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 NASI AUTORZY

GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

RAFAŁ 
BRYNDAL

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

ENGLISH A satirist, lyricist, jo-
urnalist, founder of cabarets, 
playwright and screenwriter. 
A jazz, golf, and hockey 
enthusiast.

JERZY 
SCHEJBAL

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

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

MICHAŁ 
FIGURSKI

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

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

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

ENGLISH An actor and 
the Artistic Director of the 
Montownia Theatre. A spe-
cialist in one man shows 
and stand-up comedy. To 
him, writing is an occasion-
al but long-term activity. 

PAULINA 
SMASZCZ-
KURZAJEWSKA

Kobieta-dynamit. Dziennikar-
ka i prezenterka telewizy-
jna, trener autoprezentacji 
i rozwoju osobistego. 
Aktywnie działa na rzecz 
kobiet w biznesie.

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

TOMASZ
KOWALSKI

Z wykształcenia prawnik. Kato-
wiczanin. Pisarz. Autor „Mędrca 
kaźni”, „Rozmów na trzech 
grabarzy i jedną śmierć”, „Nie 
pozwolisz żyć czarownicy” oraz 
zbioru opowiadań „Przysionek, 
dom dla pozornie umarłych”.

ENGLISH A lawyer by train-
ing. A writer. An author of 
'Mędrzec Kaźni', 'Rozmowy na 
trzech grabarzy i jedną śmierć', 
'Nie pozwolisz żyć czarowni-
cy' and a collection of stories 
entitled 'Przysionek, dom dla 
pozornie umarłych'.

WOJTEK 
KALARUS

Aktor teatralny, filmowy 
i telewizyjny. Reżyser, fe-
lietonista. Związany z No-
wym Teatrem Krzysztofa 
Warlikowskiego.

ENGLISH A theatre, film 
and TV actor. A director 
and columnist. Actor in 
Krzysztof Warlikowski's 
Nowy Teatr.

JAKUB
WEJKSZNER

Jego główną aspiracją 
w życiu jest zostanie pu-
blikowanym autorem lub 
przetłumaczenie sobie, że 
społeczeństwo nie było 
gotowe. Redaktor prowa-
dzący Anywhere.pl.

.ENGLISH  His main goal is 
to become a published au-
thor or convince himself that 
society wasn't ready. Editor-
-in-chief at Anywhere.pl.

DAGMARA
KOWALSKAI

Szkołę dziennikarską prze-
szła w Jedynce i Czwór-
ce. Warsztat telewizyjny 
doskonaliła m.in. w TVN 
Warszawa i TVP 1. W Chil-
lizet codziennie nastawia 
słuchaczy na chillout.

ENGLISH She went through 
the journalistic school in the 
public media: Jedynka and 
Czwórka. Television tech-
nique has been perfected at 
TVN Warsaw and TVP 1. In 
Chillizet, she sets the chillout 
music on a daily basis 
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CEZARY 
ŁAZAREWICZ

Lat 52, pochodzi z Darło-
wa. Pracował m.in. w Ga-
zecie Wyborczej, Polityce, 
Przekroju. Od dwóch lat 
bezrobotny. Zajmuje się 
pisaniem reportaży.

ENGLISH Aged 52, 
comes from Darłowo. He 
has worked for, among 
others, Gazeta Wybor-
cza, Polityka, Przekrój. 
Currently unemployed 
for two years. He writes 
reportage.

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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.

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

JAKUB 
FIREWICZ

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

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

MAGDALENA
JUSZCZYK

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

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

ALEKSANDRA 
BUDKA

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

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

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

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

TOMASZ 
SAGAN

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

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

ŁUKASZ 
STOLARSKI

Współzałożyciel i Dy-
rektor Zarządzający 
firmy HOME Zarządza-
nie Sp. z o.o., wieloletni 
pracownik Ministerstwa 
Finansów RP. 

ENGLISH A co-founder 
and Managing Director 
of HOME Zarządzanie 
Sp. z o.o., a longtime 
employee of the Mini-
stry of Finance. 

MAREK
KACPRZAK

Dziennikarz i szef wielu 
redakcji. Obecnie związa-
ny na stałe z Wirtualną 
Polską, gdzie prowadzi 
program „Tłit”, w którym 
rozmawia z najważnie-
jszymi politykami.

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



1 0 – 1 1 S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E



PATRYCJA MARKOWSKA TO WOKALISTKA, KTÓRĄ BARDZO TRUD-
NO ZASZUFLADKOWAĆ. RAZ JEST LIRYCZNA, KIEDY INDZIEJ DZIKA 
I ROCKANDROLLOWA. PRZY INNEJ OKAZJI JEST DEMONEM SEKSU, 
ŻEBY ZARAZ POTEM ZAŚPIEWAĆ CHWYTAJĄCEGO ZA SERCE BLU-
ESA. TYM RAZEM RAMIĘ W RAMIĘ ZE SWOIM OJCEM, GRZEGORZEM 
MARKOWSKIM STWORZYŁA ZNAKOMITĄ, DOJRZAŁĄ PŁYTĘ „DRO-
GA”. WSPÓLNE DLA TYCH WSZYSTKICH JEJ WCIELEŃ JEST TO, ŻE 
MA NIEZWYKŁY DAR PRZYCIĄGANIA DO SIEBIE LUDZI. JEST PRAW-
DZIWA. I DOBRA. OBDARZONA NAJCZYSTSZYM DOBREM, JAKIE 
TYLKO MOŻE MIEĆ W SOBIE CZŁOWIEK.

B L U E S O W A  D Z I E W C Z Y N A

BLUESOWA 
DZIEWCZYNA

TEKST Tomasz Sobierajski ZDJĘCIA Monika Szałek

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY 
NA ANYWHERE.PL



Z przyjemnością obserwuję Cię od wielu lat i pa-
trzę, jak się rozwijasz. Bardzo cenię Cię za wiele 
rzeczy i szanuję za to, co zrobiłaś. Pamiętam też 
dobrze moment, w którym postanowiłaś, że nie 
będziesz już więcej tłumaczyć się z tego, że jesteś 
córką Grzegorza Markowskiego, TEGO Grzegorza 
Markowskiego, że jesteś szczęśliwa, że jest Twoim 
ojcem, że dostałaś od niego mnóstwo miłości i nie 
masz zamiaru się tego wstydzić, a jeśli ktoś ma 
z tym problem, to jest to jego problem.
Bardzo dziękuję za dobre słowa. Na pewno bycie cór-
ką mojego Taty ma plusy i minusy. Plusem jest to, że 
ludzie się tobą bardziej interesują i łatwiej jest zadebiu-
tować. Natomiast potem jest już tylko ciężej dlatego, 
że siłą rzeczy, zawsze jestem porównywana do – jak to 
kiedyś powiedział Michał Figurski – Statuy Wolności 
w Polsce. (śmiech)

Myślisz, że nadal tak jest? Nadal są te porównania?
Nie, rzeczywiście nie i dlatego też nagraliśmy razem pły-
tę „Droga”. Wcześniej nie byłam na nią gotowa. Prosiłam 
Tatę, żeby jeszcze poczekał, że to nie jest dobry mo-
ment. I dopiero kiedy zapracowałam na swój wizerunek, 
poczułam, że mogę i chcę to zrobić. Pomyślałam: „Jak 
nie teraz, to kiedy?”.

Wydanie tego albumu to dla Ciebie ważna chwila?
Ta płyta to spełnienie marzenia. Mojego Tatę, oprócz tego, 
że cenię jako muzyka, to lubię jako faceta i człowieka. 
Nagrałam siedem płyt studyjnych i chyba praca nad tą 
płytą była jedną z przyjemniejszych, najlżejszych.

Kiedy słuchałem tej płyty, to miałem wrażenie, że 
czułaś się, nagrywając ją, bardzo bezpiecznie, na 
każdym poziomie, artystycznym, ale też i osobistym.
Tak było. Miałam poczucie, że odpowiedzialność rozkła-
da się na nas oboje i nie spoczywa, tak jak to zwykle bywa-
ło przy moich solowych projektach, tylko na mnie. Tata 
od zawsze był w zespole, w którym odpowiedzialność 
rozkładała się na muzyków, a ja ten tobołek odpowiedzial-
ności dźwigałam od zawsze sama. Podczas nagrywania 
tej płyty mieliśmy duży komfort, bo nad całością czuwał 
Darek Kozakiewicz i Maciek Wasio, których uwielbiam, 
mogłam też polegać na ogromnym doświadczeniu Taty, 
a do tego mieliśmy wspaniałych muzyków. Ja miałam 
wielką radość z nagrywania, a Tata także z tego, że się czę-
sto widzimy. Choć jednocześnie śmiał się, że przy żadnej 
płycie tyle się nie napracował.

T WOR Z ĄC  T Ę  PŁY T Ę, 
S TA R A L I Ś M Y  S I Ę 

Z   TATĄ ,  Ż E BY  N I E 
BY Ł A  T RY W I A L NA 
I   PR Z E S Ł ODZ O NA .

Jak to?!
Bo ja mu w niczym nie odpuszczałam!

No i dzięki temu jesteś szczęściarą, bo na tej płycie 
Grzegorz Markowski śpiewa u Ciebie w chórkach!
Ja jemu też. (śmiech)

Każda z Twoich płyt jest krokiem do przodu, bo 
w moim odczuciu, masz w sobie pewien rodzaj 
szczególnej siły, ale też wyjątkowej przekory, która 
skłania Cię do tego, żeby nie iść raz wytyczoną 
drogą. Ciągnie Cię w bok, do nowych doświadczeń 
muzycznych.
Naprawdę to widzisz?

Tak! Mam wrażenie, że wynika to z tego, że dostałaś 
od swoich rodziców bardzo dużo miłości. 
Wzruszyłam się tym, co mówisz, bo miałam dość trudny 
dom, niestereotypowy, rockandrollowy, bez stałego ryt-
mu, ale też dom, w którym dostałam mnóstwo miłości, 
akceptacji. Wyglądałam jak mały, pulchny troll, byłam 
źle obcięta, miałam tanie oprawki z Otwocka, grube 
nóżki, a rodzice mówili: „Jesteś piękna, kochamy cię, 
wszystko ci się uda”. Byliśmy wtedy dość biedni, ale bar-
dzo się kochaliśmy.

W pewnym momencie naszego życia role się odwra-
cają. To my, już jako dorośli ludzie stajemy się opar-
ciem dla swoich rodziców. O tym śpiewacie z Tatą 
w utworze „Aż po horyzont”, w którym zapewniacie, 
że wzajemnie możecie na siebie liczyć…
Moi rodzice to hipisi i odpowiedzialność za nich przejęłam 
już jakiś czas temu. Kiedy wyjeżdżamy na wakacje razem, 
to muszę mieć ułożony plan i opiekować się nimi, chociaż-
by uważać na to, żeby nałożyli krem z filtrem i nie spalili 
się na słońcu. (śmiech) Oni są jak dzieci we mgle, nie mają 
komputerów, komórek…

Niemniej ta płyta jest bardzo partnerska, zarówno 
w warstwie muzycznej, jak i tekstowej. A trudno 
napisać mądre teksty dla taty i córki.
Tworząc tę płytę, staraliśmy się z Tatą, żeby nie była trywi-
alna i przesłodzona.

I nie jest. To opowieść o dwójce dojrzałych ludzi, któ-
rzy mają sobie coś do opowiedzenia, którzy mówią 
sobie, nie wprost, że się kochają, którzy dają sobie 
przestrzeń wolności i choć mają dwa oddzielne życia, 
to wiele ich ze sobą łączy.
Dziękuję, że tak to odbierasz! Warto było nagrać tę płytę, 
chociażby dla Ciebie! (śmiech)

Ostatni utwór z płyty „Zawsze będziesz tu” przy-
gwoździł mnie do ściany. To przepiękna piosenka 
o przemijaniu. Dotknęliście trudnego tematu…
To jest jeden z najważniejszych dla nas utworów… Nie 
mogę sobie wyobrazić smutniejszej rzeczy niż przemi-
janie… w każdej kwestii. To bardzo trudny temat, ale 
nie mogło go zabraknąć na tej płycie. Kiedyś Tata pięknie 
powiedział, że nie lubi starości, bo starość mało proponu-
je. Całe życie był aktywny, bardzo dużo robił i wiadomo, to 
przemijanie dotyka również jego.
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Zbliż telefon i odczytaj film
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Mam wrażenie po przesłuchaniu płyty, że twój 
Tata jest w szczególnym momencie w życiu.
On twierdzi, że to jego ostatnia płyta, a ja w to w ogóle 
nie chcę wierzyć. Mówię mu, że dopiero teraz może ro-
bić rzeczy, które chce i kiedy chce, ale on jest zmęczony. 
Nie samą muzyką, tylko otoczką, tym wszystkim, co się 
dzieje, kiedy płytę trzeba wypromować. To typ, co woli 
iść z psem do lasu niż stać na ściance.

Na ile jesteście z Tatą odbiciem siebie? Na ile się 
sobie przyglądacie nawzajem, tak jak śpiewacie o tym 
w utworze „Lustro”?

Bardzo dużo nauczyłam się od Taty. Nauczył mnie, żeby 
być blisko z ludźmi, nie gwiazdorzyć, żeby dawać swo-
ją energię i trochę ludzi chronić.

Jeśli dajesz energię innym, to musisz też ją skądś 
brać dla siebie?
To jest trudne, bo przez ostatnie dwa lata było ze mną dość 
ciężko i krucho, wpadałam w dołki głębsze niż zwykle.

