal galerii handlowej w Polsce był sklep z „afrykańskimi”
pamiątkami z Chin. Ale moda na afrykański
wystrój naszych mieszkań już chyba minęła.
wierć wieku podróżowania po świecie
trochę nauczyło mnie rozpoznawania
chińskich podróbek, tym bardziej, że
w programie każdej objazdowej wycieczki
jest wizyta w miejscowym warsztacie
rzemieślniczym. Czasami są to spore
przedsiębiorstwa, z długoletnią tradycją, jak
założona w 1963 roku Akamba Handicraft

Industry Cooperative Society – rzemieślnicza spółdzielnia w Mombasie. Taka kenijska
Cepelia. Wizyta tutaj to obowiązkowy
punkt programu wycieczek do Mombasy,
organizowanych w resortach położonych
na Diani Beach. Na 4 hektarach, w byle
jak skleconych szałasach powstają rzeźbione figurki zwierząt, Masajów, maski
czarowników, miski, dzbanki itp. Firma
chwali się, że współpracuje z nią prawie
10 tys. osób. Wszystkie wyroby trafiają do
wielkiego sklepu firmowego i do sklepików
z pamiątkami w całej wschodniej Afryce.
Ale niczego w tym sklepie nie kupiłem.
Wszystko było zbyt doskonałe, nie zawsze
widać ślady dłuta rzeźbiarza, jego błędy,
niewprawną rękę.
Dlatego, jeśli już mam coś kupić, to
wolę pójść do straganów, jakich się
namnożyło wokół resortów na Diani
Beach czy na plażach Zanzibaru.

Niektóre z nich mają już wywieszone
biało-czerwone flagi, część sprzedawców
mówi łamaną polszczyzną. Nie dziwcie
się wtrącanemu najpopularniejszemu polskiemu przerywnikowi, temu na „k”. To
taki dowcip polskich turystów, uczących
tubylców, że to słowo znaczy zupełnie co
innego w naszym języku.
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To, co mam najciekawszego w swojej
kolekcji, pochodzi właśnie z takich miejsc.
I co ważne, można się targować do utraty
tchu. Raz tylko przegrałem – w Kampali,
stolicy Ugandy. Przy Teatrze Narodowym
jest mały rynek z kilkunastoma sklepikami. W jednym z nich wypatrzyłem
zuluski miecz, tak na oko z XIX wieku

NAUCZYŁEM SIĘ, ŻE WARTO SPOGLĄDAĆ NIE TYLKO
NA WYSTAWY, ALE UWAŻNIE PRZEGLĄDAĆ TO, CO JEST
Z TYŁU SKLEPU, CZASEM ZAKURZONE, PRZYKRYTE
GAZETAMI. I ZAGLĄDAĆ W RÓŻNE MIEJSCA.
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(albo specjalnie postarzany). Mimo
kilkukrotnych rozmów telefonicznych
z właścicielem (chyba) sprzedawczyni nie
opuściła ceny. Za to ja odpuściłem.
Nauczyłem się, że warto spoglądać nie
tylko na wystawy, ale uważnie przeglądać
to, co jest z tyłu sklepu, czasem zakurzone,
przykryte gazetami. I zaglądać w różne
miejsca. Dzięki temu mam egipski kartusz
z zatopionym w szkle skorpionem, bo
jestem zodiakalnym Skorpionem (kupiony
w małym antykwariacie w Luksorze),
replikę ofiarnego noża Inków (stragan
w Cuzco), mosiężny turecki kaganek (sklep
żelazny w Goereme), polinezyjski toporek
adze (lotnisko na Moorea).
Nie są to rzeczy o wielkiej wartości,
nie kupuję ich dla samej chęci posiadania. Są raczej materialnym dodatkiem
do wspomnień.

IN ENGLISH

FROM A TRAVELLER’S COLLECTION
“NO MATTER WHERE YOU GO, YOU’LL BRING
A SOUVENIR FROM CHINA” – I DON’T HAVE THE
SLIGHTEST IDEA WHO THE AUTHOR OF THIS
SAYING IS, BUT WHAT HIDES IN THIS IRONY IS
VAST KNOWLEDGE, PERHAPS OF AN INTUITIVE
KIND, ABOUT THIS BRANCH OF GLOBAL TOURISM THAT WE CAN CALL SOUVENIR INDUSTRY.
NOT EVERYONE WHO TRAVELS AROUND THE
WORLD RESEMBLES THE ARTEFACT-LOVING
INDIANA JONES, BUT EVERYONE WANTS TO
HAVE A SOUVENIR FROM THEIR EXOTIC TRIP.
AND PREFERABLY A CHEAP ONE.
The Chinese sensed this trend perfectly and showered the world with their
products in which plastic pretends to be
mahogany or teak tree, and everything
is done in the same way. You can happen
upon such Chinese products at every bigger
market place, be it in Asia, Africa or South
America. Even in Europe. Already several
years ago, in almost each shopping mall in
Poland there was a shop with “African” souvenirs from China. But the fad for African
décor of our flats ended a long time ago.
Quarter a century of travelling around
the world has taught me how to discern
Chinese imitations, especially that in the
program of each tour trip there is a visit
to a local craft workshop. Sometimes they
are large enterprises with a long tradition,
such as Akamba Handicraft Industry
Cooperative Society, established in 1963 in
Mombasa, Kenya. A visit there is a mandatory point of any trip to Mombasa that
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is organized in resorts located on Diani
Beach. On 4 hectares, in sloppily arranged
shacks, people sculpt figurines of animals,
the Maasai people, sorcerers’ masks, bowls,
pitchers, etc. The company boasts that it
cooperates with almost 10 000 people. All
products are transported to a large company shop and to small shops with souvenirs
all over the eastern Africa. But I didn’t buy
anything there. Everything was too perfect, I couldn’t spot traces of a craftsman’s
chisel, their mistakes or unskilful hand.
That’s why – if I am to buy anything –
I prefer to visit the numerous stalls around

resorts on Diani Beach or on the beaches of
Zanzibar. Some of them already sell white
and red flags, and some of the sellers speak
broken Polish. Don’t be astonished if you
hear the most popular Polish exclamation
beginning with “k.” It’s a prank of Polish
tourists who teach local people that this
word means something different.
The most important things that I have
in my collection are from such places.
And, what’s important, you can negotiate
till you’re out of breath. I’ve lost only
once – in Kampala, the capital of Uganda.
Close to the National Theatre, there is

a small market place with several small
shops. In one of them, I spotted a Zulu
sword, from the looks of it dating back
to 19 th century (or purposely made look
old). Despite a couple of phone calls to the
owner (supposedly), the saleslady didn’t
lower the price. And I gave up.
I’ve learned that it’s worthwhile not
only to look at the shop windows, but also
search through the things that are in
the furthest corner of a shop, sometimes
covered with dust or old newspapers.
And peek into different places. Thanks to
this, I have an Egyptian cartouche with
a scorpion embedded in glass (bought
in a small antique shop), because I’m
a Scorpio, a replica of a sacrificial Inca
knife (stall in Cuzco), a brazen Turkish
oil lamp (shop with ironmongery in
Goereme), and a Polynesian adze hatchet
(airport in Moorea).
These are not object of great value, and
I don’t buy them for the mere desire to
possess things. They are rather a material
addition to memories.

REKLAMA

FELIETON COLUMN

CHOROBA NAZYWA SIĘ MUZYKA
TEKST: ALEKSANDRA BUDKA

30

ZDJĘCIA: EDYTA BARTKIEWICZ

WIĘCEJ NA WWW.ANYWHERE.PL

N

ie pamiętam. Nie mogę sobie przypomnieć tego dnia. Ani pory roku, ani
miesiąca. Miałam pewnie 15 lat i obsesyjnie słuchałam muzyki wyszukanej
w Internecie. W moim mieście nie było sklepu
z płytami, a rodzinna kolekcja winyli prezentowała się raczej ubogo. Zresztą nawet igła do
gramofonu zdezerterowała i zaginęła w zakurzonych pudłach na strychu. Dźwięk czarnej
płyty poznałam więc dopiero kilka lat później.
Nie pamiętam jednak tego konkretnego dnia,
a przecież zaważył on na późniejszych muzycznych wyborach. Dnia, w którym stałam
się biało-czarna. Chwili, gdy po raz pierwszy
usłyszałam Grzegorza Ciechowskiego.
Zaczęło się niewinnie i zupełnie bezpiecznie. Nie zapowiadało się na chorobę
i całkowitą infekcję organizmu. Przeskakiwałam po różnych albumach, nie
odróżniając Obywatela G.C . od Republiki.
Gdzieś w tle mignęło zdjęcie Justyny
Steczkowskiej, pewnie uznałam to za
przypadek. Przeglądałam czarno-białe
zdjęcia autorstwa Andrzeja Świetlika,
o których kilka lat później miałam z nim
rozmawiać. Jedna z tych fotografii do dziś
widnieje na moim pulpicie.
Zakażenie nie ustępowało, przyszedł czas
na poezję. „Moja choroba działa powoli/
jak afrykańska trucizna”, pisał Ciechowski
w 1977 roku, a moja choroba nabrała tempa.
Odkryłam, że Grzegorz Ciechowski to Obywatel G.C., to Grzegorz z Ciechowa, to Ewa
Omernik. Obsesyjnie uczyłam się tekstów
na pamięć, ubierałam się na biało-czarno.
Czytałam Orwella, bo Grzegorz czytał. Wiadomo, klasyczny przypadek fanki. Grzywkę
też miałam, ale inspirowaną bardziej hipisowskimi fryzurami, niż grzywką mojego
idola. Choć tę także w Nim uwielbiałam.
Oczywiście, że oglądałam „Falę” Piotra
Łazarkiewicza, będącą zapiskiem Jarocina
’85, na którym Republika zagrała legendarny koncert. Jasne, że we wszystkich
antykwariatach szukałam tomiku „Wokół
niej”. Bezskutecznie. Gdy na ustnej maturze
z polskiego analizowałam teksty napisane
przez Grzegorza, usłyszałam, że silę się na
oryginalność i lepszym wyborem byłaby
poezja z kanonu lektur obowiązkowych.
Dla mnie nie było lepszego wyboru, lepszej
poezji. Choroba stała się nieuleczalna.
To ona pcha mnie w grudniu na Powązki.
Ta choroba zwala mnie czasem z nóg, gdy
włączę dawno niesłyszany utwór. Objawia
się przyjemnym skurczem, gdy ktoś przy
mnie wymieni Jego nazwisko. Silną ekscytacją, gdy wchodzę do studia, w którym
On na pewno był, lub rozmawiam z osobą,
z którą tworzył. Bolesnym kłuciem w sercu,
gdy zdaję sobie sprawę, że nigdy z Nim nie
porozmawiam, nie zrobię wywiadu, nie poproszę o autograf. Zazdrością wobec tych,
którzy mieli taką szansę.

FELIETON COLUMN
W zaawansowanym stadium mojej
choroby zaczynam zarażać. Chcę, żeby
kolejne pokolenia poznawały Grzegorza
Ciechowskiego. On nigdy nie trafił i nie trafi do lamusa. Stał się legendą, ikoną owianą
kultem, mityczną jednostką, imperatorem
polskiego rocka. A gdyby tak zdjąć tę zbroję
z jego ramion i odstawić na bok bagaż sławy, poznamy poetę, ojca i przyjaciela. O takim Grzegorzu rozmawiałam z bohaterami
tego wydania. W grudniu mija piętnaście
lat od śmierci Grzegorza Ciechowskiego.
O tym jaki był, jak pracował i co pozostawił rozmawiam z Brunem Ciechowskim,
Andrzejem Świetlikiem oraz Przemysławem Wałczukiem. W ciągu kilku ostatnich
miesięcy miałam okazję przyglądać się
ich pracy nad albumem fotograficznym
poświęconym Grzegorzowi. Dołożyłam
do niego także swoją cegiełkę, a biało-czarna choroba zajęła każdą komórkę ciała.
Nie wyleczę się, nie chcę i nie umiem tego
zrobić. Obyśmy mieli tylko takie choroby
na świecie. Nie zabierałyby nam rodziców
i przyjaciół. Nie byłoby 15. rocznic, pomników i pamiątek. Byłaby tylko muzyka, a ona
przecież i tak jest nieśmiertelna.

IN ENGLISH

ILLNESS OF A REPUBLICAN KIND
I can’t remember. I just can’t remember
that day. Neither the season, nor the
month. I think I was fifteen and I obsessively listened to music that I found on
the Internet. There was no shop with CDs
in my town, and the family collection of
vinyl records was rather poor. Even the
needle from our record player fled from us
and got lost somewhere in dusty boxes in
the attic. That’s why I learned the sound
of a black album several years later. Even
though I can’t remember the specific date,
it did influence my future musical choices.
The day when I became black-and-white.
The moment when I heard Grzegorz
Ciechowski for the first time.
It all began very innocently and safely.
It didn’t seem like an illness and a systemic
infection. I listened to different albums, not
differentiating between Obywatel G.C. and
a band called Republika. Somewhere in the
background I glimpsed a photo of Justyna
Steczkowska, but I must have dismissed it
as a coincidence. I looked at black-and-white
pictures taken by Andrzej Świetlik, about
which I was to talk with him several years
later. One of those pictures has been present
on my desk ever since.
The infection didn’t abate, there came the
time for poetry. “My illness spreads slowly/
like an African poison,” as Ciechowski wrote
in 1977, and my illness gained momentum.
I found out that Grzegorz Ciechowski uses

the nicknames of Obywatel G.C, Grzegorz
from Ciechów or Ewa Omernik. I learned
lyrics by heart obsessively and I wore blackand-white clothes. I read Orwell, because
Grzegorz did. You understand, I was an exemplary case of a zealous fan. I had a fringe
too, but it was my inspiration with hippie
hairdos rather than the fringe of my idol.
Although I loved it too.
Of course, I watched „Fala” by Piotr
Łazarkiewicz, as it was the record of
Jarocin 1985, during which Republika gave
their legendary performance. Obviously,
I upended many a second-hand bookshop
in search for a volume “Wokół niej.” In
vain. When during my oral exams in Polish I analysed lyrics written by Grzegorz,
I heard that I was trying to be original and
that poetry from the obligatory reading
list would have been a better choice. For
me, there wasn’t a better choice, better
poetry. The illness became incurable.
It draws me to Powązki in December.
It sometimes sweeps me off my feet when
I listen to a recording that I haven’t listened
to for a while. It manifests itself in a pleasant
cramp when someone speaks his name in
my presence. And it excites me when I enter
a studio where he once was, or talk
to a person with whom he created music.
And it makes me feel acute pangs in my
chest when I realize that I will never speak
to him, interview him, ask for an autograph.
And it makes me feel jealous about those
people who had the chance to do so.
In the advanced phase of my illness, I start
to spread it. I want next generations to get
to know Grzegorz Ciechowski. His music
has never become obsolete and will never
become. He is a legend, an icon covered with
cult, a mythical person, the imperator of
Polish rock. And if we take the armour off his
shoulders and put the burden of fame aside,
we’ll get to know a poet, a father and a friend.
This is the Grzegorz that I talked about with
the people taking part in this issue.
In December, fifteen years will have
passed since the death of Grzegorz
Ciechowski. I talked with Bruno Ciechowski,
Andrzej Świetlik and Przemysław Wałczuk
about what he was like, how he worked
and what he left. During the past several
months, I had the opportunity to witness
their work on a photo album devoted to
Grzegorz. I contributed to it too, and the
black-and-white illness took over each
cell in my body.
I won’t ever be cured, I don’t want to and
I don’t even know how. May we all have
only such illnesses in the world. It wouldn’t
take our parents and friends away. There
wouldn’t be 15th anniversaries, headstones
and keepsakes. There would be only music,
and it is immortal anyway.
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W DNIU 2016-11-03 O 11:17,
ALEKSANDRA BUDKA | ANYWHERE.PL PISZE:
„oto umarłe słowa:
wierzę
ufam ci
naprawdę
nie kłamię”
(Fragment tekstu piosenki „Umarłe słowa” z albumu „Tak! Tak!”
Obywatela G.C. z 1988 roku – przyp. A.B.)
W DNIU 2016-11-03 O 16:17,
BRUNO CIECHOWSKI PISZE:
Wiara, zaufanie, prawda, kłamstwo, miłość… Słowa wielkiej wagi.
Gdy je wypowiadamy, czujemy coś, co słowami trudno opisać, to
uczucia silniejsze od innych. Słowa wypowiadane rzadko, zarezerwowane dla ważnej osoby. Gdy takie słowa tracą wartość, czujemy zawód, smutek, żal. Zaufanie i wiara są dla mnie gwarantem
spokojnego życia. Z domu wyniosłem pewne priorytety, jednym
z nich była wiara w bliską osobę, ale także docenianie słowa i jego
wartości. Tata szanował to, co mówił, jego słowa były przemyślane. Często czuję, że to, jak mama mnie wychowywała, tłumaczyła
pewne rzeczy, to wzorce zachowane po moim tacie, trochę na jego
wzór. Był prawdziwym mężczyzną, słowo było cnotą.
W DNIU 2016-11-04 O 08:02,
ALEKSANDRA BUDKA | ANYWHERE.PL PISZE:
Czy wspominała, jak do Was – swoich dzieci – mówił? Jakich
słów używał?

NA WZÓR

OJCA

ZAPROPONOWAŁAM, ABYŚMY PISALI DO SIEBIE MAILE.
ROZMAWIANIE W SIECI JEST PRZECIEŻ DLA NAS
– DWUDZIESTOLATKÓW – RZECZĄ NATURALNĄ.
OBOJE URODZILIŚMY SIĘ W LATACH 90-TYCH, MOGLIBYŚMY
MIJAĆ SIĘ NA TEJ SAMEJ UCZELNI. JEDNAK JA
PRZEGLĄDAJĄC STARE PŁYTY OSKARŻAM LOS O TO,
ŻE URODZIŁAM SIĘ ZA PÓŹNO. BRUNO CIECHOWSKI NIE
ROZPAMIĘTUJE PRZESZŁOŚCI I SKUPIA SIĘ NA TYM, CO BĘDZIE.
MA POWAŻNY PLAN NA SWOJE ŻYCIE. NIE JEST PRZECIEŻ
TYLKO SYNEM SWOJEGO OJCA.
TEKST: ALEKSANDRA BUDKA
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W DNIU 2016-11-04 O 11:12,
BRUNO CIECHOWSKI PISZE:
Na pewno ciepłych, był czuły i wrażliwy. Jeśli byłem niegrzeczny i dokuczałem Heli, brał mnie do gabinetu na długą rozmowę.
Tłumaczył mi, co robię źle i czego nie wolno. Chciał mnie uchronić
przed popełnianiem błędów. Hela zawsze była ciekawa tego, co mi
mówił, ale zostawiałem to dla siebie, była to nasza męska tajemnica. Mimo że był bardzo aktywny zawodowo, dbał o czas spędzony
z rodziną. Byliśmy dla niego zawsze na pierwszym miejscu.
W DNIU 2016-11-06 O 21:17,
ALEKSANDRA BUDKA | ANYWHERE.PL PISZE:
Mówiąc o ojcu, a spotkaliśmy się przecież i mogłam Cię obserwować, jesteś pogodny. To wypracowane?
W DNIU 2016-11-07 O 13:44,
BRUNO CIECHOWSKI PISZE:
Wypracowane? Byłem małym chłopcem, kiedy odszedł, dlatego
smutek po odejściu, który wtedy odczuwałem, nie był zrozumiały. Nie wiem, czy byłem wtedy smutny, nie wiem, czy to
rozumiałem. Z wiekiem dochodziło to do mnie, miałem okresy,
gdy nie mogłem pogodzić się z tym, że go nie ma, ale teraz czuję
się silniejszy. Jestem osobą patrzącą w przyszłość. Tata nie
chciałby, żebym był smutny całe życie, prawda?
W DNIU 2016-11-08 O 10:47,
ALEKSANDRA BUDKA | ANYWHERE.PL PISZE:
Każdy tata chce, aby jego dziecko było szczęśliwe. Dlatego
pewnie tata Grzegorz cieszy się ze szczęśliwego syna Bruna.
Lubisz swoje imię?
W DNIU 2016-11-08 O 12:26,
BRUNO CIECHOWSKI PISZE:
Uwielbiam swoje imię, jest oryginalne i to właśnie mi się w nim
podoba. Wiele osób ma jednak problem z jego odmianą.

