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OLGA
ŻARNASIEK

GRZEGORZ
KAPLA

RAFAŁ
BRYNDAL

WOJTEK
KALARUS

JERZY
SCHEJBAL

Dziennikarka polsko-rosyjskiego pochodzenia, Przez
wiele lat związana z telewizją
Biełsat jako prezenterka
i wydawczyni. Obecnie
redaktorka prowadząca
Anywhere.pl.

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

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

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

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

ENGLISH A satirist, lyricist, jo-

ENGLISH Journalist of

ENGLISH He lives by writing.

ENGLISH A theatre, film
and TV actor. A director

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

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

Polish-Russian origin, For
many years associated with
Belsat TV as a presenter
and editor. Currently the editor-in-chief at Anythwere.pl

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.

MICHAŁ
FIGURSKI

DAGMARA
KOWALSKAI

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

Szkołę dziennikarską przeszła w Jedynce i Czwórce. Warsztat telewizyjny
doskonaliła m.in. w TVN
Warszawa i TVP 1. W Chillizet codziennie nastawia
słuchaczy na chillout.

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

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

ENGLISH A non-stop talker

ENGLISH She went through

ENGLISH An actor and

the journalistic school in the
public media: Jedynka and
Czwórka. Television technique has been perfected at
TVN Warsaw and TVP 1. In
Chillizet, she sets the chillout
music on a daily basis

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

ENGLISH A dynamite wom-

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

PAULINA
SMASZCZKURZAJEWSKA

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

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

TOMASZ
KOWALSKI
Z wykształcenia prawnik. Katowiczanin. Pisarz. Autor „Mędrca
kaźni”, „Rozmów na trzech
grabarzy i jedną śmierć”, „Nie
pozwolisz żyć czarownicy” oraz
zbioru opowiadań „Przysionek,
dom dla pozornie umarłych”.
ENGLISH A lawyer by training. A writer. An author of
'Mędrzec Kaźni', 'Rozmowy na
trzech grabarzy i jedną śmierć',
'Nie pozwolisz żyć czarownicy' and a collection of stories
entitled 'Przysionek, dom dla
pozornie umarłych'.

ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE (1), MONIKA SZAŁEK (2), EDYTA BARTKIEWICZ (3) , MONIKA SZAŁEK, (4), MICHAŁ BUDDABAR (5), MONIKA SZAŁEK(6-9), MAT PRASOWE (10).
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KATARZYNA
ZDANOWICZ

WOJCIECH
ZAWIOŁA

JAKUB
FIREWICZ

MAGDALENA
JUSZCZYK

ŁUKASZ
STOLARSKI

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

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

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

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

Współzałożyciel i Dyrektor Zarządzający
firmy HOME Zarządzanie Sp. z o.o., wieloletni
pracownik Ministerstwa
Finansów RP.

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

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

ENGLISH an actor of a ‘still’

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

ENGLISH A journalist,

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

ENGLISH A co-founder

MAREK
KACPRZAK

ALEKSANDRA
BUDKA

EDYTA
BARTKIEWICZ

TOMASZ
SAGAN

CEZARY
ŁAZAREWICZ

Dziennikarz i szef wielu
redakcji. Obecnie związany na stałe z Wirtualną
Polską, gdzie prowadzi
program „Tłit”, w którym
rozmawia z najważniejszymi politykami.

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

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

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

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

ENGLISH A journalist

ENGLISH Her dream was to

ENGLISH She is a pho-

and editor-in-chief. At
present, he works at
Wirtualna Polska, where
he hosts a talk show ‘Tłit’
with top politicians.

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

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

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

and Managing Director
of HOME Zarządzanie
Sp. z o.o., a longtime
employee of the Ministry of Finance.

ENGLISH Aged 52,

comes from Darłowo. He
has worked for, among
others, Gazeta Wyborcza, Polityka, Przekrój.
Currently unemployed
for two years. He writes
reportage.
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E

PRIMA
BALERINA

P OL SKI EGO KI N A
FILIGRANOWA, ALE UŚCISK DŁONI MA STALOWY. PIĘKNA ZEWNĘTRZNIE
I WEWNĘTRZNIE. DELIKATNA I SILNA JEDNOCZEŚNIE, TEGO WYMAGA ZAWÓD, KTÓRY WYBRAŁA. WIE, CZEGO CHCE – MAŁYMI KROKAMI OSIĄGA
CELE. DELEKTUJE SIĘ SUKCESAMI. MIAŁA BYĆ PRIMABALERINĄ, ZOSTAŁA AKTORKĄ. DZIŚ NIE ŻAŁUJE, BO AKTORSTWO DAJE JEJ NAMIASTKĘ
DZIECIĘCYCH MARZEŃ I DUŻO WIĘCEJ, NIŻ CHCIAŁA. IDZIE POD PRĄD.
KIEDY WSZYSCY MARZĄ O HOLLYWOOD, ONA CHCE GRAĆ ZA WSCHODNIĄ
GRANICĄ. KATARZYNA ZAWADZKA – AKTORKA, O TWARZY, KTÓREJ NIE
DA SIĘ ZAPOMNIEĆ.
TEKST Dagmara Kowalska

ZDJĘCIA Bartosz Maciejewski

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY
NA ANYWHERE.PL
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Jako że telewizja kłamie, a my w Anywhere.pl mówimy prawdę, to mam prośbę, wstań, proszę, na chwilę.
Ile masz centymetrów wzrostu?

nej? Cudownym zrządzeniem losu trafiłaś na mocny
rok. Studiowałaś m.in. z Dawidem Ogrodnikiem
i Mateuszem Kościukiewiczem.

Bez kłamstw, 164 centymetry.

Faktycznie, zacne grono się trafiło. Ogromne talenty
i szczęście, że mogliśmy razem pracować. To jest bardzo ciekawa historia, bo nie myślałam o aktorstwie. Jak
sobie przypominam siebie jako dziecko, czy w późniejszym etapie, przez to, że tańczyłam w zespole ludowym,
to moim największym marzeniem był taniec. Oczami
wyobraźni widziałam siebie jako tancerkę baletową.
Chciałam nią być. Pamiętam kilka sytuacji, w których
potrafiłam moim rodzicom powiedzieć, że żałuję, iż nie
urodziłam się w Rosji. Gdybym urodziła się w Rosji, to
na pewno zostałabym wysłana przez rodziców do szkoły
baletowej, bo tak najczęściej się tam dzieje. Taniec był
częścią mnie, marzeniem, czymś, w czym widziałam
przyszłość, a w tej przyszłości siebie. Rzeczywistość
zweryfikowała marzenia, ponieważ posłanie mnie do
szkoły baletowej nie było takie oczywiste. Najbliższa
była w Poznaniu. Nie pojechałam, ale temat tańca cały
czas się przewijał, urabiałam rodziców nieustannie.
Mój Tato swego czasu miał własną grupę kabaretową,
jeździł na różne przeglądy. Na jednym z wyjazdów poznał Halinę Puc, choreografkę i szefową Zespołu Pieśni
i Tańca Ludowego w Kołobrzegu. Pamiętam, że kiedyś pojechałam z ojcem na taki przegląd i totalnie odjechałam,
zakochałam się w tym, co zobaczyłam, bo zobaczyłam
ukraiński taniec, tzw. hopak. Żywioł tej muzyki, energia,
która płynęła z tego tańca, oczarowała mnie, byłam pod
ogromnym wrażeniem. Nie dawałam rodzicom spokoju.
W końcu, w wieku 7 lat Tata zawiózł mnie na pierwsze zajęcia i tak zostałam w zespole 14 lat. Później nie miałam
na siebie pomysłu. Wiedziałam, że chcę zajmować się
pracą artystyczną, chcę tańczyć, chcę mieć kontakt ze
sceną, ale też wiedziałam, że nie mogę przyszłości wiązać
z tym zawodem, ponieważ nie mam podstaw, czyli edukacji ze szkoły baletowej. Bez tego ani rusz, więc postanowiłam znaleźć sobie substytut tańca i pomyślałam o szkole
teatralnej. Taniec, ruch, kontakt z ciałem, świadomość
ciała są wpisane w ten zawód.

A na stopach są szpilki. Zaczęłam ten wywiad w ten
sposób nie bez powodu. W zawodzie aktorskim nie
potrzebujesz wysokiego wzrostu, ale do aktorstwa
dojrzałaś później. Najpierw wzięłaś udział w konkursie Miss Polski. Co Cię w tym kierunku pociągnęło?

Wychowałam się w małej miejscowości, urodziłam się
w Kołobrzegu, ale od siódmego roku życia mieszkaliśmy
niedaleko Kołobrzegu. Byłam więc żądna przygód, wielkiego świata, pragnęłam doświadczać różnych rzeczy.
Niewiele się działo w mojej miejscowości, a kiedy się
coś wydarzało, to lubiłam w tym uczestniczyć. Myślę,
że w kierunku konkursu piękności popchnęła mnie ciekawość, co to jest i na czym polega, oraz chęć przeżycia
fajnej przygody. Chyba tylko o to chodziło. Umówmy się,
mój wzrost jest bardziej pożądany w filmie, przed kamerą, niekoniecznie na wybiegu. Mimo to dotarłam do finału
konkursu. Dzięki niemu trochę podróżowałam, pojechałam np. na Wyspy Kanaryjskie. To był fajna przygoda.
Na szczęście modeling Cię nie wciągnął.

Pamiętam dokładnie, jak ogłosili, sponsorów i nagrody
w konkursie. Było tam kilka wycieczek, a mnie się marzyły wyjazdy, tego byłam głodna. To był bodziec do wzięcia
udziału w konkursie piękności.
Może właśnie dzięki temu narodziła się pasja, którą
do dziś kontynuujesz. Lubisz zwiedzać ciekawe
zakątki, piękne miejsca.

Pochodzę z takiego domu, gdzie nie zawsze można było
sobie na to pozwolić, więc mobilizowałam się do udziału
w różnych konkursach. Jednym z nich był konkurs piękności, innym – recytatorski. Wygrałam kilka wyjazdów,
w tym jeden do Szwecji. Poza tym przez 14 lat tańczyłam
w zespole tańca ludowego, z którym co roku wyjeżdżaliśmy na występy do Danii, Francji i Niemiec. To mi
dawało możliwość podróżowania, poznawania świata,
poszerzania horyzontów. Myślę, że od zawsze miałam
pragnienie, żeby tak wyglądało moje życie. Teraz kiedy tylko czas mi na to pozwala, staram się dużo podróżować. Daje mi to potężny reset, ogromny dystans do
wszystkiego i poszerza świadomość.
Skąd w dziewczynie z okolic Kołobrzegu znalazła
się chęć studiowania w krakowskiej szkole teatral-

Tak, uczycie się tego na różnych etapach szkoły
teatralnej.

Poczułam, że mogłabym zostać aktorką, że ten zawód da
mi to, o czym marzyłam i wiele innych przestrzeni, które
poznałam, będąc już w szkole teatralnej. Postanowiłam
zdawać do tej szkoły, co też nie było oczywiste, bo dostałam się do niej w wieku 23 lat. Łatwo policzyć, że moje próby i wysiłki trochę trwały.

OCZA M I W YOBR A Ź N I W I DZ I A Ł A M SI EBI E
JA KO TA NCER K Ę BA LET OWĄ. CHCI A Ł A M N I Ą
BYĆ. PA M I ĘTA M K I LK A SY T UAC J I, W KT ÓRYCH
PO TR A FI Ł A M MOI M RODZ IC OM POW I EDZ I EĆ,
Ż E ŻA ŁUJ Ę, I Ż N I E U RODZ I Ł A M SI Ę W RO S J I.

PRIMABALERINA POLSKIEGO KINA
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A ile ich było w sumie?

Zdawałam dwa razy do Warszawy i tu nie przeszłam nigdy
pierwszego etapu.
Poważnie? Kto Cię skosił?

Nie wiem. Mało co w ogóle pamiętam z tych egzaminów,
byłam tak zestresowana. Wymyśliłam sobie i czułam głęboko, że miejscem docelowym będzie Warszawa, że chcę
tu być, więc po technikum ekonomicznym.
Umie pani liczyć? Świetnie (śmiech).

Powiedzmy, kiedy trzeba, to się to przydaje (śmiech).
Miałam rok w plecy, bo to trwało 5 lat i zdarzyło się tak, że
gdy po technikum byłam zdecydowana, że będę zdawać

do szkoły teatralnej, to troszkę pomyliły mi się terminy
i nie zdążyłam zgłosić papierów.
Biedactwo.

Roztrzepana byłam, widocznie tak miało się ułożyć.
I oczywiście marzyła mi się Warszawa i tylko Warszawa.
Wiedziałam, że kończę technikum i chcę wyjechać do
stolicy. Ale nie złożyłam na czas papierów do Akademii
Teatralnej, więc znalazłam prywatną szkołę. W prywatnej szkole Machulskich byłam dwa lata, a w międzyczasie
zdawałam jeszcze raz do szkoły teatralnej. Moje pragnienie było tak silne, że nie było konstruktywne, a wręcz spalające. Niewiele z tych egzaminów pamiętam, jedynie to,
że wchodzi się na egzamin, siedzi szanowna komisja, ktoś

PRIMABALERINA POLSKIEGO KINA

JA BY Ł A M J EDY NĄ P O
TA ŃC AC H LU D OW YC H, W I Ę C
C Z U Ł A M S I Ę NA P O C Z ĄT K U
T RO C H Ę JA K Z I N N E J BA J K I,
A L E T O J EDNO Z MOIC H
BA R DZ O WA Ż N I E J S Z YC H
D O Ś W I A D C Z E Ń Ż YC IOW YC H.
I tak naprawdę to było super, ponieważ pewnego pięknego dnia, będąc u Machulskich
na zajęciach, przechodziłam koło gabloty,
w której były różnego rodzaju ogłoszenia.
Zobaczyłam ogłoszenie, że szkoła baletowa
w Warszawie organizuje casting do musicalu
„Dirty Dancing” w Niemczech. Informowali,
że jest to kontrakt na prawie rok, trzeba wyjechać i jest się tam na miejscu najpierw przez
okres dwóch miesięcy na próby, a potem
odbędzie się tournée po Niemczech, Austrii
i Szwajcarii. Ja jestem pokoleniem, które się
wychowało na „Dirty Dancing”, był to jeden
z moich ulubionych filmów, widziałam go
naprawdę wiele razy. Postanowiłam sobie,
że pójdę na casting. Dostałam się do tego
musicalu. Grupa tancerzy składała się z pięciu mężczyzn, pięciu kobiet i głównie byli
to ludzie po szkołach baletowych, tańcach
towarzyskich. Ja byłam jedyną po tańcach ludowych, więc czułam się na początku trochę
jak z innej bajki, ale to jedno z moich bardzo
ważniejszych doświadczeń życiowych. I było
spełnieniem marzenia o tańcu.
Połączeniem jednego z drugim, aktorstwa z tańcem.

proponuje szklankę wody. Pamiętam, że brałam tę wodę i ręka okropnie mi drżała.
Myślę, że oni są do tego przyzwyczajeni.
Są przyzwyczajeni do nerwów młodych,
przyszłych aktorów.

Myślę, że są. Nie pamiętam dokładnie, co się
wtedy zadziało, byłam tak zestresowana. To
był niewyobrażalny, ogromny poziom stresu. Poległam. Kontynuowałam więc naukę
w szkole u Machulskich i po roku jeszcze
raz postanowiłam zdawać do szkoły teatralnej. Zdawałam do Łodzi, tak przeszłam trzy
etapy egzaminów, ale też się nie dostałam.

Tak. Myślę, że to była największa rzecz,
jaką mogłam zrobić bez szkoły baletowej,
jedynie po tańcach ludowych. Znaczyło to
dla mnie bardzo dużo i na pewno dodało mi
skrzydeł, poczucia wartości. Wspaniały czas,
cudowny pod względem ludzkim, pod względem przygód, intensywności. Pracowaliśmy
z cudownym choreografem z Nowego Jorku.
Kiedy wróciłam z Niemiec, postanowiłam
zawierzyć losowi. Miałam pomysł, byłam dowartościowana po rocznej pracy z fantastycznymi ludźmi, a przede wszystkim zrobiłam
ogromny postęp, jeśli chodzi o taniec. To było
niesamowite, bo wtedy poczułam, że ostatni
raz powinnam zawalczyć o szkołę teatralną.
Był we mnie niespotykany wcześniej spokój
dotyczący przyszłości i wtedy złożyłam dokumenty do Krakowa.