Czy ta płyta dała Ci energię?
Zdecydowanie! Nagrywanie tej płyty to był strzał pozy-
tywnej energii.
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Śpiewam tam o swoim własnym przemijaniu, 
o tym, co mnie boli i co mną szarpie.

„W afekcie dalej gnam jak do światła 
ćma, na stracenie…”
Uparłam się, żeby na końcu tego utworu 
zagrał Tomek Kasiukiewicz na flugelhornie. 
Wszyscy byli przeciwko. Ale ja nie odpusz-
czałam. Rzadko tak robię, staram się sobą 
nie absorbować, ale w tym przypadku wie-
działam, że tego bardzo chcę. Pokłóciłam się 
prawie ze wszystkimi. A najbardziej wkurzy-
łam się, że Tata nie stanął po mojej stronie. 
Zadzwoniłam do Tomka. Poprosił mnie, że-
bym podała mu melodię, bo jest mało czasu, 
a ja nagrałam ja, stojąc w korku na telefon i mu 
wysłałam. Kiedy Tomek wysłał nagraną par-
tię, siedzieliśmy akurat na tarasie w Hiszpanii 
z całą ekipą, kręcąc klip do piosenki „Lustro”. 
Patrzyliśmy w gwiazdy i puściliśmy to na 
głośnikach. Zabrzmiało to rzeczywiście po-
ruszająco. Tata przyznał mi, że go zaskoczy-
łam świadomością muzyczną i przyznał, że 
dobrze, że o to walczyłam.

Powiedziałaś, że nie lubisz absorbować 
ludzi sobą…
Ja to jestem nic! Tata, co mnie zaskakiwało, 
odpuszczał decyzyjność w bardzo ważnych 
momentach. W tym zawodzie pokora jest 
bardzo ważna. Ważny jest też dialog z ludźmi. 
Ale z drugiej strony, trzeba być pewnym tego, 
czego się chce.

Tylko wszystko zależy od tego, jak tę 
pewność się wyraża, prawda?
Praca z ludźmi jest niezwykle delikatna, waż-
ne jest, żeby nikogo nie obrażać. Znam wo-
kalistki, które miały dziesiątki managerów, 
związane były z kilkunastoma wytwórniami, 
zmieniały co chwila składy muzyków… Ja się 
przywiązuję do ludzi, wolę naprawiać rela-
cje niż je zrywać.

Teksty i muzyka na tej płycie są, jeśli nie 
nostalgiczne, to na pewno bluesowe.
Strasznie żałuję, że tak mało bluesa w życiu 
nagrywałam.

Ciągnie Cię do bluesa?
Nie wiem, z jakiego powodu nie poszłam 
od razu bluesową drogą. Bo bluesowe rze-
czy wychodzą mi najlepiej, prosto z serca. 
Moje ukochane piosenki „Ocean” z Arturem 
Gadowskim czy „Trzeba żyć”, nagrane z Tatą 
na płytę Perfectu, to są wszystko bluesy. I przy 
tworzeniu tej płyty pomyślałam sobie, że 
może czas na to, żeby nie gonić za pierwszymi 
miejscami na listach przebojów, tylko poszu-
kać klimatów, które mnie naprawdę ruszają.

Jesteś osobą, która najpiękniej na świecie 
wypowiada słowo „serducho”.
A wiesz, jak w dupę przez to dostaję? (śmiech)

Naprawdę?!
W tym zawodzie przydałaby się odrobi-
na dystansu. Ostatnio czytałam „Idiotę” 
Dostojewskiego i jakbym o sobie czytała. 
(śmiech) Tej lekcji moi rodzice nie odrobi-
li, nie nauczyli mnie dystansu, umiejętno-
ści chronienia siebie. Przez długie lata byłam 
naiwna i myślałam, że każdy mi dobrze życzy. 
Otwierałam serce przed ludźmi, zwierzałam 
się im, wprowadzałam ich do swojego życia. 
A z tym trzeba ostrożnie. Nie możesz stanąć 
na golasa na ulicy i wykrzyczeć: „Kocham 
was!”, bo może się to źle skończyć.

Nauczyłaś się już postępować ze sobą, 
z ludźmi inaczej?
Uczę się. Ostatnio przeszłam taką przyspie-
szoną lekcję dojrzewania. Mam już zmarszcz-
ki na twarzy, a dopiero widzę, że świat nie jest 
różowy. (śmiech) Musiałam pójść na terapię, 
żeby poradzić sobie z pewnymi rzeczami, bo 
zawsze chciałam zrobić tak, żeby było dobrze.

Żeby innym było dobrze?
Tak, żebym nikogo nie krzywdziła, żeby 
wszyscy mnie lubili. W ogóle nie brałam 
pod uwagę, że ktoś może mnie nie lubić. 
W tym zawodzie takie myślenie, to jest ja-
kieś kuriozum! I nawet jak ktoś robił mi 
wielką przykrość, to starałam się to jakoś 
naprawiać, tłumaczyć i przez to trwałam 
w toksycznych relacjach.

N I E  W I E M ,  Z   JA K I E G O 
P OWODU  N I E  P O S Z Ł A M  OD 
R A Z U  B LU E S OWĄ  DRO G Ą . 
B O  B LU E S OW E  R Z E C Z Y 
W YC HODZ Ą  M I  N A J L E PI E J, 
PRO S T O  Z   S E RC A . 

A czy było coś, co podczas wspólnych 
nagrań odkryłaś w swoim Tacie?
Tak! To, że mógłby zaśpiewać książkę telefo-
niczną i byłoby pięknie. Ten facet ma taki ta-
lent, taką charyzmę! Wystarczy, że zaśpiewa 
„Wlazł kotek na płotek” i wzruszy ludzi.

A czy On odnalazł coś nowego w Tobie?
Hmmm… Jest taka ciekawa historia, doty-
cząca utworu na płycie, który jest mi naj-
bliższy. To bardzo oszczędny numer „Coraz 
mniej” Darka Kozakiewicza z moim tekstem. 
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A teraz już umiesz odpuszczać ludzi i tok-
syczne relacje?
Staram się. Jest to trudne z moim poczuciem 
obowiązku, serduchem i z tym, czego mnie 
rodzice nauczyli.

Niemniej to Twoje „serducho” jest 
ogromną wartością. Wszyscy artyści dążą 
w swojej pracy do jednego: do prawdy. 
A Ty tę prawdę masz daną od Boga, 
losu… Być może te wszystkie doświad-
czenia doprowadzą Cię do tego, że 
nagrasz całą bluesową płytę?
Może taka płyta rzeczywiście przede mną. 
Blues jest dość szerokim pojęciem. Lubię 
na przykład radosne klimaty takie jak 
w Breakoutach. Chodzi mi ta muzyka po 
sercu od jakiegoś czasu. Wiesz, co jest pięk-
ne w dojrzewaniu?

Co?
To, że nie musisz. Czuję to coraz bardziej.

Po prostu nie musisz?
Właśnie! Wiadomo, że blues się nie sprzeda. 
I myślę sobie: „No i co z tego?”. Czuję, że już 
nie muszę tak wielu rzeczy udowadniać, że 
nie mam apetytu na szeroko pojęty sukces, 
że więcej satysfakcji sprawiają mi takie spo-
tkania jak nasze i to, że mówisz: „Jestem za-
kochany w piosence »Alter ego«”. Taki kom-
plement jest dla mnie więcej wart niż pełne 
konto. (śmiech) Jak myślę sobie o tym, co 
w życiu przynosi mi szczęście, to jest to po-
czucie, że się rozwijam i że publiczność to 
odbiera. Łapiemy się w tej chemii.

Publiczność Cię uwielbia, choć nie ma 
z Tobą łatwo. Ciągle zaskakujesz fanów, 
nie powielasz starych schematów. 
A mimo to, oni cały czas są z Tobą. Mam 
wrażenie, że głównym wyznacznikiem 
dla tego, co nagrasz i co zaśpiewasz, jest 
to, żeby to było Twoje, zgodne z Tobą 
i z tym, co w danym momencie czujesz.
To prawda. Na „Krótkiej płycie o  miło-
ści” spełniłam marzenie i nagrałam duet 

...T O  J E S T  B A R D Z O  T RU D N Y  Z AWÓ D.  Z   J E D N E J 
S T RO N Y  D O C I E R A  D O  M N I E  D U Ż O  C I E PŁ A 

I   A KC E P TAC J I ,  Z   D RU G I E J  S Ą  M O M E N T Y, 
K I E DY  S A M A  Z E  S O B Ą  C Z U J Ę  S I Ę  Ź L E 

I   M A M  D O  S I E B I E  M N Ó S T WO  PR E T E N S J I . 
D O  T E G O  D O C H O D Z I  M A S A  H E J T U... 
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PATRYCJA MARKOWSKA
GRZEGORZ MARKOWSKI 
„Droga"

z Rayem Wilsonem, który śpiewał w Genesis, 
z Leszkiem Możdżerem, Markiem Dyjakiem, 
Grzesiem Skawińskim. Ta płyta może nie od-
niosła spodziewanego komercyjnego sukce-
su, ale to są rzeczy, które będę mogła z dumą 
puścić swoim wnukom. Dla mnie niezwykle 
ważne jest to, żeby się nie cofać. Być może 
w życiu trzeba być pokornym i chodzić na 
kompromisy, ale w muzyce na kompromisy 
nie chce mi się teraz chodzić.

Moim zdaniem masz niezwykłą umiejęt-
ność do znajdowania w muzyce rzeczy, 
które wyprzedzają czas i dopiero kiedy Ty 
je nagrasz, to ludzie zdają sobie sprawę 
z tego, że tak można, że to fajne.
Ale ciągle mam poczucie, że za mało robię, że 
coś powinno być wcześniej. Czuję niedosyt.

To męczy?
Wiesz, to jest bardzo trudny zawód. Z jednej 
strony dociera do mnie dużo ciepła i akcep-
tacji, z drugiej są momenty, kiedy sama ze 
sobą czuję się źle i mam do siebie mnóstwo 
pretensji. Do tego dochodzi masa hejtu, któ-
ry jest wszechobecny. Ilość tego jest czasem 
tak męcząca…

Myślę, że przyjdzie taki moment, że 
ludzie, którzy nie są dla Ciebie istotni, 
nie będą w stanie cię urazić, pomimo 
tego Twojego otwartego serducha.
Bardzo chciałabym do tego momentu dojść. 
Trzymaj za to kciuki, Tomek!  

ENGLISH 

BLUES GIRL

Patrycja Markowska is a singer very difficult to 
label. One day she is lyrical, another day – wild 
and rock and roll. Sometimes she is sexy as 
hell only to sing heart-breaking blues right after 
that. Now, together with her father, Grzegorz 
Markowski, she has released an excellent and mature album ‘Droga’. But all her personas have 

one thing in common – she has a talent for 
attracting all people around her. She is genuine. 
And good. Full of goodness in its purest form.

For many years, I’ve been following your 
career and professional development with 
pleasure. I appreciate you for many things 
and respect you for what you have done. 
I remember it well when you decided to 
stop excusing yourself for being a daugh-
ter of Grzegorz Markowski, THE Grzegorz 
Markowski; to say that you’re lucky he’s 
your father, you’ve got lots of love from 
him and you’re not going to be ashamed of 
it, and if anyone has a problem with that, 
it’s their problem, not yours.
Thank you for saying that. For sure, there are 
two sides to being a daughter of my father. On 

the plus side, people are more interested in 
you, and it’s easier to make a debut. But 
later, it gets more difficult as I’m always com-
pared to – as Michał Figurski once said – the 
Statue of Freedom in Poland. (Chuckles)

Is that still the case? You are still being 
compared to your father?
No, not really, and that’s why we’ve recorded 
the album ‘Droga’ together. I wasn't ready for 
it before. I asked Dad to wait a little longer, that 
it wasn't a good time for me. And only when I’d 
earned my image, I felt that I could and wanted 
to do that. I was like, ‘If not now, then when?’

Was releasing this album an important 
step to you?
This album is a dream come true. I appreciate 
my Dad as a musician and I think he’s a great 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA
dla Złotej 44  za udostępnienie przestrzeni na potrzeby 
wywiadu i sesji zdjęciowej oraz Restauracji Banjaluka za 
catering na planie.
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not directly – that they love one another, who give 
the other person space and freedom, and even though 
they have two separate lives, they share a lot.
Thank you for saying that! It was worth to record the 
album, even if only for you! (Chuckles)

The last song on the album, ‘Zawsze będziesz tu’, 
has swept me off my feet. It’s a beautiful song about 
passing. You’ve touched upon a difficult subject…
It’s one of the most important songs to us… I can’t 
imagine a sadder thing than passing… in all things. 
It’s a very difficult subject, but it had to be included 
on the album. My Dad once said that he didn’t like 
old age because it offers very little. He has been ac-
tive all his life, has always been on the go. This pass-
ing affects him, too.

Having listened to the album, I think that your Dad is 
at a special moment in his life.
He says it’s his last album, but I don’t want to believe 
it. I tell him that now’s the time he can do whatever he 
wants and whenever he wants, but he’s tired. Not of 
music itself, but everything around it; things related 
to promoting an album. He prefers walking the dog in 
the woods to posing for pictures against a photo wall.

How much do you take after your Dad? To what 
extent do you look up to him, just like you sing in 
a song ‘Lustro’?
I’ve learned a lot from my Dad. He has taught me to be 
close to people, not to show off, give your energy to oth-
ers and protect them to some extent.

If you give your energy to others, where do you get 
it from for yourself?
It can be hard, because these past two years have been 
quite difficult to me; I’ve had more downs than ever.