ROZMOWA TALK
W DNIU 2016-11-10 O 16:18,
ALEKSANDRA BUDKA | ANYWHERE.PL PISZE:
Jesteś więc Brunem czy Brunonem?

W DNIU 2016-11-11 O 15:26,
ALEKSANDRA BUDKA | ANYWHERE.PL PISZE:
Uciekasz od tworzenia muzyki samemu?

W DNIU 2016-11-10 O 18:39,
BRUNO CIECHOWSKI PISZE:
Brunem.

W DNIU 2016-11-11 O 17:52,
BRUNO CIECHOWSKI PISZE:
Nie muszę uciekać. Jestem osobą, która potrzebuje pasji do tworzenia
czegoś. Według mnie życie jest zbyt krótkie, żeby robić coś, czego się
nie lubi. Nigdy nie ciągnęło mnie do muzyki. Może też pytania o tworzenie, granie i śpiewanie po prostu mnie do tego zniechęciły.

W DNIU 2016-11-10 O 21:12,
ALEKSANDRA BUDKA | ANYWHERE.PL PISZE:
Czym się zajmujesz, Bruno?
W DNIU 2016-11-11 O 13:17,
BRUNO CIECHOWSKI PISZE:
W tym momencie studiuję zarządzanie i to nauka jest moim priorytetem. Pomiędzy nauką znajduję czas na dorywczą pracę w żoliborskiej
restauracji, a także koordynuję projekt albumu fotograficznego „Ciechowski – Świetlik”. Staram się wspierać inicjatywy wskrzeszające
ducha taty. Jedną z nich była kolekcja marki Bytom S.A., kolejną koncert „Spotkanie z legendą” – zagrałem w teledyskach promujących to
wydarzenie. Teraz mogę tworzyć coś z większym zaangażowaniem,
bo akcja crowdfundingowa, którą poprowadziłem, pozwoliła nam na
stworzenie naprawdę wartościowego dzieła na dużą skalę.

W DNIU 2016-11-12 O 09:18,
ALEKSANDRA BUDKA | ANYWHERE.PL PISZE:
Hela, Twoja starsza siostra, gra na basie. Ogrom talentu ojca musiał
być zapisany w genach, nie wierzę, że słoń nadepnął Ci na ucho.
W DNIU 2016-11-12 O 12:14,
BRUNO CIECHOWSKI PISZE:
Na ucho na pewno nie. Mam poczucie rytmu, jakiś czas temu
tańczyłem breakdance. Tam każdy ruch musi być w rytm. Hela
jest uzdolniona, ale bardzo skromna. Poza graniem na basie
świetnie maluje, ma duszę artystki. Pracuje w teatrze tworząc
scenografie, świetnie się w tym odnajduje.
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ROZMOWA TALK
W DNIU 2016-11-12 O 19:27,
ALEKSANDRA BUDKA | ANYWHERE.PL PISZE:
Podsyłacie sobie muzykę z dopiskiem „posłuchaj koniecznie”?
W DNIU 2016-11-12 O 22:16,
BRUNO CIECHOWSKI PISZE:
U nas wygląda to trochę inaczej. Mamy inne gusta muzyczne.
W DNIU 2016-11-12 O 22:56,
ALEKSANDRA BUDKA | ANYWHERE.PL PISZE:
Więc czego słuchasz teraz?

W DNIU 2016-11-14 O 20:46,
ALEKSANDRA BUDKA | ANYWHERE.PL PISZE:
Najgłupsza rzecz, jaką usłyszałeś w kontekście bycia synem
swojego taty?

W DNIU 2016-11-13 O 09:32,
BRUNO CIECHOWSKI PISZE:
Nie mam swoich idoli muzycznych. Ciągle czegoś słucham,
zawsze mam przy sobie słuchawki. Słucham wszystkiego – od
Zbigniewa Wodeckiego po Slipknot, w zależności od nastroju.
Nie zamykam się na żaden gatunek.

W DNIU 2016-11-14 O 21:17,
BRUNO CIECHOWSKI PISZE:
Ciężko określić co było najgłupsze, nie przychodzi mi nic do
głowy. Często słyszę komentarze wynikające z braku wiedzy,
typu „Załatwisz mi autograf?” albo „Kiedy nowa płyta taty?”.
Ale to raczej smutne niż głupie…

W DNIU 2016-11-13 O 11:26,
ALEKSANDRA BUDKA | ANYWHERE.PL PISZE:
Kiedy odkryłeś, że dla wielu osób w Polsce właśnie takim idolem muzycznym był i wciąż jest Twój tata?

W DNIU 2016-11-15 O 08:22,
ALEKSANDRA BUDKA | ANYWHERE.PL PISZE:
Smutna jest głupota i ignorancja. Co Cię wkurza
w rówieśnikach?

W DNIU 2016-11-13 O 16:03,
BRUNO CIECHOWSKI PISZE:
Im jestem starszy, tym coraz głębiej tego doświadczam. Poznaję
fanów i przyjaciół rodziny. Słyszałem jego muzykę w radiu
i wiedziałem, że tata jest znany, ale jako dziecko traktowałem
go tylko jako kochającego ojca. Teraz myślę o nim także jak
o człowieku, który osiągnął wielki sukces i robił to, co kochał
najbardziej. Jest dla mnie wielkim idolem.

W DNIU 2016-11-15 O 10:13,
BRUNO CIECHOWSKI PISZE:
Nie lubię uogólniać i wymagać od ludzi wiedzy na temat,
którym się po prostu nie interesują. Myślę, że moim zadaniem
jest podtrzymywanie pamięci po ojcu i uświadamianie ludzi
kim był, jeśli jeszcze tego nie wiedzą. Natłok informacji, jaki
dostarczają nam media, jest tak duży, że każdemu jestem
w stanie wybaczyć ignorancję.

W DNIU 2016-11-14 O 11:08,
ALEKSANDRA BUDKA | ANYWHERE.PL PISZE:
Wyobrażam sobie, że nauczycielki w szkole w Toruniu, wyczytując Twoje nazwisko w dzienniku, rumieniły się, bo niejedna
pewnie stała pod klubem Od Nowa w kolejce po autograf od
muzyków z Republiki.

W DNIU 2016-11-15 O 15:36,
ALEKSANDRA BUDKA | ANYWHERE.PL PISZE:
Mama uczyła Was, jak czcić pamięć o tacie?

W DNIU 2016-11-14 O 14:54,
BRUNO CIECHOWSKI PISZE:
Tego nie wiem, ale reagowały różnie. Nie zawsze pozytywnie.
W DNIU 2016-11-14 O 15:18,
ALEKSANDRA BUDKA | ANYWHERE.PL PISZE:
A dzieciaki?

W DNIU 2016-11-15 O 18:52,
BRUNO CIECHOWSKI PISZE:
Mama razem z Wojtkiem, naszym ojczymem, dobrze nas
wychowała. Myślę, że pielęgnowania pamięci po ojcu nie trzeba
uczyć, to jest gdzieś zakodowane. Był super tatą i to, że podtrzymuję pamięć o nim, jest dla mnie naturalne.
W DNIU 2016-11-15 O 20:02,
ALEKSANDRA BUDKA | ANYWHERE.PL PISZE:
Czy to komplement, gdy ktoś zauważy, jak bardzo jesteście do
siebie podobni?

W DNIU 2016-11-14 O 17:37,
BRUNO CIECHOWSKI PISZE:
Na palcach dłoni mogę policzyć rówieśników, którzy od razu
wiedzieli, kim był mój tata. Chociaż już po pierwszym zebraniu
cała klasa zdała sobie sprawę kim jestem, po tym jak rodzice
wracali do domu i zdziwieni pytali dzieci o Ciechowskiego.
W DNIU 2016-11-14 O 18:05,
ALEKSANDRA BUDKA | ANYWHERE.PL PISZE:
No to szczerze – miałeś fory u nauczycieli i większą popularność wśród uczniów dzięki swojemu nazwisku?
W DNIU 2016-11-14 O 20:12,
BRUNO CIECHOWSKI PISZE:
Nie miałem, czasem było nawet ciężej. Popularność nie
zawsze jest fajna, zwłaszcza, gdy jesteś dzieckiem. Trochę ina-
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czej to odbierałem, nigdy tego nie wykorzystywałem. W każdej szkole po czasie ktoś się dowiedział, nigdy nie wyszło to
ode mnie. Któryś z rówieśników zobaczył mnie w telewizji
lub nauczycielka była większą fanką i mnie „zdemaskowała”.
Nie ukrywałem się, ale było to dla mnie ciężkie, chciałem być
traktowany tak jak reszta uczniów.

W DNIU 2016-11-16 O 14:57,
BRUNO CIECHOWSKI PISZE:
Nieskromnie mogę powiedzieć, że tak. Tata był
przystojnym facetem.
W DNIU 2016-11-16 O 16:14,
ALEKSANDRA BUDKA | ANYWHERE.PL PISZE:
To prawda. Więc na koniec – o czym marzysz?
W DNIU 2016-11-16 O 17:06,
BRUNO CIECHOWSKI PISZE:
Mam wiele marzeń. Młodość ma to do siebie, że życie jest
bardzo dynamiczne, wiele rzeczy strasznie szybko się
zmienia. Moje marzenia zamieniam w cele, a gdy pojawi
się nowy cel, zwykle zrzuca pozostałe na drugi plan. Nie
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przekreślam tych mniejszych celów, po
prostu wiem, że jeszcze przyjdzie na to czas.
W tym momencie marzeniem numer jeden
jest rozwój, a dokładniej wyjazd na Erasmusa
do Paryża. Trzymaj kciuki!

IN ENGLISH

IN MY FATHER’S IMAGE
I SUGGESTED WRITING E-MAILS. TALKING
VIA THE INTERNET IS SOMETHING NATURAL
FOR US, TWENTY-YEAR-OLDS. WE WERE
BOTH BORN IN THE 1990S, SO WE COULD
HAVE PASSED BY EACH OTHER AT THE SAME
UNIVERSITY. BUT, LOOKING AT OLD RECORD
ALBUMS, I BLAME THE FATE THAT I WAS BORN
SO LATE. BRUNO CIECHOWSKI DOESN’T BROOD
ON THE PAST AND FOCUSES ON THE FUTURE.
HE HAS A SERIOUS PLAN FOR LIFE. HE’S NOT
JUST HIS FATHER’S SON AF TER ALL.

his office for a long talk. He explained to me what I did wrong and what
I shouldn’t do. He wanted to protect me from making mistakes. Hela was
always curious about what he said to me, but I kept it to myself, it was
a men’s secret. Although he was professionally active, he always managed
to spend time with his family. We always were his top priority.
ON 2016-11-06 O 21:17,
ALEKSANDRA BUDKA | ANYWHERE.PL WRITES:
As you’re talking about your dad, you’re cheerful, and yet we met and I could observe you. Is it a studied posture?
ON 2016-11-07 O 13:44,
BRUNO CIECHOWSKI WRITES:
Studied? I was a little boy when he passed away, that’s why the sadness
that I experienced then wasn’t understandable. I don’t know if I was sad
then, I don’t know if I understood the situation. As I was growing up, it
all started to sink in, there were times when I couldn’t accept the fact
that he was no longer there, but now I feel stronger. I’m a person that
looks ahead into the future. My dad wouldn’t have liked for me to be
sad all my life, would he?

ON 2016-11-03 O 11:17,
ALEKSANDRA BUDKA | ANYWHERE.PL WRITES:
“These are the dead words:
I believe
I trust you
I really
don’t lie
(note: fragment of lyrics “Umarłe słowa”
(Eng.: Dead words”) from the album „Tak! Tak!”
by Obywatel G.C. from 1988).
ON 2016-11-03 O 16:17,
BRUNO CIECHOWSKI WRITES:
Belief, trust, truth, lie, love… Words of great
importance. When we say them, we feel
something that is hard to put into words,
these are feelings stronger than any others.
Words spoken rarely, reserved for important
people. When such words lose their value, we
feel disappointed, sad, full of resentment. For
me, trust and belief are the best guarantee
of a peaceful life. I learned some priorities at
home, and one of them was the belief in family
or friends, as well as respect for word and its
value. Dad respected what he said, his words
were well thought over. I often feel that the
way my mom brought me up and explained
certain things was based on some patterns
copied from my dad, somewhat in his image.
He was a real man, word was a virtue.
ON 2016-11-04 O 08:02,
ALEKSANDRA BUDKA | ANYWHERE.PL WRITES:
Did she mention how he talked to you, his children? What words he used?
ON 2016-11-04 O 11:12,
BRUNO CIECHOWSKI WRITES:
Certainly very warm ones, since he was loving
and sensitive. When I was being naughty and
teased my sister Hela, he would take me to
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ON 2016-11-08 O 10:47,
ALEKSANDRA BUDKA | ANYWHERE.PL WRITES:
Each dad wants his child to be happy. That’s why dad
Grzegorz is happy for his happy son Bruno. Do you like
your name?
ON 2016-11-08 O 12:26,
BRUNO CIECHOWSKI WRITES:
I love my name, because it’s original and that’s what I like
about it. Many people, however, have problems with its
inflection.
W DNIU ON 2016-11-10 O 21:12,
ALEKSANDRA BUDKA | ANYWHERE.PL WRITES:
What do you do now, Bruno?
ON 2016-11-11 O 13:17,
BRUNO CIECHOWSKI WRITES:
At the moment, I study management and it is studying that
is my highest priority now. In the meantime, I find some
time for a part-time job in a restaurant and for coordinating
works on the photo album “Ciechowski – Świetlik.” I try to
support initiatives that bring my dad’s spirit back to life.
One of them was the collection of Bytom S.A., another one
– a concert “Spotkanie z legendą”. I played in music videos
promoting this event. Now I can create something with
greater engagement, because my crowdfunding action let
us finish a really valuable project on a great scale.
ON 2016-11-11 O 15:26,
ALEKSANDRA BUDKA | ANYWHERE.PL WRITES:
Do you flee from creating music?
ON 2016-11-11 O 17:52
BRUNO CIECHOWSKI WRITES:
I don’t have to flee. I’m a person who needs passion to create
something. I think that life is too short to do something that
you don’t like. I have never been drawn to music. Perhaps all
those questions about composing, playing and singing simply
put me off.
ON 2016-11-12 O 13:58,
ALEKSANDRA BUDKA | ANYWHERE.PL WRITES:
Hela, your older sister, plays the bass. Your father’s great
talent must be encoded in your genes, I don’t believe
you’re tone-deaf.
ON 2016-11-12 O 17:42,
BRUNO CIECHOWSKI WRITES:
Certainly not. I have the sense of rhythm, I danced breakdance some time ago. In breakdance, each movement has to
fit into the rhythm. Hela is talented but very modest. Apart
from playing the bass, she draws very well, she has a soul
of an artist. She works at a theatre where she takes care of
stage designs, and she does a really fantastic job.
ON 2016-11-12 O 19:27,
ALEKSANDRA BUDKA | ANYWHERE.PL WRITES:
Do you send each other music recordings with a note
reading, “You simply must listen to it”?
ON 2016-11-12 O 22:16,
BRUNO CIECHOWSKI WRITES:
It’s different for us. We have different music tastes
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ON 2016-11-12 O 22:56,
ALEKSANDRA BUDKA | ANYWHERE.PL WRITES:
So what do you listen to now?

ON 2016-11-14 O 20:46,
ALEKSANDRA BUDKA | ANYWHERE.PL WRITES:
What is the silliest thing you’ve heard in the context of being
the son of your dad?

ON 2016-11-13 O 09:32,
BRUNO CIECHOWSKI WRITES:
I don’t have any music idols. I listen to something all the time, I always have my headphones on me. I listen to everything – from
Zbigniew Wodecki to Slipknot, depending on my mood. I don’t
reject any genre.
ON 2016-11-13 O 11:26,
ALEKSANDRA BUDKA | ANYWHERE.PL WRITES:
When did you find out that for many people in Poland your dad
was – and still is – one of such music idols?
ON 2016-11-13 O 16:03,
BRUNO CIECHOWSKI WRITES:
The older I am, the deeper I experience it. I get to know fans
and friends of the family. I heard his music on the radio and
I knew my father was famous, but as a child, I treated him only
as a loving father. Now I think about him also as a person who
achieved great success and was doing something that he loved
most. He’s a great idol for me.
ON 2016-11-14 O 11:08,
ALEKSANDRA BUDKA | ANYWHERE.PL WRITES:
I imagine that female teachers at school in Torun blushed while
reading your surname from the school register, because many
of them had stayed in front of the Od Nowa club, lining up for
autographs from musicians of Republika.
ON 2016-11-14 O 14:54,
BRUNO CIECHOWSKI WRITES:
I don’t know anything about it, but their reactions were different. Not always positive.
ON 2016-11-14 O 15:18,
ALEKSANDRA BUDKA | ANYWHERE.PL WRITES:
And other children?
ON 2016-11-14 O 17:37,
BRUNO CIECHOWSKI WRITES:
There were only several children among my peers who knew
right away who my father was. Although already after the first
parent-teacher meeting the entire class realized who I was,
after the parents came home and, surprised, asked their children about Ciechowski.
ON 2016-11-14 O 18:05,
ALEKSANDRA BUDKA | ANYWHERE.PL WRITES:
Now let’s be honest – did you receive special treatment from
your teachers and enjoy greater popularity amongst students
thanks to your surname?
ON 2016-11-14 O 20:12,
BRUNO CIECHOWSKI WRITES:
I didn’t, sometimes it was even harder for me. Popularity is not
always cool, especially when you’re a child. I perceived it differently, I never used it. In each school, someone learned about
it sooner or later, but it never came from me. A schoolmate
saw me on TV or a teacher was a big fan and “blew my cover”.
I wasn’t hiding or anything, but it was hard for me, I wanted to
be treated like the rest of students.

