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WIARA  
MARCINA PERCHUCIA

To jest wywiad o samych ważnych rzeczach. O władzy, o wierze, 
o nadziei, o wolności. I o lataniu. Marcin Perchuć, aktor Teatru 

Montownia, niegdyś premier Konstanty Turski z serialu „Ekipa”, 
a ostatnio częściej Raskolnikow ze „Zbrodni i kary” lubi latać.

● TEKST: MARCIN KĘDRYNA, GRZEEGORZ KAPLA            ● FOT.: WOJCIECH DUSZENKO

Postanowiliśmy, że na początek 
pogadamy o polityce. W końcu nie 
co dzień trafia się szansa, żeby 
porozmawiać o tym z szefem rządu. Ile 
to już lat minęło od „Ekipy”? 
Myślę, że już siedem. To był jedyny pol-
ski serial, który dotykał spraw politycz-
nych na serio, choć nie bez komediowych 
akcentów. Powstawał w czasie, kiedy 
rzeczy, które działy się na scenie poli-
tycznej były ciekawsze niż fikcja. Główne 
partie polityczne mocno się wówczas 
starły i wszyscy bali się, co będzie po wy-
borach. Kręciliśmy w trakcie kampanii. 
Kiedy czytaliśmy scenariusz, myśleliśmy, 
że to utopia. Ale rzeczywistość przero-
sła wyobrażenia. W finale pierwszego 
i ostatniego sezonu prezydencki samolot 
się rozbił. I to co się stało 10 kwietnia 
kompletnie nas zmroziło. Ale z perspek-
tywy czasu oceniam, że serial miał emisję 
w dobrym momencie, bardzo fajni ludzie 
załapali się na tę emisję. I to odcisnęło 
w nich jakiś ślad.

Był dodawany do „Gazety”, to chyba 
najlepiej dystrybuowany serial w Polsce.
Wyborcza wydawała odcinki na tydzień 
przed emisją w telewizji. I dziś jak się 

wchodzi do wielu polskich domów, 
„Ekipa” zajmuje na regale miejsce gdzieś 
pomiędzy Proustem a Biblią.

I to jest Twoim zdaniem miejsce  
na politykę: między „straconym 
czasem” a nadzieją?
Wydaje mi się, że tak. O to chodziło 
w tym serialu: żeby pokazać, że może 
być trochę inaczej niż jest w rzeczywi-
stości. Że jest nadzieja. Że w świecie 
polityki zdarzają się ludzie empatyczni, 
myślący, sensowni, a przede wszystkim 
kompetentni do sprawowania władzy. 
To daje nadzieję. W trakcie kręcenia 
spotkaliśmy ludzi ze świata polityki i to 
byli mądrzy ludzie. Zastanawialiśmy 
dlaczego takiej idei nie daje się wcielić 
w życie.

Sądzisz, że nadzieja jest istotnym 
wektorem w życiu?
Myślę, że jest jedynym, obok miłości 
i szeroko pojętej wiary, wektorem w ży-
ciu. Nie mówię o religii, ale o wierze, że 
coś można zmienić. Że można wpłynąć 
na rzeczywistość, inaczej egzystować. 
Ktoś dobrze wymyślił tą „wiarę, nadzieję 
i miłość”.

Nadzieja była powodem,  
który popchnął cię do aktorstwa?
Nie. Przypadek. Miałem być fizykiem, 
po ojcu. Z fizyki jednak nic nie wyszło, 
studiowałem aktorstwo, które później 
rzuciłem i zostałem dziennikarzem ra-
diowym. Wówczas, w 1996 roku, w radio 
puszczało się co się chciało, mówiło się 
co się chciało i wszyscy byli szczęśliwi, 
a myśli bezkarnie szły w eter. Praco-
wałem w stacji rockowej, jeździłem po 
Stanach Zjednoczonych, relacjonowałem 
Olimpiadę, bardzo znamienną, bo spadł 
samolot, podłożono bombę w Atlancie, 
lotniska były otoczone betonowymi 
klombami, więc to były trochę relacje 
z pola bitwy. Po powrocie miałem kilka 
ciekawych propozycji, ale koledzy ze 
szkoły aktorskiej zaproponowali mi 
zabawę w teatr. Przez trzy lata ciągnąłem 
równolegle radio i grę. Wygrał teatr, bo 
radio zostało obwarowane tyloma zaka-
zami, że przestało być zabawą. Chciał-
bym wrócić kiedyś do radia, ale już nie 
komercyjnego, ale wolnego, w którym 
nigdy nie wiadomo, co się stanie. Trzeba 
mieć nadzieję na wolność, bo wolność 
rozwija. I słuchacze niedługo za tym 
zatęsknią.
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A Raskolnikow to bardziej  
władza czy nadzieja? 
Mam z Raskolnikowem problem. Gram 
go gościnnie w Teatrze Powszechnym 
i zmagam się z pracą doktorską na temat 
tej postaci. Czasem mam wrażenie, że 
gram w „Zbrodni i karze” bohatera 
pogubionego, naiwnego, ale chcącego 
zmieniać świat, a czasami gram komplet-
nego oszołoma. I to jest bardzo ciekawe, 
każdy spektakl prowadzi mnie w inną 
stronę. Daje mi szansę wchodzenia 
w różne klimaty. Czasami jestem czło-
wiekiem, który chce po prostu zgłębić 
prawdę o ludzkiej naturze, a czasami 
chce tą naturę zniszczyć. Na tym polega 
wielkość Dostojewskiego. Niektóre mo-
menty w „Zbrodni i karze” się zestarzały, 
ale sama historia, podejście do natury 
ludzkiej jest niesamowite i chyba nie 
ma drugiego pisarza, który tak głęboko 
wczytałby się w mroki duszy.

Ciekawe jak Rosjanie  
czytają Dostojewskiego.
Opowiadał mi o tym Waldek Śmigasie-
wicz, po tym, jak na naszym spektaklu 
byli rosyjscy specjaliści od Dostojew-
skiego. Dziwili się, że nie pokazaliśmy, 
że został skazany, że trafił na Syberię. 
Traktują to bardzo odkupieńczo: skoro 
jest wina, to musi być i kara.

Decyzja o pozostaniu 
 w teatrze była dobra?
Świetna, szczególnie, że Teatr Montow-
nia to teatr prywatny. Napędza nas to, 
że jak jakiś spektakl będzie totalną klapą 
to i tak będziemy mogli robić coś dalej, 
w teatrze instytucjonalnym byłoby już 
dużo trudniej.

Jaka jest prawda o kondycji teatru?
Nie mam pojęcia. Jestem zszokowany, że 
taką rzadkością są konkursy na dyrek-
torów teatru. Ale jaka jest kondycja nie 
wiem.

A to nie jest tak, że postać, którą grasz 
się „filcuje”, przebrzmiewa jak grasz ją 
po raz trzydziesty?
Trzydziesty raz to są przedbiegi. Są 
role, które grałem grubo ponad trzysta 
razy – w „Testosteronie” i „Szelmow-
stwach Skapena”. Moliera gramy już 17 
lat. Na początku graliśmy dużo wolniej 
niż teraz. Każdy wieczór jest inny – na 
tym polega ta magia. Kiedyś prof. Maja 
Komorowska zagrała we wznowionym po 
długiej przerwie spektaklu. Po przed-

stawieniu wyszła i powiedziała widzom 
„Przyjdźcie jutro, jutro będzie lepiej!” To 
pokazuje, że to jest loteria. Nie jesteśmy 
maszynami, wszystko od widzów i od 
nas samych.

Do tego, żeby odróżnić dobrą  
sztukę od złej trzeba mieć wiedzę?
To się czuje, wszystko zależy od historii 
i sposobu jej opowiedzenia.

Ale mieliśmy porozmawiać  
o polityce i lataniu, więc jak to jest. 
Lubisz samoloty?
Uwielbiam. To jest dla mnie jedyny czas, 
kiedy nie odczuwam żadnych zobo-
wiązań, mogę być sam ze sobą. Kiedyś 
w trakcie lotu z Katowic do Warszawy, 
udało mi się wsiąść do kabiny pilota, to 
było niesamowite. Strasznie lubię samo-
loty i lotniska.

Które najbardziej?
Zdecydowanie Seul. Tam z samolotu 
wchodzisz do świata takiej przejrzystości, 
w którym wszystko jest poukładane na 
swoim miejscu. Lubię lotnisko Ken-
nedy’ego, tam fascynujące jest to, że 
samoloty lądują co trzydzieści sekund. 
W Europie lubię Schiphol w Amsterda-
mie i Marsylię, bo tam się ląduje między 
górami. To wszystko jest bajeczne.

A teatr nie jest trochę jak symulator 
lotów?
Na pewno!  ●

●●● IN ENGLISH

MARCIN PERCHUĆ’S  
FAITH 

This interview touches upon only serious 
matters. Power, faith, hope and freedom. 

And flying. Marcin Perchuć, an actor of Te-
atr Montowania, a former prime minister, 
Konstanty Turski from the series, Ekipa, 
and lately, more frequently, Raskolnikov 
from the Crime and Punishement likes 

flying. 

We decided together that first we 
will talk about politics. Anyway, the 
opportunity to talk with the Prime 
Minister comes out not so frequently. 
How many years has passed since the 
time of Ekipa series?
I think, about seven. It was the only 
Polish TV series which touched upon 
the politics in real, but not without 
comedy accents. It was created in the 
times when the things that happened 
on the political scene were more inter-
esting than fiction. The main political 
parties clashed with each other and 
everyone was afraid what would happen 
after the elections. We were shooting 
during the election campaign. When 
we were reading the script, we thought 
that it was utopia. But the reality 
exceeded our expectations. In the finale 
of the first and the last season, the pres-
ident’s plane had a crash. And that what 
happened on 10th April thrilled us 
completely. But from the perspective of 
passing time, I must say that the series 
was broadcasted in the right moment 
and really great people managed to 
take part in it. And it left a distinctive 
impression on them. 

The series was supplemented to the 
Gazeta Wyborcza newspaper, so it has 
been probably the most distributed 
series in Poland. 
The Gazeta Wyborcza released the 
episodes one week before they were 
broadcasted in television. Today even, 
when you enter some Polish houses, 
Ekipa takes place between Proust and 
the Bible on the bookcase. 

And do you think it is the right place 
for the politics – between the ‘Lost 
Time’ and hope?
I think yes. It was what the series was 

 ROZMOWA TALK

CZASAMI JESTEM 
CZŁOWIEKIEM, 
KTÓRY CHCE 
PO PROSTU 
ZGŁĘBIĆ PRAWDĘ 
O LUDZKIEJ 
NATURZE, 
A CZASAMI CHCĘ 
TĄ NATURĘ 
ZNISZCZYĆ. 
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about – to show that it could be a little 
bit different that it is in the real life. 
That there is hope. That in the world 
of politics, there are sometimes people 
showing empathy, thinking, reasonable 
and most of all, competent to have the 
authority. It gives hope. During the 
shooting, we met people from the world 
of politics and they were wise people. 
We wondered why this idea cannot be 
put in action. 

Do you think that hope is an important 
vector of human life?
I think that it is the only, next to love 
and broadly defined faith, vector in 
life. I am not talking about religion but 
about faith that we can change some-
thing. That we can influence the reality, 
exist in a different way. Someone did it 
good, I mean ‘faith, hope and charity’. 

Was hope the reason for you to choose 
to be an actor?
No. It was a coincidence. I was to be 
a physician like my father. But it didn’t 
work out, I studied acting which I then 
gave up and I became a radio reporter. 
Then, in 1996, you could have put on 
whatever music you liked, you could 
have say whatever you liked and every-
one was happy and thoughts went out 
on the air. I worked in the rock radio, 
I travelled across the United States, 
I gave an account of the Olympics, very 
characteristic one, because a plane fell 
down and a bomb was set in Atlanta, 
the airports were surrounded by con-
crete flower beds, so the account was 
like from the battle scene. After I got 
back, I got a couple of interesting of-
fers, but friends from the acting school 
offered me to play in theater. I carried 

 SOMETIMES, I AM 
A MAN WHO SIMPLY 
WANTS TO IMPROVE 
HIS KNOWLEDGE 
CONCERNING THE 
TRUTH ABOUT 
HUMAN NATURE AND 
SOMETIMES WANTS TO 
DESTROY THIS NATURE. 
THIS IS THE GREATNESS 
OF DOSTOYEVSKY.



out radio and acting simultaneously 
for three years. The theater won, since 
the radio was given so many bans ad 
restrictions that it stopped to be fun. 
I would like to get back to radio, and 
not to the commercial one, but to the 
free one, where you never know what 
will happen next. You need to have 
a hope for freedom, since freedom 
develops. And the audience will soon 
miss it.

Is Raskolnikov more like power or like 
hope?
I have a problem with Raskolnikov. 
I have been acting him in Teatr 
Powszechny and I struggle with a doc-
toral dissertation about this character. 
I sometimes have an impression that 
I act a lost, naïve hero in The Crime 
and Punishment, but who still wants 
to change the world and sometimes 
I act a complete freak. And this is very 
interesting, every performance leads 
me into different direction. It gives me 
an opportunity to get into different 
climates. Sometimes, I am a man who 
simply wants to improve his knowledge 
concerning the truth about human 
nature and sometimes wants to destroy 
this nature. This is the greatness of 

Dostoyevsky. Some moments in the 
Crime and Punishment grew old, but 
the very story, the attitude towards 
human nature is remarkable and there 
is probably no other writer who would 
study the darkness of the soul so deeply. 

I am curious how the Russians read 
Dostoyevsky. 
Waldek Śmigasiewicz told me that after 
the Russian specialists on Dostoyevsky 
participated in the performance. They 
were surprised that we didn’t show that 
he was sentenced, that he ended up in 
Siberia. They treat it like something 
redemptive: if there is guilt, there must 
be punishment. 

Was the decision about staying in the 
theater good?
Great, especially that Teatr Montownia 
is a private theater. We are aware that 
even if a performance is a total disaster, 
we can keep doing it anyway, and in an 
institutional theater, it would be more 
difficult. 

What is the truth about the theater’s 
condition?
I have no idea. I am shocked that the 
competitions for the post of theater’s 

directors are rare. But what is the con-
dition of the theater I have no idea. 

Isn’t is so that the character you play 
starts to ‘felt’ at some point, becomes 
passé when you act it for thirtieth 
time?
Thirty times are the qualifying round. 
There are roles which I played way 
more than three hundred times, like 
in Testrosteron and Les Fourberies de 
Scapin. We have been playing Mo-
liere for 17 years. At the beginning, 
we played it much more slowly than 
now. Every evening is different – and 
this is the magic of it. Once, Professor 
Maja Komorowska played in the new 
production after a long break. After 
the performance, she went out and told 
the audience: “Come over tomorrow, 
since it will be better!” It shows that it 
is like a lottery. We are not machines, 
everything depends on the audience 
and on ourselves. 

Do you need knowledge to distinguish 
good art from the bad one?
You can feel it, everything depends on 
the story and the way it is told. 

But we were supposed to talk about 
politics and flying, so how is it? Do you 
like planes?
I love them. It is the only time when 
I don’t feel any responsibilities, I can 
be alone with my own thoughts. Once, 
during the flight from Katowice to 
Warsaw, I managed to get into the pi-
lot’s cabin, it was amazing. I really like 
aircrafts and airports. 

Which is your favorite?
Definitely, Seoul. There, you enter the 
world of transparency where everything 
is in the right order. I like Kennedy’s 
airport, the most fascinating fact there 
is that the planes land there every thir-
ty seconds. In Europe, I like Schiphol, 
Amsterdam and Marseille, since there 
you land between the mountains. 
Everything is wonderful. 

And is the theater not similar to flight 
simulator?
Indeed! ●
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PRACA I RELAKS  
W HOTELU RZESZÓW

Dzisiejszy Hotel Rzeszów pamięta o swojej historii, ale jest już 
nastawiony na przyszłość. Szara bryła starego budynku pozostała 
już tylko na starych fotografiach. W jej miejscu w centrum miasta 
stanął supernowoczesny, luksusowy hotel połączony z handlową 

Galerią Rzeszów.

D
zisiejsza odsłona Hote-
lu Rzeszów to 300 miejsc 
noclegowych w 147 dużych, 
eleganckich pokojach i luksuso-
wych apartamentach w samym 

centrum miasta. Budynku nie sposób 
przegapić – szklany gmach góruje nad 
samym centrum, zaledwie kilka kroków 
od Starego Miasta, Rynku z podziemną 
trasą turystyczną i licznymi instytucjami 
kulturalnymi. Taka lokalizacja sprawia, 
że jest to idealna baza dla biznesmenów 
przyjeżdżających na południowy wschód 
kraju, jak również dla turystów.

Poza nowocześnie urządzonymi 
i wyposażonymi we wszelkie wygody 
pokojami Hotel Rzeszów ma też do 
zaoferowania wiele innych usług przy-
ciągających klientów z całego kraju i nie 
tylko. Przede wszystkim jest to najwięk-
sze w regionie Centrum Konferencyjne, 
mogące pomieścić 2,5 tysiąca osób w 23 
salach. Do dyspozycji klientów pozostaje 
też elegancka sala bankietowa z widokiem 
na panoramę miasta. 

Po dniu w pracy warto się odprężyć. 
Na początku można uraczyć swoje 
podniebienie w hotelowej Restauracji 
Oranżeria, by potem spotkać ze znajomy-
mi przy drinku w Lobby Barze lub klubie 
nocnym Piekiełko, którego ponowne 
otwarcie stanowi przywrócenie do życia 

kolejnej legendy miasta. Oczywiście 
można także wybrać się na zakupy do 
Galerii Rzeszów (ponad 200 butików 
w tym samym budynku co Hotel) oraz 
do kina. Klienci Hotelu mogą zadbać nie 
tylko o ducha, ale także o ciało, dzięki 
bogatemu kompleksowi rekreacyjnemu. 
Instytut SPA i klub fitness oraz opiekująca 
się klientami kadra potrafią przywrócić 
człowieka do formy po nawet najdłuż-
szym dniu.●

●●● IN ENGLISH

WORK AND RELAX IN HOTEL 
RZESZÓW

Today’s Hotel Rzeszów remembers its past 
but focuses on its future. The old, grey 

building remains only in photographs. Its 
place in the centre of the city has been 

taken by an ultra-modern and luxury hotel 
joined with the shopping centre Galeria 

Rzeszów.

Currently, Hotel Rzeszów offers accom-
modation for 300 guests in 147 spacious 
and elegant rooms and deluxe suites in 
the very heart of the city. One can hardly 
overlook the building – its glass construc-
tion towers over the centre, just several 
steps from the Old Town, the Market 

with the Underground Tourist Route and 
various cultural institutions. Its localiza-
tion makes the Hotel a perfect base for 
tourists and business people coming to 
the south-east of the country.

Apart from comfortable rooms 
equipped with the most modern facilities, 
Hotel Rzeszów has many other services on 
offer attracting customers from the whole 
country and abroad. Above all, it includes 
the biggest Conference Centre in the 
region. It can house 2.5 thousand people 
in 23 rooms. Customers can also use an 
elegant banquet hall, from which they can 
enjoy a wide panorama of the city. 

After a long working day, it’s time for 
some pleasure. To begin with, you can 
regal with an excellent dinner at the hotel 
restaurant called Oranżeria. Later, you 
can meet your friends over a drink in the 
Lobby Bar or in the night club Piekiełko, 
whose opening is like restoring another 
city legend to life. You can obviously go 
shopping to Galeria Rzeszów (more than 
200 stores in the same building as the 
Hotel) or go to the cinema. Hotel guests 
can take care of not only their souls but 
also their bodies thanks to a developed 
recreation centre. The SPA institute and 
fitness club, as well as their staff can 
restore everyone to their top form even 
after the longest day. ●

Hotel Rzeszów
J. Piłsudskiego 44
tel. + 48 17 777 10 10
www.hotelrzeszow.com.pl

 MIASTO CITY



12 

 PODRÓŻE TRAVEL

Syberia to przede wszystkim zimno. Zimno, komary, błoto 
i niekończący się ciąg świerków, które przewijają się przed oczami 

kiedy patrzymy przez okno wagonu Kolei Transsyberyjskiej.  
To wszystko prawda, ale można z niej wyciągnąć dużo więcej. 

● TEKST: ŁUKASZ TAMKUN        ● FOT.: MICHAŁ KUCEWICZ, JAN JÓŹWIK       

JE ZIORO    M G I E Ł



rzejeżdżać przez Syberię i nie 
zatrzymać się nad Bajkałem to 
wielki błąd. Najstarsze i  na-
jgłębsze na świecie, często my-

lone z morzem jezioro jest niewątpliwie 
symbolem Syberii. Jak magnes przy-

ciąga antropologów, geologów, zoologów 
i botaników, oferując to, czego nie znajdą 
nigdzie indziej. Nie musimy jednak być 
specjalistami, żeby obserwować unikalną 
kulturę Buriatów czy zachwycać się pon-
ad tysiącem gatunków zwierząt i  roślin, 
których nie spotkamy nigdzie indziej. 
Trzeba jednak przyznać, że Bajkał sam 
w sobie jest po prostu jednym z najpięknie-
jszym jezior świata.
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- 1 -

Nad Bajkał da się dostać samolotem. 
Turyści jednak zdecydowanie częściej 
wybierają Kolej Transsyberysjką. Trudno 
im się dziwić.

- 2 -
Jezioro jest nazywane przez Rosjan 
Syberyjskim Morzem ze względu na swoje 
rozmiary.

- 3 -
Typowy syberyjski dom, jakich nad 
Bajkałem wiele. Drewna nigdy tutaj nie 
zabraknie.

- 4 -
Bajkał słynie z krystalicznie czystej wody.

- 5 -
Brzegi jeziora są bardzo zróżnicowane, 
w końcu to ponad dwa tysiące kilometrów 
linii brzegowej. Są tu ostre skały...

- 6 -
...i piaszczyste plaże.

- 7 -
Warto o tym pamiętać, jeśli wybierzemy 
się na wycieczkę łódką. Może się zdarzyć, 
że przez wiele kilometrów nie będzie gdzie 
wylądować.

- 8 -
Dość szybko można się zorientować, skąd 
wziął się przydomek Bajkału – Jezioro 
Mgieł.

- 9 -
Mgły budują mistyczną atmosferę...

- 10 -
...i niewątpliwie dodają jezioru dużo uroku. ●
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●●● IN ENGLISH

A MISTY LAKE 
 

Siberia is associated mainly with the cold. 
The cold, mosquitos, mud and never-end-
ing row of spruce trees which run through 

the landscape in front of our eyes when 
we are looking through the window of 

the Trans-Siberian Railway train. All of it is 
true, but we can pull much more out of it. 

