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GRZEGORZ 
KAPLA

Reżyser, scenarzy-
sta, pisarz, drama-
turg i dziennikarz. 
Autor największych 
polskich hitów 
komediowych w XXI 
w. (m.in. „Ciało”, „Te-
stosteron” i „Lejdis”). 
„Testosteron” - stale 
obecny w teatrach 
w kilkunastu kra-
jach - jest również 
jedną z najpopu-
larniejszych dziś 
polskich sztuk na 
świecie. W 2015 
roku Saramonowicz 
wydał bestsellerową 
powieść „Chłopcy”.

 IN ENGLISH

A director, screen-
writer, writer, 
playwright and jour-
nalist. The author 
of the biggest Polish 
comedy hits  
of the 21st century 
(e.g. Ciało, Testosteron 
and Lejdis). Present 
in theatres in several 
countries all the 
time, Testosteron is 
also one of today’s 
most popular Polish 
plays in the world.  
In 2015, Saramonow-
icz published his 
bestseller book enti-
tled Chłopcy (Boys).

ANDRZEJ  
SARAMONOWICZ

Żyje z pisania. 
A żyć z tego, co się 
lubi, to dar. Bardziej 
od pisania lubi tylko 
spotykać ludzi. No 
i lubi być w drodze, 
kupować płyty 
w sklepie z płytami 
a nie w sieci, pomi-
dorową i kabriolety. 
Kiedyś, dzięki 
dwojgu mądrym 
ludziom pojął, że 
nie trzeba pisać 
tylko o polityce. 
Że można pisać 
o świecie.

 IN ENGLISH

He lives by writing. 
And living by what 
you love is a gift. The 
only thing he likes 
more than writing 
is meeting other 
people. He also likes 
being on the road, 
buying albums in 
stores (not online), 
tomato soup and con-
vertibles. Two wise 
people once helped 
him understand that 
you do not have to 
write about politics. 
You can write about 
the world.

Człowiek pracy, 
gdańszczanin 
z wyboru. Chodź 
większość zna go 
jako żeglarza i Mi-
strza Olimpijskiego, 
to ma w rękawie 
jeszcze kilka asów. 
Jest biznesmenem, 
społecznikiem, 
prezesem Fundacji 
Gdańskiej, prowadzi 
szkolenia i wykłady 
motywacyjne. Na 
dodatek gra w golfa 
i w dalszym ciągu 
pływa, pomimo cho-
roby morskiej. Nie 
narzeka na nudę.

 IN ENGLISH

A working man and 
a citizen of Gdansk 
by choice. Most of us 
know him as a sailor 
and an Olympic 
Champion, but he 
has several more 
aces up his sleeve. 
He is a businessman, 
a social activist and 
the CEO of Gdansk 
Foundation. He of-
fers training courses 
and gives moti-
vational lectures. 
Moreover, he plays 
golf and continues 
to swim in spite of 
his seasickness. He is 
never bored.

MATEUSZ  
KUSZNIEREWICZ

JACEK  
GÓRECKI

Dziennikarz i drama-
turg. Rocznik 90-ty. 
Pół życia spędził 
w teatrach, jeszcze 
więcej w salach 
kinowych. To jego 
domy. Wszystko co 
możliwe przelewa 
na papier. W czasach 
rodzącej się cenzury 
w stołecznym teatrze 
wystawia sztukę z te-
matem coming outu... 
w dodatku kobiety, 
Matki Polki i wcale się 
tego nie boi. Nie boi 
się też zadawać pytań, 
sięgać po kino Larsa 
Von Triera i zestawiać 
na swojej playliście 
berlińskie techno 
z poezją śpiewaną. 

 IN ENGLISH

A journalist and 
dramatist. Born in 
1990. He spent half of 
his life in theatres and 
even more in cinema 
auditoria. They are his 
houses. He commits 
everything he can to 
paper. In the times of 
growing censorship, he 
stages a performance 
in a theatre in Warsaw 
that is focused on a co-
ming-out... of a woman, 
a typical Polish Mother, 
and he is not afraid to 
do so. He is also not 
afraid to ask questions, 
reach out for films by 
Lars von Trier and 
juxtapose Berlin techno 
with sung poetry on 
his playlist.

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, ale 
unika ludzi, którzy 
mówią bez końca. 
Jest też uzależniona 
od newsa i książek. 
Nie lubi marnować 
czasu i brzydzi się 
plotami.

 IN 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 but avoids 
people who never 
stop talking. She is 
addicted to news and 
books. She does not 
like wasting time and 
is disgusted by gossip.

KATARZYNA
ZDANOWICZ

Obserwuje, a potem 
opisuje i komentuje. 
Głównie sport, ale 
ma w swoim dorob-
ku dwie powieści. 
O życiu opowiadali 
mu też Mariusz 
Czerkawski i Robert 
Lewandowski, co 
spisał na kartach 
książek. Na co dzień 
dziennikarz NC+, 
ale też prezenter 
wiadomości w TVN 
i TVN24. Zbziko-
wany na punkcie 
sportu, oszalały na 
punkcie muzyki. 
Wielbiciel twórczo-
ści z duszą.  
Tu: autor felietonów 
i wywiadów.

 IN ENGLISH

He observes and 
then describes and 
makes comments. 
Mainly about sport, 
but he has two novels 
to his credit too. He 
listened to Mariusz 
Czerkawski and 
Robert Lewandowski 
tell him about their 
lives, which he de-
scribed in his books. 
On a regular basis, 
he is a journalist at 
NC+ and newscaster 
at TVN and TVN24. 
A sports freak crazy 
about music. A lover 
of art with a soul. 
Here: a columnist and 
interviewer.
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Pisarz, scenarzysta, 
grotołaz, felietoni-
sta, fan piłki nożnej. 
Laureat Nagrody 
Literackiej Nike. 
Człowiek o wielu 
pasjach. Z nami 
będzie dzielił się tą 
filmową, co miesiąc 
polecając jeden ob-
raz wart obejrzenia.

 IN ENGLISH

A writer, screenwrit-
er, caver, columnist 
and soccer fan. 
A winner of the Nike 
Literary Award. 
A man of many pas-
sions. He will share 
one of them with us 
recommending one 
picture worth seeing 
every month.

WOJCIECH 
KUCZOK

Jego konikiem jest 
kuchnia japońska, 
którą ubóstwia 
i wznosi na piede-
stały. Nie z jednego 
pieca jadał chleb, 
podróżując u boku 
Roberta Makło-
wicza, zaglądając 
w zakamarki miejsc 
zakazanych dla 
zwykłego śmier-
telnika. Kulinar-
ny obieżyświat 
i poszukiwacz 
intensywnych 
smaków. Współza-
łożyciel Akademii 
Kulinarnej Fumenti 
w Gdańsku

 IN ENGLISH

He adores Japanese 
cuisine, his hobby 
horse, and puts it on 
a pedestal. Travel-
ling together with 
Robert Makłowicz, 
a famous Polish cu-
linary critic, he has 
learned which side 
the bread is buttered 
looking into corners 
of places inaccessible 
to an ordinary man 
in the street. He is 
a culinary globetrot-
ter, a taste hunter 
and the co-founder 
of the Fumenti 
Culinary Academy 
in Gdansk.

Aktorka, dramaturg, 
reżyserka. Ukończyła 
krakowską PWST, 
została zaangażowa-
na do Teatru Starego 
w Krakowie, później 
dołączyła do zespołu 
TR Warszawa. Praco-
wała z Lupą, Jarzyną, 
Borczuchem, Klatą, 
Korczakowską. Wy-
reżyserowała swój 
tekst „Uwodziciel” 
w Teatrze Nowym 
K. Warlikowskiego. 
Publikuje swoje 
teksty w „Zwykłym 
Życiu” i „K Mag-u”. 
Na premierę czeka jej 
debiut kinowy  
„W spirali” w reż.  
K. Aksinowicza.

 IN ENGLISH

An actress, dramatist 
and director. She 
finished the PWST Na-
tional Academy of The-
atre Arts in Krakow, 
worked at the Stary 
Theatre in Krakow 
and joined the team 
of TR Warszawa. She 
cooperated with Lupa, 
Jarzyna, Borczuch, 
Klata and Korczakows-
ka and directed her 
own play Uwodziciel in 
K. Warlikowski’s Nowy 
Teatr. She publishes 
her texts in Zwykłe 
Życie and K-Mag. Her 
cinema debut W spirali 
directed by  
K. Aksinowicz awaits 
its opening night.

KATARZYNA 
WARNKE

Fotografka, artyst-
ka, pasjonat, osoba 
zafascynowana 
ludźmi, twarzami, 
pozami, życiem ale 
zawsze z człowie-
kiem na pierwszym 
planie. Po ukoń-
czeniu trzydziestki 
pokazała, że swoje 
życie można zmie-
nić w dowolnym 
momencie, Skoń-
czyła Warszawską 
Szkołę Filmową i od 
kilku lat oddaje się 
wyłącznie fotogra-
fowaniu. 

 IN ENGLISH

A photographer and 
artist fascinated 
with people, faces, 
poses and life – 
always with man 
in the foreground. 
In her thirties, she 
proved that one can 
change their lives 
at any moment. She 
finished the Warsaw 
Film School and for 
several years has 
been devoted solely 
to photography. 

MONIKA
SZAŁEK

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

 IN ENGLISH

She has a weakness 
for cars instilled in 
her head, because she 
does not have a heart 
but a turbocharger 
instead. Her dad was 
stubbornly feeding 
her with priceless 
knowledge and seat-
ing her behind the 
steering wheel even 
before she mounted 
a bike. Today 
everything with four 
wheels attracts her, 
and she feels strong 
affection for each 
car. The author of 
a blog entitled Panie 
wiozą Panów: www.
paniewiozapanow.pl

ANNA 
NAZAROWICZ

Redaktor naczel-
ny. Pisze głównie 
o muzyce i turystyce, 
o tym pierwszym 
również na blogu 
140db.pl. Kiedyś zo-
stanie gwiazdą roc-
ka, ale póki co śpie-
wa w chórze. Poza 
tym fan komiksów 
i kolekcjoner płyt. 
Z wykształcenia 
kulturoznawca, ale 
niech to zostanie 
między nami.

 IN ENGLISH

The chief editor. He 
writes mainly about 
music and tourism, 
also on the blog 
140db.pl in the case 
of the former. One 
day he will become 
a rock star, but for the 
time being he sings 
in a choir. A cartoon 
fan and collector of 
records. A culture 
expert by education, 
but this is between 
you and me.

JAKUB
MILSZEWSKI

KAMIL
SADKOWSKI

  LOTNISKOWA PLATFORMA MEDIALNA
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 ROZMOWA TALK 

KIEDY PONAD TRZYDZIEŚCI LAT TEMU PIOTR „PETER” WIWCZAREK POWOŁYWAŁ 
W OLSZTYNIE DO ISTNIENIA DEATHMETALOWY ZESPÓŁ VADER, NIKT NIE 
PODEJRZEWAŁ, ŻE STANIE SIĘ ON JEDNĄ Z NAJBARDZIEJ ROZPOZNAWALNYCH 
POLSKICH GRUP NA ŚWIECIE. ALE TAK SIĘ WŁAŚNIE DZIEJE, KIEDY CHODZI 
O LUDZI NIEUZNAJĄCYCH PÓŁŚRODKÓW. TAKICH, JAK PETER.

 TEKST: JAKUB MILSZEWSKI     ZDJĘCIA: TOMASZ SAGAN     MAKE-UP: NOEMI OSTROWSKA

MIEJSCE: KLUB BUNKIER, GDAŃSK, WWW.BUNKIERCLUB.PL

NIE MA

ŚRODKÓW



SPOŚRÓD POLSKICH MUZYKÓW NAJWIĘKSZE 
SUKCESY NA ŚWIECIE ODNOSZĄ KOMPOZY-
TORZY I WYKONAWCY MUZYKI POWAŻNEJ 
I FILMOWEJ, JAZZMANI I METALOWCY. JEDNO-
CZEŚNIE PRÓŻNO SZUKAĆ METALU W POLSKICH 
MEDIACH, NAWET TZW. ROCKOWE STACJE 
TRZYMAJĄ SIĘ NA DYSTANS, PODCZAS KIEDY 
CHOĆBY W SKANDYNAWII MUZYKA METALOWA 
UZNAWANA JEST ZA PEŁNOPRAWNĄ CZĘŚĆ 
ŚWIATA KULTURY I POWÓD DO DUMY. DLACZEGO 
POLSKA BOI SIĘ METALU? WIDZISZ JAKĄKOL-
WIEK SZANSĘ NA ZMIANĘ TEJ SYTUACJI?
Zacznę może od pewnego zdarzenia sprzed 

roku czy dwóch. Zostałem zaproszony jako 

gość honorowy do klubu Progresja Music 

Zone w Warszawie na wystawę fotografii 

wykonanych na koncertach blackmetalo-

wych zespołów z Norwegii. Zaproszenie do-

stałem z ambasady tegoż kraju w Polsce. Na 

spotkaniu obok pięknych, ekspresyjnych 

zdjęć, można było posłuchać płyt, a także 

obejrzeć na żywo specjalnie przygotowa-

ny, kameralny koncert jednego z przed-

stawicieli norweskiej sceny metalowej. 

Najciekawszym elementem było jednak 

przemówienie pana ambasadora Norwegii, 

uśmiechniętego i niezmiernie pogodnego 

człowieka, który stwierdził publicznie, 

że „Norwegia ma dwa naturalne „czarne” 

bogactwa. Jednym z nich jest ropa, a dru-

gim właśnie muzyka metalowa”. Kraj ten 

nie tylko się cieszy i jest dumny ze swoich 

zespołów, ale również wspiera je oraz tych 

wszystkich młodych, którzy mają ambicje 

dołączyć do black metalowej elity. A jak jest 

w Polsce? Niestety zupełnie inaczej. Mimo 

ogromnych międzynarodowych osiągnięć 

takich zespołów jak Behemoth, Decapi-

tated czy właśnie Vader, próżno liczyć na 

poparcie nawet lokalnych władz. Wybiera-

jąc taki rodzaj ekspresji od razu uczyliśmy 

się działać niezależnie, licząc na wzajemną 

pomoc sceny metalowej w naszym kraju, 

a po sukcesach za granicą – na wsparcie 

i zaangażowanie scen innych krajów. Kiedy 

w połowie lat 80-tych powstawało w Polsce 

tzw. podziemie (nazywaliśmy to po prostu 

„undergroundem”, przez co nie podejrze-

wano nas o jakieś polityczne zaangażowa-

nie), mieliśmy własną dystrybucję – „tape 

trading”, czyli wymianę kaset, własną 

prasę – wydawane w niewielkich nakła-

dach na ksero ziny, czy własną agencję 

– czyli po prostu organizowanie lokalnych 

koncertów i zapraszanie się wzajemnie 

na takowe. To łączyło, potęgowało pasję 

i uczyniło przez lata polską scenę metal 

bardzo mocną i wyjątkową. Dziś zespoły 

z Polski nie są już traktowane na Zacho-

dzie jak egzotyczny wybryk, a jako prężne 

i pożądane grupy. Jesteśmy realistami 

i zdajemy sobie sprawę ze specyfiki samego 

stylu. Nikt nie oczekuje, by serwowano 

o poranku w radiu hiper szybkie riffy 

z piekła rodem (śmiech). Oczekujemy jednak 

choć zwykłego szacunku dla nas i stylu 

muzyki, która wiele lat temu przestała być 

już tylko lokalnym hałasowaniem. Zamiast 

wsparcia ze strony ludzi odpowiedzialnych 

za kulturę dostajemy oszczerstwa i zakazy. 

Niewielu jest na tyle odważnych prezen-

terów radiowych (o telewizji już nawet 

nie wspominam…), by od czasu do czasu 

pochwalić się i u nas w Polsce dokonaniami 

rodzimych kapel. No cóż… Szkoda. Obawy, 

czy wręcz strach przed metalem jest tu 

bardzo mocno ukierunkowany politycznie. 

Pod tym względem niewiele się zmieniło od 

czasów tzw. komuny. Zmienili się ludzie na 

stołkach, zmieniły się priorytety… Odważni 

ludzie istnieją w Polsce cały czas głównie 

na kartach historii.

CZY DA SIĘ WYPLENIĆ STEREOTYP METALOW-
CA ZE SPOŁECZEŃSTWA?
Trudno tego dokonać, jeśli nie daje się 

szansy zagadania, zwykłego kontaktu. 