ON 2016-11-14 O 21:17,
BRUNO CIECHOWSKI WRITES:
It’s hard to tell what was the silliest, I can’t think of anything. I often hear comments that stem from ignorance,
such as “Will you get me an autograph?” or “When will
be your dad’s new album released?” But it’s sad rather
than silly…
ON 2016-11-15 O 08:22,
ALEKSANDRA BUDKA | ANYWHERE.PL WRITES:
What is sad is stupidity and ignorance. What do you find unnerving in your peers?
ON 2016-11-15 O 10:13,
BRUNO CIECHOWSKI WRITES:
I don’t like to generalize and I don’t expect people to know
things about topics that hold no interest for them. I think
that my task is to preserve the memory of my father and to
tell people who he was, if they don’t know already. The great
amount of information that the media bombard us with is
so overwhelming that I can easily forgive anyone for not
knowing something.
ON 2016-11-15 O 15:36,
ALEKSANDRA BUDKA | ANYWHERE.PL WRITES:
Did your mom teach you how to commemorate your father?
ON 2016-11-15 O 18:52,
BRUNO CIECHOWSKI WRITES:
Mom, together with Wojtek, our stepfather, has raised us
very well. I think that you don’t have to teach us how to
commemorate our father, because it’s somehow encoded
in us. He was a super dad and the fact that I preserve the
memory of him is something natural for me.
ON 2016-11-15 O 20:02,
ALEKSANDRA BUDKA | ANYWHERE.PL WRITES:
Is it a complement for you if someone notices how much you
resemble each other?
ON 2016-11-16 O 14:57,
BRUNO CIECHOWSKI WRITES:
I can say, maybe immodestly, that it is.
Dad was a handsome guy.
ON 2016-11-16 O 16:14,
ALEKSANDRA BUDKA | ANYWHERE.PL WRITES:
It’s true. So maybe one more thing – what is your dream?
ON 2016-11-16 O 17:06,
BRUNO CIECHOWSKI WRITES:
I have many dreams. One of features of youth is that life is
very dynamic and many things change very rapidly. I transform my dreams into goals, and when a new goal appears, it
usually pushes all the other ones to the background. I don’t
dismiss those smaller goals though, I just know that I’ll take
care of them in due time. Now, my biggest dream is self-development, namely going on Erasmus to Paris. Keep your
fingers crossed!
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LEGENDY I POCZUCIE
WŁASNEJ WARTOŚCI
NIE INTERESUJĄ GO ZŁOTE PŁYTY, CHCE TWORZYĆ ALTERNATYWNĄ MUZYKĘ DLA
WYBRANYCH. W DZIECIŃSTWIE MARZYŁ O INTELIGENCKIM DOMU, WIĘC W DOROSŁYM
ŻYCIU ZBUDOWAŁ GO SAM. KOCHA DESIGN I SZTUKĘ. PRZEMYSŁAW WAŁCZUK,
LIDER ZESPOŁU FONETYKA, PRZYZNAJE, ŻE PODNOSI SWOJĄ SAMOOCENĘ
TWÓRCZĄ PRACĄ. WŁAŚNIE UKAZAŁ SIĘ ALBUM „CIECHOWSKI”, NA KTÓRY ZESPÓŁ
SKOMPONOWAŁ MUZYKĘ DO WIERSZY POETY POLSKIEGO ROCKA.
TEKST: ALEKSANDRA BUDKA
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ZDJĘCIA: EDYTA BARTKIEWICZ

JESTEŚ WŚCIEKŁY NA POLSKIE MEDIA
MUZYCZNE, PRAWDA?
Zdarza się, że jestem rozczarowany. Mam
wrażenie, że nasze piosenki są za trudne
dla dziennikarzy muzycznych w stacjach
radiowych. Po wydaniu pierwszej płyty, ówczesny szef muzyczny Trójki powiedział, że
nie będą nas grać „bo teksty są słabe”. Było
mi przykro, że tak ocenił Wojaczka. To mnie
irytuje, ale czy nie jest to naturalne, że się
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ROBIMY COŚ NISZOWEGO, ALE ELITARNEGO. MNIE JARA
MUZYKA, KTÓREJ NIE SŁUCHAJĄ MASY. TAK JAK Z MIŁOŚCIĄ
– JEŚLI SIĘ ZAKOCHASZ, TO CHCESZ MIEĆ TĘ MIŁOŚĆ TYLKO
DLA SIEBIE, ALE GDY ZACZYNA BYĆ MIŁOŚCIĄ WSZYSTKICH,
TO NIE CHCESZ JEJ JUŻ ZNAĆ.

Na koncertach tworzyliśmy mszalny
klimat, publiczność była roztrzęsiona,
dziewczyny naprawdę płakały. Ponieważ
na „Wojaczku” było tak subtelnie, to na
„Bursie” zdecydowałem się na więcej „muzycznego garażu”, to jest ścieżka dźwiękowa do wyimaginowanego filmu. Sporo tam
sound designu, który rozbudza wyobraźnię.
Każda z trzech płyt jest inną historią. To, że
je wydaliśmy, jest w mojej ocenie osobistym
sukcesem każdego z członków zespołu.
MASZ ŻAL, ŻE NIE JESTEŚ ROZPOZNAWALNY?
Nie. Do niczego nie jest mi to potrzebne.
Nie uprawiam tutaj personal brandingu
– umiem to robić, ale cenię sobie święty
spokój. Na okładkach płyt nie ma twarzy
mojej, ani kolegów z zespołu. Każdy z nas
ma swoją pracę, dzięki której stać nas na
działanie twórcze w grupie Fonetyka. Robimy coś niszowego, ale elitarnego. Może
odkryją nas hipsterzy? Mnie jara muzyka,
której nie słuchają masy. Jeśli coś staje
się popularne, to już to porzucam. Tak jak
z miłością – jeśli się zakochasz, to chcesz
mieć tę miłość tylko dla siebie, ale gdy
zaczyna być miłością wszystkich, to nie
chcesz jej już znać.
wkurzam? Oczywiście chciałbym, żeby to,
co robi Fonetyka, zostało docenione również
przez media. Media kształtują przecież
gusta. I nie zależy mi tu na wielkiej kasie,
nauczyłem się zarabiać pieniądze w innych
obszarach kreatywnych, dzięki czemu mam
wolność artystyczną w sferze muzyki.
MASZ ŻAL O TO, ŻE POPRZEDNIE PŁYTY
FONETYKI NIE ODNIOSŁY TAKIEGO SUKCESU,
JAKIEGO OCZEKIWAŁEŚ.
Może za bardzo siliłem się na to, byśmy
nie byli do nikogo podobni. Chciałem, by
Fonetyka miała swój styl, była oryginalna.
Mam tupet, więc powiem tak: „tworzymy
kulturę” w czasach, gdy większość muzyki
w Polsce nie ma nic wspólnego z kulturą.
Na pierwszej płycie założeniem Fonetyki
były piosenki, którymi będziemy w stanie
sprowadzić ludzi do takiego rodzaju emocji,
że będą płakać. To się nawet udawało.

ILE LAT ISTNIEJE ZESPÓŁ?
Szósty rok.
PO SZEŚCIU LATACH MACIE NIECAŁE 10 TYSIĘCY
LAJKÓW NA FACEBOOKU. KOLEJNY ŻAL?
Nie, nigdy nie promowaliśmy się intensywnie i nie inwestowaliśmy w to dużo.
Jeśli wydajemy pieniądze, to na nagrania,
teledyski, projekty okładek płyt, plakaty.
Nie jesteśmy aktywni marketingowo,
posty wrzucamy rzadko. Znam muzyków,
którzy więcej czasu spędzają na funkcjonowaniu w social mediach, niż na komponowaniu muzyki. Od tego zależy ich być
albo nie być. Fonetyka nie jest zespołem,
który promuje się agresywnie, to do nas
nie pasuje. Nie wybieramy się na Konkurs
Eurowizji. Wydajemy swoje płyty sami
i nie mamy za sobą pleców kogoś, kto
pociągałby za sznurki sprawiając, że wyskakujemy raz z telewizora, raz lodówki.

NIE LUBISZ KRYTYKI.
Nie lubię krytyki, z którą się nie zgadzam.
Jeśli ktoś mnie obraża, mogę nawet dać
w zęby.
A ZGODZIŁBYŚ SIĘ Z JAKĄKOLWIEK?
No pewnie. To kwestia argumentów.
JEDNYM Z NICH JEST PRZEKONANIE,
ŻE TWOJA MUZYKA JEST DOBRA.
Bo jest. Gdyby ktoś mi powiedział –
„to słabe” – nie byłaby to dla mnie konstruktywna krytyka. Tak samo w „podoba mi się” lub „jest okej” nie ma właściwie nic wartościowego. W Fonetyce
realizuję swój wymarzony, inteligencki
dom, którego nie miałem w dzieciństwie.
Gdzie ludzie umieją mówić i rozmawiają przy stole na poważne, głębokie
tematy. Założyłem Fonetykę z Danielem
Zaklikowskim – on, żeby grać muzykę,
ja po to, by się dowartościować. I wtedy
ja, zwykły chłopak z małej miejscowości, złapałem Pana Boga za nogi, bo
napisałem muzykę do tekstów Rafała
Wojaczka. Wcześniej pisałem trochę sam,
ale praca z tekstami takich artystów to
szkoła i spełnione marzenie o odkrywaniu czegoś mądrego. Wszystko to posiada
znamiona samorealizacji i tworzenia
wokół siebie inteligenckiego świata. Jako
dziecko zaczytywałem się w książkach,
otaczali mnie wtedy biedni, prości ludzie,
dla których jedyną rozrywką był alkohol
i awantury. Miałem 16 lat, gdy w dziurawych butach opuściłem dom i wyjechałem do większego miasta. Zacząłem
żyć na własny rachunek. Chciałem żyć
w innym, lepszym świecie. Może dlatego
mam słabość do ludzi, którzy pięknie
mówią, wyrażają swoje myśli, rozumieją
kulturę i sztukę.
MASZ KOMPLEKS POCHODZENIA Z MAŁEJ
MIEJSCOWOŚCI?
Na pewno mam wiele kompleksów, ale
nie taki. Choć gdy ktoś pyta, odpowiem
raczej: „Jestem z Mazur”. Jak mam dobry
humor, to mówię: „Jestem z lasu i jestem
z tego dumny”.
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KRYTYKA NIE SPOWODUJE, ŻE PRZESTANĘ TO ROBIĆ.
W FONETYCE NIE CHODZI O ZŁOTE PŁYTY I MILIONY NA
YOUTUBE. WYSTARCZY NAM POCZUCIE, ŻE ROBIMY SZTUKĘ.
I ŚWIADOMOŚĆ, ŻE BYĆ MOŻE JESTEŚMY OSTATNIĄ
DEKADENCKĄ KAPELĄ W TYM KRAJU.

KTO MUSIAŁBY CI POWIEDZIEĆ, ŻE TO, CO ROBISZ
JEST SŁABE, ABYŚ PRZESTAŁ TO ROBIĆ?
Nie ma kogoś takiego. Krytyka nie spowoduje, że przestanę to robić. W Fonetyce nie
chodzi o złote płyty i miliony na YouTube.
Wystarczy nam poczucie, że robimy sztukę.
I świadomość, że być może jesteśmy ostatnią
dekadencką kapelą w tym kraju. (śmiech)
A MOŻE MY SIĘ NIE ZNAMY? BO WYMYŚLILIŚMY
SOBIE, ŻE CIECHOWSKI JEST WIELKI. A MOŻE
NIE JEST?
Jest wielki. To akurat oczywiste, tak jak to,
że Leonard Cohen był wielki. Ale czym tę
wielkość mierzyć? Może tym, że mają na
swoim koncie evergreeny? Że słuchają ich
pokolenia? A może jednak tym, że robili
coś pięknego i mądrego?
PO WOJACZKU I BURSIE, POETACH
WYKLĘTYCH, KOLEJNYM BOHATEREM ZOSTAŁ
POETA POLSKIEGO ROCKA – GRZEGORZ
CIECHOWSKI. DLACZEGO ON?
Po dwóch „wyklętych” chcieliśmy zrobić
coś nowego. Czuliśmy, że umiemy więcej,
że możemy inaczej. Dostrzegłem jednak,
że coś jest nie tak, że niektórzy mają nas
za facetów z „Krainy Łagodności”. To mnie
wkurzyło. Chciałem nawet to rzucić. Gdy
zdecydowaliśmy się kontynuować funkcjonowanie zespołu, trzeba było coś zmienić.
Odrzuciłem więc rozważania o Kazimierzu
Ratoniu czy nagraniu tekstów współczesnych młodych poetów. Rozmawialiśmy
wtedy z Zaklikiem również o Ciechowskim,
ale ponieważ zarządzam od kilku lat twórczością G.C., uznałem, że mi nie wypada.
Przekonała mnie jednak Ania Skrobiszewska, wdowa po Ciechowskim. Podczas któregoś spotkania rozmawialiśmy o tym, co dalej
z Fonetyką, opowiedziałem jej o rozterkach,
że szukamy odpowiednich tekstów. Ania
zaproponowała, abyśmy zajęli się tekstami
z książki „Wokół niej”. Możliwe, że liczyłem
na to. Możliwe, że ją nawet sprowokowałem.
Ktoś musiał zapalić lont.
ALE CZY CIECHOWSKI CHCIAŁBY, ABY JEGO
SŁOWA PRZEMÓWIŁY GŁOSEM PRZEMYSŁAWA
WAŁCZUKA?
Skąd mogę to wiedzieć? W 2014 roku byłem
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producentem koncertu „Grzegorz Ciechowski – Spotkanie z legendą”. Płytę miksował
Leszek Kamiński, który przyjaźnił się
z Grzegorzem. Kamiński powiedział o tym
koncercie, że „Grzegorzowi by się to spodobało”. I twoje pytanie powinnaś skierować
raczej do kogoś, kto dobrze znał Grzegorza
i jego poczucie estetyki. Może trzeba spytać
Ani? Ja go nie znałem, ale zrobiłem ten
album dla niego, tak samo jak dla siebie.
Dla niego głównie po to, by był pretekstem do
wspominania go, do rozmów o nim, jak teraz.
WSZYSCY WIEMY, ŻE WOBEC SIEBIE
BYŁ BARDZO KRYTYCZNY. MOŻE TERAZ
PRZEWRACA SIĘ W GROBIE.
Myślę, że nie. Zaryzykuję stwierdzenie –
gdyby Fonetyka nagrała covery Republiki czy
Obywatela G.C., mógłby się przewrócić w grobie.
Wcześniej nagraliśmy płyty z wierszami Rafała
Wojaczka i Andrzeja Bursy, Grzegorz Ciechowski znalazł się na tej płaszczyźnie w bardzo dobrym towarzystwie. W wywiadach podkreślał,
iż jego idole to poeci, nie muzycy. Jestem przekonany, że nie miałby nic przeciwko ożywieniu
jego wierszy przez Fonetykę.
JEDNAK WZIĄŁEŚ NA WARSZTAT
TEKSTY, KTÓRE DLA FANÓW SĄ NICZYM
TABERNAKULUM. CZY TO NIE JEGO
PROFANACJA?
Absolutnie nie! To projekt artystyczny
dedykowany Ciechowskiemu poecie, nie
gwieździe rocka. Zdecydowałem, że na
okładce nie będzie tym razem portretu,
aby nie zarzucano nam, że promujemy
się Ciechowskim.
JESTEŚ PRZYGOTOWANY NA KOMENTARZE
O TYM, ŻE MASZ TUPET?
Ja chcę taki być.
PRZEKONAJ MNIE, ŻE TEN CAŁY CIECHOWSKI
TO NIE CHWYT MARKETINGOWY.
Nie chcę cię przekonywać, myśl sobie,
co chcesz.
TO KOLEJNA EROTYCZNA PŁYTA FONETYKI.
MASZ ŚWIADOMOŚĆ, ŻE PCHASZ SIĘ SWOIM
SŁUCHACZOM DO ŁÓŻKA?
Nie myślałem w ten sposób. Jeśli tak jest,

to dobrze. W dekadenckim graniu musi być
seks. Fascynuje mnie sztuka, w której ten
seks jest. Choćby miała być tym seksem
tylko naznaczona, to zawsze nadaje koloru
i smaku jaki lubię. W naszej muzyce nie
ma gwałtu, hałasu. To nie jest muzyka do
tańczenia, tylko do słuchania i zamyślania
się. Jesteśmy jak papieros po seksie.
CZY ALBUM „CIECHOWSKI” JEST NAJLEPSZYM
W DOTYCHCZASOWEJ KARIERZE ZESPOŁU?
Jest najlepszym z trzech.
CO DALEJ? CIECHOWSKIEGO NIE DA SIĘ
PRZEBIĆ.
Chyba się rozpadniemy. (śmiech) Zagramy
znów kilka koncertów, sprawdzimy jak będzie. Najważniejsze dla mnie to być „out of
box”. Jeśli będę słyszał o naszej twórczości:
„K…a, co oni robią? O co tu chodzi?”, będzie
to dla mnie woda na młyn tego, co robimy.
Zawsze będę się cieszył, jeśli zrobię coś
oryginalnego i wartościowego.
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LEGENDS AND THE SENSE
OF SELF-WORTH
HE’S NOT INTERESTED IN GOLD RECORDS,
HE WANTS TO CREATE ALTERNATIVE MUSIC
FOR CHOSEN ONES. IN HIS CHILDHOOD, HE
DREAMT OF AN INTELLECTUAL HOME, SO
IN HIS ADULT LIFE HE HAS BUILT IT HIMSELF.
HE LOVES DESIGN AND ART. PRZEMYSŁAW
WAŁCZUK, THE FRONTMAN OF THE BAND
FONETYKA, ADMITS THAT HE BOOSTS
HIS SELF- ESTEEM THROUGH CREATIVE
WORK. HIS BAND COMPOSED MUSIC TO
TEXTS WRITTEN BY THE POET OF POLISH
ROCK – WE CAN LISTEN TO IT ON THE ALBUM
“CIECHOWSKI” THAT HAS JUST COME OUT.
YOU ARE FURIOUS AT THE POLISH MUSIC MEDIA,
AREN’T YOU?
Sometimes I’m disappointed. I’m under the
impression that our songs are too difficult for
music journalists working in radio stations.
After we released our first album, the then
music director of the Polish Radio Three said
that they wouldn’t play us because “our lyrics
are poor.” I felt hurt that he had assessed Wojaczek this way. It irritates me, but isn’t it only
natural that I get mad? Of course, I’d like for
the things that Fonetyka does to be appreciated also by the media. After all, media shape
tastes. And I don’t care for big cash, since
I’ve learned to earn money in other creative
fields. Thanks to that, I enjoy some kind of
artistic freedom in the sphere of music.
DO YOU RESENT THAT FONETYKA’S PREVIOUS
ALBUMS DIDN’T ACHIEVE THE SUCCESS THAT
YOU HAD EXPECTED?
Perhaps I strove too much to be unlike anyone else. I wanted Fonetyka to have its own

ROZMOWA TALK

style, to be original. I’ve got a nerve, so I’ll
put it this way – we create culture in times
when most of music in Poland doesn’t have
anything in common with culture. On our
first album, our chief assumption was to record songs that would make people cry. And,
to some extent, it really worked out. During
our concerts we created a church-like
atmosphere, our audience was shaken, girls
really cried. Since the climate of “Wojaczek”
was subtle, in the case of “Bursa” I decided
on a little bit more of “music garage”, and we
created soundtrack to an imaginary film.
There’s a lot of sound design there, and it
stimulates imagination. Each of our three
albums is a different story. In my opinion,
the fact that we released them is a kind of
personal success for each of our members.