Travelling across Siberia and not making 
a stop on Lake Baikal is a huge mistake. 
The oldest and the deepest lake in the 
world, often confused with the sea is 
undoubtedly the symbol of Siberia. It 
attracts like a magnet the anthropologists, 
geologists, zoologists and botanists by 
offering them something they cannot find 
anywhere else. However, we do not have 
to be some kind of specialists in order to 
observe the unique culture of Buryats or 
to admire over one thousand kinds of ani-
mals and plants which we won’t encounter 
anywhere else. It must be admitted though 
that Lake Baikal is in itself one of the most 
beautiful lakes of the world. 

 
- 1 -

You can reach to Lake Baikal by plane. 
However, the tourists most frequently 
choose the Trans-Siberian Railway. It’s no 
wonder why.

- 2 -
The lake is often called by Russians a Si-
berian Sea because of its seize. 

- 3 -
A typical Siberian house which is one of 
many alike on Lake Baikal. It is impossi-
ble to run out of wood over here.
 

- 4 -
Lake Baikal is famous for crystal-clear 
water. 

- 5 -
The shores of the lake are diversified, 
after all there are over two thousand 
kilometers of a shoreline. There are sharp 
rocks…
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- 6 -
... and sandy beaches. 

- 7 -
It’s worth remembering it when we plan 
a trip with a boat. It can happen that 
there would be no right place to reach the 
shore for many kilometers. 

- 8 -
It is quite easy to guess where the 
nickname of Lake Baikal comes from – 
A Misty Lake.

- 9 -
The mists create a mysterious atmos-
phere…

- 10 -
...and give the lake undoubtedly much 
charm. ●



● FOT.: MARTA HINCA/ANNA GÓRNA    
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Istnieje na kontynencie amerykańskim pewne mityczne miejsce, które 
przyciąga imprezowiczów i amatorów mocnych wrażeń, mimo iż dziś 
przeorane jest bliznami, wciąż zaskakuje różnorodnością. Skąd wziął 
się mit Nowego Orleanu? Kronikarze raczej nie podkoloryzowali biegu 

dziejów, choć w tym wilgotnym skwarze wszystko jest możliwe.

MIEJSCE  
CHILLU  

DLA  
WAMPIRÓW

● TEKST: AGATA BRAUN



N
owy Orlean został założony na 
początku XVIII wieku przez 
francuskich osadników. Wybór 
miejsca nie był przypadko-
wy: żyzne gleby wokół rzeki 
Missisipi, gorący klimat oraz 

bliskość oceanu pozwoliły na rozbudowę 
portowej metropolii, stanowiącej ważny 
punkt na światowym szlaku handlowym. 
Na przestrzeni wieków Nowy Orlean (sta-
ry francuski Orlean także leży nad rzeką, 
a związania jest z nim legenda Joanny 
D’Arc) znajdował się pod panowaniem 
Francuzów, a przez krótki czas również 
Hiszpanów. W 1803 Napoleon Bonaparte 
ostatecznie sprzedał miasto rządowi ame-
rykańskiemu. Mimo tego osada pozostała 
na wskroś francuska, a tutejsza ludność 
jeszcze długo porozumiewała się w języku 
Franków. Okoliczne plantacje bawełny 
pozostawały we władaniu potomków 
pierwszych mieszkańców, a ówczesne zwy-
czaje miały wiele wspólnego z Wersalem. 
Popadając co jakiś czas w łaskę i niełaskę, 
Nowy Orlean stał się symbolem Luizjany, 
choć dopiero schyłek XX wieku sprawił, 
że miasto znalazło się na linii szlaku tury-
stycznego.

Rok 2005 zwrócił na miasto uwagę ca-
łego świata. 29 sierpnia w miasto uderzył 
huragan Katrina, który zniszczył znaczą 
część metropolii, a około 60% zabudowań 
znalazło się pod wodą.

SZCZYPTA POPKULTURY
Luizjana oraz bagna nierozłącznie związa-
ne są z kultem voodoo oraz wampirami. 
Według tutejszych wierzeń, wampiry to 
ożywione ciała, które podczas rzecznych 
podtopień wypłynęły z trumien... Choć 
może właśnie ożywili je mieszkający na 
bagnach czarownicy voodoo? Popkultura 
i przemysł filmowy bardzo zmyślnie wy-
korzystały tego mrocznego ducha, tworząc 
szereg filmów opisujących lub nawiązują-
cych do historii Nowego Orleanu. Chyba 
najsłynniejszym obrazem jest „Wywiad 
z wampirem” z 1994 roku, który niemal 
namacalnie oddał atmosferę French 
Quarter z XVIII i XIX wieku. Nawet teraz 
miasto nie przestaje inspirować filmow-
ców, w 2013 roku kręcono tam zdjęcia do 
serialu „The Originals”, spin-off „Pa-
miętników Wampirów”, trzeci sezon hitu 
„Amercian Horror Story. Coven” z Kathy 
Bates i Angelą Bassett, czy chociażby 
disnejowską „Księżniczkę i żabę”.

Jednak Nowy Orlean to nie tylko filmy 
i cmentarne widma, ale też mekka jazzu. 
Nie było w Ameryce lepszych bandów od 
tych grających w ciemnych, zakurzonych 
uliczkach miasta nad Missisipi. Dziś jazz 
już nie rozbrzmiewa na każdym rogu, 
choć imprezowa dusza tego zakątku USA 
pozostała. Wąska i niska zabudowa starej 
części miasta kryje wiele niezwykłych klu-
bów i knajpek, które ożywają już w porze 
śniadania. Jednym z takich niepozornych 
miejsc jest Bar R, w którym muzyka 
miesza się z niesamowitą atmosferą. Od 
lat pracują tam ci sami ludzie, barmani 
pełnią rolę psychologów, stali klienci 
rozsiadają się przy ulubionych stolikach ze 
swoimi psami, a właściciel to stary muzyk, 
który nosi w sobie tego nowoorleańskiego 
ducha.

NIEZWYKŁA ATMOSFERA OSADZAJĄCA SIĘ 
NA TWARZY
Mijamy znak z napisem Welcome to New 
Orleans i nagle znajdujemy się w zupełnie 
innym świecie. Gorące powietrze oblepia 
nasze ciała piaskowym pyłem, a niska 
zabudowa nie chroni przed ostrym poran-
nym słońcem. Miasto żyje, choć czuje się 
w nim podmuch minionej nocy. Ludzie 
idą do pracy, ale jakoś tak na luzie, im 

bliżej French Quarter tym więcej facetów 
przypominających Iggy Popa z biografią 
wypisaną na twarzy, wyłania się z zaułków. 
W kafejkach już tętni życie, kawa, piwo, 
coś dla ochłody, z knajp wyłania się zapach 
krewetek, a czarodzieje voodoo rozkładają 
swoje stragany pod arkadami balkonów 
dawnej zabudowy. Miasto nie męczy, bo 
już samo jest zmęczone, zupełnie jakby le-
czyło permanentnego kaca. Gdzieś walają 
się koraliki z Mardi Gras, ktoś śpi na ławce 
przy fontannie. Wieje lenistwem. Idziemy 
do centrum turystycznego, a stamtąd 
prosto na bagna. Hindusi mają zaklinaczy 
węży, Nowy Orlean zaklina aligatory, 
które niczym leniwce wylegują się w cieniu 

JEDNAK NOWY 
ORLEAN TO NIE TYLKO 
FILMY I CMENTARNE 
WIDMA, ALE TEŻ 
MEKKA JAZZU. 
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wielkich, porosłych mchem drzew. Podróż 
trwa długo, choć warta jest każdego 
wydanego dolara. Po rzecznym rejsie czas 
na spacer, znów jesteśmy w dzielnicy fran-
cuskiej i na French Market pałaszujemy 
lokalny specjał – pączki tak suto obsypane 
lukrem, że już po kilku kęsach wyglądamy 
jak wilk z Wall Street po wizycie w łazien-
ce... To może drink? Oczywiście z wam-
pirem w nazwie, łyk Lestata czy Louisa 
i pędzimy w kolejne miejsce. Niczym Easy 
Rider lądujemy na jednym z zabytkowych 
cmentarzy i zaczynamy błądzić między ka-
pliczkowatymi grobowcami obwieszonymi 
koralikami. Dokąd udać się dalej? Tyle tu 
atrakcji, tyle do zobaczenia. Nowy Orlean 
dla dwudziestolatków jest miejscem 
imprez, dla trzydziestolatków dobrym 
adresem do weekendowego chilloutu, a po 
czterdziestce trzeba tu zamieszkać i cieszyć 
się wieczną młodością. Bo choć miasto 
ma ponad 300 lat, to wciąż zaskakuje 
witalnością, to chyba zasługa voodoo, albo 

mieszkają tu same wampiry...●
Za pomoc w opisaniu Nowego Orleanu dzię-
kuję Ance Skakance i Peterowi Ma, którzy 
USA znają od podszewki.

●●● IN ENGLISH

THE PLACE OF CHILL OUT FOR 
VAMPIRES

There is a mystic place on the American 
continent which attracts party lovers 

and enthusiasts of thrills and although it 
is furrowed with scars, it still surprises 
with its diversity. What did the myth of 

New Orleans come from? The chroniclers 
rather did not embroider the course 

of history, although in this damp heat 
everything is possible. 

New Orleans was founded at the be-
ginning of 17th century by the French 
colonizers. The choice of the place 
was not random: fertile soils around 
the Mississippi River, hot climate and 
closeness to the ocean allowed to devel-
op the port metropolis being a signifi-
cant spot on the world trade route. Over 
the centuries, New Orleans (the old 
French one also lies near the river and 
is connected with a legend of Joan of 
Arc) was under the rule of the French, 
and for a very short time also Spain. In 
1803, Napoleon Bonaparte sold the city 
to the American government in the end. 
Nonetheless, the settlement remained 
thoroughly French and the local people 
kept speaking the language of the 
Franks long after it. The nearby cotton 
plantations remained in the possession 

of the descendants of the first residents 
and the contemporary customs had 
much in common with Versailles. Fall-
ing into favor and disfavor from time to 
time, New Orleans became a symbol of 
Louisiana, but only at the close of 20th 
century made the city find itself on the 
line of the tourist route. 

The attention of the entire world 
was drawn to the city in 2005. Hurri-
cane Katrina blasted the city on 29th 
August, which destroyed greater part of 
the metropolis and 60% of the buildings 
was flooded. 

PINCH OF POP CULTURE
Louisiana and bogs are inseparably 
linked with a cult of voodoo and vam-
pires. According to the local believes, 
vampires are animate bodies which sur-
faced form the coffins during the river 
floods… Or maybe they are animated 
by the voodoo sorcerers living on the 
bogs? Pop culture and movie industry 
exploited this dark spirit craftily by cre-
ating a number of movies describing or 
referring to the history of New Orleans. 
Probably the most famous picture is The 
Interview with the Vampire from 1994 
which rendered almost tangibly the 
atmosphere of the French Quarter from 
18th and 19th centuries. Even now the 
city do not stop inspiring the filmmak-
ers, the series The Original produced in 
2013, the spin-off of Vampire Diaries, 
third season of the hit series American 
Horror Story. Coven starring Kathy 
Bates and Angela Bassett or, say, 
Disney’s The Princess and the Frog 
were shot there. However, New Orleans 

LUIZJANA ORAZ BAGNA 
NIEROZŁĄCZNIE ZWIĄZANE 
SĄ Z KULTEM VOODOO 
ORAZ WAMPIRAMI. 
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is not only the movies and cemetery 
ghosts, but also a mecca of jazz. There 
were no better bands than those playing 
in dark and dusty streets of the city near 
Mississippi River. Today, jazz does not 
sound from every corner, but the party 
soul of this place in the USA remained. 
Narrow and low buildings in the old 
part of the city hide many unique clubs 
and eateries which liven up already 
in the breakfast time. One of those 
inconspicuous places is Bar R where 
music mixes up with an extraordinary 
atmosphere. The same people have 
worked there for years, the bartenders 
play the roles of psychologists, regular 
customers lounge at their favorite tables 
with their dogs, and the owner is an old 
musician who bears in himself the New 
Orleans spirit. 

UNIQUE ATMOSPHERE  
SETTLING ON THE FACE
We pass a sign saying Welcome to 
New Orleans and suddenly we found 
ourselves in a totally different world. 
The hot air smears our bodies with 

a sandy dust and low buildings does not 
protect us before a harsh morning sun. 
The city lives but you can still feel the 
sign of the previous night. People go 
to work, but are rather laid-back, the 
closer to the French Quarter we are, the 
more guys looking like Iggy Pop with 
a biography written all over their faces 
emerge from the backstreets. The cafés 
are vibrant with life, coffee, beer, cold 
drinks, the smell of prawns is coming 
out of the bars, and witch doctors open 
their stands under the arches of the old 
buildings. The city does not tire you 
out, since it itself is tired as if it treated 
the permanent hangover. The beads 
from Mardi Gras scatter around all 
over the place, someone sleeps on the 
bench near to the fountain. It breathes 
the air of laziness. We go to the tourist 
center and from there straight to the 
bog. Indians have the snake whisperers, 
New Orleans whispers the alligators 
which loll about in the shadows of 
huge and moss-grown trees like sloths. 
The travel takes long, but it is worth 
every spent penny. After having the 

river cruise, it is time for a walk, we are 
in the French Quarter again and we 
gobble the local specialty on the French 
Market – doughnuts with so much icing 
that after a few bites we look like the 
Wolf of Wall Street getting back from 
the restroom… So maybe a drink? Of 
course, with a vampire in its name, the 
gulp of Lestat or Louis and we keep 
rushing. Almost as Easy Rider, w land 
on one of the historic cemeteries and 
we start wandering about chapel tombs 
dripping with beads. Where to go next? 
So much attractions, so much to see. 
New Orleans for twenty-year-olds is 
a place for parties, for thirty-year-olds 
a good address for weekend chill out, 
and forty-year-old should lie there and 
enjoy the eternal youth. And since the 
city is over 300 years old, it still sur-
prises with the vitality, and it’s probably 
the voodoo’s credit or only vampires live 
there…●

I want to thank Anka Skakanka and 
Peter Ma who know the ins and outs of the 
USA for the help in writing about New 
Orleans. 
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TATARSKIE MULTIKULTI  
CZYLI ZIEMNIAK O STU TWARZACH  

Pierogi bez zasmażki, za to polane kwaśną śmietaną? Zgroza! Przynajmniej dla 
każdego kto odważy się przekroczyć meandry Narwi i Biebrzy, by dostać się na 

Podlasie. Zapewniamy jednak, że warto się skusić na tę krainę międzynarodowych 
kulinarnych kompromisów. Skorzysta na tym nasze poczucie smaku.

● TEKST: MATEUSZ KOŁOS            ● ŹRÓDŁO FOT.: TATARSKA JURTA

   



J
ózef Piłsudski przy-
równywał Polskę do 
obwarzanka mó-
wiąc, że wszystko co 
najlepsze, jest w niej 
na obrzeżach. Granice 
od czasów marszałka 
nieco się zmieniły, ale 
obrzeża wciąż smakują 
dobrze. Zwłaszcza 

na Podlasiu – to kipiący kulturowy 
kociołek, gdzie mieszają się wpływy 
polskie, litewskie, białoruskie, żydowskie 
i tatarskie. Niewątpliwie najbardziej kipią 
tu dziś kulinaria. Podlasie to miejsce, 
gdzie smakowe inspiracje czają się na 
każdym kroku. Ale biada temu, kto idzie 
ich szukać bez odpowiedniej wiedzy. 
Istnieje bowiem znaczna różnica między 
rosyjskimi pielmieniami a polskimi 
kartaczami, chociaż na pierwszy rzut oka 
wcale tego nie widać. Podobnie z litew-
skimi cepelinami – niby to jedno i to 
samo, ale wprawny zmysł smaku od razu 
wychwyci, że jedne są robione z tartych 
ziemniaków, a drugie z gotowanych. 
Pokręcone jak Narew i Biebrza, ale tak 
właśnie jest. Wspólny mianownik jest tu 

tylko jeden: ziemniak. To pospolite dziś 
warzywo jest esencją podlaskiej kuchni. 
I choć nie panuje na polskich ziemiach aż 
tak długo jak nam się wydaje – przywiózł 
je spod Wiednia Jan III Sobieski w formie 
prezentu dla swej Marysieńki – to dziś 
nikt nie potrafi sobie wyobrazić prawdzi-
wego „tutejszego” jadła bez „ziemnych 
jabłek”. A już w ogóle nie są w stanie tego 
zrobić Tatarzy.

NA POZÓR PROSTE JADŁO
Gdy dziewczyna potrafi już robić ząbki 
na pierogach, może wychodzić za mąż. 
Przynajmniej tak twierdzą polscy Tatarzy. 
Muszą się znać na rzeczy, bo przyrzą-
dzenie kołdunów, ich najważniejszej 
potrawy, to nie lada wyzwanie – w kuch-
ni może je wyrabiać tylko doświadczona 
gospodyni. Przyszłe gospodynie mogą co 
najwyżej asystować w lepieniu nadzie-
nia z mięsa. Tatarski kołdun to nie byle 
porcyjka – po kilku człowiek jest syty na 
długo. Podaje się do nich rosół w kubku, 
który dopieszcza smakosza. Już w XIX 
wieku ich smak docenił publicysta 
„Tygodnika Ilustrowanego” Andrzej 
Osipowicz, pisząc: „Podczas zebrań fetują 

się narodowym przysmakiem, którymi 
są pierożki z mięsa skrobanego nożem 
z tłuszczem baranim, pieprzem i cebulą 
w cieście zwijane. Smakują wyśmienicie, 
lecz trzeba je umieć sporządzać, acz na 
pozór jest to jadło nader proste. Spożywa 
się je łyżką, a sztuka na tem należy, żeby 
kołdun mógł się cały od razu zmieścić 
w ustach, bez uszkodzenia ciasta i wyto-
czenia zeń soku, który właśnie jest delicją 
amatorów.” Na terenach między Sokółką, 
Krynkami, Supraślem i Białymstokiem 
wszyscy wiedzą, jak powinno się jeść 
kołduny. To tu znajduje się najwięk-
sze w kraju skupisko osób wyznania 
muzułmańskiego. Wspomniany już król 
Jan III Sobieski ofiarował kilka okolicz-
nych wiosek w ramach żołdu płaconego 
tatarskich żołnierzom. Dziś dwie z tych 
wiosek – Kruszyniany i Bohoniki – to 
enklawy Orientu w Polsce. Społeczność 
tu żyjąca to niemal wyłącznie muzułma-
nie. Ich pradziadowie przybyli tu w XIII 
wieku z niezbyt przyjaznymi zamiarami. 
Dziś drzwi tatarskich domów są szeroko 
otwarte. Całe szczęście, bo tutejsze 
gospodarstwa agroturystyczne przeżywają 
oblężenie.
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JAK LECI, TO DOBRZE
Dżenneta Bogdanowicz, właścicielka 
„Tatarskiej Jurty” w Kruszynianach, 
znaczną część roku spędza z kuchni. Nie 
ma się co dziwić – chętnych na spróbowa-
nie tatarskich delicji przybywa. Potrafią 
przyjechać nawet w środku zimy. A jest 
to sztuka, bo jedzie się tu jak na koniec 
świata: koniec szosy, piaszczyste drogi, 
cisza, granica białoruska na wyciągnięcie 
ręki. Ale sporo świata już przyjechało. 
Był książę Karol, był Adam Małysz, 
była Aleksandra Kwaśniewska. Wszyscy 
wyjeżdżali zadowoleni.

Pani Dżenneta nadąża ze wszystkimi 
potrawami, pomaga jej cała rodzina. 
Wyjątkiem jest pierekaczewnik. To król 
na tatarskim stole, wymagający czasu 
i umiejętności. Pani Dżenneta umiejętno-
ści ma (jest mistrzynią świata w pieczeniu 
babki i kiszki ziemniaczanej), gorzej 
z czasem. Na pierekaczewnik trzeba go 
mieć naprawdę sporo. Ilość porcji w ciągu 
dnia jest ograniczona – na jedną trzeba 
czekać i dwie godziny, waży średnio ok. 3 
kg. O co tyle hałasu? O zapiekane ciasto 
z nadzieniem mięsnym albo słodkim. 
Cały problem z jego powstaniem polega 
na tym, żeby zwiniętego w rulon ciasta 
nadzienia nie wysuszyć podczas piecze-
nia, a jednocześnie zrobić z ciasta kruchą 
delicję. Jeśli w czasie pierwszego kęsa po-
leci nam na ręce mięsny sok, to znaczy, że 
jest dobrze. Na myśl o pierekaczewniku 
ślinka cieknie już całej Europie – od 2009 
roku jest prawnie chroniony przez Unię.

Są jeszcze inne potrawy, których 
nazwy nie powiedzą wtajemniczonemu 
nic – kibiny, pieremiacze, jeczpoczmaki, 
kartoflaniki, czebureki. Wszystkie to 
pierogi z nadzieniem na bazie mięsa, 
ziemniaków, cebuli i warzyw. W różnych 
konfiguracjach i proporcjach. Smażone 
lub pieczone. A każde wyjątkowe i pysz-
ne. Rodzina Bogdanowiczów przygo-
towuje jednak to jedzenie głównie dla 
gości. Sami jadają to, co przeciętny Polak. 
Dlaczego? Tatarskie jedzenie jest bardzo 
pracochłonne, z reguły u Bogdanowiczów 
pojawia się na święta. Nawet na trady-
cyjne słodycze trzeba się napracować. 
Taką halwę trzeba mieszać przez kilka 
godzin. Z oczywistych względów nie ma 
tu miejsca dla wieprzowiny (dlatego też 
tatarskie kibiny w niczym nie przypomi-
nają tych litewskich). Jest za to miejsce 
na kiszkę ziemniaczaną z siekanym 
mięsem i cebulą – jedną ze specjalności 

pani Dżennety. Na porcję trzeba zetrzeć 
kilogram ziemniaków. Obowiązkowo na 
tarce, żadnych robotów. W potrawach 
jeszcze do niedawna królowały baranina 
i gęsina, dziś stopniowo zastępowana 
przez wołowinę i drób. Ale jagnięcinę 
też jeszcze można zjeść. Co prawda tylko 
w weekend, ale zawsze.●

●●● IN ENGLISH

TATAR MULTICULTI, OR 
A HUNDRED VERSIONS OF POTATO

 
Dumplings without roux but with sour 
cream instead? Oh horrors! At least to 
those who dare to cross the meanders 
of the Narew and the Biebrza rivers to 

reach Podlasie, a region in the eastern part 
of Poland. But we assure that this land 
of international culinary compromises 
is worth visiting. Our taste will certainly 

benefit from such a trip.

