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GRZEGORZ 
KAPLA

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

 IN ENGLISH

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

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

 IN ENGLISH

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

MATEUSZ  
KUSZNIEREWICZ

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

 IN ENGLISH

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

 IN ENGLISH

A writer, screenwriter, caver, 
columnist and soccer fan. A win-
ner of the Nike Literary Award. 
A man of many passions. He will 
share one of them with us recom-
mending one picture worth seeing 
every month.

WOJCIECH 
KUCZOK

KASIA
WARNKE

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

 IN ENGLISH

A photographer and artist fasci-
nated with people, faces, poses and 
life – always with man in the fore-
ground. She finished the Warsaw 
Film School and for several years 
has been devoted to photography.

MONIKA
SZAŁEK

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

 IN ENGLISH

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

JAKUB
MILSZEWSKI

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

 IN ENGLISH
 
An actress, dramatist and direc-
tor. She finished the PWST Na-
tional Academy of Theatre Arts 
in Krakow, worked at the Stary 
Theatre in Krakow and joined the 
team of TR Warszawa. 

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

 IN ENGLISH

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

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

 IN ENGLISH

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

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

 IN ENGLISH

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

KATARZYNA
ZDANOWICZ

nawca i poszukiwacz smaków. 
Przeszedł przez wszystkie szczeble 
w branży gastronomicznej. 
Współautor książki „Gastrobanda. 
Wszystko co powinieneś wiedzieć, 
zanim wyjdziesz coś zjeść”.

 IN ENGLISH

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

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

 IN ENGLISH

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

ANNA 
NAZAROWICZ

KAMIL
SADKOWSKI

GRZEGORZ 
MAŁECKI

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

 IN ENGLISH

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

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

 IN ENGLISH

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

SYLWIA  
GUTOWSKA

Socjolog z zawodu i z pasji. 
Wytrawny badacz społecznych 
zjawisk i kulturowych trendów. 
Naukowiec 3.0 nie bojący się 
trudnych wyzwań, międzyna-
rodowej współpracy i interdy-
scyplinaroności. 

 IN ENGLISH

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

TOMASZ 
SOBIERAJSKI

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

 IN ENGLISH

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



MONIKA BORZYM TO DWUDZIESTOSZEŚCIOLETNIA WOKALISTKA JAZZOWA. MÓWI O SOBIE GO-GETTER. 
JAK SOBIE COŚ WYMYŚLI, TAK ZROBI. OSTATNIO W JEJ GŁOWIE ZRODZIŁ SIĘ POMYSŁ NAGRANIA PŁYTY 
Z PIOSENKAMI LEGENDY AMERYKAŃSKIEGO FOLKU, JONI MITCHELL. WBREW POZOROM OBIE PANIE 
MAJĄ ZE SOBĄ WIELE WSPÓLNEGO.

 TEKST: SYLWIA GUTOWSKA      ZDJĘCIA: TOMASZ SAGAN

 MAKE-UP: DALIA KROPLEWSKA / SISSTYLE
   

BYCIE TRENDY 

DOMENA
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ale nie rozumiałam tego fenomenu. Aż do 

momentu, kiedy pojechałam do Kalifornii 

i tam, nie ukrywam, że w pewnego rodzaju 

odosobnieniu, jakiejś tam tęsknocie za 

domem, ktoś podarował mi płytę „Blue” Joni 

z 1971 roku. Najbardziej kultową. Ona jest 

bardzo osadzona w realiach kalifornijskich, 

show biznesu, sztuczności, podczas kiedy 

Joni, wywodząca się z kanadyjskiej wsi, tak 

naprawdę chciała jak najszybciej zarobić 

trochę kasy i móc z powrotem sobie uciec 

gdzieś na odludzie. Bardzo się z nią wtedy 

połączyłam i zaczęłam się faktycznie dobijać 

do tych pięknych słów, do tej poezji Joni, do 

tych niesamowitych melodii, do tych nie-

tuzinkowych harmonii. No i tak się zaczęła 

moja przygoda, która trwa już pięć lat.

WIESZ CO, JAK WESZŁAM NA TWOJĄ STRONĘ 
INTERNETOWĄ, ZOBACZYŁAM TWOJE ZDJĘCIE, 
Z PAPIEROSKIEM. OD RAZU SKOJARZYŁO MI 
SIĘ TO Z JONI MITCHELL, KTÓRA W KAŻDYM 
WYWIADZIE PALI. CZUJESZ SIĘ TAKĄ 
BUNTOWNICZKĄ? NIE ZWRACASZ UWAGI NA 
MODY, NORMY?
O, zdecydowanie nie! Bycie trendy to 

w ogóle nie jest moja domena. Jak zapytasz 

mnie, co jest modne w tym sezonie, to na 

pewno nie trafię. A Joni? No, Joni wiecznie 

z fajkiem. Ja nie palę aż tyle. Jestem raczej 

taką okazyjną palaczką. W momentach 

podekscytowania, rozmów telefonicznych, 

w takim właśnie stanie podjudzenia bardzo 

chętnie. Poza tym palenie skutecznie robi 

„jazzowy sound”.

TRAKTUJESZ TĘ PŁYTĘ JAKO PROJEKT, CZY 
MOŻE JAK MISJĘ NAUCZANIA POLAKÓW 
JONI MITCHELL? UWAŻASZ, ŻE POLSCE JEST 
RZECZYWIŚCIE NIEDOCENIANA?
Joni jest totalnie nieznana, czego trochę nie 

rozumiem i mam kilka teorii, dlaczego tak 

jest. Jazz przez te amerykańskie granice 

przebił się do nas dość zgrabnie i szybko. 

Rock tak samo, no a ten amerykański folk 

jakoś utknął na granicy. Myślę, że jesteśmy 

naprawdę na tyle wyrafinowanymi 

słuchaczami, że możemy byż absolutnie na 

Joni gotowi i szkoda, żeby nas to ominęło. 

Ona jest ikoną, która zainspirowała takich 

piosenkopisarzy jak Leonard Cohen, Bob 

Dylan, Prince... Prince zresztą całe życie 

powtarzał, że gdyby nie Joni, nie napisałby 

żadnej piosenki.

NIE DENERWUJE CIĘ TO, ŻE MÓWI SIĘ O NIEJ 
JAK O OSOBIE, KTÓRA ZAINSPIROWAŁA 
LEONARDA COHENA, PRINCE’A? PRZECIEŻ ONA 
SAMA POWINNA BYĆ TĄ GWIAZDĄ.
No, ale z drugiej strony nigdy o to nie 

walczyła. Nigdy nie starała o to, żeby być 

czas. Mimo wszystko uważam, że uprawiam 

bardzo przyjemny zawód. Pozamykane 

okresami intensywnej pracy związanej 

z nagrywaniem i promocją płyty, mam 

naprawdę dużo czasu dla siebie – studiuję, 

gotuję, czytam, oglądam, słucham… 

STUDIOWAŁAŚ W STANACH. JAK TO SIĘ 
STAŁO, ŻE WRÓCIŁAŚ DO POLSKI? PRZECIEŻ 
KAŻDY JAZZMAN CHCIAŁBY ŻYĆ W STANACH, 
W KOLEBCE JAZZU.
To jest mit. Nowy Jork, w związku z tym, 

że jest mekką jazzmanów, ma ich totalnie 

za dużo, w związku z tym stawki, za które 

gra się tam koncerty są relatywnie nieduże, 

a nawet śmieszne w porównaniu do tego, 

jak komfortowo my, muzycy żyjemy tutaj. 

No bo najlepsze koncerty, jakie zagrałam 

w Nowym Jorku, a grałam je z totalnie to-

powymi muzykami tego świata – Aaronem 

Parksem, Natem Smithem, ludźmi, którzy 

jeżdżą po całej Europie, całej Azji i zarabiają 

bardzo dobre pieniądze i żyją tylko z tego – 

myśmy zarabiali po 50, 100 dolarów za noc. 

Większość muzyków musi wręcz dopłacać 

do tego, żeby grać w niektórych nowojor-

skich klubach.

PRZEJDŹMY DO PŁYTY. TO ALBUM 
Z PIOSENKAMI JONI MITCHELL. SPOKOJNIE, NIE 
ZAPYTAM, DLACZEGO AKURAT ONA. MÓWISZ, ŻE 
TO TWOJA IDOLKA. TO ZNACZY, ŻE GDY BYŁAŚ 
MAŁĄ DZIEWCZYNKĄ, WSZYSTKIE KOLEŻANKI 
SŁUCHAŁY SPICE GIRLS, A TY PRZERABIAŁAŚ 
FOLKOWĄ TWÓRCZOŚĆ JONI MITCHELL?
Nie, absolutnie nie! Jak byłam małą 

dziewczynką, to słuchałam Shazzy i Piaska. 

Normalnie (śmiech). Dopiero potem, w oko-

licy lat wczesnonastoletnich, zaczęłam się  

interesować muzyką dobrą. Zaczęło się od 

Radiohead. Potem zostałam wystawiona na 

jazz i to była miłość od pierwszego usłysze-

nia. Ale jazz nie towarzyszył mi od dziecka, 

tak samo jak nie towarzyszyła mi od dziecka 

Joni. W zasadzie to dojrzałam do niej bardzo 

późno. Bardzo dużo kolegów jazzmanów – 

starszych, mądrzejszych – mówiło mi, że 

powinnam Joni posłuchać, że wydaje im 

się, że mam z nią wiele wspólnego i że ją 

pokocham. I ja podejmowałam takie próby, 

MONIKA, SPOTYKAMY SIĘ Z POWODU TWOJEJ 
TRZECIEJ PŁYTY „BACK TO THE GARDEN”. 
WYDAJE MI SIĘ, ŻE JAK NA TAK MŁODĄ OSOBĘ 
MASZ BARDZO DUŻY DOROBEK.
A mnie się ciągle wydaje, że za mały

TO CHYBA DOBRZE?
Ja po prostu jestem trochę życiowo nadpo-

budliwa i lubię dużo robić i dużo wiedzieć. 

Lubię, jak się wszystko wydarza szybko. 

Jestem raczej niecierpliwa, więc jak już po-

jawi się jakiś pomysł w mojej głowie, to dążę 

do jego realizacji. Efektem nie napawam się 

długo. Wolę działać. 

CZYLI JAK W 2009 ROKU STAŁAŚ NA SCENIE 
JAZZ JAMBOREE Z MICHAŁEM URBANIAKIEM, 
PERKUSISTĄ AMY WINEHOUSE I MUZYKAMI 
CHAKI KHAN, NIE CZUŁAŚ SIĘ PRZERAŻONA?
Czułam presję, wagę sytuacji. Byłam cieka-

wa, jak to zostanie przyjęte. Pamiętam ten 

moment, jak zaśpiewałam pierwszy utwór, 

balladę „You Taught My Heart to Sing” i ten 

moment pomiędzy wybrzmieniem  mojej 

ostatniej frazy a oklaskami wydawał mi się 

trwać po prostu wieczność. Tysiące myśli 

przeleciało przez moją głowę: „O Boże, na 

pewno było beznadziejnie, to się nikomu nie 

podobało i dlatego nie klaszczą”. Tak jednak 

nie było. Myślę, że ludzie jednak mają ten 

„radar prawdy” i jak ktoś komunikuje coś 

szczerze, z serca, to ludzie zawsze będą bar-

dzo empatyczni w obliczu takiego przekazu.

CZUJESZ, ŻE CIĘŻKO PRACOWAŁAŚ NA TEN 
SUKCES, CZY MOŻE SPADŁ CI Z NIEBA?
Różnie. Na pewno okres dzieciństwa, okres 

szkolny i potem, pierwsze studia to był dla 

mnie intensywny czas, jeżeli chodzi o ćwi-

czenie i w zasadzie wszystko kręciło się wo-

kół tego. Najpierw fortepian – dziewięć lat, 

potem wokalistyka, którą ćwiczyłam dosyć 

zapalczywie. Ale muszę przyznać, że szybko 

zaczęłam zbierać tego plony. Ostatnimi laty 

jest tak, że mogę dysponować swoim czasem 

naprawdę swobodnie. Czas przygotowania 

płyty jest oczywiście zawsze podporząd-

kowany tylko muzyce, ale to też czysta 

przyjemność. Tym razem w zasadzie to ja 

byłam producentką, więc naprawdę dużo 

się napracowałam. To był bardzo stresujący 

NAJPIERW FORTEPIAN – DZIEWIĘĆ LAT, POTEM WOKALISTYKA, 
KTÓRĄ ĆWICZYŁAM DOSYĆ ZAPALCZYWIE. OSTATNIMI LATY 
JEST TAK, ŻE MOGĘ DYSPONOWAĆ SWOIM CZASEM NAPRAWDĘ 
SWOBODNIE. CZAS PRZYGOTOWANIA PŁYTY JEST OCZYWIŚCIE 
ZAWSZE PODPORZĄDKOWANY TYLKO MUZYCE, ALE TO TEŻ 
CZYSTA PRZYJEMNOŚĆ. 
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na widelcu, wręcz od tego uciekała. Jak 

tylko zaczynał się robić wokół niej zbyt 

duży szum, chowała się. Zresztą sama 

powtarza z dużym uśmiechem, że inni 

wykonawcy jej piosenek mieli z nimi 

dużo więcej szczęścia i powodzenia niż 

ona sama. I nie ma w tym żadnej nuty 

nostalgii czy zawodu. Myślę, że ona 

jest najprawdziwszą artystką, z krwi 

18 WIĘCEJ NA WWW.ANYWHERE.PL

ZUPEŁNIE NIE UMIEM SIĘ HAMOWAĆ Z KOMUNIKATAMI, 
KTÓRE POJAWIAJĄ SIĘ W MOJEJ GŁOWIE. CZĘSTO PEŁNA 
NIEPOKOJU ZADAJĘ SOBIE PYTANIE „POMYŚLAŁAM  
TO TYLKO, CZY POWIEDZIAŁAM TEŻ?”
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i kości, którą interesuje proces tworzenia, 

a nie same plony, jakiś tam sukces – czy 

w wymiarze popularności, czy finan-

sowym. Ona robiła to po to, bo chciała.  

Radzi sobie oczywiście świetnie, nagrała 

w końcu 27 płyt i na całym świecie ma 

swoich fanatyków. Ale na pewno nie jest 

to gwiazda pokroju Leonarda, myślę że 

trochę z jej własnego wyboru.

