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RAFAŁ
BRYNDAL

GRZEGORZ
KAPLA

WOJCIECH
ZAWIOŁA

MAGDALENA
JUSZCZYK

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

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

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

Dziennikarka, m.in. Radiowej Dwójki
(„W Dwójce raźniej”). Za emitowany w Telewizji Kino Polska „Program obowiązkowy”
otrzymała w 2017 r. nominację do nagród
PISF-u. Lubi rowery z RFN-u, stylowe
motocykle wraz z ich jeźdźcami, a do szybowca wsiada na jedno zawołanie.

ENGLISH He lives by writing. And

ENGLISH He’s a reporter working

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

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

ENGLISH A journalist, worked at Polish

DOROTA
LANDOWSKA

JAKUB
MILSZEWSKI

RAFAŁ
RUTKOWSKI

MONIKA
SZAŁEK

Córka, matka, siostra i żona. Ma
fajnych sąsiadów, bo oglądają ją
w TV i trzymają kciuki za jej bohaterki. Gra w teatrze, przed kamerami
i w radiu. W życiu nie potrafi.
Fatalnie kłamie. Kocha zwierzęta
i ciągle uczy się kochać ludzi.

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

Aktor, dyrektor artystyczny „Teatru
Montownia”. Specjalista od oneman show i stand-upów. Słowem
pisanym para się rzadko, ale za to
długodystansowo. Pierwszy felieton
w życiu pisał siedem miesięcy.

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

ENGLISH He grumbles, corrects,

ENGLISH An actor and the Artistic
Director of the Montownia Theatre.
A specialist in one man shows and
stand-up comedy. To him, writing
is an occasional but long-term
activity. It took him seven months
to write his first feature.

ENGLISH A satirist, lyricist (Kobranoc-

ka, Atrakcyjny Kazimierz i Cyganie),
journalist (Radio Zet, Gazeta Wyborcza,
Przekrój, Zwierciadło, Pani, Twój Styl,
Machina, Bluszcz, Chimery), founder of
cabarets, playwright and screenwriter.
A jazz, golf, and hockey enthusiast.

ENGLISH A daughter, mother, sister

and wife. She has great neighbours,
because they watch her on TV and
keep their fingers crossed for her
characters. She performs in the theatre, for the cameras, and in the radio.
She can’t play in real life though. She
is a lousy liar. She loves animals and
she is still learning to love people.

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

Radio „Dwójka”. Her „Program obowiązkowy” (Kino Polska TV) brought her
a PISF (National Institute of Film Art) award
nomination. She likes bikes from old West
Germany, stylish motorcycles with their
riders, and she gets onto a glider on cue.

ENGLISH A photographer and artist

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

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

TOMASZ
SOBIERAJSKI

JAKUB
FIREWICZ

WOJTEK
KALARUS

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

Socjolog z zawodu i z pasji. Wytrawny badacz społecznych zjawisk
i kulturowych trendów. Naukowiec
3.0 nie bojący się trudnych wyzwań,
międzynarodowej współpracy
i interdyscyplinaroności.

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

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

ENGLISH Has been working in
TVN24 since 2012 . She has also

ENGLISH A sociologist by profes-

ENGLISH an actor of a ‘still’ young

ENGLISH A theatre, film and TV

actor. A director and columnist.
Actor in Krzysztof Warlikowski's
Nowy Teatr.

Gazeta Wyborcza, Polskie Radio
PiK, Radio Gra, Polsat and Polsat
News in her résumé. She likes coffee and conversations. She does
not end on one question.

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

generation. After years of waiting to
play Hamlet, out of boredom he ‘dug
out’ Peter Sellers and Monty Python
and decided that his heart belonged
to comedy. He was famous mostly
among theatre-goers.

SYLWIA
GUTOWSKA

ALEKSANDRA
BUDKA

EDYTA
BARTKIEWICZ

ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

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

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

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

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

ENGLISH She talks, writes and ed-

ENGLISH Her dream was to listen to

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

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

music professionally. Today, she not
only listens to music, but also talks and
writes about it. She’s a passionate of
radio and retro style, and collects CD
albums, glasses and handbags. For
many years, she's been involved with
Polish Radio Three.

ENGLISH She’s a fashion photoENGLISH A director, screenwriter,

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

LOTNISKOWA PLATFORMA MEDIALNA

14–15

R OZ M O WA / TA L K

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

TWÓRCA GŁĘBINOWY

T W ÓR C A

GŁĘBINOW Y
JEST ICH DWÓCH. JEDEN ROBIŁ KINO „Z KARTONU”, DRUGI MARZYŁ
O FILMACH „NA ORKIESTRĘ”. JEDEN TO WESOŁY HAPPENER,
DRUGI - MYŚLICIEL ZADUMANY NAD PRZYSZŁOŚCIĄ ŚWIATA.
JEDEN PRZYGLĄDA SIĘ NAUCE I POLITYCE, DRUGI - WYGŁUPIA
SIĘ I PROWOKUJE. BODO KOX W NASZEJ ROZMOWIE, CHOĆ
NADAL POD PSEUDONIMEM, TO JUŻ BEZ KAMUFLAŻU.
TEKST Magdalena Juszczyk

ZDJĘCIA Tomasz Sagan

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY
NA ANYWHERE.PL
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Spotkanie z tobą jest okazją do rozmowy o wizerunku.
Masz wizerunek człowieka szalonego, może
performera. Łatwo w publicznych wystąpieniach
łączyć poczucie humoru z głęboką wrażliwością
i sensownym przekazem?

Mój kolega ładnych parę lat temu uświadomił mi: „ciebie
biorą za wariata”. Ale już było za późno, by powrócić z tej
drogi i zacząć udawać kogoś, kto jest „poważnym twórcą”. Kanarków nie traktuje się poważnie w kraju wróbli.
Taki wizerunek z jednej strony jest super, bo człowiek
się wyróżnia, ale z drugiej strony to wyróżnianie się do
pewnych miejsc nie pasuje. Oto jest taki Bodo Kox, który robi te swoje dziwne filmy, i są ci, którzy robią filmy
poważne, o ważnych sprawach. Tak jakby filmy bardziej
szalone nie mogły dotyczyć też poważnych tematów!
Czasem się zastanawiam: iść na taki kompromis, próbować się wbić w ten główny strumień, żeby być mniej niszowy, czy jednak – skoro funkcjonuję jako twórca niszowy – trzymać się tego i pogodzić się z tym, że mam dużo
węższą grupę odbiorców? Od Bajona i Marczewskiego
zdarzyło mi się usłyszeć, że jestem powierzchowny.
Ok, niech będzie – jestem twórcą powierzchownym.
Aczkolwiek słyszałem to jakieś dziesięć lat temu, teraz
mogę być już mniej powierzchowny. Teraz mogę być...
„zapadający się”. Twórca „głębinowy”. Ostatnio ktoś
spoza branży powiedział mi jeszcze: „ty robisz takie refleksyjne filmy, nie dla każdego”. To było miłe. To jest
trochę jazz, to tworzenie. Później, niestety, te jazzowe
kompozycje trzeba ubierać w jakąś formę – przystępną
choćby dla producenta, żeby on wiedział mniej więcej,
co chcę zrobić. Muszę np. określić gatunek… Trudno jest
przełożyć na papier to, co ma się w głowie, szczególnie
gdy jest się chaotyczną osobą. Stanie się to łatwe, kiedy zaistnieje taka możliwość technologiczna, by nasze
myśli wyświetlać na ekranie. I to będą czasy, kiedy już
naprawdę trzeba będzie się zwijać...
Transhumanizm chucha nam w plecy.

Totalnie! Z jednej strony to straszne, ale czasem, gdy
z kimś pracuję, to się zastanawiam: „kurwa, czemu on
nie czyta mi w myślach, przecież zupełnie nie o to mi
chodzi!”. Bywa też, że ktoś nie czyta mi w myślach, ale
przynosi od siebie coś lepszego niż to, co sam miałem
w głowie. Kino to jest jednak gra zespołowa. Dobrze jest
spotkać kilku kreatywnych ludzi, którzy się nawzajem
stymulują. Wtedy wychodzą najlepsze rzeczy.
A gdyby zastanowić się nad wyobraźnią, to czy jej
potencjał może się w ciągu życia wypłukać?

Kiedyś bałem się pójść na terapię ze względu na to, że
jak ktoś zacznie we mnie grzebać, to stracę: przestanę
być kreatywny i twórczy. Nie tylko ja mam takie obawy.
Poznałem ludzi, którzy też nie chodzą na terapię, bo ich
wartością jest właśnie to, jacy są. To przekłada się na ich
twórczość, więc boją się, że przestaną być artystami.
Gdy zaczną być uporządkowani, „sterapeutyzowani”
po prostu, to będą mieć, mówiąc w skrócie, mniejszego pierdolca i będą impotentami w swojej sztuce. Sam
chodziłem na terapię jakiś czas i zamierzam to kontynuować, bo jednak nikt tak dobrze cię nie podsumuje,

jak ktoś, kto przeczytał parę książek z tej dziedziny, kto
cię nie zna, a jeszcze bierze od ciebie kasę, więc czuje
coś w rodzaju powinności. Kiedy sam próbujesz sobie
pomóc, albo ktoś, kto się na tym nie zna, to może wyjść
z tego krzywda. Wyobraźni nie da się wyczerpać, ale
może skończyć się ochota lub energia i siła do ciągłego boksowania się z rzeczywistością, która ma głęboko
w dupie twoją wyobraźnię i ciebie. Ja mam jeszcze resztki młodości, witalność, chęć wyrażania siebie przez instrumenty, które sobie wybrałem, więc się nie martwię.
Ale może być tak, że jako pięćdziesięciolatek lub sześćdziesięciolatek „wejdę w jesień” – a koło sześćdziesiątki
ludzie już zaczynają się kurczyć – i wówczas wyobraźnia
będzie, ale nie będę z niej korzystał. Albo i wyobraźnia
„pójdzie sobie w jesień”.
Nie mogłeś poczekać jeszcze trochę, aż nastąpi
moment wypalenia? I dopiero wtedy uderzyć do
terapeuty?

Jeśli czujesz, że nie możesz wytrzymać sam ze sobą
i jeszcze najbliższe otoczenie dostaje rykoszetem...
Wiesz, z terapią jest tak: jak ktoś chodzi do psychologa, to lepiej mu nie otwierać drzwi, to wariat! W moim
artystycznym środowisku chodzi co druga osoba, albo
już prawie każdy! I słusznie.

Zrobiło się jak w filmach Woody’ego Allena
z lat 70. i 80. Oglądaliśmy to kiedyś jak
jakiś egzotyczny świat, a teraz środowiska
artystyczne trochę tak właśnie żyją.

Nawet książki piszą o tym! Ktoś przestał
chlać, zaczął się terapeutyzować i dzięki
temu ma kaskę, bo sobie książkę o tym
napisał. Ludzie, zwłaszcza Polacy, powinni korzystać z terapii. Zresztą nasz wielki
przywódca i jego koledzy to są ewidentne
przypadki do dużej pracy u specjalistów.
Bardzo często odwołujesz się do kina,
jako „metody terapeutyzowania siebie”.
Czy twój ostatni film taką rolę spełnił?
Już możemy o tym mówić, jest dawno po
premierze, już wiesz, ilu widzów obejrzało
tę opowieść o miłości.

Gdybym był młodszy, to być może byłbym dużo bardziej poruszony informacją, ilu widzów obejrzało film w kinach.
Wcześniejsza „Dziewczyna z szafy” jest ewidentnie o depresji, która nie jest mi obca,
a „Człowiek z magicznym pudełkiem” jest
bardziej o miłości, która jest mi bliska, ale

też czasem bardzo daleka, wręcz poza zasięgiem. Na szczęście gdy się ma dziecko,
to jest to inny rodzaj funkcjonowania. Jest
inaczej, niż kiedy jest się zupełnie samemu.
Masz chyba gwarant miłości odczuwanej
do końca twoich dni?

Jeżeli się nic nie zepsuje, nie popełnię ja-

kichś błędów, to tak. Staram się ich nie popełniać za dużo. „Człowiek z magicznym
pudełkiem” to jest film, w którym ewidentnie mierzę się z moim lękiem przed
przyszłością, dystopijną przyszłością.
I chyba rzeczywiście trochę mi odpuściło.
Rzeczywistość dogania – a momentami
prześciga! – moje wcześniejsze lęki, więc

M Ó J KO L E G A Ł A D N YC H PA R Ę
L AT T E M U U Ś W I A D O M I Ł M I:
„C I E B I E B I O R Ą Z A WA R I ATA”.
A L E J U Ż BY Ł O Z A P ÓŹ N O,
BY P OW RÓ C I Ć Z T E J D RO G I
I Z AC Z ĄĆ U DAWAĆ KO G O Ś, K T O
J E S T „ P OWA Ż N Y M T WÓ RC Ą”.
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czekam, kiedy się to wszystko wydarzy, ze spokojem.
Na przykład Chińczycy wprowadzają coś, co jest
w tle mojego filmu, czyli totalną kontrolę.
Publiczność poczuła zwiastowanie wojny
w twoim filmie?

Czasem ktoś mówił, że to przerażające. Ludzie odpychają od siebie różne rzeczy, np. to, że za jakiś
czas nasze ciało nie będzie z nami współpracowało. Odpychają to, że zaraz umrzemy. Co się dzieje,
kiedy świadomość opuszcza człowieka? Podobno to
zajebiste uczucie! Ale na przykład dwa lata męczarni
z rakiem już tak zajebiste nie są. Ludzie odpychają to
od siebie. I słusznie.
A ty myślisz czasami o śmierci?

Trzeba rozmawiać o śmierci. Śmierć się teraz zamiotło pod dywan. Kiedyś umieranie było wydarzeniem
niemalże mistycznym dla najbliższych – odprowadzało się tę osobę wspólnie. Niektórzy wierzyli, że
będzie żyła wiecznie, inni w to nie wierzyli. A teraz
po prostu babcia idzie do szpitala i już stamtąd nie
wraca. Dzwonią do nas rano, że już po wszystkim.
Żyjemy w kulturze wiecznej młodości, wiecznie zajebistego zdrowia, wiecznie zajebistego kredy tu,
wiecznie zajebistych modeli wiecznie zajebistych
rzeczy, które w ogóle nie są zajebiste (psują się bardzo szybko, żebyś kupował następne) i w ogóle nie są
ci potrzebne do życia, a zupełnie nie myśli się o momentach, które prędzej czy później cię dopadną.
I gdy cię już dopadają, a cały świat jest zajęty tymi
zajebistymi rzeczami, to kompletnie sobie nie radzisz. Więc dobrze jest bawić się życiem, ale też mieć
świadomość, że ono się prędzej czy później skończy.
Twoje życie. A najgorzej, gdy kończy się życie kogoś...
...bez kogo nie możesz żyć?

Wtedy jest katastrofa. Jest katastrofa, kiedy widzisz takie rzeczy, jak te, które w latach 90. były na porządku
dziennym, gdy trup leżał na ulicy. Jak w Jugosławii.
Albo jak w Syrii dzisiaj.

Syria... To nieważne, to nas nie obchodzi, to są „jakieś
tam Araby”. Wiele rzeczy nas nie obchodzi. Nawet to,
że wydarzenia w Syrii oddziałują na nas, na cały świat.
Ja o tym wszystkim myślę i straszę ludzi, a oni później
stwierdzają: „on się już odkleił totalnie!”. Ale ja mam
ich w dupie.
Po naszej rozmowie też cię ktoś tak podsumuje.

A ja myślę o bardzo wielu rzeczach! I o śmierci, i o wojnie, i o bzykaniu, i o tym, co kupić córce w prezencie,
albo czy zapisać ją na chiński... Teraz dużo myślę
o tym, jaki samochód kupić – samochód marzeń,
czy po prostu praktyczny? A jeszcze gdy mam takie
okresy detoksykacji czy porządnego prowadzenia
się, kiedy nie spowalniam się żadną substancją, to
wtedy mózg jest totalnie rozlatany. Z jednej strony to
niewygodne, a z drugiej – jak ten strumień runie, jak
wymyślę kolejną rzecz, jak pójdę krok dalej w swoim
rozwoju artystycznym..! Super by było, gdyby to szło
też w sferze ekonomicznej.

TR ZEBA
ROZ M AW I AĆ
O Ś M I E RC I .
Ś M I E RĆ S I Ę T E R A Z
ZA MIOTŁO POD
DY WA N. K I E DY Ś
U M I E R A N I E BY Ł O
W Y DA R Z E N I E M
NIEMALŻE
M I S T YC Z N Y M .
Dokąd zatem idziesz w swoim rozwoju artystycznym?

Boję się pewnych tematów, bo wiesz... Jak przyglądasz
się złu, to zło zaczyna przyglądać się tobie. Ale wracam
do swoich zainteresowań z „Dziewczyny z szafy”. Czyli:
światy równoległe, inne byty.
Jak to zamierzasz opowiedzieć?

Nie powiem teraz, jak chcę to pokazać. Chcę też zrobić
komedię, która będzie głupia, zabawna, żeby odreagować i się odmóżdżyć. Mam projekty na odmóżdżenie.
A nie chcesz wrócić do…

… Do offu? Wiesz, ja albo już wróciłem, albo jestem na
dobrej drodze, by tam wrócić.
To jest pytanie o kompromisy. Czy w profesjonalnym
kinie możesz być jeszcze autonomiczny?

Środki, które się posiadało w OFFie, były żadne, więc się
robiło małe rzeczy o małym zasięgu. W mainstreamie
masz instrumenty, które pozwalają ci rozszerzyć zasięg,
więc ja jestem gotów chodzić na kompromisy – tylko
żeby to nie były jakieś zgniłe lub męczące kompromisy.
Nie chcę się czuć gwałcony. Nie chce mi się przy każdym
kolejnym filmie opowiadać, jakie kino dotąd robiłem, bo
to bywa traumatyczne.
Ale jesteś asertywny na tyle, aby sobie z tym radzić,
czy bywasz „gwałcony”?

Robię się coraz gorszym człowiekiem. W myśl zasady, że
jak cię „tną w chuja”, to ty też zaczynasz „ciąć w chuja”.
Jak ktoś cię atakuje, to robisz się coraz bardziej spięty i gotowy do konfrontacji. Nie jest fajnie być chujem.
Kiedy stajesz się bezwzględny, to myślisz: „mnie też tak
robili, nie interesuje mnie to, jadę dalej”. I zaczynasz
być w życiu jak czołg. Cały czas jest w tobie walka dobra
ze złem, albo walka o to, czy być artystą i robić te swoje
małe rzeczy, czy może robić większe. Ale wtedy trzeba
wejść na pewien poziom skurwysyństwa, układać się,
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S TA J Ę S I Ę
COR A Z GORSZ Y M
C Z Ł OW I E K I E M , B O
J E D N A K W I E DZ A
I DOŚWIADCZENIA
S PR AW I A JĄ ,
Ż E T R AC I S Z
Z ŁU DZ E N I A .
itd... Żeby wydobyć jakieś tematy, czasem trzeba się
z kimś zadawać. I teraz pytanie: czy interesuje cię zadawanie z ludźmi, którzy decydują o czymś, albo mają
wiedzę na jakiś temat, a ty, jeśli jesteś zainteresowany,
musisz chlać z nimi wódkę albo dać dupy.
Mam się bać o ciebie, Bodo?