Przez długi czas ten, kto słucha metalu, 

kojarzony był z narkomanem, agresją czy 

satanistami. Jeśli nosisz skórzaną kurtkę 

nabijaną metalowymi szpikulcami, długie 

włosy i koszulkę z trupami to nie możesz 

być dobrym człowiekiem, czyż nie? Jak 

wytłumaczyć ludziom, że to nie metalowcy 

wypełniają więzienne cele, nie metalowcy 

tłuką się na dyskotekach w rytm piosenek 

rodzaju „Majteczki w kropeczki”? Przez lata 

nakreślono w społeczeństwie odpowiednio 

spreparowany obraz. Człowiek w skórze – 

niedobry! Człowiek w garniturze – dobry! 

Dlatego cieszę się, kiedy mam szansę 

łamania takich stereotypów przy okazji 

zaproszenia do audycji czy telewizyjnego 

programu. Koledzy, z którymi chodziłem na 

koncerty Iron Maiden, Metalliki czy Kata, 

są dziś nauczycielami, dyrektorami, leka-

rzami, czy też robią kariery prawnicze bądź 

polityczne. Kto wie, czy to właśnie muzyka 

metalowa nie pomogła im tego osiągnąć?

BIERZESZ NA SIEBIE ROLĘ AMBASADORA POL-
SKI ZA GRANICĄ? FANI NA ŚWIECIE KOJARZĄ, 
ŻE VADER JEST Z TEGO KRAJU? CZĘSTO CIĘ 
PYTAJĄ GDZIE LEŻY POLSKA?
Teraz już nie. Polska – właśnie w dużej mie-

rze dzięki zespołom grającym metal – jest 

znana i szanowana. Były jednak dni, kiedy 

musieliśmy tłumaczyć gdzie leży nasz kraj, 

jeden z największych w Europie i o bardzo 

bogatej, choć trudnej historii. Byli i tacy, 

którzy myśleli, że u nas po ulicach chodzą 

jeszcze białe niedźwiedzie. Bycie „ambasa-

dorem” Polski na scenach świata to spora 

odpowiedzialność i myślę, że Vader wywią-

zuje się z tej roli bardzo dobrze. Z zespołu 

debiutującego w 1993 roku jako przedsta-

wiciel „egzotycznych krajów” staliśmy się 

szanowaną, oczekiwaną grupą, gdzie na 

koncertach powiewają biało-czerwone flagi. 

A byli i tacy, którzy właśnie dzięki nam 

zaczęli uczyć się języka polskiego.

VADER DOŚĆ SZYBKO ZDOBYŁ SOBIE UZNANIE 
POŚRÓD RODZIMYCH FANÓW METALU I ZACZĄŁ 
SKUTECZNIE PODBIJAĆ ŚWIAT. PRZETARLIŚCIE 
SZLAKI DLA INNYCH POLSKICH ZESPOŁÓW, 
KTÓRYCH OBECNIE JEST CAŁKIEM SPORO. ALE 
VADER OD SAMEGO POCZĄTKU SPOCZYWAŁ NA 
TWOICH BARKACH, A ŻYCIE MUZYKA NIE JEST 
ŁATWE. NIE MIAŁEŚ NIGDY DOŚĆ? NIE BYŁEŚ 
NA SKRAJU RZUCENIA TEGO WSZYSTKIEGO 
W CHOLERĘ I POWROTU NA PRZYKŁAD DO 
PRACY W SZKOLE?
Nie. Zespół był powodem niejednej ważnej 

decyzji w moim życiu. To nie jest łatwe 

życie, ale ja też takiego nie oczekiwałem. 

Potrafię walczyć o swoje, inaczej Vader nie 

przetrwałby dekady. Grając tak mało po-

pularyzowaną w latach 80-tych muzykę 

i poświęcając tej pasji praktycznie wszyst-

ko byłem niejednokrotnie szykanowany 

i narażany na dowcipy i przytyki. Nawet 

w rodzinie jedynie babcia mi pomagała, 

widząc moje ogromne zaangażowanie. 

Robiła to, mimo iż wnuczek śpiewał, 

a raczej wrzeszczał o diabłach i piekle. Nie-

wielu dawało mi jakiekolwiek szanse na 

powodzenie. Metal był zupełnie niedocho-

dowy, a ja z jego powodu zrezygnowałem 

najpierw z medycyny, a potem w ogóle 

ze studiów, mimo że miałem praktycznie 

ukończone 4 lata na uczelni. Tu nie ma 

półśrodków! Wierzyłem w to co robię 

i przede wszystkim bardzo to lubiłem. 
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NIKT NIE OCZEKUJE, BY 
SERWOWANO O PORANKU 
W RADIU HIPER SZYBKIE 
RIFFY Z PIEKŁA RODEM 
(ŚMIECH). OCZEKUJEMY 
JEDNAK CHOĆ ZWYKŁEGO 
SZACUNKU DLA NAS I STYLU 
MUZYKI, KTÓRA WIELE LAT 
TEMU PRZESTAŁA BYĆ 
JUŻ TYLKO LOKALNYM 
HAŁASOWANIEM. ZAMIAST 
WSPARCIA ZE STRONY 
LUDZI ODPOWIEDZIALNYCH 
ZA KULTURĘ DOSTAJEMY 
OSZCZERSTWA I ZAKAZY.
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Moja własna rodzina, a więc Marta i dwój-

ka dorosłych już dzieci Oskar i Agata, za-

wsze to rozumieli i mimo niełatwego życia 

zawsze mnie wspierali. To nieprawda, że 

kiedy rodzi się dziecko trzeba wszystko 

rzucić. W 1994 roku, kiedy mieliśmy już 

dwójkę dzieci w wieku trzech i jednego 

roku, mieszkaliśmy w dwóch wynajmowa-

nych pokojach w bloku osiedlowym. Mo-

gliśmy liczyć jedynie na siebie. Nigdy nie 

staraliśmy uzależniać się od innych, choć 

też zawsze mile przyjmowaliśmy pomoc 

ze strony babci, oczywiście. Nie mieliśmy 

pieniędzy, ale kiedy coś zarobiłem, musia-

łem wydać na dobry wzmacniacz (mam 

go do dziś), ponieważ to było priorytetem. 

Poświęcałem się ja oraz cała moja rodzina. 

Dzięki temu mamy dziś dom, wzajemny 

szacunek i szczęście.

NA TEGOROCZNYM FESTIWALU W CIESZA-
NOWIE MACIE PREMIEROWO ZAGRAĆ NOWY 
MATERIAŁ, ALE ON CHYBA JESZCZE NIE JEST 
SKOŃCZONY?
Powiem więcej – on jeszcze nie jest zaczęty. 

Mamy początek marca, a do studia wcho-

dzimy pod koniec kwietnia. Oczywiście 

przez te najbliższe dwa miesiące powstaną 

podstawy praktycznie całego materiału, ale 

generalnie to właśnie w studio następuje 

proces twórczy. W taki sposób pracuję 

od bardzo dawna i chyba tylko pierwszy 

album był w pełni gotowy zanim wkroczy-

liśmy do studia w Sztokholmie. Ale tamten 

materiał powstawał przez dobrych sześć lat. 

Najważniejsze są pomysły, a te gromadzę 

w głowie – obecnie pomaga mi w tym tech-

nologia – praktycznie non stop. Studio jest 

jedynie spokojną przystanią, gdzie odcinam 

się od świata i syntezuję utwory na bazie 

wspomnianych idei z odrobiną spontanicz-

ności. W czerwcu z całym zespołem okre-

ślimy koncertowy set i przygotujemy go na 

nadchodzące letnie festiwale. Nową płytę 

w szerszym wymiarze zaprezentujemy na 

listopadowo-grudniowych trasach w Polsce 

i Europie Zachodniej. Jednak już wcześniej 

uchylimy rąbka tajemnicy w Cieszanowie 

oraz we wrześniu na trasie w Rosji i Japonii.

CZY CIESZANOWSKI WYSTĘP BĘDZIE WYMA-
GAŁ JAKICHŚ SPECJALNYCH PRZYGOTOWAŃ, 
CZY WYSTARCZY OPANOWANIE MATERIAŁU?

CIĘŻKO WYTRZYMAĆ Z PARTNEREM I OJCEM, 
KTÓREGO PRZEZ WIĘKSZOŚĆ ROKU NIE MA 
W DOMU?
Musiałbyś zapytać o to moją Martę czy 

dzieci. Przez tyle lat jesteśmy razem, dzieci 

wyrosły na dobrych ludzi, z których jestem 

dumny. To chyba najlepsza odpowiedź na 

twoje pytanie. Czyż nie? 

 IN ENGLISH

THERE ARE NO HALF-MEASURES

WHEN OVER THIRTY YEARS AGO IN OLSZTYN 
PIOTR „PETER” WIWCZAREK FOUNDED 
A DEATH METAL BAND VADER, NO ONE SUS-
PECTED THAT IT WOULD BECOME ONE OF THE 
MOST RECOGNIZABLE POLISH GROUPS IN THE 
WORLD. BUT THIS IS WHAT HAPPENS, WHEN 
IT COMES TO PEOPLE WHO DON’T ACKNOWL-
EDGE HALF-MEASURES. PEOPLE LIKE PETER.

AMONGST POLISH MUSICIANS, THE BIGGEST 
SUCCESSES FALL TO THE LOT OF COMPOSERS 
AND PERFORMERS OF CLASSICAL AND FILM 
MUSIC, JAZZMEN AND METAL MUSICIANS. AT 
THE SAME TIME, IT’S A FUTILE EFFORT TO 
LOOK FOR METAL MUSIC IN POLISH MEDIA, 
EVEN THE SO-CALLED ROCK RADIO STATIONS 
TEND TO KEEP IT AT BAY, WHEREAS IN SCANDI-
NAVIA, METAL MUSIC IS VIEWED AS A RIGHT-
FUL PART OF THE CULTURAL WORLD AND 
A SOURCE OF PRIDE. WHY IS POLAND AFRAID 
OF METAL? DO YOU SEE ANY CHANCE OF THIS 
SITUATION EVER CHANGING?
I’ll begin with a certain event from a year or 

two ago. I was invited as a guest of honour to 

the Progresja Music Zone club in Warsaw to 

an exhibition of photographs taken during 

performances of Norwegian black metal 

bands. I received the invitation from the 

embassy of the said country in Poland. There, 

apart from admiring beautiful, expressive 

photographs, you could listen to albums or 

attend a specially organized chamber concert 

by one of the representatives of Norwegian 

metal scene. The most interesting element, 

however, was the speech delivered by the 

ambassador of Norway – a smiling and 

cheerful man, who stated publicly that “Nor-

way has two natural “black” resources. One 

of them is oil, the other one is metal music.” 

This country not only takes pride and joy in 

their bands, but also supports them, as well 

as all those young ones, who have ambitions 

to join the black metal elite. And how does it 

look like in Poland? Unfortunately, it’s totally 

opposite. Despite enormous international 

achievements of such bands as Behemoth, 

Decapitated or Vader, you cannot count even 

on the support from local authorities. Choos-

Opanowanie materiału w zupełności 

wystarczy. Reszta to pasja i doświadczenie 

sceniczne ostatnich lat. Prócz samej mu-

zyki przygotowujemy jednak całe show ze 

scenografią czy pirotechniką, a to wymaga 

przygotowań i planowania.

INTRYGUJE MNIE JAK POSTRZEGAJĄ CIĘ LU-
DZIE POZA SCENĄ I SALĄ PRÓB. JAK REAGUJĄ 
LUDZIE NIE INTERESUJĄCY SIĘ MUZYKĄ META-
LOWĄ, KIEDY ORIENTUJĄ SIĘ, ŻE MASZ STATUS 
GWIAZDY W SWOIM ŚRODOWISKU?
Reakcje bywają różne: od spazmów i za-

chwytów do pogardy i agresji. Całe szczę-

ście nie jestem typem celebryty i mogę 

sobie pozwolić na w miarę niezły luksus 

swobody. Bardzo sobie cenię i bronię pry-

watność, szczególnie w rodzinnym domu. 

Na ulicy czy na koncertach jestem zawsze 

otwarty na pamiątkowe zdjęcie, autograf 

czy zwykłą pogawędkę. Choć tyle jestem 

winny tym wszystkim, którzy uczynili 

moje życie wyjątkowym.

NA SCENIE, W SKÓRZE, POŚRÓD OGNIA I Z GI-
TARĄ W RĘKU JESTEŚ TYM SAMYM PIOTREM 
WIWCZARKIEM CO W DOMU? CZY PO POWROCIE 
DO DOMU ZAKŁADASZ KAPCIE I SIADASZ PRZED 
TELEWIZOREM?
A skąd wiesz? Podglądałeś? (śmiech) Dom 

to moja twierdza. Dosłownie i w prze-

nośni. Mieszkam w zupełnie innym 

świecie niż ten, w jakim przebywam na 

trasach. W domu cenię sobie spokój, czas 

dla bliskich czy osobistego hobby. Po 

wielotygodniowych wyjazdach przez 

pierwsze tygodnie – o ile mam tyle czasu 

– nie patrzę nawet w stronę gitary. Nie 

doprowadzam do sytuacji, kiedy byłbym 

zmęczony graniem i robiłbym to tylko 

i wyłącznie z powodów ekonomicznych. 

Balans jest niezbędny. Na trasach jestem 

osobą publiczną, mam czas na spotkanie 

z fanami, wspólne wspomnienia i wymianę 

wrażeń, wspólne piwko i trzy godziny snu… 

W trasach jednak nie komponuję. Do tego 

potrzebuję spokoju i dom mi takowy spokój 

oferuje. W domu ładuję akumulatory, by je 

rozładować na maksa na scenach świata. 

Tak więc dokładnie jak powiedziałeś: kap-

cie, filmy, domowe prace, pomoc w ogródku 

i tak dalej. Nawet najwytrwalsi wojownicy 

potrzebują spokoju od czasu do czasu.
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NAJWAŻNIEJSZE SĄ POMYSŁY, A TE GROMADZĘ W GŁOWIE – 
OBECNIE POMAGA MI W TYM TECHNOLOGIA – PRAKTYCZNIE 
NON STOP. STUDIO JEST JEDYNIE SPOKOJNĄ PRZYSTANIĄ, 
GDZIE ODCINAM SIĘ OD ŚWIATA I SYNTEZUJĘ UTWORY NA BAZIE 
WSPOMNIANYCH IDEI Z ODROBINĄ SPONTANICZNOŚCI.



24 

ing this type of expression, we had to learn 

how to be independent from the very start, 

counting only on help from the metal scene 

in our country, and – after successes abroad – 

on the support and commitment from scenes 

in other countries. When in the mid 1980’s 

the so-called underground was forming (we 

used the English word, since the Polish one 

might have been associated with some kind 

of political activity), we had our own distribu-

tion (“tape trading”, or exchange of cassettes), 

our own press (or small-circulation Xerox 

copy journals), and our own agency (in other 

words, organizing local concerts and inviting 

each other.) It was what unified us, intensi-

fied our passion and made the Polish scene 

very strong and unique. Today, bands from 

Poland are no longer treated in the West as 

some kind of exotic curiosity, but as dynamic 

and welcomed bands. We are realists and 

thus well aware of the idiosyncrasy of the 

style as such. No one expects radio stations to 

serve ultra fast riffs straight from hell at the 

break of dawn (laughs). Our only expectation 

is just ordinary respect for us and our music 

that stopped being local racket-making years 

ago. Instead of getting support from people 

responsible for culture, all we receive are 

invectives and prohibitions. There are few ra-

dio presenters (not to mention television) who 

actually say something about achievements 

of Polish bands from time to time. Well… It’s 

a pity. Wariness or even fear of metal music 

is strongly connected to politics. In this 

regard, little has changed since the so-called 

PRL (Polish People’s Republic). The authorities 

have changed, the priorities have changed… 

Brave people exist in Poland chiefly in 

history books.

CAN WE REFUTE THE STEREOTYPE OF 
A METALHEAD?
It’s really hard if you’re not given any 

chance to talk or meet with someone. For 

a long time, those who listened to metal 

music were associated with drug addicts, 

aggressors or Satanists. If you wear a jacket 

with studs, long hair and a T-shirt with dead 

bodies, you can’t be a good man, can you? 

How can we explain it to people that it is not 

metalheads who fill prison cells, not metal-

heads who fight at discos to the rhythm 

of Who let the dogs out. With the passage 

of time, the society has been imbued with 

the conveniently created image. A man in 

a leather jacket – bad! A man in a suit – good! 

That’s why I’m happy when I have an oppor-

tunity to refute such stereotypes when I’m 

invited to radio or television. Some friends 

of mine, with whom I used to go to perfor-

mances of Iron Maiden, Metallica or Kat, 

today are teachers, CEOs, doctors, lawyers 

or politicians. Who knows, maybe it is metal 

music that helped them achieve it?