SPOTKAŁAM SIĘ NAWET Z WYWIADEM, 
W KTÓRYM MÓWI, ŻE ŻAL JEJ TYCH 
WSZYSTKICH GWIAZD...
(śmiech) Tak, to brzmi jak Joni. Ja akurat 

nie słyszałam takiej jej wypowiedzi. I tu też 

mamy cechę wspólną, że ja zupełnie nie 

umiem się hamować z komunikatami, które 

pojawiają się w mojej głowie. Często pełna 

niepokoju zadaję sobie pytanie „pomyśla-

łam to tylko, czy powiedziałam też?”. I to 

jest kolejna nić porozumienia, którą czuję 

z Joni, bo ona też jest przesadnie szczera.

DOBRZE, CZYLI NIE STAŁO SIĘ NIC ZŁEGO, ŻE 
LITERACKIEGO NOBLA DOSTAŁ TERAZ BOB 
DYLAN, A NIE JONI MITCHELL?
Fajnie, że dostał go Dylan, bo to „nasz 

człowiek”, nie tylko literat, ale i muzyk. To 

jest akurat ta sama drużyna. Myślę, że 

Joni bardzo się cieszy z tego faktu. Ona też, 

poza samą literaturą, bardzo rozwinęła 

muzyczną stronę swojej sztuki i dla mnie 

jest dużo bardziej zaawansowanym mu-

zykiem niż on. Zresztą Dylan, faktycznie 

skupiony głównie na tej literackiej stronie, 

muzycznie umiarkowanie mnie podnieca. 

Natomiast Joni jest muzykiem absolutnie 

wybitnym i jednocześnie jej poezja jest na 

równie wysokim poziomie, więc trudno by 

ją było sklasyfikować tylko jako literatkę. 

Dalszą część rozmowy obejrzycie i przeczyta-

cie na www.anywhere.pl

 IN ENGLISH

BEING TRENDY IS NOT MY DOMAIN
MONIKA BORZYM IS A TWENTY-SIX-YEAR-
OLD JAZZ VOCALIST. SHE CALLS HERSELF 
A “GO-GETTER.” IF SHE COMES UP WITH AN 
IDEA, SHE DOES IT. RECENTLY, SHE CAME UP 
WITH THE IDEA OF RECORDING AN ALBUM 
WITH SONGS OF THE LEGEND OF AMERICAN 
FOLK, JONI MITCHELL. IT MIGHT NOT LOOK 
LIKE THAT, BUT THOSE TWO LADIES HAVE 
A LOT IN COMMON WITH EACH OTHER.

MONIKA, WE MEET BECAUSE OF YOUR THIRD 
ALBUM, “BACK TO THE GARDEN.” I THINK THAT 
FOR SUCH A YOUNG PERSON YOU HAVE A VERY 
RICH OEUVRE.
And I always think that it’s still too poor.

BUT IT IS GOOD, ISN’T IT?
I am a little bit overactive in life, and I like 

to do a lot and know a lot. I like it when 

everything happens quickly. I’m rather im-

patient, so when an idea springs to my mind, 

I strive towards its realization. I don’t delight 

too long in the effects though, I prefer to act.

SO WHEN IN 2009 YOU STOOD ON STAGE 
OF JAZZ JAMBOREE WITH MICHAŁ 
URBANIAK, A DRUMMER WORKING WITH AMY 
WINEHOUSE, AND MUSICIANS CHAKI KHAN, 
DIDN’T YOU FEEL TERRIFIED?
I felt pressure, the weight of the situa-

tion. I was curious of how it would all be 

received. I remember this moment when 

I sang the first song, a ballad “You Taught 

 ROZMOWA TALK 
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My Heart to Sing,” and the time between 

the last note and the first round of applause 

seemed to stretch for eternity. Thou-

sands of thoughts flew through my head, 

something like “Oh my God, it was surely 

awful, no one liked it and that’s why there’s 

no applause.” But it wasn’t like this. I think 

that people do have this “radar of truth” 

and if someone communicates something 

honestly, straight from the heart, people 

will always be very emphatic.

DO YOU FEEL THAT YOU’VE WORKED HARD 
TOWARDS THIS SUCCESS, OR PERHAPS THAT IT 
HAS FALLEN FROM THE SKY?
It depends. For sure, my early childhood, 

the time when I went to school, and then, 

when I was a university student, was a very 

intensive time when it comes to practicing, 

and virtually everything revolved around 

it. First of all, the piano – for nine years, 

then singing, which I practiced really 

zealously. But I have to admit that I started 

to reap first harvest very fast. In the recent 

years, I have been able to manage my time 

really freely. The time of making an album 

is always devoted to music and music only, 

but it’s also a sheer pleasure. This time, 

I also assumed the responsibilities of a pro-

ducer, so I worked very hard. It was a very 

stressful time. But despite it all, I think 

that I have a very pleasant profession. 

Apart from very intensive periods of work 

connected with recording and promoting 

an album, I have a lot of time on my hands – 

I study, cook, read, watch, listen…

YOU STUDIED IN THE UNITED STATES. HOW DID 
IT HAPPEN THAT YOU CAME BACK TO POLAND? 
I THOUGHT EVERY JAZZ PERSON WOULD LIKE 
TO LIVE IN THE US, IN THE CRADLE OF JAZZ.
It’s a myth. New York City, being a Mecca 

for jazz people, is totally overflowing with 

them, and that’s why rates for concerts 

are relatively small or even ridiculous 

when compared to how comfortably we, 

musicians, live here. Because for the best 

concerts that I played in New York – and 

I played with totally top musicians in the 

world, such as Aaron Parks, Nat Smith, 

people who perform in the entire Europe 

and Asia, and earn very good money and 

make a living from this – we earned about 

50 or 100 dollars a night. Most musicians 

almost have to pay extra money to play in 

some clubs in New York.

LET’S GO BACK TO THE ALBUM. IT’S AN ALBUM 
WITH JONI MITCHELL’S SONGS. DON’T WORRY, 
I WON’T ASK WHY JONI MITCHELL. YOU SAY 
THAT SHE’S YOUR IDOL. DOES IT MEAN THAT 
WHEN YOU WERE A LITTLE GIRL, ALL YOUR 

it would be a shame if we missed out on it. 

She’s an icon who inspired such songwrit-

ers as Leonard Cohen, Bob Dylan, Prince… 

Throughout his life, Prince kept saying that 

had it not been for Joni, he wouldn’t have 

written any song.

AREN’T YOU ANNOYED THAT PEOPLE TALK 
ABOUT HER AS ABOUT A PERSON WHO 
INSPIRED LEONARD COHEN OR PRINCE? SHE 
SHOULD BE A STAR IN HER OWN RIGHT.
Yeah, but on the other hand, she never 

fought for it. She never tried to place her-

self on the pedestal, quite on the contrary, 

she always ran away from it. When there 

was too much hype around her, she hid 

somewhere. Besides, she herself keeps re-

peating with a huge smile on her face that 

other performers of her songs had more 

luck and success with them than she had. 

And there’s no note of resentment of disap-

pointment in her words. I think that she’s 

the most genuine of artists, who was in-

terested in the process of creating, and not 

merely in reaping the harvest or achieving 

success – be it commercial or financial. She 

was doing it because she wanted to. And 

she managed great – after all, she recorded 

27 albums and has fans all over the world. 

But she’s not as famous as Leonard, I think 

that partly because of her own choice.

I ONCE READ AN INTERVIEW IN WHICH SHE SAID 
THAT SHE FELT SORRY FOR ALL THOSE STARS…
(laughs) Yes, it sounds so like her. I hav-

en’t personally heard such a statement. 

And this is our another common feature, 

because I too have no inhibitions when it 

comes to speaking my mind. Very often, 

with some anxiety I ask myself a question, 

“have I only thought it, or have I said it out 

loud as well?” It’s another thread of under-

standing that I feel with Joni, because she’s 

excessively honest as well.

SO YOU’RE OKAY WITH THE FACT THAT IT WAS 
BOB DYLAN WHO RECEIVED THE NOBEL PRIZE 
IN LITERATURE AND NOT JONI MITCHELL?
It’s cool that it was Dylan, because he’s 

our “comrade,” not only a writer, but also 

a musician. It’s the same team. I think 

that Joni is very happy about it. She too, 

besides literature as such, developed the 

musical side of her art very much, and for 

me, she’s a much more advanced musician 

than he is. Dylan, focused on this literary 

side, in terms of music excites me to 

a moderate extent. But when it comes to 

Joni, she’s an absolutely superb musician 

and at the same time, her poetry is also 

very sophisticated, so it would be hard to 

classify her only as a writer. 

You can watch and read the further part of the 

conversation at www.anywhere.pl

FRIENDS LISTENED TO THE SPICE GIRLS AND 
YOU WERE FASCINATED WITH THE FOLK MUSIC 
OF JONI MITCHELL?
No, absolutely not! When I was a little girl, 

I listened to Shazza and Piasek. Normal 

things (laughs). Only some time later, in my 

early teenagehood, did I start to be interest-

ed in good music. It all began with Radio-

head. Then I learned about jazz and it was 

love at first sound. But jazz hasn’t accom-

panied my from my childhood, and neither 

has Joni. As a matter of fact, I matured to 

her music very late. Many of my fellow jazz 

musicians – older, cleverer – kept telling me 

that I should listen to Joni, that I had a lot 

in common with her and that I would love 

her. And I tried to do so, but I still couldn’t 

understand this phenomenon. Until I went 

to California and there, honestly speaking, 

in this some kind of seclusion, some kind 

of nostalgia, someone gave me Joni’s album 

„Blue” from 1971. The most legendary one. 

It’s deep-set in Californian reality, the 

reality of show-business and artificiality, 

whereas Joni, coming from the Canadian 

countryside, just wanted to quickly earn 

some money and equally quickly run 

away again to some secluded place. I really 

connected to her then, and I started to bang 

on the door to those beautiful words, to 

Joni’s poetry, to those exceptional melodies, 

to those unique harmonies. And that was 

how my adventure started, and it’s lasted 

for five years already.

YOU KNOW WHAT, WHEN I VISITED YOUR 
WEBSITE, I SAW A PICTURE OF YOU WITH 
A CIGARETTE. IT BROUGHT ASSOCIATIONS WITH 
JONI MITCHELL STRAIGHT AWAY, BECAUSE 
SHE SMOKES IN EACH INTERVIEW. DO YOU 
FEEL LIKE A REBEL? ARE YOU INDIFFERENT TO 
TRENDS, NORMS?
No, definitely not! Being trendy is not my 

domain at all. If you asked me what is 

trendy this season, I just wouldn’t know. 

And Joni? Well, Joni was always seen with 

a cigarette. I don’t smoke this much. I’m 

rather an occasional smoker. In moments 

of excitement, phone calls, in such states of 

agitation – with pleasure. Besides, smoking 

is very effective when it comes to achiev-

ing this characteristic “jazz sound.”

DO YOU TREAT THIS ALBUM AS A PROJECT 
OR MAYBE AS A MISSION OF TEACHING JONI 
MITCHELL TO POLES? DO YOU THINK THAT 
SHE’S UNAPPRECIATED IN POLAND?
Joni is totally unknown, which I don’t 

understand, and I have several theories 

explaining it. Jazz came to us across 

American borders very smoothly and 

quickly. Rock as well, but this American 

folk got stuck somewhere. I think that 

we, as listeners, are already sophisticated 

enough; we might be ready for Joni, and 
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DLACZEGO MONGOLIA? PO CO SIĘ JEDZIE DO MONGOLII? MOJA PIERWSZA ODPOWIEDŹ 
ZAWSZE JEST TAKA SAMA – „BO TAM MNIE JESZCZE NIE BYŁO”. ALE GDY GŁĘBIEJ SIĘ 
NAD TYM ZASTANOWIĆ, TO FAKTYCZNIE, PO CO?

 TEKST I ZDJĘCIA: MIRKA MISIEWICZ

JURTY I BLOKI. MONGOLIA
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T
en kraj kojarzył mi się ze stepami 

i końmi. Zawsze marzyłam, żeby po-

czuć tę nieograniczoną przestrzeń. 

Pachniało mi to wolnością, niczym 

nieskrępowanym byciem, radością 

z obcowania z przyrodą. I nie zawiodłam się.

Przed wyjazdem bardzo pobieżnie prze-

czytałam program, ale to czasami ma sens. 

Zwłaszcza, gdy podróżnik chce się zachwycić, 

zaskoczyć, oczarować. Jest to możliwe, kiedy 

rzeczywistość jest lepsza od oczekiwań.

W Mongolii na pierwszy plan wysuwają 

się krajobrazy, zapierające dech w piersiach 

pejzaże. Następnie wkomponowane w te 

krajobrazy zwierzęta, a potem dopiero 

ludzie. Skąd taka kolejność? Mongolia po-

siada około 3 miliony mieszkańców, z czego 

połowa żyje w stolicy, Ułan Bator. Gęstość 

zaludnienia wynosi prawie 1,8 mieszkańca 

na km2, a na jednego człowieka przypadają 

średnio 23 sztuki bydła. Nie trzeba znać 

dobrze matematyki, żeby zrozumieć, że 

człowiek w Mongolii jest na wagę złota. Ale 

za to spotkanie z nim jest niesamowite.

Dawno nie spotkałam tak życzliwych, 

uprzejmych, skromnych ludzi. Czy to 

bliski kontakt z naturą sprawia, że w tych 

ludziach nie ma krzty cynizmu, cwaniac-

twa, czy to może brak kontaktu ze światem 

zewnętrznym i innymi ludźmi? Rodziny 

nomadzkie żyją samotnie, w otoczeniu 

przyrody i zwierząt. Często najbliższy sąsiad 

oddalony jest o kilkadziesiąt kilometrów. 

Na pustkowiach nie ma telewizji, satelity. 

I może właśnie dlatego Mongołowie należą 

do jednych z najbardziej gościnnych naro-
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dów. Zaproszą do swojej jurty, poczęstują 

serem, suszonym mięsem, a do picia zaser-

wują kumys. Ostrzegano mnie przed tym 

napitkiem. Jest to lokalny alkohol, który robi 

się ze sfermentowanego mleka kobylego. 

Ja smakoszem kumysu nie zostałam, o ile 

w ogóle można zostać smakoszem sfermen-

towanego mleka. Gościnność Mongołów 

polega również na tym, że nie można odmó-

wić poczęstunku. Czasami było to trudne. 

A niekiedy interesujące. Jedna z poznanych 

rodzin zaproponowała nam lokalny przy-

smak – pieczone mięso świstaka.