I to był strzał w dziesiątkę.

Dokładnie. Dostałam się za pierwszym razem, mając 23 lata, będąc już dosyć dojrzałą
przyszłą aktorką w porównaniu do moich kolegów. Niektórzy z nich dostali się do szkół od
razu po maturze, więc dzieliły nas jakieś cztery lata. Ja stwierdziłam, że tak po prostu musiało być. Może właśnie przez ten wewnętrzny spokój, przez to doświadczenie musicalu
i naukę mogłam podejść do egzaminów na
PWST w Krakowie. To był najlepszy czas, kiedy mogłam się tam znaleźć. Z perspektywy
widzę, że jakoś się to wszystko ułożyło.
Wszystko jest gdzieś zapisane. Gdybyś
dostała się do szkoły teatralnej
w Warszawie, nie ruszyłabyś w taneczny
tour, nie nabrałabyś doświadczenia. Kiedy
skończyłaś szkołę teatralną, to zdaje
się, że profesor Jan Peszek powiedział
bardzo ważne zdanie, które trochę mi się
kłóci z tym, czego uczycie się na studiach.
Aktorzy grają głównie emocjami, a Jan
Peszek powiedział, że musicie się uzbroić
w grubą warstwę pancerza. Przecież jedno
wyklucza drugie.

Jeszcze jego słowa, że trzeba mieć twardy
tyłek, mimo wszystko. On nam bardzo często to powtarzał, że to jest świat piranii i rekinów i żeby z jednej strony pielęgnować tę
wrażliwość i dziecko w sobie, żeby cały czas
mieć otwartość i ciekawość świata i tego, co
nas otacza, z drugiej strony trzeba się naprawdę uzbroić w pancerz, żeby nie zostać
skrzywdzonym. Nie znam odpowiedzi na
to pytanie, jak to się łączy, i myślę, że nie
ma takiej odpowiedzi. To wszystko zależy
od tego, w jakim momencie życia jesteśmy,
jaka jest nasza struktura, czy pewne sytuacje mogą po nas spłynąć albo przestoje,
które się zdarzają w naszym zawodzie. To
bardzo trudne. Nagle telefon nie dzwoni
i tego czasu masz tak dużo, że na początku
nie wiesz co z nim zrobić. Poukładać sobie
to wszystko wcale nie jest łatwo.
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O C Z Y W I Ś C I E W S Y T UAC JAC H, K I EDY
J E S T E Ś ROK DA L E J W S WOJ E J K A R I ER Z E ,
PEW N E R Z E C Z Y S I Ę Z M I E N I A JĄ , N I E M A
TA K I E J I N T E N S Y W NO Ś C I, A L B O DZ I E J E
S I Ę C O Ś, C O J E S T N I E P O T WOJ E J M YŚ L I.
Jednak mam wrażenie, że masz dużo
szczęścia do ciekawych ról. W „Chce się
żyć” na jednym planie z Maciejem Pieprzycą
i Dawidem Ogrodnikiem, z całą wspaniałą
obsadą. Z Barbarą Sass, Twój debiut, za
którego dostałaś Złotego Lwa podczas
festiwalu w Gdyni. Kolejne odsłony Twojej
kariery to pasmo sukcesów. Chyba nie ma
na co narzekać? Myślę sobie, że urodziłaś
się pod szczęśliwą gwiazdą.

Dziękuję, że tak to widzisz. Oczywiście,
bardzo to doceniam i naprawdę jestem nie-

zmiernie wdzięczna losowi za sytuacje, które
miały miejsce. Masz rację, miałam ogromne
szczęście. Oczywiście w sytuacjach, kiedy
jesteś rok dalej w swojej karierze, pewne
rzeczy się zmieniają, nie ma takiej intensywności, albo dzieje się coś, co jest nie po
twojej myśli. Wydaje ci się wtedy, że coś ci
umyka, np. castingi, na które bardzo chciałabyś dostać zaproszenie. Zależy ci na nich,
bo wiesz, że masz w sobie takie pokłady
emocjonalne, czujesz, że naprawdę do tej
roli pasujesz. W takich momentach trudno

PRIMABALERINA POLSKIEGO KINA

ci tekst. A tutaj było tak profesjonalne, że
ja wyjeżdżając z tego castingu, myślałam
tylko o tym, jaki był wspaniały. Wiedziałam,
że będzie tam dużo ról kobiecych i myślałam o tym, że fajnie będzie zagrać u Barbary
Sass, cokolwiek. Marzyłam, żeby w ogóle
tam być. Na castingu roztaczała aurę spokoju, opanowania, wiedzy. Wiedziała, do czego
dąży, wiedziała, co chce od nas uzyskać, już
na etapie tego castingu.
Cudowny komfort. Ale dla równowagi,
powiedzmy o castingu, który był dla
Ciebie najgorszy? Np. casting do „Chce się
żyć” zdawał się nie mieć końca. Maciej
Pieprzyca długo wybierał aktorów, z którymi chciał pracować.

przypomnieć sobie sukcesy, wtedy się myśli
inaczej. Czasem jest tak, że super się zaczyna
i niespodziewanie kończy. Na tym też polega
życie, nie wszystko jest jednostajne. To są
pewnie oczywistości, ale trzeba się do tego
ustosunkować z jakimś spokojem.
Kiedyś powiedziałaś, że aktorstwo jest tu
i teraz, to jest taki zawód, w którym musisz się skupić na tym, co jest tu i teraz,
bo inaczej można zwariować.

Tak, niekiedy muszę z tym walczyć, żeby
jednak być w tym, o czym sama mówiłam.
Ale kiedy to się nie wydarza, to ciężko być
tu i teraz, głowa wyjeżdża w przyszłość czy
przeszłość, pojawiają się sentymenty, lęki
związane z przyszłością. To jest niepewny
zawód. Myślę sobie, że z drugiej strony wiele
jest niepewnych zawodów i żyjemy w takim
świecie, w którym jest masa sytuacji niepewnych. Pewnie dużo osób by powiedziało,
że w wielu przestrzeniach zrobiło się mało
stabilnie. Ale tu jest o tyle niepewne, że nigdy nie wiesz, co będzie dalej, masz projekt,
film, serial, to się kończy i nigdy nie wiesz,
czy będzie druga transza, czy coś się wydarzy zaraz po, a z drugiej strony myślę, że
jest to ciekawe z racji takiego nieosiadania,
tylko życia na energii, która nie pozwala ci
rozkokosić się w życiu, tylko musisz cały
czas myśleć co dalej, próbować wybiegać
w przyszłość i kombinować.

Wracając do tego, co wydarzyło się na początku Twojej kariery, wyobrażam sobie,
że współpraca z Barbarą Sass musiała być
niesamowita. Jak się układała współpraca
z tą wielką polską reżyserką?

Mówią o niej, że to jest reżyserka kina kobiecego i to jest w punkt. Ona szalenie potrafi
prowadzić kobiety i role kobiece. Ja czułam
się absolutnie zaopiekowana na tym planie,
a byłam na maksa zestresowana. Ciekawe,
to taka historia, że ja nie do końca wierzyłam, że dostałam tę rolę. Poszłam na casting
i dotąd to był jeden z najlepszych castingów,
w jakich brałam udział. Dostałyśmy habity,
była pełna charakteryzacja. Zazwyczaj tego
nie ma na etapie zdjęć, czasem nawet nie ma
partnera, tylko reżyser castingu podrzuca

Nie był to najgorszy casting, ale faktycznie
był bardzo długi. Fajnie, jak to się dzieje
w miarę szybko, bo wiesz, na czym stoisz.
Możesz się z tym zmierzyć, a tu faktycznie
było tak, że niby tak, a potem znowu nie.
Przez głowę przechodzą różne myśli, np.:
Ludzie podejmijcie decyzję, nie trzymajcie
mnie dłużej w niepewności! Maćkowi bardzo zależało na tym filmie, to była delikatna historia, tematyka. Nie dziwię się, miał
do tego prawo, żeby ten proces był taki
długi, żeby się upewnić w swoim wyborze.
I myślę, że to miało sens, że akurat w tym
przypadku tak długo trwało.
Musiałaś wrócić z wakacji, żeby wyrobić się
na ostatni casting.

To prawda.
Ale wróciłaś z emocjami, które nie pasowały do klimatu filmu?

Tak, to w ogóle było ciekawe, że ja byłam
totalnie gdzie indziej. Witaminy, słońce, relaks – wszystko się zgadzało, totalny reset,
i na drugi dzień po przylocie każą mi wchodzić w najmroczniejsze meandry natury
ludzkiej, emocji. Maciek potem do mnie zadzwonił i powiedział, że moja próba była za
jasna, promieniowałam, a tu chodziło o inne

PO SZ Ł A M NA C A STI NG
I DO TĄ D T O BY Ł J EDE N
Z NA J LEPSZ YCH C A STI NG ÓW,
W JA K ICH BR A Ł A M U DZ I A Ł.
DO STA ŁYŚM Y H A BIT Y, BY Ł A
PE Ł NA CH A R A KTERYZAC JA.
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W YC HODZ Ę Z Z A Ł OŻ E N I A ,
Ż E JA K C O Ś M A PR Z YJ Ś Ć,
T O S I Ę W Y DA R Z Y, I J E Ś L I
M A M M I E Ć JA K I E Ś
P O Ł ĄC Z E N I E Z AWOD OW E Z E
WS C HODE M, T O C U D OW N I E .
emocje. Produkcja dała mi tydzień. Polska
zima zrobiła swoje, mogłam w sobie znaleźć
te przestrzenie, o które chodziło reżyserowi.

wie patrzę sobie na to, co się dzieje dokoła
mnie i chyba to jest najlepszy stosunek do
zawodu i zdrowe podejście.

Kasiu, powiedzmy jeszcze o Twoich
marzeniach. Wiem, że chciałabyś bardziej
zaprzyjaźnić się z filmem, choć np. w serialach bardzo dobrze się Ciebie ogląda.
Masz taką urodę, że można pokazać Cię
w odsłonie kobiet lat 40. XX wieku, 50.
Szykuje się jakiś plan filmowy?

Czekać – to prośba do Ciebie. Dzwonić
do Kasi z propozycjami filmowymi – to
prośba do Państwa, którzy nas oglądają. Czy jest w życiu aktorki, miejsce na
dziecko? Kiedy to miejsce i odpowiedni
czas przychodzą?

Z tymi marzeniami jest tak, że co jest ciekawe, zazwyczaj chce się tego i marzy się
o tym, czego się nie ma. Faktycznie nie miałam przez jakiś czas kina, to się wydarzało,
ale w mniejszym nasileniu. Jeśli chodzi o seriale, to daje mi to oczywiście jakąś stabilizację i cieszę się, że te seriale są różnorodne.
Gram w serialach, w których można poszaleć epokowo, z charakteryzacją, pracą nad
rolą i to jest cudowne.
Teatr też Cię kocha. „Frankenstein”
w Teatrze Syrena, Teatr Polski
w Warszawie, krakowska scena teatralna.
Zawodowo jednak ciągnie Cię bardziej na
Wschód niż na Zachód, to niecodzienne.

Starałam się swego czasu, żeby powalczyć
o role na wschodnich planach filmowych.
Wysyłałam swoje demo i zdjęcia na castingi,
a wszystko dlatego, że gdy byłam na czwartym roku w Szkole Teatralnej, to wybrano
mnie ze zdjęcia do jednego z seriali rosyjsko-ukraińskich i jeździłam co jakiś czas do
Kijowa. Miałam 25 dni zdjęciowych. Grałam
po polsku, bo grałam Polkę. Podobała mi się
ich plan filmowy, ten etos pracy, poszanowanie dla artystów, dla aktorów, dyscyplina. Wtedy pomyślałam, że super byłoby iść
dalej w tym kierunku. Jedyną przeszkodą
była nieznajomość języka. Zaczęłam się
uczyć rosyjskiego. Wychodzę z założenia,
że jak coś ma przyjść, to się wydarzy, i jeśli
mam mieć jakieś połączenie zawodowe ze
Wschodem, to cudownie. Natomiast cierpli-

Myślę, że dla kobiety jest to ważne doświadczenie i abstrahując od tego, czym się zajmujemy, fajnie jest znaleźć ten czas i przestrzeń,
żeby doświadczyć macierzyństwa i dopilnować, żeby pojawił się w odpowiednim czasie.
Zdrowe podejście do zawodu, to lubię.
Uwielbiam Cię! Życzę Ci powodzenia i dużo
wielopłaszczyznowych ról. À propos, w jakim filmie zobaczymy Cię od marca?

Zapraszam serdecznie na film „Dzień czekolady”, w reżyserii Jacka Bławuta Juniora.
To kino familijne, gram tam matkę, po raz
pierwszy w życiu. Myślę, że jest to kino przyjemne i z fajnymi treściami. Ocieramy się
np. o temat śmierci, odchodzenia, straty.
Polecam z całego serca.
Trzymam za Ciebie kciuki.

Dziękuję bardzo.
ENGLISH

PRIMABALERINA OF POLISH CINEMA
Filigree, but with a firm handshake. Externally
and internally beautiful. Delicate and strong at
the same time, this is what the profession she
chose demands. She knows what she wants –
she achieves her goals step by step. She enjoys
successes. She was supposed to be a prima
ballerina, but she became an actress. Today
she does not regret it, because acting gives
her a substitute of childhood dreams and much
more than she wanted. She goes against the
tide. When everyone dreams about Hollywood,

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

she wants to play in the east. Katarzyna
Zawadzka – an actress with a face that cannot
be forgotten.

As the television is lying, and we are all for
the truth here at Anywhere.pl, I have a request, stand up for a moment, please. How
many centimeters tall are you?

Without any lies, 164 centimeters.
And there are heels on your feet. I started
this interview that way for a reason. You do

PRIMABALERINA POLSKIEGO KINA

not need to be tall in the acting profession,
but you decided to pursue acting later. First
you took part in the Miss Poland competition. What attracted you in this direction?

I was raised in a small town, I was born in
Kołobrzeg, but from the age of seven we lived
near Kołobrzeg. So I was eager for adventures,
a great world, I wanted to experience different
things. Not much happened in my town, and
when something happened, I liked to participate in it. I think that towards the beauty pageant I was pushed by curiosity about what it is

and what it is all about and the desire to experience a fun adventure. I guess that's what it was
about. Let's agree, my height is more desirable
in movies, in front of a camera, not necessarily
on a catwalk. Despite this, I reached to the
final of the competition. Thanks to that I traveled a little, I went, for example, to the Canary
Islands. It was a great adventure.
Fortunately, modeling has not drawn you in.

I remember exactly how they announced
the sponsors and awards in the competi-

tion. There were several trips, and I dreamed
of trips, I was hungry for all of that. It was an
incentive to take part in the beauty pageant.
Perhaps it is thanks to this that the passion, which you continue to this day, was
born,. You like visiting interesting corners of
the world, beautiful places.

I come from a home where it was not always
possible to afford these things, so I mobilized
myself to participate in various competitions. One of them was a beauty pageant,
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another one – reciting. I won several trips,
including one to Sweden. In addition, for 14
years I danced in a folk dance group, with
which every year we went to performance in
Denmark, France and Germany. It gave me
the opportunity to travel, explore the world,
broaden my horizons. I think that I have
always had the desire to make my life look
like this. Now, whenever time allows, I try to
travel a lot. It gives me a powerful reset, a huge
distance from everything and it broadens my
consciousness.
Where did a girl in the vicinity of
Kołobrzeg want to study at the
National Academy of Theatre Arts in
Kraków. By a miraculous twist of fate,
you've come to a strong year. You studied, among others with Dawid Ogrodnik
and Mateusz Kościukiewicz.