AND DO YOU RESENT THAT YOU’RE NOT
RECOGNIZABLE?
No. I don’t need it for anything. I don’t
indulge in any personal branding – I am
able to do it, but I value peace and quiet
too much. None of our faces can be
found on the covers of our albums. We
all have our own jobs thanks to which
we can afford to play in Fonetyka. We do
something that can be considered niche,
yet elitist. Perhaps we’ll be discovered by
hipsters? I enjoy music that is not listened
to by masses. When something becomes
popular, I give it up. It’s the same with
love – when you fall in love, you want
to have this love only for yourself, and
when it becomes the love of everyone,
you can no longer accept it.
WIĘCEJ NA WWW.ANYWHERE.PL

HOW MANY YEARS HAVE YOU BEEN PLAYING?
Six years.
AFTER SIX YEARS, YOU HAVE LESS THAN
10.000 LIKES ON FACEBOOK. ANOTHER
RESENTMENT?
No, we’ve never advertised ourselves
intensively, and we haven’t pumped
much money into it. If we spend money,
it’s on recordings, music videos, cover
designs and posters. We’re not active
when it comes to marketing, we rarely
post anything. I know musicians who
spend more time on browsing social media than on composing music.
Their “be or not to be” is at stake there.
Fonetyka is not a band that advertises
itself aggressively, it’s not us. We don’t
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a small town, achieved the ultimate
happiness, that is composed music to
lyrics written by Rafał Wojaczek. Earlier,
I had written some things on my own, but
working with lyrics written by such artists
is a great school and a dream come true
when it comes to discovering something
valuable. It all involves self-development
and the creation of an intellectual world
around you. When I was a child, I devoured
one book after another; in those days, I was
surrounded by poor, simple people whose
sole entertainment was alcohol and brawls.
I was 16 when I left home in shoes with
holes and went to a bigger city. I started to
live on my own. I wanted to be in another,
better world. Perhaps that’s why I have
a weakness for people who are eloquent,
express their thoughts beautifully, understand culture and art.
DO YOU HAVE INFERIORITY COMPLEX BECAUSE
YOU COME FROM A SMALL TOWN?
I certainly do have many inferiority complexes, but not of this kind. But if someone
asked, I’d probably answer, “I’m from Masuria.” If I were in a good mood, I’d say, “I’m
from the woods and proud of it.”

FONETYKA
Zespół założony w 2010 roku w Warszawie. Od 2015 roku w składzie: Przemysław
Wałczuk (wokal), Daniel Zaklikowski (gitara), Jacek Kościuszko (perkusja) oraz
Mirek Piechota (bas). W 2011 roku wydali długogrający album „Requiem dla
Wojaczka”, na którym znalazły się utwory z tekstami Rafała Wojaczka oraz muzyką
skomponowaną przez członków zespołu. Dwa lata później analogicznie opracowali
teksty Andrzeja Bursy na płycie „Bursa”. Ich najnowszy album „Ciechowski”
z wierszami Grzegorza Ciechowskiego miał premierę w październiku 2016 roku.

IN ENGLISH
A band founded in 2010 in Warsaw. Since 2015, it has been composed of the
following members: Przemysław Wałczuk (vocal), Daniel Zaklikowski (guitar),
Jacek Kościuszko (drums) and Mirek Piechota (bass). In 2011, the band released
an album called “Requiem dla Wojaczka” (Eng.: “Requiem for Wojaczek”) with
texts written by Rafał Wojaczek and music composed by members of the band.
Two years later, in a similar manner they worked with texts written by Andrzej
Bursa on the album called “Bursa”. Their latest album called “Ciechowski,”
with poems by Grzegorz Ciechowski, was released in October 2016.

compete in the Eurovision Song Contest.
We release our albums on our own and
we don’t have the support of someone
who would pull the strings and make us
present virtually everywhere, from the
TV to people’s fridges.
YOU DON’T LIKE CRITICISM.
I don’t like criticism with which I don’t
agree. If someone insults me, I can even
throw a punch or two.
AND WOULD YOU AGREE WITH ANY?
Of course. It’s the question of arguments.
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ONE OF THEM IS THE CONVICTION THAT YOUR
MUSIC IS GOOD.
Because it is. If someone told me, “It’s poor,”
it wouldn’t be a constructive criticism for
me. The same applies to “I like it,” or “It’s
okay,” there’s nothing valuable in such
remarks. In Fonetyka, I try to build the
intellectual home of my dreams, the kind
I missed in my childhood. A place where
people can talk and discuss serious, deep
problems at the table. I founded Fonetyka
with Daniel Zaklikowski – he wanted to
play music, I wanted to boost my self-esteem. And then I, an ordinary guy from
WIĘCEJ NA WWW.ANYWHERE.PL

WHO WOULD HAVE TO TELL YOU THAT THE
THINGS THAT YOU DO ARE POOR FOR YOU TO
STOP PLAYING?
There isn’t anyone with such power. No
criticism will make me stop doing this. In
Fonetyka, it’s not about gold records or
million hits on YouTube. All we want is the
sense of creating art. And the awareness
that perhaps we’re the last decadent band
in Poland (laughs).
AND MAYBE WE ARE NOT KNOWLEDGEABLE
ENOUGH? BECAUSE WE ASSUMED THAT
CIECHOWSKI IS GREAT. AND MAYBE HE ISN’T?
He is great. It’s obvious, just as it’s obvious
that Leonard Cohen was great. But how to
measure this greatness? Maybe one of the
signs would be that they sang evergreens?
That entire generations listen to them?
And maybe that they did something beautiful and valuable?
AFTER WOJACZEK AND BURSA, POÈTES
MAUDITS, THE NEXT HERO WAS THE POET OF
POLISH ROCK – GRZEGORZ CIECHOWSKI.
WHY HIM?
After two accursed poets, we wanted to
do something new. We felt that we can
do more, that we can do it differently.
I noticed, however, that something was
amiss, that some people took us for guys
from Kraina Łagodności (Eng. Land
of Gentleness). It pissed me off. I even
wanted to quit. When we decided to
preserve our band, we needed to change
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something. So I dismissed the thought
of Kazimierz Ratoń or composing music
for texts written by young modern
poets. Then we talked with Zaklik also
about Ciechowski, but because I have
been managing the creative activity of
G.C. for several years, I concluded that
I shouldn’t. However, I was persuaded
by Ania Skrobiszewska, the widow of
Ciechowski. During one of our meetings
we talked about the future of Fonetyka,
and I told her about our quandaries, that
we were looking for the right lyrics.
Ania suggested that we should consider
the texts from a volume entitled “Wokół
niej” (Eng.: “Around her”). Perhaps I had
been counting on it. Perhaps I had unconsciously coaxed her into bringing it
up. Someone had to light the match.

ARE YOU PREPARED FOR COMMENTS THAT YOU
HAVE SOME NERVE?
I want to be like this.

noise or racket in our music. It’s not music
for dancing, but rather for listening and
pondering. We’re like a cigarette after sex.

CONVINCE ME THAT THIS WHOLE CIECHOWSKI
THING IS NOT JUST GIMMICKY.
I don’t want to convince anyone, think
whatever you want.

IS THE ALBUM „CIECHOWSKI” THE BEST IN THE
BAND’S HISTORY?
It’s the best of all three.

IT’S YET ANOTHER EROTIC ALBUM
RELEASED BY FONETYK A. ARE YOU AWARE
THAT YOU FORCE YOURSELF INTO YOUR
LISTENERS’ BEDS?
I haven’t thought about it this way. But
if it’s like that, I think that’s okay. There
has to be some sex in decadent music. I’m
fascinated with art in which there is sex.
Even if there’s only a tad of it, it always
adds colour and flavor that I like. There’s no

WHAT NEXT? YOU CAN’T POSSIBLY DO
ANYTHING BETTER THAN CIECHOWSKI.
I think we’ll fall apart. (laughs) We’ll play
several more concerts, we’ll see how
it goes. The most important thing is to
be “out of box.” If I hear comments such
as, “What the f**k is this? What is this all
about?”, it will only make me want to go
on. I’ll always be happy if I do something
original and valuable.

BUT WOULD CIECHOWSKI WANT HIS WORDS TO
BE SUNG BY PRZEMYSŁAW WAŁCZUK?
How should I know? In 2014, I was
the producer of the concert “Grzegorz
Ciechowski – Spotkanie z legendą” (Eng.:
“Grzegorz Ciechowski – Meeting with
a Legend”). The album was mixed by
Leszek Kamiński who was his friend.
Kamiński commented on the concert that
„Grzegorz would have liked it.” And you
should direct your question at someone
who knew Grzegorz very well, him and
his sense of aesthetics. Maybe you should
ask Ania? I didn’t know him, but I recorded this album both for him and for myself.
I wanted the album to become a pretext
for reminiscing about him, for talks about
him – just like the one we are having now.
WE ALL KNOW THAT HE WAS VERY HARD
ON HIMSELF. PERHAPS NOW HE TURNS
IN HIS GRAVE.
I think he doesn’t. I’ll risk a statement
that if Fonetyka had recorded covers of
Republika or Obywatel G.C., he might
have turned in his grave. Earlier, we had
recorded albums with poems written by
Rafał Wojaczek and Andrzej Bursa, so
Grzegorz Ciechowski has found himself
in a very good company. In his interviews, he stressed that his idols were
poets, not musicians. I’m sure that he
wouldn’t have anything against reviving
his poems by Fonetyka.
BUT YOU WORKED WITH TEXTS THAT ARE
LIKE A TABERNACLE FOR FANS. ISN’T IT
A PROFANATION OF SOME KIND?
Absolutely not! It’s an artistic project
dedicated to the poet from Ciechów, not to
a rock star. I decided that this time there
wouldn’t be any portrait on the cover, so as
not to be accused of advertising ourselves
with Ciechowski’s face.
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PIĘKNY UŚMIECH

– ZDROWIE, URODA CZY MODA?

WYRAZ NASZEJ TWARZY NIEWĄTPLIWIE
MA WPŁYW NA TO, JAK JESTEŚMY
POSTRZEGANI PRZEZ OTOCZENIE.
OCZYWISTYM JEST, ŻE UŚMIECHAJĄC SIĘ,
WZBUDZAMY POZYTYWNE UCZUCIA.
I NA ODWRÓT. NASZA PONURA MINA
NA PEWNO NIE ZJEDNA NAM NIKOGO.
TEKST: LEK. STOM. KRZYSZTOF KRUSZYŃSKI
ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

J

ednak nie sama mimika determinuje urok, powab i szczerość naszego
uśmiechu. Pogodna, zdrowa twarz
to także karnacja skóry, oprawa
oczu, zarys ust, owal twarzy i jeszcze kilka
innych czynników, a przede wszystkim
nasze zęby. Uśmiechając się informujemy otoczenie o tym, że jesteśmy zdrowi,
zadowoleni, że kogoś darzymy sympatią, że
osiągnęliśmy sukces itd. Nie może w takim
razie dziwić tak duże zainteresowanie
metodami, które poprawiają nasz uśmiech.
Obecnie bardzo mocno rozwinęły się nowe
dziedziny medycyny, takie jak medycyna
estetyczna czy stomatologia estetyczna.
Jedną z bardzo skutecznych metod
dostępnych na rynku, dzięki której możemy pozbyć się kompleksów związanych
z brzydkim kolorem i kształtem zębów są
licówki. Najnowsze badania wykazują, że
aż 75% społeczeństwa jest niezadowolona
ze swojego uzębienia i chciała by poddać
się zabiegom poprawiającym wygląd ich
zębów. W swoim gabinecie dentystycznym
często słyszę pytania: co to są licówki, po
co je robić, czy pękają, czy odpadają, czy się
przebarwiają? Licówka to bardzo cienka
warstwa materiału, które przykleja się na
powierzchni przedniej zęba. Materiałem
najczęściej jest kompozyt lub porcelana.
Jednak najlepsze efekty daje porcelana. Ma
to na celu skorygowanie kształtu zębów,
zlikwidowanie przebarwień, niekorzystnego koloru i odbudowę częściowo
utraconych struktur zęba. Możemy także
zlikwidować przerwy między zębami,
skorygować położenie ich w łuku.
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Czy licówki pękają, odbarwiają się
i czy odpadają? Są materiały dedykowane właśnie do tych konkretnych celów.
Zachowanie w gabinecie dentystycznym
reżimu technologicznego zmniejsza do
minimum niebezpieczeństwo utraty
licówki, więc zdarza się to niezwykle
rzadko. Materiał ceramiczny, z którego są
one wykonane, nie ulega przebarwieniom
w trakcie upływu czasu, a jego piękny
wygląd i struktura nie tylko naśladują,
ale i poprawiają naturę. Dzięki temu, że
ma on wytrzymałość zdecydowanie
większą niż prawdziwy ząb, wzmacnia go.
Montaż uzupełnienia metodą adhezyjną
powoduje, że licówka po zamontowaniu
tworzy nierozłączną całość z zębem. Jej
wygląd jest tak doskonały, że niejednokrotnie lekarze dentyści mają kłopot ze
wskazaniem zębów poddanych zabiegom
z zakresu stomatologii estetycznej. Oczywiście, jak każda metoda, również i ta ma
swoje ograniczenia i przeciwwskazania.
Zaliczają się tu nieprawidłowości zgryzowe, które powodują nadmierne obciążenie zębów olicowanych oraz parafunkcje,
czyli złe nawyki zgryzowe (obgryzanie
paznokci, gryzienie długopisów...). Do
przeciwwskazań zaliczają się także
patologiczne zgrzytanie zębami, brak lub
niewystarczająca higiena jamy ustnej,
zęby martwe i w większej części objęte
wypełnieniami czy próchnicą. W tych
przypadkach mamy do dyspozycji inne
rodzaje uzupełnień protetycznych.
Dzięki temu, że dysponujemy tak nowoczesnymi technologiami i materiałami
obserwujemy stały wzrost zainteresowania
tymi zabiegami i pacjenci decydują się na
nie z mniejszą obawą.
Sam bardzo chętnie stosuję obecnie
licówki w swojej praktyce stomatologicznej. Cieszę się, że w określonych
sytuacjach mam do dyspozycji materiały
i technologie, dzięki którym mogę pomóc
moim pacjentom.

but first and foremost – our teeth. When
we smile, we send a message to our environment that we’re healthy, happy, that we like
someone, that we’ve achieved success, etc. No
wonder, therefore, that so many people are
interested in methods that can improve our
smile. Currently, we are witnessing dynamic
development of new fields of medicine, such
as aesthetic medicine or aesthetic dentistry.
One of very effective methods available
on the market, thanks to which we can
now get rid of complexes connected with
unsightly colour or shape of our teeth, are
veneers. Most recent research shows that
as many as 75% of people are displeased
with the state of their dentition and would
like to undergo treatments that would
improve the appearance of their teeth. In
my dental office I often hear such questions
as “what are veneers?”, “why do you make
them?”, “do they break?”, “do they fall off?”,
do they become discoloured?”.
Veneer is a very thin layer of material
that you stick to the front surface of a tooth. Most often, the material is composite
or porcelain. But the best effects are
achieved with porcelain. It is supposed to
correct the shape of teeth, eliminate stains
or unfavourable colour, and reconstruct
the partially lost structures of a tooth. We
can also eliminate gaps between teeth and
correct their layout in the arch.
Do veneers break, become discoloured or
fall off? There are materials dedicated for
those specific purposes. Maintaining a technological regime in a dental office considerably lowers the probability of losing a veneer
to a minimum, so it happens very rarely. Ceramic material, from which they are made,
is not susceptible to discolourations over the
course of time, and its structure and good

looks not only emulate nature, but also improve it. And because it is more durable than
natural teeth, it strengthens them.
The fitting of filling with the adhesive
method makes the veneer become an
inseparable whole with the tooth. Its appearance is so perfect that sometimes dentists
themselves have problems with differentiating which teeth have been subjected to
treatments of aesthetic dentistry. Of course,
just like any other method, also this one
has its own limitations and contraindications, e.g. occlusal anomalies that cause
excessive burdening of the veneered teeth,
and parafunctions, that is bad occlusal
habits (biting nails, chewing on pens, etc.).
Contraindications also include pathological
teeth grinding, insufficient or lack of hygiene of oral cavity, dead teeth or teeth that
are full of fillings or cavities. In those cases,
we can use other types of prosthetic fillings.
Because we have such modern technologies and materials at our disposal, we
observe a constant increase in interest in
those treatments, and patients decide to
undergo them with less apprehension. I gladly use veneers in my dental practice. I am
happy that in certain situations I can use
materials and technologies thanks to which
I can help my patients.