Wchodząc do jurty należy uważać, żeby 

nie nastąpić na próg, gdyż to oznaczałoby 

brak szacunku do gospodarzy. W jurcie 

zajmuje się odpowiednie miejsce. Tradycja 

mówi o tym, by broń zostawić na zewnątrz, 

jednak odnosi się to do dawnych czasów, 

gdyż obecnie broń spotyka się rzadko. Życie 

w jurcie płynie na przestrzeni 20 m2. Jest 

w niej kuchnia, jadalnia, sypialnia, salon 

i łazienka. Centralne miejsce zajmuje koza, 

czyli piecyk, który służy do ogrzewania 

jurty i gotowania. Pali się w niej praktycz-

nie non stop. Na północy pali się drewnem, 

a na Gobi, gdzie nie ma drzew, za opał służą 

wysuszone odchody zwierząt. Zapachy są 

nietypowe, bo to z jednej strony zapach 

paleniska, a z drugiej mieszanka suszącego 

się mięsa, fermentującego się mleka i doj-

rzewających serów. A w oparach stoją łóżka, 

które w nocy służą do spania, a w dzień 

do innych czynności domowych, czyli na 

przykład jako stół do robienia pierogów. 

Typowy obrazek ze stepów mongolskich to 

jurta z wychodzącym z jej czubka kominem 

i dym z palącej się kozy. Na zewnątrz jurty 

oczywiście kręcą się zwierzęta, psy, dokar-

miane młode baktriany, czyli wielbłądy 

dwugarbne, a na północy także renifery. 

Kiedyś do transportu jurt i całego gospo-

darstwa używano charakterystycznych 

wozów. Teraz ich rolę pełnią samochody, 

tak zwane trucki i pickupy. Mongołowie to 

lud koczowniczy. Przemieszczają się z miej-

sca w miejsce wraz ze stadami, zabierając 

ze sobą cały dobytek na takim samocho-

dzie. Kolejnym powiewem cywilizacji są 

motory. Znacznie łatwiej pojechać nim do 

oddalonego o wiele kilometrów miasteczka, 

pokonać wyboiste drogi czy zaganiać pa-

sące się zwierzęta. A odległości w Mongolii 

są ogromne. Motor to luksus, wciąż na ho-

ryzoncie pojawiają się samotni nomadowie 

na koniach, jadący do swoich stad. Piękny, 

typowy dla Mongolii widok.

Życie na stepie jest ciężkie. Zwłaszcza 

zima daje się mieszkańcom jurt mocno we 

znaki. Stąd coraz większa tendencja do 

migracji nomadów do miast, zwłaszcza do 

stolicy Ułan Bator. Miasto rozwija się, kusi 

lepszymi warunkami życia. W bloku jest 

ciepło, nie trzeba palić w kozie, w mieście 

jest praca, cywilizacja. Dlatego też Ułan 



MÓWI SIĘ, ŻE W MONGOLII MOŻNA WSIĄŚĆ NA KONIA 
I PRZEJECHAĆ NA NIM KRAJ WZDŁUŻ I WSZERZ, NIE 
NAPOTYKAJĄC DROGI, PŁOTÓW, TORÓW I OGRANICZEŃ. 
BO TAKA JEST MONGOLIA, PIĘKNA W SWOIM 
KRAJOBRAZIE, W SWOJEJ WOLNOŚCI I MIESZKAŃCACH. 
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Bator jest jedną z najbardziej zanieczysz-

czonych stolic świata. Na powierzchni 

niecałych 5000 km2 żyje w niej 1,5 mln 

mieszkańców. Nomadowie nie mogą do 

końca odciąć się od swoich korzeni i przy-

zwyczajeń. Między blokami wciąż w kra-

jobraz wpisują się białe jurty. Niesamowity 

widok. Co jest jeszcze typowe dla każdego 

miasta i miasteczka w Mongolii? Bary 

karaoke, bo Mongołowie to wyjątkowo 

rozśpiewany naród. Do końca życia będę 

pamiętać te pieśni śpiewane przez nomada 

podczas mojej jazdy konnej po stepie.

Mówi się, że w Mongolii można wsiąść 

na konia i przejechać na nim kraj wzdłuż 

i wszerz, nie napotykając drogi, płotów, to-

rów i ograniczeń. To w zasadzie prawda. Bo 

taka jest Mongolia, piękna w swoim krajo-

brazie, w swojej wolności i mieszkańcach. 

 IN ENGLISH

YURTS AND BLOCKS OF FLATS. 
MONGOLIA

WHY MONGOLIA? WHY DID YOU GO TO 
MONGOLIA? MY FIRST ANSWER IS ALWAYS 
THE SAME – “BECAUSE I HADN’T BEEN THERE 
BEFORE”. BUT IF YOU THINK ABOUT IT MORE 
THOROUGHLY, THEN WHY INDEED?

I used to associate this country with 

steppes and horses. I’d always wanted to 

experience this unlimited, boundless space. 
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several dozen kilometres away. There are no 

television sets or satellite dishes in the wil-

derness. And perhaps that’s the reason why 

Mongols belong to the most hospitable nations 

in the world. They will invite you to their yurt, 

treat you to some cheese and dried meat, and 

to wash it all down they’ll serve kumis.

Before I went on the trip, I’d been warned 

against this beverage. It’s a local alcohol 

made of fermented mare’s milk. I didn’t be-

come a fan of kumis, if it’s even possible to 

be a fan of fermented milk. One of the signs 

of Mongolian hospitality is also the fact that 

you cannot decline a treat. Sometimes it’s 

difficult. And sometimes interesting. One 

of the families I met treated us to a local 

delicacy – roasted marmot’s meat. 

As you enter a yurt, you need to be 

careful not to step on the threshold, because 

it would be disrespectful towards your 

hosts. In a yurt, you take an appropriate seat. 

According to the tradition, weapons should 

be left outside, but it applied rather in olden 

times, because today you can hardly see 

any weapons at all. An average yurt has 20 

m2. It consists of a kitchen, a dining room, 

a bedroom, a living room and a bathroom. 

The central place is occupied by an iron 

stove which is used for warming the yurt 

and cooking. It is alight virtually nonstop. In 

the north, you light a fire with wood, and in 

the Gobi, where there are no trees, the fuel 

consists of dried animal excrements. Smells 

are unique, because on the one hand, there 

is the fragrance of hearth, and on the other 

hand, there is the mixture of drying meat, 

fermenting milk and maturing cheese. And 

from all those fumes emerge beds which are 

used for sleeping at night and for pursuing 

other activities during the day, such as ma-
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When I thought about it, I could almost 

sense the smell of freedom, unhampered 

existence, and joy of commuting with natu-

re. And I wasn’t disappointed.

Before I left, I had skimmed through 

the program very briefly, but doing so 

sometimes makes sense. Especially if the 

traveller wants to get enraptured, surprised, 

charmed. It is possible only when the reality 

surpasses our expectations.

What comes to the foreground in 

Mongolia is a variety of landscapes and 

breathtaking sceneries. Then come animals, 

composed nicely with the landscapes, and 

then come people. Why in such order? 

Mongolia’s population amounts to 3 million 

people, half of which live in the capital city, 

Ulaanbaatar. The population density amo-

unts to almost 1,8 inhabitants per km2, and 

on average there are 23 head of cattle per 

one person. You don’t need to be an expert 

in mathematics to understand that humans 

in Mongolia are worth their weight in gold. 

But meeting them is quite an experience.

It’d been a long time since I had last met 

such cordial, civil and modest people. Is it close 

contact with nature that makes them devoid 

of cynicism and cunningness, or is it rather 

the lack of contact with the outside world 

and other people? Nomadic families live in 

solitude, surrounded by nature and animals. 

Not infrequently the closest neighbour lives 



king dumplings. One of typical images from 

Mongolian steppes is a yurt with a chimney 

at its top and smoke from an iron oven.

Outside the yurt there are obviously 

animals, dogs, young Bactrian camels, and, in 

the north,  reindeers. In the past, to transport 

a yurt and the entire household people used 

characteristic carriages. Now their function 

has been taken by cars, the so-called trucks 

and pickups. Mongols are nomads. They 

PODRÓŻE TRAVEL

move from place to place with their animals, 

packing all their belongings into such a car. 

Another gust of civilization are motorbikes. 

It’s much easier to use them to get to a town 

that lies several miles away, drive down the 

cobbled roads or herd grazing animals. And 

distances in Mongolia are huge. A motorbike 

is a luxury, so on the horizon you can still spot 

solitary nomads, riding horseback to their 

herds. A beautiful view, typical for Mongolia.

Life on steppes is difficult. Winter is the 

most bothersome for local people. For this 

reason, there is a growing tendency among 

them to migrate to bigger cities, especially 

to the capital city of Ulaanbaatar. The city 

is rapidly developing, tempting with better 

living conditions. It is warm in a block of 

flats, you don’t need to light a fire in your iron 

stove, there are jobs, there’s civilization. This 

is why Ulaanbaatar is one of the most polluted 

capital cities in the world. Its area amounts 

to 5000 km2, inhabited by 1,5 million people. 

But nomads cannot cut themselves off their 

roots and habits completely. In between blocks 

of flats you still can see white yurts. It’s an 

amazing view. What is also typical for each 

city and town in Mongolia? Karaoke bars, 

because Mongols are an exceptionally musical 

nation. I won’t ever forget those songs sung by 

a nomad when I was riding a horse.

It is said that in Mongolia you can mount 

a horse and travel the length and breadth 

of the country without seeing any roads, 

fences, rails or barriers. It’s mostly true. 

Because such is Mongolia, beautiful in its 

landscape, its freedom and inhabitants. 

REKLAMA
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NAD MORZE TO CHYBA TYLKO LATEM – TAKIE STEREOTYPY ODCHODZĄ JUŻ  
NA CAŁE SZCZĘŚCIE W PRZESZŁOŚĆ. WBREW POZOROM TO WŁAŚNIE ZIMĄ JEST  
TU NAJWIĘCEJ JODU W POWIETRZU, ZATEM SPACERY NAJZDROWSZE, A ATRAKCJI 
POSEZONOWYCH PRZYBYWA. TAKICH JAK SZLAK DWORÓW  
I PAŁACÓW PÓŁNOCNYCH KASZUB.

 TEKST: SYLWIA GUTOWSKA     ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE 

Wybierasz się do Trójmiasta sa-

mochodem? A może zamierzasz 

wypożyczyć auto na miejscu, by 

zjeździć okolicę? Zapewne zamie-

rzasz odwiedzić największy zamek gotycki 

UNESCO w Europie – dawną siedzibę Zakonu 

Krzyżackiego w Malborku? To wspaniale, ale 

pozwól, że polecimy Ci coś jeszcze. To zrewi-

talizowane historyczne dwory i pałace, które 

od niedawna znowu kuszą swoim blaskiem.

ZAMEK W KROKOWEJ
Położona 72 km na północ od Gdańska, 

wieś Krokowa k. Pucka jest warta odwie-

dzenia ze względu na niezwykły pałac. Ta 

dawna siedziba rodu von Krockow (vel Kro-

kowskich) sięga czasów Krzyżaków i kryje 

w sobie wiele legend. Jak każdy szanujący 

się pałac, posiada swoją białą damę – Luizę 

von Krockow, która za życia ożywiała 

kulturę i sztukę okolicy.

Dziś odrestaurowany, trzyskrzydłowy 

pałac to przytulny hotel i Restauracja 

Zamkowa. Zimą, poza szczytem sezonu, 

ceny są jeszcze bardziej atrakcyjne. Sam 

pałac jest otwarty dla zwiedzających. Zaś 

w położonym obok budynku dawnej gospo-

dy wiejskiej mieści się Muzeum Regionalne, 

opowiadające losy żyjących obok siebie od 

zawsze Kaszubów, Niemców i Polaków.

WIENIAWA SPA & WELLNESS
Kolejny zabytkowy obiekt blisko Pucka, na 

skraju Puszczy Darżlubskiej, to pałac Wie-

niawa w Rekowie. Jego historia sięga XIV w., 

kiedy to rycerz Ścibor z Krostkowa rezydo-

wał w pierwszym pałacu, wybudowanym na 

wzniesieniu. Drugi pałac wybudowano w in-

nym miejscu – w centrum wsi. Po II wojnie 

światowej, podobnie jak wiele innych siedzib 

dawnej arystokracji, pałac popadł w zapo-

mnienie. Dopiero po upadku komunizmu na 

dworek spłynął nowy splendor – odnowiono 

i odrestaurowano budynek, w którym dziś 

mieści się czterogwiazdkowy hotel, spa, ba-

sen z saunami i ośrodek golfowy (15 km dalej 

mieści się pole golfowe Sierra Golf Club).

PAŁAC CIEKOCINKO
86 km od Gdańska, wśród zieleni Kaszub 

Północnych kryje się Pałac Ciekocinko. 

Historia tego przybytku to historia dwóch 

rodzin – Ewest i Koops. Majątek istnieje od 

XIV w., zaś dzisiejszy pałac został wybudo-

wany w 1910 r. Po wojnie budynek podzielił 

losy innych pałaców – stał się siedzibą PGR. 

W 2004 r. w rękach nowego właściciela 

przeszedł prawdziwą metamorfozę. Dziś 

pięciogwiazdkowy Pałac Ciekocinko Hotel 

Resort & Wellness oferuje odpoczynek na 

królewskim poziomie. Oprócz architektury 

warto się tu wybrać dla... jedzenia. Restau-

racja 1906 Gourmet Restaurant uwiedzie 

Was swoją kulinarną finezją. Jest tu też 

mnóstwo atrakcji dla aktywnych – mieści 

się tu na przykład stadnina koni.

DESTINATION: POMORSKIE

SZLAKIEM 

WIĘCEJ NA WWW.ANYWHERE.PL

SAMOCHODOWE POMORZE

DWORÓW 
I PAŁACÓW
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DESTINATION: POMORSKIE

 

DWOREK W SALINIE
Jadąc w tym samym kierunku, nie-

co bardziej na południe, dotrzemy do 

miejscowości Salino. Tam już nie pałac, 

a XVIII-wieczny dworek, położony nad 

malowniczym Jeziorem Salińskim. To 

propozycja dla fanów klimatów rustykal-

nych i agroturystyki. Tu możecie poczuć się 

jak staropolski szlachcic. Wynająć można 

cały dworek i rządzić się tam po swojemu. 

W domu pod strzechą do dyspozycji jest 

kuchnia z piecem kaflowym, a na posesji – 

wiata grillowa. Można też rozpalić ognisko. 

Miejsce idealne na organizację imprez na 

większą ilość osób – rodzinny wypad lub 

imprezę integracyjną. 