In fact, a good bunch has been there. Huge
talents and a lot of luck that we could work
together. This is a very interesting story,
because I was not thinking about acting. As
I remember myself as a child, or at a later
stage, because I was dancing in a folk band,
my biggest dream was dancing. I saw myself
as a ballet dancer through the eyes of my
imagination. I wanted to be that. I remember several situations in which I could tell
my parents that I regret that I was not born
in Russia. If I was born in Russia, I would
definitely be sent to the ballet school by my
parents, because that's the most common
thing going on there. Dance was a part of me,
a dream, something in which I saw the future, and in this future, I saw myself. Reality
has verified dreams, because sending me to
a ballet school was not so obvious. The closest one was in Poznań. I did not go there, but
the theme of the dance kept changing, I was
molding my parents constantly. My dad had
his own cabaret group, he went on various
auditions. On one of his trips he met Halina
Puc, a choreographer and the head of the Folk
Song and Dance Ensemble in Kołobrzeg. I remember that once I went with my father for
such an audition and I was totally blown
away, fallen in love with what I have seen,
because I have seen a Ukrainian dance, socalled Hopak. The element of this music, the
energy that flowed from this dance, charmed
me, I was very impressed. I did not give my
parents a break. Finally, at the age of 7 my
dad took me to the first lesson and I stayed
in the team for the next 14 years. Later, I did
not have an idea. I knew that I wanted to do
artistic work, I wanted to dance, I wanted
to have the contact with the stage, but I also
knew that I couldn’t associate this profession
with it because I had no foundation, that is
education from ballet school. Without it, I de-

cided to find a dance substitute and I thought
about the theater school. Dance, movement,
contact with the body, and body awareness
are inscribed in this profession.
Yes, you are learning this at various stages
of the theater school.

I felt that I could become an actress, that this
profession would give me what I dreamed
about and many other spaces that I met when
I was in the theater school. I decided to go to
this school, which was not obvious, because
I got there at the age of 23. It is easy to count
that my trials and efforts lasted for some time.
And how many of them were there?

I tried to get in twice to Warsaw and never
even went through the first stage here.
Seriously? Who mended you?

I do not know. I do not remember much about
these exams, I was so stressed. I imagined and
I felt deeply that Warsaw would be the final
destination, that I wanted to be here, so I am
after an economic technical school.
Can you count? Great (laughs).

Let's say when it's needed, it's useful
(laughs). I was a behind year, because it lasted 5 years and it happened that when after
the technical school I was determined that
I would be going to a theater school, I was a little confused by the deadlines and did not have
time to submit the paperwork.
Poor thing.

I was beaten up, apparently it was supposed
to be that way. And of course, I dreamed of
Warsaw and only Warsaw. I knew that I would
finish this technical school and want to go to
the capital. But I did not submit my papers to
the Theater Academy in time, so I found a private school. In a private school of Machulski,
I have been for two years, and in the meantime I have been re-enrolling to the theater
school one more time. My desire was so strong
that it was not constructive but burning. I do
not remember many of these exams, only that
you enter the exam, the committee sits, someone offers a glass of water. I remember taking
this water and my hand trembling sharply.
I think they are used to it. They are used
to the nerves of young, future actors.

I think they are. I do not remember exactly what happened later, I was so stressed
out. It was an unimaginable, huge level of
stress. I failed. So I continued my studies at
the Machulski school and after a year I decided to go to the theater school again. I passed
to Lódź, so I went through three stages of
exams, but I did not get in again. And it really

was great, because one fine day, when I was
at Machulski's class, I was passing a display
case in which there were various kinds of announcements. I saw an announcement that
the ballet school in Warsaw was organizing
a casting for the "Dirty Dancing" musical in
Germany. They reported that this was a contract for almost a year. You had to leave and
first, you were there on the spot for a period
of two months for rehearsals, and then there
would be a tour around Germany, Austria and
Switzerland. I am a generation that grew up
on Dirty Dancing, it was one of my favorite
movies, I've seen it many times. I decided to
go to the casting. I got into this musical. The
group of dancers consisted of five men, five
women and they were mainly people who
finished ballet schools and ballroom dancers. I was the only folk dancer there, so I felt
a bit like in a fairy tale at first, but this was one
of my most important life experiences. And it
was a dream come true.
Combining one with the other, acting
with dance.

Yes. I think it was the biggest thing I could
do without a ballet school, only with folk
dance. It meant a lot to me and it definitely
gave me wings, a sense of value. A wonderful
time, wonderful in human terms, in terms
of adventures and intensity. We worked with
a wonderful choreographer from New York
City. When I came back from Germany, I decided to trust the fate. I had an idea, I was
appreciated after a year of working with
fantastic people, and above all I made a huge
progress when it comes to dancing. It was
amazing, because then I felt that for last time
I should fight for the theater school. There was
an unprecedented calm about the future and
then I submitted my documents to Kraków.
And it was a hit.

Exactly. I got in the first time at the age of
23, being quite a mature future actress compared to my colleagues. Some of them went to
school immediately after graduation, so there
was about a four year difference between
us. I considered that was just how it had to
be. Maybe it was because of this inner peace,
because the experience of the musical and
learning new things that I could take exams
at the PWST in Kraków. It was the best time
I could be there at. From the perspective I see
that it all sorted out well.
Everything is written somewhere. If you
were going to a theater school in Warsaw,
you would not go on a dance tour, you
would not get that experience. When
you finished the theater school, it seems
that Professor Jan Peszek said a very
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important sentence that is a bit at odds with what
you learn during your studies. Actors play mainly
emotions, and Jan Peszek said that you must arm
yourself with a thick layer of armor. After all, one
excludes the other.

Also his words that after all you must have a thick
skin. He often told us that this is the world of piranhas
and sharks and that on one hand, to cultivate this sensitivity and the child in itself, to stay open and curious
about the world and what surrounds us all the time, on
the other hand you really need to arm yourself with an
armor so that you will not be harmed. I do not know the
answer to this question, how it connects, and I think
that there is no answer to that. It all depends on the
moment in which we are living, what our structure is,
whether certain situations can come after us or the
downtimes that happen in our profession. It is very
hard. Suddenly, the phone does not ring and you have
so much time that in the beginning you do not know
what to do with it. It's not easy to sort it all out.
However, I have the impression that you have a lot of
luck for interesting roles. In „Chce się żyć" in one plan
with Maciej Pieprzyca and Dawid Ogrodnik, with all the
great cast. With Barbara Sass, your debut for which
you received the Golden Lion during The Gdynia Film
Festival. The next steps of your career are a series of
successes. I guess you cannot complain? I think you
were born under a lucky star.

Thank you that you see it that way. Of course, I appreciate it very much and I am very grateful to the fate for
the situations that have taken place. You're right, I was
very lucky. Of course, in situations when you are a year
further in your career, certain things change, there is
no such intensity, or something that is not your way is
happening. It seems to you that something is missing,
for example, castings, to which you would like to get an
invitation. You care about them, because you know that
you have such emotional layers, you feel that you really
fit into this role. At such times it is difficult to remember
successes, then you think differently. Sometimes it is
so that the starts in a great way and ends unexpectedly. Life is also that not everything is monotonous. These
are probably obvious, but you have to deal with it with
some calmness.
Once you said that acting is here and now, it is a profession in which you have to focus on what is here
and now, because otherwise you can go crazy.

Yes, sometimes I have to fight it, but to be in what I was
talking about. But when it does not happen, it's hard to be
here and now, the head goes into the future or the past,
there are sentiments, and fears connected with the future. This is an uncertain occupation. I think on the other
hand, there are many uncertain jobs and we live in a world
where there are a lot of uncertain situations. Probably a lot
of people would say that in many spaces it has become unstable. But it is so uncertain here that you never know what
will happen next, you have a project, a movie, a series, it
ends and you never know if there will be a second part, or
something will happen right after that, and on the other
hand, I think it is interesting because of not having it, just

a life of energy that does not allow you to bend in life,
but you have to think about what to do next, try to look
ahead and combine.
Coming back to what happened at the beginning of
your career, I imagine that cooperation with Barbara
Sass must have been amazing. How was working with
this great Polish director?

They say about her that she is the director of the women's cinema and that is the point. She can lead women and female roles madly. I felt absolutely taken
care of on this set, and I was stressed out to the maximum. Interesting, this is a story that I did not quite
believe that I got this role. I went to the casting and
until now it was one of the best castings I participated
in. We got habits, it was full of makeup. Usually, this
is not at the stage of photos, sometimes even there is
no partner, only the casting director tosses you the
text. And here it was so professional that when I left
this audition, I was just thinking about how wonderful
it was. I knew there would be a lot of female roles and
I thought it would be fun to play Barbara Sass, whatever. I dreamed of being there at least. At the casting she
gave an aura of calm, self-control and knowledge. She
knew what she wanted, she knew what she wanted to
get from us, already at the stage of the casting.
Wonderful comfort. But for balance, let's talk about
the casting that was the worst for you? For example,
the casting for „Chce się żyć” seemed to have no
end. It took Maciej Pieprzyca long to choose the actors
with whom he wanted to work.

It was not the worst casting, but it was actually very
long. It's nice how it happens fairly quickly, because
you know where you stand. You can face it, and there
it was that it was like that and then again not. Different
thoughts go through your head, e.g.: People make a decision, do not hold me in the uncertainty anymore! Maciek
was very concerned about this film, it was a delicate
story, subject matter. I am not surprised, he had the
right to make this process so long to be sure of his
choice. And I think it made sense that it happened for
so long in this case.
You had to come back from vacation to make it for
the last casting.

It is true.
But you came back with emotions that did not match
the climate of the movie?

Yes, it was interesting that I was totally elsewhere. Vitamins,
sun, relaxation – all agreed, a total reset, and the second
day after arrival they make me enter the darkest meanders of human nature, emotions. Maciek then called me
and said that my attempt was too bright, I radiated, and
here it was about other emotions. The production gave me
a week. The Polish winter did itself, I could find the spaces
that the director wanted.
Kasia, let's also mention your dreams. I know that you
would like to make friends with movies, though, for
example, in the series it’s very good to watch act. You
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have such a beauty that you can show as
a woman from the 1940s, 50s. Is a movie
set being prepared?

Interestingly, with these dreams it is like
that that you usually want to and dream
about what you do not have. In fact, I did
not have a movie theater for a while, it happened, but in a lesser intensity. As for the
series, it certainly gives me some stabilization and I am glad that these series are
diverse. I play series in which you can revel
in an epoch, with make-up, work on the role
and this is wonderful.
Theater also loves you. "Frankenstein"
at the Syrena Theater, Polish
Theater in Warsaw, Krakow theatrical
stage. Professionally, however, it pulls
you more to the East than to the West,
it is unusual.

I've tried to fight for roles on the eastern film
sets. I sent my demo and photos for castings,

and all because when I was in the fourth year
at the Theater School, I was chosen from
a photo for one of the Russian-Ukrainian
series and I traveled to Kiev from time to
time. I had 25 shooting days. I played a Pole
because I played in Polish. I liked their film
set, the work ethos, respect for artists, for
actors, the discipline. Then I thought it
would be great to go further in this direction. The only obstacle was the ignorance
of language. I started learning Russian. I assume that if something is to come, it will
happen, and if I am to have a professional connection with the East, it is going to
be wonderful. However, I patiently look at
what is happening around me and I think
this is the best attitude to the profession and
a healthy attitude.
Wait – it's a request to you. Call Kasia
with movie proposals – it's a request to
you who watch us. Is there a place for

a child an actress’s life? When does this
right place and time come?

I think it is an important experience for
a woman and apart from what we do, it's
great to find the time and space to experience motherhood and make sure that it
appears in a timely manner.
A healthy approach to the profession,
I like it. I adore you! I wish you good luck
and a lot of multi-faceted roles. And in
what film will we see you from March?

I invite you to the „Dzień czekolady” movie, directed by Jacek Bławut Junior. It's
a family movie, and for the first time in my
life I’m a mother. I think it is pleasant and
with a great content. We touch, for example, the subject of death, departure, and
loss. I recommend it with all my heart.
I keep my fingers crossed for you.

Thank you very much.
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Waleczni to rzetelna, rzemieślnicza, czysta przyjemność czerpiąca garściami ze spuścizny superbohaterskich opowieści. Nie jest
to może szczyt intelektualnych igraszek, ale
jako wczasy dla mózgu sprawdza się doskonale, pojąc ładnymi rysunkami i wartką akcją.
ENGLISH

SUPERHERO HOTCHPOTCH
There are various forms of entertainment, but

S U P E R B O H AT E R S K I

MISZMASZ

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

K

ażdemu służy inna rozrywka, choć według słownika PWN cel jest wspólny:
relaks i odprężenie. Czasem po ciężkim dniu trudno zmusić głowę do większego
wysiłku, wtedy na ratunek przychodzi nam
Pulpa! Kto z nas nie lubi się odmóżdżyć, zatracić w wirze bezrefleksyjnej akcji doprawionej szczyptą nie do końca sensownej fabuły?
Pulpa, choć początkowo w kulturze kojarzyła się z mało ambitną i tandetną rozrywką, z biegiem lat znalazła swoich entuzjastów,
a także mistrzów wnoszących ją na inny poziom. Samo tłumaczenie na język polski daje
niezwykle przyjemny efekt pod postacią słowa „miazga”. Miazga jednak bywa mieszanką wielu składników i tym tropem wyruszyli
twórcy, bez kompleksów łącząc kulturę wysoką z potrzebą zaspokajania popularnych

gustów. Dzięki szturmującemu nasz rynek
wydawnictwu KBOOM dostajemy klucz do
skarbca wypełnionego pulpą największej jakości: komiksów spod znaku Valiant Comics.
Na pierwszy ogień zaprezentowano nam
Walecznych, zamkniętą historię pokrótce
wprowadzającą w barwny świat uniwersum
Valianta. W sposób typowy dla opowieści superhero otrzymujemy rzeczywistość podobną do naszej, różniącą się jedynie obecnością jednostek o nadprzyrodzonych siłach,
kosmitów, mitycznych postaci, potworów –
wszystkiego, co jest dziwne, a nawet tak dziwne, że nigdy byście o tym nie pomyśleli. W naszej opowieści na szali postawiono przyszłość
Ziemi, od zarania dziejów Wojownik toczy bój
z Nieśmiertelnym Wrogiem. Cykliczne starcie za każdym razem kończy się porażką sił
dobra, co zatapia planetę w chaosie i ciemności. Tym razem ma być jednak inaczej, dobro
postanowiło zebrać najpotężniejszych bohaterów, by odwrócić przeznaczenie.
Jak widać, fabuła nie poraża oryginalnością, a raczej eksploatuje dobrze znane wątki.
W tym momencie spotkało mnie pierwsze
zaskoczenie – wtórność i nieoryginalność
całego przedsięwzięcia jest w pełni świadoma. Waleczni nie próbują być czymś ponad
lekką i przyjemną odskocznią od codzienności. Twórcy Jeff Lemire i Matt Kindt mieli za
zadanie przede wszystkim na łamach dość
zwięzłej historii umieścić pełno bohaterów,
nie tracąc przy tym spójności fabuły. Do tego
rysownicy Paolo Rivera i Joe Rivera stworzyli
niezwykle estetyczne kadry, które momentami przypominają wysmakowane plakaty.
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according to the dictionary, the goal stays the
same: to relax and have fun. It’s sometimes
hard to make intellectual effort after hard
day's work. On days like these, Pulpa comes
to the rescue. Who doesn’t like to chill out and
immerse themselves in unreflective action
tinged with not entirely logical plot?
Although at first Pulpa was regarded as
an unambitious and corny pastime, it gained
popularity over time, winning fans and masters who took it to a different level. Its name
comes from the word ‘pulp’, which is a mixture comprised of various elements. Pulpa
successfully combines high culture with satisfying popular tastes. KBOOM Publishing
House, which is now breaking into the market, gives us a key to the treasury full of
top-quality pulp: Valiant Comics.
It starts with the Valiant – a closed story
introducing the colourful Valiant universe.
This superhero story depicts a reality similar to ours, the only difference being that it
is home to individuals with superpowers,
aliens, mythical characters, monsters –
everything that is strange; so strange that
you wouldn’t even think of that. The future
of the Earth is put on the line. The Valiant
has been fighting with the Immortal Enemy
from the dawn of history. The Good loses
this cyclical battle every time, which brings
chaos and darkness to the planet. This time,
however, it is going to be different. The Good
decided to bring together the most powerful
superheroes and turn the fate.
As you can see, the plot isn’t original but
rather employs well-known motifs. But I was
surprised to find out that the imitative and
unoriginal nature of the project is intended. The Valiant doesn't try to be anything but
a light and easy read. Its authors, Jeff Lemire
and Matt Kindt, aimed primarily at placing
plenty of characters in quite a concise story
without losing its coherence. Paolo Rivera
and Joe Rivera, comic book artists, created
fine and aesthetic pictures, some of which
look like sophisticated posters.
The Valiant is a decent, fine pleasure drawing extensively on popular superhero stories. It
might not require high intellectual effort, but its
pretty pictures and thrilling action make it a perfect book to relax.
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JORDANIA
W 5 PRZYSTANKACH
TEKST I ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz
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rólestwo Jordanii jest jednym z najbezpieczniejszych państw wśród krajów arabskich, choć ze
względu na sąsiadów, takich jak Syria czy Arabia
Saudyjska, jest niesłusznie oceniane jako miejsce pełne
zagrożeń dla współczesnego turysty. Cóż za ogromna
pomyłka! Jordania pełna jest uprzejmych i wykształconych ludzi, którzy z ogromną chęcią dzielą się z obcymi
kulturą i obyczajami swojego kraju.