Józef Piłsudski used to compare Poland 
to a bagel saying that all the best is on 
its edges. Our borders have changed 
a bit since the times of our First Marshal 
but the edges still taste well. Especially 
in Podlasie, which is a cultural hodge-
podge, a mixture of Polish, Lithuanian, 
Belorussian, Jewish and Tatar influences. 
Today it is undoubtedly most visible in 
the case of cooking. Podlasie is a region 
where such taste inspirations lurk around 
every corner. But woe betide the person 
who looks for them without the neces-
sary knowledge. Because there is a clear 
difference between Russian pelmeni and 
Polish kartacze, although at first glance 
they look identical. It is similar in the 
case of Lithuanian cepeliny; they are 
supposedly the same dish, but a skilled 
gourmet will recognize one of them is 
made from grated and the other from 
boiled potatoes. Seems twisted like the 
Narew and the Biebrza, but that’s the way 
it is. There is only one common denomi-
nator: potatoes. This common vegetable 
is the essence of the cuisine of Podlasie. 
And although it has not reigned supreme 
on the Polish lands for as long as we may 
think (John III Sobieski brought potatoes 
from Vienna as a gift for his beloved 
Maria Kasimira in the 17th century), 
today nobody can imagine real local food 
without the “earth apples”. And Tatars 
are the last ones to do so.

DZIŚ NIKT NIE POTRAFI SOBIE 
WYOBRAZIĆ PRAWDZIWEGO 
„TUTEJSZEGO” JADŁA BEZ 
„ZIEMNYCH JABŁEK”. A JUŻ 
W OGÓLE NIE SĄ W STANIE 
TEGO ZROBIĆ TATARZY.

  KUCHNIA COUSINE



23 

SEEMINGLY SIMPLE VICTUALS
When a girl learns how to crimp the 
edges of dumplings, she becomes ready 
for marriage. At least this is what Polish 
Tatars claim. And they certainly know 
what they are saying because making 
kalduny, their most important dish, 
is a considerable challenge. Only an 
experienced housewife can prepare them; 
future housewives can at most assist 
at moulding the meat stuffing. Tatar 
kalduny are quite filling – several are 
enough to stay full for a long time. They 
are served with broth, which is supposed 
to pamper our taste buds. Their taste was 
appreciated already in the 19th century, 
when Andrzej Osipowicz, a journalist 
from the magazine Tygodnik Ilustrowa-
ny, wrote: “During their gatherings, they 
feast upon our national delicacy, that 
is, kalduny, which are filled with meat 
and served with mutton grease, pepper 
and onion rolled in dough. They taste 
delicious, but one has to know how to 
prepare them, albeit the dish is seemingly 
simple. They are eaten with a spoon, and 
the difficulty lies in placing the whole 
dumpling at one time in one’s mouth. 
The dough cannot be torn, and the juice 
cannot pour outside the dumpling, 
which is exactly the dainty of amateurs.” 
Everyone living near Sokółka, Krynki, 
Supraśl and Białystok know how to eat 
kalduny. This is where the largest Mus-
lim population in Poland lives. The al-
ready-mentioned King John III Sobieski 
offered as a pay several local villages to 
Tatar soldiers. Currently two of these 
villages, Kruszyniany and Bohoniki, are 
the Orient enclaves of Poland. The local 
society consists of almost solely Muslims. 
Their great-grandfathers came here in the 
13th century with rather hostile intents. 
Today the doors of Tatar houses are wide 
open. And just as well! Local agritourism 
farms are besieged with tourists.

IF JUICE POURS OUT, IT IS GOOD
Dżenneta Bogdanowicz, the owner of 
Tatarska Jurta in Kruszyniany, spends 
a considerable part of a year in the kitch-
en. And no wonder; there are more and 
more people interested in trying Tatar 
delicacies. They are capable of coming 
here even in the middle of winter, which 
is a remarkable feat because the region 
is like the end of the world. No paved 
roads, just sandy trails, silence and the 

Belorussian border within the arm’s 
reach. But many famous people have al-
ready come, for example Prince Charles, 
Adam Małysz, Aleksandra Kwaśniewska. 
And all of them left the place satisfied.

Ms Bogdanowicz is always on time 
with all the dishes, the whole family 
keeps helping her. The only exception 
is pierekaczewnik. Preparing the king 
of Tatar tables takes time and demands 
great expertise. Ms Bogdanowicz 
definitely has expertise (she is a world 
champion in baking local sponge cake 
and preparing kiszka ziemniaczana), 
but she lacks time. And pierekaczewnik 
needs a great deal of time. The number 
of portions made in a day is limited – 
she has to wait even up to two hours for 
one portion weighing about 3 kg. What 
is this all fuss about? It is about baked 
dough with meat or sweet filling. The 
whole trick in making this dish is to 
prevent the rolled dough from drying 
out in the oven and at the same time 
make it a crumbly delicacy. If meat juice 
pours out of the dish at our first bite, it 
means that pierekaczewnik has turned 
out well. The very thought of this dish 
makes many Europeans’ mouths water 
– it has been legally protected by the EU 
since 2009.

There are other dishes with names that 
won’t ring a bell with outsiders – kibiny, 
pieremiacze, jeczpoczmaki, kartoflaniki, 
czebureki. All of them are dumplings 
filled with meat, potatoes, onions and 
vegetables. In various configurations 
and proportions. Fried or roasted. And 
all of them are unique and delicious. 
But the Bogdanowicz family prepares 
this food mainly for their guests. They 
themselves eat what average Poles do. 
Why? Tatar food is very laborious. It 
appears on their tables mainly during 
holidays. You have to work hard even to 
prepare traditional sweets. For example, 
halva has to be stirred for a few hours. 
For obvious reasons there is no place for 
pork (which is why Tatar kibiny bear 
no resemblance to the Lithuanian ones). 
But there is place for kiszka ziemni-
aczana, a roasted sausage with minced 
potatoes, meat and onion, which is one 
of Ms Bogdanowicz’s specialties. She has 
to grate one kilogramme of potatoes for 
just one portion. And a simple grater is 
a must – no food processors. Some time 
ago mutton and goose reigned supreme 
in local dishes. Nowadays they have 
been replaced with beef and poultry. But 
lamb is still available. Admittedly only 
during weekends but still. ●

TODAY NOBODY CAN IMAGINE 
REAL LOCAL FOOD WITHOUT THE 
“EARTH APPLES”. AND TATARS 
ARE THE LAST ONES TO DO SO. 

fot.:Thoursie/sxc.hu 
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WSZYSTKIE  
PODKARPACKIE SMAKI

Ostatnimi czasy mamy do czynienia z prawdziwym renesansem kuchni 
regionalnej w Polsce. Wracamy do tradycyjnych potraw i na nowo 

odkrywamy zapomniane smaki. Jednym z regionów przodujących 
w promowaniu swojej tradycyjnej kuchni jest podkarpackie.

● TEKST: KAJETAN KUSINA         ● ŹRÓDŁO FOT.: STOWARZYSZENIE PRO CARPATHIA
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K
uchnia podkarpacka 
może pochwalić się aż 
154 potrawami i wyro-
bami oficjalnie uznany-
mi za produkt tradycyj-
ny, co jest najlepszym 
wynikiem wśród 
wszystkich polskich 
województw. To skutek 

bardzo bogatej historii regionu, w którym 
spotykały się niezliczone kultury i smaki. 
Każda z nich pozostawiła swój ślad i spra-
wiła, że podkarpackie kulinaria są czymś 
wyjątkowym w Polsce i sąsiadujących 
z nią krajach.

TYGIEL SMAKOWO-KULTUROWY
Trudno połapać się w ogromie prze-
różnych tradycji kulinarnych, które 
ostatecznie uformowały gastronomiczny 
charakter województwa podkarpackiego. 
Wśród najbardziej widocznych trendów 
można wymienić typową staropolską 
kuchnię dworsko-kresową, plebejską, 
wołoskich pasterzy, niemiecką, ormiań-
ską, żydowską, węgierską, łemkowską 
i austriacką, a z całą pewnością dałoby się 
odnaleźć jeszcze niejedną poszlakę. Sama 
ta lista może przyprawić o zawrót głowy, 
a przecież to dopiero początek niesamo-
witego tygla kulturowo-kulinarnego. 

Jedną z jego najważniejszych i niepo-
wtarzalnych cech jest fakt wzajemnego 
współegzystowania tych wszystkich „szkół 
kulinarnych”, bez znaczącej dominacji 
którejś z nich. Każda z nich istniała 
niezależnie od siebie, ale powoli postę-
pował proces wzajemnego przenikania, 
który spowodowany był między innymi 
przez zawieranie mieszanych małżeństw 
i obecność na dworach pochodzącej ze wsi 
służby. 

Oczywiście kuchnie te różniły się od 
siebie w sposób znaczny, co doskonale 
widać po porównaniu do siebie tradycji 
pasterskiej i tej pochodzącej z szlachec-
kich dworów. Ta pierwsza była prosta, 
czasami wręcz uboga i opierała się głów-
nie na kaszach (pęczak i jagły), ziemnia-
kach, kapuście, rzepie, cebuli, soczewicy, 
bobie i grochu, pieczywie owsianym 
i przetworach mlecznych, zwłaszcza se-
rach. Oczywiście kuchnia szlachecka była 
o wiele bogatsza, w końcu regiony te były 
zamieszkiwane przez najpotężniejszych 
polskich magnatów, takich jak Czarto-
ryscy, Sapiehowie, Lubomirscy i Wi-
śniowieccy. Jednym z klasyków kuchni 
dworskiej był kiszony dereń, który dzisiaj 
dostępny jest w Bolestraszycach koło 
Przemyśla. Ten przypominający w wyglą-
dzie oliwki owoc nadaje się wspaniale na 

wszelkiego rodzaju przetwory, ale pełnię 
smaku osiąga właśnie w formie kiszonej.

TRADYCJA SERÓW WOŁOSKICH
Jednym z najciekawszych produktów 
regionalnych dostępnych w podkarpac-
kim są z całą pewnością tamtejsze sery. 
W jaki sposób pojawiła się tam tradycja 
serowarska? Została przyniesiona przez 
Wołochów, osiedlających się na połu-
dniu Królestwa Polskiego w XIV i XV 
wieku. Karpackie hale posłużyły im jako 
pola pastewne dla kóz i owiec, których 
mleko służyło jako podstawowy produkt 
w diecie tamtejszych górali. Z mleka 
robiono sery (twaróg, oscypek, redykołki, 
bryndzę, gołki, hurdę), masło, maślankę, 
serwatkę i żętycę. 

W dzisiejszych czasach owcze i kozie 
sery są produktami poszukiwanymi 
przez wielbicieli ich wyjątkowego smaku 
i właściwości. Idealnym przykładem 
jest bryndza owcza, która jest prawdzi-
wym rarytasem, na co duży wpływ ma 
tradycyjny sposób jej przyrządzania. Baca 
ręcznie wygniata ścinający się w żętycy 
ser, łącząc go w bryłę, zwaną gomółą. 
Zawija ją następnie w płótno i zawiesza 
w celu odcieknięcia. Po upływie doby 
bundz kładzie się w chłodni na półce, 
po kolejnych 10-12 dniach obsychania 

W DZISIEJSZYCH 
CZASACH OWCZE I KOZIE 
SERY SĄ PRODUKTAMI 
POSZUKIWANYMI 
PRZEZ WIELBICIELI ICH 
WYJĄTKOWEGO SMAKU 
I WŁAŚCIWOŚCI.
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i fermentowania można przerabiać go już 
na bryndzę. Rozdrabnia się go, soli i ubija 
szczelnie do drewnianych beczułek. 
Podobnie sprawa ma się z bryndzą kozią, 
na której specyficzny smak wpływają 
ekologiczne warunki panujące na podkar-
packich łąkach i pastwiskach.

PODKARPACKIE NAPITKI
Jednym z najważniejszych elementów 
każdej kuchni regionalnej są tradycyjne 
alkohole, a nie ma bardziej zakorzenione-
go w naszej kulturze trunku niż nalewki. 
Podstawową zasadą przy ich wytwarzaniu 
jest nieużywanie monopolowego alkoho-
lu, a spirytusu rozcieńczonego gotowaną 
wodą. Nalewki wytwarzane były począt-
kowo w klasztorach, ale z czasem dotarły 
na szlacheckie dworki. Wśród tradycyj-
nych nalewek wytwarzanych w regionie 
można wymienić chociażby lasowiacką 
nalewkę żurawinową, pigwówkę (idealną 
na kaszel), czy opartą na przekazywanym 
z pokolenia na pokolenie przepisie orze-
chówkę krzeszowską. Jednak najwięk-
szym rarytasem wśród podkarpackich 
nalewek są rosolisy. 

Nazwa ta pochodzi od łacińskiego 
określenia „ros solis”, czyli słoneczna rosa. 
Rosolisy produkowane są w Łańcucie od 
200 lat, czyli od czasów Alfreda I hrabie-
go Potockiego. Obecnie w Polsce tylko 
Fabryka Wódek „Polmos Łańcut” ma 
prawo do wytwarzania rosolisów, a ich 
dokładna receptura jest pilnie strzeżoną 
tajemnicą firmy. Te niezwykłe likiery wy-
twarzane są w trzech smakach: różanym, 
ziołowo-gorzkim i kawowym.

Pisząc o podkarpackich alkoholach 
warto wspomnieć także o kruszonie, 
specyficznym dla regionu rodzaju wina 
wyrabianego z lokalnych winogron. 
Z przekazów wynika, że gościł on 
w lokalnych stronach od niepamiętnych 

czasów. Głównymi składnikami kruszo-
nu jest białe wino, suszone owoce (śliwki, 
gruszki, jabłka), cukier i woda gazowa-
na. Zawartość alkoholu nie przekracza 
w nim 8%. Najlepiej smakuje schłodzony 
w upalne wieczory. Sposób wytwarzania 
kruszonu krzeszowskie gospodynie stosu-
ją nieprzerwanie od lat.●

●●● IN ENGLISH

ALL SUB-CARPATHIAN FLAVOURS 
 

Recently, we have encountered a real 
renaissance of regional cuisine in Poland. 
We get back to our traditional dishes and 
rediscover the forgotten flavors. One of 

the regions leading the way in promoting 
its traditional cuisine is the Sub-

Carpathian region. 

Sub-Carpathian cuisine can be proud of 
154 dishes and products officially recog-
nized as traditional products, which is the 
best result among all Polish provinces. It 
is the consequence of a very rich history 
of the region where numerous flavors and 
cultures met together. Each of them left 
there its trace and made the Sub-Car-
pathian products be considered to be 
something unique in Poland and in the 
neighboring countries. 

A MELTING POT OF FLAVORS AND CULTURES
It is difficult to get to know all the various 
culinary traditions which finally formed 
the cooking character of the Sub-Car-
pathian province. Among the most visible 
trends, there are numerous types to list, 
like a typical Old-Polish court-border-
land cuisine, plebeian, Vlach shepherds’, 
German, Armenian, Jewish, Hungarian, 

JEDNYM Z KLASYKÓW 
KUCHNI DWORSKIEJ BYŁ 
KISZONY DEREŃ, KTÓRY 
DZISIAJ DOSTĘPNY JEST 
W BOLESTRASZYCACH 
KOŁO PRZEMYŚLA.

●●●
Wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat podkarpackiej kuchni zapraszamy na 
portal podkarpackiesmaki.pl będący częścią projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Pro 
Carpathia”. Można tam znaleźć szczegółowe informacje na temat lokalnych produktów, festiwali 

kulinarnych i oczywiście miejsc, gdzie można zjeść lub kupić wymienione smakołyki. Wszystko to 
oparte na wiedzy i wieloletnim doświadczeniu znawców regionalnych smaków, którzy w ubiegłym 

roku stworzyli Szlak Kulinarny Podkarpackie Smaki, łączący na trasie 40 restauracji, karczm, oberż, 
gospód, zajazdów, gościńców, tawern i szynków z tradycyjnym jadłem. 
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Lemkos’ and Austrian, and surely, another 
traces could be found as well. The very 
list can make your head spin, and this is 
already a beginning of the unique and 
remarkable culture-cuisine melting pot. 

One of the most important and the 
most unique feature is the fact of mutual 
co-existence of all those ‘culinary schools’, 
without any visible domination of one 
of them. Each of the cultures existed 
independently, but the process of merging 
with each other was moving forward very 
slowly, which was caused mainly by enter-
ing into mixed marriages and presence of 
the service from the villages on the courts. 

Of course, those cuisines differed from 
each other in a very distinctive way which 
was visible after comparing the shepherd 
tradition with the one coming from the 
noble courts. The first one was simple, 
sometimes even poor and it was based 
mainly on groats (pearl barley and millet), 
potatoes, cabbage, turnip, onion, lentil, 
broad bean and pea, oat bread and dairy 
products, especially cheese. Certainly, the 
court cuisine was much more sophisticat-
ed, after all, the regions were inhabited by 
the most powerful Polish magnates, like 
the Czartoryski, Sapiecha, Lubomirski 
and Wiśniowiecki. One of the classics 
from the court cuisine was pickled 
Cornelian cherry which is available in 
Bolestraszyce, near Przemyśl today. The 
berries resembling olives is suitable for 
various kinds of preserves, but the deepest 
flavor can be achieved in pickled form of 
the berries. 

TRADITION OF ITALIAN CHEESE
One of the most interesting regional 
products available in Sub-Carpathian re-
gion is surely local cheese. What does the 
tradition of cheese-making come from? It 
was brought by the Vlachs settling on the 
south part of the Polish Kingdom in the 
14th and 15th century. Carpathian pas-
tures served as a pasture grasses for goats 
and sheep which milk is the basic product 
in the diet of the local inhabitants. Cheese 
(cottage cheese, oscypek, redykołek, 
bryndza, gołek, hurda) butter, buttermilk, 
whey and whey of ewe’s milk. 

Nowadays, sheep and goat cheese is the 
product which is searched by the lovers 
of its taste and properties for. The perfect 
example is sheep bryndza, a real delica-
cy, which is mainly influenced by the 
traditional way of preparing it. The Polish 
shepherd, baca, presses cheese with his 

hands which is curling into whey of ewe’s 
milk, creating a lump of it, called gomóła. 
He wraps it into linen and hangs it up 
and lets it drain. After twenty four hours, 
bundz is put into the cold store and after 
ten or twelve days of draining and fer-
menting, it can be changed into bryndza. 
It is ground down, salted and compressed 
in the small wooden barrels. The process 
of preparing the goat bryndza looks very 
similar. And it has a very distinctive flavor 
which is influenced by the ecological con-
ditions of the Sub-Carpathian meadows 
and pastures. 

SUB-CARPATHIAN BEVERAGES
One of the most important elements 
of each regional cuisine are traditional 
liquors, and there is no deeper-rooted 
alcoholic beverage in our culture than 
fruit liqueur. The basic rule while making 
it is not using vodka, but spirit diluted 
with boiled water. The fruit liqueurs were 
originally made in the cloisters, but in 
the course of time they reached the noble 
houses. Among traditional liqueurs made 
in the region, some are worth mention-
ing, like lasowiacki cranberry liqueur, 
quince liqueur (perfect for cough) and 
krzeszowski walnut liqueur which recipe 
is passed from generation to generation. 
However, the biggest delicacy among 
Sub-Carpathian liqueurs is rosolis.

The name comes from the Latin phrase 
‘ros solis’ which means ‘sunny dew’. 
Rosolis has been produced in Łańcut for 
200 years, which is since the times of the 
Polish nobleman Alfred I Potocki. Now-
adays, only Polmos Łańcut, the Vodka 
Factory has the right to produce rosolis 
and its detailed recipe is a top secret of the 
company. The unique liqueurs are manu-
factured in three flavors: rose, herbs-bitter 
and coffee. 

When writing about Sub-Carpathian 
alcoholic drinks, it is worth also mention-
ing kruszon, a distinctive for the region 
wine made of the local grapes. According 
to the oral traditions, the beverage has 
been there since the immemorial. The 
main ingredients of kruszon is white 
wine, dried fruit (plums, pears and ap-
ples), sugar and mineral water. The alco-
hol content does not exceed 8%. It tastes 
best during the hot summer evenings 
when chilled. The recipe for kruszon has 
been used by krzeszowski housewives for 
many years. ●
 

●●●

All those who would like to learn more about the 
Sub-Carpathian cuisine can find information 

on the website: podkarpackiesmaki.pl, which is 
a part of the project organized by the Association 

‘Pro Carpathia’. You can find there detailed 
information about the local products, culinary 

festivals, and of course places where you can try 
and buy those mentioned delicacies. All of it is 

based on the knowledge and long experience of 
the experts specializing in regional flavors who 
created Szlak Kulinarny Podkarpackie Smaki 

last year. The route binds forty restaurants, inns, 
taverns, roadhouses, roadside inns and dives 

with traditional food. 

  KUCHNIA COUSINE
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Czy są jakieś granice wieku od i do którego 
możemy osadzać implant?
Dla implantologa przeszkodą może być 
jedynie dolna granica wieku pacjenta, bo-
wiem implant można osadzać dopiero  
w dobrze i ostatecznie ukształtowanej kości, 
w uformowanej głowie. Nie ma natomiast 
żadnych ograniczeń wiekowych dla pa-
cjentów starszych, poza oczywiście dobrym 
ogólnym stanem zdrowia. Najkrócej mó-
wiąc – nikt na implantacje nie jest za stary!

Czy są poza wymienionym młodym wiekiem 
jakieś inne przeciwwskazania uniemożliwiają-
ce implantację?
Może nie tyle wyraźnym przeciwwskaza-
niem, ile raczej utrudnieniem, bywa niekie-
dy mała ilość masy kostnej pacjenta. Jeśli jej 
nie ma „na tyle”, możliwe jest jej zwiększenie 
podczas zabiegu. Specjaliści znają metody 
jej zwiększenia, a tym samym umożliwienia 
implantacji.

Implantacja jest powszechnie znana jako do-
bry sposób uzupełniania braków uzębienia.  
A czy mogą z niej korzystać również te osoby, 
które zupełnie nie mają zębów? Czy takim pa-
cjentom implantologia może cokolwiek zaofe-
rować?
Może i to całkiem sporo. Tradycyjne protezy 
nie są trwałe, ruszają się, grożą wypadaniem,  
a pomiędzy nimi a dziąsłami gromadzą się 
drobiny pokarmów. Nawet przy zupełnym 
braku uzębienia, ale przy wystarczającej ma-
sie kostnej, zastosowanie implantów umoż-
liwia całkowitą jego odbudowę. Ponownie 
podkreślę zdecydowanie wyższy komfort, 

Implantacja polega na wprowadzeniu do  
organizmu ciała obcego. Czy istnieje więc 
groźba jego odrzucenia?
Implanty przyjmują się w zasadzie bezpro-
blemowo, praktyka wskazuje jedynie na 
minimalny procent powikłań i to wyłącznie  
w początkowym okresie gojenia czyli wte-
dy, gdy te niekorzystne dla pacjenta objawy 
dają się łatwo skorygować.