 IN ENGLISH

MANORS AND PALACES.
POMORSKIE BY CAR

GOING TO THE SEASIDE MAKES SENSE ONLY 
IN SUMMER – SUCH STEREOTYPES ARE, 
FORTUNATELY, A THING OF THE PAST. IN 
WINTER, AGAINST ALL APPEARANCES, THE AIR 
IS REALLY RICH IN IODINE, SO WALKING BY THE 
SEASIDE IS VERY BENEFICIAL THEN. BESIDES, 
THERE ARE MORE AND MORE LOW-SEASON 
ATTRACTIONS, SUCH AS THE TRAIL OF MANORS 
AND PALACES OF THE NORTHERN KASHUBIA.

Going to the Tricity by car? Or perhaps 

you are going to hire a car here to travel 

through the region? Are you going to visit 

the Castle of the Teutonic Order in Mal-

bork – the biggest Gothic castle in Europe 

inscribed on UNESCO’s World Heritage 

List? That’s great, but let us recommend 

you something more – some revitalised 

historical manors and palaces restored to 

their former glory.

CASTLE IN KROKOWA
Situated 72 km north of Gdańsk, Krokowa 

near Puck is worth visiting because of its re-

markable castle. Dating back to the times of 

the Teutonic Order, this former residence of 

the von Krockow (vel Krokowscy) family is 

a subject of many legends. Like every palace 

shrouded in mystery, this one also has its 

own White Lady – Luiza von Krockow, who 

promoted culture and art in the region.

Today, the restored three-winged palace 

houses a cosy hotel and a restaurant. In 

winter, during low season, prices are even 

more attractive. The palace is open for visi-

tors. In a former inn located nearby, there is 

Regional Museum with exhibits related to 

the Kashubians, the Germans and the Poles 

co-existing in the region for ages.

WIENIAWA SPA & WELLNESS
Wieniawa Palace in Rekowo is another 

historical building near Puck, located close 

to Puszcza Darżlubska. It dates back to 

the 14th century, when the knight Ścibor 

from Krostkowo resided in the first palace 

located on the hill. The second palace was 

built in a different place – in the centre of 

the village. After the Second World War, 

like many other places of residence of the 

aristocracy, the palace faded into oblivion. 

Only after the fall of communism, the 

building was restored to its former glory. 

Today, it houses a four star hotel, a spa 

centre, a swimming pool with saunas and 

a golf club (a golf course Sierra Golf Club is 

located 15 km from the palace).

CIEKOCINKO PALACE
It is located 86 km from Gdańsk, in the 

green land of Northern Kashubia. The 

story of the palace is the story of two 

families – Ewest and Koops. The estate 

dates back to the 14th century, where-

as the palace was built in 1910. After 

the war, the building shared the fate of 

other palaces – it became a seat of PGR 

(State Agricultural Farm). The palace was 

transformed by its new owner in 2004. 

Today, the five-star Ciekocinko Hotel 

Resort & Wellness Palace provides ex-

ceptional and top quality services. Apart 

from its architecture, the palace is worth 

visiting because of… food. 1906 Gourmet 

Restaurant will take you to the world of 

culinary delight. Moreover, the palace has 

a rich offer for those who like spending 

their time in an active way – for example, 

there is a horse stud there.

 

MANOR IN SALINO
Following the same direction and going 

south, we reach a town called Salino. Dat-

ing back to the 18th century, the manor is 

located by the picturesque Salińskie Lake. 

Those who like the rustic style and agri-

tourism will absolutely love it. You may 

feel like an 18th century nobleman, rent 

the whole manor and make yourself at 

home. At your disposal, there is the kitch-

en with a tiled stove in the house with 

a thatched roof, as well as the barbecue 

shelter in the estate. You may also make 

a fire. It’s a perfect place for organised par-

ties for a large groups of people – family 

trips or team building events. 



Reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg i dziennikarz.  
Autor największych polskich hitów komediowych w XXI w. 
(m.in. „Ciało”, „Testosteron” i „Lejdis”). „Testosteron” - stale 
obecny w teatrach w kilkunastu krajach - jest również jedną 
z najpopularniejszych dziś polskich sztuk na świecie. W 2015 
roku Saramonowicz wydał bestsellerową powieść „Chłopcy”.

FOT. DOROTA CZOCH

ANDRZEJ SARAMONOWICZ
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RECENZJE REVIEWS

CZYTANIE WEDŁUG SARAMONOWICZA

 IN ENGLISH

ONCE UPON A TIME IN POLAND

I have known Grzegorz Kalinowski for 

almost thirty years as one of the most 

talkative people I have ever met. He 

has always been apt at narration, and 

it is a wonder that he decided to be-

come a writer only around his fifties. 

But when he finally did, he immedi-

ately achieved success and rocketed to 

the top writers.

“Tajemnica skarbu Ala Capone” is the 

third part of the saga about a chap from 

Warsaw, Heniek Wcisło, who embodies 

Kalinowski’s merged fascinations for 

Hollywood gangster films (Coppola’s 

“Godfather”, De Palma’s “The Untouch-

ables”, Leone’s “Once Upon a Time in 

America”) and for Edmund Niziurski’s 

novels. The story is set in the US, in 

the 1920s and 1930s, in the world of 

gangsters, prohibition, professional 

boxing, golf, aviation and jazz. The 

previous parts of the “Śmierć frajerom” 

saga (I strongly recommend the entire 

trilogy) are set in Warsaw in the first 

decades of the 20th century. The author 

shows us a colourful kaleidoscope of 

people and events of the underworld in 

the Second Polish Republic.

The saga has already been praised 

by everybody who should be trusted 

in this respect. It was recommended 

by Piotr Bratkowski, a literary critic 

(“The trilogy shows that the history of 

Poland is not a tiring celebration, but 

fascinating kerfuffle”); Juliusz Ma-

chulski, a film director (“It is a scoun-

drel story, one of a kind”); and even 

other writers: Vincent V. Severski 

(“The lost world of our ancestors, close 

and real, moving with its colourful 

folklore and forgotten dialect”) and 

Sylwia Chutnik (“Erudition, nerve 

and a sense of humour: Kalinowski is 

a master of Warsaw stories”).

And now I recommend it as well. 

WIĘCEJ NA WWW.ANYWHERE.PL

DAWNO TEMU W POLSCE

ŹR
ÓD

ŁO
: W

YD
. B

EC
K

Zawsze miał niezwykłą łatwość narracji i aż 

dziw, że pisarzem zdecydował się zostać dopie-

ro przed pięćdziesiątką. Ale kiedy już to się stało, 

od razu odniósł sukces i przebojem wdarł się do 

grona autorów piszących wciągające czytadła.

„Tajemnica skarbu Ala Capone” to już 

trzecia część sagi o warszawskim cwaniaku 

Heniu Wciśle, w którego osobie widać 

uwspólnione fascynacje Kalinowskiego 

hollywoodzkimi filmami gangsterskimi 

(„Ojciec chrzestny” Coppoli, „Nietykalni” De 

Palmy, „Dawno temu w Ameryce” Leone) 

oraz powieściami Edmunda Niziurskiego. 

Jej akcja dzieje się w Ameryce lat 20. i 30. 

XX wieku, w świecie gangsterów, prohibicji, 

zawodowego boksu, golfa, awiacji i jazzu. 

Miejscem akcji dwóch poprzednich części 

„Śmierci frajerom” (bo zachęcam, oczywiście, 

do przeczytania całej trylogii) jest Warsza-

wa pierwszych dekad XX wieku, a autor 

wiedzie nas przez barwny kalejdoskop osób 

i wydarzeń półświatka II Rzeczpospolitej.

Gangsterską sagę Kalinowskiego chwalili 

już wszyscy, którym ufać warto. I krytyk 

literacki Piotr Bratkowski („Autor pokazał 

w swej trylogii, że historia Polski to nie 

męcząca celebra, ale fascynująca awantu-

ra”), i reżyser Juliusz Machulski („Łotrzy-

kowska powieść, jakiej jeszcze nie było”), 

a nawet inni pisarze: Vincent V. Severski 

(„Zaginiony świat naszych przodków, bliski 

i realny, wzruszający barwnym folklorem, 

zapomnianą gwarą”) oraz Sylwia Chutnik 

(„Erudycja, nerw i poczucie humoru: Kali-

nowski to mistrz warszawskich opowieści”).

Dziś chwalę ją i ja. 

GRZEGORZ KALINOWSKI
„MIERĆ FRAJEROM.  
TAJEMNICA SKARBU ALA CAPONE”
WYD. MUZA, WARSZAWA 2016

Grzegorza Kalinowskiego znam od przeszło 

trzydziestu lat jako jednego z największych 

gaduł, jakich kiedykolwiek udało mi się spotkać. 
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SAMOCHODY NAPĘDZANE PRĄDEM? JESZCZE DO NIEDAWNA NIE ŚNIŁO SIĘ  
TO FILOZOFOM. ALE JAK MAWIAŁ STANISŁAW LEM „GDYBY LUDZIE ROBILI TYLKO 
TO, CO WYGLĄDAŁO NA MOŻLIWE, DO DZISIAJ SIEDZIELIBY W JASKINIACH”. 
BMW POSTAWIŁO WIELKI KROK DLA LUDZKOŚCI – MODEL i3 MA WPROWADZIĆ 
MOTORYZACJĘ W ZUPEŁNIE INNY WYMIAR.

 TEKST: ANNA NAZAROWICZ    ZDJĘCIA: TOMASZ SAGAN

BMW i3.
JUTRO ZACZYNA SIĘ DZIŚ

WIĘCEJ NA WWW.ANYWHERE.PL

N ajpierw były samoloty. To właśnie 

ich produkcją trudnił się bawar-

ski koncern BMW. Następnie 

przyszła kolej na samochody. 

Piękne limuzyny ze sportową nutą 

szybko zdobyły serca kierowców na 

całym świecie. Nic zatem dziwnego, że 

część z nich wstrzymała oddech, kiedy 

światło dzienne ujrzał model i3. Ale tyl-

SPRZĘT EQUIPMENT
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riach BMW i3 jest w stanie pokonać ponad 

200 km. Opcjonalne samochód można 

doposażyć również w Range Extender 

działający jako alternator podtrzymują-

cy naładowanie baterii elektrycznych. 

Dzięki jego obecności zasięg, jaki możemy 

pokonać, wydłuża się nawet o 160 km.

Aby uzyskać tak imponujący wynik 

samochód należało jak najmocniej 

odchudzić. Pomóc w tym miała nie 

Ewa Chodakowska, ale zastosowanie 

kompozytów oraz włókien węglowych. 

Dzięki wykorzystaniu ich podczas 

budowy nadwozia BMW i3 straciło 

na masie ok. 250-300 kg w stosunku 

do konkurencyjnych modeli. Finalnie 

otrzymano zatem wynik 1200 kg. I tutaj 

lista niespodzianek dopiero się zaczyna. 

Bo ciąg dalszy następuje po otworzeniu 

drzwi. To, co zapiera dech w piersiach, 

to ilość miejsca w kabinie pasażerskiej. 

Stara prawda, że nie należy oceniać 

książki po okładce nabiera tu jeszcze 

większej mocy. Dyliżans, nie samochód. 

Miłośnicy marki nie będą zawiedzeni, 

ponieważ projektanci zadbali o każdy, 

nawet najmniejszy szczegół. Jest zatem 

tak, jak na BMW przystało – luksuso-

wo i z klasą, mimo że do wykończenia 

wnętrza użyto m.in. plastiku z butelek 

SPRZĘT EQUIPMENT

Słabość do samochodów ma zaszytą 
w głowie, bo serca nie ma – jest tur-
bosprężarka. Tata uparcie karmił ją 
bezcenną wiedzą, sadzał za kierowni-
cą samochodu jeszcze zanim wsiadła 
na rower. Dziś pociąga ją wszystko, 
co ma cztery koła, a każdy z samo-
chodów darzy wielkim uczuciem.  
Autorka bloga „Panie wiozą Panów”:  
www.paniewiozapanow.pl.

FOT. MAT. PRASOWE

ANNA  NAZAROWICZ

MIŁOŚNICY MARKI NIE BĘDĄ ZAWIEDZENI, PONIEWAŻ 
PROJEKTANCI ZADBALI O KAŻDY, NAWET NAJMNIEJSZY 
SZCZEGÓŁ. JEST ZATEM  LUKSUSOWO I Z KLASĄ, MIMO ŻE DO 
WYKOŃCZENIA WNĘTRZA UŻYTO M.IN. PLASTIKU Z BUTELEK PET, 
WŁÓKIEN HIBISKUSA ORAZ WEŁNY, ZAŚ SKÓRA NA FOTELACH 
JEST GARBOWANA ZA POMOCĄ NATURALNEJ OLIWY.

ko część. Bo mimo że jego produkcja oraz 

sprzedaż ruszyły w listopadzie 2013 roku 

to BMW już w marcu posiadało kilkaset 

zamówień z wpłaconymi zaliczkami. Co 

więcej, zainteresowanie BMW i3 rosło 

niczym kula śnieżna. Nie było innego 

wyjścia, produkcja musiała wejść na 

wyższe obroty. Jednym słowem sukces 

pisany przez duże „S”. Jak oni to zrobili?

Przede wszystkim w żyłach tego auta 

płynie prąd, gdyż model BMW i3 jest na-

pędzany przez silnik elektryczny o mocy 

170 km. A to oznacza, że możemy puścić 

w niepamięć pojęcie „stacja benzynowa”. 

Ładowanie baterii spokojnie może się 

odbywać w domu za pomocą klasycznego 

gniazdka. Na w pełni naładowanych bate-
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PET, włókien hibiskusa oraz wełny, zaś 

skóra na fotelach jest garbowana za po-

mocą naturalnej oliwy. W sumie aż 95% 

materiałów użytych do produkcji tego 

samochodu podlega recyklingowi. Czy 

ten samochód ma jakieś wady? Produ-

cent zadbał o to, aby złośliwi nie mieli 

absolutnie żadnego punktu zaczepienia. 

Samochód prowadzi się po prostu feno-

menalnie. Receptą na sukces jest moment 

obrotowy (250 Nm), który jest dostępny od 

chwili ruszenia z miejsca. Wystarczy deli-

katnie nacisnąć pedał gazu aby maksymalna 

moc wręcz wyrywała ten samochód ze 

świateł a wszystkich pozostałych kierowców 

z butów. Jeszcze nigdy tak niepozorny, elek-

tryczny samochód nie dawał takiej radości 

z jazdy. Poruszanie się po mieście przestaje 

być udręką, bo kto by chciał przerywać sobie 

dobrą zabawę? Jeżeli jednak zajdzie taka 

potrzeba, to parkowanie również odbędzie 

się bezboleśnie. Zadba o to promień skrętu. 