PRZYSTANEK PIERWSZY: AMMAN
I JEGO PANORAMA
Sercem Ammanu jest cytadela, na której wznosi się zbudowana za czasów panowania cesarza Marka Aureliusza
świątynia Herkulesa. Dookoła rozciąga się niesamowity
widok na metropolię – fale białych domów oblewają pobliskie wzniesienia, a między nimi dumnie prezentuje
się amfiteatr mogący zmieścić blisko 6 tysięcy osób. Na
terenie królewskiego kompleksu mieszkalnego znajduje
się 120-metrowy maszt z flagą Jordanii, która powiewa
nad wzgórzami, napawając dumą mieszkańców kraju.
W jednej z ciasnych uliczek w centrum miasta
znajduje się słynna restauracja Hashem (czynna całą
dobę!), w której jada nawet król wraz ze swoją rodziną. Można tu zjeść przepyszny posiłek za zaledwie
kilka dinarów i najeść się nim tak bardzo, że zwiedzanie najciekawszych zakątków miasta będzie musiało
zostać odłożone na kilkanaście minut – z tak pełnym
brzuchem nie da się chodzić!
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PRZYSTANEK DRUGI:
ŚLADAMI ALEKSANDRA
WIELKIEGO
Około 50 km na północ od Ammanu znajduje się miasto Jerash. Założone między
III a IV wiekiem p.n.e. przez Aleksandra
Wielkiego i jego generała Perdikkasa,
kryje w sobie ruiny jednego z najlepiej
zachowanych rzymskich miast z okresu
starożytności. Nie w regionie – na świecie. Ogromne forum owalne, dwa teatry,
liczne łaźnie, hipodrom z widownią na
15 tysięcy osób i niezliczona ilość świątyń sprawiają, że mimo palącego słońca
i wszechobecnego pyłu, niektórzy turyści chodzą wyprostowani i trochę dumni
– zupełnie jak rzymianie, którzy w 63 r.
p.n.e. przyłączyli Jerash i otaczające go
ziemie do rzymskiej prowincji Syrii, a następnie do Decapolis.

PRZYSTANEK TRZECI:
GŁĘBOKA DEPRESJA
Na terenie Jordanii i Izraela znajduje się najniżej położony punkt na naszej planecie
– Morze Martwe. Lustro wody ciągle się
obniża, będąc aktualnie na 422 m p.p.m.
W ciągu ostatnich 40 lat powierzchnia morza zmniejszyła się o blisko 30%, a każdy

kolejny spadek poziomu wody może mieć
w przyszłości katastrofalne skutki.
Morze Martwe słynie ze swojego błota, które jest niczym innym jak glinką pełną minerałów, która odżywia skórę i regeneruje ją, jak żaden inny produkt na świecie. Choć jej zapach
nie należy do najprzyjemniejszych (w końcu
jest to muł odkładający się na brzegu morza),
służy nie tylko do celów kosmetycznych, ale
także leczniczych. Z powodzeniem radzi sobie
z wieloma alergiami, stanami zapalnymi, trądzikiem czy chorobami stawów. Kąpiel w tym
niezwykłym zbiorniku wodnym to nie lada
przeżycie, bo ze względu na wysoką zawartość
soli, nie da się w nim utonąć. Ciepła i bogata
w minerały woda pobudza metabolizm organizmu, oczyszczając go przy okazji z toksyn.
To wszystko brzmi tak pięknie, że gdzieś na
pewno jest haczyk. I niestety jest – na terenie
kraju znajduje się tylko jedna publiczna plaża,
a wstęp na nią kosztuje 20 JOD (około 100 zł).

J O R D A N I A W 5 P R Z Y S TA N K A C H

Morze Martwe, poza cudownymi właściwościami regenerującymi ciało, słynie również z surowego i niedostępnego brzegu,
który bywa czasem bardzo niebezpieczny.
Z daleka łatwo rozpoznać dzikie plaże, ale
żeby się na nie dostać, trzeba zejść ze stromych, pełnych osuwających się kamieni
i błota zboczy, mijając po drodze hałdy śmieci i ostrych przedmiotów. Ponieważ poziom
wody spada obecnie o 1 metr rocznie, spada
również poziom wód gruntowych, które wypłukują podziemne warstwy solanki w pobliżu linii brzegowej. Napływająca słodka
woda rozpuszcza warstwy soli, tworząc podpowierzchniowe wgłębienia, które później
przeradzają się w dziury. Miejsce ich wystąpienia jest niemożliwe do określenia, dlatego
tak niebezpieczne jest chodzenie samotnie
brzegiem Morza Martwego – nowo powstała dziura może mieć zaledwie metr głębokości, ale może mieć również dwadzieścia.

N I E M A O S OBY, KT ÓR E J Z W R A Ż E N I A
NA W I DOK SK A R BC A N I E O T WOR Z Y
SI Ę BUZ I A A Ż DO SA M E J Z I E M I
– TA K JA K BOH ATEROM FI L M U.
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NA TERENIE JORDA NII I IZR AELA
Z NAJDUJE SIĘ NAJ N IŻEJ
POŁOŻON Y PU N KT NA NASZEJ
PLA N ECIE – MOR ZE M A RTW E.
PRZYSTANEK CZWARTY:
KOLEJNY INDIANA JONES
W skalnej dolinie gdzieś pośrodku kraju
znajduje się różowe miasto wykute w skałach. Prowadzi do niego tylko jedna droga – wąwóz Al-Siq. Petra, bo o niej mowa,
to jeden z siedmiu nowych cudów świata,
który po prostu trzeba w życiu zobaczyć.
Gdy błądzi się między wysokimi ścianami
kanionu, a zza kolejnego nudnego zakrętu
wyłania się wreszcie fasada Al Khazneh –
najsłynniejszego budynku w Jordanii – to
każdy na pół minuty staje się prawdziwym
Indianą Jonesem z filmu „Ostatnia krucjata”. Nie ma osoby, której z wrażenia na widok skarbca nie otworzy się buzia aż do samej ziemi – tak jak bohaterom filmu.
Petra była kiedyś stolicą królestwa Nabatejczyków, którzy zamieszkiwali miasto
już od VI w p.n.e. W głąb miasta prowadzi
ulica Fasad, gdzie znajduje się ponad 60
wykutych w skałach domów i grobowców,
wznoszących się obok pięknego, dwukrotnie zniszczonego teatru.
Choć skarbiec jest najbardziej rozpoznawalnym elementem Petry, to Ad Dajr
– Klasztor – jest zwieńczeniem wizyty
w skalnym mieście. Klasztor leży u podnóża wzniesienia Dżabal-Ad-Dajr, a prowadzi
do niego 800 wykutych w skałach schodów.
Można dostać się do niego o własnych siłach lub na grzbiecie maleńkich osiołków,
co nie jest dobrym pomysłem, biorąc pod
uwagę, że trasa pod górę zajmuje godzinę
z licznymi przystankami na zdjęcia.
Na wizytę w Petrze należy poświęcić cały
dzień. Wędrowanie między grobowcami
i świątyniami wykutymi w skałach jest niezwykłym przeżyciem, dlatego o wiele lepiej
zwiedzać miasto na własnych nogach, niż
na czterech cudzych.

PRZYSTANEK PIĄTY: GDZIE
JEST MATT DAMON?
Na południu kraju znajduje się miejsce, które
chyba miało należeć do innej planety. Słynie
z wiatru przemykającego między licznymi
kanionami, z nietypowych formacji skalnych, które stoją samotnie pośrodku piaszczystego obszaru, oraz kolorów, które swoją
intensywnością przywodzą na myśl czwartą

planetę od słońca. Pustynia Wadi Rum dzięki głębokiej, czerwono-pomarańczowej szacie, wielokrotnie brała udział w filmach poświęconych tematyce odkrywania kosmosu.
To właśnie tutaj były kręcone takie hollywoodzkie produkcje jak „Prometeusz”, „Transformers: Zemsta upadłych”, „Czerwona
Planeta” oraz „Marsjanin”, gdzie przystojny
Matt Damon utknął samotnie na czerwonej
pustyni, sadząc ziemniaki i czekając na ratunek. Zamiast sadzonek, których na próżno tu
szukać, można znaleźć miliony gwiazd, które
w bezksiężycową noc świecą nad najpiękniejszą częścią kraju.
Jordania jest wyjątkowym miejscem,
pełnym fascynującej historii, przepysznego
jedzenia i niezwykle gościnnych mieszkańców. Niepowtarzalność narodowych skarbów, takich jak Petra, Góra Nebo czy pustynia Wadi Rum, sprawiają, że wybór tego
kraju na kolejne wakacje nie powinien stać
dłużej pod znakiem zapytania!
ENGLISH

JORDANIE IN 5 STOPS

The Hashemite Kingdom of Jordan is one
of the safest Arab countries, but it is often
unjustly regarded as a dangerous tourist
destination because it borders Syria and
Saudi Arabia. What a big mistake! Jordan
is full of friendly and educated people who
gladly welcome visitors in their country.

STOP NO. 1: AMMAN AND
ITS PANORAMA
The heart of Amman is the Amman Citadel

with the Temple of Hercules built during
the reign of emperor Marcus Aurelius. The
Citadel gives amazing panoramic views of
the metropolis, with rows of white houses,
surrounding hills and an amphitheatre with
seating for up to six thousand people. At the
site of the palatial complex, there is 120-metre pole with a flag of Jordan flying over the
hills, filling people with pride and joy.
On one of narrow streets in the city centre,
you’ll find famous Hashem Restaurant (open
round the clock!), visited even by the king
and his family. The restaurant serves delicious meals at an accessible price. When you
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

eat your fill, sightseeing will have to wait a few
minutes – you can't walk on such a full stomach!

STOP NO. 2: FOLLOWING
THE STEPS OF ALEXANDER
THE GREAT
About 50 kilometres north of Amman,
there is the city of Jerash. It was founded
between the 3rd and the 4th century BC by
Alexander the Great and his general Perdiccas and it boasts the ruins of one of the
best preserved Ancient Roman cities (not
in the region – in the world). A huge oval
forum, two theatres, numerous communal baths, a hippodrome with seating for
up to 15 thousand spectators, and a huge
number of temples make tourists stand
straight and walk proud despite the scorching sun and ever-present dust – just like the
Romans, who annexed Jerash and the surrounding lands to the Roman province of
Syria and later to Decapolis.

STOP NO. 3: DEEP
DEPRESSION
I n the area of Jordan and Israel, there is

the lowest point on the Earth – the Dead
Sea. Its surface level is constantly dropping, at present being 422 m below sea
level. Within the last 40 years, the sea surface has been reduced by about 30%, and
every drop of the surface level can have disastrous consequences in the future.
The Dead Sea is known for its mud – mineral clay, which nourishes and renovates the
skin like any other product in the world. Despite its unpleasant smell (after all, it's mud
accumulated on the shore), it has many applications – not only in cosmetics, but also
in medical treatments. It is used for allergies,
inflammatory conditions, acne and joint disorders. Bathing in the Dead Sea is quite an
experience as because of its high salinity, one
cannot sink in it. The water is warm and rich in
minerals, it boosts metabolism and detoxifies the body. It all sounds so well that there
must be a catch to it somewhere. Well,
there is – there is only one public beach in
the country, and the admission is JOD 20
(about PLN 100).
Besides its miraculous properties regenerating the body, the Dead Sea is also known
for its rough and inaccessible shore, which can
sometimes be dangerous. Wild beaches are
visible from afar, but to get there, one needs
to go down steep slopes with sliding rocks and
mud and pass heaps of garbage and sharp objects. Since the surface level drops by 1 metre
a year, the level of groundwater lowers, too.
Sweet water dissolves buried salt layers, creating subsurface hollows, which later turn
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there on a little donkey, but it isn’t a good idea
given the fact that the journey takes an hour,
including numerous stops for taking pictures.
Sightseeing in Petra is an all-day trip. Walking
among tombs and temples carved out in the
rocks is an incredible experience, so it’s much
better to move on your own legs instead of
someone else’s.

STEP NO. 5: WHERE IS
MATT DAMON?

into holes. It’s impossible to determine their
location, which makes walking alone by the
shore so dangerous – a newly-formed hole
may be one metre deep, but it can also be
twenty metres deep as well.

STEP NO. 4: BE INDIANA
JONES
Somewhere in the middle of the country, in
a rocky valley, there is a pink city carved out
in the rocks. There is only one entrance to the
city – through the Siq Gorge. Petra is one of
the new seven wonders of the world, which you
simply can't pass up. Walking among the high
walls of the canyon, you will see the front of Al
Khazneh – the best known building in Jordan

– and for half a minute, you will feel like real Indiana Jones of+ ‘The Last Crusade’. The sight
of the treasury will make your jaw drop – just
like it did in the film.
Petra once was the capital of the Kingdom
of Nabataeans, who lived in the city from the
6th century BC. On the Street of Facades,
which leads to the city centre, you will find
over 60 houses and tombs carved out in rocks
and a beautiful theatre building, which has
been damaged twice. Although the Treasury
is the most recognisable site in Petra, the icing on the cake is Ad Deir – the Monastery. It
is situated at the foot of Jabal al-Deir Mount.
To get to the top, you need to climb up 800
stairs carved out in the rocks. You can also get

In the south of the country, there is a place
which looks like it’s on another planet. It is
renowned for the wind blowing among canyons, unusual rock formations standing alone
in the middle of the sandy area, and intensive
colours, which make you think of the fourth
planet from the Sun. Because of its intense
red and orange colours, Wadi Rum Desert has
appeared in many films about the space. It
was the set of a number of Hollywood productions, such as ‘Prometheus’, ‘Transformers:
Revenge of the Fallen’, ‘Red Planet’ and ‘The
Martian’, in which handsome Matt Damon got
stuck alone on the red desert, planting potatoes and waiting to be saved. Instead of crops,
which you won't find here, you will see millions of stars shining over the most beautiful part of the country on a moonless night.
Jordan is a special place with fascinating
history, delicious food, and friendly and welcoming people. The uniqueness of its treasures, such as Petra, Mount Nebo and Wadi
Rum Desert, makes it a perfect holiday destination. Come see for yourself!
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NIE POTRAFIĘ
RAFAŁ
BRYNDAL
Satyryk, autor tekstów
(Kobranocka, Atrakcyjny Kazimierz
i Cyganie), dziennikarz (Radio Zet, Gazeta
Wyborcza, Przekrój, Zwierciadło, Pani,
Twój Styl, Machina, Bluszcz, Chimery),
twórca zespołów kabaretowych, sztuk
teatralnych oraz scenariuszy seriali.
Pasjonat jazzu, golfa i hokeja.