Nie bój się o mnie, ja jestem wojownikiem. Od wielu wcieleń. Trzeba dużo z sobą samym rozmawiać.
Wiedzieć, jaką cenę jest się w stanie zapłacić.
Pamiętam taki moment w twoim życiu artystycznym,
kiedy twoi współpracownicy absolutnie zachwyceni
mówili, że spotkali kogoś, kto umie dziękować, kto
umie pisać do ekipy pełne refleksji maile, kto w sposób
żarliwy opowiada o swojej wizji filmu. Ci ludzie kina byli
pod twoim wrażeniem. Chciałabym ci życzyć, abyś tego
nie stracił, jakąkolwiek ścieżką pójdziesz.

Wiem, o czym mówisz, i staram się tego nie stracić, ale
różnie bywa. Czasem jest taka sytuacja, że po prostu
masz ochotę „nie pisać do nikogo” – różnie bywa, naprawdę. Staję się coraz gorszym człowiekiem, bo jednak
wiedza i doświadczenia sprawiają, że tracisz złudzenia.
To z drugiej strony jest dobre. Pozostaje kwestią wyboru,
czy chcesz być dzieckiem we mgle, skazanym na nastroje ludzi, którzy się kręcą wokół, czy chcesz być jednostką, która wyszła z matrixa, w jakim żyła, i widzi, że nie
jest fajnie, ale sobie radzi. Więc wolę znać straszną prawdę, niż być w matrixie.
ENGLISH

A DEEP ARTIST
There are two of them. One made films ‘of cardboard’, the other
dreamed about films ‘for orchestra’. One is a cheerful happener,
the other – a pensive thinker reflecting on the future of the world.
One observes science and politics, the other – fools around and
provokes. Bodo Kox is talking with us under a stage name but
without camouflage.

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

TWÓRCA GŁĘBINOWY
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TWÓRCA GŁĘBINOWY

Our today’s meeting is an opportunity to talk about
image. You’re regarded as a crazy person, a performer
perhaps. When you’re performing in public, is it easy
to blend a sense of humour with deep sensitivity and
meaningful message?

A few years ago, a friend of mine told me, ‘People think
you’re crazy.’ But it was too late to turn around and begin to pretend ‘a serious artist’. Canaries aren’t treated
seriously in the country of sparrows. On one hand, such
an image is great, because you stand out from the crowd, but on the other hand, it’s not always proper and
accepted. There is a Bodo Kox who makes his strange
films and there are people who make serious films about serious issues. Just as if those crazier films couldn’t
concern serious issues, too! And it makes me wonder:
should I compromise and try to get to the mainstream
cinema, to be less niche, or rather – if I function as
a niche artist – stick with it and get over the fact that
my audience is much smaller. Bajon and Marczewski
once said that I’m superficial. Fine, let it be – I’m a superficial artist. But I heard that about ten years ago,
perhaps now I’m less superficial. Perhaps I’m… ‘going
deeper’. I’m ‘a deep artist’. Recently, someone outside
the industry told me, ‘you make such thought-provoking films, not for everyone.’ It was nice. It’s a bit like
jazz, this creation. Unfortunately, later these jazz compositions need a form – an accessible one, at least for
the producer, so that he would know what I’d like to be
doing. For example, I have to specify the genre… It’s difficult to write down what you have in mind, especially
when you’re a chaotic person. It’ll be easier when there’s a technology displaying our thoughts on a screen.
Then, we’ll really have to pack up our things and go…
Transhumanism is hounding us.

Totally! On one hand, it’s terrible, but sometimes when
I’m working with someone, I’m wondering, ‘why the fuck
isn’t he reading my mind, he doesn’t get me at all!’ There
are also people who don’t read my mind, but bring their
own ideas, better than the ones I had in my head. Cinema
is a team work. It’s good to meet a few creative people,
who stimulate each other. The outcome is the best then.
Let’s consider imagination, can its potential be washed
away over time?

I used to be afraid of going to therapy because I was
worried that if someone begins to dig deeper in my thoughts, I’ll stop being creative and artistic. I’m not the
only person who has had such doubts. I’ve met many
people who don’t go to therapy because their true value
is the way they are. It affects their creativity, so they’re
afraid that they’ll stop being artists. In short, when they
become more reasonable after the therapy, they’ll be
less fucked up and might become impotent in their art.
I’ve been going to therapy for some time and I’d like to
continue it; nobody will summarise you better than someone who has read a few books in this field, doesn’t

know you, and takes money from you, so feels somehow
obliged to do it. When you try to help yourself on your
own, or someone else tries to help you, but doesn’t know
how to do it, it may end in tragedy. It’s impossible to wash
away imagination, but you may lose willingness, energy
and strength to struggle with reality, which doesn’t give
a fuck about your imagination and you. I still have some
youthful energy, vitality, and a desire to express myself through instruments which I’ve chosen, so I’m not
worried about that. But it may happen that as a fifty or
sixty-year-old ‘I’ll enter the autumn of life’ – and people
begin to shrink when they’re about sixty – and my imagination will still be there, but I won’t be using it anymore.
Or perhaps my imagination will ‘enter the autumn,’ too.
Couldn’t you wait for the professional burnout? And
then go to a therapist?

If you feel that you can’t stand yourself and you start
to take it out on people around you… You know, if someone goes to a psychologist, you shouldn’t open doors to them, they’re nuts! In my artistic environment,
every second person goes to therapy, or almost everyone! And it’s fine.
It’s like in Woody Allen’s films from the 70s and 80s.
We watched them like an exotic world, and artists live
like that nowadays.

They also write books about it! Someone quit drinking,
went to therapy and got money out of it because he wrote
a book about that. People, especially Poles, should go to
therapy. By the way, out great leader and his friends are
typical cases for specialists.
You often refer to the cinema as ‘a self-therapy
method’. Was your latest film such a self-therapy? We
can talk about it now, its premiere was some time ago
and you already know how many people have watched
that love story.

If I were younger, I would be much more moved by the
news about the number of people who have watched the
film. My previous film ‘Dziewczyna z szafy’ is clearly about depression, which I’m familiar with, and ‘Człowiek
z magicznym pudełkiem’ is more about love, which is
sometimes very close to me, and sometimes very far,
even outside my reach. Luckily, when you have a child,
it’s a different model of functioning. It’s different when
you’re on your own.
You have a guarantee of love until the end of your days?

If nothing goes wrong and I don’t make any mistakes,
then yes. I’m trying not to make too many of them. In
‘Człowiek z magicznym pudełkiem’, I clearly faced my
fears of the future, the dystopian future. And I let go a bit.
The reality is catching up with my fears, or even outpacing them, so I’m waiting peacefully for it all to happen.
For example, the Chinese are introducing something
that is in the background of my film, that is total control.
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Has the audience sensed a herald of war in
your film?

Some people said it was terrifying. But people tend to deny many things, for example,
that our body won’t co-operate with us someday. They deny the fact that we’re going
to die. What happens when consciousness
is leaving the body? It’s said to be awesome!
But suffering from cancer for two years doesn’t sound awesome anymore. People deny
it. And they’re right.

things, people break apart. So it’s nice to
enjoy your life, but you should also be aware
that sooner or later, it’s going to end. Your
life. And the worst part is when it’s the end of
life of someone…
… you can’t live without?

It’s a tragedy. It’s a tragedy when you see
things like those which were normal in the
1990s, e.g. a dead body on the street. Like in
Yugoslavia.

Do you sometimes think about death?

Or in Syria now.

We should talk about death. It’s been swept
under the carpet. Dying used to be an almost mystical event for the closest family
and friends – people used to bid farewell to
a late person together. Some believed that
he or she would live forever, others didn’t.
And now grandma just goes to the hospital
and never comes back. They call us in the
morning that it’s over. We live in the culture
of eternal youth, eternally awesome health,
eternally awesome credits, eternally awesome models of eternally awesome things,
which aren’t so awesome at all (they break
down really fast, so that you would buy
another one) and we don’t need them at all,
and we don’t think about moments which
will get us sooner or later. And when they do,
and everyone around is busy with awesome

Syria… It doesn’t matter, we don’t care about it, they’re ‘some Arabs.’ We don’t care
about many things. Even about the fact that
the events happening in Syria are affecting
us all, are affecting the whole world. I think
about it all and scare people, and later they
say, ‘he’s totally out of his mind!’ But I don’t
give a damn about them.
After our conversation, someone will say
something like that about you, too.

And I think about many things! About death,
war, fucking, what I want to buy for my daughter, or if she should learn Chinese… Now
I’m thinking a lot about what car I should
buy – a car of my dreams or a practical one?
And when I have a period of detoxication or
decent conduct, when I don’t use any substances to slow down, my brain is running
wild. On one hand, it’s troublesome, but
on the other hand, when that stream falls
and I come up with another idea, and make
a step further in my artistic development…!
It would be great if it went hand in hand with
economic benefits.
Where are you going in your artistic
development?

I’m afraid of some topics because, you now…
When you look at the evil, the evil begins to
look at you. But I’m coming back to my interests from ‘Dziewczyna z szafy’. So: parallel
universes, other beings.
How are you going to depict it?

I won’t tell now how I’d like to depict it. I also
want to make a comedy that will be silly and
fun, to wind down and take a break. I have
chill-out projects.
Don’t you want to come back to…

… To off? Well, I’ve already come back or I’m
on my way back.
It’s a question about compromises. Is
it possible to remain autonomous in
professional cinema?

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA
dla Cafe Kulturalna w Warszawie (www.kulturalna.pl)
za udostępnienie wnętrz na potrzeby sesji zdjęciowej

Resources in OFF were really scarce, so I carried out smaller projects. In mainstream cinema, you have instruments which allow you to
broaden the reach, so I’m willing to compromise – of course provided that it doesn’t mean
rotten or exhausting compromises. I don’t
want to feel violated. I don’t want to explain
myself later and speak what films I used to
make, because it might be traumatic.
But are you assertive enough to handle it
or do you get ‘violated’ from time to time?

I’m becoming a worse person. On the principle that if they ‘fuck with you’, you begin
to ‘fuck with them’, too. If someone attacks
you, you get more tense and ready for a confrontation. It’s not cool to be a dick. When
you become ruthless, you think, ‘they did
that to me, too, I don’t care, I’ll keep on doing this.’ And you begin to be like a tank.
There’s still an inner conflict between good
and evil, or between being an artist and
doing these small things or doing bigger
things. But then you get on a certain level
of debasement, negotiate, etc… To dig up
some topics, you have to mix with someone.
And here’s a question: are you interested in
mixing with people who make decisions or
are knowledgeable about something and, if
you’re interested, have to drink vodka with
them or get laid.
Should I worry about you, Bodo?

Don’t worry about me, I’m a warrior. Of
many faces. And to be like that, you need to
talk with yourself a lot. To know what price
you’re ready to pay.
I remember a moment in your artistic life
when your co-workers were absolutely
stunned and said that finally they’d met
someone who knows how to thank, write
thought-provoking emails to the crew,
describe his vision of film in a funny way.
These people were very impressed by you.
I hope you will never lose it, whichever
path you choose.

I know what you mean and I’m trying not
to lose it, but we can’t help it sometimes.
Sometimes you don’t feel like ‘writing to
anyone,’ there’s no rule. I’m becoming a worse and worse person, because my knowledge
and experience disillusion me. On the other
hand, it’s good. And it’s entirely up to you
whether you’d like to be blissfully ignorant
of it, dependent on people around you, or
you want to be an individual who has left the
matrix he lived in and realises that it’s not
great, but tries to handle it. I’d rather know
a terrible truth than live in a matrix.
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Z W IER Z Y N Ą

W CZASACH, W KTÓRYCH JESZCZE NIE ZNANO SŁOWA „SELFIE”,
OBOWIĄZKOWYM PUNKTEM POBYTU NA ZAKOPIAŃSKICH
KRUPÓWKACH BYŁO ZDJĘCIE Z MISIEM, A RACZEJ Z OSOBĄ
PRZEBRANĄ ZA TATRZAŃSKIEGO NIEDŹWIEDZIA. JAKIŚ CZAS
POTEM POJAWIŁ SIĘ „GÓRAL” Z OWIECZKĄ NA RAMIONACH.
TEKST I ZDJĘCIA Piotr Jaźwiński

T

o, co znaliśmy z Zakopanego, stało się
światowym trendem w turystyce. Do
tego stopnia, że swoje zaniepokojenie
wyrażają znane i cenione organizacje, zajmujące się ochroną dzikich zwierząt. Z raportu organizacji World Animal Protection,
dotyczącego zwierząt Amazonii, wynika,
że w ciągu ostatnich trzech lat nastąpił
trzykrotny wzrost liczby „selfie” z dzikimi zwierzętami, opublikowanych na platformie Instagram. Ponad 40 procent tych
zdjęć, zgodnie z analizą WAP, można uznać
za szkodliwe dla fotografowanych zwierząt.
Najczęściej fotografowanym amazońskim
zwierzęciem są leniwce - większość z nich,
po tym, jak są wyławiane z dżungli i oferowane turystom do selfie, nie przeżywa nawet

SELFIE Z DZIKĄ ZWIERZYNĄ

pół roku. Z badań WAP wynika, że 20 proc.
selfie ze zwierzętami z Ameryki Łacińskiej
dotyczy przedstawicieli gatunków zagrożonych, a w 60 proc. zwierzęta widoczne na
tych zdjęciach są chronione przepisami prawa międzynarodowego.
Fascynacja światem dzikich zwierząt
towarzyszy człowiekowi od zarania. Jej
współczesny w ymiar – czyli ogród zoologiczny – przestał podglądaczom w ystarczać. Chcemy być bliżej, coraz bliżej
i jeszcze bliżej, nie tylko zobaczyć, ale też
poczuć zapach, dotknąć. Dziką zwierzynę podglądaliśmy z myśliwskich ambon.
Teraz te ambony „dostały” cztery koła.
W Afryce mobilne ambony – małe busy,
landcr uiser y, ciężarówk i z ot war t y mi

dachami – zobaczycie w każdym afrykańskim parku narodowym. Nawet wtedy, gdy
wydaje się, że tylko Wy w waszym pojeździe
macie wyjątkową okazję samotnego przyglądania się dzikiej zwierzynie. Tak było
w Nakuru, gdy tuż przed zachodem słońca natknęliśmy się na stado lwów. Nim się
obejrzeliśmy, obok naszej ciężarówki stało
już kilka innych „mobilnych ambon” z podglądaczami. Równie groteskowo wyglądało
oglądanie pary gepardów z młodymi w kraterze Ngorongoro. Do miejsca, gdzie były
gepardy, zjechało się z całego parku prawie
20 samochodów.
Nic też dziwnego, że, jak piszą autorzy
raportu WAP, 94 proc. agencji turystycznych
w Brazylii i Peru zachęca swoich klientów

i ma w swojej ofercie obowiązkowy punkt
programu: zdjęcie z dziką zwierzyną. Cóż,
pecunia non olet. Tego trendu nie da się powstrzymać, wraz z rozwojem turystyki będzie się on nasilał. No bo ile razy można zwiedzać zabytki? Dajcie nam coś fajnego! Może
być spacer z nosorożcem? No jasne! Rzecz
w tym, by odbywało się to z jak najmniejszą
krzywdą dla zwierząt.
W Ziwa Rhino Sanctuary moża przespacerować się z Obamą. Nosorożcem Obamą.
Jego matka pochodzi z USA, a ojciec z Kenii.
Narodziny były dla miejscowych wielkim,
bardzo wyczekiwanym świętem. Przyszedł
na świat prawie 8 lat temu – 24 czerwca 2009
r. – i jest pierwszym urodzonym w Ugandzie
osobnikiem od czasu całkowitego ich
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wytępienia. Właśnie minęło 10 lat istnienia
tej placówki, jej głównym celem jest odbudowa populacji nosorożców w Ugandzie. Jakieś
35 lat temu te wielkie zwierzęta, jedne z najszybszych na sawannie, całkowicie wyginęły. A to na skutek wojen domowych, które
rozpętał szalony Idi Amin. W tym nietypowym rezerwacie żyje w tej chwili 15 nosorożców. Mogą egzystować dzięki dotacjom i biletom wstępu na krótki spacer wśród stada.
Ale największą atrakcją Ugandy są górskie
goryle, żyjące także w Rwandzie i Kongo, właśnie te, unieśmiertelnione przez Diane Fossey
i film „Goryle we mgle”. Dotarcie do nich nie
jest łatwe, bo to co najmniej kilkugodzinny
trekking w dziewiczej dżungli i - co ważniejsze – spory koszt. Bilet wstępu do parku narodowego Nieprzenikniony Las Bwindi to
wydatek 600 dolarów amerykańskich, a do
tego dochodzą napiwki dla przewodników
i tragarzy. Dla wielu miejscowych napiwki
z „tragarzowania” (20-25 dolarów) to jedyne źródło utrzymania. Do wynajmowania
tragarzy zachęca też dyrekcja parku. To element strategii powstrzymywania tubylców
przed kłusowaniem na goryle i budowania
w ich świadomości prostego mechanizmu:
„im więcej goryli w lesie, tym więcej turystów, tym więcej pieniędzy i tym lepsze życie w wiosce”. Właśnie dlatego wędrówka do
stada goryli jest tak droga.
Spacer y wśród lub z dzikimi zwie rzęta m i są najczęściej orga n i zowane
w pr y watnych rezer watach, zarządzanych przez różne fundacje, dla których
stanowi to źródło dodatkowego dochodu.
Tak jest np. w przypadku fundacji Lion
Encounter, działającej w Victoria Falls
w Zimbabwe. Zajmuje się ona opieką nad
lwimi sierotami, a w celach dochodowych
organizuje spacery z młodymi osobnikami. Grupa nie może liczyć więcej niż 10
osób, jedynie przewodnik jest uzbrojony
w karabin - taki pamiętający chyba czasy
Livingstone’a. Na spacery wychodzą młode lwy, od małego wychowywane w obecności ludzi. Gdy mają półtora roku, przestają być już wyprowadzane do turystów.
Rozpoczyna się żmudny proces introdukcji zwierząt do ich naturalnego środowiska. Przy tej okazji pojawiają się zarzuty,
że lwy z tego typu rezerwatów - ze względu na to, że nie są w stanie adoptować się
w dzikim środowisku – są przeznaczane
do odstrzału dla majętnych myśliwych.
Ale o takich rzeczach, w chwili gdy wielki kot ociera się o twoje nogi, wcale się
nie myśli.