DO YOU ASSUME THE ROLE OF A POLISH AM-
BASSADOR WHEN YOU’RE ABROAD? DO FANS 
ALL OVER THE WORLD KNOW THAT VADER IS 
FROM POLAND? DO THEY SOMETIMES ASK YOU 
WHERE POLAND IS?
Not anymore. Poland – also thanks to 

metal bands – is well known and respected. 

However, there were times, when we had 

to explain where our country lies – a coun-

try which is one of the biggest in Europe 

and has rich, albeit difficult history. There 

were people who though that we still had 

polar bears roaming on our streets. Being 

Poland’s “ambassador” on world stages is 

a huge responsibility and I think that Vader 

fulfils this role very well. From a band, 

which debuted in 1993 as a representative 

of “exotic countries”, we evolved into an 

esteemed, eagerly invited band which is 

welcomed with white-and-red flags waving 

during concerts. And there are people who 

started learning Polish because of us.

VADER WON THE ESTEEM OF POLISH METAL-
HEADS RELATIVELY FAST AND STARTED 
TO CONQUER THE WORLD. YOU’VE BLAZED 
A TRAIL FOR OTHER POLISH BANDS, WHICH 
ARE FAIRLY NUMEROUS RIGHT NOW. BUT 
THE BURDEN OF LEADING VADER HAS BEEN 
PLACED UPON YOUR SHOULDERS FROM THE 
VERY BEGINNING, AND A MUSICIAN’S LIFE ISN’T 
EASY. HAVEN’T YOU EVER FELT LIKE YOU’VE 
GOT ENOUGH? HAVEN’T YOU BEEN AT THE 
VERGE OF THROWING EVERYTHING TO HELL 
AND GOING BACK TO YOUR WORK AT SCHOOL?
No. The band was the reason of many an 

important decision in my life. It’s not an 

easy life, but I have never expected it to be 

so. I can fend for myself, otherwise Vader 

wouldn’t survive a decade. By playing 

music that was so little popularized in the 

1980’s and sacrificing virtually everything 

for this passion, I was often persecuted and 

subjected to derision and jokes. Even in 

my family, only my grandmother helped 

me, seeing my enormous commitment. She 

did it, even though her grandson sung – or 

rather screamed – about devil and hell. Not 

many people gave me any chances to suc-

ceed. Metal music was extremely unprofita-

ble, and yet for its sake, I first quit medicine, 

and then university altogether, although 

I had already finished 4 years. There are 

no half-measures there! I believed in what 

I was doing and, first and foremost, I liked 

it very much. My own family, that is Marta 

and two already adult children, Oskar 

and Agata, have always understood it and 

supported me despite difficulties. In 1994, 

when we already had two children – one 

three years old and the other one year old 

– we lived in two rented rooms in a block 

of flats. We could count only on ourselves. 

We always wanted to stay independent, 

although we welcomed my grandmother’s 

help, of course. We didn’t have money, but 

when I actually earned something, I had to 

spend it on a good amplifier (I have it to this 

day), because it was a priority. We all made 

sacrifices, me and my whole family. Thanks 

to that, now we have a house, mutual 

respect and happiness.

AT THIS YE AR’S FE S TIVAL IN CIE SZ ANÓW, 
YOU’RE SUPPOSED TO PERFORM YOUR NE W 
MATERIAL , BUT IT HA SN’ T BEEN FINISHED, 
I THINK ?
I’ll tell you more – it hasn’t been even 

started. Now it’s beginning of March, and 

we’ll go to the studio by the end of April. 

Of course, in the next two months we will 

create some foundations, but in general, it is 

in a studio that the entire creative process 

takes place. I’ve been working like that 

since a very long time, and I think that only 

our first album had been ready before we 

entered the studio in Stockholm. But we had 

been creating the material for six years. The 

most important are ideas, and I gather them 

in my head – well, nowadays, I can rely on 

technology – virtually non-stop. Studio is 

only a safe haven, where I cut myself off 

from the world and synthesise songs, com-

bining the ideas with a modicum of sponta-

neity. In June, together with the whole band, 

we’ll agree on the concert set and prepare 

it for the upcoming summer festivals. We’ll 

present our album to a greater extent during 

our tours in Poland and Western Europe 

in November and December. But we’ll lift 

the veil of secrecy a little bit already in 

Cieszanów, as well as during our tours in 

Russia and Japan in September.

WILL THE PERFORMANCE IN CIESZANÓW RE-
QUIRE ANY SPECIAL PREPARATIONS, OR WILL 
IT BE ENOUGH JUST TO LEARN THE MATERIAL?
Learning the material will be enough. The 

rest is comprised of passion and stage ex-

perience from the last several years. Apart 

from music, we prepare the entire show 

with stage design or pyrotechnics, and this 

requires preparations and planning.

I’M INTRIGUED BY HOW PEOPLE PERCEIVE YOU 
WHEN YOU’RE NOT IN A REHEARSAL ROOM 
OR ON STAGE. HOW DO PEOPLE WHO ARE NOT 
INTERESTED IN METAL MUSIC REACT WHEN 
THEIR LEARN ABOUT YOUR STATUS OF A STAR 
IN YOUR ENVIRONMENT?
The reactions are very different: from 

spasms and expressions of rapture to 

contempt and aggression. Luckily, I’m not 

a celebrity type and I can enjoy a relatively 
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great freedom. I value my privacy very 

much, especially at home. In the streets or 

during concerts, I’m always ready to take 

a picture, give an autograph or chat a little. 

I owe this much to the people who have 

made my life special.

ON STAGE, IN A LEATHER JACKET, AMONGST 
FLAMES AND WITH A GUITAR IN HAND, ARE 
YOU THE SAME PIOTR WIWCZAREK AS AT 
HOME? OR AF TER YOU COME BACK HOME, 
YOU PUT ON YOUR SLIPPERS AND SIT IN 
FRONT OF THE TV?
How do you know? Peeped, have you? 

(laughs) Home is my fortress. Literally 

and metaphorically. I live in an entirely 

different world from the one in which 

I am during tours. At home, I value peace 

and quiet, quality time with my family 

or time for my personal hobby. After 

several-weeks-long tours, for the first few 

weeks – if I have so much time – I don’t 

even look at the guitar. I avoid situations 

when I would be tired of playing and do 

this only for economic reasons. Balance is 

indispensable. When on tour, I’m a public 

person, I have time to meet with my 

fans, make common memories, exchange 

thoughts and impressions, drink some-

thing and sleep for two or three hours 
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a day… At home, I recharge batteries, only 

to run them down on world’s stages. So 

it’s exactly as you said: slippers, movies, 

household chores, gardening and so on. 

Even the most ferocious of warriors need 

peace and quiet from time to time.

IS IT HARD TO PUT UP WITH A PARTNER AND 
DAD, WHO’S ABSENT FOR THE GREATER PART 
OF THE YEAR?
You should ask my Marta or kids. We’ve 

been together for so many years, the kids 

have grown up to be good people, of whom 

I’m proud. It’s the best answer to your 

question, isn’t it? 



TOMASZ BOBROWSKI, PODRÓŻNIK, KTÓRY WIDZIAŁ NIEJEDNO, ALASKĘ WSPOMINA 
Z ZACHWYTEM. NIE ZMIENIA TEGO CZAS, TĘSKNOTA POZOSTAJE CAŁY CZAS TAKA SAMA
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CZY W ALASCE MOŻNA SIĘ ZAKOCHAĆ?
Zawsze przyciągały mnie miejsca niezmie-

nione przez działalność człowieka: trudno 

dostępne góry i lasy, rejony Arktyki czy 

Antarktyki. Alaska taka właśnie jest. Nie-

skażona cywilizacją. Tam znajduje się naj-

wyższy szczyt Ameryki Północnej – Denali 

(6194 m), który zdobyłem w maju 2009 roku. 

Zdobywcy Korony Ziemi są zdania, że jest 

trudniejszy niż Mt. Everest, a to ze względu 

na położenie – warunki pogodowe są tam 

zmienne, wręcz nieprzewidywalne.

Nigdy nie zapomnę pierwszego spotkania 

z Alaską w 1999 roku, kiedy małą Cessną 

180 „Beaver” wylądowaliśmy na jeziorze 

w Górach Brooksa, kilkaset mil od najbliż-

szej osady ludzkiej. Wtedy uświadomiłem 

sobie, że tak właśnie Ziemia wyglądała 

klika, może kilkadziesiąt milionów lat temu. 

Tygodniami wędrowałem po górach, a nie 

znalazłem żadnego śladu człowieka. Tylko 

dzika przyroda, karibu, wilki i niedźwiedzie 

grizzly. Wróciłem tam w 2008 roku.

Prawdziwej Alaski nie poznamy podró-

żując samochodem. Aby poznać piękno 

jej surowej flory i zakochać się w tym 

miejscu, trzeba przemieszczać się małymi 

samolotami, którym do startu i lądowania 

wystarczy mały zbiornik wodny lub sto 

metrów w miarę równego terenu. Potem – 

pieszo albo spływamy kajakiem. Zimą zaś 

najlepszym środkiem transportu jest skuter 

śnieżny lub psi zaprzęg.

CO ZACHWYCIŁO CIĘ TAM NAJBARDZIEJ? BYŁO 
TAK, JAK SIĘ SPODZIEWAŁEŚ?
Na pewno nie zrobiły na mnie wrażenia 

amerykańskie miasta, jak Anchorage czy 

Fairbanks. To północ Alaski była dla mnie 

największym zaskoczeniem. Góry Bro-

oksa to chyba najpiękniejsze góry świata. 

Zalesione południowe zbocza i trawiaste, 

kolorowe w nocnym, arktycznym słońcu 

zbocza północne – tam chce się wracać. Za 

pierwszym razem przez tydzień wędro-

waliśmy od linii wododziału Oceanu 

Arktycznego i Pacyfiku w dół, od jeziora 

Summit Lake, na którym wylądowaliśmy 

awionetką. Szliśmy doliną rzeki North 

Fork Koyukuk River, śladami Roberta 

Marshalla. Nie sposób tu nie wspomnieć 

o słynnych „tussocks”: wielkie kępy trawy, 

wyrastające w tundrze, po których nie da 

się chodzić – są niestabilne i w połowie 

w wodzie. Żeby się przez nie przedostać 

potrzebna jest olbrzymia ilość energii. 

Dotarliśmy do przełomu pomiędzy górami 

Frigid Crags i Boreal Mountain, które two-

rzą Bramy Arktyki (Gates of Arctic). Tam 

czekały na nas pontony, którymi przez 

kolejny tydzień spływaliśmy rzeką do 

Bettles. Po drodze widzieliśmy dziesiątki 

karibu, łosie, niedźwiedzie grizzly i wilki.

Za drugim razem eksplorowaliśmy 

północne zbocza, gdzie został utworzony 

chroniony obszar ANWR (Arctic National 

Wildlife Refuge). Z Fairbanks do Arctic 

Village dostaliśmy się miejscowym samo-

lotem, a stamtąd – Cessną. Po pół godziny 

lotu, pilot wylądował na kamiennym 

brzegu rzeki. Granice lasu przekroczyli-

śmy już na drugi dzień, później prze-

szliśmy przez przełęcz już na północne 

zbocze gór. Po sześciu dniach trekkingu 

doszliśmy nad rzekę Canning River. Kaja-

ki i żywność dostarczano nam samolotem. 

Następnym etapem był spływ w kierun-

ku Oceanu Arktycznego. Wpłynęliśmy 

na zieloną, płaską przestrzeń północnego 

wybrzeża Alaski (Costal Plain). W pa-

mięci zawsze pozostanie zielona tundra, 

pokryta dywanem kolorowych kwiatów 

i wspaniałe, tajemnicze góry w tle. Naj-

gorsze były chmary komarów, z powodu 
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których co roku latem setki tysięcy 

karibu migruje z południa na północne 

zbocza, gdzie jest chłodniej i wietrznie.

Odwiedziłem też najbardziej na pół-

noc wysunięty punkt całego kontynentu 

amerykańskiego – miasteczko Point Barrow, 

zamieszkałe głównie przez Eskimosów. Jest 

tam wojskowa baza, wykorzystywana w cza-

sach zimnej wojny jako ośrodek wczesnego 

ostrzegania. W miejscu, gdzie stykają się 

Morze Beauforta i Czukockie, znajduje się 

charakterystyczny łuk zrobiony z kości wielo-

ryba. W miejscowym ośrodku kultury można 

obejrzeć prezentacje eskimoskich zespołów 

artystycznych. Na ulicach i placach widać 

dużo porzuconych wraków samochodów 

i innego sprzętu, które straszą szpetotą przez 

dwa letnie miesiące w roku, zanim spadnie 

pierwszy zimowy śnieg i wszystko to zakryje.

CIEKAWI MNIE SPRAWA NIEDŹWIEDZI. DUŻO ICH 
TAM JEST?
Alaska to kraina niedźwiedzi. Na wybrze-

żu Oceanu Arktycznego, wraz z pojawie-

niem się paku lodowego, pojawiają się 

niedźwiedzie polarne. Miasteczko Barrow 

nawet zatrudnia osobę odpowiedzialną 

za ostrzeganie mieszkańców na wypadek 

pojawienia się białych intruzów w okolicy. 

Natomiast w głębi lądu królują niedźwie-

dzie czarne i grizzly. Te zwierzęta są tery-

torialne, pojedyncze osobniki rezerwują 

dla siebie olbrzymie obszary. Jest tam 

ALASKA TAKA WŁAŚNIE JEST. NIESKAŻONA CYWILIZACJĄ. 
TAM ZNAJDUJE SIĘ NAJWYŻSZY SZCZYT AMERYKI 
PÓŁNOCNEJ – DENALI (6194 M), KTÓRY ZDOBYŁEM  
W MAJU 2009 ROKU. ZDOBYWCY KORONY ZIEMI SĄ ZDANIA,  
ŻE JEST TRUDNIEJSZY NIŻ MT. EVEREST, A TO ZE WZGLĘDU 
NA POŁOŻENIE – WARUNKI POGODOWE SĄ TAM ZMIENNE,  
WRĘCZ NIEPRZEWIDYWALNE.

takie jedno miejsce, Brooks Falls, chyba 

jedyne tego rodzaju na świecie, gdzie 

regularnie w lipcu każdego roku ściągają 

dziesiątki, a może nawet setki grizzly 

z całej okolicy. Dziesiątki ustawiają się na 

progu wodospadu i łapią w locie skaczące 

ponad próg wodospadu ryby. Te bardziej 

aktywne – robią to bezpośrednio w wo-

dzie, gdzie w tym czasie kłębią się ich setki. 

Zobaczyć to niedźwiedzie show to było 

moje marzenie, które spełniło się podczas 

mojej drugiej podróży.

Nie dojedzie się tam samochodem. 

Najpierw – lot niewielkim rejsowym sa-

molotem do King Salomon, przeprawa na 

pobliskie jezioro, skąd startują samoloty 

na pławach. Po 30 minutach lotu lądo-

wanie na jeziorze. Niedźwiedzie są tam 

praktycznie wszędzie, nawet obok parku-

jących na wodzie samolotów. Biletu nie 

da się kupić bez potwierdzonej rezerwacji 

w Brooks Lodge (od 700 dolarów za noc) 

lub miejsca na kempingu (12 dolarów). Do 

wodospadu trzeba iść 2 kilometry przez 

las. W każdej chwili mogą pojawić się 

grizzly. Znajduje się tam nawet trybuna 

obserwacyjna! Ja naliczyłem tam 16 jed-

nocześnie polujących grizzly.
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sektorach nie przebywało więcej niż 10 osób 

dziennie. Pierwszego dnia pojechałem auto-

busem Camper do obozowiska przy jeziorze 

Wonder Lake, gdzie spędziłem noc, oczywi-

ście – w namiocie. Rankiem drugiego dnia, 

autobusem Shuttle pojechałem w kierunku 

powrotnym, ale poprosiłem kierowcę, aby się 

zatrzymał w sektorze, do którego musiałem 

otrzymać zezwolenie na pobyt. Aby je zdo-

być, musiałem wcześniej zrobić rezerwacje, 

a przed samym wejściem odbyć dziewięć-

dziesięciominutowe szkolenie i wypełnić test 

sprawdzający wiedzę, m.in. z zachowania się 

na wypadek spotkania z grizzly. Tam też do-

wiedziałem się, że biwakując należy stosować 

zasadę trójkąta 50 metrów – namiot musi być 

oddalony od miejsca, gdzie przechowujemy 

żywność minimum 50 m (w namiocie nie 

wolno mieć niczego do jedzenia) i do miejsca, 

gdzie przygotowujemy posiłki również 50 m. 

Jeszcze zanim odbierze się zezwolenie, trzeba 

odebrać specjalny plastikowy pojemnik na 

żywność, który jest odporny na niedźwiedzie.