N

ie potrafię. Gapił się w pusty ekran swojego
laptopa i powtarzał na głos w nieskończoność
te dwa słowa. Nie potrafię, nie potrafię. Napisał tylko tyle... „Nie potrafię”, trafiając precyzyjnie
w odpowiednie litery na klawiaturze. Czcionka była adekwatna do wielkości problemu, z jakim od pewnego czasu się zmagał. Nie potrafił ułożyć sobie w głowie
tego, o czym by chciał napisać. Przyzwyczaił się do
tego, że nieustannie miał coś na myśli. Do tej pory zawsze coś mu chodziło po głowie i potrzebował tylko
czasu, by odpowiednio to wyrazić. Wystarczyło pierwsze zdanie, by wpaść w trans i składając słowo za słowem tworzyć lepsze lub gorsze historie. Teraz nie było
go stać nawet na pierwszą literę. O całym zdaniu mógł
tylko pomarzyć. Do tej pory nie zdarzyła mu się taka
twórcza niemoc. Był przerażony.
Pustka w głowie była nie do zniesienia. Nic go nie
interesowało, nic go nie podniecało i nic nie było na
tyle ważne, by o tym od razu cokolwiek pisać. Miał
kłopoty nawet z wypełnieniem ankiety zadowolenia
w banku. Cholerną trudność sprawiało mu napisanie
kilku słów na kartce świątecznej.
Wszystko wydawało mu się beznadziejne. Nawet jego nazwisko budziło w nim niechęć. Nic nie było warte tego,
by chciał na to poświęcić choć chwilę, nie mówiąc już
o drugim śniadaniu. Był nijaki. Bez werwy. Bez animuszu. Był zerem. Przestał odczuwać cokolwiek. Ten
stan budził niepokój.
Żył z tego, co napisze. Czasami było coś takiego,
że dech zapierało, ale najczęściej odwalał fuchy. Slo-

gany, krótkie teksty na zadany temat, scenariusze
filmów reklamowych, dowcipy na zamówienie, rymowanki. Wszystko brał jak leci. Odwalał pracę bez zastanawiania się, czy to się komuś spodoba, czy nie.
Najważniejsze by można było fakturę wystawić...
Do pracy podchodził na luzie. Robił, to co czuł,
i rzadko się mylił. Był profesjonalistą. Nigdy nie czekał na wenę. Siadał, pisał, a potem dowiadywał się po
stanie konta w banku, czy to, co robi, podoba się innym.
Teraz wszystko się skończyło. Tak jakby zamarzł
w wiecznej zmarzlinie albo zastygł zalany przez gąbczastą lawę wypływającą z wulkanu niemocy. Ten
kryzys miał głębszy kontekst.
Do niedawna miał bardzo ironiczne podejście do
życia. Bez przerwy pojawiało się coś, z czego żartował. Sarkastyczne komentarze regularnie trafiały na
jego wszystkie możliwe profile w społecznościowych
portalach. Teraz zamieszczał tam głównie smutne
czarno-białe zdjęcia z brzydkich podwórek. Te przepełnione śmieciami pojemniki, dziurawe mury z odpadającym tynkiem, nieudane bazgroły, które trudno
nazwać graffiti. Jedynie takie obrazy wzbudzały teraz
jakiekolwiek jego zainteresowanie.
Kiedyś był królem życia. W towarzystwie rozkwitał.
Nie było imprezy w mieście, która mogła się odbyć
bez niego. To napędzało jego świat. Nie było nocy
bez przygód.
Od pewnego czasu jednak to wszystko wygasło.
Ogień się przestał palić w kominku, który rozgrzewał
jego namiętności. Czuł się jak wyciśnięta z życiodajnej pasty tubka. Teraz pozostało tylko wspomnienie
po tym, co minęło. Nie miał jednak tych wspomnień
opisywać, bo wydawały się beznadziejne jak polityka
czy religia.
Był wydmuszką. Czuł się jak futerał bez instrumentu.
Udawał tylko, że przejawia jakieś zainteresowania tym, co
robi. Starał się bardzo i nic nie wychodziło na tyle, by choć
przez moment sprawiało mu to przyjemność.
Nie potrafię – zabrzmiało jak wołanie o pomoc, jak
alarm podczas burzy śnieżnej, jak nieudany seks z atrakcyjną dziewczyną, o której się marzyło przez lata.
Długo się zastanawiał, skąd się wzięły te jego wszystkie problemy. Konsultował to z mądrzejszymi od siebie, bo mimo wszystko tacy jeszcze byli w jego otoczeniu. Poszedł nawet do wróżki. Po tym swoistego
rodzaju śledztwie doszedł w końcu do jedynego sensownego wniosku.
Nikt mu nie powiedział, że takie są skutki uboczne przejścia na dietę. W ulotce dołączonej do środka,
który nosił szlachetne miano „suplementy diety”, nie
było słowa o tym, że jego użycie może wiązać się z ta-
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NIE POTRAFIĘ

znajdziesz na www.anywhere.pl

DŁUG O SI Ę ZA STA NAW I A Ł, SK Ą D SI Ę
WZ I Ę ŁY TE J EG O WSZ YSTK I E PROBLE M Y.
KONSU LT OWA Ł T O Z M Ą DR Z E JSZ Y M I
OD SI EBI E , BO M I MO WSZ YSTKO TAC Y
J E SZCZ E BY LI W J EG O O T OCZ E N I U.
kimi problemami, jakie on przeżywał.
Biorąc to wszystko pod uwagę, musiał się zastanowić nad podstawowym problemem.
Jeść albo nie jeść – oto jest pytanie.
ENGLISH

I CAN'T

I can’t. He stared at the blank screen of his laptop and endlessly repeated these two words aloud. I can’t, I can’t.
He wrote only that much… "I can’t", hitting precisely
the right letters on the keyboard. The font was adequate to the size of the problem with which he had been
struggling for some time. He could not think about
what he wanted to write about in his head. He got used
to the thought that he constantly had something on
his mind. Up to now, he always had something on his
mind and all he needed was time to express it properly. The first sentence was what it took to fall into
a trance and write a word after a word to create better
or worse stories. Now he could not even afford to write the first letter. He could only dream about the
whole sentence.
Until now, he has never been so creatively impotent. It terrified him.
The emptiness in his head was unbearable. Nothing
interested him, nothing excited, and nothing was important enough to write anything right away. He even
had problems with filling out a satisfaction survey
at the bank. It was a goddamn difficulty to write a few
words on a Christmas card.
Everything seemed hopeless to him. Even his surname made him reluctant. Nothing was worth sacrificing for, even for a short moment, let alone a second
breakfast. He was unremarkable. No spirits. Cheerless. A failure. He stopped feeling anything. This state
was arising anxiety.
He survived on what he would write. Sometimes
there was such a thing that would take a breath away,
but mostly, he would botch his pieces. Slogans, short
texts on a given topic, commercial scripts, custom jokes, rhymes. He used to take everything that came his
way. He would do his job without thinking whether he
liked it or not. What mattered most, was to issue
an invoice...
He was taking it easy at work. He did what he felt like
doing and was rarely wrong. He was a professional. Never
has he ever waited for an inspiration. He would sit down,

write, and in the end, the bank account status would let
him know, if others liked what he was doing.
Everything is over now. It's as if it froze in the permafrost or got stuck in the spongy lava flowing out of the
volcano's impotence. This crisis had a deeper context.
Until recently, he had a very ironic approach to
life. There was constantly something that he was joking about. His sarcastic comments would regularly
find their way to all possible profiles on social networking sites. Currently, he has been mainly posting sad,
black and white photos from ugly courtyards. These
containers full of garbage, holes in the walls with falling plaster, unsuccessful scribbles that are even difficult to call “graffiti”. Nowadays, only such images aroused any interest in him.
Once, the king of life that flourished in the company. There was no party in the city that could have
happened without him. It fueled his world. There was
no night without adventures.
For some time, however, all of this has been expiring. The fire ceased to burn in the fireplace, which
would warm his passions. He felt like a squeezed out
of the life-giving paste tube. All that now remains is the
memory of what has passed. He was, however, not to
describe these memories because they seemed hopeless like politics or religion.
He was a shell. He felt like a case without an instrument. He only pretended to show some interest
in what he was doing. He was trying very hard and
nothing came out enough, to make him enjoy it even
for a moment.
I can’t – it sounded like a cry for help, an alarm during
a snowstorm, an unsuccessful sex with an attractive girl
that you've been dreaming about for years.
For a long time he wondered where did all his problems come from. He consulted it with the wiser ones,
because despite everything, they were still present
close to him. He even went to the fortune-teller. After
this kind of investigation, he finally came to the only
sensible conclusion.
Nobody told him that these are the side effects of
going on a diet. Leaflet attached, which had the noble
name of "dietary supplements", included no word that
its use may be associated with such problems as the
ones he experienced.
Taking all of this into account, he had to think
about the basic problem.
Eat or not eat - that is the question.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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„NIE WIDZISZ MNIE”:
FILM O Z AWODZIE, K TÓREGO NIE Z AUWA Ż AMY
FILM ANNY ZOLL „NIE WIDZISZ MNIE” OPOWIADA
O ZAWODZIE, OD KTÓREGO TAK CZĘSTO ZALEŻY NASZE
ŻYCIE, CZYLI KONTROLER RUCHU LOTNICZEGO. PRODUKCJA
ZAJĘŁA 2. MIEJSCE W KONKURSIE „KADR NA PRACĘ”.
TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe

Zbliż telefon i odczytaj film

S

woją bohaterkę, Agnieszkę Łuś, reżyserka zna jeszcze od szkoły podstawowej. Gdy miały po dwadzieścia parę lat,
Anna Zoll dowiedziała się, że Agnieszka pracuje na Wieży Kontrolnej na Ławicy w Poznaniu.
„Było to dla mnie przełamaniem stereotypu, jakoby zawód ten wykonują tylko bardzo
inteligentni, opanowani i silni psychicznie
mężczyźni. Agnieszka jest bardzo inteligentną, ale i skromną, piękna, delikatną kobietą.
Zawsze chciałam móc, choć na chwilę wejść
na tę wieżę i zobaczyć Agnieszkę w akcji.
Film ten spełnił to moje marzenie i pół dnia
spędziliśmy na planie filmowym na Wieży
w Poznaniu. Było to fantastyczne przeżycie,
widzieć te sale operacyjne, Agnieszkę wśród
tych mężczyzn, ich pełne skupienie, profesjonalizm, słyszeć, jak komunikują się z pilotami,
oraz poczuć atmosferę jak dla mnie kosmiczną, co pokazałam poprzez muzykę specjalnie
skomponowaną przez Michała Kowalonka” –
opowiada Anna Zoll.
Produkcja powstała przy wsparciu
Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i jej
Rzecznika prasowego Pawła Łukaszewicza,
który udzielił zgodę na realizację filmu.

“Wierzę, że dzięki takim akcjom, konkursom jak „Kadr na Pracę” bliżej poznamy wiele
zawodów, obok których przechodzimy każdego dnia, nie zauważając lub nie zastanawiając
się nad fenomenem oraz pasją niektórych zawodów” – podsumowuje reżyserka.
Organizatorem konkursu „Kadr na pracę” jest Centralny Instytut Ochrony Pracy –
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Państwowy Instytut Badawczy. Konkurs ma
na celu przypomnienie o setkach zawodów
i specjalizacji oraz ich upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji.
Dla portretowanych specjalistów jest to szansa na pokazanie innym ich kunsztu i techniki,
dla uczestników – okazja do przedstawienia
swojego talentu i stylu filmowego.

„NIE WIDZISZ MNIE”: FILM O ZWODZIE...

Konkurs jest organizowany w ramach projektu
„Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”. Projekt
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
ENGLISH

‘YOU CAN'T SEE ME’: FILM ABOUT INVISIBLE
PROFESSION
Anna Zoll’s film ‘You can't see me’ shows an important
and responsible profession of the air traffic controller. The
production got the second prize in ‘Kadr na Pracę’ contest.

The director has known the heroine, Agnieszka Łuś, since
primary school. When they were in their twenties, Anna
Zoll learned that Agnieszka works at the Airport Traffic
Control Tower at Poznań Airport.
‘She breaks the stereotype that this profession can be
performed only by very intelligent, composed, and mentally strong men. Agnieszka is very intelligent indeed, but she
is also modest, beautiful and delicate. I’ve always wanted
to go up that tower at least for a while and see Agnieszka in
action. The film made my dream come true, and we spent
half a day on the set at the Tower in Poznań. It was a won-

derful experience, to see these operating rooms, Agnieszka
among those men, their concentration, professionalism;
to hear them communicate with pilots; and to feel like
in space, which I conveyed through music composed by
Michał Kowalonek specially for the film,’ says Anna Zoll.
The film was made in cooperation with the Polish
Air Navigation Services Agency and its press spokesman, Paweł Łukaszewicz, who granted consent to
the production.
‘I believe that contests such as ‘Kadr na Pracę’ will allow us to learn more about professions we pass by every
day without seeing them or noticing their phenomenon
and passion,’ concludes the director.
The organiser of ‘Kadr na Pracę’ is the Central Institute
for Labour Protection – National Research Institute. The
contest aims at presenting hundreds of professions and
specialisations and promoting them by means of modern communication tools. For the specialists portrayed in
the films, it’s a chance to show their skills and technique,
while for the contest participants – an opportunity to show
their talent and style.
The contest is held as part of ‘Developing, completing and updating information about professions and disseminating it by means of modern communication tools
– INFODORADCA+’. The project is co-financed by the
European Union within the European Social Fund.
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PORSCHE PANAMERA . . . .

PORSCHE

PA NA MER A

GTS

DA M A W B I E G ÓW K AC H
M AWIAMY, ŻE W Ż YCIU NIE MOŻNA MIEĆ W SZ YS TKIEGO. NAD SZED Ł JEDNAK
MOMENT, W K TÓRYM TE S ŁOWA STRACIŁY SWOJĄ MOC. BO TERAZ MOŻNA MIEĆ
SAMOCHÓD, KTÓRY POMIEŚCI RODZINĘ, DOSTARCZY ROZRYWKI, A MIMO TO NADAL
BĘDZIE DOSTOJNĄ LIMUZYNĄ. A PRZYNAJMNIEJ W TAK WSZECHSTRONNĄ ROLĘ
WCIEL A SIĘ PORSCHE PANAMERA GTS.
TEKST Anna Nazarowicz ZDJĘCIA Paweł Malanowski
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ANNA
NAZAROWICZ
Słabość do samochodów ma zaszytą
w głowie, bo serca nie ma – jest turbosprężarka.
Tata uparcie karmił ją bezcenną wiedzą, sadzał
za kierownicą samochodu jeszcze zanim wsiadła
na rower. Dziś pociąga ją wszystko, co ma cztery
koła, a każdy z samochodów darzy wielkim
uczuciem. Dostrzeże piękno w najbardziej
niepozornych autach, jak również skazę w tych
najbardziej pożądanych. Z natury plastyk.
Instagram to pole, na którym daje upust swojej
wyobraźni. Główną rolę zawsze gra samochód.
Autorka bloga „Panie wiozą Panów”:
www.paniewiozapanow.pl.

W

świecie Porsche to bez wątpienia
ona zasiada na miejscu królowej.
Trudno bowiem o piękniejsze połączenie świata sportu i biznesu. A Panamera

to dumna limuzyna, która ma również drapieżne oblicze. Wiadomo, że niemiecki producent w koniach nie przebiera, a każda kolejna
propozycja to istny wulkan mocy. Jednym
z nich jest Panamera GTS.
To już jej druga odsłona. Poprzednia masowo podbijała serca niebywałym, wolnossącym
silnikiem V8 o pojemności 4,8 litra. Obecnie
pod maską bije to samo, z tym że podwójnie doładowane, potężne serce generujące
moc 460 KM. Nadwozie zyskało czarne wykończenie zderzaków, równie czarne obramowanie szyb, poszerzone progi boczne oraz
20-calowe obręcze. Tak, one również są czarne. Wewnątrz zaszły nieco większe zmiany,
ale kabina pasażerska to nadal udany koktajl
sporządzony ze sportowego ducha i niemieckiej elegancji. O fakcie, że mamy do czynienia
właśnie z tą konkretną wersją, przypomina
oznaczenie GTS widoczne na zagłówkach, progach i klapie bagażnika. Wnętrze tradycyjnie
wypełnia alcantara w kolorze głębokiej czerni. Uwagę zwraca szeroki niczym autostrada
tunel środkowy, ale do jego obecności można
się przyzwyczaić.
O tym, jak genialnie prowadzi się ta maszyna, można napisać trylogię. Kto chociaż
raz miał to szczęście, aby zasiadać za kie-

rownicą Porsche, ten wie, o czym mowa. To
dwutonowa hrabina, ale porusza się lekko
niczym liść. Każdy, nawet ten najbardziej
ciasny zakręt, pokonuje z niebywałą jak na
takie gabaryty lekkością. To zasługa zawieszenia, które jest nie mniej zaawansowane
technologicznie, co kosmiczny prom NASA.
To, na co warto z pewnością zwrócić uwagę, to czas, w jakim Panamera GTS rozpędza się do pierwszej setki. A konkretnie
zajmuje jej to niewiele więcej, co mrugnięcie okiem, czyli 4,1 sekundy. Szczęścia dopełnia praca układu wydechowego, który
przy mocniejszym wciśnięciu gazu mruczy
rasowym barytonem.
W wychwalaniu pod niebiosa nie można
pominąć automatycznej, ośmiobiegowej
skrzyni. To dwusprzęgłowa konstrukcja,
która szybkością pracy jest w stanie zawstydzić bojowy myśliwiec F16. Wbrew pozorom
zabawa wcale się nie kończy po wjechaniu
do miasta, gdzie element zaskoczenia ma
swój ciąg dalszy. Bez dwóch zdań jest nim
skrętna oś, dzięki której potężna Panamera
jest niebywale zwrotna. Samochód standardowo jest również wyposażony w pneumatyczne zawieszenie umożliwiające regulację
wysokości, co na miejskich nierównościach

bywa na wagę złota. To, czego nie ma w standardzie to
ceramiczne tarcze hamulcowe. Aby się cieszyć ich skutecznością, trzeba pogodzić się z faktem dopłaty. Ale
kto zechce w pełni wykorzystywać potencjał tej damy,
ten nie zawaha się ani przez minutę.
Jak nietrudno się domyślić, poprzeczka dla kupujących została zawieszona bardzo wysoko. To nigdy nie był
samochód, którego sprzedaż biła rekordy, i takim nadal
pozostaje. Panamera GTS to bowiem produkt dla wytrawnego klienta, ale takich w progach Porsche Centrum
Sopot w ciągu roku nigdy nie brakuje.
ENGLISH

PORSCHE PANAMERA GTS – LADY IN
RUNNING GEAR
We say that one can’t have everything. But a time has come
when these words have lost their meaning. Because now you
can have a car which will accommodate your family, provide
entertainment, and yet it will still be an elegant limousine.
Porsche Panamera GTS is an answer to all your questions.