ENGLISH

A SELFIE WITH WILD ANIMALS
At a time when the word ‘selfie’ wasn’t known,
a photo with a bear or a person dressed up as
a Tatra bear was a must on Krupówki in Zakopane.
Some time later, a ‘highlander’ with a sheep in his
arms was all the rage.

What we know from Zakopane has recently become a global tourism trend and developed to the extent that renowned and
respected wild animal protection organisations express their concern. In its report
on animals in Amazonia, World Animal
Protection states that within the last three
years, the number of ‘selfies’ taken with
wild animals and posted on Instagram has
increased three times. Over 40 percent of
those pictures, according to WAP’s analysis, can be considered to be harmful to
animals. The most photographed Amazon
animal is the threetoed sloth – most of
which don’t survive even half a year after
they are taken from the jungle and offered
for selfie pictures to tourists. According to

SELFIE Z DZIKĄ ZWIERZYNĄ

C H C E M Y BYĆ B L I Ż E J,
COR A Z BLIŻEJ I J ESZCZE
B L I Ż E J, N I E T Y L KO
Z O B AC Z YĆ , A L E T E Ż
P O C Z U Ć Z A PAC H , D O T K N ĄĆ .

WAP’s studies, 20 percent of selfies with animals from

Latin America are taken with endangered species,
whilst 60 percent of the animals concerned are protected under international law.
Humans have been fascinated by wild animals since the dawn of time. The contemporary form of this
fascination – that is the zoo – is no longer sufficient.
We want to get closer and closer, not only see, but also
smell and touch. We used to observe wild animals from
hunting tree stands. Now, these stands got four wheels.
In Africa, you’ll find mobile stands – small buses, land
cruisers, open top trucks – in every national park. They
are everywhere even when it seems that you’re the
only one in the vehicle who has a unique opportunity
to watch wild animals. It happened so in Nakuru, where we encountered a pride of lions just before sunset.
Before we knew it, our truck was surrounded by several other ‘mobile stands’ with observers. Another grotesque sight was a couple of cheetahs with their cubs in
the Ngorongoro Crater. Almost 20 cars from across the
park gathered to watch them.
And it’s no surprise that, as WAP reports, 94 percent of tourist agencies in Brasil and Peru offer photos
with wild animals as a must and encourage their clients
to that activity. Well, pecunia non olet. This trend can’t
be stopped and it will continue to grow with the development of tourism. How many times can you go sightseeing after all? Give us something cool! Perhaps a walk
with a rhino? Sure! The thing is that such attractions shouldn’t do harm to animals.

The Ziwa Rhino Sanctuary offers walks with Obama.
Obama, the rhino. His mother is from the US, and his
father is from Kenya. His birth was a huge, awaited event
for the locals. He was born almost 8 years ago – on 24
June 2009 – and he’s the first rhino born in Uganda since
their extinction. The organisation aiming at re-introducing the rhino population in Uganda has just celebrated
its 10th anniversary. About 35 years ago, those large
animals, one of the fastest animals in savannas, became
extinct as a result of civil wars started by mad Idi Amin.
This unusual sanctuary is now home to 15 rhinos. They
can exist thanks to donations and entrance tickets for
a short walk among animals.
But the greatest attraction in Uganda are mountain gorillas, which also occur in Rwanda and Kongo
– those immortalized by Diane Fossey in ‘Gorillas in
the Mist: The Story of Dian Fossey’. It’s not easy to find
them as it requires a few hours of hiking in the untamed jungle and – what is more important – incurring
considerable costs. An entrance ticket to the Bwindi
Impenetrable National Park is USD 600, and you also
need to tip guides and carriers. For many locals, tips for
‘luggage carrying’ (USD 20–25) are the only source of
income. Hikers are also encouraged to hire carriers by
the management of the park. This is an element of strategy aimed at preventing locals from poaching gorillas
and developing a simple mechanism in their mind: ‘The
more gorillas in the forest, the more tourists, the more
money, and the better life in the village.’ That’s why walking to a crew of gorillas is so expensive.
Walks among or with wild animals are most popular in private sanctuaries managed by various foundations, where they constitute an additional source of
income. It is so with, for example, the Lion Encounter
foundation operating in Victoria Falls in Zimbabwe. It
takes care of lion orphans and organises walks with little lions for profitmaking purposes. Groups are composed of up to 10 people, and only the guide carries a gun
– which might date back to Livingstone’s times. Little
lions brought up among people are walked around.
When they are one and a half years old, they are no
longer taken to tourists. Instead, they’re introduced to
their natural habitat, which is often a tedious process.
Some people claim that lions brought up in such sanctuaries are intended for hunting by well-to-do hunters as they are unable to adopt in the wild. But you
don’t have such thoughts when a big cat is rubbing
against your leg, do you?
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T
P O C Z U J SI Ę
JA K U SI E B I E –
W SA MYM S E RC U
GDA Ń S K A
JUŻ NIEBAWEM W HISTORYCZNYM SĄSIEDZTWIE
GDAŃSKIEJ FONTANNY NEPTUNA I DWORU
ARTUSA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ ROZPOCZNIE
IBB HOTEL DŁUGI TARG, ŁĄCZĄCY W SOBIE
UNIKALNĄ LOKALIZACJĘ „Z DUSZĄ” ORAZ
WYJĄTKOWE PODEJŚCIE DO OBSŁUGI GOŚCI.
TEKST Paweł Durkiewicz

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

rzy przylegające do siebie kamienice przy Długim
Targu połączone z nową zabudową od strony ulicy
Mieszczańskiej. W środku 89 pokoi urządzonych
w nowoczesnym, praktycznym i wygodnym, nieco skandynawskim stylu. Trudno wyobrazić sobie lepszy punkt
startowy do odkrywania uroków ponad 1000-letniego
Gdańska. Na takie warunki będą mogli liczyć goście IBB
Hotel Długi Targ, zaprojektowanego z myślą o wszystkich tych, którzy chcą mieć swoją przytulną enklawę
komfortu w samym sercu Głównego Miasta.
- Gdy Pani Dyrektor kompletowała kadrę menedżerską, każdemu z nas zostało postawione pytanie o to,
jakimi jesteśmy gospodarzami we własnych domach –
opowiada Maciej Hewelt, kierownik sprzedaży i marketingu w IBB Hotel Długi Targ. – Dostaliśmy zadanie, aby
naszą gościnność z własnych domów przenieść na grunt
nowopowstającego hotelu. Pomimo tego, że hotel Długi
Targ jest częścią międzynarodowej sieci IBB, otrzymaliśmy bardzo dużo swobody w kształtowaniu charakteru
tego miejsca, co zaowocowało wieloma nowatorskimi
pomysłami, które będą mieli okazję poznać nasi goście.
Ta otwartość na nasze uwagi sprawiła, że w powstawanie
hotelu wkładamy dużo serca i traktujemy to bardzo osobiście. Zależy nam, aby każdego z naszych gości poznać i zapewnić jak najbardziej spersonalizowaną obsługę, zgodną
z indywidualnymi preferencjami. Co lubi zastać w pokoju? Jaką preferuje kawę? Co chciałby zwiedzić w Gdańsku? Chcemy to wiedzieć i pomóc najlepiej jak potrafimy.
Do dziedzictwa starego Gdańska nawiązywać będzie wystrój hotelu, w którym charakterystycznym motywem będą grafitowo-bursztynowe mozaiki. W jednej
z kamienic przy Długim Targu projektanci zachowali
też zabytkowe okno - eksponat odnaleziony w czasie
prac archeologicznych wykonanych przed rozpoczęciem budowy hotelu.

IBB DŁUGI TARG HOTEL
/ RESTAURACJA 5 PIĘTRO

ul. Długi Targ 14-16, 80-828 Gdańsk
www.hoteldlugitarg.pl
e-mail: info@hoteldlugitarg.pl
telefon: +48 (58) 717 87 00

Co ważne, goście z różnych stron świata
będą mogli liczyć na fachową pomoc i poradę w kwestii poznawania atrakcji miasta. – W tym celu prowadzimy już zaawansowane rozmowy na temat współpracy
z miejskimi instytucjami turystycznymi,
kulturalnymi, rozrywkowymi i sportowymi. Chcemy, by nasi goście mieli na
wyciągnięcie ręki całą turystyczno-kulturalną ofertę Gdańska. Nie bez znaczenia
będzie fakt, że duża część naszego zespołu pochodzi z Trójmiasta. Chcemy wykorzystać naszą wiedzę jako mieszkańców,
by dawać gościom praktyczne i przydatne
wskazówki, których nie znajdą w żadnym
przewodniku turystycznym – podkreśla
Maciej Hewelt.
Wizytówką IBB Hotel Długi Targ dla
mieszkańców Trójmiasta ma być restau-
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racja „Piąte Piętro”, zgodnie z nazwą ulokowana na najwyższej kondygnacji kamienic przy Długim Targu. Z jej okien będzie
rozciągał się wspaniały widok na okoliczne
kamieniczki oraz najpiękniejsze zabytki,
Ratusz Głównego Miasta, Bazylikę Mariacką, czy Biskupią Górkę. W autorskim menu
szefa kuchni Grzegorza Wiciaka znajdzie
się szereg propozycji z kulinarnych szkół
Polski i świata, a siłą lokalu ma być świeżość składników, przystępne ceny i sezonowość oferowanych dań. Menu będzie
zmieniało się regularnie co trzy miesiące
i towarzyszyć mu będzie bogata karta win,
które będzie można zamówić do posiłku,
jak również kupić w butelce na wynos z około 30-procentową zniżką.
Otwarcie hotelu IBB długi Targ nastąpi do
końca pierwszego kwartału bieżącego roku.

32–33

MIEJSCA / PLACES

ENGLISH

MAKE YOURSELF AT HOME IN THE
HEART OF GDAŃSK
IBB Hotel Długi Targ, blending a unique location

‘with a soul’ and exceptional customer service, will
soon be opened in the historical neighbourhood of
Neptune’s Fountain and Artus Court.

Three adjacent historical houses on Długi
Targ Street, linked to modern buildings on
Mieszczańska Street. Inside, 89 rooms decorated in a modern, practical, comfortable
and a bit Scandinavian style. It’s hard to
imagine a better starting place for exploring over 1000-year-old Gdańsk. IBB Hotel
Długi Targ is designed for those who are after a cosy haven of comfort and tranquillity
in the heart of the Main Town.
‘To choose the management, the Director
asked us what managers we are at home,’ says
Maciej Hewelt, Sales and Marketing Manager
in IBB Hotel Długi Targ. ‘Our task is to show
such hospitality to the guests of the new hotel as we do at our home. Even though the
hotel is a part of the international IBB chain,
we had a lot of freedom in creating the atmosphere of the place. This resulted in plenty
of innovative ideas and solutions, which our
guests will be able to enjoy. Such openness
to our remarks has made us very involved
in the development of the hotel and we treat

it very personally. It’s very important to us
to meet every guest in person and provide
them with tailor-made services, in line with
their individual preferences. What do they
like to have in the room? What coffee do
they prefer? What would they like to see in
Gdańsk? We want to know that and help our
guests as best as we can.
The decor of the hotel, whose characteristic theme will be graphite and am-

ber mosaic tiles, will refer to the history
of Gdańsk. In one of the houses on Długi
Targ Street, the designers have kept a historical window – an exhibit found during
archaeological works carried out prior to
the hotel construction.
What’s important, guests from various
parts of the world will be offered assistance
and advice relating to the tourist attractions
in the city. ‘To this end, we’ve been conducting negotiations on cooperation with local
tourist, cultural, entertainment and sport
organisations. We want our guests to have
at their disposal a wide array of tourist and
cultural activities in Gdańsk. A large part
of our team is from Tricity. We may benefit
from their knowledge of the city to provide
our guests with practical and useful tips,
which they won’t find in any guidebook,’
says Maciej Hewelt.
The ‘Piąte Piętro’ restaurant is going to
be the hotel’s showcase for Tricity inhabitants. As its name suggests, the restaurant
is located on the top floor of the houses on
Długi Targ Street. It will have splendid
views of neighbouring historical houses
and sites, such as the Main Town Hall, St
Mary's Church, or Biskupia Górka. The author’s menu of chef Grzegorz Wiciak will
comprise a number of dishes found in Polish and foreign cuisines. The restaurant’s
strong points will be the use of fresh ingredients, attractive prices and seasonal dishes. The menu will be changed regularly,
every three months, and it will be accompanied by a wide selection of wines, which
you can drink on the spot or buy in a bottle
to take away with a discount of about 30%.
IBB Długi Targ Hotel is to be opened by
the end of the first quarter of this year.
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W Y S TA R C Z Y S I Ę
U Ś M I E C H N ĄĆ I …
Niestety z naszym uśmiechem czasem różnie bywa.
Dobrze, jeżeli Matka Natura obdarzyła nas pięknym,
zdrowym uzębieniem. Gorzej, jeżeli nie mamy czym
się pochwalić i zamiast uśmiechu wychodzi dziwny,
tłumiony grymas na twarzy. Jakie są możliwości na
zmianę takiego stanu rzeczy? I czy sztuczne zęby
muszą wyglądać na sztuczne?

Lek. stom lic. techn. dent. K. Kruszyński: Tak, zgadzam się z panem. Z uśmiechem łatwiej idzie się przez
życie, a i innym łatwiej z nami. Na szczęście mam bardzo
dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy chcieliby się
cieszyć pełnym, niczym nie skrępowanym uśmiechem,
a przez brzydkie zęby lub ich brak niestety nie mogą.
Obecnie lekarze dentyści dysponują technologiami
i materiałami, dzięki którym po leczeniu protetycznym
często sami muszą zerknąć do dokumentacji pacjenta,
aby upewnić się, co jest sztuczne, a co naturalne. Bywa, że
i pacjenci z czasem zapominają o tym, że mają jakieś uzupełnienie protetyczne, tak jakby zawsze z nim żyli. Jest to
możliwe dzięki właściwościom stosowanych materiałów
protetycznych i tendencjom w rozwoju mojej branży.
Jakie to tendencje?

Przede wszystkim dąży się do możliwie idealnego naśladowania struktur tkanek występujących w naszym organizmie. Materiały używane w stomatologii muszą nie
tylko w sposób naturalny i nie do odróżnienia naśladować
naturę. Są one także biokompatybilne, odporne na czynniki chemiczne i niezwykle wytrzymałe mechanicznie,
ponieważ pracują w warunkach ekstremalnych, narażone
na działania kwasów organicznych i olbrzymie, powtarzające się przeciążenia przy czynności żucia w jamie ustnej.
Czy to znaczy, że jeżeli chciałbym zrobić
sobie jaśniejsze zęby, poprawić ich kształt i je
wyprostować, czy nawet wstawić brakujący ząb, to
wystarczy przyjść np. do Pańskiego gabinetu i wyjdę
z niego z pięknymi zębami i nie będzie śladu, że są to
zęby „robione” nienaturalne? Dlatego, bo posiada Pan
w gabinecie materiały i technologie, o których Pan
wspomniał?

WYSTARCZY SIĘ UŚMIECHNĄĆ I WSZYSTKO WOKÓŁ
SIĘ ZMIENIA. NIEBO NAD NAMI SIĘ ROZCHMURZA,
LUDZIE JAKBY BARDZIEJ PRZYJAŹNI, ŻYCZLIWI,
A I ROBOTA W PRACY DOBRZE IDZIE. JEDNYM
ZDANIEM: LEPIEJ STĄPA SIĘ PO ZIEMI.
TEKST Lek. Stom. Krzysztof Kruszyński

ZDJĘCIA mat. prasowe

Tak, jest to możliwe. Mamy do wyboru szeroką gamę
wspaniałych rozwiązań protetycznych: licówki, korony
pełnoceramiczne, implanty, itd. Jednak to jeszcze nie
wszystko. Aby uzyskać pożądany efekt, gabinet dentystyczny powinien być interdyscyplinarny.
Co to znaczy?

Mam na myśli to, że do uzyskania możliwie najlepszych
efektów w leczeniu wymagana jest współpraca stomatologów specjalizujących się w określonych dziedzinach.
Bo endodonta „przeleczy” zęby, ortodonta je wyprostuje

LABORATORIUM
PIĘKNEGO UŚMIECHU

W Y S TA R C Z Y S I Ę U Ś M I E C H N Ą Ć I …

tel. 17 85 28 494
Rzeszów, ul. Rejtana 31c
www.lpustomatologia.pl

i uszereguje, chirurg wszczepi implant
i oczyści pole protezowe, a lekarz protetyk
zadba o część protetyczną. A już idealną sytuacją jest, gdy przy gabinecie jest
zaawansowane technologicznie laboratorium techniki dentystycznej, dzięki czemu
można na bieżąco, pod dyktando pacjenta
i lekarza dokonywać wszelkich korekt i wydatnie skrócić czas leczenia.
Muszę powiedzieć, że brzmi to tak dobrze,
że aż nieprawdopodobnie.

Powiem więcej. Obecnie naszym pacjentom
nie wystarcza już mieć tylko ładne i funkcjonalne zęby. Coraz częściej wykonujemy
licówki czy korony pełnoceramiczne, realizując marzenie danej osoby o „idealnym”
uśmiechu. Wcześniej oczekiwano jasnych
zębów w kolorze występującym w naturze.
Teraz coraz częściej zaskakuje mnie prośba
o kolor „super jasny” bo ten czy inny aktor,
aktorka, celebryta z takimi zębami tak
świetnie wygląda, że i inni chcą tak wyglądać. I gdy wcześniej miałem bardzo poważne
wątpliwości, czy realizować te oczekiwania,
bo przecież wydaje się, że lekarz powinienem odwieść pacjenta od takich pomysłów,
to okazuje się, że bardzo często pacjenci
mają słuszną koncepcję na swój wygląd, a jej
realizacja przez dobrego specjalistę czyni
ich szczęśliwymi. Czasy się zmieniają i musimy nadążać za tymi zmianami. Jednak idąc
na kompromis, w tego typu sytuacji lekarz
musi być bardzo czujny, bo jest tu bardzo wąska granica między pięknem a tandetą.
Chyba się wybiorę do Pana w charakterze
pacjenta.

Zapraszam.
ENGLISH

IT’S ENOUGH TO SMILE AND…
It’s enough to smile and everything around
changes. The cloudy sky above us clears, people
seem kinder and more friendly, and our work
appears to be easier than usual. In a nutshell –
life becomes more pleasant.

Unfortunately, our smile is not always
particularly pretty. It’s great if Mother Nature
vested us with a beautiful set of healthy
teeth. But things get somewhat problematic
if we don’t have anything to boast about,
and instead of a wide smile, we make some
weird, uncomfortable grimace. What can we
do to change the situation? And do false
teeth always have to look artificial?