WWW.LPUSTOMATOLOGIA.PL
tel. 17 85 28 494
Rzeszów, ul. Rejtana 31C
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BEAUTIFUL SMILE – HEALTH,
GOOD LOOKS OR FASHION?
UNDOUBTEDLY, OUR FACIAL EXPRESSION
HAS A GREAT IMPACT ON HOW WE ARE
PERCEIVED BY OUR ENVIRONMENT. IT’S
OBVIOUS THAT WHEN WE SMILE, WE INVOKE
POSITIVE FEELINGS. AND THE OTHER WAY
AROUND – OUR SOUR FACE DEFINITELY
WON’T WIN ANYONE OVER.
But not only facial expressions determine the
charm, allure and honesty of our smile. A cheerful, healthy face is the effect of many factors,
such as our complexion, colouring, shape of
our lips, contour of our face and several others,
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DESTINATION: POMORSKIE

MUZEUM II WOJNY
ŚWIATOWEJ

WYDAJE SIĘ, ŻE O II WOJNIE ŚWIATOWEJ WIEMY WSZYSTKO. JEDNAK
WIELE FAKTÓW HISTORYCZNYCH DLA SZERSZEJ PUBLICZNOŚCI POZOSTAJE
TAJEMNICĄ. TAK ZRODZIŁA SIĘ POTRZEBA UTWORZENIA MUZEUM II WOJNY
ŚWIATOWEJ W GDAŃSKU. JEDNYM Z CZOŁOWYCH WĄTKÓW INSTYTUCJI MA
BYĆ OPOWIEŚĆ O ZWYKŁYCH LUDZIACH NA TLE WIELKIEJ POLITYKI.
TEKST: SYLWIA GUTOWSKA

P

ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

omysł utworzenia Muzeum II Wojny
Światowej sięga 2007 roku, kiedy
Donald Tusk, ówczesny premier,
przedstawił potrzebę utworzenia
placówki, która miałaby prezentować losy
Polski w latach 1939-1945 na tle całej Europy
i świata. Niecały rok później, 1 września
2008 roku, premier przekazał pełnomocnictwo w kwestii uzgadniania koncepcji
muzeum prof. Pawłowi Machcewiczowi.
Na siedzibę wybrano Gdańsk – miasto,
w którym wszystko się zaczęło.
Dokładny wybór miejsca również nie
jest przypadkowy. To ulica Wałowa nad
Motławą. Leży ona w sąsiedztwie dwustu
metrów od Muzeum Poczty Polskiej, około
trzy kilometry od Westerplatte i około
dwóch kilometrów od Europejskiego
Centrum Solidarności, które jest symbolem
najnowszej historii Gdańska i Polski.
Samo Muzeum II Wojny Światowej
nie będzie zamykać się na przyszłość –
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świadczy o tym koncept architektoniczny.
Autorami projektu budynku jest Studio
Architektoniczne „Kwadrat” z Gdyni.
Budynek ma wyraźnie przemawiać do
emocji zwiedzających, tworząc zarazem
nowy symbol miasta. Podzielony jest
na trzy części: przeszłość, zamkniętą
w ekspozycjach ukrytych w podziemiach,
teraźniejszość, uosobioną w przeszklonych
przestrzeniach budynku – tam znajdą
się biblioteka, sale dydaktyczne i pokoje
pracowników – i otwarcie na przyszłość,
symbolizowane przez wychodzący na
miasto taras widokowy, gdzie mieścić się
będzie kawiarnia. Bryła nawiązuje do
ikonicznych budowli Gdańska, jak dźwigi
stoczni i ceglane zabudowy Głównego
Miasta, a zarazem jest bardzo nowoczesna.
Gmach zajmuje powierzchnię 23
tysięcy m 2 , z czego 5 tysięcy m 2 przeznaczonych zostanie na wystawę stałą
(czyniąc ją jedną z największych wystaw
WIĘCEJ NA WWW.ANYWHERE.PL

wśród muzeów historycznych na świecie)
i ponad tysiąc m 2 pod wystawy czasowe.
Wystawę stałą mają tworzyć trzy bloki
narracyjne: „Droga do wojny”, „Groza wojny” i „Długi cień wojny”. Będzie wykorzystywać nowoczesne techniki wystawiennicze, łączące prezentację eksponatów,
multimedia i grę z przestrzenią.
Losy cywilów mają być jednym z głównych tematów narracji w Muzeum. Historia
militarnej strony wojny będzie toczyć się
w tle, nieco ciszej niż zazwyczaj jest to
przedstawiane. Muzeum chce w ten sposób
uwypuklić wyjątkowość II wojny światowej, w której po raz pierwszy w historii największe ofiary poniosła ludność cywilna.
Świadczy o tym umieszczenie sekcji
pod nazwą „Życie codzienne” w głównej
osi komunikacyjnej wystawy głównej –
w liczącym 100 m długości korytarzu,
który zarazem pełnić będzie funkcję
przestrzeni wypoczynkowej podczas
zwiedzania. Zobaczymy tam między
innymi autentyczne eksponaty z tamtych
czasów, jak dziecięce zabawki czy części
garderoby. Będzie też można obejrzeć
filmy dokumentalne. Temat potraktowany został całościowo – historie cywilów
nie będą ograniczać się do mieszkańców
okupowanej Polski.
Muzeum ma zostać otwarte na początku
2017 roku.

DESTINATION: POMORSKIE
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MUSEUM OF THE SECOND WORLD WAR
IT MIGHT SEEM THAT WE KNOW EVERYTHING
ABOUT THE SECOND WORLD WAR. HOWEVER,
THE GENERAL PUBLIC IS STILL UNAWARE
OF MANY HISTORICAL FACTS. THAT IS HOW
A NEED TO SET UP THE MUSEUM OF THE
SECOND WORLD WAR IN GDAŃSK AROSE. THE
MUSEUM WILL FOCUS ON THE STORY OF ORDINARY PEOPLE AGAINST THE BACKGROUND
OF THE WORLD OF POLITICS.
The idea to set up the Museum of the
Second World War emerged in 2007, when
Donald Tusk, who was the Prime Minister
then, spoke about the need to set up an
institution that would present the Polish
history of the years 1939–1945 in the context of Europe and the world. About one
year later, on 1 September 2008, the Prime
Minister authorised professor Paweł
Machcewicz to decide on details related
to establishing the museum. The institution was to be set up in Gdańsk – the city
where it all had begun.
The specific location is not accidental as
well. The museum is situated in Wałowa
Street by the River Motława – 200 metres
from the Polish Post Office Museum, about

OBUWIE WYKONANE Z OPON. ZE WZGLĘDU NA BRAK SKÓRY DO PRODUKCJI BUTÓW UŻYWANO TKANIN, DREWNA,
SZNURKA I GUMY. ESPADRYLE CZY CHODAKI, DOTYCHCZAS KOJARZONE Z BIEDĄ, WESZŁY NA STAŁE DO ŚWIATA MODY.
1939–1945, MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ.

three kilometres from Westerplatte and
about two kilometres from the European
Solidarity Centre, which is the symbol for the
contemporary history of Gdańsk and Poland.
The Museum of the Second World War
will also look to the future – it is reflected
by its architectural design. The building
was designed by the Architecture Studio
“Kwadrat” from Gdynia. It is to become

NA SIEDZIBĘ WYBRANO GDAŃSK – MIASTO,
W KTÓRYM WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁO.
DOKŁADNY WYBÓR MIEJSCA RÓWNIEŻ NIE
JEST PRZYPADKOWY.

SUKNIA ŚLUBNA BETTY BRASS, ŻONY AMERYKAŃSKIEGO ŻOŁNIERZA, USZYTA Z MATERIAŁU
SPADOCHRONOWEGO, KTÓRY JAMES BRASS PRZYWIÓZŁ Z JAPONII. 1946–1948, MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ.

a new symbol of the city and is supposed
to evoke visitors’ emotions. The museum
is divided into three sections: the past
– closed in exhibitions hidden underground; the present – in glassed-in rooms,
including a library, auditoriums and the
staff rooms; and the future – symbolised
by a terrace with a café with a view of the
city. The design refers to iconic buildings
in Gdańsk, such as shipyard cranes and
brick buildings of the Main Town, and it is
very modern at the same time.
The museum covers the total area
of 23,000 m2, 5,000 m2 of which is to be
dedicated to the permanent exhibition
(making it one of the largest exhibitions in
historical museums all over the world) and
over 1,000 m2 to temporary exhibitions.
The permanent exhibition is to comprise
three narrative blocks: “The road to war”,
“The horrors of war” and “The war’s long
shadow”. Modern exhibition techniques will
be used, combining the presentation of exhibits, multimedia and playing with space.
Civilians’ stories are to be one of the
main narrative topics in the museum. The
war’s military aspects will be presented
in the background, a bit more quietly than
usual. The museum wants to stress the fact
that the Second World War was different
from the previous ones, as for the first time
in history, civilians suffered the most.
Therefore, a section entitled “Everyday
life” is located in the main route of the permanent exhibition – in a 100 metres long corridor, which will also be a rest area for visitors.
There will be genuine exhibits from the old
times, such as toys or pieces of clothing. Moreover, documentaries will be shown.
The museum has adopted a holistic approach
– the stories of civilians will not be limited to
inhabitants of Poland under occupation.
The Museum opens at the beginning
of 2017.
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WIĘCEJ INFORMACJI:
www.wolskakwadrat.pl

KUP I ZARABIAJ
SAMOCHÓD TRACI NA WARTOŚCI W MOMENCIE WYJAZDU Z SALONU. LOKATY
BANKOWE I INNE FORMY INWESTYCJI GWARANTUJĄ CZĘSTO TAK NISKI ZWROT,
ŻE NIE JEST TO WARTE ZACHODU. A MIESZKANIA?
TEKST: JAKUB MILSZEWSKI

N

ZDJĘCIA : MAT. PRASOWE

ieruchomości to niezmiennie jedne
z najlepszych i najpewniejszych
inwestycji. W większości przypadków dają gwarancję długofalowych
korzyści. Nie zapominajmy jednak, że
aby móc czerpać je z wynajmu, trzeba się
nieruchomością opiekać, poświęcać czas
i energię na rozliczenia, naprawy, remonty
i inne bieżące sprawy. System zarządzania
nieruchomościami daje jednak możliwość
scedowania tych obowiązków na zewnętrzną, wyspecjalizowaną firmę. Dzięki
temu można zatem zakupić mieszkanie i po
prostu na nim zarabiać.
Odpowiednio zorganizowana inwestycja
w systemie zarządzania nieruchomościami daje możliwość realnego zarobku
i jest świetną alternatywą dla bardziej
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skomplikowanych i ryzykownych lokat
kapitału. Najlepiej jest zainwestować w nieruchomość, która powstaje z myślą o tym,
byś mógł na niej zarobić. Takie projekty
realizowane są najczęściej w atrakcyjnych
lokalizacjach w popularnych turystycznie
i biznesowo miastach, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo przedsięwzięcia.
Najlepszym przykładem tego typu inwestycji, czekającej wręcz na tych, którzy
postanowią z niej skorzystać by zwiększyć
swoje przychody, jest WolskaKwadrat.
Deweloper, firma Dantex, realizuje ją
w prężnie rozwijającej się części Woli
w Warszawie. Lokalizacja jest nieprzypadkowa – stolica kraju wciąż generuje
największy ruch turystyczny i biznesowy
(rosnący zresztą z każdym rokiem o około

10%). Rosną także ceny wynajmu krótko-

terminowego. Inwestycja WolskaKwadrat
jest blisko serca Warszawy – 4 kilometry
od ścisłego centrum miasta, 2,5 kilometra od nowego centrum biznesowego. To
atrakcyjne miejsce zarówno dla turystów,
którzy chcą odpoczywać i zwiedzać, jak
i dla biznesmenów, którzy wpadają do
miasta odbyć kilka formalnych spotkań.
Dla takich klientów WolskaKwadrat jest
atrakcyjniejsza niż hotel – nie dość, że oferuje wszystkie hotelowe usługi (parking,
portier, gastronomia), to zapewnia większą
prywatność. Wszystkie te czynniki sprawiają, że inwestycja ta jest bardzo opłacalna dla potencjalnych inwestorów.
Już za blisko 150 tysięcy złotych netto
można nabyć w pełni wyposażony i gotowy do zamieszkania mikroapartament.
Oczywiście nowy właściciel ma prawo
dysponować swoją nieruchomością, jeśli
jednak po zakupie zdecyduje się oddać
lokal pod wynajem, ma pewność dobrej
inwestycji. Wynajmem, podobnie jak i zarządzaniem całym budynkiem, zajmuje się
zewnętrzna, wyspecjalizowana firma Zespół Zarządzania Nieruchomościami. Sam
właściciel mikroapartamentu nie musi się
dzięki temu martwić o nic – ZZN zajmuje
się wszystkim, począwszy od reklamy
i rozliczeń, przez konserwację i admini-

ZDJĘCIE: FOTOLIA.COM
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strowanie nieruchomością, na sprzątaniu,
wymianie i praniu ręczników skończywszy. Choć jest to firma nowa na rynku,
to bankowe gwarancje dają pewność,
że oferowane przez nią profity zostaną
wypłacone. Nabywca mikroapartamentu
w WolskaKwadrat ma zatem gwarantowany zwrot 35% wartości inwestycji w ciągu
pierwszych pięciu lat (7% rocznie). W kolejnych pięciu latach operator (ZZN) proponuje podział zysku pół na pół lecz nie mniej
niż 25% wartości inwestycji. Dzięki temu
właściciel mikroapartamentu nie ponosi
ryzyka osiągnięcia niższego zwrotu niż
zakładany, jak to się często dzieje w przypadku samodzielnego wynajmu długoterminowego. To wszystko sprawia, że zakup
i wynajem mikroapartamentu w WolskaKwadrat jest jedną z najpewniejszych lokat
kapitału. Wysokie gwarantowane stopy
zwrotu czynią tę inwestycję także bardzo
bezpieczną, idealną zatem dla młodych ludzi, którzy posiadają zdolność kredytową
i chcą ją wykorzystać jako trampolinę do
osiągnięcia większych zysków. Klarowne
i jasne zasady sprawiają z kolei, że jest ona
także o wiele prostsza niż inne instrumenty lokaty kapitału. Innymi słowy, zakup
mikroapartamentu w WolskaKwadrat
i wynajem go w systemie zarządzanie
nieruchomościami to prawdopodobnie najbardziej przejrzysta i najpewniejsza forma
pomnażania zasobów finansowych.
Podobny system od lat jest ceniony na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych.
Choć w Polsce wciąż się dopiero rozpowszechnia, to około połowa z oferowanych
przez Dantex mikroapartamentów została
już wyprzedana nawet mimo tego, że WolskaKwadrat zostanie oficjalnie oddana do
użytku dopiero w czerwcu 2017 roku.

IN ENGLISH

BUY AND EARN
A VEHICLE DEPRECIATES WHEN IT LEAVES
THE SHOWROOM. BANK DEPOSITS AND OTHER
INVESTMENT FORMS OFTEN GUARANTEE SUCH
A LOW INCOME THAT IT IS NOT WORTH THE
TROUBLE. AND WHAT ABOUT APARTMENTS?
Real estates are still one of the best and
safest investments. In most cases, they
guarantee a longterm income. However, do
not forget that to generate a leasing income,
you have to take care of the property, dedicate your time and energy to settlements,
repairs, refurbishments and other daily
matters. A real estate management system
allows you to transfer these obligations
to a specialised outsourcing company. As
a result, you can purchase an apartment
and just receive an income from it.
An appropriate investment in the real
estate management system makes it
possible to earn money, and it is a great
alternative to more complicated and risky
capital investments. The best solution is to
invest in a real estate aimed at generating an income. Such projects are usually
implemented in attractive locations, in
popular tourist and business destinations,
which additionally secures them.
The best example of such an investment,
for those who decide to take advantage of it
to increase their income, is WolskaKwadrat.
The project is executed by Dantex in a buoyant part of Wola in Warsaw. The location
is not accidental – Polish capital city still
witnesses the greatest tourist and business
concentration (increasing every year by
about 10%). Prices of short-term lease rise
as well. The WolskaKwadrat investment is

located near the heart of Warsaw – 4 kilometres from the city centre, 2.5 kilometres
from the new business centre. It is an
attractive place both for tourists, who want
to rest and explore the city, and businessmen, who come to the city for a few official
meetings. To such clients, WolskaKwadrat is
more attractive than a hotel – not only does
it offer all hotel services (a car park, a porter,
a restaurant), but it also gives you more privacy. All these factors make the investment
very profitable for prospective purchasers.
For about PLN 150,000, you can purchase
a fully-equipped and ready to use micro
apartment. New owners are obviously
entitled to freely manage their property; however, if they decide to let out the
purchased apartment, they may be sure
that the investment is good. A specialised
outsourcing company Zespół Zarządzania
Nieruchomościami (ZZN) deals with executing and maintaining those leases as well as
managing the whole building. The owner
does not have to worry – ZZN takes care of
everything, beginning with advertisements
and settlements, through maintenance and
administration of the real estate, to cleaning,
changing and washing towels. Even though
it is quite a new company on the market,
bank guarantees secure that the generated
income will be paid. A purchaser of a micro
apartment in WolskaKwadrat is guaranteed
to receive a return on investment of 35% of
its value within the first five years (7% per
year). Within the next five years, the operator (ZZN) offers a division of income half-andhalf, but no less than 25% of the investment
value. As a result, the risk of ROI being lower
than the projected one, as it often happens
in the case of independent long-term lease,
is not involved. Therefore, purchasing and
letting a micro apartment in WolskaKwadrat
may be regarded as one of the safest capital
investments. Moreover, high guaranteed
rates of return make the investment very
safe, and consequently, perfect for young
people who are creditworthy and want to
take advantage of it to generate a higher
income in the future. Clear and transparent
rules make it also simpler than other capital
investment instruments. In other words,
purchasing a micro apartment in WolskaKwadrat and letting it in the real estate management system is one of the safest and most
transparent ways to generate income.
A similar system has been successfully
operating in Western Europe and in the USA
for years. Even though it has recently been
introduced in Poland, about a half of micro
apartments have already been sold despite
the fact that WolskaKwadrat is to be officially commissioned only in June 2017.
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BMW I3.
WITAJCIE W NASZEJ BAJCE
BĘDĄC DZIECKIEM LUBIŁAM OGLĄDAĆ SERIAL „JETSONOWIE”. JEGO AKCJA
ROZGRYWAŁA SIĘ W 2062 ROKU, PODCZAS KIEDY U NAS BYŁY LATA 90. TO BYŁY
CZASY, GDY ZMYWARKA DO NACZYŃ STANOWIŁA CZYSTE SCIENCE FICTION.
MOGŁO SIĘ ZATEM WYDAWAĆ, ŻE POPULARNA KRESKÓWKA NIGDY NIE STANIE
SIĘ RZECZYWISTOŚCIĄ. CZYŻBY? DZIŚ, SIADAJĄC ZA KIEROWNICĄ BMW I3, MAM
WRAŻENIE, ŻE W CORAZ WIĘKSZYM STOPNIU JESTEŚMY RODZINĄ JETSONÓW.
TEKST I ZDJĘCIA: ANNA NAZAROWICZ

P
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roducenta z Bawarii nie trzeba
nikomu przedstawiać. BMW
swoje samochody produkuje od
1916 roku. Jak każda firma, tak

i BMW ma zarówno swoich zagorzałych zwolenników, jak i przeciwników.
Patrząc jednak na ulice miast z uśmiechem stwierdzam, że tych drugich jest
WIĘCEJ NA WWW.ANYWHERE.PL

na szczęście mniej. Przez wszystkie
lata BMW poświęcało całą energię na
produkcję samochodów luksusowych.
Lubowały się w nich koronowane głowy,
świat polityki oraz ludzie biznesu. Aż
do 2013 roku. Bo właśnie wtedy oczom
całego świata ukazał się model i3 będący
zaprzeczeniem niemal wszystkiego, co
do tej pory serwowało nam BMW.
Zaprzeczeniem z pewnością są gabaryty.
BMW i3 jest małe, chociaż w historii marki
bywali też mniejsi zawodnicy (a konkretnie
BMW Isetta wielkości współczesnej pralki).
Rozmiar w tym przypadku nie pozostaje

SPRZĘT EQUIPMENT
pokrywająca fotele jest garbowana za
pomocą naturalnej oliwy. Konkurencja
nie jest w stanie podskoczyć.
Samochód w domowym zaciszu udało
się naładować do pełna w 6 godzin.
To konkretnie 10 zł do rachunku za prąd.
Na w pełni naładowanej baterii jesteśmy
w stanie przejechać do 160 km, chociaż
komputer jest bardziej optymistyczny (180
km). Jak wyglądało kilka dni spędzonych za
jego kierownicą w Warszawie? Cudownie.
Koła samochodu, po maksymalnym skręceniu, są wręcz prostopadle do nadwozia.
A to oznacza, że nie ma takiej sytuacji,
z której nie uda się tym samochodem wymanewrować. Czasami należy się jednak
przy tym pospieszyć, bo BMW i3 wzbudza
bardzo duże zainteresowanie. Ciekawscy
potrafią wręcz zasypać pytaniami na jego
temat i starając się udzielić odpowiedzi na
wszystkie można stracić nawet połowę
dnia. Aby wymienić kolejne zalety tego sa-