Z duszą na ramieniu wędrowałem przez 

ponad 6 godzin, zanim doszedłem do czoła lo-

dowca, gdzie rozbiłem namiot i sam spędziłem 

noc. Kolejnego dnia zrobiłem sobie wycieczkę 

na pobliski szczyt i pod wieczór dotarłem do 

drogi, gdzie złapałem ostatni autobus. Tym, 

którzy wybierają się do Parku Denali i mają 

ze sobą namiot, polecam spędzenie pierwszej 

nocy na polu namiotowym Wonder Lake, 

skąd – przy odrobinie szczęścia – można 

podziwiać największą górę świata – Denali 

(6000 m wysokości względnej, Mt. Everest od 

podstawy ma tylko nieco ponad 4000 m). Przy 

okazji koszty są dużo mniejsze.

JAK PRZETRWAĆ NA ALASCE? I W CO WARTO 
SIĘ UZBROIĆ?
Lato na Alasce jest krótkie, ale w miarę ciepłe. 

Na południe od gór Alaska Range mamy 

klimat morski, dużo opadów deszczu, tempe-

ratury w okolicach 15–20˚C, na północy nato-

miast – klimat kontynentalny. W dolinach gór 

Brooksa temperatura dochodzi czasami nawet 

do 30˚C, ale bywają dni, kiedy nie przekracza 7. 

Ogólnie mówiąc, pogoda jest bardzo zmienna. 

Latem warto zabrać ze sobą odzież outdooro-

wą, głównie przeciwdeszczową z membraną, 

cienki śpiwór puchowy (zabezpieczony przed 

wilgocią), lekki namiot i sprzęt do biwakowa-

nia. Żywność liofilizowaną można kupić lub 

zamówić na miejscu, ale z reguły zapewniają 

to przewodnicy. Doskonale orientują się, ile jej 

potrzeba na daną eskapadę, z uwzględnieniem 

rezerwy bezpieczeństwa. Przekraczanie 

strumieni i rzek odbywa się w butach, które 

potem już są cały czas mokre, dlatego warto 

wziąć ze sobą lekkie wodery. Ja zabrałem buty 

od wojskowego zestawu przeciwchemicznego 

OPT1 – są lekkie i tanie. Sprawdziły się znako-

micie, szczególnie na kajaku. Bardzo ważną 

rzeczą są środki na komary, których na Alasce 
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długości 92 mil. Utwardzona jest tylko do 15 

mili. Dotąd można dojechać samochodem. 

Dalej jeżdżą tylko autobusy wahadłowe. Są 

tam trzy typy autobusów: Tour Bus – droższy, 

z kierowcą-przewodnikiem, który komentuje 

na bieżąco trasę oraz Shuttle Bus i Camper 

Bus, które są tańsze. Wszystkie zatrzymują 

się na każde żądanie pasażerów, jeśli tylko 

któryś zauważy coś interesującego. Najczę-

ściej są to zwierzęta: niedźwiedzie, lisy, łosie 

itd. Przez dziesiątki lat funkcjonowania sys-

temu przyzwyczaiły się do obecności autobu-

sów i bez obaw podchodzą do drogi. Przejazd 

przez park do Wonder Lake i z powrotem 

trwa około 12 godzin! Nie ma żadnych 

wytyczonych tras dla turystów. Ma to na 

celu zapobieżenia koncentracji ludzi. Cały ten 

olbrzymi obszar jest podzielony na sektory. 

Władze Parku pilnują, aby w poszczególnych 

GDZIE JESZCZE BYŁEŚ?
Podczas pierwszego pobytu na Alasce po-

stanowiłem, że na pewno tam wrócę i zdo-

będę Denali. Jedenaście lat później, 26 maja 

2010 roku, postanowienie to zrealizowałem. 

Z Anchorage, mekki wspinaczy, pojechałem 

pociągiem do miasteczka Talkeetna. Z miej-

scowego lotniska leci się małym samolotem, 

który ląduje na lodowcu, w pobliżu bazy 

na wysokości około 2800 m. Z lądowiska 

wspinałem się na nartach zaliczając kolejne 

obozy, aby siódmego dnia zdobyć szczyt. 

Kolejne marzenie się spełniło. Alaska to 

kraina spełnionych marzeń.

Z pozostałych miejsc, które odwiedziłem 

warto wymienić Park Narodowy Denali, po-

mimo że przewijają się tam tłumy turystów 

i wszystko jest mocno skomercjalizowane. 

Przez teren Parku jest wytyczona droga 

ALASKA TO KRAINA NIEDŹWIEDZI. NA WYBRZEŻU OCEANU 
ARKTYCZNEGO, WRAZ Z POJAWIENIEM SIĘ PAKU LODOWEGO, 
POJAWIAJĄ SIĘ NIEDŹWIEDZIE POLARNE. MIASTECZKO 
BARROW NAWET ZATRUDNIA OSOBĘ ODPOWIEDZIALNĄ  
ZA OSTRZEGANIE MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK POJAWIENIA 
SIĘ BIAŁYCH INTRUZÓW W OKOLICY. 
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latem są miliony. Zwykłe nie działają. Trzeba 

zaopatrzyć się w środki „army type”, gdzie za-

wartość środka czynnego DET przekracza 90%. 

Do tego koniecznie trzeba mieć ze sobą siatkę 

na głowę, można ją kupić po drodze. Jak wieje 

w plecy to przed twarzą mamy czarną chmurę 

owadów, które chronią się przed wiatrem 

i jednocześnie wpadają nam do nosa i ust. 

Materiał został zrealizowany  

przy współpracy z goforworld.com

 IN ENGLISH

ALASKA, OR A NEVER-ENDING 
ADVENTURE

TOMASZ BOBROWSKI, A TRAVELER WHO’S 
SEEN IT ALL, REMINISCES ABOUT ALASKA 
WITH AWE. THIS AWE HASN’T ABATED WITH 
TIME, THE LONGING STAYS ALWAYS THE SAME.

CAN YOU FALL IN LOVE WITH ALASKA?
I’ve always been attracted to the places 

untouched by human presence – distant 

mountains and forests, Arctic or Antarc-

tica. Alaska is one of such places. Uncon-

taminated by civilization. It is the place of 

the highest mountain of North America 

– Denali (6194 m), which I climbed in May 

2009. Those who reached the top of this 

one of the Seven Summits claim that it is 

more difficult than Mount Everest, and 

Z DUSZĄ NA RAMIENIU WĘDROWAŁEM PRZEZ PONAD 6 GODZIN, 
ZANIM DOSZEDŁEM DO CZOŁA LODOWCA, GDZIE ROZBIŁEM 
NAMIOT I SAM SPĘDZIŁEM NOC. KOLEJNEGO DNIA ZROBIŁEM 
SOBIE WYCIECZKĘ NA POBLISKI SZCZYT I POD WIECZÓR 
DOTARŁEM DO DROGI, GDZIE ZŁAPAŁEM OSTATNI AUTOBUS.
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that’s because of its location – the weather 

conditions are changeable, mercurial even. 

I’ll never forget my first encounter with 

Alaska in 1999, when – in a small Cessna 

180 “Beaver” –  we ended up on a lake in the 

Brooks Range, hundreds of miles away from 

the nearest human settlement. It was then 

that I realized that it is precisely how the 

Earth looked like several, maybe even tens 

of millions years ago. I wandered through 

mountains for weeks, but I didn’t find a sole 

trace of a human being. Only wilderness, 

caribous, wolves and grizzly bears. I went 

back there in 2008. We won’t get to know 

the real Alaska if we travel by car. 

To experience the true beauty of the raw 

flora and to fall in love with this place you 

need to travel by small planes that can take 

off and touch down only with a small water 

container or a hundred meters of a relative-

ly even ground. Then you have to travel on 

foot or try a canoe rally. In winter, on the 

other hand, the best means of transport is 

a snow scooter or a dog sled. 

WHAT FASCINATED YOU THE MOST? DID IT 
MEET YOUR EXPECTATIONS?
American cities like Anchorage or Fairbanks 

didn’t impress me, that’s for sure. It was the 

north of Alaska that was the greatest sur-

prise for me. The Brooks Range must be the 

most beautiful mountains in the world. For-

ested southern slopes and grassy northern 

hillsides, so colourful in the night arctic sun 

– you just want to go back there. When I was 

there for the first time, we spent a week 

wandering down from the line of the Arctic 

and Pacific Ocean watershed to the Summit 

Lake, on which we landed in a sports plane. 

We went down the valley of the North Fork 

Koyukuk River, following the steps of Rob-

ert Marshall. You simply have to mention 

the famous “tussocks” here – giant clumps 

of grass, growing in tundra, on which 

you cannot walk – they are unstable and 

half-submerged in water. To get through 

them you need a huge amount of energy. 

We reached the gorge between Frigid Crags 

and Boreal Mountain that form the Gates of 

Arctic. There we got into pontoons, in which 

we made a one-week travel down the river 

to Bettles. On our way, we saw dozens of 

caribous, elks, grizzly bears and wolves. 

When we were there for the second time, 

we explored the northern slopes, where 

the protected area of the Arctic National 

Wildlife Refuge was created. We traveled 

from Fairbanks to Arctic Village by local 

airplane, and from there – by Cessna. After 

half an hour of flight, the pilot landed on 

a stony riverside. We crossed the forest 

borders as soon as on the second day, and 

then we went through the pass to the 

northern slope. After six days of trekking, 

we reached the Canning River. Canoes and 

food arrived in a plane. The next stage was 

a canoeing rally towards the Arctic Ocean. 

We arrived at a green, flat surface of the 

northern coast of Alaska (Coastal Plain). 

I will always remember the green tundra, 

covered with a carpet of colourful flowers 

and magnificent, mysterious mountains 

in the background. The worst were the 

swarms of mosquitoes that each summer 

force hundreds of thousands of caribous to 

emigrate from the southern hillsides to the 

cooler and windier northern slopes. 
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I also visited the northernmost point of 

the entire American continent – a small 

town Point Barrow, inhabited chiefly by 

Eskimos. There is a military base there, 

which was used during the Cold War as 

an early warning centre. In the place 

where the Beaufort Sea connects with 

the Chukchi Sea, there is a characteristic 

arch made of a whale’s bones. In the local 

culture centre, you can enjoy perfor-

mances of Eskimo artistic bands. In the 

streets and on squares you can see a lot of 

abandoned car wrecks and other pieces of 

equipment that scare the passers-by with 

their unspeakable ugliness for the entire 

two summer months, until the first winter 

snow falls and covers everything.

BEARS IN PARTICULAR PIQUED MY INTEREST. 
ARE THERE MANY OF THEM?
Alaska is the land of bears. On the coast of 

the Arctic Ocean, along with ice packs there 

appear polar bears. The town of Barrow 

even hires a special person responsible for 

warning the residents each time the white 

intruders appear in the vicinity. The inland, 

on the other hand, is the kingdom of black 

bears and grizzly bears. Those animals 

are territorial – separate individuals claim 

enormous areas only for themselves. There’s 

a place there, Brooks Falls, perhaps the only 

one of the kind in the world, to which every 

July flock dozens or maybe even hundreds 

of grizzly bears from all over the place. 

Dozens stand by the waterfall and catch fish 

jumping over the waterfall bar. Those more 

active fish directly in the water. To see this 

bear show had always been my dream, and 

it came true during my second trip. 

You won’t reach this place by car. First – 

a flight in a small scheduled airplane to King 

Salomon, then a passing to the nearby lake, 

from which planes take off on tides. After 

a thirty-minute flight – landing on the lake. 

Bears are virtually everywhere, even next 

to the airplanes touching down on the water. 

You cannot buy a ticket without a confirmed 

reservation in Brooks Lodge (up from 700 

dollars per night) or a place on the campsite 

(12 dollars). To reach the waterfall, you have 

to go 2 kilometers through a forest. Grizzlies 

can appear anytime. There’s even an 

observatory tribune! I counted 16 hunting 

grizzlies at the same time.

WHAT OTHER PLACES DID YOU VISIT?
When I was in Alaska for the first time, 

I decided that I would come back there 

and stand atop Denali. Eleven years later, 

on 26th May 2010, I achieved this goal. 

From Anchorage, the Mecca of  moun-

taineers, I went to the small town of 

Talkeetna. From the local airport, you can 

travel by a small plane that lands next 

to the base, on a glacier at the height of 

2800 m. From the airstrip, I skied uphill, 

ticking off one camp after another, until 

I reached the top on the seventh day. An-

other dream came true. Alaska is a land 

of fulfilled dreams.

As for other places I visited, Denali 

National Park and Preserve is also worth 

mentioning, although it is full of tourists 

and everything is awfully commercialized. 

There is a designated 92-mile road going 

through the Park. Its surface is hardened 

only on the first 15 miles. Until this point, 

you can go by car. Then there are only 

shuttle buses. There are three types of 

buses: Tour Bus – more expensive, with 

a driver-guide who comments on the route 

during the drive, as well as Shuttle Bus 

and Camper Bus, which are cheaper. All 

of them stop at passengers’ every request, 

each time someone notices something 

interesting. Most of the times they notice 

animals: bears, foxes, elks, etc. For many ZD
JĘ

CI
A 

PI
XA

BA
Y.

CO
M



34 

PODRÓŻE TRAVEL

years of functioning of the system, they’ve 

gotten accustomed to the presence of buses 

and walk up to the road without a care in 

the world. The drive through the park to 

the Wonder Lake and back lasts about 12 

hours! There are no designated routes for 

tourists. It is supposed to prevent from an 

excessive accumulation of people. This 

huge area is divided into sectors. The park’s 

authorities ensure that each sector is visit-

ed by no more than 10 people a day. On the 

first day, I went by Camper Bus to the camp 

nearby Wonder Lake, where I spent the 

night, obviously in a tent. In the morning of 

the next day, I went into opposite direction 

by the Shuttle Bus, but I asked the driver 

to stop in the sector to which I had to 

obtain a stay permit. To acquire it, I had to 

make a reservation beforehand, take part 

in a 90-minute training and write a test 

checking my knowledge about, say, the 

right behavior during an encounter with 

a grizzly bear. I learnt that when you camp, 

you need to abide by the rule of 50-meter 

triangle – the tent must be pitched at least 

50 meters away from the place where you 

store food (you must not have any food in 

your tent) and 50 meters away from the 

place where you prepare food. Before you 

can get your permit, you receive a special 

plastic box for food, which is bear-proof.

With my heart in my mouth, I wandered 

for over 6 hours, till at long last I reached the 

front of the glacier, where I pitched my tent 

and spent the night. The next day, I went for 

a trip to the nearest peak and in the evening, 

I reached the road where I caught the last 

bus. To those who want to go to the Denali 

Park and have a tent with them, I recom-

mend spending the first night at the Wonder 

Lake campsite, from which – with a stroke 

of luck – you can admire the highest moun-

tain in the world – Denali (6000 meters of 

relative altitude, Mount Everest has only 

over 4000 meters, counting from the base). 

Additionally, the costs are lower.

HOW TO SURVIVE IN ALASKA? AND WHAT 
SHOULD WE ARM OURSELVES WITH?
Summer in Alaska is short but relatively 

warm. To the south of the Alaska Range 

we have oceanic climate, much rain and 

temperatures oscillating between 15 and 

20˚C, and to the north – continental cli-

mate. In the valleys of the Brooks Range, 

the temperature can go up as high as 30˚C, 

but there are days when it doesn’t go 

higher than 7˚C. Generally speaking, the 

weather is extremely changeable. In the 

summer, it would be worthwhile to take 

outdoor clothes, chiefly those which are 

rainproof and have a membrane, a thin 

eiderdown sleeping bag (moisture-re-

sistant), a light tent and some camping 

equipment. Freeze dried food can be 

bought or ordered on the spot, but usual-

ly it is provided by the guides. They know 

perfectly well how much of it is needed 

for a particular trip, including some safe-

ty reserve. You cross all the streams and 

rivers in shoes, which get soaking wet 

afterwards, so it would be worthwhile 

to take some light waders. I took shoes 

from the military chemical resistant OPT1 

set – they are light and cheap. They rose 

to the challenge wonderfully, especially 

on canoes. Another important thing is 

a mosquito repellent; there are millions of 

mosquitoes in Alaska. Ordinary repel-

lents usually don’t work. You need to 

have the “army-type” repellents, in which 

the content of the active substance is over 

90%. Additionally, you absolutely have to 

have a bag to put on your head, you can 

buy it along the way. When the wind 

blows in your back, insects – using you as 

a shield – hover in front of your face and 

fall into your nose and mouth. 
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należy zacząć od XV-wiecznej kamienicy 

mieszczącej się pod numerem 1. Wchodząc 

tam, trafimy do podziemi stanowiących 

część pierwotnej, średniowiecznej zabudo-

wy miasta, z którą zapozna nas wyszkolony 

przewodnik. Z podziemi wyjdziemy na 

wysokości numeru 5, a stamtąd przenosi-

my się pod dziewiątkę – po więcej atrakcji. 