Krzysztof Kruszyński, Doctor of Dental
Medicine and Dental Technologist: Yes,
I absolutely agree with what you said at the
beginning. With a smile, it’s easier for us to

walk through life, and other people find it
easier to walk with us. Fortunately, we have
some very good news for everyone who would
like to enjoy a bright and comfortable smile,
but can’t due to their bad teeth or lack of teeth altogether. Nowadays, dentists make use
of such technologies and materials that they
sometimes need to consult patients’ medical
records to confirm which part of their dentition is artificial and which part is natural.
Not infrequently, as the time goes by, patients
themselves forget about their prosthetic filling, feeling as if they had always had it. It’s
possible thanks to the features of the applied
prosthetic materials and the trends prevalent
in the development of my branch.
What kind of trends?
First and foremost, we should strive for as accurate reproduction of the tissue structures found
in our body as possible. Materials used in dentistry have to imitate nature in an unforced and
untraceable way. But not only that. They are also
bio-compatible, immune to chemical factors
and mechanically resistant, since they function
under extreme conditions, such as exposure to
organic acids and repeated chewing that constitutes a huge burden for our oral cavity.
Does it mean that if I wanted to whiten
my teeth, correct their shape, straighten
them, or even replace them, all I would
have to do is go to your consulting room,
for example? Would I leave it with a set
of beautiful teeth that show no sign
of artificiality and unnaturalness? Is
it because you have the materials and
technologies you’ve mentioned?
Yes, such scenario is possible. We have a wide
array of truly wonderful prosthetic solutions at
our disposal, such as veneers, crowns, all-ceramic implants, etc. But that’s not all. To achieve
the desired effect, a dentist’s consulting room
should be interdisciplinary.
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What does it mean?
What I mean is that to achieve the best effects
when it comes to treatment we need to cooperate with different dentists specializing in specific
fields. Because an endodontist will cure the teeth, an orthodontist will straighten and arrange
them, a surgeon will insert an implant and clean
the prosthetic area, whereas a prosthetist will
take care of the prosthetic part. And the ideal
situation would be if right next to the consulting room was an advanced laboratory of dental
technology, thanks to which you would be able
to introduce instant corrections to the patient’s
and the doctor’s dictation, as well as considerably
shorten the time needed for the treatment.
I must say that it sounds almost too good
to be true.
And there’s even more to it. Nowadays, our
clients do not settle only for pretty and functional teeth. More and more often, we make
veneers or all-ceramic crowns to realize patients’ dream about a “perfect” smile. In the
past, patients expected white teeth in a natural shade. To my surprise, however, now
I often receive requests for “extremely white
teeth”, because patients want to look like this
or that actor, actress or celebrity who has beautiful and stunningly white teeth. And whereas at first I had some very serious doubts
whether I should accede to such requests, since, after all, it would seem that a doctor’s role
is to discourage their patients from carrying
out such ideas, it has turned out that patients
often have the correct concept for their appearance, and its realization with the help of an
accomplished specialist makes them happy.
Times change and we need to keep up with
them. But still, in such situations dentists
need to remain very careful, because there’s
a very thin line between beauty and kitsch.
I think I’ll make an appointment with you.
You’re welcome to do so.
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CYGAN I REKIN
BAJKA Z MORAŁEM
DAWNO, DAWNO TEMU, GDZIEŚ POD KONIEC LAT
OSIEMDZIESIĄTYCH POPRZEDNIEGO STULECIA, KIEDY
KOMUNA DOGORYWAŁA, A OKRĄGŁY STÓŁ CZEKAŁ
JUŻ GOTOWY U STOŁECZNYCH RZEMIEŚLNIKÓW, MAŁY
CHŁOPIEC SZEDŁ OLSZTYŃSKĄ STARÓWKĄ.

RAFAŁ
RUTKOWSKI
Aktor, dyrektor artystyczny „Teatru Montownia”.
Specjalista od kultowych one-man show i standup Komedy. Zawsze uważał że jego fach jest
niepoważny, dlatego z wielkim szacunkiem odnosi
się do grabarzy i tych, którzy pilnujących gablot
w muzeach. Sam uchodzi raczej za lekkoducha,
o czym dobitnie przypominają mu wizyty w urzędzie
skarbowym. Słowem pisanym para się rzadko, ale za
to długodystansowo.

S

zedł wesoło, liżąc ogromne lody z automatu. A musiał się uwijać z tymi lodami
nieboraczek, albowiem lipcowe słońce,
zatrzymane 450 lat wcześniej przez Kopernika, grzało nielicho! Chłopczyk o mały włos
nie dostał zeza - tak intensywnie wpatrywał
się w znikający lodowy przysmak - a jego mlaskanie i siorbanie słyszeli zapewne uśpieni
w Giewoncie rycerze! Wtem chłopiec stanął
jak zahipnotyzowany, a jego oczy stały się
wielkie jak winylowe płyty Papa Dance. Zobaczył przed sobą obraz zaiste przepiękny
i przerażający jednocześnie. Oto na błękitnej panoramie oceanu, wielki rekin ludojad
trzymał w krwiożerczej paszczy przerażonego płetwonurka. Chłopiec wpatrywał się
oszołomiony, a lody spływały mu po ręku jak
krew z ofiary drapieżnika. Dopiero po chwili
zauważył napis: „Nie przegap okazji! Już za tydzień przyjdź i zobacz najprawdziwsze potwory z głębin! Stań oko w oko z władcą oceanów!

Rekiny na żywo! Rynek Starego Miasta. Emeryci i dzieci zniżka”. „Muszę to koniecznie
zobaczyć!” - krzyknął chłopiec i pognał do
chatki swojej babci, u której spędzał wakacje.
Dni dłużyły się niemiłosiernie. W oczekiwaniu na rekiny, chłopiec dla zabicia czasu
grał na lutni, ponieważ smartfonów jeszcze
nie wynaleziono. Dręczyła go niecierpliwość
i biegunka, albowiem lody które jadł ostatnio,
okazały się przeterminowane. Prawdopodobnie ajent, u którego stał automat, zawarł pakt
z Sanepidem i za pomocą przekupstwa załatwił
sobie odpowiednie pieczęcie i glejty. Nocami
chłopiec śnił o zamorskich aquaparkach i akwariach, w których - jak głosiła legenda - można
było zobaczyć morskie cuda i dziwy. „Jakie
to szczęście, że teraz ja będę mógł to wszystko
zobaczyć!” - pomyślał, słysząc chrapanie babci.
Minął tydzień i chłopak z ulotką w ręku
stawił się na Rynku Starego Miasta w Olsztynie. Jakież było jego zdziwienie, gdy zamiast
Aquaparku zobaczył stary, wypłowiały namiot harcerski. Obok stał mały fiat oklejony
plakatami z rekinem, a na nim tabliczka:
„Rekiny - kasa. Bilet zakupiony nie podlega
zwrotowi”. W fiacie siedział Cygan ze złotym
zębem i sprzedawał bilety. „Poproszę ulgowy” -powiedział chłopiec. „Prosię bardzio”
- odrzekł tajemniczo Cygan z zamorskim
akcentem. Chłopiec podziękował i wszedł
do namiotu. W środku było duszno i ciemno.
Z głośników cichutko sączyło się disco-polo.
Cztery rzędy plastikowych krzeseł turystycznych czekały na widzów. Chłopiec usiadł
w pierwszym rzędzie i czekał. Nie było sceny
ani kurtyny, tylko plandeka pomalowana na
niebiesko. Kiedy widownia zapełniła się do
połowy, wszedł Cygan, wziął mikrofon i rzekł
z zamorskim akcentem: „Sianowni Pańśtwo,
psipominam, że biletów nie zwracami i prosie nie robić zdjęć… pliz dont mejk foto łiw
flesz”… Po czym odsłonił plandekę. Z głośników popłynął słynny motyw z filmu „Szczę-
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ki”. Oczom chłopca ukazało się półtorametrowe akwarium z mętną wodą, a w nim dwa
mini-rekinki, prawdopodobnie dalecy krewni wujka ludojada. Rekinki patrzyły na oszołomionych widzów, a widzowie patrzyli na
nie. Nastała przejmująca cisza. W powietrzu
dało się wyczuć napięcie. Chłopiec spoglądał to na ulotkę z ludojadem, to na akwarium
przed nim. Nagle jakaś białogłowa z drugiego
rzędu wyszeptała: „To chyba, kurwa, jakiś
żart?”. Cygan, mając wysoki iloraz inteligencji emocjonalnej, wyczuł dyskomfort widowni, więc po chwili wykrzyknął: „Lejdis
end dżentelmen, dziękujemy bardzio, nie
ma źwlotów biletów i zaplasiamy zia miesiąc
na niebeźpiećne pająki!”. Zasłonił plandekę,
stuknął obcasami i zniknął z pieniędzmi.
Rozczarowany chłopiec wrócił do domu,
zagrał smętnie na lutni i zapłakał nad swoją naiwnością. Zgorzkniały wyjechał po kilku latach
do Irlandii, gdzie zaczął pracę na budowie, po
czym popadł w alkoholizm i słuch o nim zaginął.
Cygan zaś, zdobyte na przekręcie z rekinami pieniądze, zainwestował w fabrykę
zniczy i znalazł się na dwudziestym miejscu
na liście najbogatszych we „Wprost”. Żyje
szczęśliwie z żoną i piętnaściorgiem dzieci
pod Łowiczem.
Morał. Nigdy nie ufaj outdoorowej reklamie zaczynającej się od słów „Nie przegap
okazji”, bo możesz tego gorzko pożałować.
ENGLISH

A GYPSY AND A SHARK.
A MORAL STORY
Once upon a time, at the end of the eighties of
the last century, when communism in Poland was
coming to an end and the round table was waiting
at a craftsman workshop, a little boy was walking
through the Old Town in Olsztyn.

He was walking joyfully and eating a big icecream cone from an ice-cream machine.
The poor boy had to hurry because the
July sun, stopped by Copernicus 450 years
before, was scorching hot! He almost went
cross-eyed – so fixedly was he staring at the
disappearing icy delight – and his smacking
and slurping was probably heard by sleeping knights in Giewont! All of a sudden, he
froze in his tracks, and his eyes turned big
like Papa Dance vinyls. Before his eyes he
saw a fascinating and frightening picture.
On the surface of the sky-blue ocean, a huge
man-eating shark was holding a terrified
diver in its mouth. The boy was staring at it,
frightened, and the ice-cream was melting
and running down his hand like the blood of
the victim. Only after a while did he see an inscription reading: ‘Don’t miss your chance!
Visit us next week to see the real monsters
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from the depths of the ocean! Be face to face
with the king of the ocean! Sharks live! The
Old Town Market Place. Special discounts
for pensioners and children.’ ‘I must see it!’
he shouted and ran to his grandma’s cottage,
where he was spending the summer.
Days dragged on. To while away the time
while waiting for the show, he was playing the
lute because smartphones hadn’t been invented yet. He suffered from impatience and diarrhoea. The ice-cream he had eaten turned out to
be past its expiration date. The franchisee who
was the owner of the icecream machine probably made a deal with the Health Inspection and
bribed the inspector to get relevant stamps and
licences. At nights, the boy was dreaming of
overseas water parks and aquariums, where –
as the legend goes – one could see the most incredible marine wonders. ‘I’m so lucky to have
a chance to see it all!’ he thought. His grandma
was snoring in another room.
After a week, the boy came to the Old
Town Market Place in Olsztyn with a leaflet
in his hand. To his surprise, instead of a water park, he saw an old, faded scouting tent.
Next to it, there was a small Fiat covered
with posters with sharks. On the car, there

was a plate: ‘Sharks – ticket office. Tickets
non-refundable.’ In the Fiat, an old Gypsy
with a golden tooth was selling the tickets.
‘One discount ticket, please,’ the boy said.
‘Here you are,’ the Gypsy said mysteriously.
He had a foreign accent. The boy thanked
him and entered the tent. It was dark and
stuffy inside. Disco polo music was playing in the background. Four rows of plastic
folding chairs were prepared for spectators.
The boy sat down in the first row and waited.
There was no stage nor curtain, only a tarpaulin painted blue. When half of the seats
were taken, the Gypsy entered the tent,
took the mike and said in his foreign accent:
‘Ladies and Gentlemen, remember that
tickets non-refundable, please don't make
photo with flesh…’ After that, he raised the
tarpaulin. The famous ‘Jaws’ theme blared
from loudspeakers. The boy saw a 1.5-metre
aquarium with dirty water. In the aquarium,
there were two smallish sharks, probably
distant relations of the man-eating uncle.
The sharks were looking at the stunned
spectators, and the spectators were looking
at them. A heavy silence fell over the room.
One could feel the tension in the air. The

boy looked at the leaflet with the man-eating
shark and at the aquarium in front of him.
Suddenly, a lady in the second row whispered, ‘This must be a fucking joke.’ The
Gypsy, who had high emotional intelligence,
sensed discomfort of the audience and
shouted after a while: ‘Ladies and Gentlemen, thanks you were much, tickets non-refundable, come next month for dangerous
spiders!’ He rang down the tarpaulin, tapped
his heels and disappeared with the money.
The boy came back home disappointed,
played some sad tunes on the lute and cried
over his gullibility. After a few years, he went
to Ireland, where he started working on
a construction side and became an alcoholic, and nobody heard from him ever again.
The Gypsy, on the other hand, invested
the money he got from the shark scam and
bought a grave candle factory. He was listed among the top twenty richest people in
Poland in a ranking by ‘Wprost’. He lived
happily ever after, with his wife and fifteen
children near Łowicz.
A moral: Never trust an outdoor advertisement beginning with the words ‘Don’t
miss your chance’ because you’ll regret it.
REKLAMA
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ZIMOW Y C Z AR
(P O)MOR Z A
– ODE TCHNI J
PE Ł N Ą PIER SI Ą !
JESZCZE DO NIEDAWNA WAKACJE W ZIMIE KOJARZYŁY SIĘ NAM
GŁÓWNIE Z DWOMA NAJPOPULARNIEJSZYMI POMYS ŁAMI NA TĘ PORĘ
ROKU, CZYLI WYJAZDEM W OBLĘŻONE PRZEZ NARCIARZY GÓRY LUB
PODRÓŻĄ „LAST MINUTE” W TROPIKI, CELEM OSZUKANIA KALENDARZA.
W OSTATNICH LATACH CORAZ WIĘCEJ GOŚCI ODKRYWA JEDNAK LICZNE
ZIMOWE UROKI POMORZA. KTO CHOĆ RAZ SPRÓBOWAŁ, NIE ŻAŁUJE!
TEKST Paweł Durkiewicz

O

dkąd kilka lat temu kwestia jakości
powietrza przebiła się w końcu do
debaty publicznej i zbiorowej świadomości Polaków, niemal co dzień w mediach przedstawiane są mapy ukazujące
poziom zanieczyszczenia w różnych regionach kraju. Problem przybiera na sile właśnie zimą, gdy niemal całe południe Polski
zmaga się z potężnym smogiem. Pomorze
nie ma jednak czego się wstydzić, a wręcz
przeciwnie – niedawne badania Najwyższej
Izby Kontroli wykazały, że to nad morzem
oddycha się najczystszym powietrzem w całej Polsce. Dodajmy do tego, że w pierwszej
piątce rankingu najmniej zanieczyszczonych miast, opublikowanym przez Polski
Alarm Smogowy, znalazły się aż cztery
pomorskie miasta! Sopot zajął ex aequo
wraz z Suwałkami drugie miejsce, Gdynia
z kolei znalazła się na trzeciej pozycji. Tuż za
podium uplasował się Słupsk, a najczystszą
piątkę zamknął Gdańsk.
Wpływ na taki stan rzeczy mają z pewnością antysmogowe działania samorządów
i wzrastająca świadomość ekologiczna mieszkańców, jednak głównym dobrodziejem pomorskiego powietrza jest morze, które w naturalny sposób oczyszcza atmosferę regionu
orzeźwiającą bryzą. Bałtyk zapewnia zresztą
także pierwiastek, którego wdychanie ma
na nasze zdrowie wpływ wręcz dobroczynny. Mowa o jodzie, który korzystnie wpływa
na działanie tarczycy, umacnia nasz system
odpornościowy, a także wspomaga procesy
rozwojowe u dzieci. To właśnie zimą w nadmorskim powietrzu jodu jest najwięcej, warto
więc wybrać się całą rodziną na długi spacer

po plaży, która w zimie bywa urzekająco spokojna i malownicza. W plecaku powinniśmy
znaleźć miejsce na aparat – widoki oblodzonego brzegu i chętnie pozujących do zdjęć
ptaków trzeba uwiecznić!
Pomoc w czerpaniu pełnymi garściami
z zimow ych walorów Wybrzeża chętnie
oferują tutejsze hotele i resorty SPA, które
stanową doskonałą bazę wypadową dla wędrówek pieszych, kuligów, wypraw nad morze, a także tych mniej znanych zimowych
form aktywności, jak psie zaprzęgi czy ski

skiring (jazda na nartach za ciągnącym
nas koniem). W kurortach takich jak Łeba
i Ustka nie doświadczymy ścisku znanego
z miesięcy letnich, możemy za to cieszyć się
niczym niezmąconą atmosferą relaksu, spotęgowaną przez okoliczne wydmy i sosnowe lasy, tworzące jedyny w swoim rodzaju
mikroklimat. Miłośnicy mocniejszych wrażeń mogą wziąć udział w jednym z licznych
zimą zlotów morsów, czyli amatorów kąpieli
w lodowatej morskiej wodzie. Choć z pozoru
taka przygoda może wydawać się zbędnym

ZIMOW Y CZAR (PO)MORZA – ODETCHNIJ PEŁNĄ PIERSIĄ!

szaleństwem, sympatycy morsowania przekonują, że to
sama przyjemność i najlepszy sposób na zahartowanie
swojego organizmu przed wiosennymi wyzwaniami.
Komu zrobi się tęskno za narciarstwem w klasycznych odmianach, na tego czekają liczne stoki
narciarskie na Kaszubach (Wieżyca, Przywidz) lub…
Półwysep Helski. Usportowieni miłośnicy biegówek
mogą obejść nawet cały cypel, podążając szerokimi
ośnieżonymi plażami. Podobne możliwości stwarza
Mierzeja Wiślana, na której warto uwzględnić wizytę
w Krynicy Morskiej. Miejscowa latarnia morska to
miejsce, w którym czeka nas wspaniały widok na Zalew Wiślany, mierzeję i Bałtyk.
Morze i rozciągające się nad nim bezkresne niebo tylko w zimie przybiera takie barwy!
ENGLISH

WINTER MAGIC IN POMERANIA
– GET A BREATH OF FRESH AIR!