In the Porsche world, she is undoubtedly the queen.
A better combination of sport and business is hard to
find. Panamera is a proud limo with a fierce character. The German manufacturer spares no horses, and
every subsequent Porsche vehicle is a powerhouse of
energy. This is surely the case for the second-generation
Panamera GTS. The former one featured an incredible
naturally aspirated 4.8-litre V8 engine. The heart beating under the bonnet is now double-charged and generates 460 hp. Other changes introduced include a black
finish for bumper inserts and window frames, sill extensions and 20-inch alloy wheels. Yes, they’re black as well.
Coming to the interior, the changes here are more visible, but the passenger cabin is still a tasty combination
of sporty spirit and German elegance. GTS logos have
been added to headrests, tread plates and the boot lid,
and the interior is traditionally covered with black-coloured Alcantara trim. Another distinctive feature of the
vehicle is a central tunnel, which is as wide as a highway,
but one can get used to it.
The driving experience is indescribable. If you have
ever driven a Porsche, you know what I’m talking
about. She’s a two-tonne countess moving gracefully
like a ballet dancer. Panamera GTS takes all corners,
even the tightest ones, with unbelievable lightness.
This is thanks to its suspension, which is no less technologically advanced than a NASA’s space shuttle.
Another thing worth noting is the rush of acceleration – Panamera GTS reaches the speed of 100 kilometres per hour in the blink of an eye, in 4.1 seconds.
Its exhaust system purrs in a melodious baritone with
every step on the accelerator.
The automatic eight-speed transmission is a dual-clutch structure that could shame the F16 fighter fighter's
speed. Despite appearances, the fun doesn’t end in urban
conditions. The powerful Panamera is extremely agile
thanks to its rear-axle steering. The standard version of
the vehicle is also equipped with adaptive air suspension,
which is worth its weight in gold on bumpy city roads.

Ceramic brake discs don’t come as standard, and you need
to pay extra for them. But if you want to fully exploit the
potential of the lady, you won’t hesitate even for a minute.
The manufacturer raises the bar for customers.
Panamera GTS has never been a car with record-breaking sales, and this hasn’t changed. It is a product for
discerning customers, but Porsche Centre Sopot has never been short of these.
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C O T WOJA K UC H N I A

MÓWI O TOBIE?
W PEWNE ZNUDZONE POPOŁUDNIE TRZYMAJĄC W JEDNEJ RĘCE KIELISZEK Z WINEM, A W DRUGIEJ
PILOTA I PRÓBUJĄC ZDECYDOWAĆ POMIĘDZY ŁOSOSIEM JAMIE OLIVER'A A FILMEM, TRAFIŁAM
NA PROGRAM O ARCHITEKTURZE, A ŚCIŚLEJ, O BUDOWIE DOMU W AUSTRALII. ZAINTRYGOWANA
INWESTOREM, KTÓRY Z OBSESYJNĄ DOKŁADNOŚCIĄ OPRACOWYWAŁ PROJEKT WŁASNEJ KUCHNI,
POZOSTAŁAM PRZY TYM WYBORZE I OBEJRZAŁAM DO KOŃCA.
TEKST I ZDJĘCIA Karolina Hrabczak- Duda
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W
KAROLINA
HRABCZAK-DUDA
Ukończyła prestiżowy Fashion Institute of
Technology na wydziale projektowania wnętrz.
W 2006 wraz z mężem założyła w Nowym
Jorku Interior Domi – działalność o charakterze
projektowo-wykonawczym. W 2014 wróciła
do Polski, gdzie kontynuuje swoją pasję
do projektowania i pisania. Łączy w sobie
europejskie poczucie estetyki i zamiłowanie do
minimalizmu z doświadczeniem zdobytym na
rynku amerykańskim.

łaściciel skradł moje serce, gdy z rozbrajającą szczerością przyznał, że zdał
sobie sprawę ze swojej precyzji, mierząc miarką chleb i upewniając się w ten sposób, że szafka specjalnie zaprojektowana do
jego przechowywania jest w sam raz. Przyznaję, że projektując w Nowym Jorku, wiele razy
byłam w niecodziennych sytuacjach, jednak to
dobrze, że nie musiałam nigdy sprawdzać rozmiarów pieczywa.
Fakt, miałam klientkę, która była tak
zestresowana, czy nowa kuchnia pomieści
cały jej porcelanowy dobytek, że musiałam spędzić z nią cały wieczór, upewniając
się, że wszystko znajdzie swoje miejsce. Tylko
raz – i mówię to z ogromną ulgą – doświadczyłam pracy z klientem, który wziął sobie za cel wykorzystanie każdego milimetra
wolnej przestrzeni w swojej nowej kuchni.

Poddałam się, kiedy doszliśmy do etapu projektowania szafek, w których mieściły się
tylko wykałaczki. Horror vacui może zniszczyć nawet najlepiej z pozoru funkcjonującą relację.
Większość moich klientów, z którymi
miałam przyjemność współpracować, można podzielić na tych kierujących się wyłącznie walorami estetycznymi i takich,
dla których rozwiązania praktyczne będą
zdecydowanie na pierwszym planie z estetyką podążającą krok za. Praca z tymi drugimi oczywiście z małymi wyjątkami jest
bardziej satysfakcjonująca. Pozornie wydaje się, że będzie to większe wyzwanie,
ale najczęściej okazuje się, że ci klienci
znają siebie i swoje nawyki bardzo dobrze,
a co za tym idzie, wiedzą czego oczekują
i jak te oczekiwania spełnić.

Każdemu jednak, bez wyjątku powtarzam to samo:
– zabudowa kuchenna to nie mebel, którego łatwo
się pozbyć, bo przestał pasować. Wszystkie decyzje
muszą być przemyślane
– z projektem kuchni nie należy się spieszyć, musimy być go absolutnie pewni. Jeżeli czujemy, że coś
nie działa, to lepiej się zatrzymać na etapie rysunku,
inaczej zawsze będziemy tych decyzji żałować
– już od dawna kuchnia funkcjonuje w naszych domach jako centrum życia rodzinnego i towarzyskiego,
każdy jej projekt musi być skrojony na indywidualne
potrzeby. To, co podoba się nam u naszych sąsiadów,
może nigdy nie znaleźć zastosowania w naszym życiu
codziennym
– nie zmuszajmy się do ślepego podążania za trendami. Jeżeli nie znosimy granitu, to nie pokochamy
go tylko dlatego, że wyglądał super na zdjęciu w czasopiśmie. Optujmy za materiałami, które sprawią
nam przyjemność

– jeżeli jesteśmy pedantami, to nie wybierajmy powierzchni, które wymagają wiecznego biegania ze szmatką, tylko takie, które ułatwią nam ich czyszczenie. Decyzje, które będziemy podejmować przy projektowaniu
kuchni, częściej niż się nam wydaje, ukazują nasze prawdziwe cechy charakteru – to jak żyjemy, bawimy się, pracujemy. Czy kiedy goście widzą naczynia piętrzące się
w zlewie, to gniecie nas poczucie wstydu czy satysfakcji
z wykonanej pracy? Co za tym idzie: czy kuchnia otwarta czy odizolowana? I czy na pewno wszyscy są świadomi
konsekwencji takiego rozwiązania?
Ze wszystkich projektowanych przestrzeni, w tworzeniu kuchni jest najwięcej psychologii i najwięcej ten proces
powie nam o nas samych i naszych preferencjach.
ENGLISH

WHAT DOES YOUR KITCHEN SAY ABOUT YOU?
One boring afternoon, I was sitting with a glass of wine in
one hand and a remote control in the other and trying to
choose between Jamie Oliver’s salmon and a film when
I came across a programme about architecture, and more
precisely, about building a hose in Australia. Intrigued by

PR Z YZ NA J Ę, Ż E PROJ EKT UJĄC
W NOW Y M JOR KU, W I ELE R A Z Y
BY Ł A M W N I EC ODZ I E N N YCH
SY T UAC JACH, J EDNA K T O
DOBR Z E , Ż E N I E M USI A Ł A M
N IGDY SPR AW DZAĆ
ROZ M I A RÓW PI ECZ Y WA.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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the investor, who was working on the design
of his own kitchen with meticulous exactitude,
I decided to watch it to the end.

The house owner had me when he honestly
admitted that he noticed his meticulousness when he started to measure a loaf
of bread to make sure that the size of the
custom‑made bread cupboard was right.
I admit that when I was working in New
York, strange things happened to me as
well, but luckily, I never had to check the
size of bread.
Well, once I had a client who was so worried whether the new kitchen would hold
all her china that I had to spend the whole
evening with her to make sure that there
would be enough room for everything. For-

tunately, I’ve had only one client who decided to make use of every millimetre of space
in his new kitchen. I gave up at the stage of
designing cupboards for toothpicks only.
Horror vacui can destroy even a seemingly
perfect relationship.
Most of my clients, whom I had a pleasure to work with, can be divided into two
main categories: those who put the aesthetic qualities first and those for whom practical solutions take precedence over aesthetic appearance. Working with the latter is
usually – with some exceptions, of course
– more satisfying. It may seem more challenging at first, but in the end, it turns out
that they know themselves and their habits very well and, consequently, they know
what they want and how to get it.

But I tell each and every of them:
– Built-in kitchen isn’t a piece of furniture you can throw away because you
don’t like it anymore. All decisions must be
well-thought-out.
– You need to think it through, because
you must be a hundred percent sure of
the design. If you feel that something isn’t
right, it’s better to stop at the stage of designing or otherwise you’ll always regret it.
– For a long time, the kitchen has been
a centre of family and social life, so each design must be tailored to individual needs of
the client. The solutions used at your neighbours’ house might not be the best for you.
– Don’t follow trends blindly. If you hate
granite, you won't start to love it only because it looked great in a picture in some
magazine. Opt for materials you like.
– If you’re pedantic, don’t choose surfaces which require constant cleaning but
those which are easier to keep clean. Decisions made at the design stage reflect your
character more than you think – how you
live, relax, and work. When your guests
see the dishes soaking in the sink, do you
feel ashamed or satisfied with your work?
Consequently, an open or closed kitchen?
And are you aware of the consequences of
a given solution?
From among all spaces, designing the
kitchen involves psychology the most, and
the process will tell you the most about
yourself and your preferences.
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DL ACZEGO
POLITYKA DOTYCZY
NAS WSZYSTKICH

MAREK KACPRZAK
Z wykształcenia menager i humanista,
absolwent studiów Executive MBA oraz
kulturoznawstwa ze specjalnością komunikacji
społecznej i ekonomiki kultury. Z zawodu
dziennikarz i szef wielu redakcji. Z pasji wykładowca,
szkoleniowiec, miłośnik literatury, samodoskonalenia
i kształcenia. Obecnie związany na stałe z Wirtualną
Polską gdzie prowadzi program Tłit, w którym
rozmawia z najważniejszymi politykami. W wolnych
chwilach uprawia triathlon.

W

iedza jest najbardziej wartościowym towarem
na świecie. Każde nowe odkrycie czyni nas bogatszymi” – to dwa zdania Kurta Vonneguta, od
których każdy z nas powinien zaczynać dzień. W epoce,
gdzie wiedza jest powszechnie dostępna i możliwa do zdobycia, korzystamy z niej coraz mniej. Żyjemy w czasach,
gdzie większość z nas ma potrzebę poczucia bycia poinformowanym, ale naprawdę wiedzieć wcale nie chce.
Czytamy coraz mniej, zadowalamy się tytułem,
góra kilkoma zdaniami. Dziennikarze (w tym ja) wiemy
o tym doskonale. Dlatego piszemy coraz krótsze teksty
i dajemy im jeszcze bardziej krzykliwe tytuły. Wiedzą to
też politycy. Osiągają mistrzostwo, jak w kilka sekund
zdołać poruszyć nasze emocje i zdążyć powiedzieć to,
co chcemy usłyszeć. Sens, prawda, wizja nie mają już
znaczenia. Znaczenia ma to, że zaspokojona została
potrzebapoczucia „bycia poinformowanym”. Że dostajemy każdego dnia kilka myśli, nad którymi możemy
zaciekle dyskutować, spierać się, a nawet kłócić
Co spokojniejsi i w swoim przekonaniu mądrzejsi,
stają się głusi na te polityczne dźwięki. Żyją w przekonaniu, że im bardziej uciekną od polityki, tym bardziej
żyją szczęśliwym życiem. Prawda jest jednak taka, że
im bardziej zamykamy się na politykę, tym onanas
bardziej dotyka. Co prawda możemy być jak dzieci,
zamknąć oczy i myśleć, że jesteśmy niewidzialni.
Możemy przestać słuchać polityków, bo „nas to nie doWIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

tyczy”. Aim bardziej stajemy się głusi na to, co mówią
i robią, tym bardziej pozwalamy, by robili i mówili to, co
chcą, a nie to, co powinni.
Polityka ciebie nie dotyczy? Ale już podatki cię dotyczą, prawda? To, gdzie ikiedy możesz robić zakupy, też
cię dotyczy, prawda? Jeśli i to nie, to p
 rzyznaj, że choć
jakość powietrza, którym oddychasz, cię dotyczy. A to
właśnie polityka i politycy decydują o tym wszystkim.
To oni urządzają ci przestrzeń, w której żyjesz.
ENGLISH

WHY DOES POLITICS CONCERN US ALL?
‘New knowledge is the most valuable commodity on earth. The
more truth we have to work with, the richer we become,’ everyone
should start a day with these two sentences by Kurt Vonnegut.
In the era when knowledge is freely and easily available, we use
it less and less. We live in the times when most of us need to be
informed but don’t want to know after all.