Kiedy pacjent powinien zgłosić się na konsul-
tacje?
Jeżeli wie, że ząb nadaje się tylko do usu-
nięcia, ponieważ sama prawidłowa extrak-
cja może optymalizować odbudowę kości.  
W niektórych przypadkach jest też możliwe 
założenie implantu natychmiast po usunię-
ciu zęba.

Czy implanty mają określoną trwałość?
Ich cechą jest długotrwałość, choć zależ-
na jest ona od zachowania optymalnej 
higieny przez pacjenta. Jednakże de-
cydujące znaczenie dla trwałości i sku-
teczności zabiegu mają umiejętności  
i doświadczenie wykonującego zabieg 
implantologia. Jeśli kwalifikacja pacjenta  
i leczenie przeprowadzone będzie prawi-
dłowo, a pacjent nie zignoruje rad lekarza  
– implant z pewnością będzie trwały.

IMPLANTY BEZ TAJEMNIC

jakim wyróżniają się implanty w stosunku 
do innych sposobów uzupełniania ubyt-
ków zębów.

Czy implantacja jest zabiegiem bolesnym?
Implantacja jest zabiegiem chirurgicznym, 
co – rzecz jasna – kojarzy się z bólem. Jed-
nakże współczesna farmakologia dyspo-
nuje różnymi, a co szczególnie ważne 
skutecznymi sposobami jego uśmierzania, 
że można tu mówić co najwyżej o niewiel-
kim dyskomforcie. Wprawdzie pacjentów  
o prawdopodobieństwie bólu się uprzedza, 
ale większość z nich jest zwykle mile zadzi-
wiona jego krótkotrwałością i możliwością 
normalnego funkcjonowania już w następ-
nym dniu po zabiegu.

Czy implanty są drogie?
Choć pojęcie kosztów jest względne  
i nie dla wszystkich pierwszorzędne, trze-
ba mieć świadomość, że implanty kosz-
tują dość dużo, zależnie od wybrane-
go systemu i cennika implantologa. Ale  
w porównaniu z innymi sposobami leczenia 
ten początkowo wysoki koszt może okazać 
się konkurencyjny, zwłaszcza jeśli uwzględ-
nić uzyskane efekty implantacji w postaci 
estetyki i długotrwałości uzębienia. Istotną 
zaletą implantacji jest także to, że nie na-
rusza ona sąsiednich zębów, nie działa de-
strukcyjnie na stan posiadanego uzębienia 
naturalnego. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała

JOLANTA CZUMA

Lekarz stomatolog Dariusz Srokowski jest 
absolwentem wydziału stomatologii 
University Of western Ontario w Kana-
dzie. Od 1990 roku prowadzi własną 
klinikę dentystyczną, specjalizującą się 
w dziedzinie protetyki, zaawansowanej 
rekonstrukcji uzębienia i implantologii.

Ludzie żyją coraz dłużej i nie jest im obojętny komfort życia, aktywny w nim udział. Muszą być 

pewni, że mogą bezpiecznie się uśmiechać, bezpiecznie jeść i pić i że ich oddech nie jest dla 

otoczenia przykry. Tajemnice implantacji odkrywa dla Was lekarz stomatolog Dariusz Srokowski.

przed przed / uformowana śluzówka 

po / korony cyrkonowepo / cyrkonowa korona na implancie



30 

  RECENZJE REVIEWS

 SAME SUKI – NIEWIERNA
Polski nowoczesny i eksperymentalny 
folk i muzyka nim inspirowana mają na 
swoim koncie kilka projektów orygi-
nalnych na skalę – tak, tak – światową. 
Trebunie Tutki i Twinkle Brothers, Kape-
la ze Wsi Warszawa, wcześniej De Press, 
to tylko wybrane przykłady. Najnowsza 
propozycja zespołu to na pierwszy rzut 
oka prowokacyjnej nazwie i image typu 
„Siła Sióstr” wpisuje się w ten nurt 
z zaskakującą na debiutantki kreatywno-
ścią. Suki okazują się grą słów – to jeden 
z ludowych instrumentów wykorzysta-
nych w nagraniach, łączących korzenne 
inspiracje m.in. z nowoczesną minimali-
styczną elektroniką. Świeże i ciekawe.

●●● IN ENGLISH

SAME SUKI – NIEWIERNA
Polish modern and experimental folk, as 
well as music inspired by this trend have 
to their credit several projects which are 
unique also on a global scale. Trebunie 
Tutki and Twinkle Brothers, Kapela ze 
Wsi Warszawa, and earlier De Press are 
only several examples. Niewierna follows 
this trend with amazing creativity, so 
rarely found among novices on the scene. 
Although the name of the band may 
seem provocative (it could be translated 
literally from Polish as ‘Nothing but Bit-
ches’), it is only a play on words, as in fact 
it refers to one of the folk instruments 
used on the album, which combines 
traditional inspirations with for example 
modern, minimalist electronics. Fresh 
and interesting●

 BRUCE SPRINGSTEEN – HIGH HOPES
To nie jest w 100% nowa płyta Sprin-
gsteena, to raczej zbiór odczytanych na 
nowo, czasem w zaskakujący sposób 
klasyków („The Ghost of Tom Joad”), 
nieoczywistych coverów i utworów kiedyś 
niedokończonych czy ostatecznie niedo-
łączonych do różnych albumów. Pozycja 
legendy rocka i głód nowego materiału 
plus mimo wszystko wysoko postawiona 
poprzeczka jakości zapewnią z pewnością 
temu albumowi status bestsellera, ale 
warto poczekać na prawdziwą premierę. 
Springsteen ewidentnie jest w formie 
i najzwyczajniej czai się do skoku.

●●● IN ENGLISH

BRUCE SPRINGSTEEN – HIGH HOPES
It is not a 100% new album by Sprin-
gsteen but rather a collection of classics 
re-read in often surprising manners (“The 
Ghost of Tom Joad”), concealed covers 
and songs once unfinished or ultimately 
not added to various albums. This album 
will certainly become a bestseller thanks 
to the status the legend of rock has 
achieved, his fans’ thirst for new songs 
and high quality standards set by the mu-
sician. Still, it is worth waiting for its true 
premiere. Springsteen is clearly in good 
shape and is poised for the leap. ●

PIOTR METZ POLECA
RECOMMENDED BY PIOTR METZ 

 MIKE BLOOMFIELD – FROM HIS HEAD 
TO HIS HEART TO HIS HANDS
Czteropłytowy, przekrojowy, od zawsze 
należny hołd dla jednego z najbardziej 
kreatywnych gitarzystów lat 60-tych 
i 70-tych. Grał na „Like a Rolling Stone” 
Dylana, z legendarnym Paul Butterfield 
Blues Band, jamował z Electric Flag. 
A jeszcze wcześniej bawił wnuki Mud-
dy’ego Watersa. Przerwana dużo za wcze-
śnie, trzy dekady temu, kariera przyniosła 
wystarczającą ilość osiągnięć do statusu 
legendy. I jednego z najbardziej wpływo-
wych gitarzystów wszech czasów.

●●● IN ENGLISH

MIKE BLOOMFIELD – FROM HIS HEAD TO 
HIS HEART TO HIS HANDS
A four-CD, cross-sectional and due 
tribute to one of the most creative guitar 
players of the 60s and the 70s. He appe-
ared in Dylan’s “Like a Rolling Stone” 
together with legendary Paul Butterfield 
Blues Band and jammed with Electric 
Flag. Earlier, he had entertained Muddy 
Water’s grandchildren. His career ended 
too early, three decades ago, but even 
during such a short time his achievements 
earned him the status of a legend and one 
of the most influential guitarists of all 
time. ●
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● TEKST: PIOTR METZ



tel. +48 17 86 00 365

e-mail: biuro@developres.pl

Rezerwacja tylko 3000 zł

NOWE MIESZKANI

www.developres.pl

A
W CENTRUM RZESZOWA

Termin realizacji  
II kwartał 2015Sprawdź!

APARTAMENT W CENIE POKOJU STANDARDOWEGO! 
Promocja obowiązuje od 15.01. do 15.03.2014 r.

Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o podanie hasła: AirGo
W przypadku braku dostępności w wybranym terminie, rabat 15% od regularnej ceny noclegu na kolejny wybrany termin!

www.hotelrado.pl

A SUITE FOR A STANDARD ROOM’S PRICE!
The special offer is available from 15th Jan to 15th Mar 2014. 

When booking the suite, please, give the keyword: AirGo
If there is no suite available in the chosen time, we will offer you 15% discount on the room for the next chosen dates!

www.hotelrado.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

REKLAMA
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Pastel 
DREAMS

foto: Koty 2 (www.koty2.com)
modelka: Magdalena Robak @NEVA Models

stylist: Kazik Stolarczyk
makeup & fryzury: Kazik Stolarczyk

asystent makeup & fryzury: Różena Grey 

płaszcz MROVCA FASHION DESIGN
pierścionek LEWANOWICZ



 MODA FASHION
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płaszcz DOMI GRZYBEK
pierścionki LEWANOWICZ



 MODA FASHION

top SOWIK MATYGA
płaszcz DOMI GRZYBEK

kolczyki, pierścionek LEWANOWICZ
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bluza DOMI GRZYBEK
futro MONIKA BŁOTNICKA

kolczyki LEWANOWICZ



 SPRZĘT EQUIPMENT

top SOWIK MATYGA
kamizelka NATASHA PAVLUCHENKO

pierścionek LEWANOWICZ

36 
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Alergie, nietolerancje, problemy zdro-
wotne… Kiedy dosięgają nasze dzieci, 
my rodzice stajemy na głowie żeby im 
pomóc. Jeden specjalista, drugi, dziesiąty, 
pięć pomysłów na diagnozę, trzysta pięć 
koncepcji na terapię i leki, w końcu – jest! 
I się zaczyna. 

Tak więc dieta, Moje Maleństwo. 
W wyobraźni swojej stajesz przed 
Szanownym Potomkiem i zwracasz się 
doń tymi słowy: „od dziś Skarbie nie jesz 
czekolady, chipsów, lodów, ciasteczek, 
cukierków, lizaków, ba, nawet chlebka, 
bo to gluten, broń Boże serka i mleka bo 
skaza białkowa, mięsa z produkcji maso-
wej, żadnej wędliny ze zwykłego spożyw-
czaka, bo trująca (wegetarianie pomijają 
ten wątek), olej tylko nierafinowany, jajko 
– jeśli już to wiejskie, warzywa tylko od 
rolnika, bo te w sklepie to…” Oddychasz 
głęboko i stopniowo odcinasz „dietetycz-
ne zło”. I się zaczyna znów.

„O wszyscy Święci, przecież ty to 
dziecko katujesz!” – słychać z lewej. 
„Biedne maleństwo! Ono nie ma dzieciń-
stwa!” (z prawej). „Całkiem już oszalałaś, 
słyszałaś o ekoświrach?” (matka, brat, 
siostra, MĄŻ – O ZGROZO!). „Przecież 
nie ma dowodów, że to działa!” – grzmią 
miłośnicy redukowania świata li tylko do 
publikacji naukowych.

No tak… Rodzicu Drogi. Zachowaj 
jeszcze spokój święty i uśmiech na twarzy 
stojąc przed sklepową półką, na której 
piętrzą się produkty, z których żaden 
nie nadaje się już do konsumpcji wedle 
Waszych nowych, wyśrubowanych norm. 
Zachowaj stoicki spokój próbując po 
raz kolejny ukręcić ciasto na naleśniki 
„bezbezbez” (dlaczego one się rozpada-

ją?!), próbując wcisnąć kilka łyżek tej 
„świętej jaglanki” (dlaczego ona jest taka 
niedobra?!) w zaciśnięte usta upartego 
zalergizowanego jegomościa (lat kilka). 
Znacie to Drogie Mamy, Drodzy Tatu-
siowie? Witajcie w klubie. Mam coś na 
pocieszenie. 

1. To się udaje! (nie od razu, powo-
lutku, stopniowo, zanim wydrepcze-
cie swoje nowe ścieżki i po zakupy, 
i w kuchni…).
2. Dziecię zdrowieje w oczach, a i my 
przy okazji.
3. Warto. Nie poddawajcie się. Już pra-
wie kilkanaście tysięcy „smakoświrów” 
jest z Wami.●

●●● IN ENGLISH

TASTE-THERAPY MOTHER PRAYS 
FOR PEACE AND QUIET IN THE 

KITCHEN
 

Allergies, intolerances, health problems… 
When they touch our children, we – the 
parents stand on our heads to help them. 
One specialist, second, tenth and five ide-
as for a diagnosis, three hundred and five 
concepts for therapy and medicines, and 
finally – here it is! And it starts. So here 
comes the diet, My Sweety. You stand 
in front of your Dearest Descendant in 
your imagination and you speak to him 
with words: “From now on, you don’t 
eat chocolate, chips, ice-creams, cookies, 
sweets, lollipops, even bread since it is 
gluten, you cannot touch cheese and 
milk, because of milk allergy, meat from 
mass production, any kinds of ham from 
a typical store, since they are poisonous 

MATKA SMAKOTERAPIA,  
W KUCHENNEJ MODLITWIE  
O ŚWIĘTY SPOKÓJ 

(veggies will omit this one), you can eat 
only refined oils, eggs – only from the 
countryside, vegetables only from the 
farmer, because those from the shops 
are…” You breathe deeply and enumer-
ates ‘the diet evil’. And it starts again. 

“Oh, all Saints, you really torment 
this little child!” you hear from the left. 
“Poor little thing! It does not have its 
childhood!” comes from the right. “You 
really went mad, did you hear about 
ecofreaks?” thunder the lovers of world 
reduction only for the purpose of science 
publications. 

Well… Dear Parent. Please, keep 
calm and smiling when standing in front 
of the shop shelve which is filled with 
products none of which is supposed to be 
consumed in accordance with your new, 
bumped norms. Keep totally calm when 
trying once again to prepare ‘free-free-
free pancakes’ (why do they fall apart?!), 
trying to feed your stubborn allergic 
child (several-year-old) having clenched 
teeth with several spoonfuls of this ‘great 
millet’ (why is it so bad?!). Do you, Dear 
Mums and Dads know it? Welcome to 
the club. I have something as a consola-
tion. 

1. It really works! (Not from the begin-
ning, slowly, gradually, until you beat 
your own routes both to the shops and 
in the kitchen…)
2. The child becomes healthier before 
your eyes as well as you do.
3.  It is worth it. Do not give up. 
Almost a dozen or so thousands of 
‘taste-freaks’ are with you. ● 

● TEKST: IWONA ZASUWA

IWONA ZASUWA – food designer (blog: Smakoterapia.pl), 
fascinated with curing with natural food, the author of cooking 
workshops focusing on the healthy eating, a mum of small 
allergy sufferer, a musician and a pedagogue. She works on the 
stage on the daily basis, for 17 years at Kayah’s. She has an unu-
sual skill of making up creative recipes despite of diet limitations 
she had to use in her cooking. Called by her Readers a Queen of 
Millet Groats. She works on the first volume of her book.

IWONA ZASUWA – food designer (blog: Smakoterapia.pl), zafas-
cynowana leczeniem za pomocą naturalnego żywienia, autorka 
warsztatów kulinarnych dotyczących zdrowego odżywiania, mama 
małego alergika, muzyk i pedagog. Na co dzień pracuje na scenie, 
od 17 lat u boku Kayah. Posiada niezwykłą łatwość wymyślania 
ciekawych przepisów mimo ograniczeń dietetycznych, jakie 
musiała zastosować w swojej kuchni. Przez Czytelników nazywana 
Królową Kaszy Jaglanej. Pracuje nad pierwszą częścią książki.

SMAKOTERAPIA.PL  ●  WWW.FACEBOOK.COM/SMAKOTERAPIA
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 FELIETON COLUMN

Nigdy nie wybaczę Volvo tego, że nie robi 
już modelu 240. No dobra. Może kiedyś 
wybaczę. Dlaczego mam wybaczyć? Bo 
hejtowanie na dłuższą metę staje się nudne. 
A poza tym jak się zachować, kiedy Volvo 
zrobi coś naprawdę w porządku? No więc ni-
gdy nie zapomnę Volvo, że już nie produkuje 
modelu 240.

Wyprodukowane w tym tysiącleciu samo-
chody Volvo specjalnie mnie nie przekonują. 
By to zmienić Staszek – zajmujący się PR 
firmy – zaproponował mi V60, z nowym 
czterocylindrowym dieslem, ponoć lepszym 
niż taki w BMW.

Kiedy jechałem po samochód, zaczął 
padać śnieg. Właściwie sypać. 

W drodze do centrum nie bardzo było 
jak wcisnąć gaz. Dopiero wieczorem, kiedy 
włączałem się do ruchu przed majestatycznie 
nadjeżdżającym autobusem trochę moc-
niej przycisnąłem, no i się okazało, że V60 
przyśpieszenie ma lepsze niż dwulitrowy 
diesel BMW. Do tego zadziwiająco dobrą 
trakcję na śniegu.

I wtedy się zaczęło. Pamiętacie z dziecińst-
wa widok chłopca zasuwającego na mo-
torynce z maksymalnie odkręconym gazem? 
Pamiętacie radość na jego twarzy? V60 
dostarczało takich emocji.

Następnego dnia zadzwoniłem do Staszka, 
by go zapytać jak zmienić wygląd zegarów (są 
elektroniczne).

Ja: Jeżeli jest wersja EKO, to samochód też 
pracuje oszczędniej? On: Nie, musisz wcisnąć 
ECO PLUS. Ja: Gdzie? On: Na panelu. Ja: 
Nie widzę. On: Przycisk z napisem E C O P 
L U S (słyszę śmiechy ludzi, z którymi siedzi 
w pokoju) Ja: Nie widzę takiego przycisku. 
On: Co masz na prawo, od przycisków 
z numerkami? Ja: [Czytam] On: A co ty 
masz za samochód? Ja: Ten, co żeście mi dali. 
On: Czerwony? Ja: Niebieski. On: O, nie 
wiem jak to się stało, ale masz trzylitrowy, 
trzystukonny, sześć cylindrów. Ja: A, to 
dlatego tak jeździ.

Coś mnie tknęło, żeby sprawdzić, czy 
dowód rejestracyjny mam od tego samo-

chodu. Numer się zgadzał. Ale w dowodzie, 
jak byk stoi, że to diesel o pojemności 1969 
cm3. Dzwonię do Staszka. On: Tak, tak, 
wiem, to jest błąd. Ja: Walicie państwo 
polskie na akcyzie! On: Nie, nie, to w innym 
momencie się płaci.

Na wszelki wypadek otworzyłem maskę. 
Sześć cylindrów. Ale na diesla nie wygląda. 
Popatrzyłem na klapkę wlewu – zdecydowa-
nie benzyna.

Volvo S60 T6 (to była taka wersja) to 
świetne auto. Wprost idealne na Warszawę, 
gdzie nigdy nie wiadomo, czy drogi będą 
odśnieżone, czy nie. 

Czteronapęd działa (we wcześniejszych 
modelach nie działał aż tak bardzo, że 
dziś trudno uwierzyć, że działa – ale dziś 
działa). Systemy bezpieczeństwa, z których 
się wcześniej zawsze nabijałem, też są tak 
dopracowane, że kiedy się wysiądzie z tego 
auta, zaczyna ich brakować. Jest pakowne, 
wygodne. Ale najważniejszy jest efekt mo-
torynki. Gaz – i od razu uśmiech.

Ale tego, że nie robią 240, nigdy im nie 
zapomnę.●

●●● IN ENGLISH

VOLVO S60 T6

I will never forgive Volvo for not producing 
the 240 any more. Okay, perhaps I will for-
give them some day. Why would I? Because 
hating becomes boring in the long run. And 
besides, how should I behave when Volvo 
produces something really nice? So I will 
never forget that Volvo stopped producing 
the 240.

Volvo cars produced in this millennium 
do not necessarily appeal to me. In order to 
change my attitude, Staszek, who deals with 
PR in the company, offered me a V60 with 
a new four-cylinder Diesel engine, which was 
reportedly better than a similar one in BMW.

The very next day, when I pulled myself 
together, I called him to ask what it was 
supposed to be. I heard he was just register-
ing a V60 with a new four-cylinder Diesel 
engine, which was better than a similar one 
in BMW.

I was going to collect the car, when it 
suddenly started snowing quite heavily. 

There wasn’t any particular possibility of 
stepping on the accelerator on my way to the 
centre. Only in the evening, when I merged 
with traffic before a majestically approaching 
bus, could I step on a bit. And it turned out 
that the V60 has better acceleration than the 

VOLVO  
S60 T6

two-litre Diesel of BMW. In addition, it has 
remarkably good traction on the snow.

And then it began. Do you remember 
from your childhood the view of a boy 
scorching along on a small motorbike with 
gas turned on to the maximum? Do you re-
member his face radiating with delight? The 
V60 was a source of similar excitement.

Next day I called Staszek to ask him how 
to change the look of the clocks (they’re digi-
tal). I asked: “If there’s the ECO version, does 
the car work more economically, too?”

“No, you have to press ECO PLUS.”
“Where?”
“On the panel.” But I still couldn’t see it.
“A button with an inscription saying  

E C O P L U S,” he spelled it out syllable by 
syllable. I couldn’t see it.

“What do you have to the right of the 
buttons with numbers?” he asked and I read 
the things out.

“And below?” I read the things out once 
again. He asked: “What car do you have?”

“The one you gave me.”
“The red one?” he asked. “No, it’s blue.”
“Oh, I don’t know how that happened, 

but you seem to have the three-litre, 
three-hundred hp and six-cylinder one.”

“Ah, so that’s why it drives like that,” 
I said.

Something prompted me to check 
whether I had the appropriate registration 
document. The number was okay. But the 
registration said in black and white that it 
was a 1969 cc Diesel engine. I called Staszek.

“Yeah, I know, it’s a mistake” he said. “You 
swindle the Polish state out of money on the 
excise duty!” I shouted. “No, no, it’s paid 
some other time.”

I opened the bonnet just in case. Six cyl-
inders. But it didn’t look like a Diesel. I took 
a look at the intake valve – definitely petrol.

Volvo S60 T6 (this was the version I had) 
is a great car. It’s simply ideal for Warsaw, 
where you can be never sure whether or not 
snow would be cleared from the streets.