W kamienicy Bystrzyckich znajdziemy 

jeden z oddziałów Muzeum Narodowe-

go Ziemi Przemyskiej, zawierający kilka 

pięter pamiątek związanych z miastem 

i okolicami. Niedaleko, w Wieży Zegarowej, 

znajduje się z kolei niecodzienna atrakcja 

– Muzeum Dzwonów i Fajek, Przemyśl 

jest bowiem stolicą ludwisarzy i fajkarzy. 

Będąc tam, należy potrzeć na szczęście nos 

Dobrego Wojaka Szwejka, który czeka na 

turystów na ławeczce w Rynku.

A na lody – na Kazimierzowską!

„MYŚL, NIE MYŚL, 

PONAD TYSIĄC ZABYTKÓW, SIEDEM WZGÓRZ, LASY I... STOK NARCIARSKI. 
A WSZYSTKO TO W JEDNYM MIEJSCU!

 TEKST: KATARZYNA SZEWCZYK      ZDJĘCIA: GRZEGORZ KARNAS

Przemyśl – „druga stolica” województwa 

podkarpackiego – jest stosunkowo 

niewielki. Długa, wielokulturowa tra-

dycja miasta nad Sanem sprawiła, że to 

właśnie tutaj znajduje się najwięcej zabytków 

na Podkarpaciu i że przoduje ono w tej kwe-

stii nawet w skali całej Polski. Podajemy trzy 

powody, dla których trzeba tu zajrzeć.

STARE MIASTO
Przemyska starówka zdecydowanie należy 

do najpiękniejszych w kraju nad Wisłą. 

Oprócz ślicznych kamieniczek niemal na 

każdym kroku towarzyszą nam zabytkowe 

kościoły, cerkwie czy klasztory. Można po-

wiedzieć, że tutejsze śródmieście to nieskom-

plikowany labirynt, kryjący w sobie mnóstwo 

klimatycznych zakamarków. Samo miasto 

powstało już w VIII wieku i od tego czasu mie-

szały się tam kultury i wyznania, co zresztą 

można zobaczyć na własne oczy.

Stare Miasto w Przemyślu skupia w sobie 

wszystko, co starówka powinna zawierać. 

Obowiązkowym punktem jest tu ulica 

Rynek, o której można powiedzieć, że jest 

atrakcją wypełnioną atrakcjami. Wycieczkę 

NAJLEPSZY BĘDZIE 

PRZEMYŚL”*



Według krążącej legendy książę 

Przemysław miał problem z nazwaniem 

osady powstałej w miejscu, w którym 

upolował on niedźwiedzicę – do dziś 

symbol miasta. Powyższe słowa miała 

wypowiedzieć starsza kobieta, podczas 

zebrania, na którym zastanawiano się 

nad nazwą nowego osiedla. 

 IN ENGLISH

According to the legend, duke Prze-

myslaw had a problem with naming 

the city that was created in the place 

where he had killed a she-bear – which 

is the city’s symbol to this day. The 

above words are believed to have been 

spoken by an elderly woman during an 

assembly debating upon the name for 

the city. Polish word “przemyśl”, literally 

translated, is the imperative of the verb 

“to think over” and is connected to the 

male first name “Przemyslaw”.

*

„MYŚL, NIE MYŚL, 

STARE MIASTO W PRZEMYŚLU SKUPIA W SOBIE WSZYSTKO, 
CO STARÓWKA POWINNA ZAWIERAĆ. OBOWIĄZKOWYM 
PUNKTEM JEST TU ULICA RYNEK, O KTÓREJ MOŻNA 
POWIEDZIEĆ, ŻE JEST ATRAKCJĄ WYPEŁNIONĄ ATRAKCJAMI. 
WYCIECZKĘ NALEŻY ZACZĄĆ OD XV-WIECZNEJ KAMIENICY 
MIESZCZĄCEJ SIĘ POD NUMEREM 1.

KOPIEC TATARSKI NA ZNIESIENIU
Nieco tajemnicze miejsce – do dziś nie 

wiadomo na pewno skąd się wziął i do 

czego służył. Właściwie ilu badaczy – tyle 

historii. Mówi się, że kopiec, którego po-

wstanie datuje się na IX wiek, służył w tym 

czasie Słowianom za miejsce kultu bóstw, 

w szczególności Swarożyca – boga ogniska 

domowego. Kolejna wersja historii podaje, 

że jest to kurhan założyciela Przemyśla 

– księcia Przemysława-Lestka. Jako że 

w trakcie badań archeologicznych w oko-

licach Przemyśla odkryto więcej tego typu 

nasypów, istnieje także teoria, że miejsca te 

stanowiły punkty obserwacyjne, z których 

za pomocą ognia ostrzegano mieszkańców 

przed nadchodzącymi ze strony Tata-

rów zagrożeniami. Niektórzy z badaczy 

twierdzą także, że jest to miejsce pochówku 

chana zabitego podczas najazdu tatarskiego 

na tutejsze ziemie i właśnie ta opowieść jest 

najbardziej znana – południowo-wschod-

nia część miasta oraz wzgórze, na którym 

znajduje się kopiec noszą dzisiaj nazwę 

Zniesienie, oznaczającą tyle, co „pokonanie”.

Dzisiaj Kopiec Przemysława, bo również 

tak jest nazywany, jest jedną z największych 

atrakcji Przemyśla. Świetne położenie – usy-

pany został na wysokości 352 metrów n.p.m. 

– sprawiło, że stał się najwyższym obiektem 

i głównym punktem widokowym miasta. 

Warto wejść na sam szczyt – można z niego 

zobaczyć nie tylko niesamowicie prezentują-

cą się panoramę, ale także wewnętrzny pier-

ścień Twierdzy Przemyśl – obowiązkowego 

punktu na mapie każdego wielbiciela historii 

i militariów. Imponujący widok rozciąga 

się stąd szczególnie w nocy, ale należałoby 

przyjść na Kopiec również za dnia – przy do-

brym wzroku i odrobinie szczęścia w kwestii 

pogody nasze oczy sięgną aż po zachodnią 

granicę Ukrainy.

ZAMEK KAZIMIERZOWSKI
Przemyśl – podobnie jak Rzym – położo-

ny jest na siedmiu wzgórzach. Jednym 

z nich jest Wzgórze Zamkowe. Pierwszym 

PODRÓŻE TRAVEL

37 



obiektem był na wzniesieniu drewniany, 

wymurowany później przez Bolesława 

Chrobrego gród. „Nowy” zamek został 

wzniesiony w tym miejscu w połowie XIV 

wieku przez Kazimierza Wielkiego, z tych 

czasów ostała się jednak wyłącznie brama 

wjazdowa – reszta została zniszczona 

podczas jednego z najazdów, jakie nawie-

dzały Przemyśl praktycznie przez całą jego 

historię. Odbudowany w XVI wieku obecną 

formę zawdzięcza staroście Stanisławowi 

Poniatowskiemu, późniejszemu królowi 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Kilka lat temu, podczas prac renowacyj-

nych na dziedzińcu renesansowego zamku 

odkryto i wyeksponowano relikty jego 

romańskiego poprzednika. Od 1884 roku 

w gmachu na Wzgórzu Zamkowym ma 

swoją siedzibę Przemyskie Towarzystwo 

Dramatyczne „Fredrerum” – najstarszy 

amatorski teatr w Europie.

Zwiedzając Zamek Kazimierzowski, 

warto zajrzeć do sąsiadującego z nim Parku 

Zamkowego, którego początki sięgają już 1842 

roku. Do dziś jest on uważany za jeden z naj-

piękniejszych parków w Polsce, a znajdziemy 

w nim m.in. palmiarnię czy oranżerię.

Jedno jest pewne: Przemyśl nie jest 

miastem na jeden dzień, a i tydzień to 

mało, żeby zobaczyć to, co zobaczyć trzeba. 

Ogromna ilość zabytków prawdopodobnie 

sprawiła, że nawet jego mieszkańcy nie byli 

w stanie odwiedzić wszystkiego, co warte 

jest uwagi. A to duża strata. 

 IN ENGLISH

„NO NEED TO THINK IT OVER,  
THE BEST NAME IS PRZEMYSL” *

OVER A THOUSAND OF HISTORIC BUILDINGS 
AND MONUMENTS, SEVEN HILLS, FORESTS 
AND… A SKIING SLOPE. AND ALL OF THIS IN 
ONE PLACE!

Przemyśl – “the other” capital city of the 

Subcarpathian Voivodeship – is relatively 

small. Long, multicultural tradition of 

the city on the San River resulted in the 

greatest number of historical buildings 

in the entire Subcarpathia, which is quite 

remarkable even on a national scale. We 

enlist three reasons for which a visit in 

Przemyśl is an absolute necessity.

OLD CITY
The Old City in Przemyśl definitely be-

longs to the most beautiful ones in Poland. 

Apart from pretty tenement houses, vir-

tually at every turn we can find numerous 

historic churches, Orthodox churches or 

even monasteries. It can be said that the 

city centre is an uncomplicated labyrinth, 

hiding a myriad of atmospheric nooks and 

crannies. The city as such was established 

as early as in the 8th century, and since 

then it’s been a place of mixed cultures 

and different religious beliefs, which can 

be observed at first sight.

The Old City in Przemyśl has everything 

that a true old city should have. One of the 

absolute must-sees is the the Rynek Street 

(the main town square), which can be called 

“attraction full of attractions.” The starting 

point of the trip should be a tenement house 

number 1, dating back to the 15th century. 

Once we enter it, we’ll go straight to the 

basement which belongs to the original, 

mediaeval city construction, about which 

we’ll hear more from a qualified guide. Once 

we leave the dungeons, we’ll reach a tene-

ment house number 5, and from there we’ll 

go to the house number 9 – for even more 

attractions. In the tenement house which 

once belonged to the Bystrzycki family, we’ll 

find one of the departments of the National 

Museum of Przemyśl Land which boasts 

several floors of artifacts connected to the 

city and its closest vicinity. Nearby, in the 

Clock Tower, we’ll find an unique attraction, 

namely the Museum of Bells and Pipes 

(Muzeum Dzwonów i Fajek) – Przemyśl is 

the capital city of bell founders and pipe 

makers. If you visit this place and want to 

have luck, you need to rub the nose of the 

Good Soldier Schweik, who waits for the 

tourists on a bench in Rynek.

And if you want to eat some ice-cream – 

only at Kazimierzowska Street!

PRZEMYSLAW’S MOUND ON ZNIESIENIE
A slightly mysterious place – up to this day 

we don’t know for sure why it was built and 

what its function was. In fact – so many 

researchers, so many theories. It is said 

that the mound, which dates back to the 

9th century, was used by Slaves as a place 

of cult, especially Swarozyc – the god of 

hearth. Another version claims that it was 

a tumulus of the founder of Przemyśl – duke 

Przemyslaw-Lestek. Since similar mounds 

were found in the vicinity of Przemyśl 

during archeological works, some research-

ers put forth a theory that those places were 

meant to be observation posts, from which 
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guards, using fire, warned the residents of 

the imminent danger of Tartar attack. Yet 

another theory states that it’s a burial mound 

for a khan killed during Tartar invasion, and 

this story has become the most common one 

– the south-eastern part of the city and the 

hill, on which the mound was built, are now 

collectively called “Zniesienie”, which means 

no more no less than “overpowering.” Today, 

Przemyslaw’s Mound – because that’s how it’s 

also called – is one of the biggest attractions 

in Przemyśl. Superb location – it was heaped 

up at the height of 352 meters above sea level 

– rendered it the highest building and main 

viewpoint of the city. It’s worth climbing to 

the very top – from up there, you can admire 

not only the breathtaking panorama, but also 

the inner circle of the Przemyśl Fortress – 

a mandatory point on the map for every avid 

fan of history and military antiques. This 

sight is particularly impressive at night, but it 

is worth coming there also during the day – if 

you have good eyes and a stroke of luck, you 

can see the western border of Ukraine. 

KAZIMIERZOWSKI CASTLE
Przemyśl – like Rome – is located on seven 

hills. One of them is the Castle Hill. The first 

object on it was a wooden city, which was 

later rebuilt in bricks by Boleslaw Chrobry. 

The “new” castle was built in the same place 

in the middle of 14th century by Kazie-

mierz Wielki; however, only the gateway 

remained, as the rest was destroyed during 

one of the invasions which had plagued 

Przemyśl virtually from its first days. 

Rebuilt in 16th century, it owns its current 

form to the city headman Stanislaw Ponia-

towski, who was to become a king of Poland.

Several years ago, during reconstruction 

works on the yard of the renaissance castle, 

researchers discovered and exhibited re-

mains of its Romanesque predecessor. Since 

1884, the building on the Castle Hill has 

been used as the headquarters of the Dra-

matic Association “Frederum” in Przemyśl 

– the oldest amateur theatre in Europe.

After visiting Kazimierzowski Castle, 

you should also go to the nearby Castle 

Park which dates back to 1842. To this day, 

it is considered as one of the most beauti-

ful parks in Poland, and we can find palm 

house and orangery there.

One thing is certain: Przemyśl is not 

a city for one day – even an entire week 

would be too short to visit everything that 

needs to be visited. Astonishing number 

of historic buildings and monuments pre-

vent even the city residents from seeing 

everything of importance. And that’s 

a genuine pity. 
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Kiedy w Polsce Violetta Villas wy-

dawała album „Nie ma miłości bez 

zazdrości”, a u szczytu popularności 

byli Skaldowie, kiedy Motörhead 

wydawali swój słynny debiutancki album, 

Bob Marley nagrywał płytę „Exodus” a AC/

DC pisali „Let There Be Rock”, w Lodi, 

małym miasteczku w New Jersey, na scenę 

rockową wkraczali młodzieńcy, którzy 

wnieśli do muzyki rockowej zupełnie nową 

jakość. Był to rok pański 1977, a młodzieńcy 

przyjęli nazwę The Misfits.

PODOBNO THE MISFITS PRZYBYLI NA SCENĘ ROCKOWĄ PROSTO 
Z PIEKŁA. MIELI WPAŚĆ TYLKO NA HALLOWEEN, ZOSTALI DO DZIŚ. 
LATEM PRZYWIOZĄ SWOJE HORRORY DO CIESZANOWA.

 TEKST: JAKUB MILSZEWSKI     ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

JEDYNY taki
HORROR
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GUST TASTE

Długie, spadające na twarz, ułożone 

w charakterystyczny czub grzywki, skóra, 

ćwieki, łańcuchy, kłęby dymu. Do tego 

szybkie, krótkie i równie jak ich image 

groteskowe utwory traktujące o tym, czym 

pasjonowali się członkowie zespołu, czyli 

o horrorach. Tak wyglądała i po dziś dzień 

wygląda i brzmi jedna z największych 

legend punk rocka. The Misfits wprowadzili 

do muzyki punkowej groteskę, jakiej ta nie 

poznała ani za pośrednictwem The Clash, 

ani Sex Pistols, ani Ramones. Przerysowany, 

momentami wręcz karykaturalny wizeru-

nek zespołu w połączeniu z jego agresywną 

i energetyczną muzyką posłużyły za inspira-

cję tysiącom nastolatków z całego świata. 

Tym samym The Misfits szybko podpadli 

ich rodzicom. Łączenie wyklinanego punk 

rocka z równie wyklinanymi horrorami nie 

wróżyło dla całego pokolenia nic dobrego. 

A jednak – The Misfits stali się inspiracją 

i natchnieniem, do którego wielu uznanych 

muzyków przyznaje się do dziś, a Glenn 

Danzig i Jerry Only, choć ich drogi rozeszły 

się już dawno, podobnie jak inni muzycy, 

którzy przez lata współtworzyli The Misfits, 

wciąż królują na scenach całego świata.

Choć to temat na dużo większą publikację, 

to wpływ The Misfits na kształtującą się 

scenę rockową i heavymetalową był nie do 

przecenienia. Image i dowcipna, kiczowata 

i przerażająca tematyka utworów, odci-

snęły wyraźne piętno choćby na słynnej 

Metallice. Na obu nagranych przez kwartet 

z Los Angeles płytach z coverami znalazły 

się kompozycje The Misfits – „Die, Die My 

Darling” oraz medley „Last Caress/Green 

Hell”. Zmarły basista Metalliki Cliff Burton 

w hołdzie dla The Misfits wytatuował sobie 

nawet na ramieniu logotyp zespołu, zwany 

Crimson Ghost Skull, przedstawiający spe-

cyficzną czaszkę z zębami i oczami.