Was this album an energy boost to you?
Absolutely! Recording this album was a boost of pos-
itive energy.

Did you discover anything new about your Dad while 
recording it?
Yes! The fact that he would sound amazing even if he was 
singing a phone book. This guy has such a talent, such 
charisma! He could move people by singing ‘Soft Kitty’.

And did he discover anything new about you?
Well… There’s an interesting story behind one of the 
songs on the album, which is closest to me. It’s a very 
economical song, ‘Coraz mniej’ composed by Darek 
Kozakiewicz, with the lyrics written by me. I’m sing-
ing about my own passing, things that hurt me and 
move me.

In passion, I’m still drawn like a moth to the flame, 
only to lose…
I insisted that Tomek Kasiukiewicz should play the 
flugelhorn at the end of this song. Everyone was against 
it. But I didn’t give up. I don’t do that very often, I try 
not to be too absorbing, but in this case, I knew I real-

guy. I’ve recorded seven studio albums and I believe that 
this one was one of the most pleasant to work on.

When I was listening to the album, it seemed to 
me you felt safe to be working on it at every level 
– both artistic and personal.
That’s true. I felt that the responsibility is divided be-
tween us two instead of me being the only one respon-
sible, like it was in the case of my solo projects. My Dad 
has been in a band, where the responsibility is divided 
between the musicians, while I have always been car-
rying this burden alone. We felt comfortable because 
we were recording this album under the wing of Darek 
Kozakiewicz and Maciek Wasio, whom I absolutely love; 
I also could depend on my Dad’s vast experience, and we 
were working with brilliant musicians. It was sheer plea-
sure. My Dad was happy we could spend so much time 
together. Although he also laughed that he had never 
worked so much on any of his albums.

How come?!
I never let him off the hook!

Well, and you’re lucky because on this album, 
Grzegorz Markowski is singing in your chorus!
And I’m singing in his. (Chuckles)

Each of your albums is a step forward. I believe that you 
have some kind of exceptional strength and contrariness 
not to follow the usual well-worn path of other singers. 
You turn aside, attracted to new music experiences.
Do you really see that?

Yes! I believe it’s because you got so much love 
from your parents. 
I’m moved by what you said because I had quite a com-
plicated home life – my family was non-typical, rock 
and roll, erratic; but it was also full of love and accep-
tance. I looked like a small, plump troll; I had a terrible 
haircut, wore cheap glasses from Otwock, had fat legs, 
and my parents were like, ‘You are beautiful, we love 
you, you can do everything you want.’ We were quite 
poor then, but we loved each other very much.

Tables turn at some point of life. As grown-ups, we 
support to our parents. In the song ‘Aż po horyzont’ 
you recorded with your Dad, you sing that you are 
there for each other…
My parents are hippies, and I became responsible for 
them some time ago. When we go on holiday together, 
I need to have a plan and take care of them – for ex-
ample, I need to make sure they wear sunscreen and 
don’t get sunburnt. (Chuckles) They’re like children 
in the fog; they don’t have computers, mobiles…

On this album, you sound equal both in terms of 
music and lyrics. And it’s difficult to write wise 
lyrics for father and daughter.
We didn’t want this album to be trivial and mawkish.

And it isn’t. It’s a story about two grown-up people, 
who have something to tell each other, who say – 
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ly wanted that. I fell out with almost every-
body. The worst part was that my Dad wasn't 
on my side. I called Tomek. He asked me 
to give him the melody, because we didn’t 
have much time, and I recorded it while be-
ing stuck in a traffic jam and sent it. When 
Tomek sent me his recorded part, we were 
sitting on a terrace in Spain with the whole 
crew and shooting the video for ‘Lustro’. We 
were looking at the stars and we put it on 
speakers. It was really moving. Dad admit-
ted he was surprised by my musical aware-
ness and said I was right to fight for it.

You said you don’t like to be too absorbing…
That’s nothing compared to my Dad. What 
surprised me was the fact he didn’t want 
to decide on really important moments. 
Humbleness is very important in this profes-
sion. And dialogue. But, on the other hand, 
you need to be sure of what you want.

It all depends on how you express it, 
doesn’t it?

Working with people is very sensitive. You 
need to be careful not to offend anyone. 
I know singers who have had dozens of man-
agers, been affiliated with several record la-
bels, changed band members all the time… 
I get attached to people; I prefer fixing rela-
tionships to splitting up.

The atmosphere of lyrics and music 
on this album are – if not nostalgic – 
blues for sure.
I regret not having recorded more blues 
in my life.

You feel drawn to blues?
I don’t know why I didn’t follow the blues 
path from the start. I’m best at it; it flows 
straight from my heart. My favourite songs 
‘Ocean’ with Artur Gadowski or ‘Trzeba żyć’ 
recorded with my Dad on Perfect’s album are 
all blues. That’s why while working on this 
album, I thought it was high time I stopped 
chasing top positions on the charts and 
looked for what really moves me.

You’re a person who says ‘heart’ in the 
most beautiful way in the world.
And you know how often I get my arse kicked 
because of that? (Chuckles)

Really?!
In this profession, you need to have some per-
spective. Recently, I was reading The Idiot’ by 
Dostoevsky and I could really relate to that. 
(Chuckles) My parents didn't teach me how 
to find perspective or to protect myself. For 
years, I was naive and I thought that everyone 
wished me well. I opened my heart to people, 
let them in, confided in them. I should have 
been more careful. You can’t go out naked 
and shout, ‘I love you,’ because this may not 
end very well.

Have you learned how to deal with your-
self, with people differently?
I’m still learning. Recently, I’ve learned a fast 
life lesson. I already have wrinkles, and only 
now do I see that the world is not all beer and 
skittles. (Chuckles) I had to go to therapy to 
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proud to play these songs to my grandchil-
dren one day. What matters to me is not 
to take a step back. Perhaps life requires 
humbleness and compromises, but I don't 
feel like compromising in music right now.

In my opinion, you have an 
exceptional talent for finding things 
in music that are ahead of their times 
and only when you record them, 
people realise they’re cool.
And I still feel I’m not doing enough, that 
I should have done something sooner. I feel 
unsatisfied.

Is it tiring?
You know, it’s a very difficult profession. 
On one hand, I get lots of love and accep-
tance, and on the other hand, there are 
times when I  feel bad with myself and 
I blame myself for a lot of things. And, to 
cap it all, there’s everpresent hate. It can 
be exhausting…

I think that there will come a time when 
people who aren't important to you 
won't be able to hurt you, even despite 
your open heart.
I’d really love it to happen. Keep your fin-
gers crossed, Tomek!  
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You simply don't have to?
Exactly! It’s obvious that blues won’t sell 
very well. And I’m like, ‘So what?’ I  feel 
I don’t need to prove anything anymore; 
I don’t need to prove I don’t have appetite 
for broadly understood success; that I’ll 
be satisfied with such meetings as this and 
words like, ‘I  love the song “Alter ego”’. 
Such a compliment is worth more to me 
than a full bank account. (Chuckles) When 
I think about what makes me happy, the 
first thing that comes to my mind is the fact 
that I’m developing and the audience can 
see it. We feel this chemistry.

The audience loves you although 
you don’t make it easy for them. You 
constantly surprise your fans; you don’t 
rehash your old ideas. And they still 
support you. It seems to me that the 
key condition for what you may record 
and sing is that it’s yours, in harmony 
with your thoughts and feelings at 
a given time.
That’s true. On ‘Krótka płyta o miłości’, 
I made my dream come true and recorded 
duos with Ray Wilson, a member of Gene-
sis, Leszek Możdżer, Marek Dyjak, Grześ 
Skawiński. This album didn't achieve ex-
pected commercial success, but I will be 
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deal with some things, because I always want-
ed to do the right thing.

The right thing for other people?
Yes, so that nobody got hurt and everybody 
liked me. I couldn’t imagine that someone 
may not like me. This kind of thinking in this 
profession is odd. And even when someone 
hurt me, I tried to fix it somehow and excuse 
them. I lived in toxic relationships.

And now you can let go people and toxic 
relationships?
I’m trying. It’s difficult given my sense of duty, 
heart and what my parents taught me.

Anyway, your heart is a great value. All 
artists strive for one thing: the truth. 
And you got this truth from God, life… 
Perhaps your experiences will inspire you 
to record a blues album?
Perhaps it’s what lies ahead of me. Blues is 
quite a broad term. I like, for example, such 
a glee atmosphere as Breakout. I’ve had this 
music in my heart for some time. You know 
what’s beautiful about maturing?

What?
The fact that you don’t have to do anything. 
You start to feel it more and more.
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FATHER OF FANTASIES

As shocking as it may sound, I believe that 
the boldest visions of the future were creat-
ed years ago. Philip K. Dick, Isaac Asimov, 
and Stanisław Lem shaped the framework of 
science fiction in a way that still inspires the 
makers of modern culture. Among the trail-
blazers of spinning tales about the future, it’s 
easy to miss cartoonists, but without them, 
our culture would be much poorer. One of the 
legends of futuristic graphic novels is Moebius. 
His new collection of cartoons published by 
Egmont takes the reader to the crazy world of 
this crafty French man.

Moebius, which is a pen name of Jean 
Giraud, is known to all film buffs – maybe not 
by his name, but as a co-author of multiple hits 
of the silver screen. He is the author of graphic 
concepts for such films as Alien, Willow and 
The Fifth Element. Hollywood was also fasci-
nated by his talent for creating unreal univers-
es, stories full of crazy ideas, and vivid imag-
ination, so much different from the works of 
other authors. His cartoons compiled in a col-
lection: The White Castle, Pharagonesia, and 
The Long Tomorrow are just like that.

The compilation of these short stories cre-
ated in the 70s intrigues with its diversity. In 
his own way, Moebius uses a fantastic universe 
to tell the truth about human nature. As a re-
sult, we get lofty parables ending with bitter 
morals. The French cartoonist didn’t pin his 
hopes on mankind and pointed out human 
flaws on every possible occasion. Despite the 
pessimistic atmosphere, the cartoons contain 
some beautiful drawings – the author uses nat-
uralist lines to paint colourful scenes portray-
ing an explosion of fantasies. The most distinc-
tive stories in this collection are Pharagonesia, 
about a member of a space shuttle crew stay-
ing on a strange planet during the feast of mu-
tation, Is Man Good – a perverse joke about 
human self-esteem, and The Long Tomorrow 
– an excellent pastiche of noir crime stories in 
a fantasy and sci-fi version.

The author never shunned experiments; 
he distanced himself from monotony and well-
worn patterns. Moebius’s works are of high ar-
tistic value and blend aesthetics with original 
concepts. Individual parts of the collection are 
preceded by an introduction explaining the 
circumstances and emotions accompanying 
the creation of each of the stories.

The collection: The White Castle, 
Pharagonesia, and The Long Tomorrow is 
a must for every pop culture fan. Such positions 
allow us to get to know the most important mak-
ers of contemporary culture and remind our-
selves that – as Bernard of Chartres once said 
– we are like dwarfs on the shoulders of giants. 

oże to zabrzmieć szokująco, lecz naj-
bardziej zuchwałe wizje przyszłości 
powstały lata temu. Philip K. Dick, 

Isaac Asimov, czy Stanisław Lem ukształtowa-
li ramy science fiction w sposób do dziś inspi-
rujący twórców kultury. W kalejdoskopie od-
krywców nowych ścieżek opowiadania o tym, 
co czeka ludzkość łatwo przeoczyć autorów 
komiksów, lecz bez nich nasza popkultura 
byłaby o wiele uboższa. Jedną z legend futu-
rystycznych nowel graficznych jest Moebius. 
Dzięki nowemu albumowi wydawnictwa 
Egmont możemy przenieść się do szalone-
go świata przewrotnego Francuza.

Moebius, a właściwie kryjący się pod tym 
pseudonimem Jean Giraud, jest znany każde-
mu kinomanowi, może nie za sprawą swojego 
nazwiska, lecz prac współtworzących wiele 
hitów srebrnego ekranu. Spod jego ręki wy-
szły koncepcje graficzne takich filmów jak 
Obcy – ósmy pasażer Nostromo, Willow, czy 
Piąty Element. Hollywood zafascynował się 
jego talentem do tworzenia niezwykle odre-
alnionych światów, historii wypełnionych 
szaleństwem i potęgą ludzkiej wyobraźni, tak 

odmiennych od dzieł innych autorów. Takie 
też są jego komiksy zgromadzone w zbiorze: 
Ślepa cytadela, Przystanek na Faragonescji, 
The Long Tomorrow.

Kompilacja krótkich opowieści stworzo-
nych w latach 70. intryguje przede wszystkim 
różnorodnością. Moebius w charakterystycz-
ny dla siebie sposób za pomocą fantastyczne-
go otoczenia stara się opowiedzieć prawdę 
o naturze człowieka. W efekcie mamy wra-
żenie obcowania ze wzniosłymi przypowie-
ściami kończącymi się gorzkimi morałami. 
Francuz wyraźnie nie pokładał wielkich na-
dziei w ludzkim gatunku, co rusz wytykając 
jego wady. Mimo pesymistycznego tonu ko-
miks onieśmiela pięknymi rysunkami – kadry 
wypełnione kolorami i naturalistyczną kreską 
portretują jedyną w swoim rodzaju eksploz-
ję fantazji. Wśród zebranych krótkich form 
szczególnie w pamięć zapadają Przystanek 
na Faragonescji opowiadający o pobycie na 
przedziwnej planecie członka załogi statku ko-
smicznego podczas święta mutacji, Czy czło-
wiek jest dobry – przewrotny żart z ludzkiego 
poczucia własnej wartości, oraz The Long 
Tomorrow– doskonały pastisz kryminałów 
noir w fantastyczno-naukowej oprawie.