The four-wheel drive works perfectly okay 
(in previous models it didn’t work that well, 
and I can’t believe even today that it works). 
The systems I used to make fun of earlier 
are so well-made that you start to miss them 
when you get off the car. It is capacious and 
comfortable. But the small motorbike effect 
is the most important. Step on it and your 
face immediately breaks into a smile.

But the fact that they don’t produce the 
240 any more I will never forget.● 
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WWW.RZESZOWAIRPORT.PL

  

Stały dodatek  
Portu Lotniczego 

Rzeszów-Jasionka
Permanent section of  

Rzeszow-Jasionka Airport 

Ź
R

Ó
D

Ł
O

 Z
D

JĘ
C

IA
 / P

H
O

TO
 SO

U
R

C
E

: P
O

R
T LO

T
N

IC
Z

Y
 „R

Z
E

SZ
Ó

W
 – JA

SIO
N

K
A

”

WWW.FACEBOOK.COM/PLRZE



W
YW

IA
D

 / 
IN

T
ER

V
IE

W

Uroczyście  
podsumowaliśmy rok

W czwartek 6 lutego w eleganckich wnętrzach Hotelu 
Rzeszów odbyła się uroczysta Gala podsumowująca 
w Porcie Lotniczym „Rzeszów-Jasionka” 2013 rok, który 
– już jako kolejny rok z rzędu – okazał się rekordowym 
pod względem ruchu lotniczego. Zaowocował on 
bowiem wynikiem 589 920 odprawionych pasażerów, 
co stanowi 4,41-procentowy. wzrost w porównaniu 
z rokiem 2012, kiedy to obsłużono 565 tys. pasażerów.
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R
zeszowskie lotnisko już od kilku lat jest jed-
nym z  najdynamiczniej rozwijających się 
portów lotniczych w Polsce. Zrealizowano 
w nim i realizuje się w dalszym ciągu wie-
le ważnych inwestycji. Najważniejsze inwe-
stycje ub. roku to m.in.: budowa drogi koło-
wania i szybkiego zejścia, budowa hangarów 

dla samolotów. Ukończona i  oddana do użytku została również 
nowa wieża kontroli lotów (inwestycja własna Polskiej Agencji Że-
glugi Powietrznej). 

W  trakcie Gali przedstawiciele Zarządu lotniska podkreślali, 
że rok 2014 będzie szczególny w historii Portu w Jasionce, ponie-
waż będzie on obchodził jubileusz 65-lecia swej działalności jako 
lotniska cywilnego. Wśród ponad 200 gości uroczystego spotka-
nia nie zabrakło przedstawicieli władz oraz instytucji samorządo-
wych, kierownictwa Spółki lotniskowej i przede wszystkim przed-
stawicieli linii lotniczych, touroperatorów, biur podróży oraz firm 
i  uczelni wyższych współpracujących z  rzeszowskim lotniskiem. 
Imprezę uświetnił występ gwiazdy wieczoru – Stana Borysa.

Gwoździem programu było – jak co roku – wręczenie nagród 
najlepszym przewoźnikom lotniczym, touroperatorom oraz biu-
rom podróży w  podzięce za stałą i  rozwijającą się współpracę 
z rzeszowskim lotniskiem. Oto lista nagrodzonych:
 

NAJLEPSZA LINIA LOTNICZA 2013:

– Lufthansa – za zwiększenie częstotliwości połączeń z Frankfur-
tem do dwóch dziennie
– Eurolot – za uruchomienie dwóch nowych połączeń regularnych
– Rynair – za największą liczbę przewiezionych pasażerów

NAJLEPSZY TOUROPERATOR 2013:

– Nowa Itaka Sp. z o.o. – za największą liczbę obsłużonych pasaże-
rów w ruchu czarterowym
– Wezyr Holidays Sp. z o.o. – za uruchomienie nowego kierun-
ku czarterowego
 
NAJLEPSZY AGENT SPRZEDAŻY OFERTY WAKACYJNEJ 2013:

– Centrum Usług Turystycznych 
 
WYRÓŻNIENIA W KATEGORII NAJLEPSZY AGENT SPRZE-

DAŻY OFERTY WAKACYJNEJ 2013 OTRZYMALI RÓWNIEŻ:

– Agnieszka i Marcin Mosior – Salony Sprzedaży ITAKA w Rzeszowie
– King’s Travel w Rzeszowie
– Radtur z Krosna
– Polskie Biuro Podróży Henryk Luty partner Wakacje.pl w Rzeszowie.
 

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!
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SUMMARIZING LAST YEAR

A special Gala summarizing the year 2013 at the 
Rzeszow-Jasionka Airport took place on 6 February in 
the elegant Rzeszow Hotel. It was another year in a row 

which turned out to be record-breaking in terms of 
air traffic. 589,920 passengers were operated in 2013, 
which constituted a 4.41% increase in comparison with 

2012, when the corresponding number was 565,000. 

The airport in Rzeszow has been one of the most dynamically de-
veloping airports in Poland for several years. Many important in-
vestments have been already realized at the airport or are still un-
der realization. The most important projects of the last year include 
for example: the construction of an apron and a rapid-exit taxiway, 
as well as the construction of aircraft hangars. Moreover, the new 
air traffic control tower has been built and opened (the Polish Air 
Navigation Services Agency own investment).

During the Gala, the Airport’s Board representatives emphasized 
that the year 2014 is going to be unique in the history of the Air-
port in Rzeszow because it will celebrate the 65th anniversary of 
its operation as a civilian airport. There were more than 200 guests 
participating in this grand event, including representatives of the 
authorities and self-government institutions, managers of the Air-
port Company and most of all representatives of airlines, tour op-
erators, travel agencies, as well as companies and colleges cooperat-
ing with the Airport in Rzeszow. The ceremony included also the 
performance of wonderful Stan Borys.

As happens every year, the highlight of the evening was the 
prize-giving ceremony rewarding air carriers, tour operators and 
travel agencies for their lasting and developing cooperation with 
the Rzeszow Airport. The prize-winning institutions are:
 
Best Airline 2013:
– Lufthansa – for increasing the frequency of connections with 
Frankfurt to two per day
– Eurolot – for starting two new regular connections
– Ryanair – for the biggest number of passengers carried in the year

Best Tour Operator 2013:
– Nowa Itaka Sp. z o.o. – for the biggest number of passengers op-
erated in chartered traffic
– Wezyr Holidays Sp. z o.o. – for starting a new chartered direction
 
Best Holiday Offer Sales Agent 2013:
– Centrum Usług Turystycznych
 
Honourable Mentions in the category Best Holiday Of-
fer Sales Agent 2013 were also awarded to:
– Agnieszka and Marcin Mosior – ITAKA Shop in Rzeszow
– King’s Travel in Rzeszow
– Radtur in Krosno
– Polskie Biuro Podróży Henryk Luty – partner to Wakacje.pl in Rzeszow
 
Our congratulations to all the winners! 

IN ENGLISH
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Birmingham | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

...4... (do 27.03.2014) 14:00 17:45 FR1084 738

......7 (do 23.03.2014 )      16:00 19:45 FR1084 738

Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1......(od 07.04.2014) 09:05 12:50 FR8224 738

....5..(od 04.04.2014)       14:15 18:00 FR8224 738

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..3.... (do 23.03.2014) 06:35 10:45 FR862 738

......7 (do 26.03.2014)  09:25 13:35 FR862 738

...4..7 14:20 18:30 FR862 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

....5.. (do 28.03.2014) 09:35 13:15 FR7622 738

1...... (do 24.03.2014)        10:05 13:45 FR7622 738

1.3.... (od 31.03.2014) 13:40 17:20 FR7622 738

....5.. (od 04.04.2014) 16:50 20:30 FR7622 738

Frankfurt | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

..34.... (od 01.04.2014) 11:10 12:45 LH1384 CR7

12..5...7 (od 30.03.2014) 11:15 12:50 LH1384 CR7

1234..7 (do 28.03.2014) 12:20 14:00 LH1386 CR7

.2345.7 (do 28.03.2014) 12:25 14:05 LH1386 CR7

1...... (od 31.03.2014) 21:00 22:35 LH1386 CR7

1.34..7 (od 30.03.2014) 21:05 22:40 LH1386 CR7

.2....7 (do 28.03.2014) 21:15 22:55 LH1386 CR7

Londyn Luton | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

......7 (do 23.03.2014) 06:40 10:15 FR3472 738

...4... (do 27.03.2014) 07:10 10:45 FR3472 738

.2..... (od 31.03.2014) 09:50 13:25 FR3472 738

1...... (do 25.03.2014) 15:55 19:30 FR3472 738

.....6. (od 05.04.2014) 16:40 20:15 FR3472 738

..3.... (od 02.04.2014) 17:00 20:35 FR3472 738

Londyn Stansted | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

....5.. (do 28.03.2014) 06:30 10:05 FR2136 738

123456. (od 31.03.2014) 07:10 10:45 FR2136 738

......7 07:45 11:20 FR2236 738

.....6. (do 29.03.2014) 12:20 15:55 FR2136 738

..3.... (do 26.03.2014) 15:50 19:25 FR2136 738

1...... (do 24.03.2014) 17:10 20:45 FR2136 738

Manchester | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2....7 (od 30.03.2014) 06:10 09:50 FR3202 738

(od 02.04.2014) 10:15 13:55 FR3202 738

(do 25.03.2014) 14:30 18:20 FR3202 738

..3..6. (do 29.03.2014) 17:20 21:10 FR3202 738

Oslo Rygge | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2..... (do 25.03.2014) 15:40 17:50 FR3121 738

.....6. (do 29.03.2014)    16:45 18:55 FR3121 738

.2...6. (od 01.04.2014) 17:30 19:40 FR3121 738

Paryż Beauvais  | Eurolot

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.....6.    11:35 14:30 K2464 DH4

.2.....    12:45 15:40 K2464 DH4

Rzym Fiumicino | Eurolot

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.....6.    18:40 21:40 K2474 DH4

.2.....    19:50 22:50 K2474 DH4

Warszawa / Warsaw | PLL LOT

DNI TYGODNIA
week days

PRZYLOT 
arrival

ODLOT
departure

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

12345.. (do 28.03.2014) 07:30        08:25 LO3805 DH4

1 2 3 4 5 6 7 (od 31.03.2014) 07:35 08:30 LO3805 E170

1 2 3 4 5 6 7 (do 29.03.2014) 12:00 12:55 LO3801 DH4

1 2. 4 ..7 (od 30.03.2014) 13:40 14:35 LO3801 E195

......7 (tylko 23.03.2014) 13:45 14:40 LO3807 E195

..3 . 5 6 . (od 02.04.2014) 13:50 14:45 LO3801 E175/E195

1 2 3 4 5 6 7 (do 29.03.2014) 16:10 17:05 LO3807 E170

1 2 3 4 5 6 7 (od.30.03.2014) 16:35 17:30 LO3807 E170

1 2 3 4 5 . 7 (do 29.03.2014) 22:40 23:35 LO3803 DH4

1 2 3 4 5 . 7 (od 30.03.2014) 22:40 23:35 LO3803 E170
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Birmingham | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

...4... (do 27.03.2014) 18:10 20:00 FR1085 738

......7 (do 23.03.2014)       20:10 22:00 FR1085 738

Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

1......(od 07.04.2014) 13:15 15:10 FR8225 738

....5..(od 04.04.2014)       18:25 20:20 FR8225 738

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

......7 do 23.03.2014 11:15 13:30 FR863 738

..3.... do 26.03.2014 14:00 16:15 FR863 738

...4..7 od 30.03.2014 18:55 21:10 FR863 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

....5.. do 28.03.2014 13:40 15:30 FR7623 738

1...... do 24.03.2014        14:10 16:00 FR7623 738

1.3.... od 31.03.2014 17:45 19:30 FR7623 738

....5.. od 04.04.2014 20:55 22:45 FR7623 738

Frankfurt | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

123.5.. (do 31.03.2014) 06:05 07:55 LH1387 CR7

12345..(od 02.04.2014 ) 06.10 08.00 LH1385 CR7

..3....(do 28.03.2014) 06:20 08:10 LH1385 CR7

12.45.7(od 30.03.2014) 13:35 15:20 LH1385 CR7

.2..... (do 28.03.2014) 14:35 16:25 LH1385 CR7

1.....7 (do 28.03.2014 /04.03.2014 

- brak rejsu)
14:45 16:35 LH1385 CR7

.2345.. (tylko 04.03.2014) 14:50 16:35 LH1385 CR7

Londyn Luton | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

......7 (do 23.03.2014) 10:40 12:25 FR3473 738

...4... (do 27.03.2014) 11:10 12:55 FR3473 738

.2..... (od 31.03.2014) 13:50 15:30 FR3473 738

1...... (do 25.03.2014) 19:55 21:40 FR3473 738

.....6. (od 05.04.2014) 20:40 22:25 FR3473 738

..3.... (od 02.04.2014) 21:00 22:40 FR3473 738

Londyn Stansted | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

....5.. (do 28.03.2014) 10:30 12:10 FR2137 738

123456. (od 31.03.2014) 11:15 12:55 FR2137 738

......7 11:45: 13:25 FR2237 738

.....6. (do 29.03.2014) 16:20 18:00 FR2137 738

 ..3.... (do 26.03.2014) 19:50 21:30 FR2137 738

1...... (do 24.03.2014) 21:10 22:50 FR2137 738

Paryż Beauvais  | Eurolot

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.....6.    08:00 11:05 K2463 DH4

.2.....    09:15 12:20 K2463 DH4

Rzym Fiumicino | Eurolot

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.....6.    15:05 18:00 K2473 DH4

.2.....    16:10 19:05 K2473 DH4
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Oslo Rygge | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2..... (do 25.03.2014) 18:15 20:20 FR3122 738

.....6. (do 29.03.2014)    19:20 21:25 FR3122 738

.2...6. (od 01.04.2014) 20:05 22:10 FR3122 738

Manchester | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

.2....7 (od 30.03.2014) 10:15 12:15 FR3203 738

(od 02.04.2014) 14:20 16:20 FR3203 738

(do 25.03.2014) 18:45 20:45 FR3203 738

..3..6. (do 29.03.2014) 21:35 23:35 FR3203 738

Warszawa / Warsaw | PLL LOT

DNI TYGODNIA
week days

PRZYLOT 
arrival

ODLOT
departure

NR REJSU  
flight number

TYP SAMOLOTU 
aircraft type

12345.. (do 28.03.2014) 05:55 06:50 LO3804 DH4

1 2 3 4 5 6 7 (od 31.03.2014) 05:55 06:45 LO3804 E170

1 2 3 4 5 6 7 (od 30.03.2014) 08:55 09:45 LO3806 E170

1 2. 4 ..7 (do 29.03.2014) 09:15 10:10 LO3806 DH4

......7 (do 29.03.2014) 13:40 14:30 LO3802 DH4

..3 . 5 6 . (od 30.03.2014) 15:00 15:50 LO3802 E195/E175

1 2 3 4 5 6 7 (tylko 23.03.2014) 15:10 16:00 LO3808 B734

1 2 3 4 5 6 7 (od 30.03.2014) 15:10 16:00 LO3802 E195 / E175

1 2 3 4 5 . 7 (tylko 23.03.2014) 15:25 16:25 LO3808 E195

1 2 3 4 5 . 7 (do 28.03.2014) 17:35 18:25 LO3808 E170

1 2 3 4 5 6 7 (od 30.03.2014) 17:55 18:45 LO3808 E170
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RZESZÓW

TUNEZJA

EGIPT

GRECJA

PARYŻ

OSLO

LONDYN

BRISTOL

BIRMINGHAM

MANCHESTER

BUŁGARIA

TURCJA

FRANFURKT

DUBLIN

EAST MIDLANDS

RZYM

WARSZAWA

GDAŃSK

TENERYFA

LATEM Z RZESZOWA/IN SUMMER FROM RZESZOW: 
 

BUŁGARIA – BURGAS, EGIPT – HURGHADA, MARSA ALAM, 
SHARM EL SHEIKH, GRECJA – HERAKLION, TENERYFA, 
TUNEZJA – DJERBA, ENFIDHA, TURCJA – ANTALYA

45 



INTERNET

KONTAKT / CONTACT

DOJAZD / ACCESS

PARKING / CAR PARK

SAMOCHODEM/BY CAR

AUTOBUSEM/BY BUS

TAXI/BY TAXI

www.rzeszowairport.pl

PORT LOTNICZY „RZESZÓW - JASIONKA” Sp. z o.o. 
RZESZOW-JASIONKA AIRPORT Ltd. 
Jasionka 942 
36-002 Jasionka
Tel. +48 17 852-00-81, +48 17 717-86-11
Fax. +48 17 852-07-09
e-mail: rzeszowairport@rzeszowairport.pl

MPK Linia „L”–  z centrum miasta /przystanek 
usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie dworca 
PKP i PKS/    
www.mpk.rzeszow.pl
                              
Ceny biletów: 3,60 zł/1,80 zł/2,50 zł / brak opłaty za 
bagaż

MPK Line “L” – from the city centre/a stop situated 
next to the PKP and PKS station/ www.mpk.rzeszow.pl

Ticket prices: 3,60/1,80/2,50 PLN/baggage free of 
charge
                             
MKS Żółta Linia „224” i „225” – z centrum miasta /
przystanek usytuowany na dworcu głównym PKS/ 
www.pks.rzeszow.pl
                            Ceny biletów: 4, 70 zł

MKS Yellow Line “224” and „227” – from the city 
centre/a stop situated at the PKS central station/ www.
pks.rzeszow.pl
Ticket prices: 4,70 PLN

PARKING JEST BEZPŁATNY! CAR PARK FREE OF CHARGE!

ZAMÓW TAXI: / CALL A TAXI 
Tel. +48 534 110 110 / 800 400 400 / +48 17 19622 / 
+48 17 19191
Całodobowy postój taksówek znajduje się przed 
terminalem odlotów i przylotów. Średnia cena 
dojazdu do centrum Rzeszowa wynosi ok. 50 zł. 
Możliwość płatności kartami kredytowymi.
The 24-hour taxi rank is situated in front of the 
terminal. The average price of a drive to the city 
centre of Rzeszow equals ca. 50 PLN.  
Major credit cards accepted.  

Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka położony jest 10 km 
na północ od centrum miasta Rzeszowa. Dobry dojazd 
z różnych części kraju możliwy jest dzięki usytuowaniu 
lotniska w pobliżu dwóch ważnych dróg krajowych: nr 
9 Rzeszów – Warszawa oraz nr 19 Rzeszów – Lublin.
Rzeszow-Jasionka Airport is situated 10 km north from 
the city centre of Rzeszow. Good access to the airport 
is provided by two national roads no. 9 (Rzeszow – 
Warsaw) and no.19 (Rzeszow – Lublin).

Wykaz punktów  
handlowo-usługowych w terminalu: 

PARTER / HOL OGÓLNODOSTĘPNY:
• Punkt Informacji Turystycznej
• Help Desk Ryanair
• Kantor
• Wypożyczalnie Samochodów
• Relay
• One minute
• Kasa PLL LOT
• Help Desk Eurolot

I PIĘTRO / STREFA OGÓLNODOSTĘPNA
• Flying Bistro / restauracja
• Green Cafe / kawiarnia
• Air Bar Café / kawiarnia

I PIĘTRO / STREFA ZASTRZEŻONA / SCHENGEN:
• Baltona – Duty Free/ sklep
• Coffee Corner/bar
• Executive  Lounge – salonik biznesowy

I PIETRO / STREFA ZASTRZEŻONA / NO-SCHENGEN:
• Baltona – Duty Free / sklep
• Coffee Express / bar
• Biżuteria / sklep

II PIĘTRO / STREFA OGÓLNODOSTĘPNA:
• Taras widokowy 
• kawiarnia Słoneczne Tarasy
• Baltona Crew Shop

A list of commercial and service  
points available at the terminal:

GROUND FLOOR / TERMINAL HALL:
• Tourist Information Point
• Help Desk Ryanair
• PLL LOT ticket office
• Exchange office
• Rent-a-Car
• Relay
• One minute
• Help Desk Eurolot

I FLOOR / FREE ACCESS AREA:
• Flying Bistro / restaurant
• Green Cafe / café
• Air Bar Café / café

I FLOOR / SECURITY RESTRICTED AREA / SCHENGEN:
• Baltona – Duty Free/ shop
• Coffee Corner/bar
• Executive Lounge

I FLOOR / SECURITY RESTRICTED AREA / NO-SCHENGEN:
• Baltona – Duty Free / shop
• Coffee Express / bar
• Biżuteria / shop

II FLOOR / FREE ACCESS AREA:
• Observation deck
• Coffe Słoneczne Tarasy 
•  Baltona Crew Shop
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Dotknij.

TABKIOSK W PORCIE LOTNICZYM 
RZESZÓW-JASIONKA
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Inwestycje  
i Finanse

ZŁOTY RYCERZ
Siła: 3
Moc: 5

Specjalne zdolności: obrona  
przed nosorożcami  

(szczegóły w tekście)
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Niech moc będzie ze złotym
▶▶Złoty oparł się mocniejszej przecenie, ale nadal będzie pokutować za grzechy innych.

▶▶ Inwestorzy jednak coraz wyraźniej dostrzegają krajowe niuanse.

– W dobrych czasach rynki wschodzące są 
oceniane tak jak kredytobiorcy w banku, 
czyli każdy indywidualnie. Ale gdy sytuacja 
się pogarsza, można zapomnieć o różnicach, 
wszystkie rynki wschodzące są traktowane 
jednakowo – tak Lloyd Blankfein ujął nie-
dawno nastawienie inwestorów do rynków 
wschodzących. Tym razem szef Goldman 
Sachsa trochę jednak przesadził, bo na przy-
kładzie ostatniego odwrotu inwestorów wi-
dać, że nie wszystkie kraje cierpią na tym 
tak samo.

Pytani o przyczynę odpływu kapitału 
analitycy wskazują najczęściej na wygasza-
nie przez amerykańską Rezerwę Federalną 
rozpoczętego we wrześniu 2012 roku progra-
mu QE3, w ramach którego skupuje ona za 
wykreowane pieniądze obligacje skarbowe 
i hipoteczne. Popularna narracja jest taka: 
inwestorzy, zniechęceni niskimi rentowno-
ściami tych obliga-
cji, szukali alterna-
tyw m.in. na rynkach 
wschodzących. A te-
raz strumień kapita-
łu zawrócił. Jednak 
takie rozumowanie 
ma słabe strony. – 
Traktowanie QE jako 
klucza do wszystkich 
rynkowych wydarzeń 
jest trochę naciągane. 
Jeśli już, program ten 
miał wpływ na obligacje i waluty z rynków 
wschodzących, więc to w notowania tych in-
strumentów powinno uderzać jego wygasza-
nie – tłumaczy Piotr Kaczmarek, analityk 
z domu maklerskiego BDM. Rentowności 
obligacji państw wschodzących rzeczywi-
ście zaczęły tracić na atrakcyjności wiosną 
ubiegłego roku, kiedy to Fed zasygnalizował 
stopniowe odchodzenie od swojej dotych-
czasowej taktyki. Ale już ich waluty osłabia-
ją się wobec dolara od niemal trzech lat. Wy-
raźnych związków koniunktury na młodych 
rynkach z działaniami Fedu więc nie widać.