We read less and less; we are satisfied with the title, a few
sentences at most. Journalists (including me) perfectly
know it. That’s why our texts are getting shorter and shorter, while the headlines are becoming more screaming.
Politicians know that, too. They are masters at arousing
our emotions and saying what we want to hear in a few seconds. The sense, the truth, or the concept don’t matter anymore. What’s important is to satisfy the need for ‘feeling
informed’, to get a few thoughts daily, which we can discuss
or even argue about.
Those who keep calm and consider themselves smarter
than others are deaf to those political sounds. They believe
that the more they stay out of political arguments, the happier their life will be. The truth is, however, that the more
we close to politics, the more it affects us. Of course, we can
be like children, close our eyes and think we’re invisible. We
can stop listening to politicians, because ‘this doesn’t concern us.’ But the more we try to ignore what they say and do,
the more we allow them to say and do whatever they want
instead of what they should.
You think that politics doesn’t concern you? But taxes
do concern you, don’t they? Where and when you can do
shopping concerns you, too, doesn’t it? If it doesn’t, admit
that at least the quality of the air you breathe concerns you.
And this is politics, and politicians decide about all these
things. They arrange the space you live in.
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ZDJĘCIE: MARTA RÓŻALSKA
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KACZKA

RESTAURACJA GDAŃSKI BOWKE
Długie Pobrzeże 11, 80-888 Gdańsk
www.gdanskibowke.com
+48 58 380 11 11

ALEKSANDER
DOMAŃSKI

POLSKA KUCHNIA: KACZKA

przygotujemy wraz z wermutem, sokiem
z cytryny i miodem. Należy go poddać obróbce termicznej metodą sous vide.
Na koniec zostały nam do przygotowania warzywa: marchew, którą najpierw
blanszujemy, żeby później obsmażyć
z masłem i miodem, oraz kalafior romanesco – również najpierw blanszowany,
później schłodzony w lodzie, a na końcu

podsmażony. Całość układamy na talerzu. Gotowe.
Sałatkę rozpocznę od przygotowania
cykorii. Kroję ją na pół, smażę na oliwie
przez około 2-3 minuty. Na patelnię wlewam likier ziołowy, parę kropel wody oraz
wrzucam jedną gwiazdkę anyżu i przykrywam. Wszystko powinno się dusić około
20 minut. Następnie obieram topinambur

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

N

owy rok rozpocznijmy z restauracją Gdański Bowke oraz rodzimą
sztuką kulinarną. Dlaczego tym
razem pochylimy się nad kuchnią polską?
Kuchnia, która kojarzy nam się przede
wszystkim z gołąbkami mamy oraz kotletem schabowym? Wraz z Marcinem
Faliszkiem, postaramy się ją trochę odczarować z tych skojarzeń i bazując na
typowo polskich przepisach, przedstawić
alternatywne, jak i tradycyjne dania w nowej odsłonie.
Dlaczego akurat podejmę się tego wyzwania wraz z restauracją Bowke? Po raz
pierwszy miałem z tą restauracją do czynienia na jednej z imprez promujących
miasto Gdańsk. Ciekawość następnego
dnia zaprowadziła mnie przed jej próg,
gdzie od pierwszego dania miałem poczucie, że poznaję naszą tradycyjną kuchnię
od nowa. Tym bardziej jestem zadowolony, że udało się namówić do współpracy Marcina Faliszka, tamtejszego szefa
kuchni. Tematem głównym dzisiejszego
gotowania jest kaczka. Cóż więcej mówić,
przenieśmy się do kuchni.
Marcin Faliszek przygotowanie swojego dania zaczyna od zamarynowania piersi w soli, pieprzu, tymianku, papryce oraz
kawałku masła. Po 24 godzinach w marynacie gotuje pierś metodą sous vide w 52
stopniach przez 2 godziny. Przystępujemy
do robienia dodatków, na początek – sos
porzeczkowy. Przygotujemy go na bazie
demi glace wina, miodu oraz samych
porzeczek. Całe buraki pieczemy w piekarniku w skórce, gdy są jeszcze ciepłe,
obieramy i wrzucamy do blendera wraz
z sokiem jabłkowym, imbirem, śmietaną, solą, pieprzem, masłem oraz gumą
ksantanową. Emulsję można podawać na
zimno i na ciepło. Ogórek kompresowany

ZDJĘCIE: ALEKSANDER DOMAŃSKI

T E M AT E M G Ł ÓW N Y M
DZ I S I E J S Z E G O G O T OWA N I A
J E S T K AC Z K A . C ÓŻ W I Ę C E J
M ÓW I Ć , PR Z E N I E Ś M Y
SIĘ DO KUCH N I.
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NASTĘPN IE OBIER A M
T O P I N A M B U R I K RO J Ę
W C I E N K I E P L A S T RY.
PR Z Y R ZĄ DZ Ę
Z N I E G O C H I P S Y.
i kroję w cienkie plastry. Przyrządzę z niego chipsy. Wrzucam plastry topinamburu
na patelnię i smażę, aż się zrumienią,
pod koniec całość posypuję solą. Najlepiej
sprawdzi się świeży szpinak, lecz można go
również zblanszować.

Pierś z kaczki posypaną gruboziarnistą solą nacinam ostrym nożem od strony
skóry. Smażymy na suchej patelni, z dodatkiem rozmarynu i do momentu aż skóra się
zarumieni, po czym pierś w naczyniu żaroodpornym przekładamy do nagrzanego
ZDJĘCIE: ALEKSANDER DOMAŃSKI (2)

ZDJĘCIE: ALEKSANDER DOMAŃSKI (3)

POLSKA KUCHNIA: KACZKA

piekarnika na około 7 minut. Przed pokrojeniem do
sałatki trzeba pamiętać, aby pierś tuż po wyjęciu odpoczęła jeszcze 4 minuty. Sałatkę polewam sosem malinowym na bazie octu balsamicznego, oliwy, musztardy dijon, szczypty soli, pieprzu oraz miodu. Na koniec
sałatkę posypuje garścią świeżych malin. Do dekoracji
zrobiłem jeszcze sos na bazie jagód, bulionu, rozmarynu oraz łyżeczki octu jabłkowego.
Po więcej dań – nie tylko z kaczki – zapraszamy do restauracji Gdański Bowke, członka Pomorskie Culinary
Prestige oraz Gdańskiej Organizacji Turystycznej, gdzie
na pewno przeżyją Państwo wspaniałą podróż kulinarną
po mapie Polski.

Roast unpeeled beets in an oven, peel them when still
warm and put them in a blender with apple juice, ginger, cream, salt, pepper, butter and xanthan gum. The
emulsion can be served cold or hot. Next, prepare compressed cucumber with vermouth, lemon juice and honey and cook it sous vide.
At the end, prepare vegetables: carrot – blanch it
first, then fry it with butter and honey – and romanesco cauliflower – also blanched, then cooled in ice and
fried. Now plate the dish. It’s done!
Start making the salad with chicory. Cut it in halves
and fry in olive oil for about 2–3 minutes. Then, pour
herb liqueur and a few drops of water in the frying pan,
add a star anise and cover the frying pan with a lid.
Stew it for about 20 minutes. Next, peel sunroot and
slice it. We’ll make sunroot chips. Put the sunroot slices in the frying pan and fry until brown. Sprinkle with
salt at the end. Fresh spinach will be best, but it can also
be blanched.
Cut the duck breast sprinkled with coarse-grain
salt with a sharp knife from the side of the skin. Fry it
in a dry frying pan with some rosemary until brown.
Next, roast it in an oven in an ovenware for about 7
minutes. Before chopping the vegetables, make sure
to put the breast aside for about 4 minutes after taking it out of the oven. Pour the salad with raspberry
sauce with balsamic vinegar, olive oil, Dijon mustard,
a pinch of salt, pepper, and honey. Sprinkle the salad
with fresh raspberries. You can also pour it with sauce
with blueberries, broth, rosemary, and a teaspoon of
apple vinegar.
For more dishes – not only with duck – visit
Gdański Bowke Restaurant, a member of Pomorskie
Culinary Prestige and Gdańsk Tourist Organisation,
which will take you on a wonderful culinary journey
across Poland.

ENGLISH

POLISH CUISINE: DUCK
Let’s begin the New Year with Gdański Bowke Restaurant
and our native cuisine. Why Polish cuisine this time? The
cuisine associated primarily with home-made stuffed
cabbage and pork chops? Together with Marcin Faliszek,
I will try to break these stereotypes and present a new
version of both alternative and traditional dishes made to
typical Polish recipes.
Why am I taking on this challenge with Bowke
Restaurant? I heard about it for the first time during an
event promoting the City of Gdańsk. Next day, out of curiosity, I visited the restaurant and from the first dish,
I had an impression that I was discovering our traditional cuisine anew. The more glad I am to have a chance to
cook with Marcin Faliszek, the chef of Gdański Bowke.
The theme of today’s cooking is duck. What else can
I say? Let’s go to the kitchen.
Marcin Faliszek begins with marinating duck breast
in salt, black pepper, thyme, pepper and a pat of butter.
After 24 hours, he cooks the breast sous vide in 52 degrees for 2 hours. Now we set about making black currant sauce with demi-glace wine, honey and currants.
MARCIN FALISZEK - SZEF KUCHNI RESTAURACJI BOWKE, FOT. MAT. PRASOWE
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BU Ł K A
Z PIEC Z A RK A MI

MARCIN WACHOWICZ
Od 25 lat związany z gastronomią.
Współtwórca jednych z najlepszych konceptów
gastronomicznych: AïOLI (Warszawa, Gdańsk,
Katowice), Banjaluka i MOMU. Twórca, wizjoner
i podróżnik poszukujący idealnego świata
gastronomicznego. Wielbiciel ulicznego jedzenia
i ludzi. Właściciel Grupy Gastronomicznej
Marcina Wachowicza, człowiek o wielu pasjach
i niekończących się pomysłach.

B

ył koniec 80 roku, moja pierwsza praca weekendowa, pawilon z hot-dogami na Emilii Plater. To była pierwsza
lekcja życia – praca. Miałem z 14 lat i moją
pierwszą styczność z ulicznym jedzeniem. To
było prawdziwe życie.
Mama Elżbieta, moja najważniejsza mentorka życiowa, miała swój pierwszy, rodem
z Jugosławii, pawilon, w którym sprzedawaliśmy street food w wersji polskiej. To był początek lat 90, w najlepszym miejscu w Warszawie,
bo przy Hybrydach w tzw. Pasażu Wiecha.
Szałem stała się kanapka Submarine – włoska
kanapka rodem z Ameryki. 100 osób w kolejce
i szło wszystko… Szał… To było odważne, ale
się opłaciło.
Kto w tym czasie jadł na ulicy? W sumie każdy, ale jedyne, co było dostępne, to
hot-dogi i zapiekanki, a hitem była pizza
z baru „Kaczorek” robiona na cieście gofrowym z cebulą, pieczarkami i serem. To
był czas, kiedy prowadzenie biznesu gastro było wyjątkowo ciężkie – według zasady „z niczego coś”…
Teraz używamy pojęcia street food.
Wcześniej to było po prostu jedzenie z „budy”,
a mekką jedzenia ulicznego były bazary –
to piękne czasy. Żurki, flaki, pyzy na bazarze Różyckiego wyciągane spod ścierki – do
dziś pamiętam ich zapach i smak. Początek
lat 90 to był dobry czas dla street foodu i jego

rozwoju w Polsce, choć pewnie nikt się nad
tym nie zastanawiał, bo taka po prostu była
potrzeba – handel się rozwijał, a ludzie musieli coś jeść. Pamiętam autobus blaszany na
Emilii Plater pod „Patykiem” – to był prawdziwy polski street food: golonka i kiełbasa, najlepsza w mieście, zwłaszcza w nocy.
Pierwszy wyjazd za zachodnią granicę
i currywurst, potem Grecja i gyros, souvlaki – pełna egzotyka dla Polaka. Pamiętam
jak dziś młodą dziewczynę, która przygotowywała najlepsze souvlaki, jakie jadłem
w swoim życiu. Miała swoje stanowisko pracy na polu przy trasie i to było niesamowite,
miało bardzo duży wpływ na to, jak potem
rozwijałem swój biznes. Z ludźmi i dla ludzi,
z otwartością i chęcią rozmowy i nawiązywania relacji.
Ja w tym czasie zacząłem coraz więcej
wyjeżdżać i poznawać kulturę street foodu
od najlepszych – Turcja, Grecja, Węgry,
Niemcy i Bałkany. Miałem dystans do restauracji głównie z powodów materialnych
– chłopak z dalekiej polski jadałem przeważnie na ulicy, bo dzięki temu miałem możliwość poznania prawdziwego świata, tzw.
real world. No i ciągnęło mnie do ludzi i ich
różnorodności. Z każdej takiej podróży wracałem z głową nabitą pomysłami do działania – i tak jest do dziś.
Każdy koncept, który otwieramy, opiera
się na idei różnorodności i dotarciu do ludzi
i dla ludzi. I to nakręca do działania – street
food całe życie za mną chodził. Bo to formuła otwarta i dostępna w zasadzie dla każdego
i na tym opieram cały swój biznes – na różnorodności i dostępności.
To początek historii, która ma swój ciąg
dalszy. Zapraszam do czytania.
ENGLISH

MUSHROOM ROLLS
The end of the 80s. I had my first weekend
job in a food spot with hot dogs on Emilii
Plater Street. It was my first life lesson –
a job. I was 14 and I discovered street food.
It was the real life.
My mum Elżbieta, my life mentor, had
her first Yugoslavia-style food spot, where
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we were selling Polish street food. It was
the beginning of the 90s, the best spot in
Warsaw, near Hybrydy, in the so-called
Wiech Shopping Arcade. The Submarine
Sandwich – a US -style Italian sandwich –
was a hit then. There were a hundred people
in the queue, and we were always sold out. It
was crazy and bold, but it paid off.
Who ate street food at that time? Well,
everyone, but the only things available were
hot dogs and French bread pizzas. Pizza waffles from ‘Kaczorek’ bar with onion, mushrooms and cheese were all the rage. At that
time, running a food business was extremely hard – according to the principle ‘something out of nothing’…
Now we call it street food. Before that,
it was simply food ‘from a stall’, and markets were a Mecca for street food – those
were beautiful times. Polish rye soup,
tripe, potato dumplings from under a cloth
at Różyckiego Market – I still remember
their smell and taste. The beginning of
the 90s was a good time for street food. It
was gaining popularity in Poland, although
nobody probably thought about it. There
was a need for it – people bought more and
more and they had to eat something. I remember a tin bus on Emilii Plater Street
near ‘Patyk’ – it was real Polish street food:
pork knuckle and sausages, the best in
town, especially at night.
I remember my first trip to Germany
and currywurst, next Greece and gyros,
souvlaki – they were exotic dishes for
a Pole. I remember a young girl who made
the best souvlaki I’d ever had in my life.
She worked in the field near the road, and it
was incredible. It really affected my future
way of thinking about business. With people and for people; open-minded, willing to
talk and meet new people.
I began to travel more and more and
I learned the culture of street food from the
best – Turkey, Greece, Hungary, Germany
and the Balkans. I didn’t go to restaurants
very often, mostly for financial reasons – as
a boy from faraway Poland, I would eat on
the street, because this allowed me to discover the real world. I was attracted by people and their diversity. From every journey,
I brought plenty of new ideas and motivation
for work – and I still do.
Every concept we’ve set up is based on
the idea of diversity and openness. This
motivates me – street food has accompanied me all my life. It’s an open concept,
generally accessible, and so I’ve decided to
base my business on diversity and accessibility as well.
It’s the beginning of a history which will
be continued. Now please read on.
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MY
CH WAL
SIEBIE

Ale dzisiaj zacząłem sobie uzmysławiać, że o ile bardziej
efektywni bylibyśmy, gdyby ktoś od czasu do czasu nas
najzwyczajniej w świecie pochwalił. Jak fajnie by było, gdyby nasz szef potrafił znaleźć jakiś pozytyw w nas, mimo że
zawaliliśmy jakiś projekt. „Stary jesteś świetny w analizie
rynku, nie przejmuj się, że tym razem nie wygraliśmy przetargu”. Albo po prostu „fajnie, że u nas pracujesz”. Ja pierdziu, z jaką radochą byśmy chodzili do roboty. Z jaką niekłamaną satysfakcją zdobywalibyśmy kolejne szczeble na
drabinie kariery. Jak cudownie byśmy zredukowali w nas
frustracje na otaczający świat.
Ja po dzisiejszym „pochwaleniu” przebiegłem 7 kilometrów, zrobiłem pełen trening na siłowni i dalej czuje, że
mogę przenosić góry! A banan z twarzy nie schodzi mi do
teraz. Ludzie chwalmy siebie na potęgę!
ENGLISH