Przez lata pracy twórczej autor nie unikał 
eksperymentów, dystansując się od monoto-
nii i schematów. Prace Moebiusa mają wysoką 
wartość artystyczną, łącząc poczucie estetyki 
z oryginalną  wizją. Poszczególne części ko-
miksu są poprzedzona tekstowym wstępem 
objaśniającym nam okoliczności powstania 
i emocje towarzyszące każdej historii.

Zbiór: Ślepa cytadela, Przystanek na 
Faragonescji, The Long Tomorrow jest po-
zycją obowiązkową dla każdego fana kultu-
ry popularnej. Dzięki takim wydawnictwom 
mamy szansę na poznanie najważniejszych 
budowniczych współczesnej kultury i przypo-
mnienie sobie zgodnie ze słowami Bernarda 
z Chartres, że jesteśmy jedynie karłami, które 
wspięły się na ramiona olbrzymów. 

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

M
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MAŁA WIELKA 
BRYTANIA

TEKST I ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz
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K ażde miejsce na świecie ma swój koniec. Grani-
cę, za którą zaczyna się inny obszar, nowa prze-
strzeń. W Europie jednym z takich krańców jest 

maleńki, lecz wyjątkowy Gibraltar, który przez wieki 
wraz z górami Monte Hacho (Ceuta) oraz Jebel Musa 
(Maroko) strzegł granicy znanego świata. Góry zostały 
nazwane Słupami Heraklesa i były najbardziej wysu-
niętą na zachód krawędzią oddzielającą świat poznany 
od tego nieodkrytego. Wtedy ostrzegały żeglarzy przed 
dalszą podróżą w nieznane. Dziś to granice Cieśniny 
Gibraltarskiej, za którą rozpościera się ogrom Atlanty-
ku, drugiego co do wielkości oceanu świata. 

TROCHĘ HISTORII
Gibraltar jest aktualnie jednym z  najważniejszych 
miejsc na geopolitycznej mapie świata i podobnie było 
w zamierzchłych czasach. Jako pierwsi na Gibraltar 

przybyli Feniccy żeglarze, dla których podobnie jak 
dla panujących później Greków, było to miejsce o zna-
czeniu religijnym. W III w. p.n.e. na terenie Gibraltaru 
osiedlili się Kartagińczycy, którzy po przegraniu wojen 
punickich i zniszczeniu Kartaginy byli zmuszeni oddać 
zajmowany obszar Rzymianom. W 711 roku n.e. na Gi-
braltar dotarł berberyjski wódz Tarik Ibn Zijad, który 
właśnie od tego miejsca rozpoczął islamizację Półwy-
spu Iberyjskiego. W okresie rekonkwisty Hiszpanie 
wielokrotnie próbowali wyprzeć Arabów z Gibraltaru. 
Udało im się to 20 sierpnia 1462 roku, podczas ósme-
go oblężenia,. Wiele lat później w wyniku przegrania 
wojny sukcesyjnej, Hiszpanie utracili Gibraltar, a na 
mocy traktatu pokojowego podpisanego w Utrechcie 
w 1713 roku ten niezwykle cenny skrawek ziemi został 
oficjalnie przyznany Wielkiej Brytanii jako jej teryto-
rium zamorskie. 
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POCZĄTEK
Aby dostać się drogą lądową na Gibraltar, 
po przekroczeniu granicy należy kierować 
się Winston Churchill Ave, która prowadzi 
przez pas startowy. Gdy któryś z samolo-
tów startuje lub podchodzi do lądowania, 
droga jest zamykana na kilka minut, co 
wprawia w osłupienie niejednego turystę. 
Właśnie tutaj powiedzenie 'wiatr we wło-
sach' nabiera zupełnie nowego znaczenia. 
Do centrum miasta można dostać się pie-
chotą lub słynnym, brytyjskim piętrowym 
autobusem. Gibraltar jest jednym z najbar-
dziej zaludnionych obszarów świata - nic 
więc dziwnego, że zabudowa jest tu bardzo 
gęsta, kolejne inwestycje wciskane są w już 
istniejące budynki, a drogi wydają się tak 

ciasne, że autobus nie ma prawa się zmie-
ścić. A jednak się mieści, tak jak setki ha-
łaśliwych skuterów, na których codziennie 
do pracy przyjeżdżają mieszkańcy pobli-
skiej La Linea de la Concepcion.

NA SZCZYT
Większa część Skały Gibraltarskiej to re-
zerwat przyrody Upper Rock, który poza 
licznymi gatunkami ptaków jest zamiesz-
kiwany przez małpy. Magoty (Barbary 
Apes) to jedyne żyjące dziko małpy w Euro-
pie. Związana jest z nimi niezwykła legen-
da - mówi ona, że tak długo jak małpy żyją 
bezpiecznie na Gibraltarze, tak długo bę-
dzie on brytyjski. Jeśli jednak stanie im się 
krzywda (a żyje ich tu jedynie około 300), 
Wielka Brytania utraci panowanie nad tym 
rejonem. Choć to jedynie legenda, od da-
wien dawna Brytyjczycy traktują ją niezwy-
kle poważnie. Przez obie wojny małpy znaj-
dowały się pod opieką wojska, a od lat 90. 
zajmują się nimi cywilne władze, które sys-
tematycznie je doglądają i znakują. W Ska-
le Gibraltarskiej wydrążonych zostało wie-
le tuneli (The Great Siege Tunnels), które 

dawały schronienie żołnierzom w trakcie 
kolejnych oblężeń. W tutejszych jaskiniach 
odnaleziono również ślady zamieszkiwa-
nia neandertalczyków (Gorham Cave) oraz 
urządzono salę koncertową między ogrom-
nymi stalaktytami (St. Michael's Cave). Są 
tu również liczne baterie artyleryjskie, któ-
re noszą swoje imiona po zasłużonych Gu-
bernatorach Gibraltaru (O'Hara's Battery, 
Lord Airey's Battery).

A GDZIE RESZTA?
Choć wiele osób uważa, że jedyną atrak-
cją Gibraltaru (poza spektakularną prze-
prawą przez pas startowy) jest Skała 
Gibraltarska, nie należy im wierzyć. Na 
południowym skrawku lądu znajduje się 
Europa Point - najdalej wysunięta część 
Gibraltaru, której od 1841 roku strzeże la-
tarnia morska. Tuż obok znajduje się po-
mnik ku czci generała Władysława Sikor-
skiego, który zginął w katastrofie lotniczej 
kilka sekund po starcie z tutejszego lotni-
ska (było ono o 1/3 krótsze, niż obecnie). 
W ogrodzie Alameda można podziwiać ro-
śliny sprowadzone z dawnych terytoriów 

J E Ś L I  W Ł A Ś N I E 
T U TA J  P OW I EDZ E N I E 
' W I AT R  W E  W Ł O SAC H' 
NA BI ER A  Z U PE Ł N I E 
NOW E G O  Z NAC Z E N I A .
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Brytyjskich (RPA, Australia), a przez cały 
rok dostępne są do leniuchowania 4 piasz-
czyste plaże (Sandy Bay, Eastern Beach, 
Catalan Bay i  Western Beach). W  1805 
roku Gibraltar był również bazą brytyj-
skiej f loty podczas Bitwy o  Trafalgar, 
w której poległ admirał Horatio Nelson. 
Kilku jego żołnierzy spoczywa na Cmen-
tarzu Trafalgarskim w  centrum miasta. 
Plac Kazamatów (Casemates Square) jest 
jednym z najbardziej tętniących życiem 
miejsc, gdzie wieczorami w licznych ba-
rach i restauracjach spotykają się miesz-
kańcy Gibraltaru.

Ten niezwykły kraniec Europy znajdu-
jący się niecałe 30 km od Maroka, zupeł-
nie nie ma się czego wstydzić. Poza znaną 
wszystkim Skałą Gibraltarską, na jego 
terenie są tajemnicze jaskinie, kręte tu-
nele z czasów wielu wojen, mury obronne, 
ogromne mariny, ogrody botaniczne, plaże 
i centra handlowe. I pomyśleć, że to wszyst-
ko na zaledwie 6,8 km ²! 

ENGLISH

A LITTLE GREAT BRITAIN

Every place in the world has its end. A border 
behind which begins another area, another 
space. One of such ends in Europe is a tiny 
but exceptional Gibraltar, which – together 
with Monte Hacho (Ceuta) and Jebel Musa 
(Morocco) mountains – guarded the border 
of the known world for centuries. The moun-
tains were named the Pillars of Hercules and 
were the westernmost edge separating the 
known world from the undiscovered one. In 
the past, they warned sailors against continu-
ing their journey into the unknown. Today, 
they are borders of the Strait of Gibraltar, 
which is the entrance to the Atlantic Ocean – 
the second largest ocean in the world.

A FLASH FROM THE PAST
Gibraltar is one of the most important points 
on the geopolitical map of the world. It was 
the same in ancient times. The first to reach 

Gibraltar were Phoenician sailors, for whom 
the area was of religious importance, just like 
for Greeks, who later ruled it. In the 3rd cen-
tury BC, Gibraltar was inhabited by the Car-
thaginians, who were forced off their lands by 
Romans after the Punic Wars and the destruc-
tion of Carthage. In 711 BC, Tarik Ibn Zijad, 
a Berber commander, arrived in Gibraltar 
and began the Islamic conversion of the Ibe-
rian Peninsula from there. During the Recon-
quista, the Spanish tried to drive the Arabs 
from Gibraltar many times. Finally, they suc-
ceeded on 20 August 1462, during the eighth 
siege. Many years later, the Spanish lost Gi-
braltar after the defeat in the succession war. 
Under the Treaty of Utrecht signed in 1713, 
which established the Peace of Utrecht, this 
valuable piece of land was officially ceded to 
Great Britain as its overseas territory. 

THE BEGINNING
To get to Gibraltar overland, cross the border 
and head for Winston Churchill Ave, which 
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goes through a runway. When a plane is 
taking off or approaching to landing, the 
road is closed for a few minutes, which is of-
ten a surprise for tourists. Here, the phrase 
‘the wind in one’s hair’ takes on a  new 
meaning. You can get to the city centre on 
foot or by famous British double-decker 
bus. Gibraltar is one of the most densely 

TO THE TOP
Most of the Rock of Gibraltar area is the Up-
per Rock Nature Reserve, which is home to 
numerous bird species and monkeys. Bar-
bary Apes are the only wild monkeys liv-
ing in Europe. Legend has it that as long as 
monkeys live safely in Gibraltar, the territo-
ry will remain under British rule (and there 
are only 300 of them there). Even though 
it’s only a legend, the British have always 
treated it seriously. During the world wars, 
the Gibraltar monkeys were protected by 
the army, while since the 1990s, they have 
been in the care of the civil authorities. 
The Rock of Gibraltar also boasts several 
tunnels (the Great Siege Tunnels) dug out 
during sieges of Gibraltar and wars, which 
provided shelter to local soldiers. Other 
highlights include mysterious caves. In 
one of the them, Gorham Cave, some trac-
es of Neanderthal men have been found, 
while another, St. Michael's Cave, houses 
a concert hall arranged among huge sta-
lactites. There are also numerous artillery 
batteries named after distinguished gover-
nors of Gibraltar (O'Hara's Battery, Lord 
Airey's Battery).

WHAT ABOUT THE REST?
Although many people think that the only 
attraction of Gibraltar (apart from the spec-
tacular border crossing through the run-
way) is the Rock of Gibraltar, they can’t be 
more wrong. In the south of the land, there 
is ‘Europa Point’ – the southernmost point 
of Gibraltar, with a famous lighthouse built 
in 1841. It’s also the location of the Memorial 
to Władysław Sikorski, who died in a plane 
crash a few seconds after taking off (the run-
way was one-third shorter than now). The 
Gibraltar Botanic Gardens (or La Alameda 
Gardens) boast plants brought in from for-
mer British territories (the RSA, Australia). 
There are also four all-year sandy beaches 
there (Sandy Bay, Eastern Beach, Catalan 
Bay and Western Beach). In 1805, Gibraltar 
was a British naval base during the Battle of 
Trafalgar, in which Admiral Horatio Nelson 
was killed. Some of his soldiers are buried in 
the Trafalgar Cemetery in the city centre. 
Casemates Square is one of the most vibrant 
spots in the city, with numerous bars and 
restaurants full of the locals in the evenings.
This one-of-a-kind end of Europe, which is 
located just under 30 kilometres from Mo-
rocco, has a lot to be proud of. Apart from 
the well-known Rock of Gibraltar, it boasts 
mysterious caves, winding tunnels dating 
back to many wars, defence walls, large ma-
rinas, botanic gardens, beaches and shop-
ping centre. And to think that the area is 
only 6,8 km²! 

populated areas in the world, character-
ised by high-density buildings. New invest-
ments are squeezed in the existing build-
ings, and roads seem so narrow that it looks 
impossible for a bus to get through. But it 
does, just like hundreds of noisy scooters 
used by the inhabitants of La Linea de la 
Concepcion commuting to work.
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In such moments, I always think that 
I’d really love to see Polish streets spar-
kling with various skin colours, experi-
ences, smiles of positive people of vari-
ous religions or without any religions, of 
various nationalities; bold, tolerant and 
confident people. Supposedly, as a nation, 
we’re still at the point of ‘have’ and we still 
need some time to ‘be’. One day we’ll un-
derstand that material possessions don’t 
make us truly happy, we can perfectly do 
without them, and we’ll die whether or not 
we have them.