Widać za to, że kraj krajowi nierówny. 
Julian Jessop, główny ekonomista ds. glo-
balnych w firmie analitycznej Capital Eco-
nomics, podkreśla, że zaostrzanie polityki 
pieniężnej w USA zagraża krajom moc-
no uzależnionym od napływu zagranicz-
nego kapitału, czyli tych, które mają spore 
deficyty na rachunkach obrotów bieżą-
cych. W tym klubie są m.in. Turcja, RPA, 
Indonezja i Chile. I to ich waluty najmoc-
niej w ostatnich miesiącach traciły. Do tego 
dochodzą np. problemy ze spowalniającym 

wzrostem gospodarczym w Chinach i obec-
ne w wielu krajach – np. w Turcji i Tajlandii 
– zawirowania polityczne.

Co z Polską? W Warszawie nerwowo 
zrobiło się pod koniec stycznia. W ciągu 
dwóch ostatnich sesji miesiąca złoty osłabił 
się wobec dolara o niemal 2 proc. Rok nie-
ciekawie rozpoczął się także na GPW. Nie 
były to wprawdzie zmiany dramatyczne, ale 
wyglądały groźnie w kontekście ostrzeżeń 
części analityków, że na rynkach wscho-
dzących rozpoczyna się nowy kryzys, przy-
pominający ten z końca lat 90.

Ale fakt, że ominęła nas ryn-
kowa rzeź niewiniątek, nie uszedł 
uwagi decydentów. Premier Do-
nald Tusk w pierwszy weekend 
lutego oświadczył, wskazując na 
notowania złotego, że nie widzi 
potrzeby, aby interweniował Na-
rodowy Bank Polski. Kilka dni 
później potwierdził to prezes 
NBP. – Zgodnie z naszymi ocze-
kiwaniami to osłabienie złotego 
ma charakter przejściowy. Mamy 
już tendencję odrabiania strat – 
stwierdził Marek Belka, który 
ironicznie dodał, że przejmuje się 
raczej ewentualnym atakiem no-
sorożca na swoją rodzinę niż stabilnością 
złotego.

Analitycy Capital Economics o nosoroż-
cach nie wspominają, ale potwierdzają, że 
niektóre rynki wschodzące wyjdą z zawiro-
wań obronną ręką. Do tego grona zaliczają 
Polskę, Czechy, Meksyk, Koreę Południową 
i Filipiny. Powód – umacniające się gospo-
darcze fundamenty. W naszym przypad-
ku chodzi m.in. o przyspieszenie wzrostu 
i wyraźną poprawę salda handlowego dzięki 
dobrej koniunkturze w Niemczech. – Rynki 
wschodzące są dziś znacznie bardziej zróż-
nicowane, niż były dekadę temu. W efek-
cie ryzyko, że będą się wzajemnie zarażały 
problemami, zmalało – mówi Neil Shearing, 
główny ekonomista Capital Economics ds. 
rynków wschodzących. 

Równie wiele jest jednak głosów, że dziś 
rynki wschodzące są jeszcze bardziej nara-
żone na efekt domina, niż były w latach 90. 
Jak ujął to Patrick Chovanec, dyrektor za-
rządzający firmy inwestycyjnej Silvercrest, 
rynki bardziej niż kiedykolwiek malują dziś 
„grubym pędzlem”. Jeśli chodzi o rynki ak-
cji, główną przyczyną jest rozpowszechnie-
nie funduszy indeksowych. Gdy inwestorzy 
przestraszeni perspektywami kilku sła-
bych rynków umarzają jednostki uczestnic-

twa w takich funduszach, te wycofują kapi-
tał także z silnych rynków, proporcjonalnie 
do ich udziału w indeksie, w który inwestuje 
fundusz. Z danych EPFR wynika, że to wła-
śnie na fundusze indeksowe przypadły dwie 
trzecie kwoty, która odpłynęła w ostatnich 
tygodniach z podmiotów inwestujących na 
młodych rynkach. Notowania walut silniejsze 
związki niż z rynkiem akcji mają z rynkiem 
obligacji, na którym fundusze indeksowe nie 
są tak powszechne. To jednak nie oznacza, że 
inwestorzy nie wrzucą Polski do jednego wor-

ka ze słabszymi krajami wschodzą-
cymi. Na rynkach często bardziej 
niż fakty liczą się ich interpretacje 
i psychologia. 

Dlatego relatywnie dobre per-
spektywy polskiej gospodarki 
mogą nie wystarczyć, aby ochro-
nić złotego przed emocjonalnymi 
reakcjami inwestorów. – Jeśli ktoś 
koniecznie potrzebuje uzasad-
nienia, że i z Polski kapitał może 
uciekać, nietrudno je znaleźć. Pol-
ska ma np. gorszą sytuację demo-
graficzną niż większość państw 
rozwijających się. Jeśli chodzi 
o tempo wzrostu, to obecnie ono 
przyspiesza, ale przecież pozosta-

nie o połowę niższe niż w Chinach – wska-
zuje Kaczmarek. Zastrzega jednak, że nie 
widzi powodów, aby złoty miał się osłabiać, 
nawet gdyby korekta na GPW miała trwać. 
Nie dostrzega ich też większość analityków 
ankietowanych przez agencję Bloomberga. 
Średnie prognozy mówią, że na koniec roku 
dolar będzie kosztował ok. 3,20 zł, a euro za-
ledwie 4,05 zł.

——  Grzegorz Siemionczyk
Jednym słowem: Ostatni 
odpływ pieniędzy 
z rynków wschodzących 
uwidocznił różnice 
między krajami. Polska 
na tym zyskała.

„Jeśli ktoś 
koniecznie 
potrzebuje 
uzasadnienia,  
że i z Polski 
kapitał może 
uciekać, 
nietrudno je 
znaleźć. Polska  
ma np. gorszą 
sytuację 
demograficzną niż 
większość państw 
rozwijających się”. 

– Piotr Kaczmarek, 
BDM

  

O tyle droższe było  
euro pod koniec 

ubiegłego tygodnia 
od momentu 

wybuchu 
zawirowań w 

grudniu. Dramatu 
nie ma.

„Rynki wschodzące są 
dziś znacznie bardziej 
zróżnicowane, niż 
były dekadę temu”. 

– Neil Shearing, główny 
ekonomista Capital 
Economics ds. rynków 
wschodzących

Odkrycie!



Firmy  
i Rynki
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Klienci odpływają do 
mniejszych sklepów, 
wielki asortyment nikogo 
już nie kusi.

Zmierzch  
hipermarketów

Jedynie wieczorami i w weekendy hiper-
markety wyglądają tak, jak wciąż kojarzy 
je większość Polaków. Tłum ludzi 
z wielkimi, wypchanymi po brzegi 
koszykami, kolejki do kas. Tym-
czasem w tygodniu w sklepach 
jest tak pusto, że można by po 
nich jeździć na rowerze – przez 
szerokie alejki od czasu do czasu 
przemknie jakiś zabłąkany eme-
ryt. Nastolatki na wagarach wolą 
wałęsać się po centrach handlo-
wych, a zabiegane gospodynie do-
mowe nie chcą tracić czasu na wy-
jazd do wielkiego sklepu i spędzić 
w nim kilku godzin w poszuki-
waniu towarów, zwłaszcza że sieci 
z dziwną satysfakcją regularnie zmie-
niają ich ustawienie. Jeśli klient znaj-
dzie towar za szybko, ma mało okazji, 
aby skorzystać z dodatkowych promocji, 

czyli kupić 
towary, któ-
rych nie-
koniecznie 
potrzebuje. 
– Polacy po 
prostu nie 
lubią jedno-
razowo wy-
dawać dużo  
na zakupy 
spożywcze. 
Mniejsze 
kwoty zo-
stawiane 
w sklepach 
nawet co-

dziennie nie są tak niekorzystnie postrze-
gane. Dlatego Polacy są zwolennikami 
częstych zakupów w różnego typu forma-
tach sklepów – mówi Agnieszka Górnic-
ka, prezes firmy doradczej Inquiry. Szcze-
gólnie widać to po marketach niemieckiej 
sieci Real, która właśnie jest przejmowana 
przez Grupę Auchan. Skumulowana strata 

netto Reala z ostatnich lat (firma nie po-
daje dokładnie od kiedy) przekroczyła 1,3 

mld zł, a jak dowiedział się nie-
oficjalnie „Businessweek”, za 
2013 rok może wynieść nawet 
ponad 200 mln zł, czyli dwa 
razy więcej niż rok wcześniej. 
Jak jest w pozostałych sieciach 
– nie wiadomo. Carrefour po-
daje wyniki dla całej, między-
narodowej grupy, a rok obra-
chunkowy w Tesco skończy się 
dopiero w tym miesiącu.

W ostatnim tygodniu mia-
ła zostać podpisana ostatecz-
na umowa zakupu sklepów tej 

sieci przez Auchan, które w su-
mie płaci Grupie Metro 1,1 mld euro 
za placówki Real w Polsce, Rosji, na 
Ukrainie i w Rumunii.  

O transakcji było wiadomo już 
w grudniu 2012 roku, ale w Polsce jest fi-
nansowana dopiero teraz, m.in. z powo-
du długiej analizy wniosku przez Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów. Ostatecznie uznał on, że połączenie 
dwóch sieci hipermarketów może w nie-
których miejscach w Polsce zagrozić kon-
kurencji, dlatego nowy właściciel musi 
pozbyć się ośmiu sklepów. W pozosta-
łych krajach sklepy zmieniły już szyldy, ale 
w Polsce dopiero dopinane są szczegóły 
połączenia obu sieci.

Auchan na razie nie ujawnia żadnych 
informacji na ten temat, jednak z naszych 
informacji wynika, iż na pierwszy ogień 
pójdą pracownicy. Nie są planowane zwol-
nienia, ale część kompetencji może się po-
kryć, gdy zespoły zostaną połączone. Bar-

dziej widowiskowy proces zmiany szyldów 
jest jeszcze wielką niewiadomą. Francu-
zi uzależniają bowiem kolejne inwestycje 
w sklepy – zmianę banerów i wnętrz – od 
rozmów z właścicielami budynków o obni-
żeniu czynszów.

Real działa bowiem na wynajmowa-
nych powierzchniach. Wszystkie nieru-
chomości w Polsce Grupa Metro (należą 
do niej jeszcze sieci Makro, Media Markt 
oraz Saturn) sprzedała kilka lat temu za 
ponad 600 mln euro. – Czynsze są także 
naliczane w euro, a umowy są, delikatnie 
mówiąc, średnio korzystne. Wystarczy lek-
ka zmiana kursu, by Real solidnie na tym 
tracił. Chodzi bowiem o tysiące metrów 
kwadratowych – mówi anonimowy roz-
mówca „Businessweeka” ze spółki.

Drugim wyzwaniem dla nowego wła-
ściciela jest spadek liczby klientów oraz 
malejące obroty. – W przypadku koszy-
ka spożywczego hipermarkety w ciągu 
roku zanotowały spadek sprzedaży o 5,7 
proc., tracąc przy tym 0,7 pkt proc. udzia-
łów w rynku, które zmalały do 11,9 proc. – 
mówi Tomasz Krysiak, analityk z Nielsena. 
Jak dodaje, w przypadku koszyka chemicz-
no–kosmetycznego sprzedaż w hipermar-
ketach spadła z kolei o 8,3 proc. Obecnie 
wielkopowierzchniowe sklepy kontrolują 
19 proc. ogólnej sprzedaży w tej kategorii.

Z kolei firma badawcza Euromonitor 
International podaje, że hipermarkety  
są, obok tradycyjnych sklepów spo- 
żywczych, jedynym segmentem rynku,  
który będzie tracił. W 2013 roku wygene-
rował on 28,7 mld zł, prognozy na ten rok 
zakładają spadek o 1,4 proc. W tym samym 
czasie dyskonty mają zwiększyć obroty 
o niemal 7 proc., do 45,3 mld zł, a handel 
w sieciach osiedlowych przyspieszy o 5,3 
proc., do 25,8 mld. 

– W ostatnich dwóch latach dyskon-
ty uderzają mocno w kanał hipermarketo-
wy, ponieważ ich oferta produktowa jest 
już tak świetnie dostosowana do potrzeb 

Auchan przejmuje Reala

① Z 57 sklepów w Polsce 
przejmie 49, pozostałe  
będzie musiał sprzedać  
– tak zadecydował UOKiK.

② Po transakcji będzie 
kontrolował co czwarty 
hipermarket w Polsce,  
tylko Tesco ma więcej.

③ Transakcja opiewała na 
1,1 mld euro – za tę kwotę 
Auchan przejął też sklepy  
w Rumunii, Rosji i na 
Ukrainie.

„Polacy nie lubią 
jednorazowo 
wydawać dużo na 
zakupy spożywcze. 
Mniejsze kwoty 
zostawiane  
w sklepach nawet 
codziennie nie są 
tak niekorzystnie 
postrzegane”. 

– Agnieszka Górnicka,  
prezes Inquiry

▶▶Przejęcie Reala przez Auchan to dopiero początek zmian.

▶▶Takich problemów jak teraz hipermarkety jeszcze nie miały.



Zmierzch  
hipermarketów

klientów, że mając na półce zaledwie ok. 
1,5 tys. produktów, są w stanie zaspokoić 
zdecydowaną większość potrzeb konsu-
mentów, którzy czują coraz mniejszą chęć 
wybierania spośród kilkunastu tysięcy pro-
duktów na półce hipermarketu – mówi 
Grzegorz Łaptaś z Roland Berger. Jak wy-
jaśnia, zaleta w postaci szerokiego asor-
tymentu w hipermarkecie nie wystarcza 
więc, aby zrekompensować znacznie dłuż-
szy czas potrzebny na dojazd i same zaku-
py w jego ogromnej hali – w zestawieniu 
z szybkością i bliskością zakupów w dys-
kontach, których sieci są coraz większe 
i lepiej zorganizowane. A hipermarketami 
rynek najwidoczniej się nasycił. Jak poda-
je Nielsen, na koniec 2013 roku w Polsce 
działało 320 hipermarketów, a więc skle-
pów o powierzchni sprzedaży większej niż  
2,5 tys. m2, czasami dochodzącej do kil-
kunastu tys. Przybyło ich zaledwie osiem. 
Auchan – aktualnie posiadający 28 placó-
wek – w przypadku przejęcia 49 sklepów 
sieci Real będzie posiadał 24 proc. udzia-
łów w ogólnej liczbie hipermarketów. Tym 
samym stanie się drugim graczem na tym 
rynku – pierwsze jest Tesco. Jak wyni-
ka z najnowszego raportu Nielsen Shop-

per Trends, 75 proc. 
klientów odwiedza-
jących placówki hi-
permarketowe robi 
to raz w tygodniu 
lub rzadziej. Pola-
cy znacznie częściej 
odwiedzają placów-
ki supermarketo-
we i dyskontowe. 
Dlatego sieci, nie 
chcąc tracić rynku, 

przesiadają się na mniejsze formaty – Car-
refour uruchamia mniejsze placówki na 
zasadzie franczyzy pod nazwą Express, 
na rozwój mniejszych sklepów stawia też 
Tesco. Analitycy są jednak przekonani, iż 
na wielkie sklepy miejsce jest. Muszą roz-
wijać ofertę dodatkową – mniejsze punkty 
handlowo–usługowe, dostępne w ramach 
jednej placówki. Mowa choćby o pral-
niach, aptekach, ale również cukierniach 
czy jubilerach. Podobny projekt pod na-
zwą Extra wdraża już Tesco, w przypadku 
innych firm także spodziewane są zmiany 
w ofercie.

——  Piotr Mazurkiewicz

Jednym słowem: Hipermarkety tracą grunt 
pod nogami. Zaczynają więc zmieniać swoją 
formułę i taktykę walki o klientów.

Co najmniej tyle  
mln zł straty netto 
zanotował 
w ubiegłym roku 
Real – wynika 
z informacji 
„Businessweeka”.
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O tyle zwiększyła  
się liczba 

hipermarketów  
w 2013 roku.

 8%
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Po roku w kosmosie

Ten obrazek to oczywiście żart. 
Ale stworzonych w Polsce technologii będzie  

w przestrzeni międzyplanetarnej coraz więcej.
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Po roku w kosmosie

Od nieco ponad roku Polska należy do Eu-
ropejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Przez 
ten  czas nie wysłaliśmy polskich astronau-
tów na Marsa ani na Księżyc, a hasło „pod-
boju kosmosu” pada czasem jedynie w mało 
realistycznych politycznych wizjach. A jed-
nak przez te kilkanaście miesięcy dla rodzą-
cego się w naszym kraju sektora wysokich 
technologii zmieniło się bardzo wiele. 

Polska umieściła na orbicie swojego dru-
giego satelitę, trzeci czeka na start, a w pla-
nach jest budowa kilku kolejnych, w tym 
rządowego satelity obserwacyjnego, który ma 
służyć m.in. obronności. Polskie rozwiązania 
coraz częściej są testowane w laboratoriach 
Europejskiego Centrum Badań i Technologii 
Kosmicznych (ESTEC). Ale przede wszyst-
kim – do naszego przemysłu wreszcie zaczę-
ły płynąć pieniądze przeznaczone na rozwój 
technologii kosmicznych.

– Możliwość podpisywania kontrak-
tów z ESA nadała napęd badaniom – mówi 
prof. Paweł Wielgosz, kierownik Zespo-
łu Zaawansowanych Metod Pozycjonowa-
nia Satelitarnego z Uniwersytetu Warmiń-
sko–Mazurskiego (UWM) w Olsztynie. 
Stworzony przez ten zespół projekt mo-
delowania jonosfery na potrzeby satelitów 
nawigacyjnych znalazł się w pierwszej puli 
kontraktów podpisanych przez ESA z pol-
skimi wykonawcami. Uzyskał najwyższą 
ocenę. – Bez funduszy z ESA, w dobie kry-
zysu polskim firmom i ośrodkom nauko-
wym trudno byłoby znaleźć inwestorów 
dla projektów dotyczących technologii ko-
smicznych. A te umowy są dla nas świetną 
rekomendacją w dalszych, już samodziel-
nych działaniach – mówi Wielgosz.

Model zespołu z UWM opisuje zabu-
rzenia w działaniu jonosfery, czyli warstwy 
atmosfery sięgającej od 100 do 1000 km 
ponad powierzchnią Ziemi. Zaburzenia te 
wynikają m.in. z aktywności Słońca, a ich 
odczuwalnym dla nas skutkiem są opóźnie-
nia i zniekształcenia sygnału płynącego do 
nas z satelitów nawigacyjnych. – W efekcie 
uzyskiwane są błędne współrzędne, które 
opóźniają i utrudniają wyznaczenie pozy-
cji, a niekiedy w ogóle to uniemożliwiają – 
mówi prof. Wielgosz. – Prowadzone przez 
nas modelowanie służy temu, by te błędy  
wyeliminować.

Pierwsze kontrakty z polskimi wyko-
nawcami ESA podpisała w październiku 
2013 roku, niemal w rok po akcesji Polski. 
Oprócz UWM znalazły się wśród nich fir-
my Adaptronica, Astronika, ITTI, PikTime 

i Sener oraz Instytut Odlewnictwa w Kra-
kowie. Będą dostarczać ESA m.in. aparatu-
rę pomiarową, wytrzymałe i lekkie materia-
ły do budowy satelitów czy specjalistyczne 
oprogramowanie. 

W sumie spośród zgłoszonych w pierw-
szej fazie 73 projektów na łączną kwotę po-
nad 17 mln euro zaakceptowanych zostało 
aż 35 wniosków. To bardzo dobry wynik, bo 
oznacza, że przyjęty został niemal co drugi 
wniosek. Pierwsza tura umów opiewa na po-
nad 6 mln euro. 

Kolejne kontrakty między ESA a pol-
skimi firmami są przez cały czas sukcesyw-
nie podpisywane. Informacje na ten temat 
już niedługo powinna podać Polska Agencja 
Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która 
pomaga polskim przedsiębiorcom odnaleźć 
się w strukturach i wymaganiach ESA.

Umowy z ESA są zawierane w ramach 
preferencyjnego programu „Polish In-
dustry Incentive Scheme”, który obej-
muje 45 proc. składki wpłacanej przez 
nasz kraj (wynoszącej ok. 30 mln euro) 
i gwarantuje kontrakty w ramach tej kwoty  
wyłącznie polskim podmiotom. To ukłon 
w stronę nowych członków ESA, którzy naj-
pierw przechodzą pięcioletni okres przej-
ściowy, a więc dopiero uczą się, jak tworzyć 
technologie kosmiczne. Pod koniec tego 
okresu czeka nas ocena zdolności do realiza-
cji projektów kosmicznych. A więc od tego, 
co teraz pokażą polskie firmy, wiele zależy 
w przyszłości.

– Pieniądz nie jest tutaj najważniejszy. 
Największą wartością, kilkakrotnie przekra-
czającą polską składkę, są nabyte przez nasze 
firmy umiejętności w zakresie m.in. inte-
gracji satelitów czy kultury projektowania 
zgodnie ze standardami ESA – uważa Kami-
la Matela z Departamentu Programów Pilo-
tażowych PARP. 

– Najważniejszym efektem przystą-
pienia Polski do ESA jest ośmielenie się 
naszych firm do prowadzenia projektów 
kosmicznych – mówi nam także prof. Ma-
rek Banaszkiewicz, dyrektor Centrum Ba-
dań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk 
(CBK PAN). – W ten sposób został urucho-
miony potencjał technologiczny, który już 

„Mamy szansę  
stworzenia podstaw 
własnego przemysłu 
kosmicznego”.

od dawna tkwił w polskim przemyśle. 
CBK PAN pełni funkcję doradczą wo-

bec wszystkich tych, którzy chcą mieć 
w Polsce coś wspólnego z kosmosem. Cen-
trum od lat współpracuje z ESA i NASA, 
ma także na koncie zbudowanie i wysłanie 
w kosmos ponad 70 różnego rodzaju in-
strumentów kosmicznych, które m.in. ba-
dają glebę Marsa czy lecą wraz z sondą ko-
smiczną Rosetta na spotkanie komety. Jest 
to jedyny ośrodek w naszym kraju, który 
już zdobył szerokie doświadczenie w tech-
nologiach kosmicznych. Specjalizuje się 
m.in. w systemach robotów planetarnych, 
tworzeniu instrumentów naukowych czy 
systemach zasilania. Np. wiadomo, że CBK 
PAN robi najlepsze penetratory planetar-
ne, i z tego powodu wiele agencji kosmicz-
nych zaprasza Polaków do udziału w swo-

ich projektach. 
Zdaniem Kamili Mateli bada-

nia PARP pokazały, że jeśli chodzi 
o współpracę z ESA, największy poten-

cjał kryje się w sektorze ICT, elektronice 
i optoelektronice, awionice, automatyce i ro-
botyce czy przemyśle wytwórczym. Polskim 
firmom trudno jest konkurować z najsilniej-
szymi graczami w europejskiej branży ko-
smicznej, takimi jak koncerny lotniczo–ko-
smiczne EADS Astrium czy Tales–Alenia 
Space. Najlepszym rozwiązaniem jest więc 
obsadzanie technologicznych nisz.