ZDJĘCIA: A. ŻYRKOWSKI (1), T. SAGAN (2)

Not so long ago, winter holidays were mostly associated with
two most popular ideas for wintertime, that is going to the
mountains crowded with skiers or for a ‘last minute’ trip to the
tropics to cheat the calendar. But within the last years, more
and more visitors are discovering numerous winter attractions of
Pomerania. Those who have tried it don’t regret!

Ever since air quality became a subject of public debate
a few years ago and Poles became aware of the problem,
almost every day, the media has presented maps showing air quality across the country. The problem gets
more serious particularly in winter when almost the entire southern part of Poland struggles with smog. But Pomerania has nothing to worry about; quite the opposite
– a recent study of the Supreme Audit Office has shown
that the region has the best air quality in Poland. It should also be noted that as many as four Pomeranian cities

placed in top five least polluted cities in newest rankings
published by Polish Smog Alert. Sopot shared the second
place with Suwałki, while Gdynia placed third. The fourth place went to Słupsk, and Gdańsk took the fifth one.
It surely results from anti-smog actions taken by local governments and a growing ecological awareness
of dwellers, however, the main benefit of Pomeranian
air is the sea, as refreshing sea breeze purifies the air
in the region in a natural way. There’s one more thing
that draws people to the Baltic Sea – iodine, which has
many health benefits. It improves the functioning of
the thyroid gland, boosts the immune system, and
ensures proper development of children. In winter,
the sea air is richest in iodine, so it’s a good idea to
take a family walk on the beach, which is delightfully
peaceful and picturesque in this season of year. Don’
forget to pack a camera – you must capture the icy coastline and birds posing for pictures!
Local hotels and SPA resorts will do their best to ensure that you will enjoy your winter stay. They’re a great
starting point for hiking trips, sleigh rides, walks on the
beach, and also lesser known winter activities, such as
dog sleighs or ski skiring (being pulled along by a horse). Resorts such as Łeba and Ustka aren’t as crowded
as in the summer season, and you can enjoy a calm
and relaxed atmosphere and benefit from the unique
microclimate created by dunes and pine forests in the
area. Thrill-seekers may participate in one of numerous
winter swimming jamborees. Although such an adventure may seem absolutely crazy on the surface, lovers of
swimming in ice-cold sea water claim that it’s a pure pleasure and the best way to toughen up your body before
spring challenges to come.
And if you miss traditional skiing, you can go to one
of numerous ski slopes in Kashubia (Wieżyca, Przywidz)
or… Hel Peninsula. Cross-country skiers can even go
around the entire headland through wide, snowy beaches. Another nice spot is the Vistula Spit, where you
should visit Krynica Morska and admire a splendid view
of the Vistula Lagoon, the spit, and the Baltic Sea from
a lighthouse in the town.
Only in winter the sea and the limitless sky take on
such magical colours!

G ŁÓW N Y M DOBRODZIEJ EM
POMORSK IEGO
POW IETR ZA J EST MOR ZE,
KTÓR E W NATU R A L N Y
SPOSÓB OCZ YSZCZA
ATMOSFER Ę R EGION U
OR ZEŹ W I A JĄCĄ BRYZĄ.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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I KO N A
STYLU

POWRACA

TU RODZĄ SIĘ NAJNOWSZE TRENDY, TU RÓWNIEŻ MIESZKA
SZTUKA. NA MAPIE ŚWIATA JEST TYLKO STOLICA MODY
– PARYŻ. MIASTO NAJWIĘKSZYCH PROJEKTANTÓW
MODY TO TAKŻE MIEJSCE NARODZIN LEGENDARNEGO
CITROENA DS. DZIŚ MARKA POWRACA. ODWAŻNA,
LUKSUSOWA, WBREW UTARTYM SCHEMATOM. „MODA
JEST TYM, CO PROJEKTANCI PROPONUJĄ CI 4 RAZY
W ROKU. STYL JEST TYM, CO WYBIERASZ” – MAWIAŁA
LAUREN HUTTON. DLATEGO POWSTAŁ DS7 CROSSBACK.
ZDJĘCIA Mat. Prasowe

IKONA STYLU POWRACA

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

T

o był 1955 rok. Na targach w Paryżu
światło dzienne ujrzał Citroen DS ,
a świat wstrzymał oddech. To za sprawą urzekającego wyglądu, chociaż ten był
jedynie połową sukcesu. Samochód bowiem
posiadał szereg rozwiązań technologicznych.
Hydropneumatyczne zawieszenie, skrętne
reflektory doświetlające zakręty czy też alum-

iniowe nadwozie stanowiły wrota do kolejnej
epoki. Nie dziwił zatem fakt, że już pierwszego
dnia zebrano zamówienia na 12 tysięcy sztuk
tego samochodu, który skutecznie zapisał się
na kartach historii motoryzacji. Dziś francuska marka DS rodem z Paryża powraca na
międzynarodową arenę, chcąc ponownie zasilić szeregi segmentu premium. Jej strategia
przewiduje wprowadzenie na rynek sześciu
zupełnie nowych aut w przeciągu sześciu najbliższych lat. Model DS7 Crossback, będący
innowacyjnym SUV-em, to pierwszy krok postawiony w tym kierunku.
Awangardowa stylistyka została odziedziczona po modelu DS z 1955 roku. Samochód
wyróżniają z tłumu wyrafinowane dodatki
oraz właściwie dobrane proporcje nadwozia.
Łamanie wszelkich zasad nastąpiło również
podczas projektowania wnętrza. W celu uzyskania jak najlepszych efektów marka DS
zaprosiła do współpracy tylko najwybitniejszych ekspertów. Wśród nich znaleźli się rzemieślnicy wyróżnieni tytułem „Najlepszego
Rzemieślnika Francji”, projektanci, doradcy do spraw kolorystyki oraz inżynierowie.
Owocem tej współpracy są rozwiązania, których na próżno szukać u innych producentów. A takim z pewnością jest „perłowy splot”,
czyli dekoracyjne przeszycie, tworzące małe
punkty w kształcie pereł na desce rozdzielczej
i panelach drzwi. Na uwagę zasługuje również
znacznie większa niż w innych samochodach powierzchnia wykończona drewnem.
Jego wybrane gatunki umożliwiły ukośne
wykorzystanie słojów, co również wymaga
specjalistycznej wiedzy oraz najlepszych dostawców. Do dyspozycji klientów pozostanie
paleta 9 kolorów nadwozia DS7 Crossback
oraz 5, diametralnie różnych, rodzajów wnętrza: Bastille, Performance Line, Rivoli (na-
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zwa pochodzi od prestiżowej paryskiej ulicy),
Opera (nazwa pochodzi od kultowego miejsca
francuskiej stolicy), Faubourg (wykorzystująca najbardziej szlachetne materiały, takie
jak skóra i heban). Ta ostatnia inspirowana
jest słynną paryską ulicą Faubourg SaintHonoré, na której znajdują się ambasady oraz
Pałac Elizejski, siedziba prezydenta Francji.
Wprowadzenie wersji DS Faubourg zostało zaplanowane na 2019 rok, aby uczcić premierę
hybrydowej wersji z możliwością ładowania DS
7 CROSSBACK E-Tense 4X4.
Jednak ten samochód, obok niecodziennego wzornictwa, to również najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Kabina
pasażerska może być zatem wyposażona aż
w 14 głośników, a już w wersji podstawowej
otrzymujemy pakiet maksymalnego wyciszenia wnętrza w postaci mat dźwiękochłonnych. Pierwszy SUV marki DS otrzymał też
zupełnie nowy układ zawieszenia o zmiennej
sile amortyzacji. Wykorzystuje on z jednej
strony informacje płynące z różnych czujników rozmieszczonych w samochodzie
(przyspieszenia, prędkości, kąta skrętu kierownicy), a z drugiej dane z odczytu kamery,
umieszczonej w przedniej szybie, która skanuje profil nawierzchni drogi w odległości 20
metrów przed samochodem. Całość została
osadzona na modularnej platformie EMP2,
wykorzystywanej już wcześniej do budowy
innych modeli grupy PSA. Lista obecnych tu
innowacji jest oczywiście znacznie dłuższa,
co tylko jest najlepszym dowodem na to, że
francuski producent, mający duży apetyt na
sukces, z pewnością wyróżni się w tłumie.
Bo podobno chłopcy mają dumę, mężczyźni
mają styl, a dżentelmeni mają charakter. I nowemu DS7 Crossback tego ostatniego z pewnością nie brakuje.
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THE ICON OF STYLE IS BACK
This is the place where the latest trends are born
and where art reigns. There is only one fashion
capital on the world map – Paris. The city of the
greatest fashion designers is also a birthplace
of the legendary Citroen DS. Now, the brand
is back. Bold, luxurious, breaking the patterns.
As Lauren Hutton said, ‘Fashion is what you’re
offered four times a year by designers. And
style is what you choose.’ This is why the DS7
Crossback was created.

It was in 1955. The Citroen DS was first presented on a fair in Paris, and its design left
the world speechless. But it was only a half
of its success. The vehicle featured a series
of technological solutions – its hydropneumatic suspension, squinting headlights producing bend lighting and aluminium body
were a gateway to the future. It’s no surprise
that 12 thousand of these vehicles, which
went down in the history of the automotive
industry, were ordered already on the first
day. Today, the French brand from Paris is
making a comeback to the international
market and wants to recover its position
as a premium brand. Its strategy involves
launching six brand new vehicles onto the
market within the next six years. The DS7
Crossback, which is an innovative SUV, is
the first step in that direction.
The vehicle takes its avant-garde design after the DS model launched in 1955. It
stands out for its sophisticated accessories
and proportional body, but its interior design also breaks all the rules. To achieve the

best results, the DS brand hired leading experts, including craftsmen holding the title of ‘the Best Craftsman of France’, designers, colour consultants and engineers.
This resulted in achieving unique solutions
which haven’t been used by other manufacturers before. One of them is ‘pearl stitching’, a decorative stitch pattern on the
dashboard and door panels with raised balls
of thread reminiscent of pearls. Also, there
is more wood encasing the interior than in
any other similar cars. The types of wood
used made it possible to obtain diagonal
growth rings, which also requires special-

ised knowledge and the best suppliers. The
DS7 Crossback is available in nine body colours and five ambiance variations: Bastille,
Performance Line, Rivoli (named after
a prestigious street in Paris), Opera (named
after a cult place in the French capital), and
Faubourg (using premium materials, such
as leather and ebony). The latter is inspired
by a famous street in Paris Faubourg SaintHonoré, where embassies and the Élysée
Palace, the seat of the president of France,
are located. The DS Faubourg version is to
be launched in 2019 to celebrate the premiere of a chargeable hybrid version DS 7
CROSSBACK E -Tense 4 X 4.
Apart from its original design, the vehicle
offers state-of-the-art technological solutions. The cabin may be equipped with as
many as 14 speakers, while the basic version
includes a full soundproofing package in the
form of sound absorbing mats. The first DS
SUV also features a brand new adaptive variable suspension that reads data from various sensors in the vehicle (acceleration,
speed, steering wheel angle) and from the
camera installed behind the windscreen,
which scans a section of road up to 20 metres ahead of the vehicle and provides information on its surface. The car is based on an
EMP2 modular platform, which has already
been used in other PSA models. And these
are only some examples of innovations introduced, which shows that the French manufacturer with an appetite for success will
certainly stand out from the crowd. Some
say that boys have swagger, men have style,
and gentlemen have character. And the new
DS7 Crossback surely has a lot of the latter.

IMPL ANTY

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

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

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

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

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

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

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

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

WILK

CZŁOWIEK NIEJEDNOKROTNIE
PRZEKRACZAŁ BARIERY, KTÓRE
WYDAWAŁY SIĘ BYĆ NIE DO
POKONANIA. BO IM WIĘKSZE
PRZESZKODY ŚWIAT PRZED
NAMI STAWIA, TYM BARDZIEJ
CHCEMY SIĘ Z NIMI ZMIERZYĆ.
LUDZKOŚĆ I TECHNOLOGIA
MAJĄ ZATEM SPORO OWOCÓW,
BĘDĄCYCH POWODEM DO DUMY.
A VOSTOK EUROPE NIE POZWALA
O NICH ZAPOMNIEĆ. PRODUCENT
WŁAŚNIE WPROWADZIŁ NA RYNEK
KOLEJNĄ NOWOŚĆ. TO NOWA
ODSŁONA KOLEKCJI ODDAJĄCEJ
HOŁD WYJĄTKOWEJ MASZYNIE.
TEKST Anna Nazarowicz

R

NR: NH35A-546D511

(NIE TYLKO)
MORSKI

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

ozwój tego typu konstrukcji nastąpił
po II wojnie światowej – przez wiele
lat była to pilnie strzeżona tajemnica. Ekranoplan Sea Monster, bo o nim
właśnie mowa, szczególnie mocno zasilał szeregi marynarki wojennej. Obecnie
jego wykorzystanie w celach wojskowych
znacznie zmalało. Co nie zmienia faktu, że
wciąż pozostaje rekordzistą. Unosząc się
w powietrzu za sprawą potężnych silników
o łącznej mocy 27 tysięcy koni mechanicznych, potrafił przetransportować nawet
najcięższe ładunki. Do dziś współczesne
samoloty transportowe nie są w stanie mu
dorównać. Jak to możliwe? Maszyna unosiła się tuż nad powierzchnią lądu i wody,
wykorzystując efekt przypowierzchniowy.
Poruszając się na wysokości, która była
jedynie połową długości skrzydeł, wytwa-

rzała się większa siła nośna, niż miałoby to
miejsce znacznie wyżej. Co więcej, mimo
ogromnych gabarytów ekranoplan mógł rozwijać prędkość do 550 km/h. Nie dziwi zatem
fakt, że Vostok Europe już jakiś czas temu
podjął decyzję o wyprodukowaniu kolekcji,
będącej ukłonem w stronę tego kolosa.
Obecnie na rynek wkracza druga edycja limitowanej serii zegarków Vostok Europe Sea Monster Ekranoplan. Zegarki
przeszły sporo modyfikacji, w efekcie czego są jeszcze ładniejsze oraz bardziej wytrzymałe. Kolekcja składa się aż z ośmiu
modeli. Różnią się one kolorem oraz materiałami, z których zostały zbudowane, ale
każdy z nich ma 16 mm grubości oraz imponującą średnicę równą 47 mm. Wybierać
można pomiędzy dwoma rodzajami pancernej koperty: z grafitowego tytanu lub

nierdzewnej stali. Ta ostatnia jest dostępna
w czarnym i granatowym kolorze (nakładanym metodą PVD) lub jako czysta stal.
Zadbano również o wzmocnienie zapięcia.
Teraz klamerka jest mocowana za pomocą
dwóch gwintowanych śrubek o grubości 2
mm każda, co skutecznie zapobiegnie zgubieniu czasomierza. A skoro już o paskach
mowa, to warto podkreślić, że dostępne są
zarówno skórzane, jak również silikonowe.
Obydwa zostały wyprodukowane specjalnie z myślą o kolekcji Sea Monster Ekranoplan. Sporo zmian zaszło również na samej
tarczy. Rurki wypełnione gazem trytum są
cieńsze, a zarazem lepiej widoczne w ciemności. To za sprawą osadzenia ich w specjalnych, metalowych rynienkach, które odpowiadają za lepsze rozprowadzanie blasku.
Dzięki takiemu rozwiązaniu prawidłowe

ZAPRASZAMY NA

WILK (NIE TYLKO) MORSKI

www.poljot.com.pl - stronę
oficjalnego dystrybutora marki.

OBE C N I E NA RY N EK
W K R AC Z A DRUGA EDYC JA
L I M I T OWA N E J S ER I I
Z E GA R KÓW VO S T OK EU ROPE
S E A MON S T ER EK R A NOPL A N.
odczytanie godziny jest teraz możliwe w każdych, nawet najtrudniejszych warunkach, zwłaszcza że rurek
osadzonych na tarczy jest aż 21. Warto docenić również obecność wzmocnionego szkła mineralnego typu
K1 z antyrefleksem.
Muskularna koperta ma za zadanie chronić w zegarku to, co najcenniejsze, czyli mechanizm nazywany również sercem. W przypadku linii Sea Monster
Ekranoplan są to dwa różne mechanizmy do wyboru:
automatyczny (Seiko NH35A), który nakręca się samodzielnie podczas ruchów nadgarstka, oraz kwarcowy (Miyota 6S21) z funkcją chronografu. Niestraszna
im również wilgoć i woda, bowiem wodoodporność
tych zegarków sięga 200 metrów. Na wszelki wypadek
środki ostrożności zachowano również w przypadku
koronki zegarka, która jest zakręcana. Całość zdecydowanie stanowi ucztę dla oka. Nawet tego najbardziej wybrednego.
Przez cały okres testów, które odbywały się na Morzu Kaspijskim w latach 1966-1980, ta zapierająca dech
w piersiach maszyna stanowiła skrzętnie ukrywany
sekret. Dziś, dzięki kolekcji Sea Monster Ekranoplan
Vostok Europe, może się o niej dowiedzieć cały świat.
Co więcej, sam możesz wejść w posiadanie fragmentu
tej niezwykłej historii.

machine soared just above the surface of land and water, using the ground effect. Moving at the height equal
to half the length of its wings, it generated greater lift
than it would reach much higher. What’s more, despite
its massive size, the vehicle could reach the speed of up
to 550 km/h. Therefore, it’s no surprise that Vostok Europe decided to produce a collection of watches paying
tribute to that giant.

ENGLISH

(MORE THAN) A SEA DOG

NR: 6S21-546H514

Many times man has overcome barriers that seemed
insurmountable. But the greater the limits of the world, the
more we yearn to go beyond them. Mankind and technology
have many things to be proud of. And Vostok Europe doesn’t
let us forget them. The producer has just launched another
novelty onto the market. It’s a new edition of a collection
paying tribute to a very special machine.