Oczywiście historia takiego zespołu jak 

The Misfits nie mogła obyć się bez zakrę-

tów i przeszkód. Lider grupy Glenn Danzig 

dał się przez lata poznać jako osoba trudna 

we współpracy – co chwilę zmieniał skład 

zespołu, aż do 1983 roku, kiedy The Misfits 

rozpadli się. Jerry Only przez niemal dekadę 

starał się wskrzesić grupę, jednak na prze-

szkodzie stawał święcący solowe sukcesy 

Danzig. W końcu w 1995 roku Only osiągnął 

swój cel – wygrał sądową batalię do prawa do 

używania nazwy „Misfits”. Od tej pory zespół 

pod nazwą pozbawioną przyimka „The” 

regularnie pojawia się na scenach na całym 

świecie, choć wciąż w różnych składach, po-

sługując się cały czas w celach promocyjnych 

logotypem Crimson Ghost Skull – jednym 

z najbardziej rozpoznawalnych znaków 

towarowych w świecie rock’n’rolla.

Misfits rzadko nagrywają – od czasu 

reaktywacji ukazały się zaledwie cztery 

nowe albumy oraz cztery mniejsze wydaw-

nictwa (przed rozpadem było ich zresztą 

niewiele więcej) – niemniej jednak dość 

regularnie koncertują. Do Polski trafiają 

mimo tego niezmiernie rzadko, dlatego tym 

bardziej warto ich zobaczyć podczas tego-

rocznego Cieszanów Rock Festiwalu, gdzie 

wystąpią w towarzystwie m.in. grup Kult, 

KNŻ, Vader czy Tymon & The Transistors. 

Bilety dostępne są on-line oraz w stacjonar-

nych punktach sprzedaży sieci Eventim. 

 IN ENGLISH

ONE-OF-A-KIND HORROR

THEY SAY THE MISFITS TOOK TO THE ROCK 
STRAIGHT FROM HELL. THEY WERE SUPPOSED 
TO COME FOR HALLOWEEN ONLY BUT HAVE 
STAYED TO THIS DAY. IN THE SUMMER, THEY 
WILL BRING THEIR HORRORS TO CIESZANÓW.

When Violetta Villas was releasing her 

first album Nie ma miłości bez zazdrości 

and Skaldowie were at the height of her 

popularity in Poland, when Motörhead 

were releasing their famous debut album, 

Bob Marley was recording Exodus and 

AC/DC were writing “Let There Be Rock”, 

there were several young people who 

stepped onto the rock stage in Lodi, a small 

town in New Jersey, and brought a com-

pletely new quality to rock music. It was 

1977 Anno Domini, and the young people 

called themselves the Misfits.

Devilocks, leather, studs, chains and 

billows of smoke. Plus fast and short songs 

that were as grotesque as their image and 

treated of what the members of the band 

were mostly into: horrors. This is how one of 

the biggest legends of punk rock looked and 

looks today. The Misfits enriched punk music 

with grotesque it did not know even thanks 

to such bands as The Clash, Sex Pistols or Ra-

mones. The exaggerated, at times even cari-

catural image of the band together with their 

aggressive and energetic music served as an 

inspiration for thousands of teenagers from 

the whole world. This way, the Misfits quick-

ly got in their parents’ bad books. Combining 

the cursed punk rock with equally cursed 

horrors did not augur well for the whole 

generation. And yet the Misfits became an 

inspiration acknowledged by many famous 

musicians even today, while Glenn Danzig 

and Jerry Only, even though their paths 

diverged a long time ago (just like in the case 

of other musicians who were contributing to 

the Misfits for years), still reign supreme on 

the stages of the whole world.

Although it is a topic for a longer article, 

the influence the Misfits had on the devel-

oping rock and heavy metal stage cannot be 

overestimated. Their image and the amusing, 

kitschy and terrifying subject of their songs 

left a clear mark on for example the famous 

Metallica. Both albums with covers recorded 

by the quartet from Los Angeles included 

Misfits pieces: “Die, Die My Darling” and the 

medley “Last Caress/Green Hell”. In tribute 

to the Misfits, Cliff Burton, the late bass gui-

tarist for Metallica, got himself a tattoo of the 

band’s logo, the famous Crimson Ghost Skull, 

a unique skull with teeth and eyes.

Of course, the history of a band like the 

Misfits could not do without curves and 

obstacles. Over the years, Glenn Danzig, 

the lead singer of the band, proved himself 

as someone difficult to cooperate with: 

he kept changing the line-up all the time 

until 1983, when the Misfits split up. Jerry 

Only was trying to resurrect the group for 

almost a decade, but Danzig, who kept en-

joying great success alone, was standing in 

his way. Finally, Only achieved his aim in 

1995, when he won the legal battle for the 

rights to use the name “Misfits”. Since then 

on, under a refreshed name without the 

article “the”, the band has been taking to 

stages in the whole world and, even though 

it operates in different line-ups, using (for 

promotional reasons) the Crimson Ghost 

Skull logo, one of the most recognisable 

trademarks in the world of rock and roll.

Misfits do not record often. Since the 

band was reactivated, only four new 

albums and four smaller recordings have 

been released (anyway, there were not 

many more of them before the breakup), 

but the band gives concerts quite regularly. 

Still, they rarely reach Poland, which is 

why it is all the more worth seeing them 

during this year’s Cieszanów Rock Festival, 

where they will perform in the company 

of bands like Kult, KNŻ, Vader and Tymon 

& The Transistors. Tickets are available on-

line and in Eventim points of sale. 

THE MISFITS STALI SIĘ 
INSPIRACJĄ I NATCHNIENIEM, 
DO KTÓREGO WIELU UZNANYCH 
MUZYKÓW PRZYZNAJE SIĘ 
DO DZIŚ, A GLENN DANZIG 
I JERRY ONLY, CHOĆ ICH 
DROGI ROZESZŁY SIĘ JUŻ 
DAWNO, PODOBNIE JAK INNI 
MUZYCY, KTÓRZY PRZEZ LATA 
WSPÓŁTWORZYLI THE MISFITS...
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„PIENIĄDZE SZCZĘŚCIA NIE DAJĄ, DOPIERO ZAKUPY”, POWIEDZIAŁA KIEDYŚ 
MARYLIN MONROE. ZŁOTE SŁOWA, NIE ZAPRZECZAM. ALE ŹRÓDEŁ KOBIECEJ 
RADOŚCI MOŻNA UPATRYWAĆ RÓWNIEŻ GDZIE INDZIEJ. JEDNYM Z NICH MOŻE BYĆ 
MOTORYZACJA. RADOŚĆ Z JAZDY – TAK GŁOSI HASŁO REKLAMOWE SAMOCHODÓW 
SPOD SZYLDU BMW. ILE W TYM PRAWDY?

 TEKST: ANNA NAZAROWICZ  

Christian Louboutin to najsłynniejszy 

na świecie projektant butów. Jego 

szpilki słyną nie tylko z czerwonej 

podeszwy i obłędnych fasonów, są 

również niesamowicie wygodne. Nie dziwi 

zatem fakt, że bez względu na wiek i płeć 

pożądają ich ludzie na całym świecie. ,,Nigdy 

nie zapominam o tym, że kobiece buty muszą 

sprawiać przyjemność również facetowi. 

Chcę, aby moje projekty zadowalały zarówno 

kobiety jak i mężczyzn“– tłumaczył projek-

tant w jedtnym z wywiadów. Obserwując 

liczbę samochodów marki BMW na polskich 

drogach trudno nie zauważyć podobieństwa 

do butów z czerwoną podeszwą. Słabość do 

nich zdradzają zarówno panowie, jak rów-

nież i panie. Wiek samych zainteresowanych 

nie ma tutaj żadnego znaczenia, bo stajnia 

niemieckiego producenta kusi prawdziwym 

bogactwem. W salonach BMW coś dla siebie 

znajdą zatem i wielbiciele jazdy z otwar-

tym dachem, i ci z zamiłowaniem do nieco 

potężniejszych samochodów. Nowe BMW 

X1, a przynajmniej jego najnowsza odsłona, 

to zdecydowanie jeden z tych większych 

modeli. Już na pierwszy rzut oka widać, 

że w porównaniu z poprzednią generacją 

samochód nabrał znacznie większej masy 

mięśniowej. Urósł, ale mimo to nadwozie 

zachowało lekkość i elegancję będącą już 

znakiem rozpoznawczym marki. Wiedziona 

ciekawością uchylam drzwi aby zanurzyć się 

w objęcia kabiny pasażerskiej. 

BMW X1 
– JESTEM ZWYCIĘZCĄ
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Wnętrze samochodu zostało zdomi-

nowane przez elegancką czerń. Przeplata 

się ona z czerwonymi elementami w po-

staci przeszyć oraz fragmentów tapicerki. 

Każdy, najmniejszy detal został wykonany 

z naprawdę dobrych materiałów, a obsługa 

poszczególnych funkcji jest wręcz intuicyj-

na. Użytkownicy samochodów tej marki 

często podkreślają, że niezależne od modelu, 

w którym zasiądą, komputer pokładowy 

obsłużą z zamkniętymi oczami. Spacerując 

po menu nowego BMW X1 przyłączam się do 

nich wszystkich. Pod maską został ukryty 

wysokoprężny silnik, ale podczas jazdy 

do moich uszu dociera jedynie subtelny 

szum powietrza. Fotele czule otulają moje 

ciało, a mięsisty wieniec kierownicy sam 

układa się w dłoniach. Układ kierowniczy na 

zakrętach stawia przyjemny, delikatny opór. 

Zawieszenie jest sztywne, ale nie na tyle, 

aby zepsuć mi radość z prowadzenia tego sa-

mochodu. Delikatnie wybiera wszelkie nie-

równości w trosce o mój komfort, ale nie buja 

zbyt mocno niczym kuter na otwartym mo-

rzu. Automatyczna skrzynia wyręcza mnie 

w zmianie poszczególnych biegów – Subtelna 

niczym puma nawet przy mocniejszym naci-

śnięciu pedału gazu żongluje poszczególnymi 

przełożeniami tak delikatnie, że naprawdę 

trudno wyczuć moment zmiany.

Przecież nie ma ideałów – pomyślałam 

wjeżdżając w kolejny, ostry zakręt. I po raz 

kolejny nic się nie wydarzyło. Samochód 

tak dobrze trzymał się drogi, że miałam 

wrażenie jakby stanowił z nią jeden odlew. 

Napęd na obie osie X-Drive przez cały czas 

panował nad sytuacją. BMW ani przez 

chwilę nie dało mi odczuć, że sytuacja 

wymyka się mu się z rąk, chociaż w tym 

przypadku bardziej trafnym sformułowa-

niem byłoby „spod kół”. Jest piękny, solidnie 

wykończony i wyśmienicie się prowadzi. 

Tak, to moja kolejna przygoda z samocho-

dem BMW. I po raz kolejny producent do-

trzymał słowa. Bo jazda tym samochodem 

to radość. Taka czysta. Po prostu.  

 IN ENGLISH

BMW X1 – I AM THE WINNER

“HAPPINESS IS NOT IN MONEY BUT IN SHOP-
PING,” MARILYN MONROE ONCE SAID. WISE 
WORDS, I TOTALLY AGREE. BUT WE COULD 
LOOK FOR THE SOURCE OF WOMEN’S HAPPI-
NESS ELSEWHERE TOO. CARS MAY BE ONE 
OF THEM. SHEER DRIVING PLEASURE – THIS 
IS WHAT THE COMMERCIAL SLOGAN OF BMW 
VEHICLES SAYS. HOW TRUE IS IT?

Christian Louboutin is the most famous 

shoe designer. His stilettos are famous for 

not only their red soles and excellent cuts, 

but also the fact that they are extremely 

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

FOT. MAT. PRASOWE

ANNA  NAZAROWICZ

comfortable. So no wonder that, regard-

less of their age and sex, people all over 

the world crave them. “I never forget that 

shoes also have to please men. I like my 

design to please women, but also to please 

to men,” said the designer in one of his in-

terviews. To observe the number of BMW 

cars on Polish roads, it is hard not to notice 

their resemblance to red-soled shoes. Both 

men and women demonstrate a weakness 

for them. The age of the driver is of no im-

portance here because the German man-

ufacturer’s stable tempts everyone with 

its true richness. BMW showrooms offer 

something for both lovers of open-roof 

driving and those who prefer a bit more 

powerful machines. The new BMW X1 or 

at least its newest edition is definitely one 

of the bigger models. You can see already 

at first glance that, in comparison with the 

previous generation, the car has gained 

muscle mass. It has grown bigger, and yet 

Żyje z pisania. A żyć z tego,  
co się lubi, to dar. Bardziej od pisa-
nia lubi tylko spotykać ludzi. No 
i lubi być w drodze, kupować płyty 
w sklepie z płytami a nie w sieci, 
pomidorową i kabriolety. Kiedyś, 
dzięki dwojgu mądrym ludziom 
pojął, że nie trzeba pisać tylko o po-
lityce. Że można pisać o świecie.

FOT. MAT. PRASOWE

GRZEGORZ KAPLA
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SPRZĘT EQUIPMENT

SKORO JUŻ MIELIŚMY TESTOWAĆ BMW X1, PRAWDZIWE BMW Z NAPĘDEM 
NA OBIE OSIE, TO PRZECIEŻ NIE MOGLIŚMY ZMARNOWAĆ TEJ OKAZJI NA 
JEŻDŻENIE PO URSYNOWIE. WZIĘLIŚMY JE TAM, GDZIE JEST ŚLISKO, ZIMNO 
I NIEBEZPIECZNIE. W TATRY. ŻEBY WSZYSTKO BYŁO CZARNO NA BIAŁYM.

 TEKST: GRZEGORZ KAPLA    

Żałowałem, że nie jest czerwone. 

Czerwone dobrze wyglądałoby na 

śniegu. Poza tym, jak twierdzą znaw-

cy, czerwone są szybsze. Pomiędzy 

Warszawą i Zakopanem jest kilka miejsc, 

w których można sprawdzić jak szybkie 

jest czarne X1, na przykład obwodnica 

Kielc, ale choć rozpędziłem je do 120 na 

godzinę, wycieraczki nie furkotały. Znam 

samochody, w których szyby przy 120 km/h 

nie powycierasz. Padał śnieg i wszystko co 

żyło na drodze uparło się bryzgać na mnie 

błotem i co tam jeszcze na sobie nosiło. 

Miałem pewność co do kilku spraw, 

z których najważniejszą jest ta, że w zu-

pełnie obcym samochodzie od razu czujesz 

się jak u siebie, co oznacza, że projek-

tanci byli skrupulatni i nie pozostawili 

przypadkowi żadnej z ważnych spraw. 

Poza tą, że nie da się otworzyć zaśnie-

żonego samochodu w taki sposób, żeby 

choć kilka płatków śniegu nie wpadło 

do środka. W innym aucie byłby z tego 

mokry tyłek, ale tutaj miałem podgrze-

wane fotele. Trzystopniowy układ działa 

niemal natychmiast, a włącznik jest tuż 

pod ręką. Naprawdę wielkie słowa uznania 

dla kogoś, kto to przemyślał. Nie wiem, czy 

przypadkiem nie poznaliśmy się na jakimś 

prasowym wyjeździe, ale nawet jeśli, to 

nie ma w tym co mówię ani odrobiny 

przesady. W X1 wszystko jest tam, gdzie 

spodziewasz się, że będzie. Z jednym wy-

jątkiem. Wyciszenie radia w kierownicy. 

A tego, co nadawali w radio na obwodnicy 

Kielc nie mogłem słuchać bez irytacji.

Ranek w górach był mroźny. Sąsiedzi 

skrobali szyby, a ja odmrażałem sobie szy-

bę, grzałem tyłek, słuchałem w radio Sma-

shing Pumpkins i zastanawiałem się, czy to 

prawda, że tapicerka BMW nasączona jest 
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W SZRANKI  
Z HALNYM

its body has maintained its lightness and 

elegance, which has already become the 

make’s distinctive feature. Driven by curi-

osity, I open the door to immerse myself in 

the passenger’s cab.

The interior is dominated by elegant 

black, which interweaves with red 

elements in the form of stitches and frag-

ments of upholstery. Every tiniest detail 

was made from really good materials, 

and particular functions are intuitively 

handled. Those who use cars produced by 

the manufacturer often emphasize that, 

regardless of the model they drive, they 

can use the board computer with their 

eyes closed. Browsing through the menu 

of the new BMW X1, I join them all. There 

is a diesel engine hidden under the bonnet, 

but I can hear only subtle air rustle when 

I am driving. The seats caress my body, 

and the thick wheel perfectly matches 

my hands. The steering system offers 

pleasant, delicate resistance on the bends. 