JAKUB
FIREWICZ

PRAISE ONE ANOTHER

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

„S

zalone nożyczki”, czyli teatralny fenomen wpisany do księgi rekordów Guinnessa za najdłużej
grane przedstawienie w USA (30 lat bez przerwy).
W Polsce radzi sobie nie gorzej. W Teatrze, w którym występuje gościnnie, grają go przy pełnej widowni od 19 lat. Aktor, który zagra fryzjera, ma zagwarantowany poklask u widzów, co najmniej niczym Brando po „Ojcu Chrzestnym”.
Doświadczyłem tego dzisiaj, kiedy grałem (prawie już
setny w moim wykonaniu) spektakl i w przerwie ustawiła
się do mnie kolejka widzów, pragnących „dziabnąć” sobie
ze mną selfie. Z natury jestem nieśmiały, ale jako postać
uniosłem to brzemię. Ku mojemu zdziwieniu najpierw
chcieli się przytulić, wykrzykując mi do ucha słowa „jesteś
cudowny”. W pewnym momencie było mi już strasznie głupio i odpowiedziałem, że czuję się jak papież, co wprowadziło widzów w jeszcze większe szaleństwo. „Papież komedii”
– w sumie tytuł brzmi dumnie.
Po spektaklu, w drodze do garderoby poczułem się
jakiś uskrzydlony. Moje ego zostało skutecznie napompowane, dzięki czemu czułem się, jakbym był niesiony na
fali! Jakie to jest jednak potrzebne, żeby ktoś czasem powiedział nam, że coś, co robimy, jest fajne. Pomijam swój
zawód, w który jest wpisane „ej, pochwal mnie człowieku”.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

‘Shear Madness’ is a theatre phenomenon listed in the
Guinness Book of World Records as the longest running
play in the history of the USA (30 years). It is equally popular in Poland. In the theatre where I sometimes perform, it
has been staged to a full house for 19 years. The actor playing the hairdresser can be sure of success just like Brando
in ‘The Godfather’.
I experienced that today when I was performing (for
almost the hundredth time in my life) and people lined
up to take a selfie with me during the break. I’m shy by
nature, but I managed to carry the burden. To my surprise, everyone wanted to give me a hug and shouted in
my ears ‘you were amazing’. At some point, I was embarrassed and said that I felt like the Pope, which only excited the crowd even more. ‘The Pope of Comedy’, a proud
sounding name, isn’t it?
After the performance, I was walking on air. My ego
was flattered, so I felt over the moon! How important it is
to hear now and then that what we do is great. Let alone my
profession, because actors are just asking to be praised. But
today, I came to realise that we would be far more effective
if someone just praised us from time to time. How great it
would be if our boss was able to find something positive
about us even though we bungled a project. ‘Man, you’re
great at market analysis, don't worry we didn’t win the tender this time.’ Or simply ‘it’s great you work here.’ My goodness, going to work could actually be fun. We would work
our way up the career ladder with immense satisfaction.
We would drastically reduce frustration at the world.
After today’s compliments, I ran 7 kilometres, did full
body workout at the gym and I still feel I can move mountains. And I still have a radiant smile on my face. Guys, let’s
praise one another mightily!

IMPL ANTY

KOMFORT
Ż YCIA
P I Ę K N Y U Ś M I E C H T O C O Ś W I Ę C E J N I Ż Ł A D N Y D O D AT E K .
TO NA SZ A WIZ Y TÓWK A . NIE K A ŻDY JEDNAK MOŻE
POCHWALIĆ SIĘ PIĘKNYM UZĘBIENIEM. NA SZCZĘŚCIE
N O W O C Z E S N A S T O M AT O L O G I A P O Z W A L A O D M I E N I Ć
N I E T Y L K O W YG L Ą D, A L E J A KO Ś Ć Ż YC I A . P R O B L E M Y
ESTET YK A PROWADZ Ą DO Z AINTERESOWANIA
I M P L A N TA C J Ą P R Z E Z PA C J E N T Ó W . R O Z W I Ą Z A N I E
Z N A J D U J E L E K A R Z S T O M AT O L O G D A R I U S Z S R O K O W S K I .

IMPLANT Y
Jakie można zaproponować leczenie dla pacjentów pojedynczymi brakami lub całkowitym bezzębiem?
kowania pacjenta do implantacji potrzebne jest prześwietlenie
(najczęściej wystarcza punktowe). Wówczas ocenia się poziom

S T O M AT O L O G I A E S T E T Y C Z N A
S T O M AT O L O G I A Z A C H O W A W C Z A
Z ABIEGI PERIODONTOLOGICZNE
C H I R U R G I A S T O M AT O L O G I C Z N A
PROTET YK A
PROFILAKT YK A
W YBIELANIE ZĘBÓW

micznym. Nierzadko potrzeba zobrazowania trójwymiarowego,
czyli wykonania tomografu. Propozycji leczenia może być kilka,
-

wane przez pacjentów. Jaką odpowiedź mogą uzyskać?
Pojęcie kosztów jest odczuciem bardzo indywidualnym, choć zapewne cena jest dość duża. Warto jednak spojrzeć na to długofalowo.
nienaruszenie sąsiednich zębów może okazać się bardzo przekonują-

następuje etap uzupełnień tymczasowych, aby pacjent mógł oceInnym rozwiązaniem jest wykonanie na 2, 3 lub 4 implantach
protez akrylowych mocowanych na zaczepach.

Utrudnieniem przed omawianym zabiegiem bywa mała ilość
masy kostnej. Obecne metody pozwalają jednak na zwiększenie jej
mują się raczej bezproblemowo. Wieloletnia praktyka wskazuje na
wym okresie gojenia objawy te łatwo skorygować.
Podsumowując, odbudowy protetyczne poprawiają warunki zgry-

D E N TA L I M PL A N T AC A D E M Y
D O K TO R D A R I U S Z S R O KO W S K I
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A // FFAASSHHI IOONN
MODA

SPODNIE / PANTS : RESERVED
PŁASZCZ / COUT: DR. DENIM
BUTY / SHOES: ZIGN / ZALANDO.PL

G A L A C T I C P L A N TAT I O N

G A L AC T IC

PL A N T
A
T
I
O
N

SPODNIE / PANTS : MONIKA GAŁAJ
TOP: NATALIA KUŹNIAR
PŁASZCZ / COUT: ZARA
BUTY / SHOES: CALL IT SPRING / ZALANDO.PL
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MODA / FA SHION

G A L A C T I C P L A N TAT I O N

I

nspiracją do stworzenia sesji był sentyment do stylu retro oraz mody futurystycznej. Pomimo wielu kontrastów,
tworzą oryginalny duet łączący ze sobą
przeszłość i przyszłość. To próba zastanowienia się i uchwycenia tego, jak będzie
wyglądała moda za kilkadziesiąt lat. Praca
w ogrodzie, wspólne spędzanie czasu przed
telewizorem, czy spacer z psem, to scenki
z życia, w których została uchwycona para
młodych ludzi, pochodzących z przyszło-

ści. Widać tutaj wyraźne zamiłowanie erą
disco oraz stylem lat 80. i 90. Wszystko to
przeplata się z plastikową i holograficzną
nowoczesną modą.
ENGLISH

GALACTIC PLANTATION

What has inspired this photo shoot was
sentiment to the retro style and futuristic
fashion. Despite many contrasts, it creates
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an original duo that combines past and
future. It is an attempt to consider and
capture what is fashion about to look like
in a few decades. Working in the garden,
spending time together in front of the TV or
walking the dog are real life scenes in which
a couple of young people from the future
has been captured. You can see here a clear
passion for disco and the style of the 80s and
90s. All this is intertwined with plastic and
holographic modern fashion.
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ZDJĘCIA / PHOTOS:

MODELE / MODELS:

STYLIZACJA WŁOSÓW / HAIR:

Michał Kownacki

Klaudia Wierzbicka, Grzegorz Kłębek

Niemarkowy Fryzjer / Karol Wojciechowski

MAKIJAŻ / MAKE UP:

STYLIZACJA I SCENOGRAFIA / STYLIST AND SCENOGRAPHY:

Salma Kois Beauty Creator / Katarzyna Kois

Make Your Day / Paulina Wasążnik

G A L A C T I C P L A N TAT I O N
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PORT LOTNICZY / AIRPORT

HISTORYCZNY REKORD

LOTNISKA W JASIONCE
PO RAZ PIERWSZY W HISTORII PORT LOTNICZY RZESZÓWJASIONKA W JEDNYM ROKU OBSŁUŻYŁ PONAD 750.000
PASAŻERÓW. TA OKRĄGŁA LICZBA ZOSTAŁA PRZEKROCZONA
20 GRUDNIA PODCZAS POPOŁUDNIOWEGO REJSU LUFTHANSY
Z RZESZOWA DO MONACHIUM.

tekst i zdjęcia

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

750

-tysięcznym pasażerem okazał się p. Wojciech
Karcz, który otrzymał od zarządu lotniska
i przewoźnika linii Lufthansa oraz firmy Baltona okolicznościowe upominki. Został również zaproszony do
odbycia podróży w klasie biznes. Ponadto na wszystkich
pasażerów udających się do Monachium czekał specjalny,
jubileuszowy tort.
– Kończący się rok był dla naszego lotniska rekordowy –
nie, tylko jeśli chodzi o liczbę obsłużonych pasażerów, ale
także ze względu na różnorodność i atrakcyjność urucho-

PORT LOTNICZY / AIRPORT

mionych kierunków. Nowy Jork, Tel-Awiw
czy Ateny to miasta, których nie trzeba
reklamować – mówi Michał Tabisz, prezes
zarządu Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka.
Nie mniej ważny od nowych tras okazał się
rozwój istniejących połączeń z portami przesiadkowymi, czyli Warszawą i Monachium.
– Cieszę się, że od kwietnia 2019 r. z Rzeszowa do stolicy Bawarii będzie można
polecieć aż 14 razy w tygodniu, w bardzo
dogodnych godzinach. To dobra wiadomość
zwłaszcza dla pasażerów biznesowych, których z roku na rok przybywa na Podkarpaciu
– dodaje Michał Tabisz.
Na przyszły rok lotnisko w Jasionce
zapowiada również nowe połączenia – loty
czarterowe do Bodrum w Turcji oraz powrót
połączeń z wyspą Zakynthos w Grecji. •

• IN ENGLISH

ALL-TIME RECORD OF RZESZÓW INTERNATIONAL
AIRPORT
FOR THE FIRST TIME IN HISTORY, RZESZÓW
INTERNATIONAL AIRPORT SERVED OVER
750 000 PASSENGERS WITHIN A YEAR. THIS
NUMBER WAS REACHED ON 20 DECEMBER
DURING AN AFTERNOON LUFTHANSA
FLIGHT FROM RZESZÓW TO MUNICH.

The 750 000th passenger was Mr Wojciech
Karcz, who received occasional gifts from
the Airport Management Board, Lufthansa
Airlines and Baltona. He was also offered to
fly business class. All passengers flying to
Munich got a special jubilee cake.
‘2018 was a record year for our airport
– not only in terms of the number of passen-

gers served, but also because of the diversity
and attractiveness of our new routes. New
York City, Tel Aviv and Athens are places
which need no further introduction,’ says
Michał Tabisz, President of the Management
Board at Rzeszów International Airport.
Another important aspect was the development of the existing routes to large hubs
– Warsaw and Munich.
‘I’m glad that from April 2019, as many as
14 flights a week will be operated from Rzeszów to the capital of Bavaria at convenient
times. It’s good news especially for business
passengers, who are more and more numerous in Subcarpathia,’ adds Michał Tabisz.
Next year, the airport is going to launch
some new routes as well – charter flights to
Bodrum, Turkey, and relaunched flights to
Zakynthos Island, Greece. •

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

68–69

PORT LOTNICZY / AIRPORT

PORT LOTNICZY / AIRPORT

MIKOŁAJ WYLĄDOWAŁ
W PODK ARPACKIM

tekst i zdjęcia

Z

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

godnie z tradycją 6 grudnia na lotnisku Rzeszów-Jasionka wylądował Mikołaj. Po godzinie 16
pięknie oświetlone sanie wylądowały na pasie startowym rzeszowskiego lotniska. Mikołaj dojechał
pod terminal, gdzie czekał na niego dyrektor portu
oraz podopieczni fundacji Iskierka. Mikołaj przywitał się z dziećmi, rozdał prezenty, po czym wjechał
do terminala, aby spotkać się z pasażerami. Była
masa prezentów, uśmiechu i świątecznego nastroju.
Około godziny 18 Mikołaj odjechał do Rzeszowa. •

7 0 –7 1
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• IN ENGLISH

SANTA CLAUS LANDED IN
SUBCARPATHIA
In keeping with tradition, on 6 December,
Santa Claus landed at Rzeszów International Airport. After 16, his beautifully illuminated sleigh landed at the airport runway.
Santa Claus went to the terminal, where he
was awaited by the Airport Director and
children from Iskierka Foundation. Santa
Claus greeted the children, gave them gifts,
and entered the terminal to meet passengers. There were plenty of gifts, smiles and
a wonderful Christmas atmosphere. About
18, Santa Claus left for Rzeszów. •
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

ROZKŁAD LOTÓW
PR Z Y LOT Y

O DLOT Y

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

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

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1---5--

06:30

10:15

FR8224

738

1---5--

10:40

12:30

FR8225

738

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

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

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-2-----

06:15

10:15

FR862

738

---4---

07:00

11:00

FR862

738

-----6-

12:45

16:45

FR862

738

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

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

------7

06:30

10:05

FR7622

738

---4---

16:00

19:35

FR7622

738

-2-----

16:30

20:05

FR7622

738

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

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-2---6-

17:00

20:55

FR2660

738

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

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-2-4-6-

17:40

21:05

FR3472

738

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

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

-----6-

07:50

11:20

FR2134

738

1-3-5-7

18:00

21:30

FR2136

738

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

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

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

--3----

06:40

10:20

FR3202

738

------7

06:45

10:25

FR3202

738

MONACHIUM | LUF THANSA
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1234567

11:20

12:45

LH1618

CRJ9

1-3-567

15:50

17:15

LH1618

CRJ9

NOW Y JORK | PLL LOT
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-----6(BR AK REJSU 19.01.2019)

22:40

13:00

LO018

AIRBUS A340-300

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

10:40

12:55

FR863

738

---4---

11:30

13:45

FR863

738

-----6-

17:10

19:25

FR863

738

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

-2-----

(BR AK REJSU 25.12.2018)

PRZ YLOT

/ ARRIVAL

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

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

------7

10:30

12:20

FR7623

738

---4---

20:00

21:50

FR7623

738

-2-----

20:30

22:20

FR7623

738

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

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

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-2---6-

21:20

23:25

FR2661

738

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

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-2-4-6-

21:30

23:05

FR3473

738

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

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-----6-

11:45

13:25

FR2135

738

1-3-5-7

21:55

23:35

FR2137

738

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

--3----

10:45

12:40

FR3203

738

------7

10:50

12:45

FR3203

738

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

MONACHIUM | LUF THANSA
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1234567

13:20

14:50

LH1607

CRJ9

1-3-5-7

17:50

19:20

LH1607

CRJ9

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

------7

16:40

20:50

LO017

AIRBUS A340-300

NOW Y JORK | PLL LOT

TEL AWIW | PLL LOT

TEL AWIW | PLL LOT
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

------7

21:10

23:55

LO170

B737-800

1------

5:40

10:25

LO169

B737-800

WARSZ AWA / WARSAW | PLL LOT

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

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1234567

7:40

8:35

LO3805

DH4

123456-

5:50

6:45

LO3804

E170/E175/E400

1234567

13:30

14:25

LO3801

E195/B737-8

1234567

09:05

09:55

LO3806

DH4

1-34567

16:30

17:25

LO3807

DH4

123456-

15:00

15:50

LO3802

E195

-2-----

16:35

17:30

LO3807

DH4

1-34567

17:55

18:45

LO3808

DH4

12345-7

22:40

23:35

LO3803

E170/E175/E195/E400

-2-----

18:00

18:50

LO3808

DH4

INFORMAC JE Z AWARTE W T YM ROZKŁ ADZIE PR ZEDSTAWIA JĄ STAN NA 15.01.2019 R. GODZINY PR Z YLOTÓW I ODLOTÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE. PROSIMY O SPR AWDZENIE PR ZED PL ANOWANĄ
PODRÓŻ Ą AK TUALNYCH INFORMAC JI U PR ZEDSTAWICIELI LINII LOTNICZ YCH W CELU POT WIERDZENIA AK TUALNOŚCI GODZIN LOTÓW .
Information included in the schedule presents data from 15.01.2019 Time of arrivals and depar ture may be changed. Before the flight, please contact a representative of
the airlines to confirm current time of flights.

Sklep z pamiątkami / Souvenir shop
Bike Cafe / Bike Cafe

Wypożyczalnie samochodów / Rent-a-car