Such structures began to be developed after the Second
World War – and it was top secret for many years. It’s the
Caspian Sea Monster, an ekranoplan, which played an
important role in the navy. At present, its use for military purposes has declined substantially. This, however, doesn’t change the fact that it’s still a record holder.
Soaring in the air thanks to powerful engines with 27
thousand horsepower in total, it could transport even
the heaviest loads. Contemporary transport aircrafts
still can’t hold the candle to it. How is that possible? The

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

NR: 6S21-546C512

The second edition of the limited Vostok Europe Sea Monster Ekranoplan collection is coming out now. A number of
modifications have been introduced and,
as a result, the watches are even more
beautiful and durable. The collection comprises as many as eight models. They vary
in terms of colour and material, but each

NR: 6S21-546A508

of them is 16 mm thick and has a diameter
of 47 mm. There are two types of armour
case to choose from: graphite titanium
and stainless steel. The latter is available
in black and navy blue colour (applied using the PVD method) or as pure steel. The
clasp has been improved, too. Now, the
buckle is fixed with two threads, each 2 mm

thick, which ensures that you won’t lose
the watch. As regards straps, both leather
and silicone straps are available. Both have
been produced specially for the Sea Monster Ekranoplan collection. Many changes
have been introduced to the face. Its tritium gas tubes are thinner and more visible
in darkness at the same time. They’re set
in special metal channels, which results in
improved distribution of light. Such a solution allows reading the time in every conditions, including the hardest ones, especially because there are as many as 21 tubes on
the face. Another attribute is reinforced
anti-reflective K1 mineral glass.
The mighty case is designed to protect
the most precious part of the watch, that
is the movement, also called the heart.
The Sea Monster Ekranoplan watches have
two different types of movement available:
an automatic movement (Seiko NH35A),
wound automatically as a result of wrist motion, and quartz movement (Miyota 6S21)
with a chronograph function. No need to
worry about water or moisture as the watches are water resistant up to 200 metres. Preventive measures have also been taken in
the case of the watch crown, which is screwdown. The final effect is a feast for the eye.
Even the most refined one.
Throughout the period of tests carried
out on the Caspian Sea in 1966–1980, the
stupendous machine was top secret. Today, thanks to the Sea Monster Ekranoplan Vostok Europe collection, the whole
world can hear about it. What’s more,
you can become an owner of a part of this
amazing story.
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SZANOWNI
PAŃSTWO,

Rok 2018 rozpoczynamy z muzycznym przytupem.
Pierwszą operową premierą roku 2018 będą tajemniczy
„Poławiacze pereł” – opowieść o dozgonnej przyjaźni
i tragicznej miłości oraz refleksja na temat siły wiary
oraz władzy religii. Dzieło niezwykle popularne na całym świecie, co ciekawe, po raz pierwszy pojawi się na
gdańskiej scenie. Niezwykle emocjonalne dzieło Bizeta
doskonale wpisuje się w tematykę francuskiego sezonu
2017/2018 Opery Bałtyckiej.
A dalej tylko ciekawiej. W kwietniu premiera operetki, od lat nie wystawianej w Gdańsku. Będzie to
„Orfeusz w piekle” Jacquesa Offenbacha w reżyserii
Marii Sartovej. O tej realizacji, która mam przyjemność
dyrygować, opowiem w następnym wydaniu…
Z operowymi wyrazami szacunku!
ENGLISH

LADIES AND GENTLEMEN,

WARCISŁAW KUNC
Dyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku

I

deą, z którą objąłem kierownictwo nad Operą Bałtycką
w Gdańsku, było podporządkowanie danego sezonu
kulturze wybranego państwa europejskiego. I tak oto,
w sezonie 2016/2017, pierwszym pod moją kadencją,
inspirowała nas kultura Włoch. Na scenie zobaczyliśmy
„Cyganerię” Giacomo Pucciniego, „Pinokio” – autorską
komedię baletową Giorgio Madii z muzyką Nino Roty
oraz „Nabucco” Giuseppe Verdiego. W lipcu celebrowaliśmy kulturę gorącej Italii na koncertach najsłynniejszej muzyki oper, operetek oraz musicali, a operowe
patio zamieniło się w kino pod chmurką. Działo się!
Sezon 2017/2018 w Operze Bałtyckiej to sezon francuski. Od września do lipca jesteśmy w kręgu kultury
i sztuki kraju nad Loarą. Sezon otworzyliśmy uroczystą
galą operową, na której zaprezentowaliśmy to, co najlepsze z kultury Francji. W listopadzie doszło do prapremiery opery „Sąd Ostateczny” Krzysztofa Knittla w reżyserii Pawła Szkotaka, opowiadającej burzliwe historie
ważnego dla całego Gdańska obrazu Hansa Memlinga.
Również w listopadzie, gdańską scenę zauroczył baletowy „Dziadek do orzechów” Piotra Czajkowskiego
w choreografii Francoisa Mauduita. Inspirując się kulturą rodem z Paryża zapraszamy – wzorem Offenbacha –
na cykliczne koncertowe spotkania z operetką „Kocham
Operetkę”. Nowy Rok powitaliśmy w iście szampańskim
nastroju podczas koncertów „Francuska noc”.

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

when I was appointed Director of the Baltic Opera
in Gdańsk, my idea was to dedicate a given opera
season to the culture of a European country. Thus,
in the 2016/2017 season, the first season of my term
of office, we were inspired by Italian culture. We staged La bohème by Giacomo Puccini, Pinocchio – an
author’s ballet comedy by Giorgio Madia with a score by Nino Rota, and Nabucco by Giuseppe Verdi.
In July, we celebrated the culture of hot Italy at the
concerts of best-known operas, operettas and musicals, and the opera patio turned into an outdoor
cinema. There was a lot going on!
The 2017/2018 season in the Baltic Opera is a French
season. From September to July, our activities are
revolving around the art and culture of France. The
season opened with a ceremonial gala concert, at
which we presented the best French compositions. In
November, we held a preview of Krzysztof Knittel’s The
Last Judgment opera directed by Paweł Szkotak, dedicated to the turbulent history of Hans Memling’s painting,
which is very important for Gdańsk. Also in November,
we put on an enchanting ballet The Nutcracker by Pyotr
Tchaikovsky with Francois Mauduit’s choreography. We
hold regular operetta concerts within a series Kocham
Operetkę, inspired by Parisian culture and Offenbach’s
works. We started the New Year in great spirits with
a concert A French night.
We begin 2018 with a bang. The first opera premiere in 2018 is mysterious The Pearl Fishers – a story about
an eternal friendship and a tragic love and a reflection on
the power of faith and religion. The opera is extremely popular worldwide and now, what’s interesting, it’s going
be put on in Gdańsk for the first time. Bizet’s emotional
work perfectly fits in the theme of the 2017/2018 French
season in the Baltic Opera.
And it’s going to get even more interesting. In April,
we are holding a premiere of an operetta which hasn’t
been played in Gdańsk for years. It’s Orpheus in the
Underworld by Jacques Offenbach, directed by Maria
Sartova. But I will tell you more about the performance,
which I have a pleasure to conduct, next time…

LUDZIE / PEOPLE

BLIZNY
OPOWIEŚĆ „KORCZAKA”
A PO WOJNIE BĘDZIEMY JEŚĆ MASŁO. DZIEWCZYNY BĘDĄ NOSIĆ SPÓDNICE. BĘDZIEMY
POSŁAMI I BĘDZIEMY PRACOWAĆ W RZĄDZIE. O TYM MARZYLI W PIWNICACH
PAŁACU KRASIŃSKICH. RANO POCHOWALI DOWÓDCĘ, A POTEM POSZLI KANAŁAMI.
DO DOMU MIELI STAMTĄD JESZCZE KILKANAŚCIE LAT OBOZÓW I WIĘZIEŃ.
TEKST Grzegorz Kapla

ZDJĘCIA Źródło: Muzeum Powstania Warszawskiego / Narodowe Archiwum Cyfrowe .

ZDJĘCIE: WOJCIECH ŚWIĄTKOWSKI "KORCZAK", ŹRÓDŁO: ZBIORY MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO.
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ikt nie pytał, czy warto iść do Powstania. To było dla nas oczywiste. Słyszeliśmy strzały Rosjan, a przecież Warszawę
trzeba było mieć w swoich rękach – mówi Wojciech
Zygmunt Świątkowski. Moglibyśmy rozmawiać o tylu
sprawach. Bo to architekt, współpracownik Bohdana
Pniewskiego, współautor projektów znaczących warszawskich budynków. I pomników: AK przed Sejmem,
Anody na Ursynowie, Kwatery Parasola na Powązkach. Ale nie spotykamy się po to, żeby mówić o nowej Warszawie, ale o tym, jak się pełznie kanałami do
Śródmieścia. Jak się grzebie poległych przyjaciół, jak
się pociągi wysadza i organizuje zamachy na bandytów w mundurach. I jak za przysięgę Wolnej Polsce
trzeba iść do więzienia. Nie wiadomo, na piętnaście
lat czy na śmierć. I to nie jest niemieckie więzienie.
To jest polskie.
Początkowo przeszedł szkolenie strzeleckie, był
w obsłudze karabinu. Ćwiczyli w Forcie Czerniakowskim i kiedyś, zimą, przyłapani przez Niemców, uciekli z tym całym sprzętem po lodzie Wisłą, na Pragę.
W „Parasolu” był podwładnym „Lota”, Bronisława Pietraszewicza. Ostatni raz widzieli się na dzień przed zamachem na Kutcherę, w domu „Lota” na Słowackiego
38. O akcji nie rozmawiali. To przecież była konspiracja. Od następnej akcji „Korczak” był odpowiedzialny
za samochody na akcje Kedywu. Odpowiadał za organizację samochodów, za ich naprawę, utrzymanie, garaże i za podrabianie rozkazów wyjazdu i przepustek.
Najtrudniejszy był krakowski zamach na głównodowodzącego gestapo, Wilhelma Koppego.
Koppe ocalał. Po zamachu na Kutscherę Niemcy
wiedzieli, że trzeba uciekać przed ciężarówkami, zginął tylko adiutant. SS dopadło ich w okolicach Udorza.
Dwóch poległo na miejscu. Trzech z ciężkimi ranami
do niewoli, w której zamęczyli ich Niemcy.
– Ciężko to przeżyłem – wspomina Wojciech Świątkowski – był wśród poległych mój wielki przyjaciel,
Tadek Ulankiewicz, „Warski”. Ocalałych ze strzelaniny przechowali ludzie z BCh. Wróciliśmy do Warszawy
po kilkunastu dniach. I nie było czasu myśleć, bo już
o krok było przecież Powstanie.
Ponieważ samochody jeszcze mieliśmy, woziłem
rannych z Woli do szpitali na Starym Mieście. Ale nie
jeździło się po asfalcie, bo przecież od Okopowej do
Bonifraterskiej nie było ulic. Była jedna wielka pustynia po getcie. Jechało się po gruzach, serpentynami.
A z kościoła na Nowolipkach Niemcy cały czas ostrzeliwali sanitarkę.
10 sierpnia samochody już nie jeździły. „Korczak”
wrócił do swojej kompanii. Na Stare miasto. Dowodził
Stanisław Leopold, „Rafał”. Kwaterowali w Pałacu Krasińskich, atakowali wzdłuż Długiej na kierunku kina
„Miejskiego”, do Placu Teatralnego. 25 sierpnia „Rafał” zginął w boju. Katafalk miał na parterze, a nocą go
pochowali na trawniku przed pałacem. „Ziutek” Szczepański napisał tej nocy Elegię do Rafała. Jeden z najbardziej poruszających powstańczych wierszy.
Nie wiedzieli wówczas jak to możliwe, kiedy Szczepański pisze. Bo albo spał, albo na swojej snajperskiej
czatowni pruł do Niemców. Ale to musiało być właśnie
wtedy. Gdzieś pośród ruin Starego Miasta, kiedy cza-

–N I KT N I E PY TA Ł ,
C Z Y WA RT O I Ś Ć D O
P OWS TA N I A . T O BY Ł O
DL A NA S O C Z Y W I S T E .
S ŁYS Z EL I Ś M Y S T R Z A ŁY
RO S JA N, A PR Z E C I EŻ
WA R S Z AW Ę T R Z EBA
BY Ł O M I E Ć W S WOIC H
R ĘK AC H...
tował na wroga, zapisywał na skrawkach papieru swoje marsze („Pałacyk Michla, Żytnia, Wola, bronią się
chłopcy, spod Parasola”), pożegnania („Padłeś w szturmie! Tak było sądzone. Może Bóg Cię dlatego powołał,
boś za dobry był na to by zostać, boć przebaczał, miast
karać i chłostać”) i marzenia o tym, kim będą, kiedy
zwyciężą („A jak będzie już po wojnie, będzie miło
i spokojnie /…/ będzie Polska z wolą Bożą, Gdzieś od
morza aż do morza, a młodzieńcy z <Parasola>. Będą
grali wielkie role, w dyplomacji, rządzie, sejmie). Ale
nie miało tak być.
W ostatnich dniach na Starym Mieście „Ziutek” został ranny bardzo ciężko. „Korczak”, wówczas już dowodzący kompanią, otrzymał postrzał w głowę. Kula
przebiła oba policzki i zatoki. Poza tym nic.
– Rano byłem ranny, sanitariusz zakleił twarz plastrami i kompania rozpoczęła odwrót kanałami. Chodziłem swobodnie, nawet nie bolało jakoś specjalnie.
Najdziwniejsza wojenna rana, o jakiej słyszałem.
Ziutek zmarł od ran kilka dni potem. „Korczak”
przetrwał do zakończenia Powstania i trafił do obozu
jenieckiego. Dwadzieścia kilka baraków szpitalnych.
Umierali tam koledzy, ale niektórzy przetrwali. Trafiłem do laryngologa. Tadeusz Gerwel zabrał z Powstania aparaturę i narzędzia. No i przeciął mi jeden zrost.
Paskudny zabieg, bo to wewnątrz. Elektrodą to wypalał. Od tego czasu pytałem:– Co dalej? Panie doktorze,
kiedy pan mi zrobi drugi zabieg? – Poczekamy – odpowiadał. Czekałem cztery miesiące. I w końcu powiedział, że nie zrobi, żeby mnie nie wywieźli do innego
obozu. I doczekałem do końca wojny. Niektórzy zostali
na zachodzie, ale większość wracała. Bo przecież teraz
to oni są potrzebni Polsce.
Po wojnie „Korczak” ujawnił się, jak wielu Akowców, którzy uwierzyli, że tak trzeba. Poszedł na Politechnikę. Na architekturę. Wtedy zaprzyjaźnił się
z Janem Rodowiczem, „Anodą”. „Anoda” był legendą.
W czasie okupacji brał udział w Akcji pod Arsenałem
i odbicia więźniów transportu do obozu koncentracyjnego. Za walki powstańcze otrzymał Virtuti Militari.
Na początku okupacji dwóch przyjaciół z Szarych Sze-
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– BY L I Ś M Y I N N Y M I LU DŹ M I .
ROZ U M I E L I Ś M Y, Ż E PR Z YC H O DZ I
T O N A K A Ż D E G O. W I Ę C N I E , N I E
B A Ł A M S I Ę. T O BY Ł O T R Z Y T YG O D N I E
P O A R E S Z T OWA N I U JA N K A .
regów, Janek Rodowicz „Anoda” i Józek Saski „Katoda”, sąsiedzi z Filtrowej, postanowili iść do takiej
szkoły, która może się okazać użyteczna w działaniach
dywersyjnych. I dlatego poszli do szkoły elektrycznej.
Po wojnie Janek kontynuował studia na Politechnice,
a Józek skończył prawo i został adwokatem.
– Na pierwszym roku architektury było czterystu
studentów, lecz asystentów było tylko dwóch. I ci dwaj
asystenci, Piechotka i Krasowski, zebrali kiedyś nasze
notatki. I wybrali dziesięciu studentów, którzy ich zdaniem najlepiej rokowali. Mieliśmy prowadzić zajęcia na
wyjazdach na warsztaty inwentaryzacji architektury
drewnianej w Polsce – opowiada pan Świątkowski –
siedziałem w zakładzie Historii Architektury Polskiej,
kiedy przyszedł Janek, opowiedział jakieś dowcipy jak
to on. I mówi: „Słuchaj, a co wy właściwie robicie na
tej architekturze?”. Opowiedziałem mu. I namówiłem
go, żeby pojechał na ten wyjazd. Drewniany kościół
w Gawłuszowicach. Rysowało się, mierzyło, a kiedy
kończyły się te zajęcia, to Janek brał papier i rysował
fragmenty tego kościoła. Zobaczyłem te jego prace i powiedziałem sobie: „Tak, masz prawo studiować na architekturze”. No i przyszedł do nas. Dobrze się poczuł, bo
miał tam kolegów z „Zośki”. I już po dwóch miesiącach
urządził fuksówkę, czyli otrzęsiny. W kreślarni Politechniki. Od sufitu do podłogi wisiały papierowe chmury,
stanęła scena. I egzaminował tych młodych studentów.
Pierwsze pytanie pamiętam: „Jaka jest różnica między ćwiczeniami ze statyki i z rysunku odręcznego?”.
Student nie wiedział. A Janek mówi: „To bardzo proste.
Ćwiczenia ze statyki polegają na tym, że bierze się pracę
od kolegi, kalkę, przerysowuje się i oddaje profesorowi,
a rysunek odręczny polega na tym, że pożycza się pracę
kolegi, kładzie na szybie i kopiuje się odręcznie”.
Nie ukończył tych studiów. Ubecy aresztowali go
w wigilię 1948. Nie przeżył śledztwa. UB twierdziła, że
skoczył z okna i popełnił samobójstwo. Współwięźniowie z Koszykowej, że go ubecy z tego okna wyrzucili, bo
doprowadził śledczych do szału.
– Wiedział pan, że po pana też przyjdą?
– Tak. Od aresztowania Janka wiedziałem, że
znajdą. Na Noakowskiego pod dziesiątym było wolne
mieszkanie. Wystarałem się o przydział, ale się nie zdążyliśmy zameldować. I 13 stycznia wieczorem przyjechali. Myślałem, że na Koszykową, ale wrzucili mnie do
celi na Mokotowie. Trzech kolegów już tam było. Kapitan Lazarowicz z dowództwa komendy WiN. I Wojciech
Zieliński, pierwszy dyrektor PLL LOT.