It’s not a sad story about Poland, pub-
lic opinion, social defects, martyrdom, 
dark history and getting off our knees. 
It’s another voice that, I hope, will tip the 
scales in favour of the light side of the 
force one day. I know that our history has 
left its mark on the Polish society; that 
we’re black and blue and still oppressed; 
that the weather’s bad most of the year – 
it’s too cold in winter and too hot in sum-
mer. That we’ve been through the WW2, 
Polish People’s Republic, ration coupons, 
queues, a  constant shortage of every-
thing. Few people remember that in pre-
war Poland, ethnic Poles constituted only 
40% of all citizens. Poland was a blend of 
experiences, impressions, f lavours and 
lifestyles, whereas the words: ‘Poland – 
a  country of tolerance’ didn’t have an 
ironic overtone. Now we’re threatened 
with immigrants – the Others, who want 
to get our jobs, savings, cars and tourist 
attractions.

I haven’t experienced the twists of his-
tory first-hand, so why should I speak about 
it? I perfectly know that being trapped in 
the past makes it impossible to take a step 
forward. How to open yourself to other peo-
ple and learn to respect them? Be more at-
tentive towards yourself and others. A sim-
ple ‘good morning’ in the lift can make 
a change. A smile given to passers-by on 
the street will help you soften the rod we all 
carry deep inside. 

poro w ostatnim czasie podróżuję – 
samolotem, samochodem, czasem 
też i pociągiem. Wyjazdy wiążą się 

często z przekraczaniem granic państwo-
wych, a przede wszystkim ze zmianami 
stref klimatycznych co sprawia, że w ciągu 
kilku godzin docieram do innej czasoprze-
strzeni mentalnej, wypełnionej zwykle 
ludźmi o radosnych, życzliwych twarzach. 
Zawsze wtedy powraca do mnie myśl, że 
bardzo chciałbym, aby polskie ulice rów-
nież mieniły się kolorami skóry, wzorami 
doświadczeń, lśniły od uśmiechów pozy-
tywnych ludzi różnych wyznań, bezwy-
znań, narodowości, ludzi odważnych, to-
lerancyjnych i pewnych siebie. Podobno 
jesteśmy jeszcze jako naród na etapie 
„mieć” i trochę czasu musi upłynąć zanim 
tak naprawdę „będziemy”. Wtedy też zrozu-
miemy, że dobra materialne dają ograniczo-
ną ilość szczęścia, że bez nich możemy być 
spełnieni, a z nimi wszystkimi i tak zdarzy 
nam się umrzeć. 

Nie jest to smutna historia o  Polsce, 
o nastrojach społecznych, o socjologicz-

nych defektach, martyrologii, o mrocznej 
historii i niewstawaniu z kolan. To kolejny 
głos, który mam nadzieję dopełni całości, 
który przechyli kiedyś szalę na dobrą stro-
nę mocy. Wiem, że historia odcisnęła na 
naszym społeczeństwie pewne piętno, że 
jesteśmy pokiereszowani i nadal uciśnie-
ni, że pogoda brzydka przez większą część 
roku – zimą za zimno, a latem za gorąco. Że 
II Wojna Światowa, że PRL, kartki, kolejki, 
wieczny brak wszystkiego. Mało kto jesz-
cze przy tym pamięta, że w przedwojennej 
Polsce zaledwie 40% obywateli kraju stano-
wili etniczni Polacy. Doświadczenia, wraże-
nia, smaki i style życia zwinnie mieszały się 
ze sobą, a hasło „Polska krajem tolerancji” 
nie było podszyte ironią. Teraz za to straszy 
się nas imigrantami – tymi Innymi, którzy 
tylko czyhają na naszą pracę, oszczędności, 
samochody i atrakcje turystyczne. 

Nie przeżyłem historycznych zawiro-
wań na własnej skórze, więc dlaczego za-
bieram głos? Wiem bowiem doskonale, że 
życie z przeszłością mocno zagnieżdżoną 
w głowie skutecznie blokuje każdy, nawet 
najmniejszy krok naprzód. W jaki sposób 
otworzyć się na innych, jak nauczyć się do 
nich szacunku? Bądźmy bardziej uważni 
w stosunku do siebie, jak i wobec innych. 
Od „dzień dobry” powiedzianego w win-
dzie korona nam z głowy nie spadnie, na-
wet nie drgnie. Uśmiech, którym obdaru-
jemy przechodniów na ulicy skutecznie 
pomoże nam zmiękczyć kij, który nierzad-
ko nosimy głęboko w… sobie. 

ENGLISH

TRAVELLER STORIES

I’ve been travelling a  lot recently – by 
plane, car, also by train. My journeys often 
involve crossing borders and going through 
different climate zones, which allows me to 
reach a different mental spacetime full of 
people with happy, smiling faces, within 
just a few hours.

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz na www.anywhere.pl

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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KRZYSZTOF 
KOCZOROWSKI
 
Od kilkunastu lat zajmuje się 
projektowaniem marki. Na swoim koncie ma 
ponad 150 nazw, które stworzył na potrzeby 
powstających firm, wprowadzanych na rynek 
produktów oraz usług. Opracował i wdrożył 
kilkadziesiąt strategii komunikacyjnych 
zarówno dla  międzynarodowych korporacji, 
jak i firm rodzinnych. Miłośnik dobrego 
jedzenia, kina oraz podróży.

O P O W I E Ś C I

 POD  RÓŻNE
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POMPON IK A
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EGZOTYCZNE KOMPOZYCJE, KTÓRE 
WPR AWIAJĄ W DOBRY NASTRÓJ

L U D Z I E  /  P E O P L E

ZDJĘCIA Bartek DąbrowskiTEKST Justyna Bzdak 



P O M P O N I K A :  E G Z O T Y C Z N E  K O M P O Z Y C J E . . .

N ieoczywiste połączenia w muzyce są 
dosyć odważne, dlatego mawia się, że 
do odważnych świat należy. Tych dwo-

je pokazuje, że potrafi stworzyć swój własny 
świat, do którego zapraszają słuchaczy o nie-
banalnym guście muzycznym, z niebanalną 
przestrzenią w głowie i wszystkich miłośni-
ków dobrych brzmień. Sama lubię takie nowe 
odkrycia muzyczne – takie, przy których na 
chwilę się zatrzymuje i chcę poznać bardziej. 
Zapraszam zatem do świata Pomponiki, bo 
o nich mowa. Duet w życiu, duet na scenie, 
połączenie dwóch różnych światów, co daje 
wspaniały efekt tego, jaką muzykę tworzą.

Alicja przybyła z Chin (jej oryginalne imię 
to Qinke Chang), gdzie ukończyła Syczuań-
skie Konserwatorium Muzyczne. Po uzyska-
niu magistra w zakresie teorii i kompozycji 
postanowiła rozpocząć własną muzyczną ka-
rierę. Przed przybyciem do Warszawy, przez 
ponad 10 lat mieszkała w mieście Chengdu. 
Występowała na wielu muzycznych festiwa-
lach jako członek dużego zespołu, jednocze-
śnie współpracując z lokalnymi muzykami na 
mniejszych scenach.

Z  dużymi sukcesami występowała na 
popularnych w Chinach aplikacjach online. 

Do tej pory ma ponad 100 tys. fanów na 
jednym z chińskich kanałów muzycznych 
online, który ją wspiera. Jesienią 2015 roku 
Alicja przyjechała do Polski, gdzie założyła 
zespół Pomponika z Piotrem i zaczęli two-
rzyć własną muzykę.

Piotr w szkole muzycznej grał na wiolonczeli 
i gitarze. Odtwarzanie muzyki klasycznej bawi-
ło go dłuższy czas. Kilka lat temu doznał jednak 
olśnienia, że muzyka jako język powinna służyć 
wypowiadaniu własnych kwestii, a że najważ-
niejszym instrumentem w kapeli jest bas i po-
stanowił podążyć ścieżką gitarzysty-basisty.

Kompozycje Pomponiki odbiegają od stan-
dardowych. Zastosowanie elektroniki daje 
niemal nieograniczone możliwości aranżacyj-
ne. Styl Pomponiki podlega ciągłym zmianom 
i nie jest jeszcze zdefiniowany, oni sami nie 
chcą określać swojej muzyki i stylu. Lubią chil-
lout i subtelne brzmienia elektroniczne, a cza-
sem mocne, bardziej energetyczne brzmie-
nia. Elementy chińskiego popu i folkloru, 
jazzu i chilloutu przeplatają się ze sobą. Na ich 
koncertach można usłyszeć język angielski, 
chiński i polski. Używają syntezatorów, gitar, 
klawisza, czasem bębnów afrykańskich, w za-
leżności od nastroju. Jednak najważniejszy 

KOM P OZ YC J E  P OM P O N I K I 
ODB I E G A JĄ  OD  S TA N DA R D OW YC H . 
Z A S T O S OWA N I E  E L E KT RO N I K I 
DA J E  N I E M A L  N I E O GR A N IC Z O N E 
MOŻ L I WO Ś C I  A R A NŻ AC YJ N E . 



jest wokal Alicji, który od pierwszych dźwię-
ków hipnotyzuje swoją barwą.

Wiosną 2017 wystąpili kilka razy w War-
szawie, aby otrzymać zaproszenie i wystąpić 
na międzynarodowym „Wiosennym Festi-
walu” w Chinach, który odbywa się w kul-
towy klubie muzycznym „Poranny Dom” 
w Chengdu. Jako pierwszy zespół występują-
cy na środkowej scenie Pomponika zaprezen-
towała godzinny program, który był określa-
ny mianem „magicznego doświadczenia dla 
wszystkich”. Byli supportem przed koncer-
tem Renaty Przemyk oraz Kasi Kowalskiej. 
Mają za sobą występy na dużych imprezach 
festiwalach – Las Festival, Powidz Jam Fe-
stiwal oraz 15. Noc Kulturalna, kilka kon-
certów klubowych, wizyty w rozgłośniach ra-
diowych: Trójka Polskie Radio i Czwórka. Ich 
utwory, można również usłyszeć w ChilliZet. 
Byli laureatami konkursu „Będzie głośno” or-
ganizowanego przez Czwórka Polskie Radio 
oraz zdobyli nagrodę specjalną przyznawaną 
przez ZAiKS w kategorii muzyka.

3 8 – 3 9 L U D Z I E  /  P E O P L E

Uważam, że wprowadzają dużo świeżości 
do mojej playlisty, mam nadzieję, że to waszej 
również. Sprawdźcie koniecznie! 

ENGLISH 

POMPONIKA: EXOTIC 
COMPOSITIONS TAT WILL MAKE 
YOU FEEL GOOD

Non-obvious combinations in music are 
quite a  bold move, but it's said that for-
tune favours the brave. This duo proves 
they can create their own world, to which 
they invite listeners with original music 
taste and ideas as well as all lovers of low 
sounds. I like such new music discoveries 
– those which capture my attention and 
make me stop for a while. I would like to in-
vite you to the world of Pomponika. A duo 
in life, a duo on stage, a combination of two 
different worlds – these result in remark-
able music compositions. 

Alicja comes from China (her original 
name is Qinke Chang), where she graduat-
ed from the Sichuan Conservatory of Music 
with a master’s degree in theory and compo-
sition. After studies, she decided to embark 
on her own musical career. Before she came 
to Warsaw, she lived in the City of Chengdu 
for over 10 years. She performed at a num-
ber of music festivals as a member of a large 
band and played with local musicians on 
smaller stages at the same time.

She appeared in popular online applica-
tions in China. She still has over 100 thou-
sand fans on one of Chinese online music 
channels, which supports her. In autumn 
2015, Alicja came to Poland, where she set 
up a band Pomponika with Piotr, and they 
began to create their own music.

Piotr played the cello and the guitar at 
music school. He re-played classical music 
for a long time. But a few years ago, he saw 
the light and realised that music as a lan-
guage should be a means of expressing one’s 
own feelings, and because the bass is the 
most important instrument in the band, he 
decided to become a bass player.

Pomponika’s compositions are far from 
standard. Using electronics gives the band 
almost unlimited arrangement possibilities. 
The band’s style is constantly evolving and 
isn’t defined yet. The musicians don't want 
to narrow it down. They like chillout and 
subtle electronic sounds, but sometimes 
they also go for more energetic vibes. Their 
music is a blend of Chinese pop and folk, 
jazz, and chillout. At their concerts, they 
sing in English, Chinese and Polish. They 
use synthesizers, guitars, keyboards, some-
times African drums, depending on their 
mood. Still, Alicja’s mesmerising singing 
parts are the essence of their music.

In spring 2017, they performed in Warsaw 
a couple times and were invited to perform 
at International Spring Festival in China, 
held in a cult music club ‘Morning House’ in 
Chengdu. Pomponika was the first band to 
perform on the middle stage and they pre-
sented a one-hour programme, which was 
later hailed as ‘a magical experience for all’. 
They have been a support band for Renata 
Przemyk and Kasia Kowalska. They have 
performed at big festivals, including Las Fes-
tival, Powidz Jam Festiwal, and 15th Cultural 
Night, in clubs, as well as radio stations: Tró-
jka Polish Radio and Czwórka. Their songs 
are also played on ChilliZet. They have been 
laureates of ‘Będzie głośno’ contest held by 
Czwórka Polish Radio and won a special 
award for music given by ZAiKS.