Symboliczny, bo wynoszący tylko 9,86 m. 

Skrzynia biegów jest szyba niczym wiatr, 

a sam samochód porusza się cicho niczym 

duch. W kabinie pasażerskiej podczas 

jazdy panuje taka cisza, że prędzej można 

usłyszeć bicie własnego serca niż pracę 

jakiegokolwiek podzespołu. Jeszcze kilka 

lat temu takie czary można było oglądać 

w filmie „Gwiezdne wrota”, ale wtedy nikt 

nie przypuszczał, że fantazja reżysera stanie 

się rzeczywistością którą można zobaczyć 

z bliska w salonie BMW Zdunek i stać się jej 

właścicielem za 1240 zł miesięcznie. 

To get this amazing result the car 

had to lose weight. This was not sup-

posed to be done with the help of Ewa 

Chodakowska but by using composites 

and carbon fibres. Thanks to  the use 

of them in the car’s body BMW i3 lost 

about 250-300 kg in comparison to 

competing models. And so, in the end, 

it weights 1200 kg. And here the list 

of surprises is just beginning, because 

the real deal begins once you open the 

doors. What takes your breath away is 

the amount of space in the passengers’ 

cabin. The old truth that one should 

not judge a book by its cover takes an 

even stronger meaning. A stagecoach 

not a car. Fans of this brand will not be 

disappointed, because the designers per-

fected each, even the smallest, detail. 

And so it is a true BMW: luxurious and 

with style, even though it was finished 

with, for example, plastic from PET 

bottles, hibiscus and wool fibres and 

 IN ENGLISH

BMW i3: TOMORROW STARTS TODAY
ELECTRICITY POWERED CARS? UNTIL 
RECENTLY EVEN PHILOSOPHERS HAVE NOT 
DREAMT OF THIS. BUT AS STANISŁAW LEM 
SAID: „IF PEOPLE ONLY DID WHAT SEEMED 
POSSIBLE WE WOULD STILL BE SITTING 
IN CAVES”. BMW TOOK A GREAT STEP FOR 
HUMANITY: THE I3 MODEL SHOULD TAKE 
AUTOMOTIVE TO ANOTHER DIMENSION.

First there were planes. This is what the Ba-

varian BMW concern used to produce. Later 

time came for cars. Beautiful limousines with 

a sporty touch quickly bought the favour of 

drivers all over the world. No wonder that 

some of them held their breath when the 

model i3 was presented to the world. But it 

was only some of them, because even though 

its production and sale began in November 

2013 BMW had few hundreds of orders with 

paid deposits in March. Furthermore, the 

interest in BMW i3 is growing like a snowball. 

There was no other choice, production had 

to step up to the challenge. To put it shortly: 

success with a capital “S”. How did they do it?

First of all, electricity flows through 

the veins of this car, because BMW i3 is 

powered with a 170KM electric engine. 

And this means that we can forget what 

a “gas station” is. You can easily charge the 

battery at home with a regular power out-

let. On a fully charged battery BMW i3 can 

cover a distance of over 20 km. Optionally, 

you can equip the car with a Range Ex-

tender, a working alternator that supports 

the electric battery’s charging. Thanks to 

it the distance we can cover is expanded 

by up to 160 km.



natural olive oil tanned leather cover-

ing the seats. In total, 95% of materials 

used to produce this car are recyclable. 

Does this car have any disadvantages? 

The producer made sure that those who 

are picky have nothing to pick at.

This car is phenomenal to drive. Torque 

(250 Nm), available as soon as the car 

moves, is the key to success. You have to 

barely press the gas pedal for the maximum 

power to burst this car from the stop lights 

leaving all other drivers behind. Never 

before did such a modest, electric car make 

driving this fun. Driving around the city 

is no longer painful and who would like 

to stop having fun? And parking can also 

be pleasant. Turning radius will help with 

that. A symbolic one, for it is only 9.86 m. 

The gearbox is as quick as the wind and the 

car itself moves like a ghost. It is so quiet in 

the passengers’ cabin that you will sooner 

hear your own heartbeat than any of the 

working subassembly mechanisms. Just 

a few years ago you could only see such 

wonders in the film Stargate but no one 

thought then that the director’s fantasy 

will become a reality that can be seen up-

close in the BMW Zdunek dealership and 

bought for 1240 zlotys monthly rate. 

SPRZĘT EQUIPMENT
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NA ROLĘ ŻYCIA AKTOR CZEKA NIERAZ BARDZO DŁUGO. NASZA BOHATERKA DOSTAŁA JĄ TUŻ PRZED  
JUBILEUSZEM 40-LECIA PRACY W TEATRZE I FILMIE. W DODATKU ROLA TA TO POSTAĆ JULII BRYSTIGIEROWEJ,  
EKS-FUNKCJONARIUSZKI MINISTERSTWA BEZPIECZEŃSTWA, KTÓRA SŁYNĘŁA Z KATOWANIA WIĘŹNIÓW 
POLITYCZNYCH. O TEJ TRUDNEJ KREACJI W FILMIE „ZAĆMA” I ROLI AKTORA ROZMAWIAMY Z MARIĄ MAMONĄ.

TEKST: JACEK GÓRECKI   ZDJĘCIA: EDYTA BARTKIEWICZ   

NIE ZAGRAŁAM
LADY MAKBET
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KIEDY DOSTAJE SIĘ DO RĘKI GOTOWY JUŻ 
SCENARIUSZ Z ROLĄ JULII BRYSTIGIEROWEJ, 
KTÓRA W OKRUTNY SPOSÓB PRZESŁUCHI-
WAŁA WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH, WRĘCZ 
KATOWAŁA ICH, JAKIE PIERWSZE UCZUCIE 
TEMU TOWARZYSZY?
Dziwne, dlatego, że z jednej strony był to 

strach, z drugiej podniecenie. Do zagrania 

dostaję przecież dużą, niejednoznaczną rolę, 

która polskim aktorkom, a tym bardziej 

w moim wieku, nieczęsto się zdarza. Poza 

tym to postać, która ma refleksję na temat 

swojego życia, chce je zmienić, oczyścić 

się, przepędzić duchy przeszłości, które ją 

nieustannie nawiedzają i zrozumieć samą 

siebie. To dla aktora szalenie fascynujący 

materiał do zagrania. Cieszę się, że byłam 

obecna od samego początku powstania 

scenariusza, który pierwotnie miał być 

tylko realizacją teatru telewizji, czyli jakieś 

pięć, sześć lat temu... 

DLA AKTORA OBSERWOWAĆ SCENARIUSZ NA 
RÓŻNYCH ETAPACH TO NIEZWYKŁE SZCZĘŚCIE, 
WÓWCZAS POZNAJE SIĘ POSTAĆ ZNACZNIE 
GŁĘBIEJ. W NASZYM PRZEMYŚLE FILMOWYM 
TO RZADKOŚĆ.
Na początku scenariusz miał być tylko 

oparty na finalnej rozmowie Brystigierowej 

i Prymasa Polski. Z czasem Ryszard Bugajski 

zdecydował, że warto przy okazji opowie-

dzieć coś więcej, rozbudować scenariusz tak, 

by pokazać naszą bohaterkę w szerszym 

wymiarze, żeby jej przemiana mogła doko-

nać się na oczach widzów. Pisaniu Ryszarda 

towarzyszyły nasze niekończące się rozmo-

wy na temat Brystygierowej. Oczywiście 

mam świadomość, że ten film nie stanie się 

hitem kasowym, to raczej kino niszowe, ale 

bardzo ważne. Mam nadzieję, że nasz film 

zada wiele pytań i zmusi do myślenia.

TO GŁÓWNA ROLA, W DODATKU ROLA 
ANTAGONISTKI.
To ogólnie przyjmując rzeczywiście czarny 

charakter. Taką też legendą została owiana. 

Jestem aktorką, która do każdej roli podcho-

dzi od nowa i z pewną rezerwą. Musiałam 

dobrze poznać moją bohaterkę. Bardzo czę-

sto słyszę pytanie czy rozgrzeszyłam Brysti-

gierową. Otóż ja nie jestem od rozgrzeszania, 

starałam się jedynie ją zrozumieć. Zrozu-

mieć jej wybory, fascynacje, żeby zbudować 

wiarygodną postać. Bardzo dużo o niej czy-

tałam, poznawałam jej dzieciństwo, czasy 

młodości, to, kim wówczas była, kim chciała 

być. Była bardzo błyskotliwą i inteligentną 

osobą. Przeczytałam również jej powieść 

„Krzywe litery”, to kawał dobrej literatury. 

Bystrość, inteligencja, doktorat z filozofii, 

czar osobisty w połączeniu z arogancją, ze 

złem, którego dokonywała. Te sprzeczności 

były dla mnie najciekawsze.

PRZECIEŻ NIKT NIE RODZI SIĘ ZŁY...
Tak, ale fundamentalizm w wierze, religii, 

przekonaniach politycznych jest niebez-

pieczny. Każda wiara, religia, polityka, 

wszystko to, co pochłania nas za bardzo, 

podjudza do nieludzkich zachowań. Kiedy 

przedawkujemy jakieś wartości czy idee, 

wówczas rodzą się w nas niekontrolowane 

zachowania, których nie da się wytłuma-

czyć. Podobnie było z Julią Brystigierową. 

Myślę, że wierzyła w to, że uczestniczy 

w tworzeniu „lepszego świata” i to, że ofiary 

są nieuniknione, gdy chce się osiągnąć cel. 

Jednak jako osoba wykształcona, inteligent-

na musiała w końcu zauważyć, że „szla-

chetna teoria” odbiega od rzeczywistości.

TAKIE ROLE WYMAGAJĄ PÓŹNIEJ OD AKTORA 
ZDERZENIA SIĘ Z LAWINĄ KOMENTARZY. COŚ 
NA MIARĘ TEGO, CO PRZEŻYŁ MACIEJ STUHR 
PO FILMIE „POKŁOSIE”.
Tak, jest takie niebezpieczeństwo. Więk-

szość negatywnych komentarzy, które 

krążą w Internecie, pojawiła się w momen-

cie, kiedy film był w fazie produkcji i nie był 

jeszcze gotowy. To była cała lawina bardzo 

przykrych antysemickich zarzutów od lu-

dzi, którzy filmu nie widzieli, ale wiedzieli 

na pewno jaki to będzie film. Tym bardziej 

jest to straszne, że tego typu komentarze 

przeważnie są anonimowe. Warto zazna-

czyć, że „Zaćma” nie jest filmem biogra-

ficznym ani dokumentalnym. To po prostu 

forma artystycznej spekulacji na temat 

przemiany naszej bohaterki.

FILM BYŁ POKAZYWANY NIE TYLKO W POLSCE, 
ALE TAKŻE POZA NASZYMI GRANICAMI. JAK 
BARDZO RÓŻNIŁY SIĘ REAKCJE PO POKAZIE?
Mieliśmy to szczęście, że „Zaćma”, oprócz 

pokazów na festiwalu w Gdyni, miała 

swoją światową premierę na TIFF – mię-

dzynarodowym festiwalu w Toronto. Dwa 

miejsca i dwie zupełnie inne publiczności 

i reakcje. Na seansie w Kanadzie pojawili 

się ludzie z całego świata oraz bardzo dużo 

amerykańskich krytyków. Większość 

odebrała temat filmu jako rzecz bardzo uni-

wersalną mówiącą o problemie człowieka, 

bez naszych obciążeń historycznych.

LUBIMY SZUFLADKOWAĆ, PRZYKLEJAĆ DO 
KONKRETNEJ GRUPY, ŻEBY PÓŹNIEJ BYŁO 
ŁATWIEJ OCENIAĆ. JEST TO PASKUDNE, ALE 
WIELU KRYTYKÓW TAK ROBI, PRZYNALEŻY 
DO KONKRETNEGO MEDIUM I Z GÓRY WIE, CO 
LUB KOGO MOŻNA, A CZEGO NIE WYPADA 
KRYTYKOWAĆ I OSĄDZAĆ, ZAMIAST PO 
PROSTU ZAJĄĆ SIĘ OCENĄ SZTUKI.
Taką sytuację z Ryszardem Bugajskim 

przeżyliśmy już przy okazji premiery jego 

poprzedniego filmu „Układ zamknięty”. 

Przez to, że film dotykał tematu nieudolnej 

młodej demokracji, w której zdarza się 

nadużywanie władzy przez urzędników 

państwowych, niektóre opcje polityczne 

starały się zawładnąć wymową filmu 

i skierować ją przeciwko swoim oponentom 

politycznym. Na spotkaniach po projek-

cjach zazwyczaj były dyskusje polityczne. 

Pamiętam, że na festiwalu w Denver była 

już inna rozmowa. Widzów interesowała 

warsztatowa strona filmu, bohaterowie, 

reżyseria, gra aktorska. Byliśmy z filmem 

nie tylko w USA, ale we Włoszech, Turcji, 

na Węgrzech. We wszystkich tych krajach 

mówiono nam, że podobne afery zdarzają 

się też u nich, Polska nie jest odosobniona.

NA PRZESTRZENI LAT Z PEWNOŚCIĄ MOGŁA 
PANI ZAOBSERWOWAĆ JAK ZMIENIA SIĘ 
NIE TYLKO FORMA I JĘZYK W FILMIE CZY 
TEATRZE, ALE TAKŻE PUBLICZNOŚĆ, KTÓRA 
POWODUJE, ŻE AKTORZY CZY TWÓRCY 
MUSZĄ SIĘ CIĄGLE ROZWIJAĆ. W JAKĄ 
STRONĘ DZISIAJ ZMIERZAMY?
Kiedyś, u zarania sztuki filmowej, film 

bardzo mocno czerpał z teatru. Myślę, że 

dzisiaj jest odwrotnie. Teatr przyjmuje nie-

które filmowe rozwiązania. Dotyczy to na 

przykład większej oszczędności grania czy 

„filmowego montażu” scen. Kino wywołało 

również wiele skutków ubocznych. Dzisiaj 

coraz częściej aktorzy mają problem z dykcją 

albo potrafią grać wyłącznie z mikroportami, 

bez nich nie dotrą do ostatnich rzędów. 