– Pokażę panu zdjęcie. To sędzia, który mnie sądził.
To zdjęcie z artykułu w czasopiśmie o historii wojny. Patrzy z niego zadowolony z siebie mężczyzna
w grubych, okrągłych okularach. Mieczysław Widaj.
Wtedy sędzia – celebryta. Dzisiaj piszą o nim, że zbrodniarz stalinowski. Wydał na Akowców sto sześć wyroków śmierci.
– Ja też dostałem rozgrzeszenie w więzieniu. Był
tam pewien ksiądz, ojciec Leon. Poszliśmy za parawan i powiedział, że to będzie cicha spowiedź. Cele
pełne ludzi, nie powiedziałem ani słowa. I dostałem
rozgrzeszenie.
– Kiedy wzięli męża, to ja udawałam, że się nic nie
stało – wspomina żona „Korczaka”.
– Bała się pani?
– Byliśmy innymi ludźmi. Rozumieliśmy, że przychodzi to na każdego. Więc nie, nie bałam się. To było
trzy tygodnie po aresztowaniu Janka.
Wtedy jeszcze nie wiedziała, że będzie musiała czekać na niego 74 miesiące.
– Najgorsze było to, że to robili Polacy. Jak mnie wyrzucili na bruk po tygodniu, to do wyrzucenia moich
rzeczy użyli Niemców. Polacy deptali, rozlali herbatę
moją. A ten Niemiec schował srebrne łyżeczki. I kiedy siedziałam już w taksówce, to Niemiec pochylił się
i ukradkiem dał mi te łyżeczki do ręki.
Proces trwał rok. Sędzia Widaj był łaskawy. Piętnaście lat. Inni dostali kary śmierci. W więzieniu
w Wronkach posługiwali Niemcy. I kiedy zostawała
zupa na dnie kotła, to jej nie wylewali. Jeśli ostatnią
dolewkę dał tym z celi 21., to następnego dnia tym
z 22. Pozwalali ludziom zjeść i te resztki.
– A ja nie wiedziałam, gdzie mąż jest. Nie mówili.
Szło się z paczką. I jeśli paczka zostawała, to wiadomo
było, gdzie siedzi. Utkwił mi w pamięci milicjant, który nie potrafił nawet napisać „mąż”. We Wronkach na
widzeniach siedzieliśmy po obu stronach siatki, a między nami klawisz chodził i słuchał. Jak coś mu się nie
podobało, spadała zasuwa i więcej męża nie widziałam.
Tak się stało, kiedy powiedział, że spotkał pułkownika Borzobohatego. Koniec widzenia. I zamknęli mnie
w komórce pod schodami na kilka godzin. Potem mnie
puścili. A ludzie, obcy ludzie, którzy też byli tego dnia
na widzeniu, czekali pod bramą, czy mnie wypuszczą.
Była między nami solidarność. Szukali mnie potem na
dworcu, ale nikt mnie nie zdradził.
Wreszcie Stalin zmarł. Darowano reszty kar. Wojciech Świątkowski dostał pieniądze na bilet i wrócił do
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Warszawy. Noc była. Żona nie miała pojęcia, że wyszedł.
– I co teraz zrobimy? – zapytał.
– Teraz pojedziemy odpocząć do
Zakopanego.
Szli po Krupówkach. Tłum. Ludzie
radośni. Powietrze jak żyleta, takie piękne. Słońce. I nagle w tym tłumie znajoma
twarz, ktoś podchodzi.
– To doktor Gerwel! To ten, co mnie
uratował w obozie.
– A jak pan poznał męża?
– No jak to jak? Po tych ranach na
policzkach.
Miał rację pan doktor. Powstańców Warszawy poznaje się po ranach.
ENGLISH

SCARS. THE STORY OF “KORCZAK”
And after the war, we’ll eat butter. Girls will wear
skirts. We’ll be members of parliament working

LU DZIE R A DOŚN I. POW IETR ZE
JA K Ż Y LETA, TA K IE PIĘK N E.
SŁOŃCE. I NAGLE W T Y M
TŁU M IE Z NA JOM A T WA R Z,
KTOŚ PODCHODZI.
in the government. Those were the dreams of
people in the basements of the Krasiński Palace.
In the morning, they buried their leader, and then
set out through the sewers. What awaited them
on their way home were several years spent in
camps and prisons.

“No one asked whether it was worth taking
part in the Uprising. It was obvious to all of
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us. We heard Russians’ shooting, and we
needed to have Warsaw in our hands,” says
Wojciech Zygmunt Świątkowski. We could
talk about so many things. Because he’s an
architect, a co-worker of Bohdan Pniewski, the co-author of projects of important
buildings in Warsaw. And monuments: of
the Home Army (Polish: Armia Krajowa) in
front of the Sejm, Anoda in Ursynów, quar-
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ters of the Battalion Parasol in Powązki.
But we don’t meet to talk about the new
Warsaw. We meet to talk about what it is
like to crawl through the sewers to Śródmieście. What it is like to bury your fallen friends, blow up trains and organize
attacks on bandits in uniforms. And what
it is like to be sent to prison for swearing
loyalty to the Free Poland, not knowing
whether the imprisonment would be for

fifteen years or for life. And it’s not a Nazi
prison. It’s a Polish one.
At first, he went through a shooting
training, he was in the gun service. They
trained in the Czerniaków Fortress, and
one day, caught by Germans, they ran
away with the entire equipment across the
ice-bound Vistula to the district of Praga.
In “Parasol,” he was a subordinate of “Lot,”
Bronisław Pietraszewicz. The last time

they saw each other was in “Lot’s” house
at 38 Słowackiego, the day before the attempt on Kutschera's life. They didn’t talk
about the operation. After all, it was conspiracy. From the next operation onward,
“Korczak” was responsible for cars of the
Kedyw unit. His duty was to arrange cars,
care for their service and maintenance,
arrange garages and forge departure orders and passes. The most difficult was the
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attempt on Wilhelm Koppe, a German Nazi chief commander, that took place in Cracow.
Koppe survived. After the attempt on Kutschera, Nazis knew that the needed to run away when they spotted
trucks, only an aide-de-camp died. The SS caught them
in the vicinity of Udórz. Two died on the spot. Three
heavily wounded were taken into captivity, where they
were tortured to death by Nazis.
“It was extremely hard for me,” reminisces Wojciech
Świątkowski. “Amongst the fallen was my great friend,

Tadek Ulankiewicz “Warski.” Those who survived the
shooting were taken care of by people from the Bataliony Chłopskie. We came back to Warsaw after several
days. And there was no time to think, because the Uprising was round the corner.
Since we still had cars, I would transport the wounded from Wola to hospitals in the Old Town. But we didn’t
get to drive on asphalt, because there were no roads
from Okopowa to Bonifraterska. There was one giant
desert left after a ghetto. We drove on debris, in slaloms.
And Nazis constantly shot at the ambulance from the
church in Nowolipki.
On 10 August, the cars drove no longer. “Korczak” returned to his company. To the Old Town. The commander was Stanisław Leopold “Rafał.” They had their quarters in the Krasiński Palace, they attacked along the
Długa Street in the direction of the “Miejskie” cinema,
to Theatre Square. On 25 August, “Rafał” fell in battle.
He had his catafalque on the ground floor, and at night,
they buried him on the lawn in front of the palace. That
night, “Ziutek” Szczepański wrote “The Elegy to Rafał”.
One of the most poignant insurrectionary poems.
Back then, they didn’t know how it was possible for
Szczepański to write. Because he either slept or shot
at Nazis from his sniper look-out point. But it had to
be precisely then. Somewhere amongst the ruins of
the Old Town, lying in wait for the enemy, he pulled
out scraps of paper and scribbled his marches: “The
Michler Castle, Żytnia, Wola, boys from the ‘Parasol’
are defending themselves” (Polish original: “Pałacyk
Michla, Żytnia, Wola, bronią się chłopcy spod »Parasola«”), farewells: “You fell in assault! That’s how it was
decided. Maybe God called you, because you were too
good to stay here, because you forgave instead of punishing and flogging” (Polish original: “Padłeś w szturmie! Tak było sądzone. Może Bóg Cię dlatego powołał,
boś za dobry był na to by zostać, boś przebaczał, miast
karać i chłostać”), and dreams of what they would become after the victory: “After the war, it will be nice
and calm […] there will be Poland with God’s will,
somewhere from sea to sea, and young lads from the
‘Parasol’ will play big roles in diplomacy, the government, the Sejm” (Polish original: “A jak będzie już
po wojnie, będzie miło i spokojnie […] będzie Polska
z wolą Bożą, Gdzieś od morza aż do morza, a młodzieńcy z Parasola Będą grali wielkie role, w dyplomacji,
rządzie, sejmie”). But it wasn’t going to be this way.
In the last days in the Old Town, “Ziutek” was severely wounded. “Korczak,” then already in command of the
Company, was shot in the head. The bullet went through
both cheeks and sinuses. Apart from that, nothing.
“I was wounded in the morning, a hospital orderly
stuck some plaster on my face, and the Company commenced the retreat through sewers. I walked without difficulty, it didn’t even hurt that much. The weirdest war
wound I’ve ever heard of.“

LUDZIE / PEOPLE

“Ziutek” died of wounds several days
later. ‘Korczak’ survived to see the end
of the Uprising, and then was taken to
a POW’s camp.
“Twenty something medical barracks.
Inside, my comrades were dying, but some
of them survived. I went to a laryngologist.
Tadeusz Gerwel took equipment and tools
from the Uprising. And he cut one of my adhesions. An awful surgery, because it was inside. He burned it with an electrode. Since
that time, I kept asking, ‘What now? Doctor,
when will you perform the next surgery?’
Each time he answered, ‘We’ll wait.’ I waited four months. And finally he said that he
wouldn’t perform any surgery and that they
should take me to another camp. And I lived
to see the end of the war. Some stayed in the
west, but the majority came back. Because
they were needed in Poland.”
After the war, “Korczak” decided to
come out into the open, just like many from
the Home Army who believed it was the right
thing to do. He enrolled at the University of
Technology to study architecture. Then he
befriended Jan Rodowicz “Anoda.” “Anoda” was a legend. During the occupation, he
took part in the Operation Arsenal and the
rescue of prisoners transported to a concentration camp. For insurrectionist battles, he
received the War Order of Virtuti Militari. At
the beginning of the occupation, two friends
from the Szare Szeregi (English: Grey
Ranks), Janek Rodowicz “Anoda” and Józek
Saski “Katoda,” neighbours at Filtrowa, decided to attend a school that could come in
useful in subversive operations. And that’s
why they went to school of electrical engineering. After the war, Janek continued his
studies at the University of Technology, and
Józek graduated from the Faculty of Law
and became an attorney.
“In the first year of architecture, there
were four hundred students, but only two
assistants. And one day those two assistants, Piechotka and Krasowski, collected
our notes. And then they chose ten students that they thought to be most promising. We were supposed to conduct classes
during external workshops concerning Polish wooden architecture inventory,” says
Mr. Świątkowski. “I was sitting in the Institute of the History of Polish Architecture,
when Janek came in and as usual started
to crack jokes. And he asked, ‘Listen, what
exactly are you guys doing in this Faculty of
Architecture?’ So I told him about it. And
I encouraged him to take part in the work-

shop. A wooden church in Gawłuszowice.
We drew, measured, and after the classes,
Janek would take a piece of paper and draw
fragments of this church. I saw his sketches
and said to myself, ‘Yes, you’ve got the right
to study architecture.’ And he came to us.
He instantly felt comfortable, because
he met his friends from ‘Zośka’ there.
And already after two months, he threw
‘fuksówka,’ in other words a hazing party.
In the drafting room at the University of
Technology. From the ceiling down to the
floor, there hung paper clouds, he raised
a stage too. And he examined those young
students. I remember the first question,
‘What is the difference between practice
in statics and exercises in hand drawing?’
The student didn’t know. And Janek said,
‘It’s very simple. Practice in statics consists
in taking your friend’s work and a tracing paper, redrawing the work and handing it to the professor, whereas exercise in
hand drawing consists in borrowing your
friend’s work, placing it against the window
and copying it by hand.’”
He never graduated. Security police
workers arrested him on Christmas Eve in
1948. He didn’t survive the investigation.
His co-prisoners from Koszykowa said that
the security police workers had thrown him
out of the window because he had driven
them into a frenzy.
“Did you know that they would come for
you too?”
“Yes. Since the time Janek was arrested,
I knew they would come to find me. At 10
Noakowski Street there was an empty flat.
I applied for it and got it but we didn’t make
it in time to register ourselves. And on the
evening of 13 January, they came. I thought
that they would take me to Koszykowa, but
they threw me into a cell in Mokotów. Three
of my friends were already there. Captain
Lazarowicz from the command of Freedom
and Independence. And Wojciech Zieliński,
the first president of LOT Polish Airlines.”
“I’ll show you a picture. It’s the judge who
tried me.”
It’s a picture from an article in a magazine about the history of war. It shows a complacent man with horn-rimmed, round
glasses. Mieczysław Widaj. Then a judge-celebrity. Today, they call him a Stalinist criminal. He passed one hundred six death sentences on members of the Home Army.
“I was granted absolution in prison
too. There was a certain priest there, Father Leon. We went behind a screen and
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he said that it would be a silent confession. The cells
were full of people, I didn’t utter a word. And I was
granted absolution.”
“When they took my husband, I pretended nothing
had happened,” reminisces “Korczak’s” wife.
“Were you scared?”
“We were different people then. We understood that
it would happen to everyone. So no, I wasn’t scared. It
was three weeks after Janek was arrested.”
Back then, she still didn’t know that she would have
to wait for him 74 months.
“The worst part was that it was done by Poles. When
they threw me into the streets after a week, they used
Germans to throw away my things. Poles tramped
on them, spilled my tea. And a German hid my silver
spoons. When I was sitting in a cab, this German leaned
forward and stealthily put those spoons into my hand.”
The process went on for a year. Judge Widaj was kind.
Fifteen years. Others were sentenced to death. In the
prison in Wronki worked Germans. And when there
was some soup left on the bottom of the pot, they didn’t
throw it away. If the last time they gave seconds to those
from the cell number 21, next time they gave seconds to
those from the cell number 22. They let people eat even
those leftovers.
“And I didn’t know where my husband was. They
didn’t tell me. You went with a package. If the package
stayed, you could tell where he was. I remember a militiaman who couldn’t even write ‘husband.’ In Wron-

ki, during visitation, we sat on the opposite sides of the
net, and a cop was pacing between us and listened in to
our conversation. If he didn’t like something we said,
the latch came down and I saw my husband no more. It
happened once when he said that he had met Colonel
Borzobohaty. The end of visitation. And they shut me in
a cupboard under the stairs for several hours. Then they
let me go. And people, strange people who had been on
a visitation that day as well, waited by the gates to see
whether they would let me go. There was solidarity between us. Then they looked for me at the railway station,
but no one gave me away.”
Then Stalin died. The remaining parts of sentences
were remitted. Wojciech Świątkowski was given money
to buy a ticket and came back to Warsaw. It was night.
His wife didn’t have a clue that he had been released.
“What do we do now?” he asked.
“Now we’ll go to Zakopane to have some rest.”
They strolled along Krupówki. There was a crowd
of cheerful people. Clear, beautiful air. The sun. And
suddenly a familiar face amongst the crowd, someone
walks up.
“It’s Doctor Gerwel! The one that saved me in the
camp.”
“And how did you recognize my husband?”
“What do you mean how? Obviously because of those
scars on his cheeks.”
The doctor was right. You recognize the Warsaw Insurgents by scars.
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akup dużego robota pirotechnicznego
IBIS został zrealizowany przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
PIAP z Warszawy. Koszt inwestycji to
1 037 000,00 zł. Robot został zakupiony
dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu z przeznaczeniem do
użytkowania w Placówce Straży Granicznej
w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka.
Komendant Bieszczadzkiego Oddziału
Straży Granicznej, płk SG Robert Rogoz,
dziękując wojewodzie za kolejne doposażenie Straży Granicznej, podkreślił, że
robot może być wykorzystywany również
na innych przejściach granicznych, także
drogowych. Sprzęt przeznaczony jest do
działań pirotechnicznych i rozpoznania.
IBIS jest robotem szybkim, konstrukcja bazy
mobilnej zapewnia optymalny kontakt kół
z różnorakim podłożem, sprawnie pokonuje
nierówności terenu, charakteryzuje się dużą

stabilnością podczas jazdy oraz dużą zwrotnością. Robot przeszedł niezbędne odbiory
i przekazany został właśnie do BOSG.
Informacja o przekazaniu robota z pewnością ucieszy wszystkich pasażerów korzystających z lotniska. Niedługo uruchomione
zostanie połączenie transatlantyckie, w tym
kontekście nowy sprzęt daje pasażerom dodatkowy komfort – dzięki niemu wzrośnie poziom
bezpieczeństwa – zaznaczył prezes portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka Michał Tabisz.•

• IN ENGLISH
A NEW ROBOT AT
RZESZÓWJASIONKA AIRPORT
THE GOVERNOR OF PODKARPACKIE PROVINCE
PURCHASED AN IBIS PYROTECHNIC ROBOT FOR
THE BIESZCZADY BORDER GUARD UNIT. THE
PRESENTATION OF THE EQUIPMENT TOOK PLACE ON
3 JANUARY 2018 AT RZESZÓWJASIONKA AIRPORT.
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A large IBIS pyrotechnic robot was purchased by the Industrial Research Institute
for Automation and Measurements [PIAP]
set in Warsaw. The investment cost was
PLN 1 037 000.00. The robot was purchased
for the Bieszczady Border Guard Unit in
Przemyśl to be used in the Border Guard
post at RzeszówJasionka Airport.
The chief of the Bieszczady Border
Guard Unit, płk SG Robert Rogoz, thanked
the Governor for the new equipment for
the Border Guard and highlighted that
the robot may also be used at other border
crossings, including the road ones. The
equipment may be used in pyrotechnic
operations and reconnaissance. IBIS is
a fast robot. The design of its mobile base
ensures optimum wheel contact with various types of ground. It can be operated on
uneven terrain and it boasts great driving
stability and manoeuvrability. The robot
has passed all necessary commissioning
tests and has just been handed over to the
Bieszczady Border Guard Unit.
‘All airport passengers will welcome
the news on handing over the robot.
A transatlantic flight route is going to be
launched soon; in this context, the new
equipment providing a higher level of
safety gives extra comfort to our passengers,’ said Michał Tabisz, the President of
RzeszówJasionka Airport.•
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LOT N I S KO W J E S I O N C E

KO L E J N Y R O K

N A P LUS I E
BLISKO 700 T YSIĘCY PA SA ŻERÓW SKORZ YSTA ŁO
W UBIEGŁYM ROKU Z US ŁUG PORTU LOTNICZEGO
RZESZÓW-JA SIONK A . TO NA JLEPSZ Y W YNIK
W HISTORII LOTNISK A , UZ YSK ANY GŁÓWNIE DZIĘKI
WZROSTOWI RUCHU NA TR A SACH KR A JOW YCH
I Z WIĘKSZENIU LICZBY WAK ACYJNYCH LOTÓW
CZ ARTEROW YCH.
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iczba obsłużonych pasażerów wzrosła o 4,5 procent w stosunku do
roku 2016. Liczba przeprowadzonych operacji lotniczych natomiast
– o 12,5 procent. Na ten sukces złożyły się w dużej mierze Polskie
Linie Lotnicze LOT, których samoloty na trasie Warszawa-Rzeszów
przewiozły o 15 procent więcej pasażerów niż w 2016 r., obsługując
prawie 200 tysięcy osób. Ubiegły rok przyniósł także znaczny wzrost
zainteresowania lotami czarterowymi z Jasionki. Królowały Grecja,
Bułgaria i Turcja. Z wakacyjnej oferty skorzystało o 3/4 więcej
pasażerów niż w 2016 roku. Najwięcej, bo ponad 13.500 udało się na
wypoczynek na greckie wyspy Korfu, Kretę i Zakynthos.
– Mimo wielu wyzwań, jakie ubiegły rok przyniósł branży lotniczej, udało się utrzymać pozytywny trend i obsłużyć rekordową
liczbę 693,5 tys. pasażerów – mówi Michał Tabisz, prezes zarządu
Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka. – Jeszcze lepiej zapowiada się
rok 2018, bo wspólnie z przewoźnikami zaplanowaliśmy otwarcie aż
sześciu nowych tras. Najbardziej wyczekiwanym jest bezpośrednie
połączenie z Nowym Jorkiem, ale mam nadzieję, że nie mniejszą
popularnością będą cieszyć się regularne loty do Tel-Awiwu, Aten
i Burgas oraz wakacyjne połączenia czarterowe na grecką wyspę
Rodos i do Tirany.
Dla portu lotniczego w Jasionce 2017 rok był udany nie tylko ze
względu na liczbę obsłużonych pasażerów. Ważnym wydarzeniem
było otwarcie nowego terminala cargo, a także zawarcie umowy
z inwestorem, który w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska oraz
centrum wystawienniczo-kongresowego w Jasionce wybuduje
nowoczesny hotel marki Holiday Inn Express.
Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka oferuje regularne, codzienne
połączenia do Warszawy, Londynu i Monachium oraz loty (2-3 razy
w tygodniu) do Dublina, Manchesteru, Bristolu, East Midlands
i Glasgow. 11 marca zostanie zainaugurowane połączenie Rzeszów-Tel
Awiw, a 30 kwietnia wystartują cotygodniowe rejsy transatlantyckie
z Jasionki na nowojorskie lotnisko Newark samolotami Boeing 787
Dreamliner. Ponadto w sezonie letnim 2018 w rozkładzie znajdą się
regularne połączenia z Rzeszowa do Burgas, Aten i na Korfu. Loty
z Jasionki obsługują przewoźnicy: PLL LOT, Lufthansa i Ryanair. •

• IN ENGLISH
ANOTHER GOOD YEAR FOR THE AIRPORT IN
JASIONKA
ALMOST 700 THOUSAND PASSENGERS USED THE SERVICES OF
RZESZÓWJASIONKA AIRPORT LAST YEAR. IT’S THE BEST RESULT IN THE
AIRPORT’S HISTORY, ACHIEVED MAINLY THANKS TO A TRAFFIC INCREASE ON
DOMESTIC ROUTES AND AN INCREASE IN THE NUMBER OF HOLIDAY CHARTER
FLIGHTS.