I  believe they’re a  breath of fresh air 
on my playlist, and I hope you will feel the 
same. Check them out! 

U WA ŻA M, ŻE W PROWA DZA JĄ DUŻO 
ŚW I EŻOŚCI DO MOJ EJ PL AY LIST Y, 

M A M NA DZI EJ Ę, ŻE DO WA SZEJ 
RÓW N I EŻ. SPR AW DŹCI E KON I ECZ N I E!

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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STOCZ N I A 
W PISA NA  W   C ZA S

S T O C Z N I A  W P I S A N A  W  C Z A S

TEKST I ZDJĘCIA Zuzanna Motus



imo, iż to Akademia Sztuk Pięknych jest dla mnie 
najwyrazistszym miejscem na mapie Gdańska, 
ze względu na to ile jej zawdzięczam, to utożsa-

miam się z jeszcze jednym, mniej zatłoczonym miejscem.
Codziennie mijam je z uśmiechem, będąc w porannych 

korkach. Jest w tym miejscu pewien rodzaj tajemnicy, 
która zmusza mój wzrok do spojrzenia się w opustosza-
łe, rdzawo-czerwone, ceglane ściany. Opustoszałe, a z dru-
giej strony tak bardzo żywe. Ludzie wydają się nie darzyć 
ich szczególną uwagą. Stojąc autem na czerwonym świetle 
gapią się w telefon. Do momentu póki, ktoś ich nie wyrwie 
z tego chwilowego uzależnienia - strata czasu.

Idąc zimnym rankiem ulicą Technologiczną mam 
ochotę zajrzeć przez  bezlitośnie potraktowane czasem 
wysokie okna stoczni gdańskiej. Widzę, że dziki bluszcz 
od dawna lubi te kolorowe mury. Wspina się po wy-
szczerbionej cegle ku górze, by dodać kolejnych lat ele-
wacji. Elewacji, zza której rozpościera się widok doków 
i  stalowych żurawi.

Jest styczeń. Pora ta potęguje poczucie, że przeznacze-
nie niektórych budynków zostało zapomniane i nie zna-
lazł się nikt, by dać im żyć na nowo.  Szara pogoda idealnie 
podkreśla całokształt surowości architektury. Jednak 

4 2 – 4 3

M
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S Z A R A  P O G O DA  I D E A L N I E 
P O D K R E Ś L A  C A Ł O K S Z TA ŁT 

S U ROWO Ś C I  A RC H I T E K T U RY. 

mnie porusza to tak, że mogłabym opowiadać dalej 
o wszystkich drzwiach,  klamkach, oknach i  szczelinach, 
do których mam dostęp. Towarzyszy mi myśl, że cudow-
nie by było mieć tu niewielką pracownię. Surową, piękną 
w swej nieregularności, betonową posadzkę wyłożyłabym 
dużymi, perskimi dywanami i zastanawiałabym się, czy 
dobrze robię zasłaniając ją – przecież to za to lubię tę prze-
strzeń.  Codziennie przechodziłabym przez jedną z tych 
bocznych uliczek, Ślusarzy bądź Niterów, by przejść przez 
mury któregoś z  budynków.  Jak  ludzie, którzy tu pracują 
od czwartej nad ranem, by nitować stalowe elementy. 
Wydaje mi się, że tak wyraźna przestrzeń ułatwiłoby mi 
kreatywną pracę architekta wnętrz. A do niej klimat wyda-
je się idealny. Od środka podnosząc wzrok znad kolejnego 
projektu, patrzyłabym na pewną dysharmonię za oknem. 
Nowoczesne budynki wynurzają się tu jak dym z kominów 
elektrowni. Można mieć wrażenie, że to wszystko sztucz-
ne twory, jednak składają się na jedną całość. 

Spacerując między budynkami oglądam ściany, na 
których niejeden artysta zostawił po sobie dowód swoje-
go warsztatu. W tej przestrzeni każdemu się to wybacza. 
Wszystkie te elementy składają się na wyrazistość ogro-
mu obiektów stoczniowych. Nadają kolor oraz pewną 
historię, na pierwszy rzut oka,  monochromatycznemu 
oraz mało barwnemu dystryktowi.

Ktoś, kto nie jest stąd, oddałby rękę za przekona-
nie, iż teren jest opuszczony. Wystarczyłby mu pięcio-
minutowy spacer którąś z uliczek, by z wnętrza stocz-
niowych hangarów usłyszeć świsty i dźwięk uderzania 
metalem o metal. Nie ma tam wstępu – dlatego to tak 
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pobudza wyobraźnie. Można się tylko do-
myślać, jak wielka praca się tam odbywa.

Różnorodność budynków ma przyczynić 
się do przyszłego rozwoju miejskiej dzielni-
cy. Powstała koncepcja, która opiera się na 
dodaniu nowych elementów do istniejącej 
tkanki.  Mają powstać tu nowe funkcje, które 
sprawią, że ludzie chętniej będą spędzać tu 
czas. A może zamiast tworzyć kolejną „mod-
ną” dzielnicę ze strefą mieszkalną, Stocznia 
Cesarska powinna być zwyczajnie pieczoło-
wicie odrestaurowana? Efekt wielu decyzji 
pokaże czas. Ja na razie mogę cieszę się tą wy-
jątkową przestrzenią wpisaną w czas. 

ENGLISH

SHIPYARD WRITTEN IN TIME

Although to me, the brightest spot on 
the map of Gdańsk is the Academy of 
Fine Arts, because of how much I owe it, 
I also identify myself with one more, less 
crowded place.

I pass it by every morning on my way to 
work. There is some fascinating mystery 
about the deserted, rusty red brick walls. 
Deserted but so vivid at the same time. People 
don’t seem to pay much attention to it. While 
waiting at traffic lights, they are staring at 

their phones until someone shakes them out 
of this stupor – what a waste of time.

Going down Technologiczna Street in 
the morning, I feel the urge to take a peek 
through the timeworn high windows of the 
Gdańsk Shipyard. The ivy has been clinging 
to these colourful walls for years, climbing 
up the bricks to make the elevation look 
older. The elevation behind which there is 
a view of docks and steel cranes.

It’s January. At this time of day, some of 
these buildings seem even more forgotten, 
and there is nobody to give them a new life. 
The severe architecture of the shipyard is em-
phasised by the grey weather. It moves me so 
much that I could talk endlessly about all the 
doors, door handles, windows and cracks. 
How wonderful it would be to have a small stu-

M A JĄ  P OW S TAĆ  T U  N OW E 
F U N KC J E ,  K T Ó R E  S PR AW I Ą , 
Ż E  L U D Z I E  C H Ę T N I E J  B Ę DĄ 

S PĘ D Z AĆ  T U  C Z A S .
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dio here. I would cover the beautiful severe concrete floor 
with large Persian carpets; yet, I couldn’t help but wonder if 
I should cover it with anything at all – after all, it’s one of the 
things I like the most about this place. Every day, I would go 
down one of the side streets, Ślusarzy or Niterów, to enter 
one of the buildings. Just like people who work here from 
4 am and rivet steel parts. I believe that such exceptional 
space would make the job of interior designer much easier. 
The atmosphere seems perfect. Looking up from another 
design, I would see the disharmony behind the windows – 
modern buildings rising like smoke from plant chimneys. 
They’re like unreal pieces of a whole.

Walking among the buildings, I examine the walls on 
which many artists have left their mark. But it can be ex-
cused in these circumstances. All these elements add to 
the distinctiveness of the shipyard buildings. They add 
colour to a seemingly monochromatic and dull district 
and build its story.

Someone who is not from here would bet that the 
area is deserted. But suffice to take a five-minute 
walk along one of these streets to hear the hisses 
and sounds of metal parts clinging coming from the 
inside of the hangars. Nobody is allowed in there – 
that’s why the place is even more mysterious and 
mesmerising. One can only imagine what’s going 
on inside.

The variety of buildings is supposed to contribute 
to the future development of the district. The new con-
cept provides for adding new elements to the existing 
tissue. Some new functions are going to be devel-
oped, which will make the space more attractive. But 
perhaps instead of creating another ‘fancy’ district 
with a residential area, the Imperial Shipyard should 
be thoroughly restored? The effects will show over 
time. So far, I can enjoy this exceptional space, which 
is an inherent part of the city. 

 

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

agromadzenie świąt spod znaku „słodkości” – tych 
pochłanianych w postaci słodkiej kulki smażonej 
w głębokim oleju z różanym wkładem w środku, 

a także tych wypływających z każdej strony falą czerwon-
ych serduszek, misiów i  innych atrybutów miłosnych – 
zapędził mnie w zaułek kolejnych egzystencjalnych pytań. 
Skoro w tłusty czwartek musimy jeść pączki, mimo że Anna 
i Ewa mówią, że to dużo pustych kalorii i zamiast tego war-
to zjeść kawałek powietrza wymieszanego z powietrzem, to 
i tak skusimy się na nie i pochłaniamy w ilościach niewyo-
brażalnych dla ludzkiego umysłu, jakbyśmy mieli – specjal-
nie na te okazję – dodatkowy żołądek w pakiecie. 

Walentynki – to samo! Ileż to razy słyszymy od bi-
ałogłów, że to „głupie święto”, że „jak się kocha to przez 
cały rok, a nie tylko tego dnia”, ale spróbuj bracie nie 
kupić tego dnia kwiatów - gwarancja focha jak z Gdyni 
do Zakopanego. To wszystko uzmysłowiło mi, że jako 
gatunek ludzki, uwielbiamy świętować. My potrzebuje-
my świąt tak jak potrzebujemy tlenu do życia! „Okazja 
czyni złodzieja” - mówi stare porzekadło. Sparafrazujmy 
to powiedzenie „Okazja czyni świętowanie”. Nazwijmy 
w końcu to co lubimy po imieniu. 

Część z was powie: „fajnie, fajnie, ale wcale tak dużo 
okazji w ciągu roku do świętowania nie ma”. Podpowiem 
Wam: otóż wystarczy odpalić googla i wpisać „święta na 
każdy dzień roku”… i nagle okazuję się, że niekiedy w ciągu 

N
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jednego dnia okazji uzbiera się nawet ze cztery. „Światowy 
Dzień Niedźwiedzia Polarnego”, „Światowy dzień nerek”, 
„Międzynarodowy Dzień pozdrawiania brunetów”, „Dzień 
Metalowca”, „Dzień Paskudy”, „Międzynarodowy dzień 
wtyczki do kontaktu”, „Światowy Dzień prania skarpetek”, 
„Międzynarodowy Dzień serków pleśniowych”. Ludzie! 
Czerpmy z tych świąt pełnymi garściami, i nie zamykajmy 
się tylko na oklepane kalendarzowe oficjałki. Otwórzmy 
się na niestandardowe celebracje. Ja właśnie pędzę do sk-
lepu po napoje i przekąski, bo już niedługo „Międzynaro-
dowy Dzień ludzi nie obchodzących żadnych świąt”! 

ENGLISH

A SWEET MONTH

The accumulation of ‘sweet’ holidays – the ones con-
sumed as deep-fried sweet balls with rose hip filling and 
an influx of red hearts, teddy bears and other love items 
– provokes reflection and existential questions. If we have 
to eat doughnuts on Shrove Tuesday even though our 
coaches say a doughnut is plenty of empty calories, and 
it’s better to have a piece of air with some air instead, we’ll 
eat them anyway in huge quantities as if we had an extra 
stomach for this occasion. 

The same with Valentine’s Day! How often do we hear 
that it’s ‘a stupid holiday’, ‘we can show love any day of the 
year, not just on Valentine’s Day’, but try not to buy flowers 
on that day – and you’ll get a real kick in the ass. I realised 
how much people – as a species – love to celebrate. We need 
these holidays like oxygen. As an old saying goes, ‘An op-
portunity makes a thief.’ Let’s paraphrase it and say, ‘An op-
portunity makes a celebration.’ Let’s call a spade a spade. 

Some of you will say, ‘Okay, fine, but there aren’t so 
many opportunities for celebrating in a year.’ Let me 
give you a hint. Suffice to google ‘daily holidays’… And 
it suddenly turns out that there are up to four holidays 
a day. ‘International Polar Bear Day’, ‘World Kidney 
Day’, ‘International Day of Greeting Brunets’, ‘Heavy 
Metal Fans Day’, ‘Day of Ugly Creatures’, ‘International 
Plug Day’, ‘World Day of Washing Socks’, ‘Internation-
al Blue Cheese Day’. Come on! Make the most of these 
days and don’t limit yourself to tired old official holi-
days. Open yourself up for bizarre celebrations. I’m go-
ing shopping to buy some drinks and snacks, because 
my favourite day is coming soon – ‘International Day of 
People Not Celebrating Any Holidays’! 

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz na www.anywhere.pl

  S ŁODK I
         MIESIĄC

4 6 – 4 7



WIĘCE J NA ANY WHERE .PL



MÓWIMY, ŻE NIE MA LUDZI NIEZASTĄPIONYCH. Z DRUGIEJ STRONY 
SĄ TAKIE NAZWISKA, KTÓRYCH LUDZKOŚĆ NIGDY NIE ZAPOMNI. 
Z SAMOCHODAMI BYWA PODOBNIE. SĄ CORAZ SZYBSZE, PIĘKNIEJSZE, PO 
PROSTU LEPSZE. ALE IKONA JEST TYLKO JEDNA. W POŁOWIE MARCA PO 
RAZ KOLEJNY ZAGOŚCI ONA W SALONIE PORSCHE CENTRUM SOPOT. PANIE 
I PANOWIE, OTO ÓSMA, NAJNOWSZA GENERACJA PORSCHE 911. 