ANNA NAZAROWICZ
Słabość do samochodów ma zaszytą
w głowie, bo serca nie ma – jest turbosprężarka. Tata uparcie karmił ją
bezcenną wiedzą, sadzał za kierownicą samochodu jeszcze zanim wsiadła
na rower. Dziś pociąga ją wszystko,
co ma cztery koła, a każdy z samochodów darzy wielkim uczuciem.
Autorka bloga „Panie wiozą Panów”:
www.paniewiozapanow.pl.
FOT. MAT. PRASOWE

jednak bez znaczenia. W końcu miejski
samochód im mniejszy, tym lepszy. A BMW
i3 zostało powołane do życia właśnie w tym
celu – przetrwania na miejskim polu bitwy.
Drugim, znacznie większym zaprzeczeniem
jest jednak jednostka napędowa. I3 to samochód w pełni elektryczny. Inżynierom udało
się wycisnąć z silnika – uwaga – 170 KM! Do
tego nadwozie w całości zostało wykonane
z włókien węglowych. W efekcie tego samochód porusza się niczym gazela. Niby stoi
obok na światłach, ale jak tylko rozbłyśnie
zielone, już go nie ma. Ciężko uwierzyć
w taki scenariusz. Ja również miałam z tym
problem. Ale miny innych kierowców, kiedy
zdołali mnie już dogonić, były tylko potwierdzeniem, że to dzieje się naprawdę.
To, co oprócz znaczka pozostaje rodem
z BMW, to sposób wykończenia tego
samochodu. Kabina pasażerska jest po
prostu piękna. Ciężko uwierzyć, że do
jej wykonania użyto m.in. butelek PET,
włókien hibiskusa oraz lnu, zaś skóra
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mochodu, należy wziąć długi wdech. Warto
wspomnieć, że ma w środku naprawdę
pokaźną ilość miejsca (kto nie wierzy, niech
zajrzy do salonu BMW – one tylko czekają
na zorganizowanie jazdy próbnej), a i po
otwarciu bagażnika nie ma powodów do
wstydu. Czy BMW i3 ma w takim razie
jakieś minusy? Z bólem sera przyznaję, że
owszem. Pierwszym z nich są drzwi. Aby
otworzyć tylne, należy wcześniej otworzyć
te z przodu, co w niektórych sytuacjach
rodzi pewne problemy. Drugim jest przyczepność. Na pierwszy rzut oka uśmiech
sam ciśnie się na usta, bo 18-calowe felgi
zawsze robią wrażenie. Jednak opony są
węższe niż w moim rowerze. Przez to opór
toczenia jest mniejszy (a to się przekłada na
niższe zużycie energii), ale przy gwałtownym skręcie BMW i3 traci równowagę
i może się okazać, że aby dachować, wcale
nie trzeba być zawodowym kaskaderem.
I tyle. Ciężko tu mówić o cenie w kategorii
wad, ponieważ za ładne rzeczy oraz jakość
zawsze przychodzi słono zapłacić. Biorąc
jednak pod uwagę, że konkurenci cenowo
nie obniżają lotów, to wybór BMW i3 jest
jedyną, słuszną decyzją.

IN ENGLISH

TREASURE ISLAND
IN THE TRICITY CROWN SOPOT IS DEFINITELY
THE BRIGHTEST SHINING JEWEL. THIS IS
PROBABLY THANKS TO ITS FASHIONABLE
CLUBS AND EXPENSIVE HOTELS. BUT NOT
JUST THEM. THE REAL STARS OF SOPOT ARE
THE PORSCHE CARS. THIS IS WHERE THE
TREASURE CAVE IS LOCATED, THE ONE THAT
CAN PRAISE ITSELF ON THE HIGHEST NUMBER
OF USED PORSCHE CARS SALES IN POLAND.
There are not many people who could
resist a Porsche. Most of them quickly give
in. This is best shown by the increasing
numbers of sales. The fact that the price is
still on the higher end does not scare off
those who are interested. The order can be
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so high that it exceeds the producer’s capability. So should you give up your dreams?
No, they are there to come true. This is why
the Sopot Porsche Centre introduced the
Porsche Approved programme, which sales
used cars in Poland.
The Amber Chamber has disappeared
a few dozen years ago and its search was
conducted by thousands of scientists and
researchers. There were also plenty of secret
service agents and psychics involved. The
lost treasure is the synonym for what we
will find in the dealership in Sopot. The
only difference is that instead of artworks
made of amber we will find precious used
Porsche cars. What is so special about them?
Each one undergoes a strict evaluation. It
checks where the car has come from as
well as its technical state. The latter one is
verified based on a 111 point list composed
by technological crew of Porsche. The cars
without a documented servicing history in
Authorised Service Centres do not qualify
for the program. To put it shortly, requirements of the Porsche Approved programme
force the used Porsche on sale to be as close
to the original state as possible. On top of
this, all exchanged parts have to be original
and each car has a guarantee up to 10 years
or 200 000 km mileage. So if you are in
search of Porsche Cayenne in an ideal state
or Porsche Targa from a sure place then
the dealership in Sopot is the best place in
Poland to begin this search. Just like fans of
collectible items do. Such piece is definitely
the Porsche 930 Turbo from 1985, which was
also available on the spot.
It is also worth mentioning that Sopot
Porsche Centre is the only dealership in Europe that has a separate building dedicated
to used cars sold on this programme. While
other dealerships only allocate a piece of
their show-space for second-hand cars the
Sopot Porsche Centre created a separate
place for this. It is one of three buildings
belonging to the dealer, right next to the
new Porsche and other premium segment

dealerships. “In accordance with the new
trend we have opened a dealership selling
other cars from the premium segment so
that our customers do not have to stand
in the rain when, for example, viewing
a BMW X5 since we know that weather is
not being kind to us” says Maciej Teske. He
and Maciej Sołobodowski are the creators
of the used Porsche cars dealership. For
many years now they are connected with
the automotive brand and they know
everything about Porsche. They are
responsible for getting used models and
managing the dealership. Finding a Porsche
on the secondary market that will meet all
the Porsche Approved programme requirements is not an easy task. These searches
are often carried out across Europe. Then
conversations with the cars’ owners have
to take place, who are often not expecting
an offer as good as the one made by these
gentlemen. And all this is done to make the
next clients dreams of a Porsche come true.
After all, each and every one of them is designed as a product of an uncompromising
technical vision and manufactured while
keeping the highest quality. And this is the
source of all happiness that comes from
driving these cars. A used Porsche on the
Porsche Approved programme delivers this
happiness in accordance with the initial
vision of the producer. The happiness and
gratitude of the dealership’s clients are the
best proof of this.

MIEJSCA PLACES

NOWOCZESNOŚĆ
W ZGODZIE Z NATURĄ
POZIOM 511 DESIGN HOTEL & SPA TO NOWOCZESNY, CZTEROGWIAZDKOWY
OBIEKT WYPOCZYNKOWY, POŁOŻONY W SAMYM SERCU JURY KRAKOWSKOCZĘSTOCHOWSKIEJ. DYSKRETNA ESTETYKA ŚWIETNIE WPASOWUJE SIĘ
W MALOWNICZY KRAJOBRAZ NATURALNY. TRUDNO O LEPSZE MIEJSCE NA
IDEALNY ODPOCZYNEK.
TEKST: SYLWIA GUTOWSKA

H

ZDJĘCIA : MAT. PRASOWE

otel położony jest na terenie Parku
Krajobrazowego Orlich Gniazd, na
szczycie najwyższego wzniesienia
Jury. Ten wyjątkowy obiekt mieści
się w dawnym budynku telewizyjnej stacji
przekaźnikowej. Miejsce, które dotąd
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szpeciło, poprzez wieloletnie starania jego
nowych właścicieli przeobrażone zostało
w subtelny i nowoczesny budynek, który
dziś zaprasza do swoich wnętrz. Architekci
tworzyli obecny projekt z głęboką świadomością miejsca człowieka na ziemi – tego,

że jest częścią natury, której nie powinien
obezwładniać, ale szanować.
Tu naprawdę możemy odzyskać kontakt
z samym sobą. To idealne miejsce na odpoczynek z dala od zgiełku miasta. 42 komfortowych i eleganckich pokoi, w tym 6 apartamentów, daje możliwość dobrania oferty do
naszych indywidualnych potrzeb. Przy tym
hotel ma naprawdę kameralną atmosferę
z przyjaznym i pomocnym personelem.
Najlepszym sposobem na jesienną chandrę jest sesja SPA. Tu z pomocą przychodzi
511 MEDI SPA, luksusowa strefa odnowy
biologicznej z wyjątkową ofertą zabiegów
na twarz i ciało i, oczywiście, wykwalifi-
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kowanymi specjalistami. A po zabiegach
warto odwiedzić Strefę Wellness. Dwudziestometrowy basen wypełniony źródlaną wodą głębinową zapewni odpowiedni poziom wysiłku fizycznego, zaś jacuzzi
i wyjątkowa łaźnia parowa, wkomponowana w naturalną skałę wapienną, zapewnią
nam relaks i ukojenie.
Miłośnicy aktywnego wypoczynku
znajdą tu coś dla siebie, także zimą. Poziom
511 jest świetną bazą wypadową dla rowerzystów (Jurajski Park Rowerowy Orlich
Gniazd), biegaczy i narciarzy biegowych.
Wyjeżdżając, nie musimy o nic się martwić
– na miejscu można wypożyczyć sprzęt
sportowy i pobrać mapy z trasami.
Poziom 511 to także wyśmienite kulinaria. Szefowa kuchni Oliwia Bernady jest
mistrzynią łączenia kuchni tradycyjnej,
polskiej i europejskiej, przygotowywanej
na bazie świeżych, sezonowych składników. Wizyta w restauracji 511 BAR &
RESTAURANT to przeżycie całościowe – od
przyjemności smakowania, poprzez zalety
prozdrowotne, po doznania estetyczne.
A jeśli o estetyce mówimy, w Poziom 511
Design Hotel & SPA znajdzie się też coś dla
tych, którzy bez kultury nie wyobrażają
sobie wypoczynku. Hotel organizuje spotkania z artystami, pisarzami i podróżnikami. Posiada też własną księgarnię,
a ponadto uczestniczy w wydarzeniach
muzycznych i modowych.
A może by tak zaszyć się wśród wapiennych skał Jury Krakowsko-Częstochowskiej i spędzić czas w wyjątkowy sposób?
Poziom 511 przygotował specjalne oferty,
warto śledzić kalendarz wydarzeń.
Na co czekać? Sprawdź, co Poziom 511
ma dla Ciebie.

TU NAPRAWDĘ MOŻEMY ODZYSKAĆ KONTAKT
Z SAMYM SOBĄ. TO IDEALNE MIEJSCE NA
ODPOCZYNEK Z DALA OD ZGIEŁKU MIASTA.

IN ENGLISH

MODERNITY IN HARMONY
WITH NATURE
POZIOM 511 DESIGN HOTEL & SPA IS
A MODERN FOUR-STAR HOTEL LOCATED IN
THE HEART OF KRAKOW-CZESTOCHOWA
HIGHLAND. ITS DISCREET EXTERIOR
DESIGN PERFECTLY FITS IN WITH THE
PICTURESQUE NATURAL LANDSCAPE. IT
WOULD BE DIFFICULT TO FIND A BETTER
PLACE FOR REST AND RELAXATION.
Situated on the top of the highest hill of
the Polish Jura, on the Trail of the Eagles’
Nests in the national park, the hotel is
housed in a former relay station’s building.
Thanks to many years of its new owners’
efforts, a place that used to mar the landscape was transformed into a welcoming,
subtle and modern building. Designing the
hotel, architects bore in mind what man’s
place in the universe is – that man is a part
of nature and he should not try to tame it,
but respect it.
In the hotel, you can reach your inner
self. It is a perfect place for rest and relaxation, far away from the hustle and bustle

of city life. There are 42 comfortable and
elegant rooms, including 6 suites, and you
have a chance to select an offer tailored to
your needs. The atmosphere in the hotel
is cosy and congenial, and the staff are
friendly and helpful.
The best remedy for the autumn blues is
a SPA session. 511 MEDI SPA, a luxury SPA
centre housed in the hotel, offers a wide range
of treatments for face and body performed by
qualified professionals. After the treatments,
you may go to the Wellness Zone. You may
take some exercise in a twenty metres long
swimming pool filled with deep spring water,
whereas a visit in the jacuzzi and sauna zone
designed in harmony with a natural limestone
rock will soothe your body and mind.
Those who prefer active recreation will
find there something for themselves as
well, also in winter. Poziom 511 is a great
starting point for cycling trips (the Jurassic Cycle Trail of the Eagles) and a perfect
location for skiers and ski runners. And
you do not need to worry about anything
– you can rent sports equipment and
download route maps on the spot.
Poziom 511 also offers exquisite dishes.
Oliwia Bernady, the chef of the hotel restaurant, is adept at combining traditional
Polish cuisine with European one, using
fresh seasonal ingredients. A visit in the
restaurant 511 BAR & RESTAURANT, during
which you may taste delicious healthy dishes, is a sheer pleasure for both body and
mind and an aesthetic experience.
And when it comes to aesthetics, in
Poziom 511 Design Hotel & SPA, there is also
something for those who cannot imagine
relaxation without culture. The hotel organises meetings with artists, writers and
travellers. It also has its own bookshop and
takes part in music and fashion events.
What about hiding yourself in the
surroundings of limestone rocks of the
Krakow-Czestochowa Highland and spending time in a special way? Poziom 511 has
prepared some special offers – have a look
at the events calendar.
There is nothing to wait for – go and see
what Poziom 511 has in store for you.
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PRZEPIS NA

UDANĄ PODRÓŻ

WIĘCEJ W BIURACH PODRÓŻY
ORAZ NA:
www.hansemerkur.pl
e-mail: bok@hansemerkur.pl
Tel. +48 22 890 78 40
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RECIPE FOR A SUCCESSFUL JOURNEY
WE ARE SITTING COMFORTABLY AT THE
AIRPORT OR ON A PLANE ON OUR WAY TO
LONGED-FOR, DESERVED HOLIDAYS. HAVE
WE DONE EVERYTHING TO GUARANTEE
OURSELVES A SAFE HOLIDAY? ALTHOUGH WE
CANNOT DECIDE ABOUT THE WEATHER, WE
CAN DECIDE ABOUT THE INSURANCE TYPE.

SIEDZIMY JUŻ WYGODNIE NA LOTNISKU ALBO W SAMOLOCIE, W DRODZE
NA UPRAGNIONE I ZASŁUŻONE WAKACJE. CZY ZROBILIŚMY WSZYSTKO,
ABY ZAGWARANTOWAĆ SOBIE BEZPIECZNY URLOP? O ILE NA IDEALNĄ
POGODĘ NIE MAMY WPŁYWU, TO NA KOMFORT UBEZPIECZENIA OWSZEM.
TEKST: SYLWIA GUTOWSKA

ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

DLACZEGO I KIEDY POTRZEBUJĘ UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA?
Ubezpieczenie kosztów leczenia jest najważniejszym rodzajem ubezpieczenia. Choroba
może przytrafić się również za granicą,
gdzie koszty leczenia czy samego transportu
do Polski mogą zdecydowanie przekroczyć
nasze własne możliwości finansowe. Zatem
kwestia ubezpieczenia podróży wydaje
się czymś oczywistym. Sprawdźmy zatem,
czy sumy ubezpieczeniowe (głównie KL)
w pakiecie organizatora są wystarczająco
wysokie w kraju, do którego wyjeżdżamy.
Być może istnieje konieczność doubezpieczenia, tak aby zapewnić sobie poczucie
bezpieczeństwa w trakcie podróży.
DLA KOGO?
Dla wszystkich, którzy planują swoją podróż
długoterminowo oraz oczekują pełnej ochrony w trakcie realizacji wyjazdu. Już w trakcie
planowania swojej podróży powinniśmy
pomyśleć o ubezpieczeniu. Jeszcze przed
wyjazdem może zdarzyć się nieprzewidziana
sytuacja, która uniemożliwi wyjazd, a z tytułu odwołania podróży powstaną spore koszty.
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Już przy rezerwacji wycieczki warto
zagwarantować sobie ochronę ubezpieczeniową, tak aby mogła ona zadziałać tuż po
naszym wyjściu z biura. Takim produktem
jest ubezpieczenie odwołania lub/i odwołania i przerwania podróży, które
chroni nas już od momentu zakupu polisy
i opłacenia pełnej składki na okoliczność
nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
Wśród przyczyn rezygnacji wymienić
można nagłe zachorowanie poświadczone
zaświadczeniem lekarskim o przeciwwskazaniach do podróży, bez wymaganej
hospitalizacji. Akceptowane są także inne
zdarzenia losowe, które mogą się pojawić
w czasie pomiędzy wykupieniem a realizacją wyjazdu. Do osób ryzyka wliczają się
również członkowie rodziny lub ich opiekunowie nieuczestniczący w wyjeździe,
w tym teściowie, wnuki, konkubenci czy
rodzeństwo i inni. Dodatkowym atutem
jest możliwość anulacji polisy przed rozpoczęciem wyjazdu, w przypadku odwołania
podróży przez organizatora oraz jeżeli
Klient zmieni cel podróży i dla nowej zostanie zawarte nowe ubezpieczenie.