The suspension is stiff but not that stiff to 

spoil my pleasure from driving the car. It 

gently takes care of all irregularities out 

of concern for my comfort but does not 

rock me like a fishing boat at the open sea. 

The automatic transmission changes gears 

for me and, subtle like a puma, juggles 

particular shifts so gently that it is really 

hard to detect the moment of change, even 

when I step on the accelerator a bit more.

“But nothing is perfect,” I thought 

when I was taking another sharp bend. 

And once again nothing happened. 

The car has such a good grip that I had 

the impression that it was a part of the 

road. The all-wheel xDrive system had 

the situation under control all the time. 

There was no single moment when 

the BMW would make me feel that the 

situation was slipping through its fingers, 

although in this case I should probably 

say “through its tyres”. It is beautiful 

and solidly finished, and it drives great. 

Yes, it has been my next adventure with 

a BMW vehicle. And once again another 

manufacturer has kept his word. Because 

driving the car brings pleasure. Sheer 

pleasure. Just like that. 
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SPRZĘT EQUIPMENT

a great job on the slippery, frozen and 

winding uphill roads in the Tatras. After 

the Dakar Rally, I truly appreciate this kind 

of drive, and I don’t give a damn about the 

opinions of those who love only pure-bred, 

rear-wheel drive convertibles.

We left Rzepiska and set off to Osturnia 

along a narrow, forest and completely white 

road, which isn’t cleared of snow in winter 

at all. And even though the BMW X1 is not 

an off-road car but a fully urban crossover, 

it manages perfectly well on snow-covered, 

narrow roads of the Slovak borderland. If 

you suddenly put on the brakes, the traction 

control systems of course turn on, and this 

is the only moment when you actually feel 

you are not the only one thinking in the car. 

It gathers speed smoothly and without effort 

on uphill roads, despite the snow, ice and 

heavy wind as the föhn was picking up before 

nightfall. On downhill roads, wheel controls 

help in effective engine braking. Radio Maryja 

and Tok FM are heard even on the Slovak side 

of the European Union, so if it hadn’t been for 

the mountains behind the windows, I would 

have thought I was driving around Warsaw.

We drove to Malá Franková and further 

across Spiš. The night was beautiful. And 

Spiš has already welcomed spring. 
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zapachem, który ma narkotyczne właści-

wości i kiedy już wysiądę będę marzył tylko 

o tym, żeby znowu jechać. Nawet jeśli to 

prawda, to nie miałem nic przeciw temu.

Szyba, mimo minus ośmiu, odmarzła 

w cztery minuty. Komputer powiadomił 

mnie, że nawierzchnia jest śliska. A na 

śliskich, zlodowaciałych podjazdach 

tatrzańskich serpentyn napęd na cztery 

koła spisywał się podręcznikowo. Po 

Rajdzie Dakar naprawdę cenię sobie ten 

rodzaj napędu, choć mam w poważaniu 

opinie tych, którzy kochają tylko rasowe, 

tylnonapędowe kabriolety. 

Z Rzepisk pojechaliśmy do Osturni wąską, 

leśną, kompletnie białą drogą, która nie jest 

zimą w ogóle odśnieżana. I choć BMW X1 nie 

jest terenowym autem a pełnomiejskim cros-

soverem, z nieodśnieżanymi wąskimi dro-

gami słowackiego pogranicza radzi sobie bez 

zarzutu. Jeśli przyhamujemy nagle, włączają 

się oczywiście systemy kontroli trakcji i to 

jedyny moment, w którym czujesz, że w tym 

aucie myśli ktoś oprócz ciebie. Na podjazdach, 

mimo śniegu, lodu i silnego wiatru, bo halny 

zbierał się już przed nocą, przyspiesza gładko 

i bez wysiłku. Na zjazdach manetki przy 

kierownicy pozwalają skutecznie hamować 

silnikiem. Radio Maryja i Tok FM słychać 

nawet po słowackiej stronie Unii Europejskiej, 

więc gdyby nie Płaczliwa Skała za szybą my-

ślałbym, że krążę po Rondzie Dmowskiego.

Pojechaliśmy do Malej Frankovej, a stam-

tąd w poprzek Spisza. Noc była piękna. Na 

Spiszu wiosna. 

 IN ENGLISH

ENTERING THE LISTS AGAINST  
THE WIND

SINCE WE WERE TO TEST THE BMW X1, A TRUE 
BMW WITH AN ALL-WHEEL DRIVE, WE COULD 
NOT WASTE THAT CHANCE ON DRIVING 
AROUND WARSAW. WE TOOK IT WHERE IT IS 
SLIPPERY, COLD AND DANGEROUS. TO THE 
TATRA MOUNTAINS. SO THAT EVERYTHING  
IS IN BLACK AND WHITE.

I regretted it was not red. Red one would look 

good on the snow. Besides, as experts claim, 

red cars are faster. There are several places be-

tween Warsaw and Zakopane where you can 

check how fast the black X1 is, for example on 

the bypass of Kielce, but even though I accel-

erated to 120 kilometres per hour, the wipers 

were not fluttering. I know cars in which you 

wouldn’t be able to wipe the windscreen at 120 

kph. It was snowing, and everything that was 

alive on the road decided to splash mud and 

anything else it had on me.

I was certain about several things, the 

most important one being that, even though 

it is completely alien to you, the car makes 

you immediately feel at home, which means 

that the designers were meticulous and did 

not leave any important matter to chance. 

Apart from the fact that you cannot open  

the snow-covered car without at least several 

snowflakes falling inside the vehicle. This 

would mean a wet rear in another car, but 

here I had heated seats. The three-stage sys-

tem starts working almost at once, and the 

switch is close at hand. I owe a deep debt of 

gratitude to someone who designed that. I’m 

not sure we didn’t meet at some press event 

but, even if we did, there is no exaggeration 

at all in what I say. In the X1, everything is 

where you expect it to be. There is just one 

exception. A switch on the wheel to turn the 

radio down. Because I couldn’t listen to what 

they were broadcasting on the radio on the 

bypass of Kielce without irritation.

It was a frosty morning in the mountains. 

My neighbours were scraping frost from 

their windscreens, and I was de-icing my 

windscreen, warming up my back, listening 

to Smashing Pumpkins on the radio and 

thinking whether it is true that the upholstery 

in BMW cars is soaked with an aroma that has 

narcotic properties and that when I get out of 

the car, I will be dreaming of getting back in. 

Even if it is true, I had nothing against it.

Despite minus eight degrees, the 

windscreen defrosted in four minutes. The 

computer informed me about the slippery 

road surface. But the all-wheel drive did 

KOMPUTER POWIADOMIŁ MNIE, ŻE NAWIERZCHNIA JEST ŚLISKA. 
A NA ŚLISKICH, ZLODOWACIAŁYCH PODJAZDACH TATRZAŃSKICH 
SERPENTYN NAPĘD NA CZTERY KOŁA SPISYWAŁ SIĘ 
PODRĘCZNIKOWO. PO RAJDZIE DAKAR NAPRAWDĘ CENIĘ SOBIE TEN 
RODZAJ NAPĘDU, CHOĆ MAM W POWAŻANIU OPINIE TYCH, KTÓRZY 
KOCHAJĄ TYLKO RASOWE, TYLNONAPĘDOWE KABRIOLETY.
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GDYNIA TO IDEALNY PRZYKŁAD POTWIERDZAJĄCY TEZĘ, IŻ KULINARIA TO 
TAKI SAM ISTOTNY ELEMENT TOŻSAMOŚCI MIASTA JAK JEGO ARCHITEKTURA 
CZY HISTORIA. PIERWSZE RESTAURACJE ORAZ KARCZMY POWSTAWAŁY 
W GDYNI JESZCZE GDY TA BYŁA NIEWIELKĄ, RYBACKĄ WIOSKĄ, ASPIRUJĄCĄ 
DO MIANA MIEJSCOWOŚCI WYPOCZYNKOWEJ. GDY W LATACH DWUDZIESTYCH 
UBIEGŁEGO WIEKU ROZPOCZĘTO BUDOWĘ PORTU, LOKALE GASTRONOMICZNE 
POWSTAWAŁY WRAZ Z SZYBKIM ROZWOJEM MIASTA I CHOCIAŻ NAJDŁUŻEJ 
ISTNIEJĄCY LOKAL W MIEŚCIE POWSTAŁ JUŻ PO WOJNIE, SAME TRADYCJE 
KULINARNE SIĘGAJĄ KILKA DEKAD WSTECZ.

 TEKST: WITOLD OKUN     ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

Jako miasto nadmorskie Gdynia 

posiada wielopokoleniowe tradycje 

rybackie, które przeniknęły 

silnie do tożsamości miasta i jego 

mieszkańców. Na hasło „świeża ryba” 

zdecydowana większość gdynian poda 

nam adres zabytkowej Hali Rybnej – przy 

ulicy Wójta Radtkego 36, w kompleksie 

Miejskich Hal Targowych, gdzie do wyboru 

mamy dziesiątki gatunków ryb bałtyckich, 

dalekomorskich oraz jeziornych. Sprzedaw-

cy, jeśli o to poprosimy, zdradzą nam także 

najlepsze, sprawdzone przepisy i receptury 

ich przyrządzania. Świeża ryba w Gdyni 

to również możliwość zakupów prosto 

z kutra, wystarczy wstać o wschodzie słoń-

ca i przyjechać na orłowską bądź oksywską 

plażę, by zakupić rybę ze świeżego połowu, 

którego znaczna część trafi za dnia na stoły 

gdyńskich restauracji oraz ławy targowe 

wspomnianej już Hali Rybnej.

Gdynia dzięki portowi morskiemu 

bywała często określana jako okno na 

świat, przez które wraz z rzadkimi i luk-

susowymi towarami od lat napływały do 

miasta światowe mody i pomysły. Obecnie 

w samym centrum miasta znajdziemy 

ponad 70 restauracji serwujących dania 

kuchni z pięciu kontynentów. Jeśli dodamy 

do tego modernistyczny rodowód miasta 

i wynikające z niego awangardowe podej-

ście do architektury wnętrz, otrzymamy 

także liczną grupę lokali proponujących 

nowoczesną kuchnię na najwyższym 

europejskim poziomie.

Przykładami, gdzie najlepszej jakości 

wzornictwo łączy się z wysokiej jakości 

kuchnią, są takie restauracje jak Biały 

Królik, Serio, Krew i Woda, Tłusta kaczka, 

Gård, Sztuczka, Główna Osoba czy Cygane-

ria. Na mapie kulinarnej Gdyni, w promie-

niu kilometra, znajdziemy co najmniej tuzin 

miejsc z autorską kuchnią – od tradycyjnej KULINARNA  
STRONA MIASTA
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po nowatorską. Gdynia to miasto kojarzone 

z nowoczesnością, odwagą, niebojące się 

eksperymentów. Podobnie jest z propozy-

cją menu kulinarnego niejednej gdyńskiej 

restauracji, w których serwowane dania 

sprawiają wrażenie kunsztownych mikro 

dzieł sztuki, a których jakości doświadcza-

my także smakiem oraz aromatem.

Szlak Kulinarny Centrum Gdyni to 

pomysł, aby promować miasto w bliskiej 

relacji z kuchnią, aby zachęcić do eksplo-

racji miasta kierując się nie mapą, lecz 

zmysłem smaku i zapachu. W zwiedzaniu 

Gdyni w taki właśnie sposób pomoże każ-

demu strona internetowa z wyszukiwarką 

restauracji w dwóch językach, strona 

fanów na Facebooku oraz szereg wyda-

rzeń organizowanych w ciągu roku, takich 

jak odbywający się cyklicznie Weekend 

Kulinarny, pokazy gotowania na żywo, 

warsztaty kulinarne dla dzieci i dla doro-

słych. Gdyński Szlak Kulinarny powstał 

niespełna osiem lat temu i jest to pierwszy 

tego typu szlak w Polsce. 
www.kulinarnagdynia.pl 

 IN ENGLISH

GDYNIA – THE CULINARY SIDE 
OF THE CITY

GDYNIA IS A PERFECT EXAMPLE OF A PLACE 
THAT CONFIRMS THE THESIS THAT COOKERY 
IS AS IMPORTANT ELEMENT OF THE CITY 
IDENTITY AS ITS ARCHITECTURE OR HISTORY. 
THE FIRST RESTAURANTS AND INNS WERE 
ESTABLISHED IN GDYNIA WHEN IT WAS STILL 
A SMALL, FISHING VILLAGE ASPIRING TO 
THE TITLE OF A HOLIDAY TOWN. WHEN THE 
CONSTRUCTION OF THE PORT IN GDYNIA 
STARTED IN THE 1920S, THERE WERE NEW 
RESTAURANTS BEING OPENED AS THE CITY 
WAS DEVELOPING QUICKLY AND, ALTHOUGH 
THE OLDEST EXISTING PLACE IN THE CITY 
WAS ESTABLISHED AFTER THE WAR, LOCAL 
CULINARY TRADITIONS DATE BACK TO 
SEVERAL DECADES BEFORE.

As a seaside city, Gdynia enjoys fishing 

traditions of many generations which 

have already become an inherent part of 

the identity of the city and its inhabitants. 

On hearing the words “fresh fish”, a vast 

majority of the residents of Gdynia will 

direct you to the historic Fish Hall, which 

SZLAK KULINARNY 
CENTRUM GDYNI TO 
POMYSŁ, ABY PROMOWAĆ 
MIASTO W BLISKIEJ 
RELACJI Z KUCHNIĄ, ABY 
ZACHĘCIĆ DO EKSPLORACJI 
MIASTA KIERUJĄC SIĘ NIE 
MAPĄ, LECZ ZMYSŁEM 
SMAKU I ZAPACHU.

is situated at 36 Wójta Radtkego street in 

the complex of the City Market Halls and 

offers dozens of species of Baltic, deep-sea 

and lake fish. When asked, sellers will 

share the best, proven recipes with you 

and instruct you how to prepare them. If 

interested in fresh fish in Gdynia, you can 

also try shopping straight from fishing 

boats. In order to do so, you simply need 

to get up at sunrise and come to the city 

beaches in Orłowo or Oksywie to buy one 

of freshly caught fish, most of which will 

reach restaurants in Gdynia and market 

stands in the already mentioned Fish Hall 

during the day.

Thanks to its seaport, Gdynia was often 

called a window on the world, through 

which – together with rare and luxury 

goods – world fashions and ideas have 

been reaching the city for years. There 

are currently more than 70 restaurants 

that serve cuisine from five continents 

in the very centre of the city. And to add 

the modernist origins of Gdynia and the 

resulting avant-garde approach to interior 

design, we get also a large group of places 

that offer innovative cuisine that reaches 

the highest European level.

Examples of restaurants where 

top-quality design is combined with 

high-quality cuisine include: Biały Królik, 

Serio, Krew i Woda, Tłusta kaczka, Gård, 

Sztuczka, Główna Osoba and Cyganeria. 

You can find at least a dozen places offer-

ing unique – from traditional to inno-

vative – cuisine within a one-kilometre 

radius on the culinary map of Gdynia. 

Associated with modernity and courage, 

Gdynia is a city unafraid of experiments. 

It is similar with menus offered by many 

restaurants in the city, which serve 

dishes that resemble small but masterful 

pieces of art, whose quality we can expe-

rience in their taste and aroma too.

Gdynia Culinary Trail is an idea aimed 

at promotion of the city as regards its 

cuisine and was launched to encourage 

tourists to explore Gdynia with the use of 

not its map but one’s own sense of taste 

and smell. Those who would like to visit 

Gdynia in such a way can find help on 

a website with a search engine available 

in two languages, on a Facebook fan page 

and during a series of events organised 

during the year, for example the regular-

ly held Culinary Weekend, live cooking 

shows and cooking workshops for adults 

and children. Gdynia Culinary Trail was 

established nearly eight years ago and is 

the first such a trail in Poland.  



MÓWI SIĘ, ŻE CHARAKTER ARTYSTY MOŻNA ZOBACZYĆ  
W JEGO SZTUCE. MALARSTWO OLGI BUKOWSKIEJ JEST  
JAK DZIECKO – PEŁNE ENERGII, SPONTANICZNOŚCI I EMOCJI.
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DLACZEGO PANI MALUJE?
To jest pytanie, na które każdy artysta ma 

inną odpowiedź, każdy ma swoje „po co?”. 

Artysta, jak każdy człowiek, jest wolny 

i sam wybiera odpowiednią dla siebie for-

mę wypowiedzi. Jeden maluje dlatego, że 

ma konkretne plany odnośnie przyszłego 

dzieła, wie, jak ono będzie wyglądało 

i jakie wrażenie wywrze na koneserach 

sztuki. Drugi z kolei nie ma nic, oprócz 

ogromnej potrzeby, żeby tu i teraz coś 

namalować, ulepić, wyrzeźbić – stworzyć. 