DZISIAJ W TEATRZE MYŚLI SIĘ OBRAZEM?
Jest to dość mocne zjawisko, ale trzeba 

pamiętać, że efekt wizualny nie może 

zabić myśli. Niestety, jest to coraz częstsze 

MYŚLĘ, ŻE WIERZYŁA W TO, ŻE UCZESTNICZY 
W TWORZENIU „LEPSZEGO ŚWIATA” I TO, ŻE OFIARY SĄ 
NIEUNIKNIONE, GDY CHCE SIĘ OSIĄGNĄĆ CEL. JEDNAK 
JAKO OSOBA WYKSZTAŁCONA, INTELIGENTNA MUSIAŁA 
W KOŃCU ZAUWAŻYĆ, ŻE „SZLACHETNA TEORIA” ODBIEGA 
OD RZECZYWISTOŚCI.
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zjawisko, chociaż są spektakle, które 

mają ograniczone dialogi, a dzięki formie 

nabierają większej głębi. Po prostu trzeba 

wiedzieć jak to wszystko wyważyć.

W PRZYSZŁYM ROKU BĘDZIE PANI OBCHODZIĆ 
40-LECIE PRACY ARTYSTYCZNEJ, W DODATKU 
ZWIĄZANA JEST PANI OD POCZĄTKU Z TĄ 
SAMĄ SCENĄ, TEATREM WSPÓŁCZESNYM 
W WARSZAWIE. RODZI TO PEWNE REFLEKSJE?
Idąc do szkoły teatralnej marzyłam, aby 

stać się aktorką prawdziwie teatralną. 

Myślałam, że będę grać w teatrach bardziej 

WIĘCEJ NA WWW.ANYWHERE.PL

IDĄC DO SZKOŁY TEATRALNEJ MARZYŁAM, ABY 
STAĆ SIĘ AKTORKĄ PRAWDZIWIE TEATRALNĄ. 
MYŚLAŁAM, ŻE BĘDĘ GRAĆ W TEATRACH BARDZIEJ 
PROWINCJONALNYCH, MOŻE POSZUKUJĄCYCH.
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prowincjonalnych, może poszukujących. 

Ten typ teatru gdzieś zaszczepił we mnie 

Tadeusz Łomnicki, który na zajęciach na 

pierwszym roku robił z nami sceny, mini 

spektakle oparte na formie, w których tekst 

był ograniczony do minimum. A my, akto-

rzy na scenie, prawie „nadzy” w czarnych 

trykotach. To było niesamowite. Wtedy 

myślałam, że zaraz po szkole wyruszę dalej 

i przez parę sezonów będę podróżować 

z małą walizką z miasta do miasta i żyć tyl-

ko teatrem. O założeniu rodziny też wcale 

nie myślałam. Jednak potoczyło się inaczej.

Z PROPOZYCJĄ WYSZEDŁ SAM ERWIN AXER...
Na trzecim roku zaproponował mi angaż 

w Teatrze Współczesnym i tak już zostało 

do dziś. Dziś, po prawie czterdziestu 

latach, nie jestem pozbawiona pewnego 

rodzaju refleksji. Pewnych ról już nigdy 

nie zagram, ominęły mnie. Ale mimo 

wszystko czuję się w jakiś sposób speł-

niona. Nigdy, co prawda, nie marzyłam 

o konkretnej roli. Chociaż o jednej tak 

– nie zagrałam Lady Makbet. I nie udało 

mi się też przez cały ten czas zagrać na 

scenie w Szekspirze, chociaż mój dyplom 

w PWST to Szekspir. Sądziłam więc, 

że spełniam te warunki, żeby w jego 

tekstach grać. (śmiech) Ale nie było 

okazji. Raz natomiast zajęłam pierwsze 

miejsce w Polsce w konkursie na monolog 

szekspirowski i to po angielsku, który 

zorganizowała Fundacja im. Stefana 

Batorego. Niestety, później, w dalszych 

rozgrywkach, ubiegła mnie Rumunka 

i wygrała stypendium do Londynu.

A TROCHĘ MIODU, NA TO PODSUMOWANIE... 
Jestem w zawodzie, który kocham i który 

do tej pory nie mi się nie znudził. To jest dla 

mnie wielki sukces. Mam nadzieję, że coś 

mnie jeszcze czeka w życiu. I naprawdę ni-

czego nie żałuję. A przygoda, która obecnie 

trwa i jest związana z filmem „Zaćma”, jest 

moją najważniejszą zawodową przygo-

dą w życiu. To w ogóle mój najbardziej 

szczęśliwy etap w życiu. Co dowodzi, że tak 

naprawdę jeszcze wszystko przed nami. 

 IN ENGLISH

I DIDN’T GET TO PLAY LADY MACBETH
SOMETIMES YOU NEED TO WAIT VERY 
LONG FOR THE ROLE OF YOUR LIFE. OUR 
GUEST LANDED IT SHORTLY BEFORE THE 
40TH ANNIVERSARY OF HER WORK IN THE 
THEATRE AND FILM INDUSTRY. WHAT IS 
MORE, THE ROLE IN QUESTION IS THAT OF 
JULIA BRYSTIGER, AN EX-FUNCTIONARY OF 
THE POLISH MINISTRY OF SECURITY WHO 
WAS NOTORIOUS FOR TORTURING POLITICAL 
PRISONERS. ABOUT THIS DIFFICULT 
CREATION IN THE FILM “ZAĆMA” (ENG.: 

“CATARACT”) AND THE ROLE OF AN ACTOR WE 
TALK WITH MARIA MAMONA.

WHAT WAS YOUR FIRST IMPRESSION 
WHEN YOU GOT THE READY SCREENPLAY 
WITH THE ROLE OF JULIA BRYSTIGER WHO 
INTERROGATED POLITICAL PRISONERS IN 
A CRUEL WAY – OR TORMENTED THEM?
A very strange one, because it was a mixture 

of fear and excitement. After all, I landed 

a huge, ambivalent role that is hard to come 

by among Polish actresses, especially at my 

age. Besides, it’s a person who reflects on her 

own life, wants to change it, vindicate herself, 

exorcise the demons of her past that haunt 

her incessantly, and understand herself. It’s 

a truly fascinating material to play for an 

actor. I’m glad that I was present by the crea-

tion of the screenplay that was supposed to 

be only a project for the TV theatre, in other 

words about five or six years ago…

IT’S GREAT LUCK FOR AN ACTOR TO BE ABLE 
TO OBSERVE THE SCREENPLAY AT DIFFERENT 
STAGES OF ITS CREATION, BECAUSE YOU 
CAN GET TO KNOW YOUR CHARACTER MUCH 
BETTER. IT’S RARE IN OUR FILM INDUSTRY.
At first, the screenplay was supposed to 

be based solely on the final conversation 

between Brystiger and the then Primate of 

Poland. As the time went by, Ryszard Buga-

jski decided that it would be worthwhile to 

tell something more, expand the screen-

play to show our heroine in a broader 

context, so that her transformation could 

happen right in front of the viewer’s eyes. 

Throughout the entire process of writing, 

Ryszard was accompanied by our nev-

er-ending conversations about Brystiger. 

Of course, I am well aware that this film 

won’t be a box office hit, it belongs rather 

to niche cinema, albeit of a very important 

kind. I hope that our film will pose many 

questions and induce the viewers to think.

IT’S A LEAD ROLE, AND OF AN ANTAGONIST  
AT THAT.
Generally speaking, she’s a true antihero. 

And as such she’s become a legend. I’m an ac-

tress who approaches each role with a fresh 

look and with some kind of distance. I had 

to get to know my character inside out. Very 

often I hear the question of whether I have 

absolved Brystiger of her sins. But I’m not 

entitled to absolve anyone, I merely try to un-

derstand her. To understand her choices, fas-

cinations, to create a credible character. I read 

a lot about her, I learned about her childhood, 

adolescence, who she was and whom she 

wanted to become in those times. She was 

very smart and intelligent. I’ve also read her 

novel “Krzywe litery” (Eng.: „Crooked letters”), 

it’s a piece of good literature. Wit, intelligence, 

doctorate in philosophy, personal charm 

combined with arrogance and all the evil that 

she committed. Those contradictions were 

the most interesting for me. 

BUT NO ONE IS BORN EVIL…
Yes, but fundamentalism in beliefs, religion 

and political convictions is dangerous. So 

is each belief, religion, kind of politics, 

everything that preoccupies us too much 

and incites us to inhuman behaviour. When 

we overdose some values or ideas, we tend 

to succumb to uncontrollable and inexplica-
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ble behaviours. It was the same with Julia 

Brystiger. I think that she believed she was 

participating in the creation of a “better 

world” and that you couldn’t avoid collateral 

damage if you wanted to achieve your goal. 

But since she was an educated and intelli-

gent person, she was bound to realize that 

this “noble theory” diverges from reality.

ROLES SUCH AS THIS ONE DEMAND FROM AN 
ACTOR TO DEAL WITH A DELUGE OF COMMENTS, 
SOMETHING SIMILAR TO WHAT MACIEJ STUHR 
HAD TO LIVE THROUGH AFTER THE PREMIERE 
OF THE FILM “POKŁOSIE” (ENG.: “AFTERMATH”).
Yes, there is such danger. The majority of 

negative comments that can be read on 

the internet appeared when the film was 

still at the stage of production and wasn’t 

even ready. It was a genuine avalanche 

of very sad anti-Semitic accusations from 

people who hadn’t even seen the film, but 

who already knew what the film would be 

like. What is even scarier is the fact that 

such comments are mostly anonymous. 

It’s worth stressing that “Zaćma” isn’t 

a biographic or documentary film. It’s just 

a form of artistic speculation about the 

metamorphosis of the main character.

THE FILM WAS SHOWN NOT ONLY IN POLAND, BUT 
ALSO ABROAD. HOW DID THE REACTIONS DIFFER?
We were really lucky that “Zaćma,” apart 

from screenings at the Festival in Gdynia, 

had its world premiere at the TIFF – Toronto 

International Film Festival. Two places and 

two totally different audiences and reac-

tions. In Canada, there were people from all 

over the world, as well as numerous critics 

from America. Most of them perceived the 

film as something very universal, confront-

ing a person’s problems seen without the 

context of our historical burdens.

WE LIKE TO LABEL PEOPLE, MENTALLY 
ASSIGN THEM TO SPECIFIC GROUPS, SO THAT 
IT WOULD BE EASIER FOR US TO JUDGE THEM. 
IT’S HIDEOUS, BUT MANY CRITICS DO SO. THEY 
BELONG TO A SPECIFIC MEDIUM AND KNOW 
IN ADVANCE WHAT OR WHOM THEY CAN OR 
CANNOT CRITICIZE AND JUDGE, INSTEAD OF 
SIMPLY FOCUSING ON EVALUATING ART.
We lived through such situation with 

Ryszard Bugajski after the premiere of 

his previous film “Układ zamknięty” (Eng. 

“The Closed Circuit”). Because the film 

broached the subject of inefficient young 

democracy in which there are cases of 

abuse of power by state officials, some 

political factions wanted to control the 

overtones of the film and channel them 

against their political opponents. Meet-

ings after shows usually transformed 

into political discussions. I remember that 

at the festival in Denver the debate was 

entirely different. The audience was in-

terested in the technical side of the film, 

characters, directing, acting. We went to 

show our film not only to the USA, but 

also to Italy, Turkey and Hungary. In all 

those places we were told that similar af-

fairs happen also in those countries, that 

Poland is not special in this respect.

THROUGHOUT THE YEARS, YOU CERTAINLY 
COULD OBSERVE NOT ONLY THE CHANGES IN 
THE FORM AND LANGUAGE OF THE CINEMA OR 
THEATRE, BUT ALSO THE METAMORPHOSIS 
OF THE AUDIENCE THAT FORCES ACTORS OR 
CREATORS TO DEVELOP. WHAT IS THE CURRENT 
DIRECTION IN WHICH WE’RE HEADED?
In the past, at the beginning of cinematic 

art, the cinema drew heavily from the 

theatre. I think that today it’s the other way 

around. The theatre adopts some solutions 

from the cinema. For example, it is visible 

in a greater simplicity of acting or the “film-

like montage” of scenes. The cinema has 

also brought about many adverse effects. 

Today, more and more actors have problems 

with enunciation or they are able to play 

only with micro-ports, because they won’t 

reach last rows without them.

DO WE THINK WITH IMAGES IN TODAY’S 
THEATRE?
It’s a rather strong phenomenon, but we 

have to remember that the visual effect 

can’t kill thoughts. Unfortunately, it’s 

a more and more common phenomenon, 

although there are spectacles that have 

limited dialogues, and thanks to the form 

they gain more depth. You simply have to 

know how to balance all those elements.

NEXT YEAR, YOU’LL CELEBRATE THE 40TH 
ANNIVERSARY OF YOUR ARTISTIC WORK, AND 
ON TOP OF THAT, YOU’VE BEEN CONNECTED 
WITH THE SAME SCENE FROM THE VERY 
BEGINNING, THE MODERN THEATRE IN WARSAW. 
DOES IT GIVE RISE TO CERTAIN REFLECTIONS?
As I went to the drama school, I dreamt of 

becoming a strictly theatre actress. I thought 

that I would play in provincial theatres, 

searching ones. This type of theatre was 

instilled into me by Tadeusz Łomnicki, who 

during classes in the first year covered 

scenes and mini-spectacles based on forms 

in which text was limited to the bare min-

imum. And there we were, actors on stage, 

almost “naked” in our black body stockings. 

It was amazing. I thought then that right 

after school I would go further and for sev-

eral seasons travel from town to town with 

only a small suitcase, and live solely on the 

theatre. I didn’t think about starting a family. 

But it all went in a different way.

YOU RECEIVED AN OFFER FROM ERWIN AXER 
HIMSELF…
In the third year, he offered me engage-

ment in the Modern Theatre and it hasn’t 

changed ever since. Today, after almost 

forty years, I’m not devoid of some kind of 

reflections. I will never have the chance 

to play certain roles, they omitted me 

somehow. But despite it all, I feel fulfilled. 

Admittedly, I have never dreamed about 

a specific role. Well, maybe except for one 

– I didn’t get to play Lady Macbeth. And 

I haven’t been able to play Shakespeare, 

even though my diploma thesis in Ludwik 

Solski Academy for the Dramatic Arts is 

about Shakespeare. I thought, therefore, 

that I met the requirements to perform in 

his plays (laughs). But there hasn’t been any 

occasion for it. But I won the first place in 

Poland in a competition in Shakespearian 

soliloquy, and in English at that, that was 

organized by Stefan Batory’s Foundation. 

Unfortunately, at successive stages of the 

competition I was defeated by a Romanian 

girl who she won a scholarship to London.