WHY AND WHEN DO I NEED MEDICAL EXPENSES
INSURANCE?
Medical expenses insurance is the most important type of insurance. Illness may befall
also abroad where the costs of treatment or
transport to Poland might greatly overcome
our own financial possibilities. So the case of
travel insurance seems to be something obvious. Let’s check whether the sum insured
(mostly medical expenses) in the organizer’s
package are high enough in the country
we are going to. Maybe there is a need for
supplemental insurance in order to provide
yourself with travel safety.
FOR WHOM?
For everyone who plan their travel longterm and they expect full protection when
realizing a trip. We should think about
insurance while planning our travel. An
unexpected situation which will cause us
not to go may happen before we leave, and
cancelling the journey may bring large costs.
It is good to provide yourself with the insurance cover when booking a trip, so it could
come into force when we leave the agency.
Cancellation cover or cancellation and/or
interruption cover are the products which
protect us from the moment of purchasing
the insurance and paying a premium in case
of fortuitous events. As the purpose of a cancellation you can state, for example, a sudden
illness certified with a medical certificate on
travel contraindications without hospitalization required. Other fortuitous events which
may occur between buying the insurance and
realizing the travel are also accepted. A risk
group consists also of family members or
their guardians who do not take part in a trip,
including in-laws, grandchildren, unmarried
partners or siblings and others. The next advantage is a possibility to cancel the insurance
before the trip if the organizer cancels it and
if the Customer changes the destination and
a new insurance will be arranged for it.
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STWORZONE
DO ZADAŃ

SPECJALNYCH
„TO MAŁY KROK DLA CZŁOWIEKA, ALE WIELKI KROK DLA LUDZKOŚCI” POWIEDZIAŁ NEIL ARMSTRONG STAWIAJĄC
W 1969 ROKU PIERWSZY KROK NA KSIĘŻYCU, TYM SAMYM DOKONUJĄC – WYDAWAŁOBY SIĘ – NIEMOŻLIWEGO. O TYM,
ŻE NIEMOŻLIWE NIE ISTNIEJE, ŚWIAT NIEJEDNOKROTNIE MIAŁ OKAZJĘ SIĘ PRZEKONAĆ. CO JAKIŚ CZAS PRZEKRACZAMY
PEWNE GRANICE. I WŁAŚNIE TAKIE CHWILE UPAMIĘTNIAJĄ ZEGARKI VOSTOK EUROPE.
TEKST: ANNA NAZAROWICZ
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Potężna koperta o średnicy 48 mm może
być wykonana ze stali, tytanu lub brązu
w połączeniu z lateksowym lub skórzanym
paskiem. Zegarek pozostaje wodoszczelny
do 30 ATM, a dekiel jest zakręcany na cztery
śruby. Dzięki temu bardzo dokładnie przywiera do koperty. Modele z linii Energia zostały również wyposażone w jednokierunkowy, obracany bezel z tradycyjną skalą dla
nurków i punktem świetlnym na godzinie
12. Specjalny wentyl helowy, obecny z boku
koperty, jest odpowiedzialny za regulację
ciśnienia we wnętrzu zegarka. Dzięki temu
mechanizm nie ulegnie rozsadzeniu w momencie, kiedy do jego wnętrza dostaną się
cząstki helu będącego składnikiem mieszanki, którą oddycha płetwonurek. Upływający

czas można odczytać nawet, jeżeli pod
wodą zapanują ciemności egipskie. To za
sprawą rurek z gazem trytium, którymi
są oznaczone poszczególne godziny. Ich
żywotność wynosi aż 25 lat. Po upływie
tego czasu istnieje możliwość wymiany
na nowe. Oryginalnym dopełnieniem ma
być niecodzienne opakowanie. To pokaźna,
również wodoszczelna skrzynka która,
dzięki ruchomym elementom, może być tak
skonfigurowana, aby pomieścić aż cztery
zegarki oraz cztery paski. Bardzo ładny
zegarek w nietuzinkowym opakowaniu.
Taki zestaw to z pewnością nie lada gratka.
Nie tylko dla fanów nurkowania.
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zybciej, wyżej, mocniej – tak najkrócej można zdefiniować filozofię
marki Vostok Europe. Litewski
producent zegarków swoje produkty dedykuje właśnie tym, którzy
cenią życie na krawędzi. Nie jest tajemnicą,
że ekstremalne warunki wysoko stawiają
poprzeczkę. Nie tylko ludziom. Zegarek jest
złożoną i delikatną konstrukcją. Jednak
modele spod znaku Vostok Europe zdają
się drwić z wszelkich trudności, z jakimi
przychodzi się im zmierzyć. Ten wizerunek mają utwierdzać ambasadorzy marki.
Litwin Jurgis Kairys to jeden z najlepszych
pilotów akrobatyki powietrznej na świecie.
Wielokrotny rekordzista oraz mistrz świata
w kategorii Unlimited Aerobatics nigdy nie
zajmuje miejsca za sterami samolotu bez
swojego zegarka z kolekcji Vostok Europe
sygnowanej jego nazwiskiem. Podobnie
jak Benediktas Vanagas, litewski kierowca
rajdowy. Na swoim koncie, oprócz licznych
zwycięstw, ma przede wszystkim zajęcie
pierwszego miejsca w rajdzie Dakar jako kierowca zespołu samochodów niefabrycznych.
Tu powody do dumy mają również Polacy
gdyż u boku Litwina, jako pilot, zasiadł
Sebastian Rozwadowski. Piasek, kurz oraz
wysoka temperatura – zegarek towarzyszący przez cały, najtrudniejszy na świecie rajd,
skutecznie przezwyciężył te surowe warunki. Trzecim ambasadorem marki jest Litwin
Zydrunas Savickas. Zwycięzca zawodów na
najsilniejszego człowieka na świecie w 2009,
2010, 2012 oraz w 2014 roku na co dzień nosi
zegarek z linii BIG Z.
Analizując historię wybitnych wyczynów ludzkości trudno pominąć Związek Radziecki. Mocarstwo dysponowało bowiem
inżynierami oraz naukowcami, których
mógł im pozazdrościć cały świat. Nie dziwił
zatem fakt, że to właśnie państwo sowieckie stoi za jednymi z największych dokonań
w dziedzinie technologii. Wybranym
z nich Vostok Europe oddało hołd w postaci
specjalnych kolekcji. Almaz to linia która
nazwę zaczerpnęła od stacji kosmicznej
zbudowanej i umieszczonej na orbicie w latach 60-tych. Z kolei Mriya to nazwa największego na świecie samolotu transportowego, który do dziś nie ma godnego sobie
rywala. Lunokhod to kolekcja która nazwą
nawiązuje do radzieckiego, bezzałogowego
pojazdu przeznaczonego do badań Księżyca.
Expedition to z kolei zegarki, które mają
upamiętniać wyprawę radzieckich badaczy
na biegun Północny, a kolekcja Anchar ma
przypominać o najszybszej w historii łodzi
podwodnej. Do tego zacnego grona właśnie
dołączyła najnowsza kolekcja Energia.
Inspiracją do jej powstania był jeden
z najbardziej ekstremalnych sportów, jakim
jest nurkowanie. Energia swój debiut miała
na światowych targach biżuterii w Bazylei.
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SZYBCIEJ, WYŻEJ, MOCNIEJ – TAK
NAJKRÓCEJ MOŻNA ZDEFINIOWAĆ
FILOZOFIĘ MARKI VOSTOK EUROPE.
LITEWSKI PRODUCENT ZEGARKÓW SWOJE
PRODUKTY DEDYKUJE WŁAŚNIE TYM,
KTÓRZY CENIĄ ŻYCIE NA KRAWĘDZI.
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DESIGNED FOR SPECIAL MISSIONS
“THAT’S ONE SMALL STEP FOR A MAN,
ONE GIANT LEAP FOR MANKIND,” NEIL
ARMSTRONG SAID UPON TAKING THE
FIRST STEP ON THE MOON IN 1969, AND
THUS ACHIEVING THE – SEEMINGLY –
IMPOSSIBLE. ON MANY OCCASIONS, THE
WORLD HAS HAD A CHANCE TO LEARN
THAT NOTHING IS IMPOSSIBLE. EVERY NOW
AND THEN, WE GO BEYOND SOME EXISTING
LIMITS. CAPTURE SUCH MOMENTS WITH
VOSTOK EUROPE WATCHES.
Faster, higher, harder – it is the shortest
way to define the Vostok Europe brand’s
philosophy. The Lithuanian producer of
watches dedicates its products to those who
enjoy living on the edge. It is no secret that
extreme conditions set very high standards.
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Not only for people. A watch is a complex
and fragile structure. Still, Vostok Europe
models appear to scoff at all dangers and
difficulties which they come up against.
The brand’s ambassadors are supposed
to promote such an image. Jurgis Kairys
from Lithuania is one of the best aerobatics
pilots in the world. A multiple record holder
and world champion in the Unlimited
Aerobatics category, he never takes a seat
behind the rudder without his watch from
his Vostok Europe signature edition. The
same with Benediktas Vanagas, a Lithuanian rally driver. Among his multiple victories, the most important one is winning
the privateer class of the Dakar rally raid
as a driver. And Poles may be proud of the
fact as well because Sebastian Rozwadowski was at his side as a pilot. Sand, dust and

high temperature – the watch survived in
these extreme conditions during the entire
most difficult raid in the world. Zydrunas
Savickas from Lithuania is the third ambassador of the brand. He won the World’s
Strongest Man contest in 2009, 2010, 2012
and 2014. On a daily basis, Savickas wears
a BIG Z edition watch.
Analysing the history of outstanding
achievements of mankind, it would be
impossible not to mention the Soviet Union.
The country had at its disposal engineers
and scientists that the whole world would
envy. It was therefore no surprise that the
Soviet Union is one of the countries which
accomplished the most in technology. To
some of these accomplishments, Vostok
Europe paid homage by releasing special
editions of watches. Almaz is an edition
named after a space station built and
launched into orbit in the 1960s. Mriya
is the name of the largest shipping plane
in the world, which has been unbeatable
so far. Lunokhod is an edition referring
to Soviet unmanned vehicle designed for
exploring and testing the surface of the
Moon. The Expedition edition comprises
watches intended to commemorate the
expedition of Soviet explorers to the North
Pole, whereas the Anchar edition refers to
the fastest submarine that has ever been
built. Recently, the brand has launched
a new edition – Energia. It was inspired
by one of the most extreme sports, that
is diving. Energia made its debut during
the Baselworld – The World Watch and
Jewellery Show. The grand case 48 mm in
diameter may be steel, titanic or bronze;
the watch strap may be made of latex or
leather. The watch is water resistant up
to 30 ATM, and the crown is held in place
with four screws, which makes it adhere to
the case perfectly. Models from the Energia
edition are also fitted with a unidirectional
rotating bezel with traditional divers’ scale
and a lighting dot at 12. A special helium
escape valve on the side of the case regulates the pressure in the body of the watch.
Thus, the watch will not be damaged when
helium particles, which are a component of
a mixture divers use for respiration under
water, push their way into the watch body.
It is possible to tell the time even with
Cimmerian darkness under water owing to
tritium tubes which mark particular hours.
Their life span is up to 25 years. After that
time, it is possible to replace them with new
ones. Original packaging completes the
image. It is a commodious, water resistant
box, which may be set to contain even four
watches and four straps owing to movable
elements. A beautiful watch in extraordinary packaging. Such a set is definitely a real
treat. Not only for diving enthusiasts.
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CZYTANIE WEDŁUG SARAMONOWICZA

w tym jednak żadnej skuchy – „Adwokat” to
IN ENGLISH
soczysta epicka proza, która wciąga od pierwQUO VADIS. REACTIVATION
szych linijek i trzyma w przyjemnym napięciu
“Top class second-rate literature” – that is
do imponującego finału.
how people classified books by Henryk
Tytułowym bohaterem jest Rzymianin
Sienkiewicz, and that is how Randy
o imieniu Teofil. Poznajemy go w dzieSinger’s novel should be classified. “The
ciństwie, gdy w szkole Seneki ma zatarg
Advocate” seems to be strongly inspired
z lubującym się w okrucieństwie kolegą
with “Quo Vadis”, and the romantic plot
Gajuszem Germanikiem, noszącym prze(a noble hero – a beautiful lady in danger
zwisko Kaligula. Później towarzyszymy
– a brave gladiator) is an overt borrowing
mu w Judei, gdzie jako asesor Poncjusza
from the Polish Nobel Prize winner’s
Piłata jest świadkiem procesu żydowwork. However, no repentance is shown
skiego buntownika imieniem Jezus. Gdy
– “the Advocate” is an example of juicy
wraca do Rzymu, pracuje jako wzięty
epic prose, which engrosses readers from
adwokat, broniąc przeciwników Kaliguli,
który w międzyczasie zostaje imperatorem. its very first lines and keeps them in
suspense until an impressive ending.
W finale trafia ponownie do Judei, gdzie
The eponymous hero is a Roman
podejmuje się obrony obywatela rzymskienamed Theophilus. We meet him as
go, gorliwego wyznawcy wiary w Jezusa,
a child, when at Seneca’s school he
znanego nam dziś jako Święty Paweł. To
quarrels with Gaius Germanicus called
tylko opis fabuły z grubsza, ale na kilkuset
Caligula, who delights in cruelty. Later,
stronach powieści aż roi się od wątków
we follow Theophilus to Judea, where
i wydarzeń: miłość Teofila do westalki Flaacting as Pontius Pilate’s assessor, he
wii, walki gladiatorskie, dworskie intrygi,
RANDY SINGER
witnesses the process of a Jewish rebel
zamachy, śmierć, okrucieństwo, opisy
„ADWOKAT”
named Jesus. After he comes back to
rzymskiego świata; w rozmachu fabularRome, Theophilus works as a successnym Singera czytelnik łatwo odnajdzie
WYD. ŚWIĘTY WOJCIECH, POZNAŃ 2016
ful advocate, defending opponents of
niekłamaną przyjemność.
Caligula, who becomes an emperor in
„Pierwszorzędna drugorzędna literatura” – móNajbardziej zachęcam jednak do
the meantime. At the end, he finds himwiono o książkach Henryka Sienkiewicza i to
poznania „Adwokata” w formie audioboself back in Judea, where he undertakes
oka. Krzysztof Gosztyła, który – mówię to
samo należy powiedzieć o powieści Randy’ego
to defend a Roman citizen, an arduous
Singera. „Adwokat” wydaje się zresztą silnie
z pełnym przekonaniem! – czyta książki
Christian, known today as Saint Paul.
inspirowany „Quo Vadis”, a wątek miłosny
najlepiej w Polsce, podnosi wartość liteThis is only a general description of the
(szlachetny bohater – piękna kobieta w zagroratury Singera o kilka poziomów, czyniąc
main plot, but a few hundred pages of
żeniu – mężny gladiator) jest nieukrywanym
z powieści, którą nieźle się czyta, powieść,
the novel are full of plots and events:
której słucha się z zapartym tchem.
zapożyczeniem od polskiego noblisty. Nie ma
the love of Theophilus to Flavia – a vestal virgin, gladiators’ fights, intrigues at
the court, assassinations, death, cruelty,
descriptions of the Roman world; readANDRZEJ SARAMONOWICZ
ers will easily find genuine pleasure in
Singer’s writing panache.
Reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg i dziennikarz.
Nevertheless, I encourage you the
Autor największych polskich hitów komediowych w XXI w.
most to try an audio book of “the Ad(m.in. „Ciało”, „Testosteron” i „Lejdis”). „Testosteron” - stale
obecny w teatrach w kilkunastu krajach - jest również jedną
vocate”. Krzysztof Gosztyła, who – and
z najpopularniejszych dziś polskich sztuk na świecie. W 2015
I am sure of that! – is the best at reading
roku Saramonowicz wydał bestsellerową powieść „Chłopcy”.
books in Poland, raises the value of
Signer’s work by a few levels, by turnFOT. DOROTA CZOCH
ing a novel that reads well into a novel
which you listen to with bated breath.
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ŹRÓDŁO: WYD. BECK

QUO VADIS.
REAKTYWACJA

MODA FASHION

FALL IN FALL
ZDJĘCIA / PHOTOS: EDYTA BARTKIEWICZ EDYTABARTKIEWICZ.COM
MAKIJAŻ / MAKE UP: JUSTYNA POLKOWSKA
STYLIZACJA / STYLIST: PAULINA BOLKO
MODELKA / MODEL: PAMELA NOWAK/SPECTO MODELS
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MODA FASHION

BLUZKA I SPÓDNICA / BLOUSE & SKIRT: EWELINA KOSMAL
PŁASZCZ / COAT: COS
BUTY / BOOTS: ZARA
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BLUZKA I KAPELUSZ / BLOSE & HAT : WŁASNOŚĆ STYLISTY
SPODNIE / TROUSERS: COS
BUTY / BOOTS: VAGABOND

MODA FASHION

MARYNARKA / JACKET: EWELINA KOSMAL
BLUZKA / BLOUSE: WŁASNOŚĆ STYLISTY
SPODNIE / TROUSERS: MASSIMO DUTTI
BUTY / BOOTS: MANGO
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MODA FASHION

KOLIA / NECKLACE: H&M X BALMAIN
BLUZKA / BLOUSE: MASSIMO DUTTI
KAPELUSZ / HAT: WŁASNOŚĆ STYLISTY
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FELIETON COLUMN

MAM NA IMIĘ

GEORGE
ODC. 11

KASIA WARNKE
Aktorka, dramaturg, reżyserka.
Ukończyła krakowską PWST, została
zaangażowana do Teatru Starego
w Krakowie, później dołączyła do
zespołu TR Warszawa. Pracowała
z Lupą, Jarzyną, Borczuchem, Klatą,
Korczakowską. Wyreżyserowała
swój tekst „Uwodziciel” w Teatrze
Nowym K. Warlikowskiego.

L

ot do Nowego Jorku w dzień przed
Halloween. Idealnie. Nie znoszę tego
polskiego Święta Zmarłych, Wszystkich Świętych czy też Zaduszek…
Zawsze mi się myli. Kiedy byłem małym
chłopcem, te cmentarne wycieczki wydawały się zabawne. Największą frajdą było zapalanie świeczek i grzebanie w rozpuszczonym
wosku. Potem, kiedy byłem nastolatkiem, też
było fajnie. Umawialiśmy się z dziewczynami na randki – świece zawsze wprowadzają
romantyczny nastrój, a nagrobki kojarzą się
w tym wieku z wieczną miłością.
W pewnym momencie ten wdzięk
cmentarza przestaje jednak działać. Zaczynasz dostrzegać tragedie, które symbolizują płyty z gresu i marmuru, a także
starych ludzi, którzy bywają na cmentarzu najchętniej, jakby chcieli oswoić to
miejsce – ostatecznie już niedługo, to już
pewne, tu właśnie trafią. Osobiście jestem
wciąż zauroczony kojącym stwierdzeniem
jednego z klasyków (nie jestem erudytą,
nie pamiętam nazwiska), że dopóki żyjemy
śmierci nie ma, a kiedy ona się zjawia,
my jesteśmy zdecydowanie nieobecni.
W moim przekonaniu cmentarz to niepotrzebne marnowanie przestrzeni i jest mi
całkowicie obojętne, co stanie się z moim
ciałem, kiedy już nie będzie mi potrzebne… Dlatego uwielbiam amerykańskie
podejście do tematu śmierci. Zróbmy z tego
karnawał absurdu, skoro nie możemy nic
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poradzić w tej sprawie i naprawdę dotyczy
ona – Pani Śmierć – każdego. Przynajmniej
w tym naprawdę jesteśmy równi.
A więc lecę przez Zurych. Odprawiam się,
kładę walizkę na taśmę. Jeszcze tylko prośba
o miejsce przy oknie. Patrzę w prawo i… Nie
wierzę. Bill Murray. Zmięta blada twarz,
oczy spaniela, mały kapelusik, różowa bluza,
wytarte bojówki i ta postawa: „Nie wiem, co tu
robię, ale zostanę jeszcze chwilę. Może zdarzy
się coś ciekawego?”. Uwielbiam gościa. Ledwo
powstrzymałem się od idiotycznych okrzyków i próśb o pamiątkowe zdjęcie. Po przejściu
przez kontrolę, udało mi się pogodzić się z tym,
że lecimy tym samym lotem, że ten facet jest
tak blisko, a ja w żaden sposób nie mogę się
do niego zbliżyć. Jestem przecież kulturalną
osobą i nie będę zaczepiał gościa, który ma
z pewnością dość nagabywania przez fanów.
Otóż siadam na swoim miejscu przy
oknie, a obok mnie zajmuje miejsce mężczyzna w kapelusiku i uśmiecha się jakoś
tak zrezygnowany. Bill, kochany! Także
tego… Też się uśmiechnąłem. Pewnie jak
idiota, który wygrał w totka. I nie wierzę,
kiedy Bill mi się przedstawia i proponuje drinka. No bo z kim chcielibyście się
najbardziej napić whiskey? Bo ja właśnie
z nim! Bill widząc moje wytrzeszczone z zaskoczenia oczy, stwierdza, że
naprawdę nie ma się czemu dziwić. Bycie
gwiazdą jest okropnie nudne i nienawidzi tego odgradzania od normalnego
świata. Dlatego teraz pracuje za barem na
Greenpoincie. Poprosił syna, żeby mógł
pracować w jego knajpie. Może chciałbym
wpaść? Jasne, że chciałbym. To może
pojedziemy tam prosto z lotniska? Jedna
grubaska urządza swoje czterdzieste urodziny, więc będzie w porządku. Uwielbia
grubaski, to najweselsze dziewczyny. No
i takie miękkie. Sorry, to przez whiskey…
Jasne, że pójdę z nim na Greenpoint,
świętować czterdzieste urodziny wesołej
grubaski. Prawdopodobnie nie będę w stanie dotrzeć na jutrzejszą paradę z powodu
kaca giganta. To nic. Parada nie zając. Może
dożyję następnej? Twoje zdrowie Billy. Bill
Murray, ja nie mogę!