SĄ TACY, KTÓRYCH NIE 
DA SIĘ ZASTĄPIĆ

T E C H N O L O G I E  /  T E C H N O L O G I E S

TEKST Anna Nazarowicz ZDJĘCIA Mat. Prasowe

4 8 – 4 9
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ierwsze egzemplarze były sygnowane 
jako 901. Jednak Peugeot szybko 
upomniał się o  swoje. A  tym była 

wyłączność na trzycyfrowe oznaczenia 
posiadające zero w środku. Niemiecki pro-
ducent był zatem zmuszony zmienić na-
zwę swojego modelu na 911. Zapewne wie-
lu widziało w tym pechowy początek. Dla 
Porsche był to jednak początek chwały. Osi-
ągi modelu 911 przerosły bowiem wszelkie 
oczekiwania a każdy kierowca po prostu 
chciał go mieć.

Od tamtej pory mija 56 lat. To czas, 
w którym świat powitał przeróżne wersje 
tego auta, a sprzedaż przekroczyła ponad 
milion egzemplarzy. Lada chwila do sa-
lonów wjedzie kolejna odsłona. Czy może 
być jeszcze doskonalsza? Owszem, może 
– stwierdzili inżynierowie Porsche.  A oto 
i owoc ich pracy.

ANNA  
NAZAROWICZ

Słabość do samochodów ma zaszytą 
w głowie, bo serca nie ma – jest turbosprężarka. 
Tata uparcie karmił ją bezcenną wiedzą, sadzał 
za kierownicą samochodu jeszcze zanim wsiadła 
na rower. Dziś pociąga ją wszystko, co ma cztery 
koła, a każdy z samochodów darzy wielkim 
uczuciem. Dostrzeże  piękno w najbardziej 
niepozornych autach, jak również skazę w tych 
najbardziej pożądanych. Z natury plastyk. 
Instagram to pole, na którym daje upust swojej 
wyobraźni. Główną rolę zawsze gra samochód. 
Autorka bloga „Panie wiozą Panów”: 
www.paniewiozapanow.pl.
 

P

Porsche 911 najnowszej generacji zyskało 
jeszcze bardziej muskularną sylwetkę, co 
zdradzać mogą znacznie poszerzone nadkola. 
Kryją się w nich potężne obręcze: 20-calowe 
z przodu oraz 21-calowe z tyłu. To prawdzi-
wa uczta dla oka. Podobnie jak elektrycznie 
wysuwane klamki, znacznie szerszy spojler 
oraz pas świetlny łączący ze sobą tylne refl-
ektory. Trudno zatem oprzeć się wrażeniu, 
że tu każdy centymetr skrywa sportowego 
demona. Na uwagę zasługuje również fakt, że 
cała karoseria, oprócz przedniej i tylnej partii, 
została wykonana z aluminium. 

Fala zmian nie ominęła również kabiny 
pasażerskiej. Deska rozdzielcza wyraźnie naw-
iązuje do modeli 911 z lat 70-tych, a przekątna 
centralnego ekranu to obecnie 11 cali. Obroto-
mierz nadal zajmuje centralne miejsce, ale 
bez obaw, najważniejsze informacje i tak 

pozostają w zasięgu wzroku. To dzięki dwóm 
ekranom umieszczonym po bokach obroto-
mierza. Tym, co jednak znacznie bardziej in-
teresuje miłośników Porsche, jest moc. Produ-
cent nie skąpił tutaj koni w efekcie czego nowa 
generacja sześciocylindrowych, turbodoład-
owanych silników typu bokser osiąga teraz 
wyższą niż kiedykolwiek moc. W modelach S 
oraz 4S to bowiem zawrotne 450 KM. Całość 
została sprzężona z automatyczną, zmodern-
izowaną, ośmiobiegową skrzynią. To zatem 
zabawki dla bardzo dużych chłopców, które 
do pierwszej setki rozpędzają się w 3,7 sekundy 
(wersja z napędem na tylną oś) oraz 3,6 sekun-
dy (wersja 4S z napędem na wszystkie cztery 
koła). Tak, Porsche 911 to źródło potężnej 
radości. Nie dziwi zatem, że producent zatro-
szczył się również o nowe systemy bezpiec-
zeństwa. A tym jest oferowany w standardzie 
tryb Wet, który wykrywa obecność wody 
na drodze i ostrzega kierowcę o niebezpiec-
zeństwie. Samochód dodatkowo został wy-
posażony w system ostrzegania przed kolizją, 
wspomaganie hamowania, a także hamowan-
ie awaryjne. Po raz pierwszy w Porsche 911 jest 
dostępna funkcja Night Vision Assit z kamerą 
termowizyjną. Natomiast dla miłośników 
zapuszczania się w siną dal producent przy-
gotował nie lada gratkę w postaci cyfrowej 
aplikacji Road Trip. To bezcenny dodatek, 
który nie tylko pomoże zaplanować nam po-
dróż, ale udostępni także rekomendacje ho-
teli i restauracji oraz wskaże najciekawsze 
punkty widokowe, które czekają po drodze. 
Nowe Porsche 911 jest zatem jeszcze szybsze, 
piękniejsze, a  przy tym bezpieczniejsze 



i bardziej zaawansowane technologicznie. Po-
dobno ograniczenia istnieją tylko w naszych 
głowach, ale, jak widać, projektanci Porsche 
nie mają tego problemu.  

ENGLISH

SOME CARS ARE IRREPLACEABLE

We say that there are no irreplaceable people, 
but some names will never be forgotten. It is 

the same with cars. They are getting faster, 
more beautiful, just better. But there is only 
one icon. In mid-March, it will once again 
appear in Porsche Centre Sopot. Ladies and 
Gentlemen, say hello to the eight-generation 
Porsche 911.

At first, they were signed as 901. But Peu-
geot soon asserted its exclusive rights to 
three-digit numbers with zero in the mid-
dle, and the German manufacturer had to 
change the name of its model into 911. Many 
people might have seen it as an unlucky be-
ginning, but for Porsche, it was the beginning 
of glory. The performance of Porsche 911 ex-
ceeded all expectations, and the model was 
a dream of every driver.

It’s been 56 years since then. During those 
years, the world has known various versions 
of this model, and its sales exceeded a mil-
lion cars. Its latest version is coming out soon. 
Can it be any more perfect? Of course it can, 
say Porsche engineers. And here is the fruit 
of their efforts.

The new 911 has a more muscular look, 
which shows in significantly extended 
wheel arches with huge wheels: 20 inches 
at the front and 21 inches at the rear. It's 
a  feast for the eyes. Just like electrical-
ly-operated flush door handles, a  much 
wider spoiler and a  light band connect-
ing the tail lights. It seems that there is 
a sports demon in every centimetre of the 
car. Another new feature is a bodyshell al-
most entirely (except for the front and the 
back) made of aluminium. 

Inside, the model has also received an 
overhaul. The dashboard is inspired by the 
911 models from the 70s, and the diagonal 
of the centre screen is now 11 inches. The 
tachometer still occupies the central posi-
tion, but don't worry – the most important 
information is still in sight thanks to two 
screens placed on the sides of the tachom-
eter. When it comes to performance, the new 
Porsche 911 features a six-cylinder turbo pet-
rol boxer engine, which delivers more power 
than ever before – up to 450 hp in S and 4S 
models. It’s also equipped with a new eight-
speed automatic gearbox. These are toys 
for big boys. The model exceeds the first 
hundred within 3.7 seconds (rear drive) and 
3.6 seconds (4S, four-wheel drive). Yes, the 
Porsche 911 is all joy. Other technical high-
lights include new driving assistance sys-
tems, such as Wet Mode (comes as a stand-
ard), which detects water on the road and 
warns the driver against the danger, Colli-
sion Avoidance System, Brake Assist and 
Emergency Braking. For the first time, 
Porsche 911 features Night Vision Assist 
with a thermal imaging camera. For road 
trip enthusiasts, the manufacturer has also 
included a Road Trip app, which helps you 
plan your trip as well as provides hotel and 
restaurant recommendations and land-
marks you will find along the way. The new 
Porsche 911 is faster, safer, more beautiful 
and more technologically advanced. Some 
say that the only limit is in your head, but 
as you can see, it’s not a problem for Por-
sche engineers.  

S Ą  T A C Y ,  K T Ó R Y C H . . .
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o tylu latach w branży gastro, uważam, 
że doświadczenie z gastronomią to 
według mnie sprawa połączenia paru 

ważnych elementów: wyobraźni, kreaty-
wności, uczciwości i wiedzy. Przechodząc 
kolejne etapy w tym całym świecie branży 
gastro jestem jednego pewny nasza branża 
to ludzie dla ludzi! 

Cała atrakcja polega właśnie na pojęciu gry 
zespołowej zabawy, która ma wpływ na odbiór 
ludzi różnych form gastronomii – od street 
foodu do high gastronomy. Dlatego też nie pow-
inniśmy jako branżyści zamykać się na konk-
retne środowisko, ponieważ wszystko to co się 
dzieje w tym obszarze buduje naszą świado-
mość i kreatywność życiową za którą to my 
jesteśmy odpowiedzialni. Kultura jedze-
nia, zachowania, ubioru, sposobu życia etc. 
co pozwala mieć większą i lepszą świadomość 
tego kim chcemy być, która mobilizuje dyscy-
plinuje, otwiera i wzbogaca nasze życie.

To właśnie odpowiedzialnością świadomi 
ludzie budują wciąż to nowe rozwiązania 
Concepty Foodowe. Mają wpływ na trendy 
i wartości społeczne, obyczajowe i kulturowe.

Jestem tym zafascynowany i jak patrzę 
na rozwój wszystkich kultur społecznych, ich 
wpływ na trendy, gdzie cudownie przenikają 
się różne kultury, nie eliminując się wzajem-
nie, lecz adoptując wszelkie dobrodziejstwa, 
oddając to co najlepsze nam ludziom/konsu-
mentom bezpośrednio na nich wpływając.

Korzystając z nowych możliwości wyni-
kających z ruchu człowieka jego ciągłych mi-
gracji budujemy silniejsze jedności. Do tego 

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

Z LUDZI
DLA LUDZI

P
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dochodzi rozwój ekonomii, organizacji co 
oznacza, że każdy ma wpływ na to co się dzieje 
w naszym życiu, nasze wybory nasze emocje. 

Różnice, co widać na co dzień powodu-
ją, że dostajemy rozwiązania od ludzi i dla 
ludzi. Pozwala to na tworzenie nowych kon-
ceptów gastro równych w  wartościach 
społecznych. Czy to jest fast food, street food, 
gourmet, każdy wiąże się z ogromną odpow-
iedzialnością i ma wpływ na całość, bo gdy-
by Pani z Bazaru Różyckiego nie wystawiała 
swojego kosza ze „smakołykami”, a ja bym 
ich nie spróbował to skąd bym pamiętał ten 
smak a teraz próbował go odtworzyć.  Albo 
czy powstawały by wkrótce restauracje gdzie 
mamy do czynienia z innymi wartościami i in-
nymi wyobrażeniami? Wszystko sprowadza 
się do jednego – do emocji i doświadczania. 
Wciąż odwołujemy się do korzeni, bo to one 
mają bezpośredni wpływ na to co jemy i jak się 
bawimy. A my Polacy zwłaszcza, wiemy jak do-
brze zjeść i się jak się bawić. 

Ten niesamowity świat smaków, emocji, 
mogą zbudować tylko ludzie i tylko dla ludzi 
i to pokazuje, że czy mamy do czynienia z ke-
babem, czy wykwintnym deserem pokrytym 
złotem – oba te światy dają nam możliwość 
doświadczania, przeżywania, bycia, uczest-
niczenia, tworzenia. To mój sposób na postrze-
ganie i doświadczanie życia – POLECAM!

Bierność cofa, zamyka. 
A życie jest drogą, którą trzeba przejść i to 

lepiej z emocjami niż bez. 
Ostatnia moja historia i emocje, których 

mogłem doświadczyć to Brazylia gdzie okazuje 
się, że przy małym palenisku kamiennym moż-
na przeżyć wyjątkowe chwile, można poczuć 
smaki, które zapamiętam do końca życia, które 
wpłynęły na mnie na moje postrzegania świata 
i jego emocji. Głośne rozmowy, śmiech – ludzie 
i ich otwartość bez pogoni za innością.

Moje nowe pomysły opierają się na na-
jprostszych wartościach tych czytelnych 
– miłości do wspólnego biesiadowania przy 
„ogniu” do wspólnej zabawy i przeżywania – 
to oczywiście nie zamyka nas przed ekspery-
mentowaniem – a to wynika z ciekawości 
ludzkiej, która prowadzi do zmian na „inne”. 

ENGLISH

BY THE PEOPLE, FOR THE PEOPLE

After many years in gastronomy, I believe 
that this industry is a matter of combining 
few key elements: imagination, creativity, 
honesty and knowledge. Considering it 
step-by-step I am certain, that we indeed are 
people for the people.

All fun begins with the concept of playful 
teamwork. It has an influence on people recep-
tion of different kinds of gastronomy – from 

high to street-food. That’s why we shouldn’t, as 
industry, shut down other environments, be-
cause everything that is happening right now 
builds our awareness and creativity for which 
we are responsible. The culture of food, acting 
certain way, out clothes, finally, our way of life 
– it all enables us to have a better understand-
ing of who we want to be. It mobilizes and disci-
plines us, opens and enriches our life.