The number of passengers served increased by 4.5 percent as compared to 2016. The number of air operations carried out – by 12.5 percent. Polish Airlines LOT contributed significantly to this success by
serving 15 percent more passengers on the Warsaw–Rzeszów route
than in 2016, which is almost 200 thousand people in total. Last year,
a substantial rise in the popularity of charter flights from Jasionka
was observed, Greece, Bulgaria and Turkey being the most popular
destinations. The number of passengers on holiday flights increased
by 3/4 as compared to 2016. Most passengers, i.e. over 13 500 people,
opted for Greek islands – Corfu, Crete and Zakynthos.
‘Despite many challenges the aviation industry had to face last
year, we managed to maintain the positive trend and serve a record
number of 693.5 thousand passengers,’ says Michał Tabisz, the President of the Board of RzeszówJasionka Airport. ‘2018 is going to be
even better as together with the carriers, we are planning to launch
six new routes. The most anticipated one is a direct route to New
York, but we hope that regular flights to Tel Aviv, Athens and Burgas
as well as holiday charter flights to the Greek island of Rhodes and
to Tirana will be equally popular.’
2017 was a successful year for the airport in Jasionka not only
because of the number of passengers served. Other important events
included the opening of a new cargo terminal and concluding a contract with an investor for putting up a modern Holiday Inn Express
hotel in the vicinity of the airport and the Exhibition and Congress
Centre in Jasionka.
Rzeszów-Jasionka Airport offers regular, daily connections do
Warsaw, London and Munich, as well as flights (2-3 times a day)
to Dublin, Manchester, Bristol, East Midlands and Glasgow. On
March 11 we are opening connection to Tel Aviv, and on April 30 –
weekly intercontinental flights from Jasionka to Newark, NY with
Boeing 787 Dreamliners. What is more, the summer 2018 is going to
welcome regular flights Burgas, Athens and Corfu. Jasionka airport
cooperates with three airlines: PLL LOT, Lufthansa and Ryanair. •

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

68–69

PORT LOTNICZY / AIRPORT

WAKACJE NA

KORFU

GRECKIE W YSPY BYŁY HITEM
UBIEGŁOROCZNYCH WAK ACYJNYCH
CZ ARTERÓW Z LOTNISK A RZESZÓWJA SIONK A . KTO NIE Z APL ANOWA Ł
JESZCZE LETNIEGO W YPOCZ YNKU NA
ROK 2018, NIECH PRZECZ Y TA TEN TEKST.
PRZEDSTAWIAMY POWODY, DL A KTÓRYCH
WARTO W YBR AĆ KORFU.

K

orfu to niezaprzeczalnie królowa greckich wysp. To
tutaj Odyseusz skusił się na dłuższy postój w swojej
dziesięcioletniej tułaczce. Od tych mitycznych czasów
minęły całe tysiąclecia. Jak dziś wygląda życie mieszkańców i gości odwiedzających Korfu?

GRECKI SLOW LIFE

Pomimo wielu lat wyspa zachowała klimat miejsca
zapewniającego odpoczynek. No i przede wszystkim
autentyczność. Mieszkańcy nadal zamieszkują wioski,
których jest tu ponad 100! I choć dziś Korfu odwiedza
mnóstwo turystów, wyspiarze mają swój niezmącony
spokój. Mieszkańcy Korfu naprawdę potrafią cieszyć się
chwilą. Ich styl życia przebiega według zasad siga-siga,
czyli greckiego odpowiednika slow life. I jeśli myślicie,
że mody na powolne celebrowanie życia przeminą, to
wiedzcie, że Grecy swój przepis na szczęście pielęgnują
od setek lat. Widać to szczególnie na Korfu. Rytm dnia
dyktują tutaj nie wielkie miasta, ale małe wioski, ze
swoją urokliwą architekturą i polami pełnymi pasących
się owiec, które dostarczają pysznego mleka – jednego
z głównych składników lokalnej kuchni. Starsi panowie,

tekst S Y LW I A G U T O W S K A
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przesiadujący w tawernach i grający w tavli to typowy
widok dla tej części świata. Warto przejąć ten niespieszny
styl życia i choć część z niego przywieźć do domu.

WSZYSTKIE OBLICZA KORFU

Tych, którzy myślą, że na greckich wyspach można
tylko leżeć do góry brzuchem, znowu zaskoczymy.
Wyspa ma kilka twarzy – właściwie z każdej strony
świata prezentuje się nieco inaczej. Dla wspomnianych już amatorów błogiego lenistwa na plaży najlepsze będzie południe. Ci z kolei, którzy wolą podziwiać
nieco bardziej zróżnicowany krajobraz, koniecznie
powinni odwiedzić północ z jej górami, zza których rozpościera się widok na Albanię. Wschodnie wybrzeże to stolica Korfu, Kerkyra, od której
większość turystów zaczyna swoją przygodę z racji
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wości szczególnie warte odwiedzenia to
Palaiokastritsa i Lakones. Widoki w tych
okolicach są warte grzechu. •

• IN ENGLISH
HOLIDAYS ON CORFU
GREEK ISL ANDS WERE ALL THE R AGE
AT R ZESZÓWJA SIONK A AIRPORT L A ST
SUMMER . IF YOU HAVEN’T PL ANNED YOUR
2018 SUMMER HOLIDAYS YET, RE AD THE
TE X T BELOW. HERE ARE SOME RE A SONS
WHY YOU SHOULD VISIT CORFU.

Without a doubt, Corfu is the queen of Greek islands. This is where Odysseus decided
to stay for a longer time during his ten-year
journey. Thousands of years have passed
since those mythical days. What’s it like to
live on Corfu today?

GREEK SLOW LIFE

mieszczącego się tam lotniska. W mieście
odnajdziemy mnóstwo ciekawej architektury, pełnej wpływów weneckich, jako
że niegdyś wyspa była częścią Republiki
Weneckiej. Zachód to z kolei spokojne,
piaszczyste plaże i malownicze zatoczki.
Warto wybrać się na rejs łódką i z bliska
obejrzeć urokliwe zakamarki. Miejsco-

Despite all the years that have passed, the
island has remained a perfect relaxation
spot and maintained its authenticity. There
are over 100 villages on the island that
are still inhabited by the locals. And even
though Corfu is visited by many tourists, it
remains a haven of peace and tranquillity.
The inhabitants of Corfu know how to enjoy
the moment. They live in line with siga siga
rules, which is a Greek equivalent of slow
life. And if you think that the slow life trend
will soon be a thing of the past, you should
know that the Greek have cherished their
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recipe for happiness for hundreds of years.
It’s particularly the case on Corfu. The
rhythm of the day isn’t set by large cities but
small villages, with their lovely architecture
and fields of grazing sheep that provide
delicious milk – one of the main ingredients
used in the local cuisine. Old men playing
tavli in taverns are a typical sight in this
part of the world. It’s a good idea to adopt
this slow lifestyle and take at least some of it
home with you.

ALL FACES OF CORFU

If you think that the only thing to do on
Greek islands is to sunbathe, you’ll be
surprised again. Corfu has many faces and
it looks different from every side of the
world. Those who are after sweet idleness
on the beach should opt for the south. If
you prefer a more diversified landscape,
you should definitely visit the north with
its mountains, where you can admire a
view over Albania. The eastern coast is
the capital of Corfu, Kerkyra, which is
a starting point for many tourists as the
airport is located there. The city boasts
impressive architecture, greatly influenced by the Venetian style as the island
was once a part of the Republic of Venice.
In the west, you’ll find peaceful, sandy
beaches and picturesque bays. You can go
on a cruise to admire these delightful spots.
Palaiokastritsa and Lakones are particularly worth visiting. The views in this area are
spectacular. •
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MAJÓWK A – DL ACZEGO NIE
W NOW YM JORKU?

30 K WIETNIA NARODOW Y PRZEWOŹNIK PLL „LOT” S. A . ROZPOCZ YNA
REGUL ARNE POŁ ĄCZENIE MIĘDZ Y RZESZOWEM A NOW YM JORKIEM.
JEST TO DŁUGO W YCZEKIWANE POŁ ĄCZENIE MIĘDZ Y LOTNISKIEM
W PODRZESZOWSKIEJ JA SIONCE A LOTNISKIEM NEWARK .

tekst P O R T L O T N I C Z Y R Z E S ZÓ W - J A S I O N K A
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ruchomienie regularnych lotów otwiera
nowe możliwości dla wielu firm działających w ramach stowarzyszenia Dolina
Lotnicza, które zrzesza ponad 100 różnych
firm zlokalizowanych na Podkarpaciu. Już
dzisiaj przedsiębiorcy z branży lotniczej, kosmetycznej, farmaceutycznej czy spożywczej
eksportują swoje produkty za ocean, a dzięki bezpośredniemu połączeniu ze Stanami
Zjednoczonymi wymiana handlowa stanie
się jeszcze łatwiejsza.
Nowe bezpośrednie połączenie Rzeszowa
z Nowym Jorkiem to nie tylko ogromne ułatwienie w wymianie handlowej, ale również
udogodnienie dla pasażerów podróżujących
turystycznie z naszego lotniska za ocean.
Turystyka jest jednym z głównych produktów Nowego Jorku. Rocznie miasto odwiedza
ok 39 milionów turystów, którzy mają do
dyspozycji setki atrakcji. Zgodnie ze starym
chińskim powiedzeniem „Lepiej raz zobaczyć
niż sto razy usłyszeć”, nie da się być w Nowym
Jorku i nie odwiedzić tak znanych miejsc jak
Empire State Building, Times Square, Radio
City Music Hall, Statua Wolności, Ellis Island
czy Wall Street. Warto też zobaczyć Central
Park, który jest jednym z najwspanialszych
przykładów architektury krajobrazu na świecie, a zarazem płucami Nowego Jorku. W NY

każdy znajdzie coś dla siebie. Ilość atrakcji
oraz ogromne zróżnicowanie kulturowe i kulinarne pozwoli zadowolić nawet najbardziej
wymagającego turystę.
Z Rzeszowa bezpośrednie rejsy do
Nowego Jorku będą realizowane w każdy
poniedziałek nowoczesnymi samolotami
typu Boeing 38-Dreamliner. Start o 6:05,
lądowanie w Newark o 11:50. Na wszystkich
trasach międzynarodowych LOT oferuje
aż trzy klasy podróży: LOT Business, Premium Economy i Economy Class. Zachęcamy do skorzystania z tej oferty tym bardziej,
że na stronie LOT-u nadal dostępne są bilety
w bardzo atrakcyjnych cenach. •

• IN ENGLISH
A LONG WEEKEND IN MAY – HOW
ABOUT NEW YORK?
ON 30 APRIL, THE FLAG CARRIER PLL ‘LOT’ S.A.
LAUNCHES REGULAR FLIGHTS BETWEEN RZESZÓW
AND NEW YORK. IT’S A LONG-AWAITED ROUTE
CONNECTING THE AIRPORT IN JASIONKA NEAR
RZESZÓW WITH NEWARK AIRPORT.

The launch of the regular flights opens up
new opportunities for many companies
operating within the Aviation Valley
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association, which brings together over 100
companies set in Subcarpathia. A number of
aviation, cosmetic, pharmaceutical and food
companies already export their products
overseas, and now, thanks to the direct
connection with the United States, trading
will get even easier.
The new route between Rzeszów and New
York is a great option not only for traders,
but also for tourists travelling from our
airport to the US.
Tourism is one of the main New York
products. Every year, about 39 million
tourists visit the city to enjoy hundreds
of attractions. As an old Chinese saying
goes, ‘It’s better to see something once
than to hear about it a thousand times.’
When in New York, you can’t pass up such
highlights as the Empire State Building,
Times Square, the Radio City Music Hall,
the Statue of Liberty, Ellis Island or Wall
Street. Another must-see is Central Park,
which is one of the greatest examples of
landscape architecture in the world and
the lungs of New York. Everyone will find
something to their liking here. Plenty of
attractions as well as cultural and culinary diversity of the city will satisfy even the
most demanding tourists.
Direct flights from Rzeszów to New
York operated on modern aircrafts Boeing
38Dreamliner are scheduled every Monday.
Departure at 6:05, arrival in Newark at
11:50. LOT airlines offers three travel classes
on its international flights: LOT Business,
Premium Economy and Economy Class.
Don’t miss it out, all the more so as tickets
are still available at an attractive price on
LOT’s website. •
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ROZKŁAD LOTÓW
PR Z Y LOT Y

O DLOT Y
B R I S T O L | R YA N A I R
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E A S T M I D L A N D S | R YA N A I R
week days

departure

ODLOT

PRZ YLOT
arrival

flight number

NR REJSU

T YP SAMOLOTU

DNI T YGODNIA
week days

departure

ODLOT

PRZ YLOT
arrival

flight number

NR REJSU

T YP SAMOLOTU

------7

6:30

10:05

FR7622

738

------7

10:30
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22:20

FR7623

738

DNI T YGODNIA

aircraft type

aircraft type
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week days

departure

ODLOT

PRZ YLOT
arrival

flight number

-----6-

7:50

11:20

FR2136

738

-----6-

11:45

13:25

FR2137

738

1-3-5-7

18:00

21:30

FR2136

738

1-3-5-7

21:55

23:35

FR2137

738

NR REJSU

T YP SAMOLOTU

DNI T YGODNIA

aircraft type

aircraft type

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

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

departure

ODLOT

PRZ YLOT
arrival

flight number

NR REJSU

T YP SAMOLOTU

DNI T YGODNIA
week days

departure

ODLOT

PRZ YLOT
arrival

flight number

--3----

6:30

10:10

FR3202

738

--3----

10:35

12:30

FR3203

738

------7

7:15

10:55

FR3202

738

(REJS 04,11.02.2018)

------7

11:20

13:15

FR3202

738

------7

12:40

16:20

FR3202

738

(REJS 18,25.02.2018)

------7

16:45

18:40

FR3203

738

DNI T YGODNIA

(REJS 18,25.02.2018)
(REJS 04,11.02.2018)

aircraft type

WARSZ AWA / WARSAW | PLL LOT

WARSZ AWA / WARSAW | PLL LOT
DNI T YGODNIA

aircraft type

week days

departure

ODLOT

PRZ YLOT
arrival

flight number

NR REJSU

T YP SAMOLOTU

DNI T YGODNIA
week days

departure

ODLOT

PRZ YLOT
arrival

flight number

NR REJSU

T YP SAMOLOTU

1234567

7:40

8:35

LO3805

DH4/B737-800

123456-

5:50

6:45

LO3804

1234567

13:35

14:30

LO3801

E175/E195/
B737-800

DH4/E170/
E175/E195

1234567

9:05

9:55

LO3806

DH4/B737-800

----5--

16:30

17:25

LO3807

DH4/E170

1234567

15:00

15:50

LO3802

E195/B737-800

LO3807

DH4/E170/
E195-800

----5--

17:55

18:45

LO3808

DH4/E170

1234-67

18:00

18:50

LO3808

DH4/E170/E195/
B737-800

ODLOT

PRZ YLOT

1234-67
12345-7

16:35

17:30

22:40

23:35

ODLOT

PRZ YLOT

aircraft type

LO3803

DH4/E170/E175

NR REJSU

T YP SAMOLOTU

TEL AWIW | ISR AIR
DNI T YGODNIA
week days

-----6-

(REJS 03,10.01.2018)

-----6-

(REJS 03,10.01.2018)

departure

arrival

11:55
13:55

flight number

6H5615
6H5617

aircraft type

738
738

aircraft type

TEL AWIW | ISR AIR
DNI T YGODNIA
week days

departure

arrival

NR REJSU

T YP SAMOLOTU

flight number

aircraft type

-----6-

13:05

6H5616

738

-----6-

15:05

6H5618

738

(REJS 03,10.01.2018)
(REJS 03,10.01.2018)

INFORMAC JE Z AWARTE W T YM ROZKŁ ADZIE PR ZEDSTAWIA JĄ STAN NA 15.01.2018 R. GODZINY PR Z YLOTÓW I ODLOTÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE. PROSIMY O SPR AWDZENIE
PR ZED PL ANOWANĄ PODRÓŻ Ą AK TUALNYCH INFORMAC JI U PR ZEDSTAWICIELI LINII LOTNICZ YCH W CELU POT WIERDZENIA AK TUALNOŚCI GODZIN LOTÓW .
Information included in the schedule presents data from 15.01.2018 Time of arrivals and depar ture may be changed. Before the flight, please contact a representative of
the airlines to confirm current time of flights.

Wypożyczalnie samochodów / Rent-a-car