IN ENGLISH

MY NAME IS GEORGE, EPISODE 11
A flight to New York on a day before Halloween. Perfect. I hate this Polish All Saints’
Day or All Souls’ Day… I always mix it up.
When I was a boy, trips to the cemetery
seemed funny. Lighting the candles and
tampering with hot wax was the best part.
Then, when I was a teenager, it was fun
as well. We used to have dates with girls
– candles always create romantic atmosphere, and at that age, you associate graves
with ever-lasting love.
WIĘCEJ NA WWW.ANYWHERE.PL

At some point, however, the charm of the
cemetery disappears. You begin to see tragedies symbolised by marble tombstones as well
as old people, who are the most willing to
come to the cemetery as if they wanted to get
used to that place – well, it won’t be long after
all before they finally get there. Personally,
I’m still enchanted with a soothing statement
of one of the classics (I’m not an erudite,
I don’t remember the name) that “as long as
we live, when we are, death has not come,
and, when death has come, we are not.” To
me, the cemetery is an unnecessary waste
of space, and I don’t really care what will
happen to my body when I no longer need it…
That’s why I love the American approach to
death. Let’s make a carnival of absurdity out
of it if we can’t do anything about it and if it
really – the Death – comes to everybody. At
least in that case we are really equal.
And so I fly through Zurich. I check in, put
my suitcase on the conveyor belt. I ask for
a seat by the window. I look right and… I can’t
believe my eyes. Bill Murray. A weary pale
face, spaniel’s eyes, a little hat, a pink blouse,
worn cargo pants and the look: “I don’t know
what I’m doing here, but I’ll stay here for
a while. Maybe something interesting will
happen?” I love that guy. I barely keep myself
from foolish screams and asking for a photo
with him. At the security check, I manage to
resign myself to the fact that we are on the
same flight, the guy is so close, and I can’t get
any closer to him in any way. I’m a wellbrought up person and I won’t pester a guy
who is certainly fed up with fans all around.
And so I sit down in my place by the window, and the man in the little hat sits down
beside me and smiles, resigned in a way.
Bill, my dear! Well, so I smile too. I suppose
I look like a fool who has just won a lottery.
And I can’t believe it when Bill introduces
himself to me and offers me a drink. After all,
with whom would you like to have a glass of
whiskey? I would choose him! Seeing my eyes
open wide with surprise, he says that there’s
nothing to be surprised at. Being a star is
awfully boring, and he hates being separated
from the ordinary world. That’s why he’s
working at the counter at Greenpoint. He
asked his son for a job in his bar. Maybe I’d
like to pop in? Of course I would. So maybe
we’ll go there straight from the airport? A fatty will be having her fortieth birthday party,
it’ll be fun. He loves fat women; they are the
jolliest ones. And they’re so soft. Excuse me,
blame it on the whiskey…
Of course I’ll go with him to Greenpoint,
to celebrate the fortieth birthday of the
jolly fatty. Probably, I won’t make it to the
parade tomorrow because of an awful
hangover. But it doesn’t matter. Take it easy.
Maybe I’ll live to the next parade? Cheers,
Billy. Bill Murray, I can’t believe it!
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BAŁKANY

PROSTO Z RZESZOWA
ZŁOCISTE PLAŻE? SZALONE NOCE? MISTYCZNE MIEJSCA?
CZAS NA BUŁGARIĘ – TERAZ RÓWNIEŻ Z LOTNISKA W RZESZOWIE!
ŹRÓDŁO: PORT LOTNICZY „RZESZÓW-JASIONKA”

S

ymbolem Bułgarii od dawna są słoneczne kurorty i złociste plaże. Nocne
życie kwitnie w Złotych Piaskach,
Słonecznym Brzegu i innych nadmorskich miastach, przyciągając turystów z całej
Europy. Nic dziwnego – błogie lenistwo,
kilometry miękkiego piasku i międzynarodowe towarzystwo zachęcają do tego, żeby
wyjechać na wakacje właśnie na Bałkany.
Ale wybrzeże Morza Czarnego to nie
tylko bezchmurne niebo i słońce, sprzyjające wylegiwaniu się na plaży. To również antyczne miasta – wszak Riwiera
Bułgarska to region o bogatej przeszłości
historycznej, zasiedlony przez Traków,
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skolonizowany przez Rzymian i rozbudowany przez Turków Osmańskich. Do dziś
w całości zachowały się tu zachwycające
bogatą architekturą miasta, takie jak Sozopol czy Nesebyr, które przyciągają dodatkowo gościnną atmosferą rozsiewaną
przez mieszkańców. Ci, którzy poszukują
spokoju, powinni udać się do mniejszych
miejscowości, takich jak Sweti Kontrantin
i Elena czy Rusałka, które pozwolą uciec
od zgiełku dnia codziennego.
Jest jeszcze Warna – kulturowe centrum
nadchodzącego sezonu letniego, okrzyknięte Młodzieżową Stolicą Europy 2017 roku.
Z tego względu miasto przygotowało bogaty

program imprez i projektów artystycznych, które w połączeniu ze zwiedzaniem
zabytkowych miejsc, których w Warnie
nie brakuje, gwarantują pobyt po brzegi
wypełniony atrakcjami.
Bułgaria to miejsce odpowiednie dla
każdego. Mimo, że trwa sezon zimowy,
czas już przymierzać się do pierwszych
wakacyjnych planów i udać się nad „Morze
czarne i barwne! słoneczne i dumne!”, jak
pisał Krzysztof Kamil Baczyński.
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BALKANS STRAIGHT FROM RZESZÓW
GOLDEN BEACHES? CRAZY NIGHTS?
MYSTICAL PLACES? TIME FOR BULGARIA,
NOW ALSO FROM THE AIRPORT IN RZESZÓW!
Sunny resorts and golden beaches are
the symbols of Bulgaria. The nightlife
is flourishing in Golden Sands, Sunny
Shore and other seaside towns, attracting
tourists from all over Europe. No wonder:

PORT LOTNICZY AIRPORT

lazy relaxation, kilometres of sand and
international company makes summer on
the Balkans especially tempting.
But the Black Sea shore is not just
a cloud-free sky and sun that allow
lazing around on the beach. It is also
ancient cities; after all, the Bulgarian
Riviera is a region with rich history,
settled by Thracians, colonized by
Romans and expanded by Osman Turks.
To this day you can see the incredible
architecture of such cities as Sozopol or
Nesebar, which attract with their welcoming atmosphere spread by the locals.
Those who are seeking peace and quiet
should travel to smaller towns, such
as Saints Constantine and Helena or
Rusalka, which will allow you to escape
the bustle of life.
There is also Varna: the “it” place of
the upcoming summer season, named
the 2017 Youth Capital of Europe. For
this occasion the city has prepared a rich
repertoire of events and artistic programs.
Alongside sightseeing of numerous histo-
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rical places of Varna they can guarantee
you a holiday full of attractions.
Bulgaria is a place for everyone. Despite
the fact that we currently have winter

you should start making summer plans to
go to, as the Polish poet Krzysztof Kamil
Baczynski wrote; “The Black and colourful
sea! Full of sun and pride!”
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EKSKLUZYWNA
PODRÓŻ
Z
LUFTHANSĄ
LUFTHANSA ZNANA JEST NA CAŁYM ŚWIECIE ZE ŚWIETNEJ
OFERTY DLA PASAŻERÓW BIZNESOWYCH – PODRÓŻUJĄCY
Z RZESZOWA MOGĄ KORZYSTAĆ Z POŁĄCZEŃ DO MONACHIUM
AŻ SIEDEM RAZY W TYGODNIU.
ŹRÓDŁO: PORT LOTNICZY „RZESZOW-JASIONKA”
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Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” do Monachium, trzeciego co
do wielkości największego miasta
w Niemczech, będącego siedzibą
wielu dużych międzynarodowych firm, Lufthansa oferuje siedem rejsów tygodniowo.
Połączenie z ważnymi centrami gospodarczymi Europy jest kluczowe w szczególności
dla lokalnego biznesu. Z myślą o pasażerach
korporacyjnych, ale także podróżujących
w celach turystycznych przewoźnicy
Lufthansa Group oferują elastyczną siatkę
połączeń, dzięki której można komfortowo
dotrzeć do 255 miast w 101 krajach.
Obecnie wygodne do swoich portów przesiadkowych we Frankfurcie i Monachium,
a następnie do miast na całym świecie,
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Lufthansa zapewnia z ośmiu polskich
lotnisk. Przewoźnik stale umacnia pozycję
lidera wśród tradycyjnych linii obecnych
w Rzeszowie, dopasowując swoją ofertę
do rosnących potrzeb pasażerów. Klienci
korporacyjni wysoko oceniają możliwość
korzystania z oferty jednej z największych
sieci saloników biznesowych na świecie,
zapewniających komfortowe miejsce do
wypoczynku lub pracy, cichą przestrzeń
oraz możliwość skorzystania z miejsc do
odświeżenia. Podczas podróży międzykontynentalnych na pokładzie serwowane są
wykwintne posiłki, zapewniony jest dostęp
do internetu, a fotele przekształcają się
w wygodne łóżko do spania.
Dla pasażerów podróżujących służbowo szczególnie korzystny jest udział
w bezpłatnym programie premiowym

Lufthansy – PartnerPlusBenefit. Program
pomaga obniżyć koszty podróży, ponieważ
korzystając z kompleksowej oferty ośmiu
partnerskich linii lotniczych, firma łatwo
i szybko gromadzi Punkty Benefit, które
można regularnie wymieniać na atrakcyjne
nagrody, takie jak bilety, wstęp do saloników
biznesowych, podwyższenie klasy podróży
czy przewóz dodatkowego bagażu. Każda
podróż służbowa to nie tylko dodatkowe
Punkty Benefit na koncie firmy, ale również
„mile” na indywidualnym koncie pasażera w programie Miles&More. Najwyższy
komfort w rozsądnej cenie oraz bezpieczeństwo i elastyczna siatka połączeń Lufthansy
sprawiają, że dla wielu podróżnych jest to
linia lotnicza pierwszego wyboru.
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EXCLUSIVE TRAVEL WITH LUFTHANSA
LUFTHANSA IS KNOWN ACROSS THE WORLD
FOR ITS EXQUISITE OFFER FOR BUSINESS
PASSENGERS. THOSE TRAVELLING FROM
RZESZÓW CAN TAKE ADVANTAGE OF FLIGHTS
TO MUNICH SEVEN TIMES PER WEEK.
From the Rzeszów-Jasionka Airport to
Munich, the third largest city in Germany
which is home to many international
companies, Lufthansa offers seven flights
per week. Connections with important
economic centres of Europe are important
especially for local businesses. Thinking
about corporate passengers, but also
those who are travelling for pleasure,
Lufthansa Group carriers are offering
a flexible net of connections. This way
you can comfortably reach 255 cities in
101 different countries.

Currently, comfortable flights to airports
in Frankfurt and Munich and later to
all cities across the world are offered by
Lufthansa from eight Polish cities. The
airline constantly strengthens its position
of leadership amongst traditional carriers
present in Rzeszów, meeting the growing
demands of passengers with their offer.
Corporate clients highly value having access
to one of the biggest chain of business salons,
which ensure that they have a comfortable
space for relaxing or working, a quiet place
and somewhere to refresh. During cross-continental travels exquisite meals are served on
board, internet connection is available and
the seats unfold into comfortable beds.
For passengers travelling on business
participation in the free PartnerPlusBenefit Lufthansa premium programme is
especially beneficial. It allows them to
lower the cost of travel because using the
complex offer of eight partner airlines the
company quickly gathers Benefit Points,
which can be regularly exchanged for
attractive prizes, such as: tickets, access
to business salons, upgrading to higher
class seats or additional luggage allowance.
Every business trip gives not only additional Benefit Points for the company, but
also “miles” on the passenger’s personal
account in the Miles&More programme.
The highest comfort for a reasonable price,
safety and an elastic net of Lufthansa
connections make it the preferred airline
of many passengers.
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ROZKŁAD LOTÓW
Berlin Schonefeld | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU
flight number

TYP SAMOLOTU
aircraft type

1...... (Godziny z wyszukiwarki
połączeń)

08:30

09:50

FR1574

738

....5..

08:20

09:40

FR1574

738

Bristol | Ryanair
DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU
flight number

TYP SAMOLOTU
aircraft type

1...5..

06:25

10:10

FR8224

738

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU
flight number

TYP SAMOLOTU
aircraft type

.2.4...

06:15

10:15

FR862

738

.....6.

13:45

17:45

FR862

738

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU
flight number

TYP SAMOLOTU
aircraft type

.2..... (Rejs 01.11.2016)

15:15

18:50

FR7622

738

...4...

15:15

18:50

FR7622

738

.2.....

16:30

20:05

FR7622

738

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU
flight number

TYP SAMOLOTU
aircraft type

1234567

11:05

12:40

LH1618

CR9

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU
flight number

TYP SAMOLOTU
aircraft type

.2.4.6.

17:40

21:15

FR3472

738

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU
flight number

TYP SAMOLOTU
aircraft type

..3.... (Rejs 02.11.2016)

07:05

10:40

FR2134

738

.....6.

07:50

11:20

FR2136

738

Dublin | Ryanair

East MIdlands | Ryanair

Monachium | Lufthansa

Londyn Luton | Ryanair

Londyn Stansted | Ryanair

.2..... (Rejs 01.11.2016)

11:20

14:55

FR2136

738

1.3.5.7

17:45

21:15

FR2136

738

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU
flight number

TYP SAMOLOTU
aircraft type

......7

06:30

10:10

FR3202

738

..3....

06:40

10:20

FR3202

738

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU
flight number

TYP SAMOLOTU
aircraft type

.2...6.

14:40

16:50

JP325

CRJ7

Manchester | Ryanair

Paryż I Adria

Warszawa / Warsaw | PLL LOT
DNI TYGODNIA
week days

PRZYLOT
arrival

ODLOT
departure

NR REJSU
flight number

TYP SAMOLOTU
aircraft type

1234567 (Brak rejsów
01,07.11.2016)

07:40

08:35

LO3805

DH4/E175/
E195

LO3801

DH4/E175/
E195

LO3807

DH4/E175/
E195 Boeing
737-400

1234567 (Brak rejsu
01.11.2016)
1234567 (Brak rejsu
01,07.11.2016)
12345.7

13:35

16:35

22:40

14:30

17:30

23:35

LO3803

DH4/E170/
E175/E195

ODLOTY

PRZYLOTY

Berlin Schonefeld | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU
flight number

TYP SAMOLOTU
aircraft type

1......

10:05

11:25

FR1575

738

....5..

10:15

11:35

FR1575

738

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU
flight number

TYP SAMOLOTU
aircraft type

1...5..

10:40

12:30

FR8225

738

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU
flight number

TYP SAMOLOTU
aircraft type

.2.4...

10:45

13:00

FR863

738

.....6.

18:10

20:25

FR863

738

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU
flight number

TYP SAMOLOTU
aircraft type

.2..... (Rejs 01.11.2016)

19:15

21:05

FR7623

738

...4...

19:15

21:05

FR7623

738

.2.....

20:30

22:20

FR7623

738

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU
flight number

TYP SAMOLOTU
aircraft type

1234567 (Od 30.10.2016)

13:15

22:20

LH1619

CR9

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU
flight number

TYP SAMOLOTU
aircraft type

.2.4.6.

17:40

21:15

FR3472

738

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU
flight number

TYP SAMOLOTU
aircraft type

..3.... (Rejs 02.11.2016)

11:05

12:40

FR2135

738

.....6.

11:55

13:35

FR2137

738

.2..... (Rejs 01.11.2016)

15:20

16:55

FR2137

738

1.3.5.7

21:40

23:20

FR2137

738

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU
flight number

TYP SAMOLOTU
aircraft type

Bristol | Ryanair

Dublin | Ryanair

East MIdlands | Ryanair
DNI TYGODNIA
week days

Monachium | Lufthansa

Londyn Luton | Ryanair

Londyn Stansted | Ryanair

Manchester | Ryanair
DNI TYGODNIA
week days

......7

10:35

12:30

FR3203

738

..3....

10:45

12:40

FR3203

738

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU
flight number

TYP SAMOLOTU
aircraft type

.2...6.

17:20

19:35

JP326

CRJ7

Paryż I Adria

Warszawa / Warsaw | PLL LOT
DNI TYGODNIA
week days

PRZYLOT
arrival

ODLOT
departure

NR REJSU
flight number

TYP SAMOLOTU
aircraft type

1234567 (Brak rejsu
01.11.2016)

05:55

06:45

LO3804

DH4/E170/
E175/E195

1234567 (Brak rejsów
01,07.11.2016)

09:05

09:55

LO3806

DH4/E170/
E175/E195

1234567 (Brak rejsu
01.11.2016)

15:00

15:50

LO3802

DH4/E175/
E195

12345.7 (Brak rejsu
01,07.11.2016)

18:00

18:50

LO3808

DH4/E175/
E195/
Boeing 737400

Informacje zawarte w tym rozkładzie przedstawiają stan na 05.11.2016 r. Godziny przylotów i odlotów mogą ulec zmianie.
Prosimy o sprawdzenie przed planowaną podróżą aktualnych informacji u przedstawicieli linii lotniczych w celu potwierdzenia aktualności godzin lotów.
/ Information included in the schedule presents data from 05.11.2016 Time of arrivals and departure may be changed. Before the flight, please contact
a representative of the airlines to confirm current time of flights.
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