Dobrym tego przykładem są działania 
warszawskiej Astroniki, firmy typu spin– 
–out, powołanej do życia przez inżynierów 
wywodzących się z CBK PAN. Zawarła ona 
aż dwa kontrakty z ESA, warte w sumie ok. 
400 tys. euro. Pierwszy z nich obejmuje zbu-
dowanie innowacyjnych urządzeń blokują-
co–zwalniających, które używane są wtedy, 
kiedy trzeba początkowo (np. podczas startu 
rakiety) unieruchomić, a następnie zwolnić 
na orbicie ruchome elementy satelity, w tym 
panele słoneczne czy anteny. Polacy uspraw-
nili te urządzenia w taki sposób, by były 
bardziej wytrzymałe na zmiany temperatu-
ry i by można było ich używać wielokrotnie, 
wymieniając tylko małą część zamiast cało-
ści. Druga umowa zawarta przez Astronikę 
obejmuje budowę innowacyjnych tzw. anten 
tabularnych z wbudowanym sterownikiem, 
wykorzystujących specyficzny sprężysty ma-
teriał. Oba urządzenia zostaną zaprojekto-
wane i w całości wykonane w Polsce w ciągu 
dwóch lat.

– Partnerem w realizacji pierwszego 
naszego urządzenia jest firma EADS 

▶▶ Już 35 polskich firm zdobyło kontrakty kosmiczne z ESA.

▶▶„Najważniejsze są nabywane przez nie umiejętności”.
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telekomunikacji, energetyce czy  
administracji.  

– Wejście do ESA pomogło 
polskim firmom i ośrodkom na-
ukowym przełamać barierę men-
talną we współpracy z dużymi 
podmiotami z branży kosmicznej 
i to jest nasz największy sukces 
– podsumowuje prof. Banaszkie-
wicz. – Na odzyskanie pienię-
dzy ze składek wpłacanych przez 
Polskę do budżetu Agencji mamy 
jeszcze pięć lat. Przez ten czas da 
się uczynić naprawdę wiele. Moż-
na zbudować podstawy własnego 
przemysłu kosmicznego. 

——  Aleksandra Stanisławska
Jednym słowem: Polski przemysł kosmiczny 
pozostaje niszowy, ale – dzięki przystąpieniu  
do ESA – dostał silny impuls rozwojowy.

Astrium, europejski gigant branży kosmicz-
nej. Tworzymy rozwiązanie, które będzie 
odpowiadać na ich potrzeby – mówi Mar-
cin Dobrowolski, prezes Astroniki. – ESA 
umożliwiła nam wejście na rynek na do-
brych zasadach. Widząc, że współpracuje-
my z tą agencją, europejscy gracze z sek-
tora kosmicznego zaczęli patrzeć na nas 
przychylnym okiem. Równolegle podpisali-
śmy w ubiegłym roku kontrakt z Niemiec-
ką Agencją Kosmiczną na ulepszenie urzą-
dzenia, które w 2016 roku zostanie użyte do 
wbicia zestawu czujników pod powierzchnię 
Marca z pokładu amerykańskiej sondy InSi-
ght – opowiada Dobrowolski. 

– Kontrakt z ESA świetnie uzupełnia 
nasze plany rozwoju związane z systemami 
dostarczającymi precyzyjny i certyfikowa-
ny czas – uważa Paweł Nogaś, wiceprezes 
poznańskiej firmy PikTime. Przedsiębior-
stwo to stworzyło system służący do porów-
nywania wskazań zegarów atomowych i już 
w pierwszej puli podpisało kontrakt z ESA. 
Będzie badać zapotrzebowanie na precy-
zyjny certyfikowany czas, który 
mógłby być dostarczany za po-
średnictwem europejskiego sys-
temu nawigacji satelitarnej Gali-
leo. W tej chwili  każdy z  krajów 
członkowskich UE ma własną 
skalę czasu urzędowego, zazwyczaj 
tworzoną przez narodowy insty-
tut metrologii. – System Galileo 
mógłby stać się w przyszłości za-
lążkiem wspólnej europejskiej ska-
li czasu – dodaje Nogaś. To miało-
by znaczenie m.in. w bankowości, 

Zespół Pawła 
Wielgosza  

z Uniwersytetu 
Warmińsko– 

–Mazurskiego 
pracuje nad 

projektem, który 
ma wyeliminować 

zniekształcenia 
sygnału od 
satelitów 

nawigacyjnych. 
Uzyskał bardzo 
wysoką ocenę 

ekspertów ESA. 

Kosmos się liczy
Polska wpłaca do kasy ESA  
roczną składkę ok. 30 mln euro.  
Z tego, zgodnie z umową, wraca  
do nas co najmniej 45 proc. (czyli 
około 13 mln euro) w postaci 
kontraktów w ramach tzw. 
programów obowiązkowych 
(w których do 2017 roku Polska ma 
preferencyjne warunki). Oprócz 
tego jest możliwość starania się 
o uczestnictwo w programach 
opcjonalnych, których tegoroczny 
budżet wynosi ok. 3 mld euro. Jak 
wynika z obliczeń ESA, każde 1 
euro zainwestowane w tę agencję 
zwraca się przemysłowi danego 
kraju w postaci 0,84–5,5 euro.  
Można więc zakładać, że co roku 
minimum 25 mln euro powinno 
trafiać do polskich wykonawców  
w postaci kontraktów ESA. 

Otylia Trzaskalska– 
–Stroińska, zastępca 

dyrektora Departamentu 
Innowacji i Przemysłu 

Ministerstwa Gospodarki 

Pierwszy konkurs w ramach 
specjalnego programu wsparcia 
dla polskiego przemysłu  
(tzw. Polish Industry Incentive 
Scheme) okazał się sporym 
sukcesem. Potwierdziły się  
założenia o potencjale naukowo– 
–technologicznym polskiego 
sektora kosmicznego i jego  
dużym zainteresowaniu współpra-
cą z ESA. Prawie połowę  
wniosków eksperci ESA ocenili 
pozytywnie i skierowali do 
wdrożenia, co najlepiej świadczy  
o ich wysokiej jakości. Rozpoczęła 
się już realizacja 17 projektów,  
a negocjacje z kolejnymi wniosko-
dawcami dobiegają końca.  
W marcu planowane jest ogłosze-
nie następnego konkursu,  
na podobnych warunkach.  
Poza programem Polish Industry 
Incentive Scheme firmy i instytu-
cje mogą ubiegać się o kontrakty 
przemysłowe na ogólnych 
zasadach obowiązujących  
w ESA, obejmujących przetargi 
otwarte dla wszystkich.  
Na specjalnym portalu przemysło-
wym ESA, tzw. EMITS, jest już 
zarejestrowanych 148 podmiotów 
z Polski, w tym 96 firm. Startują 
one w ogłaszanych tam przetar-
gach i uzyskały już kilka kontrak-
tów, a kilkadziesiąt kolejnych 
konkursów jest w trakcie oceny 
wniosków przez ESA.

PikTime Systems projektuje  
i produkuje m.in. aparaturę do 

porównywania wskazań zegarów 
atomowych na duże odległości. Na zdjęciu 

Robert Urbaniak i Paweł Nogaś, wiceprezesi 
poznańskiej spółki. „Kontrakt z ESA świetnie 

uzupełnia nasze plany rozwoju”.

Marcin 
Dobrowolski, 

prezes 
warszawskiej 

Astroniki. Firma 
realizuje – obok 

innych kontraktów 
kosmicznych 

– dwie umowy z 
ESA, warte łącznie  

400 tys. euro. 
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YOUR PARTNER IN BEAUT Y

CZERŃ NA PIEDESTALE

Luksusowa reminiscencja szalonych lat 60.  
Wyniesiona na piedestał szlachetna czerń okala oko niczym 
jaskółcze skrzydło. Jak wykonać makijaż, który uwielbiała sama 
Audrey Hepburn?

EKSPERT: MAKIJAŻYSTA  

DOUGLAS 2. Oczy:
 Na całą powiekę nałóż korektor Clarins 

Instant Light nr 00, a następnie opuszką 

palca wklep na całej powierzchni powieki.

 W jednej czwartej zewnętrznego kącika 

dolnej powieki namaluj kreskę kredką 

Rouge Bunny Rouge Eye Khol nr 29, 

przedłużając dolną linię oka ku górze.

 Za pomocą kredki Rouge Bunny Rouge 

Eye Khol nr 29 narysuj cienką kreskę 

wzdłuż linii rzęs na górnej powiece.  

Pamiętaj, aby w zewnętrznym kąciku po-

łączyć kreskę z dolną linią, którą wcześniej 

narysowałaś. Następnie za pomocą kredki 

wypełnij jasne miejsce w środku kreski.

 Weź eye-liner Bobbi Brown Long Wear 

Gel Eyeliner nr 1 Black Ink i powtórz kreskę,

rysując po śladzie (wcześniej narysowanej 

kredką). Powtarzaj to, aż uzyskasz efekt 

grubszej kociej kreski w zewnętrznym 

kąciku oka. 

 Za pomocą tuszu do rzęs Collistar Infinito 

Black wytuszuj tylko górne rzęsy.

 Przy aplikacji podkładu nanieś odrobi-

nę na usta. To baza dla pomadki.

 Za pomocą pędzelka do ust nr 22P 

obrysuj kontur ust, a następnie wypełnij 

usta konturówką Collistar nr 206.

 Zestawem Bobbi Brown Kit Saddle  

Mahogany podkreśl brwi, aby wyglądały na 

bardziej zagęszczone i ciemniejsze. Na koniec 

możesz rozczesać brwi szczoteczką nr 21P.

 Na skórę twarzy nanieś bazę rozświetla-

jącą  Rouge Bunny Rouge.

 Za pomocą pędzla do podkładu  

nr 16P nałóż podkład Giorgio Armani  

Cosmetics Maestro Fusion Foundation nr 3.

 Pędzlem nr 18P nałóż korektor Clarins 

Instant Light nr 00 pod oczy.

 Pędzlem nr 1S nałóż puder SENSAI 

Loose Powder Translucent na twarz.

 Pędzlem nr 4S i różem Giorgio Armani 

Cosmetics nr 2 zaznacz kości policzkowe.

 Za pomocą pędzla do rozświetlacza  

nr 3S nabierz SENSAI Silky Highlighting 

Powder i nałóż na kości policzkowe.
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1  Rouge Bunny Rouge  
Emulsja rozświetlająca 
Morza Lśnienia nr 8,  
30 ml, nr 279285, 219 zł 
2  Clarins 

Instant Smooth, korektor 
wypełniająco- 
-rozświetlający, 3 g,  
nr 574083, 115 zł 
3  SENSAI  

Silky Highlighting  
Powder, lekki puder ro-
zświetlający, 5 g,  
nr 388369, 189 zł 
4  Bobbi Brown 

Long Wear Gel Eyeliner, 
eyeliner w żelu, 3 g,  
nr 057150, 99 zł

2

3

4



1  Giorgio Armani  
Cosmetics 
Eyes to Kill, tusz do rzęs, 
6,9 ml, nr 456739, 165 zł 
2  Collistar  

Design Lip Pencil  
Rosewood, konturówka do 
ust, 2,1 g, nr 685810, 59 zł 
3  SENSAI  

Loose Powder Translucent, 
puder gwarantujący jed-
wabisty i naturalny efekt, 
20 g, nr 388361, 199 zł 
4  Giorgio Armani  

Cosmetics 
Maestro Fusion Foundation, 
podkład zbudowany  
z beztłuszczowej bazy  
nasycony pielęgnacyjnymi 
olejkami, 30 ml,  
nr 704458, 299 zł  
5  Barbara Hofmann 

Pędzelek do ust,  
koci języczek 23P,  
nr 720236, 22,90 zł  
6  Rouge Bunny Rouge 

Długotrwała kredka do 
oczu Kocie Spojrzenie, 
0,28 g, nr 642842, 99 zł 
7  Giorgio Armani  

Cosmetics 
Sheer Blush, róż  
do policzków, 6 g,  
nr 151959, 219 zł  
8  Barbara Hofmann 

Pędzel wachlarzykowy 25, 
nr 720221, 72,90 zł  
9  Bobbi Brown  

Natural Brow  
Shaper & Hair Touch Up, 
mascara do brwi o 
kon-systencji żelu, 4,2 ml,  
nr 672777, 85 zł 
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Nieoczywiste połączenie soczystej limonki i nasyconego granatu  
to idea, która zrodziła się w domu mody Yves Saint Laurent. 
Rockowy look genezą sięga lat 80., ale wykonanie jest osadzone  
w aktualnych trendach. Jak zrobić tak odważny makijaż?  

ELEKTRYZUJĄCY DUET

EKSPERT: MAKIJAŻYSTKA  

DOUGLAS 
Ry

su
ne

k:
 P

aw
eł

 W
ac

ho
w

sk
i; 

Zd
ję

ci
a:

 D
ou

gl
as

YOUR PARTNER IN BE AUT Y

 Zacznij od nałożenia bazy pod cienie 

Collistar na całą powiekę od rzęs do brwi.

 Narysuj kredką do oczu Clarins  

Kohl Eye Pencil 01 kreskę na górnej 

i dolnej powiece. Rozetrzyj ją pędzelkiem 

i nałóż  cielisty cień na górną powiekę. 

 Nałóż grafitowy cień NYX na dolną powie-

kę, następnie korektor pod łuk brwiowy, 

a na korektor limonkowy cień Inglot.

 Rzęsy wytuszuj mascarą wydłużająco-

-pogrubiającą Build Up Extra Volume.

 Brwi intenswynie zaznacz 

cieniami Clarins. 

 Na całą twarz nałóż bazę pod podkład 

SENSAI Brightening Base, a potem   

podkład Clarins Everlasting.

 Nałóż korektor pod oczy w celu 

rozświetlenia spojrzenia. Aby uzyskać 

efekt satynowego wykończenia, sięgnij 

po puder sypki SENSAI. 

 Wymodeluj twarz brązerem, a na kości 

policzkowe nałóż róż marki RBR.

 Usta pomaluj szminką matującą Perfect  

Matte Lipstick. Najlepiej w komplecie  

z konturówką do ust Fuchsia nr 26.



1  Clarins 
Everlasting Foundation 
SPF15, długotrwały pod-
kład do twarzy, 30 ml, 
nr 501530, 159 zł 
2  SENSAI 

Brightening Make-up Base, 
baza pod makijaż, 30 ml, 
nr 261789, 279 zł 
3  Rouge Bunny Rouge 

Niewinny róż Z Miłości  
Do Róż, róż do policzków,  
3,5 g, nr 407654, 115 zł 
4  SENSAI 

Loose Powder Translucent, 
puder o neutralnym  
odcieniu gwarantu- 
jący jedwabisty  
i naturalny efekt,  
20 g, nr 388361,  
199 zł

4

 ROCKOW Y LOOK Z PA ZUREM.  

 ST WORZONY DL A ODWAŻNYCH  

 I  AKT Y WNYCH KOBIET.  

 REKOMENDOWANY  

 PRZEZ MAKIJAŻYSTÓW DOUGL AS .  
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1  Inglot 
Cień do powiek 343 MC, 
nr 664733 
2  Collistar 

Mascara Shock Black, pod-
kręcający tusz do rzęs, 8 
ml, nr 763989, 99 zł 
3  Collistar  

Matita Professionale nr 06,  
konturówka do ust, 1,2 g, 
nr 128777, 55 zł 
4  Collistar  

Eye Primer, baza pod ma-
kijaż oczu,10 ml,  
nr 729387, 79 zł 
5  IsaDora 

Perfect Matte Lipstick,  
pomadka matująca,  
nr 754243, 54 zł 
6  Clarins 

Clarins Kohl Eye Pencil 
nr 1, czarna kredka, 
1,14 g, nr 763066, 60 zł 
7  NYX 

Jumbo Eye Pencil Cobalt, 
rozświetlająca kredka  
do powiek, 5 g, 
nr 759041, 19,90 zł 
8  Clarins 

Paleta do brwi, 5,7 g,  
nr 472947, 175 zł 
9  Barbara Hofmann 

Pędzel do różu skośny 3P, 
nr 720226, 44,90 zł 
10  Barbara Hofmann 
Pędzel do makijażu  
wachlarzykowy 2P,  
nr 720222, 49,90 zł
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MALE HERO

Pozwolić sobie na chwilę wyciszenia w dzisiejszym świecie pełnym 
bodźców, dzwięków, niepotrzebnych informacji. Wibrujących telefonów. 

Atakujących maili. Mieć moment dla siebie – prawie niemożliwe. 
Wyłączyć się z takiego życia. I być. Po prostu. Takim momentem jest 
podróż. Lot samolotem. Ucieczka. Wyłączona komórka to jedyna dziś 

opcja na spokój. Jak inspirująco dopełnić ten czas? Ja wiem.
Świetni bohaterowie opisani wprost, po męsku, genialna fotografia, 

prostota i klasa, to coś, za co czytelnicy „Malemena” pokochali  
ten prawdziwie polski magazyn. Teraz wybrane fragmenty towarzyszyć 

Wam będą w podróży. Z pewnością będzie udana. 

Olivier Janiak

W CHMURACH

zdjęcie Michał Szlaga
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KOLSKI

MALE HERO

KOLSKI
Jan Jakub

POZA ŚWIATEM

tekst Michał Kukawski
zdjęcia Kuba Dąbrowski

To dla mnie jedno z ważniejszych spotkań, 
ponieważ na wiele pytań 57-letni reżyser ze spokojem odpowiada: 
„Nie wiem”, a to oznacza, że naprawdę istotne zmiany w życiu, 

zrozumienie mogą przyjść w każdej chwili 
– jutro albo za 20 lat.

G
dy mnie pan spyta: „W jakim miejscu swojego ży-
cia jest pan, panie Janie?”, ja panu odpowiem: „Nie 
wiem”. W ogóle w moim przypadku najwięcej naj-
trafniejszych odpowiedzi mieści się w owym „nie 

wiem”. Gdzie jestem? Nie wiem. W jakim miejscu jestem 
z pisaniem? Nie wiem. Jaki będzie następny film? Nie wiem. 
Naprawdę nie wiem – spogląda ze spokojem, ale pewny swe-
go – odważnie patrzy w oczy.
Na przegubach obu dłoni ma szerokie, skórzane bransolety. 
Zawsze je ma. Atrybut wojownika, ale Jan Jakub Kolski nie 
jest ani srogi, ani niedostępny, ani wojowniczy. No, chyba 
że wobec samego siebie. Był czas, kiedy krzyczał zuchwale, 
że jak usiądzie na krześle z napisem „reżyser”, to będzie ozna-
czać, że właśnie skończył robotę w kinie. To będzie ten mo-
ment, w którym przestanie robić filmy. Z biegiem lat zaczął 
jednak zabierać na plan drewniany taboret. Twardy kawał 
drewna z napisem „reżyser”, niski i niewygodny, tak że jak 
siadał, to czuł, że to jak za karę. Teraz...

– Teraz siedzę na krześle z napisem „reżyser” i nie czuję, żeby 
mi to przeszkadzało w robieniu filmów. Biegam, podnoszę 
się, staram się być blisko aktorów i jak najmniej czasu spędzać 
w namiocie z podglądami, ale też podchodzę do wygodnego 
krzesła i usadzam swój wymęczony kręgosłup, pozwalam mu 
odpocząć. Tak się manifestuje moja zgoda na siebie, już nie 
tak mocnego, ale coraz słabszego.
Jan Jakub Kolski urodził się we Wrocławiu. Był najmłodszy 
w pięcioosobowej rodzinie. Imiona dostał po dziadkach – Ja-
nie z Łodzi i Jakubie z Popielaw. Tata był montażystą w Wy-
twórni Filmów Fabularnych, mama nie pracowała. Dom był 
biedny. Któregoś dnia przyjechała babcia i pyta: „No, a kto 
pojedzie ze mną do Popielaw? Może ty, Jasiulek?”.
– Wyciągnąłem rękę, bo przecież jasne było, że Popielawy 
to drzewa, psy, koty, sanki, lepienie bałwana, stawy, łyżwy... 
Tata kupił za 50 zł – pamiętam – takie przykręcane do bu-
tów. Robiło się dziurę w podeszwie, nakręcało się tam blaszkę 
i do niej mocowało tył łyżwy, a przód na żabki do zelówek 
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– Kolski ma zamknięte oczy. Jest gdzieś tam. – Dziś takie 
szczegóły są najważniejsze, to one promieniują całym świa-
tem, w nich zawiera się właściwie wszystko...
Kolski często przymyka oczy, jakby to pomagało mu w wi-
dzeniu. Później powie, że zawsze najlepiej czuł się w jaski-
niach, kiedy gasło światło.
– W tej doskonałej czerni, w tej doskonałej ciszy kilkaset me-
trów pod ziemią, czułem, że się cały kondensuję, zmniejszam 
się do maciupeńkiej drobinki i że w tej drobince zawiera się 
wszystko o mnie – z kiedyś, na teraz i na przyszłość. Wie-
działem, że dzieje się coś niezwykłego... Tylko że nie miałem 
pojęcia, jak to opisać, w jakimś sensie byłem gówniarzem, 
musiałem znaleźć narzędzia, żeby zacząć to porządkować 
– reżyser gestykuluje dłońmi, jakby rozganiał spomiędzy nas 
niewidzialny dym. – Przepraszam, ale ja do wyrażania emo-
cji używam dłoni. I właśnie robienie filmów to jedno z tych 
narzędzi – kończy urwaną myśl.
Byliśmy jednak w drodze do Popielaw. Wyjazd do dziad-
ków 11-letniemu Jaśkowi na początku wydawał się nagrodą. 
Było tam wszystko, czego brakowało starszym bratu i sio-
strze, którzy zostali we Wrocławiu. W mieście miewał proble-
my w szkole, bo nauczyciele jego dociekliwość brali za prze-
mądrzałość. W Popielawach miał szansę być najlepszym 
uczniem w szkole. Był w piątej klasie. Najpierw miał zostać 
u dziadków dwa miesiące, następnie trzy, później cztery... 
– Bardzo wyraźnie artykułowałem potrzebę powrotu, która 
brała się z tęsknoty, normalnej, dziecięcej tęsknoty za matką, 
za domem. Ciągle jednak znajdowały się powody, aby mi go 
odmówić. Byłem tam rok, potem drugi, trzeci. Ta tęskno-
ta i poczucie odrzucenia – dziś, kiedy moja matka nie żyje, 
mogę o tym mówić swobodniej – zrodziły mnie dorosłego, 
one się doczepiły do mnie dorastającego i nie odpuszczały ani 
na chwilę. Te niespełnione tęsknoty krzyczały i w 18-letnim 
dojrzewającym mężczyźnie, i w 23-letnim żołnierzu Ludowe-
go Wojska Polskiego, i w 25-letnim studencie szkoły filmo-
wej, i w 35-letnim mężu Grażyny, i w 40-letnim ojcu paro-
letniej Zuzi, i w 50-letnim... 