That responsibility is what makes aware 
people built new solutions, Food Concepts. It 
influences trends and social, cultural values. 
I am fascinated by this and, with curiosity, ob-
serve the development of all cultures, their in-
fluence on trends, their diffusion in which all 
of them enrich each other for our – customer/
people – benefit.

Thanks to modern opportunities to trav-
el, we build stronger individuals. Growth 
of economy and organization also adds 
to this equation, which means that everyone 
has influence on what happens in our life, 
on our choices and emotions. 

These differences cause something what 
we see everyday. Solutions by the people, for 
the people. It allows us to create new concepts 
in gastronomy that are equal in social values. 
Whether we talk about fast-food, street-food, 
gourmet – everything comes with great re-
sponsibility and influence the whole. If the 
lady from Bazar Różycki didn’t put out her bag 
of treats, I wouldn’t try them and I wouldn’t 
take time to recreate it in my restaurant. 
Would restaurants with different values and 
imaginations even exist? Everything comes 
down to emotions and experience. We still go 
back to our roots, because they have direct 
impact on what we eat and how we have fun. 
And us, Poles, we definitely know how to eat 
and have fun.

This incredible world of tastes and emo-
tions can only be build by the people for the 
people. It shows, that it doesn’t matter if we 
talk about kebab or refined dessert covered 
in gold – both worlds give us an opportunity to 
experience, participate and just be in the act of 
creation. This is my way to see and experience 
life. I definitely recommend it!

Being passive regresses us. Life is a jour-
ney that you have to go through. And you 
should go through it rather with than with-
out emotions. My last emotional trip was 
Brazil, where, as I found out, you can ex-
perience amazing moments and taste ex-
traordinary food around the small, hearth-
stone. And you remember this for the rest 
of your life. 

My new ideas are based on simplest values 
– love to feast around the fire, have some fun 
and experience. It doesn’t stop us from experi-
menting, which is a path that leads human cu-
riosity to “another”. 
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SWETER / SWEATER :  ZUZANNA CZAJA 

SPODNIE/ PANTS: OKULT

BUTY / SHOES: KAZAR
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MODELKA / MODEL:  
Oliwia Dziarnowska 

FOTOGRAF / PHOTOGRAPHER:  
Kamil Banaszek

ASYSTENT/ ASSISTANT:  
Marcin Bojarski

MAKIJAŻ / MAKE UP:  
Katarzyna Brzozowska

STYLIZACJA  / STYLIST:  
Cezary Gluśniewski

KURTKA  / JACKET :  ZUZANNA CZAJA 

SPÓDNICA I TOP / SKIRT AND TOP: 

ANASTASIA SALEICZUK
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SPOTTERSKIM OKIEM
PREZENTUJEMY MINI GALERIĘ ZDJĘCIOWĄ RZESZOWSKIEJ GRUPY EPRZ SPOTTING TEAM 
POKAZUJĄCĄ CIEKAWE SAMOLOTY W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW-JASIONKA W 2018R 

• IN ENGLISH

THE SPOTTER'S EYE

We present mini photogallery EPRZ SPOTTING TEAM 
from Rzeszów showing interesting planes that landed at 
Rzeszów-Jasionka International Airport in 2018.•
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Organizatorzy / Organizers:

 
Celem głównym tegorocznej edycji jest idea łączenia 
uczestników łańcucha wartości transportu lotniczego. Na 
Kongresie spotkają się zarówno przedstawiciele portów 
regionalnych, producenci, operatorzy infrastruktury, jak 
również podmioty wspierające sektor lotniczy.

Goście Kongresu Sky&More będą mieli  okazję  uczestniczyć 
w licznych prelekcjach oraz dyskusjach dotyczących 
m.in. komunikacji kryzysowej na lotniskach, znaczenia 
branży MRO w rozwoju regionalnych portów lotniczych, 
czy tematyki „passenger experience” – budowania 
przewagi konkurencyjnej. W trakcie wydarzenia zostanie 
również poruszona kwestia finansowania lotnisk w nowej 
perspektywie UE. 

Sky&More to forum portów regionalnych, którego 
zadaniem jest prezentowanie ich stanowiska wobec 
wyzwań i strategii rozwoju branży lotniczej w Polsce  
i Europie.

Sky&More

Kongres Portów Lotniczych / Aviation Conference

Sky&More

Miejsce wydarzenia / Place:

Hotel
Grand Boutique Rzeszów 

Cel Kongresu: The aim of the Congress:
The main goal of this year’s edition is the idea of 
integrating the participants the air transport value chain. 
Both representatives of regional airports, manufacturers, 
infrastructure operators, as well as entities supporting 
the aviation sector will get together at the Congress.

Guests of the Sky&More Congress will have the 
opportunity to participate in numerous lectures and 
discussions regarding crisis communication at airports, 
the importance of the MRO industry in the development 
of regional airports, and the theme of «passenger 
experience» - building a competitive advantage. During 
the event, the issue of financing of airports in the view of 
new EU’s regulation will also be raised.

Sky&More is a regional airports forum, whose task is to 
present their standpoint towards the challenges and 
development strategy of the aviation industry in Poland 
and Europe. 

Zarejestruj się na / Register at
www.skyandmore.pl
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tekst i  zdjęcia     P O R T L O T N I C Z Y R Z E S ZÓ W - J A S I O N K A

NOWA CZASOWA W YSTAWA W PORCIE 
LOTNICZYM RZESZÓW-JASIONK A

Arthur Miller, wybitny prozaik i życiowy partner 
Marylin Monroe, noblista w dziedzinie fizyki jądro-

wej Izydor Izaak Rabi, czy współpracujący z Freudem 
Abraham Brill – to tylko kilka z prezentowanych tu 
sylwetek sławnych osób, które łączy nie tylko między-
narodowy sukces, ale też pochodzenie. Pochodzenie 
żydowskie i jednocześnie podkarpackie.

Prezentowane postaci, poza jednoczesnym pocho-
dzeniem żydowskim i podkarpackim, łączy jeszcze 
jedno – pasja i pogoń za marzeniem. Prezentowane 
biografie to historia walki z przeciwnościami losu 
oraz historia przekuwania porażek w sukces. Dzięki 
tytanicznej wręcz pracy ich dokonania znane są niemal 
każdemu. Olbrzymia strata, że – parafrazując tytułowy 
cytat z poematu Berisha Weinsteina – mimo związków 
z Podkarpaciem osobom tym „przyszło śpiewać pieśń 
na innej, nie podkarpackiej, ziemi”.

Czasowa wystawa “Na Twojej ziemi przyszło mi śpie-
wać pieśń Twojego kraju. Losy wybitnych postaci pocho-
dzenia żydowskiego rodem z Podkarpacia” prezentowana 
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będzie w Porcie Lotniczym „Rzeszów-Jasion-
ka” od 25 stycznia do 31 marca 2019 r. •

• IN ENGLISH

NEW TEMPORARY EXHIBITION 
IN THE THE RZESZÓW INTERNA-
TIONAL AIRPORT

Arthur Miller, an outstanding novelist and 
life partner of Marylin Monroe, a Nobel 
Prize winner in nuclear physics, Isidor Isaac 
Rabi, or Freud’s associate Abraham Brill – 
these are just a few of famous people present-
ed here, who share not only international 
success, but also origin: being Jewish and at 
the same time coming from Podkarpackie.

The presented characters, apart from 
their Jewish and Podkarpackie origins, have 
one more thing in common: their passion 
and pursuit of their dreams. Presented biog-
raphies are the history of fighting against the 
adversities of fate and the history of turning 
defeats into success. Due to their titanic 
work, their accomplishments are known 
to almost everyone. It is a huge loss that, 
paraphrasing the title quote from the poem 
by Berish Weinstein, despite their ties with 
the Podkarpacie region, these people ‘were 
destined to sing the song on another, not 
Podkarpackie, land’.

The temporary exhibition „On Your soil 
I was destined to sing the song of Your Land. 
Stories of Eminent figures of jewish origin 
from the Podkarpackie region” will be pre-
sented at the Rzeszów International Airport 
from January 25 to March 31, 2019. •

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL



Międzynarodowa  Konferencja
JAK SPRZEDAĆ POLSKIE PRODUKTY 

NA RYNKACH EKSPORTOWYCH?

Międzynarodowa  Konferencja
JAK SPRZEDAĆ POLSKIE PRODUKTY 

NA RYNKACH EKSPORTOWYCH?

Więcej informacji znajdziesz na stronie: 
www.konferencjaeksport.elamed.pl

II. Międzynarodowa Konferencja 

Jak sprzedać polskie produkty 
na rynkach eksportowych? 

Rzeszów, 14-15.03.2019 r.

WYKŁADY I  PANELE DYSKUSYJNE
• Jak skutecznie wejść na nowe rynki eksportowe?
• Nowe możliwości eksportowe na rynkach 

wschodnich
• Nowoczesne narzędzia marketingu online 

w obrocie międzynarodowym

WARSZTATY
• Jak budować przewagę w negocjacjach 

z partnerem zagranicznym?
• Jakie aspekty negocjować zamiast ceny?
• Jak efektywnie zamknąć negocjacje 

za granicą?

BANKIET – NETWORKING
Unikalna szansa na nawiązanie atrakcyjnych 
kontaktów biznesowych
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B R I S T O L |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1- - -5-- 06:30 10:15 FR8224 738

D U B L I N |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-2-- - - - 06:15 10:15 FR862 738

---4-- - 07:00 11:00 FR862 738

--- - -6- 12:45 16:45 FR862 738

E A S T M I D L A N D S |  R YA N A I R

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

- - - - - -7 06:30 10:05 FR7622 738

---4-- - 16:00 19:35 FR7622 738

-2-- - - - 16:30 20:05 FR7622 738

G L A S G O W P R E S T W I C K |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-2---6- 17:10 20:55 FR2660 738

L O N D Y N L U T O N |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-2-4-6- 17:40 21:05  FR3472 738

B R I S T O L |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1- - -5-- 10:40 12:30 FR8225 738

INFORMAC JE Z AWARTE W T YM ROZKŁ ADZIE PR ZEDSTAWIA JĄ STAN NA 15.02.2019 R. GODZINY PR Z YLOTÓW I ODLOTÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE. PROSIMY O SPR AWDZENIE  PR ZED PL ANOWANĄ 
PODRÓŻ Ą AK TUALNYCH INFORMAC JI U PR ZEDSTAWICIELI LINII LOTNICZ YCH W CELU POT WIERDZENIA AK TUALNOŚCI GODZIN LOTÓW.  

Information included in the schedule presents data from 15.02.2019 Time of arrivals and depar ture may be changed. Before the f light , please contact a representative of 
the airlines to confirm current t ime of f lights . 

ROZKŁAD LOTÓW

P R Z Y L O T Y O D L O T Y

L O N D Y N S TA N S T E D |  R YA N A I R 

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-----6- 07:50 11:20 FR2134 738

1-3-5-7 18:00 21:30 FR2136 738

M A N C H E S T E R |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

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

------7 06:45 10:25 FR3202 738

M O N A C H I U M |  L U F T H A N S A
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-----6- (REJS 23.02.2019) 11:05 12:30 LH1618 CRJ9

1234567 
(BR AK REJSU 23.02.2019) 11:20 12:45 LH1618 CRJ9

1-3-567 15:50 17:15 LH1618 CRJ9

N O W Y J O R K |  P L L L O T

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-----6- 
(BR AK REJSU 24.02.2019) 22:40 13:00 LO018 AIRBUS A340-300

T E L A W I W |  P L L L O T
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

------7 21:10 23:55 LO170 B737-800

W A R S Z A W A /  W A R S A W |  P L L L O T
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1234567 7:40 8:35 LO3805 DH4

1234567 13:30 14:25 LO3801 E195/B737-8

1-34567 16:30 17:25 LO3807 DH4

-2----- 16:35 17:30 LO3807 DH4

12345-7 22:40 23:35 LO3803 E170/E175/E195/E400

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

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-2-- - - - 10:40 12:55 FR863 738

---4-- - 11:30 13:45 FR863 738

--- - -6- 17:10 19:25 FR863 738

E A S T M I D L A N D S |  R YA N A I R

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

- - - - - -7 10:30 12:20 FR7623 738

---4-- - 20:00 21:50 FR7623 738

-2-- - - - 20:30 22:20 FR7623 738

G L A S G O W P R E S T W I C K |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-2---6- 21:20 23:25  FR2661 738

L O N D Y N L U T O N |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-2-4-6- 21:30 23:05 FR3473 738

 L O N D Y N S TA N S T E D |  R YA N A I R 

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-----6- 11:45 13:25 FR2135 738

1-3-5-7 21:55 23:35 FR2137 738

M A N C H E S T E R |  R YA N A I R 
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

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

------7 10:50 12:45  FR3203 738

M O N A C H I U M |  L U F T H A N S A
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1234567 13:20 14:50 LH1607 CRJ9

1-3-5-7 17:50 19:20 LH1607 CRJ9

N O W Y J O R K |  P L L L O T

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

------7 
(BR AK REJSU 24.02.2019) 16:40 20:50 LO017 B787-8

T E L A W I W |  P L L L O T
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1------ 5:40 10:25 LO169 B737-800

W A R S Z A W A /  W A R S A W |  P L L L O T
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

123456- 5:50 6:45 LO3804 E170/E175/E400

1234567 09:05 09:55 LO3806 DH4

1234567 15:00 15:50 LO3802 E195

1-34567 17:55 18:45 LO3808 DH4

-2----- 18:00 18:50 LO3808 DH4
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Sklep z pamiątkami / Souvenir shop
Bike Cafe / Bike Cafe
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