AND SOMETHING TO SUM IT UP ON A POSITIVE 
NOTE…
I’m in a profession that I love and that 

hasn’t tired me yet. It’s a huge success for 

me. I hope that life still has something 

in store for me. And I really don’t regret 

anything. And the adventure that contin-

ues and that is connected with the film 

“Zaćma,” is the most important professional 

adventure of my life. It’s the happiest stage 

of my life in general. Which proves that 

everything is still ahead of us. 
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Jednak nie sama mimika determinu-

je urok, powab i szczerość naszego 

uśmiechu. Pogodna, zdrowa twarz 

to także karnacja skóry, oprawa 

oczu, zarys ust, owal twarzy i jeszcze kilka 

innych czynników, a przede wszystkim 

nasze zęby. Uśmiechając się informuje-

my otoczenie o tym, że jesteśmy zdrowi, 

zadowoleni, że kogoś darzymy sympatią, że 

osiągnęliśmy sukces itd. Nie może w takim 

razie dziwić tak duże zainteresowanie 

metodami, które poprawiają nasz uśmiech. 

Obecnie bardzo mocno rozwinęły się nowe 

dziedziny medycyny, takie jak medycyna 

estetyczna czy stomatologia estetyczna.

Jedną z bardzo skutecznych metod 

dostępnych na rynku, dzięki której może-

my pozbyć się kompleksów związanych 

z brzydkim kolorem i kształtem zębów są 

licówki. Najnowsze badania wykazują, że 

aż 75% społeczeństwa jest niezadowolona 

ze swojego uzębienia i chciała by poddać 

się zabiegom poprawiającym wygląd ich 

zębów. W swoim gabinecie dentystycznym 

często słyszę pytania: co to są licówki, po 

co je robić, czy pękają, czy odpadają, czy się 

przebarwiają? Licówka to bardzo cienka 

warstwa materiału, które przykleja się na 

powierzchni przedniej zęba. Materiałem 

najczęściej jest kompozyt lub porcelana. 

Jednak najlepsze efekty daje porcelana. Ma 

to na celu skorygowanie kształtu zębów, 

zlikwidowanie przebarwień, nieko-

rzystnego koloru i odbudowę częściowo 

utraconych struktur zęba. Możemy także 

zlikwidować przerwy między zębami, 

skorygować położenie ich w łuku.

WYRAZ NASZEJ TWARZY NIEWĄTPLIWIE 
MA WPŁYW NA TO, JAK JESTEŚMY 
POSTRZEGANI PRZEZ OTOCZENIE. 
OCZYWISTYM JEST, ŻE UŚMIECHAJĄC SIĘ, 
WZBUDZAMY POZYTYWNE UCZUCIA.
 I NA ODWRÓT. NASZA PONURA MINA 
NA PEWNO NIE ZJEDNA NAM NIKOGO.

 TEKST: LEK. STOM. KRZYSZTOF KRUSZYŃSKI   

 ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

PIĘKNY UŚMIECH 
– ZDROWIE, URODA CZY MODA?

GUST TASTE



Czy licówki pękają, odbarwiają się 

i czy odpadają? Są materiały dedykowa-

ne właśnie do tych konkretnych celów. 

Zachowanie w gabinecie dentystycznym 

reżimu technologicznego zmniejsza do 

minimum niebezpieczeństwo utraty 

licówki, więc zdarza się to niezwykle 

rzadko. Materiał ceramiczny, z którego są 

one wykonane, nie ulega przebarwieniom 

w trakcie upływu czasu, a jego piękny 

wygląd i struktura nie tylko naśladują, 

ale i poprawiają naturę. Dzięki temu, że 

ma on wytrzymałość zdecydowanie 

większą niż prawdziwy ząb, wzmacnia go. 

Montaż uzupełnienia metodą adhezyjną 

powoduje, że licówka po zamontowaniu 

tworzy nierozłączną całość z zębem. Jej 

wygląd jest tak doskonały, że niejedno-

krotnie lekarze dentyści mają kłopot ze 

wskazaniem zębów poddanych zabiegom 

z zakresu stomatologii estetycznej. Oczy-

wiście, jak każda metoda, również i ta ma 

swoje ograniczenia i przeciwwskazania. 

Zaliczają się tu nieprawidłowości zgryzo-

we, które powodują nadmierne obciąże-

nie zębów olicowanych oraz parafunkcje, 

czyli złe nawyki zgryzowe (obgryzanie 

paznokci, gryzienie długopisów...). Do 

przeciwwskazań zaliczają się także 

patologiczne zgrzytanie zębami, brak lub 

niewystarczająca higiena jamy ustnej, 

zęby martwe i w większej części objęte 

wypełnieniami czy próchnicą. W tych 

przypadkach mamy do dyspozycji inne 

rodzaje uzupełnień protetycznych.

Dzięki temu, że dysponujemy tak no-

woczesnymi technologiami i materiałami 

obserwujemy stały wzrost zainteresowania 

tymi zabiegami i pacjenci decydują się na 

nie z mniejszą obawą.

Sam bardzo chętnie stosuję obecnie 

licówki w swojej praktyce stomatolo-

gicznej. Cieszę się, że w określonych 

sytuacjach mam do dyspozycji materiały 

i technologie, dzięki którym mogę pomóc 

moim pacjentom. 

 IN ENGLISH

BEAUTIFUL SMILE – HEALTH,  
GOOD LOOKS OR FASHION?

UNDOUBTEDLY, OUR FACIAL EXPRESSION 
HAS A GREAT IMPACT ON HOW WE ARE 
PERCEIVED BY OUR ENVIRONMENT. IT’S 
OBVIOUS THAT WHEN WE SMILE, WE INVOKE 
POSITIVE FEELINGS. AND THE OTHER WAY 
AROUND – OUR SOUR FACE DEFINITELY 
WON’T WIN ANYONE OVER.

But not only facial expressions determine the 

charm, allure and honesty of our smile. A che-

erful, healthy face is the effect of many factors, 

such as our complexion, colouring, shape of 

our lips, contour of our face and several others, 

but first and foremost – our teeth. When 

we smile, we send a message to our environ-

ment that we’re healthy, happy, that we like 

someone, that we’ve achieved success, etc. No 

wonder, therefore, that so many people are 

interested in methods that can improve our 

smile. Currently, we are witnessing dynamic 

development of new fields of medicine, such 

as aesthetic medicine or aesthetic dentistry.

One of very effective methods available 

on the market, thanks to which we can 

now get rid of complexes connected with 

unsightly colour or shape of our teeth, are 

veneers. Most recent research shows that 

as many as 75% of people are displeased 

with the state of their dentition and would 

like to undergo treatments that would 

improve the appearance of their teeth. In 

my dental office I often hear such questions 

as “what are veneers?”, “why do you make 

them?”, “do they break?”, “do they fall off?”, 

do they become discoloured?”. 

Veneer is a very thin layer of material 

that you stick to the front surface of a to-

oth. Most often, the material is composite 

or porcelain. But the best effects are 

achieved with porcelain. It is supposed to 

correct the shape of teeth, eliminate stains 

or unfavourable colour, and reconstruct 

the partially lost structures of a tooth. We 

can also eliminate gaps between teeth and 

correct their layout in the arch. 

Do veneers break, become discoloured or 

fall off? There are materials dedicated for 

those specific purposes. Maintaining a tech-

nological regime in a dental office considera-

bly lowers the probability of losing a veneer 

to a minimum, so it happens very rarely. Ce-

ramic material, from which they are made, 

is not susceptible to discolourations over the 

course of time, and its structure and good 

looks not only emulate nature, but also im-

prove it. And because it is more durable than 

natural teeth, it strengthens them.

The fitting of filling with the adhesive 

method makes the veneer become an 

inseparable whole with the tooth. Its appe-

arance is so perfect that sometimes dentists 

themselves have problems with differen-

tiating which teeth have been subjected to 

treatments of aesthetic dentistry. Of course, 

just like any other method, also this one 

has its own limitations and contraindica-

tions, e.g. occlusal anomalies that cause 

excessive burdening of the veneered teeth, 

and parafunctions, that is bad occlusal 

habits (biting nails, chewing on pens, etc.). 

Contraindications also include pathological 

teeth grinding, insufficient or lack of hy-

giene of oral cavity, dead teeth or teeth that 

are full of fillings or cavities. In those cases, 

we can use other types of prosthetic fillings. 

Because we have such modern tech-

nologies and materials at our disposal, we 

observe a constant increase in interest in 

those treatments, and patients decide to 

undergo them with less apprehension. I gla-

dly use veneers in my dental practice. I am 

happy that in certain situations I can use 

materials and technologies thanks to which 

I can help my patients. 
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is that we’re together. You must taste all the 

dishes, absolutely. It’ll bring you luck. It’ll 

bring luck to all of us. How are you doing? 

Are you seeing someone? I hope you are. 

Fine, you’re either keeping that special per-

son from us or… Well, I’ll say that! Or you’re 

gay! But we don’t mind. No, gays are such 

nice people. Fine, I was only joking… But you 

know, life is no joke, you can’t be so lonely. 

Everyone needs someone close. And you’re 

not getting any younger, I can see your 

grey hair. A grizzled man is still handsome, 

don’t you worry, honey. Sorry for being so 

straightforward about it, but we’re all family 

here. Do you want some more carp? Don’t 

be shy, eat. Eat. Oh, I almost forgot, we have 

a gift for you, here. Open it, please. Do you 

like it? It’s difficult to buy something for you, 

you know. To find something to your liking. 

You have everything anyway. But you’ll 

use that tie, won’t you? Try it on… You look 

great. You look more positive, better than 

in that tie of yours. Maybe that’s why you 

don’t have a girlfriend, because of that grey 

suit and dark tie? You look better now. Give 

auntie a kiss! You’re such a nice boy, I like 

you that way. You’ve always been a good 

boy. Merry Christmas!”

Well, Christmas with family. You don’t 

choose your family. But you can choose 

your flight. It’s easy: visit the website of your 

favourite airlines and enter a destination 

and a date… Let’s say that far away from 

auntie. So that she doesn’t know what to say 

when you tell her you can’t come home for 

the Christmas Eve supper. You send gifts 

and wishes by post because you’re going 

to… Australia. Yeah… Australia. Hum of the 

ocean, boundless beaches, white wine with 

an aftertaste of melon, lovely Melbourne 

and crazy Sidney. The disarming rustic Eng-

lish accent. You stop thinking about current 

issues and begin to think about galaxies. 

Stars look completely different there.

And you feel good, you feel like a teen-

ager again. You want to run and wallow in 

the sand. Or drive on a motorway through 

the desert. Surfers with lengthy hair and 

their girls. A special species, surfers’ girls: 

sunburnt, always smiling, in torn blouses 

and oversize jeans. And “Christmas Eve” 

seafood. Wrr… It wakes up the beast inside 

you. A monster happy with the life it chose. 

You’re a lone wolf, smiling widely to the 

blue sky and the burning sun. You’re not 

ashamed of your age or the fact that you’re 

not married, not even in a relationship. It’s 

like you wanted it to be. Not like your auntie 

did. But it’s not your problem anymore. Look 

through the window, you’re just taking off 

from your motherland. From tradition. From 

family. And you’re flying straight to the sun. 

You’re no Icarus. You’re just a customer of 

airlines. Merry Christmas. 

„George, witaj! O dziękuję, to pre-

zenty? Dla wszystkich?  

O, jesteś niesamowity! Dzieci, 

przywitajcie się z wujkiem… Nie 

krzyczcie proszę. Pawełku, uspokój się, nie 

szarp Anielki… Wejdź proszę, siadaj koło 

dziadka. Trochę ciasno, ale najważniejsze, 

że jesteśmy wszyscy. Musisz spróbować 

wszystkich potraw, absolutnie. To przynie-

sie ci szczęście. I nam wszystkim. Co u cie-

bie? Masz kogoś? Nie mów, że nie. Dobrze, 

albo tę niesamowitą osobę ukrywasz przed 

nami albo… No co, powiem! Albo jesteś 

gejem. Ale my nic nie mamy przeciwko. 

Nie, przecież to są tacy mili ludzie. Dobrze, 

trochę żartowałam… Ale wiesz, życie to nie 

żarty, nie możesz być taki samotny. Jednak 

każdy potrzebuje mieć bliską osobę. A ty 

nie młodniejesz, już nawet siwe włoski 

widzę. Szpakowaty mężczyzna jest wciąż 

przystojny, nie ma się czym martwić, ko-

chanie. Przepraszam, że tak przy wszyst-

kich, ale przecież tu są sami swoi. Dołożyć 

ci jeszcze karpia? No, nie wstydź się, jedz. 

Jedz. Zapomniałam, przecież dla ciebie też 

mamy prezent, o tutaj. Rozpakuj, proszę. 

Jak ci się podoba? Wiesz, tobie to trudno coś 

kupić. Trafić w twój gust. Zresztą wszystko 

masz. Ale co, taki krawat przyda ci się, 

prawda? A przymierz… No, wspaniale. 

Tak weselej, lepiej niż w tym twoim. Może 

dlatego nie masz dziewczyny, taki szary 

garnitur i ciemny krawat? A teraz od razu 

lepiej. Daj cioci całusa! Kochany chłopak, 

takim cię lubię. Zawsze byłeś dobrym dziec-

kiem. Wszystkiego najlepszego!”

Hm, Boże Narodzenie z rodziną. Rodziny 

się nie wybiera. Ale już lot tak. To proste: 

wchodzisz na stronę swoich ulubionych linii 

i wpisujesz destynację, datę… Powiedzmy, że 

niech będzie daleko od cioci. Tak, żeby nie 

wiedziała co powiedzieć, kiedy oświadczysz, 

że niestety nie będzie cię na Wigilii. Pre-

zenty i życzenia przesyłasz pocztą, bo wy-

bierasz się do… Australii. Taaa… Australia. 

Szum oceanu, bezkresne plaże, białe wino 

z delikatnym posmakiem melona, urocze 

Melbourne i szalone Sidney. Ten wiejski 

akcent języka angielskiego, który rozbraja. 

Przestajesz myśleć o bliskich sprawach, 

a zaczynasz marzyć o galaktykach. Gwiazdy 

wyglądają tu zupełnie inaczej.

I tak jest dobrze, znowu czujesz się jak 

nastolatek. Chce ci się biec przed siebie 

i tarzać w piachu. Albo pędzić autostradą po 

pustyni. Surferzy z przydługimi włosami 

i ich dziewczyny. Specjalny gatunek, dziew-

czyny surferów: spalone słońcem, wiecznie 

uśmiechnięte, w podartych bluzach i za 

dużych jeansach. No i „wigilijne” owoce mo-

rza. Wrrr… budzi się w tobie bestia. Potwór, 

który cieszy się życiem, które wybrał. Jesteś 

samotnym wilkiem, który uśmiecha się sze-

roko do błękitnego nieba i palącego słońca. 