– W tym jest pan bardzo podobny do swojego bohatera z naj-
nowszej książki „Dwanaście słów”. Fryderyk też nosi w sobie 
te dziecięce tęsknoty, niespełnienia i zdarza mu się patrzeć 
na świat oczami kilkunastoletniego chłopca. A przecież je-
steście równolatkami.
– Tak, obaj mamy niezałatwione sprawy z dzieciństwa i ja 
ich pewnie już nigdy nie załatwię. Przez całe życie to dziec-
ko we mnie krzyczało: „Zaopiekuj się mną wreszcie! Zabierz 
mnie do Wrocławia, chcę być z tobą, mamo, chcę być z tobą, 
tato”. Tylko że nikt nie był zdolny tego krzyku usłyszeć. A ja 
opiekowałem się swoimi rodzicami coraz bardziej. Im silniej 
ta tęsknota i to niespełnienie we mnie odżywały, ja się tym 
bardziej opiekowałem swoimi rodzicami. Paradoks na para-
doksie. I traciłem z oczu wszystko, co ważne. To zadziwiający 
proces i jak się go zaczyna sobie uświadamiać, to za tym idzie 
odkrywanie wielkiego, a niedostrzeganego wcześniej obsza-
ru wolności. Pamiętam, że równie wielki obszar odkryłem, 
pierwszy raz mówiąc „nie”.
– Pierwsza ważna odmowa.
– To była kobieta. I mimo że moje życie było w innym miej-
scu, ona ciągle chciała w nim uczestniczyć. I ja jej wprost 
powiedziałem, że nie. „Proszę, nie dzwoń więcej do mnie. 
Jestem już gdzieś indziej i w moim świecie już cię nie ma, 
są inni”.
– To było źródłem siły i wolności?
– Tak, bo zaopiekowałem się sobą. To jest najtrudniejsze. 
Bez trudu się zaopiekuję, kim pan tylko zechce, ale z tru-
dem sobą. To odkrywanie umiejętności opiekowania się sobą 
i bycia wyrozumiałym dla samego siebie to zadziwiające do-
świadczenie. Tak naprawdę chwilę przed scynicznieniem od-
kryłem w sobie zgodę na to, żeby nie być Superjankiem. Pan 
zapewne nie wie, że w środowisku filmowym taką właśnie 
otrzymałem ksywę – każdego się tam jakoś opisuje i ja zosta-
łem Superjankiem. Niezłomnym, silnym, gotowym na każde 
wyzwanie, zaciętym Superjankiem bez chwili słabości. Sła-
bości mieli inni, Superjanek ich nie miał. Nie wiedzieli inni, 
Superjanek wiedział. Tylko że Superjanek się starzał i słabł, 
aż na koniec musiał przystać na to, że jest pięćdziesięcioparo-
letnim człowiekiem, który nie podoła wielu wysiłkom.
– Jednak był czas, kiedy pan wierzył i czuł, że jest superbo-
haterem?
– Mnie ta wizja oczywiście na początku pochlebiała. Byłem 
takim kaskaderem wśród filmowców, człowiekiem, który cią-
gnął za sobą na plany filmowe tabuny młodzieży, studentów, 
wyposażał ich w niezwykłą determinację w dążeniu do za-
wodu. Oni te nadzieje, że kiedyś spełnią się ich marzenia 
o filmie, opierali na obserwowaniu mnie, więc ja musiałem 
być niezwyciężony. Jak czułem na sobie ich spojrzenia, to na-
tychmiast się prostowałem i już mnie nie bolał kręgosłup, już 
mi nie pękały żyły ani ścięgna, znów byłem... Oni przecież 
będą ze mnie czerpać przykład i siłę. Myślałem, że mam taki 
obowiązek. Przyjąłem na siebie ten obowiązek, poczułem...
– Potworny ciężar – wtrącam, bo sam zaczynam czuć, jak się 
pod nim uginam.
– Ponad siły. Bo co jest po drugiej stronie? Ano rozma-
ite nieuważności w życiu prywatnym. Nieuważności, któ-
rych ofiarą stała się moja starsza córka. Nieobecności roz-
maite. Zaniechanie obecności nie z premedytacji, tylko 

Te niespełnione tęsknoty 
krzyczały i w 18-letnim 
dojrzewającym mężczyźnie, 
i w 23-letnim żołnierzu 
Ludowego Wojska Polskiego, 
i w 25-letnim studencie 
szkoły filmowej, 
i w 35-letnim mężu 
Grażyny, i w 40-letnim ojcu 
paroletniej Zuzi, i w... 
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z nieuważności, z tych prób sprostania wizerunkowi siłacza, 
mocarza... No tak... Wcale nie tak dawno pozwoliłem sobie 
nie być mocarzem, stałem się dla siebie wyrozumialszy. Chy-
ba nie za późno, chyba w samą porę.
– I jakie to uczucie?
– Nie wiem. Inne. Jednak takie prolongujące nadzieję na to, 
że jeszcze spotkam się z sobą w całkowitej zgodzie na siebie. 
Bo przecież będzie tylko gorzej. Bo przecież będzie tylko sła-
biej, tylko starzej, tylko wolniej, więc coraz trudniej będzie 
o zgodę na siebie.
– Łaskawszy jest pan...
– Wyrozumialszy – poprawia mnie zdecydowanie. – Od łask 
jest świat zewnętrzny.
Jednak to właśnie świat zewnętrzny umożliwił Kolskiemu, 
jego prawdziwemu ja, ukrywać się przez lata w obrazie, który 
został mu narzucony przez środowisko. Wchodził do najgłęb-
szych jaskiń, wspinał się, przechodził kolejne kursy surwiwa-
lowe, ćwiczył mięśnie – przecież musiał pozostać niepoko-
nany. I nagle – przy okazji rutynowego badania w maszynie 
do rezonansu magnetycznego – odkrył, że ma klaustrofobię.
– W tej tubie doznałem ataku paniki, który ledwo powścią-
gnąłem. Będąc przez tyle lat grotołazem, okazało się, że je-
stem też klaustrofobikiem. Ta sprzeczność na poziomie 
– nazwijmy go – medycznym świetnie odpowiedziała na tę 
sprzeczność na poziomie psychologicznym. Jak gdyby to był 
rym, który kazał mi na siebie spojrzeć trochę uważniej. 
No i teraz koniec spełniania zamówień społecznych.

Popielawom jednak nie powiedział „nie”. Wrócił do miejsca, 
w którym wszystkie 365 dni każdego spędzonego tam roku 
nastoletniego życia wypełniała mu tęsknota. To była jego 
główna aktywność w Popielawach – tęsknota. Stawał pod 
kapliczką i wyglądał na drogę, czy czasem nie idzie mama lub 
tata od przystanku PKS pod Bukowem. A teraz znowu tam 
wraca – kupił ziemię, buduje dom z drewna.
– Z ducha jestem z Popielaw, z dziecka jestem z Popielaw. 
To ma coś z uzależnienia. Chciałem wrócić do Popielaw jako 
ten sam mały chłopiec. A wróciłem do nich jako ktoś zupeł-
nie inny. Żeby odkryć, że ten matecznik...
– Matecznik?
– O mój Boże, przecież to w tym przypadku zupełnie nie ma 
umocowania – Kolski dziwi się własnym słowom.
– Tak pan o tym miejscu myśli, choć to raczej dziadecznik. 
Powiedział pan kiedyś, że karmił się naiwną wiarą, że jak już 
pan kupi ten kawałek ziemi i tam wróci, to spojrzy w oczy 
tamtemu małemu Jasiowi i powie: „No dobra, dość tułaczki, 
jesteśmy na miejscu”.
– Nic takiego się jednak nie stało. Wywiozłem z Popielaw 
szczególną wyobraźnię, która mnie powiodła do filmów, 
do rozmaitych zmagań twórczych... A wróciłem jako czło-
wiek z Wrocławia, jako ktoś zupełnie inny. I przyglądając się 
temu światu, zacząłem nagle odkrywać Popielawy na nowo. 
To jest karta do zapisania.
– I jaka to będzie historia? O czym?
– Nie wiem. Tam stoi stary dom. Kiedyś w marzeniach chcia-
łem mu przywrócić kształt z przeszłości. Teraz pozwalam mu 
się starzeć, zarastać krzakami, a z boku buduję zupełnie coś 
innego – nowy świat.

Gdy poszedł do gminy po pozwolenie na wylanie fundamen-
tów pod ten nowy dom, zapytali go, gdzie będzie stał. Kolski 
nie był na to przygotowany, był pewien, że to zwykła formal-
ność, więc wskazał trochę na chybił trafił – o tu. 
– Wybrałem to miejsce instynktownie. Wbiliśmy cztery kołki 
i tyle. Teraz dopiero odkrywam sens tego wyboru – z tarasu 
będę miał dobre miejsce do obserwowania, jak tamten świat 
niegdysiejszy odchodzi w niebyt. Co w tym uwolnionym 
miejscu powstanie? Moja młodsza córka ma teraz niespełna 
dwa i pół roku. Pewnie będzie tam biegać wkoło i wpuszczać 
w ten świat nowe dźwięki, które tam zamieszkają, rozmnożą 
się, wnikną w powietrze i rozwibrują je na nowo. Będzie wy-
powiadać swoje dziecięce zdania i oznaczy... Odczułem ulgę 
w tym momencie, jak to powiedziałem – Kolski uśmiecha 
się lekko i kończy myśl jeszcze łagodniejszym głosem: – Na 
nowo oznaczy parametry tego świata, jego granice, będzie ten 
świat nazywać po swojemu, nie po mojemu. Dla niej te trzy 
wielkie dęby, te olbrzymy, które były świadkami mojego do-
rastania, będą znaczyć coś zupełnie innego. Będzie podnosi-
ła kasztany i żołędzie w swoich sprawach, w zupełnie innych 
sprawach niż moje, i to ona będzie nadawać zupełnie nowy 
sens temu miejscu.
Reżyser milknie na chwilę.
– Zobaczyłem taki obraz: jest część pałacu – myśmy tak 
nazywali ten dworek dziadków – w której była kiedyś pra-
cownia rymarska dziadka Jakuba, a dziś został po niej tylko 
fundament porośnięty zielskiem. Będę na nią mógł patrzeć 
z tarasu i zapewne będę widział, jak moja dorastająca córka 
lata tam z kijkiem i rozgrzebuje te miejsca... I stoi na przykład 
w miejscu, w którym kiedyś stało moje łóżko albo była kuch-
nia. Tam o piątej rano dziadek w zimie podgrzewał mi jedze-
nie. Albo tam, gdzie stała komódka... Ona będzie po tym po 
prostu chodziła i rozgrzebywała. Bardzo mnie taki obraz cie-
szy. To co, może o czymś zabawnym porozmawiajmy?
– To może o muzyce?
– Proszę bardzo, zupełnie się na tym nie znam. Ani trochę.
– To ciekawe. W pana książce jest taki fragment: „To jest 
muzyka. Dzięki niej można przetrwać wojnę, pogodzić się 
ze śmiercią bliskich i samemu nie umrzeć z rozpaczy”.
– Muzyka ma dla mnie wagę tylko wtedy, kiedy mnie poru-
sza, kiedy jest zdolna dotknąć moich emocji. Może być do-
skonała, bezbłędnie zbudowana i zagrana, ale tak długo, jak 
nie potrąci jakiejś nuty emocjonalnej we mnie, jest bez zna-
czenia. Jest jak jajko Fabergé – puste w środku; umiem się 
zachwycić jego pięknem, ale tylko na chwilę. To piękno nie 
ma przeznaczenia. Ani mnie nie ucieszy na dłużej, ani mnie 
ogrzeje, ani mnie zasmuci, bo ważne jest też dać się zasmucić 
muzyce. Można to wtedy przekuć w coś pięknego.
– No i całe szczęście, że nie trzeba się znać na muzyce, żeby 
uratowała nam życie.
– Właśnie. Ja chętnie do takiej konkluzji też bym zmierzał. 
Etniczna muzyka afrykańska ma taką moc, czuję w niej po-
tencjał. Tęsknię wtedy po afrykańsku. To oczywiście jest cią-
gle moja tęsknota, ale tym wywołana. I w tym sensie muzyka 
ma wielkie znaczenie. Ciągle czegoś słucham, ale nie potrafię 
nazwać autorów, nurtów...
– Panu to bardzo przeszkadza, że pan się na tym nie zna tak 
po akademicku.
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– Trochę tak... Gdyby mnie pan spytał, czy jest jakaś dziedzi-
na, na której znam się dobrze, to...
– No właśnie, gdyby miał pan wyjść na scenę i zaprezentować 
swój talent, jakiś numer popisowy, to co by to było? Ja mógł-
bym chyba zmywać naczynia.
– Ja zalewajkę gotować mógłbym. W ogóle coś gotować, bo to 
dość dobrze umiem i z tym potrafiłbym sobie poradzić, cho-
ciaż nie w programie „Masterchef ”, bo to wymaga przede 
wszystkim umiejętności zaprezentowania siebie, wymaga jakie-
goś rodzaju hucpy. Umiałbym jednak dobrze na scenie porąbać 
drewno na opał. Porządna siekierka, dobry pieniek. Odrzu-
cić śnieg bym umiał, zgrabić liście. Pogłaskać psa bym umiał. 
Oj, i kota, kota jeszcze bardziej – zaciera ręce z zadowolenia. 
– W konkursie na wywoływanie kociego mruczenia mógłbym 
iść w zawody z najlepszymi. 
Ostatnio w Bieszczadach miał ochotę ukraść kota o imieniu Fi-
lonka. Kota, który wytwarzał tak cudowne mruczenie, że z Fi-
lonką mógłby pod tym względem konkurować tylko Cezar.
– No, pretensjonalne, ale ja go dostałem już z imieniem. Za-
pisałem sobie mruczenie Cezara w telefonie komórkowym 
i w Namibii, kiedy udawało mi się znaleźć w wioskach koty, 
puszczałem im to nagranie. Patrzyłem, co one na to. I były pod 
wrażeniem. Mruczenie mojego kota... to jest najbardziej uspo-
kajający mnie dźwięk w życiu.
– A kiedy panu zdarza się mruczeć z zadowolenia?
Kolski milczy dłuższą chwilę, ma zamknięte oczy.
– Jesienią, w lesie... na grzybach z ojcem, czyli kiedyś.
Ojciec był szczególnym rodzajem zbieracza, ponieważ potrafił 
przypisać sobie każdy grzyb znaleziony przez każdego człowie-
ka w lesie. Jan musiał się przyzwyczaić, że jakiegokolwiek grzy-
ba by znalazł, to powód, dla którego to się udało, leżał w ojcu. 
– Pamiętam, że pokazywał mi drogę i obszar, którym powinie-
nem się zainteresować, ponieważ wszystko wskazywało na to, 
że o tej porze roku tam właśnie powinny być prawdziwki. 
A to, że znalazłem czerwonego koźlarza, niczego nie zmienia-
ło, bo on pomyślał, ale nie zdążył tego wyartykułować, że czer-
wone koźlarki powinny być tuż obok. Nieodżałowane chwile. 
Teraz czasami mruczę, jak mi dobre ujęcie wyjdzie.
Kolski decyduje się na pokazanie mi fragmentu kręconego wła-
śnie filmu. Dziś siedzimy na Plantach w Krakowie, ale ostatnie 
tygodnie spędził z ekipą w Bieszczadach, a od jutra kręcą dalej 
w Kazimierzu. Nic nie wiem o tym filmie. Reżyser wyjmuje 
z czarnego, sportowego plecaka komputer, chwilę szuka oku-
larów po kieszeniach.
– O są! – wykrzykuje zadowolony.
Scena jest taka: polana, drzewa, może sad, gdzieś w oddali 
drewniany płot, z prawej strony w zaroślach stoją dwa porzu-
cone fiaty – mały i duży.
– Potrzebna nam była scena z budzeniem się. I pomyślałem, 
że bohaterki mogłyby spać w tych samochodach.
Włączyli kamerę i nagle zaczęły się dziać rzeczy niezwykłe. 
– Oto na scenie zdarzeń pojawiają się: najpierw krowa, za-
raz za nią chłop, który usiłował ją dogonić, potem jego żona, 
a na końcu traktor, i to wszystko ułożyło się w ciąg epizodów 
zadziwiających, aczkolwiek spojonych wewnętrzną logiką. Lo-
giką, której w życiu nie udałoby się uzyskać, wcześniej ją projek-
tując. Mówiąc innymi słowy: nigdy nie byłbym zdolny wyreży-
serować takiej sceny. Proszę zobaczyć, jak oni biegną! Ta krowa 

i ten pan są z gatunku niemożliwych. Biegli w przeciwtakcie 
– on w jednym kierunku, krowa w drugim; z punktu kompo-
zycji biegli przez mocne punkty w kadrze i ten pan w ostatniej 
chwili – jakby miał wielką świadomość obiektywu, przed któ-
rym występuje – tuż przed opuszczeniem kadru poprawia sobie 
beret na głowie. Cały czas nie mogę dać temu wiary.
– W takich chwilach zdarza się panu myśleć, że ktoś, coś panu 
sprzyja?
– Fenomenem obydwu porządków – robienia filmów i pisa-
nia książek, takim, który nie poddaje się kontroli – jest NIE-
-O-CZE-KI-WA-NE. Ono zwykle obdarowuje naddatkiem. 
Oczywiście na nieoczekiwane trzeba zasłużyć. Na nieoczeki-
wane trzeba być gotowym, mając pod ręką oczekiwane, gdyby 
to pierwsze jednak nie nadeszło. Tu w tej scenie z krową nie-
oczekiwane objawia się w najczystszej postaci – przyszło i po-
wiedziało: „Proszę, oto jestem”. W literaturze nieoczekiwanego 
jest jeszcze więcej, tylko trzeba mu stworzyć dogodne warunki. 
Nieoczekiwane lubi przyjść na przykład w zimie, kiedy w piecu 
napalone, przygotowane są ciepłe kapcie, herbata... Nieoczeki-
wane sobie patrzy i mówi: „No dobra, zapraszają mnie. Wydaje 
się, że będzie wygodnie, ciepło i przytulnie. Idę”. I wtedy się 
pojawia, a to się manifestuje w odkryciu, że oto się napisało. 
Budzę się z czegoś na granicy snu i jawy, patrzę – są rządki lite-
rek, czytam, jest jakiś porządek, czasem bywa magnetyczny, ale 
nie potrafię tego przypisać sobie, a jeśli już, to nie tylko sobie. 
To jest świat, w którym spełnia się porządek nie całkiem suwe-
renny, to znaczy w obrębie tego świata nie jestem suwerenem. 
Jest coś jeszcze, istnieje jakiś wyższy porządek, którego – jeśli 
zrobię wystarczająco dobrą herbatę – mogę być uczestnikiem. 
Mogę być beneficjentem również.
– Podpis „Jan Jakub Kolski” na okładce książki...
– Nie całkiem uprawniony, tak? Zgoda, może być „Jan Jakub 
Kolski” i trzy kropki. Bo nie odważę się zgadywać, z pomocą 
kogo się pisze. 
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Szukaj w salonach

prasowych

Nie stoimy 

w miejscu, chodź z nami!

ANDREW BOLTON 
– Krytycy sztuki często nie postrzegają mody jako sztuki, bo myślą głównie o jej funkcjonalności, 

nie widzą w niej niczego wyjątkowego, bo przecież ktoś ma to włożyć i nosić. Absurd – 
– mówi Andrew Bolton, kurator mody z nowojorskiego Metropolitan Museum of Art.

GRANICE, CZYLI TO, CO POMIĘDZY
Mimo usilnych prób usunięcia granic z naszej przestrzeni one wciąż wracają w takiej czy innej postaci. 
Zasieki i mury mogą zniknąć, ale podziały pozostają w naszych głowach. Być może są nam potrzebne 

do tego, byśmy poukładali otaczający nas świat. Nie piszemy o wszystkich granicach, ale piszemy o kilku 
ciekawych: o granicach kulinarnych, o dziedzictwie (zaskakująco trwałym) granic między zaborami, 

o granicach kreślonych ołówkiem na mapie, o granicach, których przekraczać nie wolno.

JACEK KOMAN 
Poszliśmy do kina. Na „Opowieściach” Segała popłynęła z ekranu pieśń rosyjskich błatniaków. 

Jedna z tych, które Jacek Koman śpiewa w zespole VulgarGrad. A potem się okazało, 
że całe jego życie jest jak film. 

www.malemen.pl



LUXURY APARTMENTS 
for rent in Sopot & Gdansk

tel .  +48 535 585 055

e-mai l :  sopot@imperia l-apartments .com

www.imperia l-apartments .com



Klasa GLA 220 CDI – zużycie paliwa (średnio) – 4,4 l/100 km, emisja CO₂ (średnio) – 116 g/km.
*  Rata miesięczna netto dla Klasy GLA w ofercie leasingu dla przedsiębiorców z 10-procentową wpłatą własną, okres umowy: 48 miesięcy,  
przebieg całkowity: 80 000 km. Oferta Lease&Drive Basic Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.
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Nowy Mercedes GLA.
Bądź pierwszy przed wszystkimi.

Tego dnia wyjdź szybciej z domu. Nie rób innych planów, nie zatrzymuj się po drodze.  
Przygotuj najbliższych na to, że odtąd będziesz kierować się już tylko czystymi emocjami.  
15 marca premiera nowego Mercedesa GLA w salonach Mercedes-Benz. 

www.mercedes-benz.pl

już od 1499 PLN*

Dowiedz się więcej!
Zeskanuj kod!

Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o. Sp.k., al. mjr. Wacława Kopisto 3, 35-309 Rzeszów, tel.:+48 17 850 37 60