Nie zawstydzi cię metryka, nie zbije z tropu 

brak żony, a nawet dziewczyny. Jest jak 

chciałeś. I jak nie chciała ciocia. Ale to już nie 

twój problem. Patrz w okno, właśnie odry-

wasz się od ziemi ojczystej. Od tradycji. Od 

rodziny. I lecisz prosto w słońce. Nie jesteś 

żadnym Ikarem. Jesteś po prostu klientem 

linii lotniczych. Merry Christmas.  

 IN ENGLISH

MY NAME IS GEORGE, EPISODE 12
“Hello, George! Oh, thank you, are these 

gifts? For everyone? Oh, you’re great! 

Children, say hello to your uncle… Please, 

don’t scream. Paweł, calm down, don’t jerk 

Anielka… Come in, please, sit next to grand-

pa. There isn’t much space, but what matters 

KASIA WARNKE
Aktorka, dramaturg, reżyserka. 

Ukończyła krakowską PWST, została 

zaangażowana do Teatru Starego 

w Krakowie, później dołączyła do 

zespołu TR Warszawa. Pracowała 

z Lupą, Jarzyną, Borczuchem, Klatą, 

Korczakowską. Wyreżyserowała 

swój tekst „Uwodziciel” w Teatrze 

Nowym K. Warlikowskiego. 

GEORGE
MAM NA IMIĘ
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PORT LOTNICZY AIRPORT 

Z Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasion-

ka” do Monachium, trzeciego co 

do wielkości największego miasta 

w Niemczech, będącego siedzibą 

wielu dużych międzynarodowych firm, Luf-

thansa oferuje siedem rejsów tygodniowo. 

Połączenie z ważnymi centrami gospodar-

LUFTHANSA ZNANA JEST NA CAŁYM ŚWIECIE ZE ŚWIETNEJ 
OFERTY DLA PASAŻERÓW BIZNESOWYCH –  PODRÓŻUJĄCY 
Z RZESZOWA MOGĄ KORZYSTAĆ Z POŁĄCZEŃ DO MONACHIUM 
AŻ SIEDEM RAZY W TYGODNIU.

EKSKLUZYWNA 
PODRÓŻ 
LUFTHANSĄ

czymi Europy jest kluczowe w szczególności 

dla lokalnego biznesu. Z myślą o pasażerach 

korporacyjnych, ale także podróżujących 

w celach turystycznych przewoźnicy 

Lufthansa Group oferują elastyczną siatkę 

połączeń, dzięki której można komfortowo 

dotrzeć do 255 miast w 101 krajach.

Obecnie wygodne do swoich portów prze-

siadkowych we Frankfurcie i Monachium, 

a następnie do miast na całym świecie, 

Lufthansa zapewnia z ośmiu polskich 

lotnisk.  Przewoźnik stale umacnia pozycję 

lidera wśród tradycyjnych linii obecnych 

w Rzeszowie, dopasowując swoją ofertę 

do rosnących potrzeb pasażerów. Klienci 

korporacyjni wysoko oceniają możliwość 

korzystania z oferty jednej z największych 

sieci saloników biznesowych na świecie, 

zapewniających komfortowe miejsce do 

wypoczynku lub pracy, cichą przestrzeń 

oraz możliwość skorzystania z miejsc do 

odświeżenia. Podczas podróży międzykon-

tynentalnych na pokładzie serwowane są 

wykwintne posiłki, zapewniony jest dostęp 

do internetu, a fotele przekształcają się 

w wygodne łóżko do spania. 

Dla pasażerów podróżujących służ-

bowo szczególnie korzystny jest udział 

w bezpłatnym programie premiowym 

Lufthansy – PartnerPlusBenefit. Program 

pomaga obniżyć koszty podróży, ponie-

waż korzystając z kompleksowej oferty 

ośmiu partnerskich linii lotniczych, firma 





For passengers travelling on business 

participation in the free PartnerPlusBenefit 

Lufthansa premium programme is espe-

cially beneficial. It allows them to lower the 

cost of travel because using the complex 

offer of eight partner airlines the compa-

ny quickly gathers Benefit Points, which 

can be regularly exchanged for attractive 

prizes, such as: tickets, access to business 

salons, upgrading to higher class seats or 

additional luggage allowance. Every busi-

ness trip gives not only additional Benefit 

Points for the company, but also “miles” on 

the passenger’s personal account in the Mi-

les&More programme. The highest comfort 

for a reasonable price, safety and an elastic 

net of Lufthansa connections make it the 

preferred airline of many passengers. 

łatwo i szybko gromadzi Punkty Benefit, 

które można regularnie wymieniać na 

atrakcyjne nagrody, takie jak bilety, wstęp 

do saloników biznesowych, podwyższenie 

klasy podróży czy przewóz dodatkowego 

bagażu. Każda podróż służbowa to nie 

tylko dodatkowe Punkty Benefit na koncie 

firmy, ale również „mile” na indywidu-

alnym koncie pasażera w programie Mi-

les&More. Najwyższy komfort w rozsądnej 

cenie oraz bezpieczeństwo i elastyczna 

siatka połączeń Lufthansy sprawiają, że 

dla wielu podróżnych jest to linia lotnicza 

pierwszego wyboru. 

 IN ENGLISH

EXCLUSIVE TRAVEL WITH LUFTHANSA

LUFTHANSA IS KNOWN ACROSS THE WORLD 
FOR ITS EXQUISITE OFFER FOR BUSINESS 
PASSENGERS. THOSE TRAVELLING FROM 
RZESZÓW CAN TAKE ADVANTAGE OF FLIGHTS 
TO MUNICH SEVEN TIMES PER WEEK.

From the Rzeszów-Jasionka Airport to 

Munich, the third largest city in Germany 

which is home to many international 

companies, Lufthansa offers seven flights 

per week. Connections with important 

economic centres of Europe are important 

especially for local businesses. Thinking 

about corporate passengers, but also 

those who are travelling for pleasure, 

Lufthansa Group carriers are offering 

a flexible net of connections. This way 

you can comfortably reach 255 cities in 

101 different countries.

Currently, comfortable flights to airports 

in Frankfurt and Munich and later to 

all cities across the world are offered by 

Lufthansa from eight Polish cities. The 

airline constantly strengthens its position 

of leadership amongst traditional carriers 

present in Rzeszów, meeting the growing 

demands of passengers with their offer. 

Corporate clients highly value having access 

to one of the biggest chain of business salons, 

which ensure that they have a comfortable 

space for relaxing or working, a quiet place 

and somewhere to refresh. During cross-con-

tinental travels exquisite meals are served on 

board, internet connection is available and 

the seats unfold into comfortable beds.

PORT LOTNICZY AIRPORT 
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10 
grudnia w Porcie Lotniczym w Jasionce wylądował Święty Mikołaj, 

który przybył samolotem świątecznych linii lotniczych Santa Air prosto 

z Laponii. W pierwszej kolejności, jeszcze na płycie lotniska, obdarował 

on prezentami grupę maluchów z rzeszowskich domów dziecka Miesz-

ko i Dobrawa. W terminalu Mikołaj rozdawał dzieciom paczki, które wyjeżdżały 

na taśmach bagażowych. Było mnóstwo wspólnej zabawy, konkursów, prezentów 

i świątecznej atmosfery. Przed godziną 15:00 kolumna wyjątkowych samochodów 

przewiozła naszego wyjątkowego gościa do Świątecznego Miasteczka, które przed 

Świętami pojawiło się na rzeszowskim Rynku.

Święty Mikołaju, czekamy na Ciebie w przyszłym roku! 

 IN ENGLISH

SANTA CLAUS LANDED AT THE AIRPORT IN JASIONKA
On 10th December, the airport in Jasionka welcomed Santa Claus who came straight 

from Lapland in one of the planes of Santa Air Christmas airlines. Right after his arri-

val, still on the airport’s apron, he gave presents to a group of children from Mieszko and 

Dobrawa orphanages in Rzeszów. In the terminal, Santa Claus handed out packages that 

arrived on luggage conveyor belts. There was a lot of fun, many competitions, heaps of 

presents and a wonderful Christmas atmosphere. Before 3 pm, a column of exceptional 

cars transported our exceptional guest to the Christmas Town that had been built befo-

re Christmas in the town’s square in Rzeszów.

Dear Santa Claus, we are already looking forward to your visit next year! 

MIKOŁAJ WYLĄDOWAŁ  
W JASIONCE



PORT LOTNICZY AIRPORT 



Informacje zawarte w tym rozkładzie przedstawiają stan na 05.12.2016 r. Godziny przylotów i odlotów mogą ulec zmianie. 
Prosimy o sprawdzenie przed planowaną podróżą aktualnych informacji u przedstawicieli linii lotniczych w celu potwierdzenia aktualności godzin lotów. 
/ Information included in the schedule presents data from 05.12.2016 Time of arrivals and departure may be changed. Before the flight, please contact 
a representative of the airlines to confirm current time of flights. 
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Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1...5.. (Rejsy od 09.01.2017) 06:30 10:15 FR8224 738

..3.... (Rejs 04.01.2017) 07:40 11:25 FR8224 738

1...5.. (Rejsy 02,06.01.2017) 08:00 11:45 FR8224 738

Berlin Schonefeld | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1...... 08:30 09:50 FR1574 738

....5.. 08:20 09:40 FR1574 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.....6. (Rejs 07.01.2017) 07:05 10:40 FR7622 738

......7 (Od 08.01.2017) 06:30 10:05 FR7622 738

......7 (Rejs 01.01.2017) 10:05 13:40 FR7622 738

.2.4... 15:15 18:50 FR7622 738

..3.... (Rejs 04.01.2017) 17:10 20:45 FR7622 738

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..3.... (Rejs 04.01.2017) 05:55 09:55 FR862 738

.2.45..(Dodatkowy rejs 
06.01.2017)

06:15 10:15 FR862 738

.....6. 13:45 17:45 FR862 738

Londyn Luton | Ryanair 
DNI TYGODNIA

week days
ODLOT

departure
PRZYLOT

arrival
NR REJSU  

flight number
TYP SAMOLOTU 

aircraft type

.234.6. (Dodatkowy rejs 
04.01.2017)

17:40 21:15 FR3472 738

Londyn Stansted | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.....6. (Rejs 07.01.2017) 06:10 09:45 FR2134 738

1...... (Rejs 02.01.2017) 06:30 10:05 FR2134 738

.....6. 07:50 11:20 FR2136 738

....5.. (Rejs 06.01.2017) 08:20 11:55 FR2134 738

1.3.5.7 08:30 21:15 FR2136 738

Warszawa / Warsaw | PLL LOT
DNI TYGODNIA

week days
PRZYLOT 

arrival
ODLOT

departure
NR REJSU  

flight number
TYP SAMOLOTU 

aircraft type

1234567 ( Brak rejsu  
01.01.2017)

07:40 08:35 LO3805 DH4

1234567 13:35 14:30 LO3801
DH4/E175/

E195

1234567 16:35 17:30 LO3807
DH4/E175/

E195 Boeing 
737-400

12345.7 22:40 23:35 LO3803 DH4

Manchester | Ryanair 
DNI TYGODNIA

week days
ODLOT

departure
PRZYLOT

arrival
NR REJSU  

flight number
TYP SAMOLOTU 

aircraft type

1...... (Rejs 02.01.2017) 05:55 09:35 FR3202 738

......7 06:30 10:10 FR3202 738

..3.... 06:40 10:20 FR3202 738

..3.... (Rejs 04.01.2017) 08:25 12:05 FR3202 738

....5.. (Rejs 06.01.2017) 08:30 12:10 FR3202 738

Monachium | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1234567 (Brak rejsu 
01.01.2017)

11:05 12:40 LH1618 CR9

Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1...5.. (Rejsy od 09.01.2017) 10:40 12:30 FR8225 738

..3.... (Rejs 04.01.2017) 11:50 13:40 FR8225 738

1...5.. (Rejsy 02,06.01.2017) 12:10 14:00 FR8225 738

Berlin Schonefeld | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1...... 10:05 11:25 FR1575 738

....5.. 10:15 11:35 FR1575 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

......7 (Od 08.01.2017) 10:30 12:20 FR7623 738

.....6. (Rejs 07.01.2017) 11:05 12:55 FR7623 738

......7 (Rejs 01.01.2017) 14:05 15:55 FR7623 738

.2.4... 19:15 21:05 FR7623 738

..3.... (Rejs 04.01.2017) 21:10 23:00 FR7623 738

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..3.... (Rejs 04.01.2017) 10:20 12:35 FR863 738

.2.45.. (Dodatkowy rejs 
06.01.2017)

10:45 13:00 FR863 738

.....6. 18:10 20:25 FR863 738

Londyn Luton | Ryanair 
DNI TYGODNIA

week days
ODLOT

departure
PRZYLOT

arrival
NR REJSU  

flight number
TYP SAMOLOTU 

aircraft type

.234.6. (Dodatkowy rejs
04.01.2017)

21:40 23:25 FR3472 738

Londyn Stansted | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.....6. (Rejs 07.01.2017) 10:10 11:45 FR2135 738

1...... (Rejs 02.01.2017) 10:30 12:05 FR2135 738

.....6. 11:55 13:35 FR2137 738

....5.. (Rejs 06.01.2017) 12:20 13:55 FR2135 738

1.3.5.7 21:40 23:20 FR2137 738

Warszawa / Warsaw | PLL LOT
DNI TYGODNIA

week days
PRZYLOT 

arrival
ODLOT

departure
NR REJSU  

flight number
TYP SAMOLOTU 

aircraft type

123456. (Brak rejsu 
01.01.2017)

05:55 06:45 LO3804 DH4

1234567 (Brak rejsu 
01.01.2017)

09:05 09:55 LO3806 DH4

1234567 15:00 15:50 LO3802
DH4/E175/
E195/B737-

400

1234567 18:00 18:50 LO3808
DH4/E170/

E175

Manchester | Ryanair 
DNI TYGODNIA

week days
ODLOT

departure
PRZYLOT

arrival
NR REJSU  

flight number
TYP SAMOLOTU 

aircraft type

1...... (Rejs 02.01.2017) 10:00 11:55 FR3203 738

......7 10:35 12:30 FR3203 738

..3.... 10:45 12:40 FR3203 738

..3.... (Rejs 04.01.2017) 12:30 14:25 FR3203 738

....5.. (Rejs 06.01.2017) 12:35 14:30 FR3203 738

Monachium | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1234567 (Brak rejsu 
01.01.2017)

13:15 22:20 LH1619 CR9
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Wypożyczalnie samochodów / Rent-a-car






