Można to porównać do śpiewania, mamy 

czasem ochotę głośno zaśpiewać, prawda? 

Albo zakrzyczeć. Artysta, który otrzymał 

pulę natchnienia, musi je natychmiast 

urzeczywistnić, bo nie wytrzyma. Nie in-

teresuje go to, kto zostanie nabywcą jego 

tworu, ale wyładowanie emocji, możli-

wość wypowiedzi w tym określonym mo-

mencie. To właśnie jest mi bardzo bliskie 

– tworzę pod wpływem uczuć i przeżyć, 

jakie mną w danej chwili władają. To 

właśnie one zabierają mnie w nieznane, 

nieodgadnione miejsca.

CO PANIĄ INSPIRUJE?
Dosłownie wszystko – rzeczy małe i duże. 

Może to być dźwięk, zapach, słowa, które 

gdzieś przypadkiem usłyszałam lub które 

zostały wypowiedziane do mnie. Może to 

być spojrzenie w oczy drugiego człowieka. 

W końcu – to, co dzieje się w przyrodzie. 

Mogą to być przeżycia albo myśli bliskiej 

mi osoby. Wszystko to, co napełnia nas 

radością albo smutkiem.

JEST W PANI ŻYCIU COŚ TAKIEGO, CO POMAGA 
W TWORZENIU?
Zostałam wychowana wśród muzyki, 

skończyłam dwie szkoły muzyczne o róż-

nych profilach i szkołę pantomimy, tak 

więc dźwięk jest dla mnie czymś więcej 

niż tylko dźwiękiem. To właśnie on jest 

moim łącznikiem ze światem, tym niewi-

UWIELBIAM, GDY DO OBRAZU DOŁĄCZONY JEST RUCH, 
STARAM SIĘ TO PRAKTYKOWAĆ, SAMA ALBO Z UCZNIAMI, 
WPROWADZAJĄC TAKI EKSPERYMENT DO SWOICH 
ZAJĘĆ. CHCĘ IŚĆ W TYM KIERUNKU – ŁĄCZYĆ OBRAZ 
Z PANTOMIMĄ, TAŃCEM, GENERALNIE Z AKCJĄ CIAŁA  
POD WPŁYWEM DŹWIĘKU.

dzialnym, którego jeszcze nie ma, który 

pokaże się nam dopiero za jakiś czas – na 

płótnie. Muzyka, najczęściej barokowa, 

jest dla mnie absolutnie podstawowym 

elementem w budowaniu obrazu, to 

od niej zaczyna się przygoda. Do mojej 

pracowni wchodzi się przez pokój, w któ-

rym znajduje się pianino. Zanim zacznę 
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malować, muszę się wykrzyczeć i poćwi-

czyć pantomimę, czyli w zasadzie zrobić 

dwie przeciwstawne sobie rzeczy. Później 

włączam Bacha, wtedy dopiero wyciskam 

farby na paletę. Ostatecznie nikt nie wie, 

a najbardziej ja sama, czym zakończy się 

proces, który przy tej muzyce rozpoczę-

łam. To zawsze jest zagadka.

Uwielbiam, gdy do obrazu dołączony 

jest ruch, staram się to praktykować, 

sama albo z uczniami, wprowadzając taki 

eksperyment do swoich zajęć. Chcę iść 

w tym kierunku – łączyć obraz z panto-

mimą, tańcem, generalnie z akcją ciała 

pod wpływem dźwięku. Bardzo ważna 

jest dla mnie twórczość Piny Bausch 

i Jiri Kyliana. Moim wielkim autorytetem 

i nauczycielem jest Mikołaj Wiepriew, 

założyciel Teatru Nikoli w Krakowie.  

To właśnie jemu zawdzięczam wszczepie-

nie mi ogromnej miłości do przekazywa-

nia emocji poprzez ruch.

Lubię też patrzeć na świat oczami 

dziecka, ale okoliczności pozwalają mi na 

to zbyt rzadko, strasznie tego żałuję. Uczę 

się od dzieci, z którymi prowadzę zajęcia 

kreatywne, jak to jest widzieć świat czysty 

i nieskażony... Tak naprawdę to one są 

moimi nauczycielami, a nie odwrotnie. 

Jeśli nie ma w pobliżu małych odkrywców, 

to prowadzi mnie do tego świata Jean 

Dubuffet, Joan Miró, Maria Prymaczen-

ko czy Maria Wnęk... Wszyscy wielcy 

malarze, którzy potrafili w sobie to dziecko 

odnaleźć albo nigdy go nie utracili.

JEST PANI MŁODA, TO SĄ WCIĄŻ POSZUKIWANIA 
CZY JUŻ SIĘ PANI W SZTUCE „USTATKOWAŁA”?
Artysta szuka całe życie. Ja osobiście próbuję 

wszystkiego, zarówno technik „dozwolo-

nych”, jak i „niedozwolonych”. Dzisiaj wy-

korzystuję tradycyjne oleje, pastele, akryle 

i węgiel, a jutro mogą się znaleźć w pracowni 

przeróżne oleisto-mydlane mieszanki, wtedy 

próbuję je łączyć na płótnie różnymi ładun-

kami wybuchowymi: acetonem, terpentyną, 

benzyną, dosłownie tym, co wpadnie mi 

w ręce. Wszystko to nakładam na przeróżne 

podłoża, od zwyczajnych gruntowanych płó-

cien po naturale tkaniny, drewno czy karton. 

Podpalam, tnę, niszczę, drapię. Generalnie 

nie zazdroszczę moim podobraziom ekspe-

rymentalnym. Ostatnio dużo obcuję z wodą 

i opartymi na niej farbami. Tusz, sepia tinta, 

gwasz, tempera... Próbuję okiełznać żywioł, 

jakim jest woda. Rozlewająca i powiększająca 

się na papierze plama żyje swoim życiem 

i pracuje w swoim trybie. Moim zadaniem 

UWAŻAM, ŻE NIE NALEŻY ROBIĆ Z WIDZA IDIOTY. TRZEBA 
DAĆ MU MOŻLIWOŚĆ SAMEMU UŁOŻYĆ I ZAKOŃCZYĆ 
HISTORIĘ, JAKA WIĄŻE SIĘ Z OGLĄDANĄ PRACĄ. 
WYPOWIEDZENIE WSZYSTKIEGO JEST RÓWNOZNACZNE 
Z POZBAWIENIEM PŁÓTNA TAJEMNICY. PRZEŁADOWANE 
INFORMACJĄ MA WYJAŁOWIONĄ DUSZĘ. 
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jest ją zrozumieć i nadać jej zaplanowany 

kształt, jednocześnie pozwalając jej na 

swobodne poruszanie się po powierzchni do 

momentu, kiedy wsiąknie woda i powstanie 

barwne ciało, które zatrzyma się w tym miej-

scu na zawsze. Po chwili biorę pióro i tuszem 

zaczynam zaznaczać kontury, wprowadzając 

dynamikę do prac. Nie lubię sztywnych, 

ułożonych obrazów. Muszą tętnić życiem 

i się „ruszać”.

I CO JEST POTEM?
Kiedy praca jest już skończona, to wiem, 

że coś się zmieniło. Zmieniło się wszystko 

wokół i ja sama się zmieniłam. Nic nie jest 

takie, jak przedtem i to są dla mnie bardzo 

ważne momenty.

JAK WIDZI PANI SWÓJ IDEALNY OBRAZ?
Marzę o tym, żeby opanować rysunek tak 

perfekcyjnie, by jednym ruchem stworzyć 

kompozycję pełną siły i ładunku. Energia 

w obrazie jest dla mnie niezwykle ważna. 

Kiedy obraz jest doskonale wykończony 

i już jest tak dobrze, że aż za dobrze, to na-

gle, w jednym zaledwie momencie, znika 

jego moc. Obraz perfekcyjny w formie sta-

je się pusty w środku. Sens jego istnienia 

zanika. Obraz umiera.

Uważam, że nie należy robić z widza idioty. 

Trzeba dać mu możliwość samemu ułożyć 

i zakończyć historię, jaka wiąże się z oglądaną 

pracą. Wypowiedzenie wszystkiego jest rów-

noznaczne z pozbawieniem płótna tajemnicy. 

Przeładowane informacją ma wyjałowioną 

duszę. Charles Bukowski powiedział, że in-

telektualiści w skomplikowany sposób opowia-

dają o rzeczach prostych, zaś artyści w prosty 

sposób wyrażają rzeczy skomplikowane. 

Intuicyjnie więc będę szukać swojej własnej 

formy, swojego sposobu wyrażania się. Nie 

muszą mnie i moich prac rozumieć wszyscy, 

ale jeśli znajdzie się ktoś, kto odczyta i wyczuje 

to, co zaszyfrowałam w obrazie, nieważne, czy 

świadomie, czy nie. W ten sposób będę miała 

powód, żeby kolejny raz być szczęśliwa. 

 IN ENGLISH

A PAINTING THAT MOVES

IT IS SAID THAT AN ARTIST’S CHARACTER CAN 
BE SEEN IN HIS OR HER ART. OLGA BUKOWSKA’S 
PAINTING IS LIKE A CHILD – FULL OF ENERGY, 
SPONTANEITY AND EMOTIONS.

WHY DO YOU PAINT?
This is a question, to which every artist has 

a different answer, everyone has their own 

“why”. An artist, just like any other person, 

is free and chooses their own form of ex-

pression. One paints because he has specified 

plans for the future piece of art, knows how 

it will look like and what kind of impression 

it will make on art connoisseurs. Yet another 

doesn’t have anything except an imperative 

need to paint, carve, make, create something 

here and now. It can be compared to singing, 

we sometimes feel like singing at the top of 

our lungs, don’t we? Or scream. An artist who 

has received a certain amount of inspiration, 

must utilize it at once, otherwise he feels 

like he’s going to explode. He’s not interested 

in who’ll become the ultimate recipient of 

his art, but in giving vent to his emotions, 

in the possibility to express himself in this 

particular moment. And I am no stranger 

to this feeling – I create under the influence 

of emotions and feelings that posses me at 

a given moment. It is they that spirit me away 

into unknown, unfathomable places.

WHAT INSPIRES YOU?
Literally everything – be it small or big. 

It can be a sound, a fragrance, words that 

I heard somewhere by accident or that were 

spoken directly to me. It can be a look into 

another person’s eyes. And last but not least 
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– nature. Feelings or thoughts of a person 

who is close to me can be a source of inspi-

ration as well. In a word, everything which 

fills us with joy or sadness.

IS THERE ANYTHING IN YOUR LIFE THAT HELPS 
YOU PAINT?
I was brought up, surrounded by music, 

I graduated from two music schools of 

different profiles and a school of panto-

mime, and for this reason, sound is much 

more than just a sound to me. It is my link 

with the world – the invisible world, the 

one which has yet to come into existence, 

the one which will appear only after some 

time – on a canvas. For me, music, chiefly 

baroque, is an absolutely basic element in 

creating a painting, it’s the beginning of an 

adventure. To get to my atelier, you need 

to go through a room with a piano. Before 

I start painting, I must scream out all my 

feelings and practice pantomime, so in fact, 

do two completely opposite things. Then 

I play Bach, and this is when I squeeze the 

paints out onto the palette. Ultimately, no 

one knows – and me neither – how the 

process will end, how the music will affect 

it. This is always shrouded in a mystery. 

I love when there’s some movement 

to the painting. I try to practice it, alone 

or with my students, introducing such 

experiments during classes. I want to go 

in this direction – combine painting with 

pantomime, dance, with body move-

ment influenced by sound in general. 

Works of Pina Bausch and Ji í Kylián are 

particularly important for me. My great 

authority and mentor is Mikołaj Wie-

priew, the founder of Teatr Nikoli (Eng.: 

Nikola Theatre) in Cracow. It is him to 

whom I owe my deep love for expressing 

emotions through movement. I also like 

to look at the world through the eyes of 

a child, but, regrettably, the circumstanc-

es do not allow me to do it very often. 

I learn from children, with whom I have 

creative classes, how it is like to perceive 

the world as pure and uncontaminated… 

The truth is, they are my teachers, and 

not the other way around. And if there 

are no young discoverers around, I enter 

this world with the help of Jean Dubuffet, 

Joan Miró, Maria Prymaczenko or Maria 

Wnęk… All great painters, who could find 

a child within themselves, or had never 

lost it in the first place.

YOU ARE YOUNG. ARE YOU STILL IN THE PHASE OF 
SEARCHING AND EXPERIMENTING, OR HAVE YOU 
ALREADY “HAD YOUR FLING” WITH YOUR ART?
An artist is searching his entire life. 

Personally, I try everything, both the “al-

lowed” techniques, and those “forbidden” 

ones. One day I may use traditional oils, 

pastels, acrylic paints and coal, and the 

next day my atelier may be covered with 

various oily and soapy concoctions which 

I try to mix on the canvas with different 

explosives: acetone, turpentine, petrol, 

with literally everything that falls into 

my hands. I put it all on various supports, 

from the ordinary canvas to natural 

fabrics, wood or cardboard. I set it on fire, 

GUST TASTE
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cut, destroy, scratch. Generally speaking, 

I feel really sorry for my experimental 

supports. Recently, I’ve been using a lot of 

water and paints that are based on it. Ink, 

sepia tint, gouache, distemper paint… I try 

to harness this element. A water stain, 

spilling and spreading on the paper lives 

its own life and works at its own pace. 

My task is to understand it and shape it 

as planned, at the same time letting it 

move freely until the water sinks in and 

a colorful body appears – a body that will 

stay in this place forever. After a while, 

I take a pen and I start to ink contours, 

introducing dynamics to my works. I don’t 

like stiff, composed paintings. They have 

to pulse with life and “move”.

AND WHAT HAPPENS THEN?
When the work is finished, I know that 

something has changed. Everything around 

me has changed, and I have changed too. 

Nothing’s like before and those are very 

special moments for me.

HOW DO YOU IMAGINE YOUR PERFECT PAINTING?
It is my dream to master drawing so 

perfectly that I would be able to create 

a composition full of power and energy in 

a single swipe of my hand. Energy in the 

painting is extremely important to me. 

When the painting is perfectly done and 

it’s so good that it’s too good, suddenly, in 

this one infinitesimal moment of a heart-

beat, its entire power vanishes. A paint-

ing which has a perfect form, becomes 

empty inside. Its raison d’être disappears. 

The painting dies.

I think that you shouldn’t treat your 

viewers as fools. You need to give them 

possibility to finish the story presented by 

the work on their own. Saying everything 

that is to be said is tantamount to depriv-

ing the canvas of its mystery. Overloaded 

with information, it has a barren soul. 

Charles Bukowski said that intellectuals 

talk about simple things in a complicat-

ed manner, and artists express complex 

things in a simple way. I will search for 

my own form, my own way of expression, 

intuitively. I don’t have to be understood 

by everyone, and neither do my paintings, 

but if there’s someone who can read and 

feel what I enciphered into them – be it 

consciously or not – I will have yet another 

reason to be happy once again. 



POLSKI MAG-
SKANDALISTA

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

FOT. DOROTA CZOCH
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 TEKST: ANDRZEJ SARAMONOWICZ       ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE

ZBIGNIEW ŁAGOSZ
„PUNAR BHAVA. CZESŁAW CZYŃSKI I ALEISTER 
CROWLEY W ŚWIETLE XX-WIECZNEJ TRADYCJI 
EZOTERYCZNEJ”
WYD. BLACK ANTLERS, GDYNIA-KRAKÓW 2016
Czesław Czyński to postać niezwykła. Niegdyś niezwykle po-

pularny w Polsce mag, ezoteryk, hipnotyzer i mason, używający 

magicznego imienia Punar Bhava (w sanskrycie: „dusza dążąca 

do wyzwolenia”) dziś jest postacią niemal już całkiem zapo-

mnianą. Był Czyński intelektualistą i erudytą pierwszej wody, 

najbardziej jednak – z dzisiejszego punktu widzenia – pasuje go 

niego określenie: skandalista. Przywołajmy dwa wydarzenia: 

1. 8 września 1894 roku w Hotelu Europejskim w Monachium 

baronówna Jadwiga von Zeidlitz, dziedziczka potężnego majątku 

i kuzynka cesarza Niemiec Wilhelma II bierze ślub ze swoim le-

karzem, który leczy ją z „szumu w uszach, migren i wzdęć”. Tym 

lekarzem jest Czesław Czyński właśnie, a okoliczności wydarze-

nia wydają się zgoła osobliwe: pan młody jest ciągle żonaty z inną 

kobietą, ma malutkie dziecko z kolejną, ślubu udziela fałszywy 

pastor Wertheman (którym okazuje się przyjaciel Czyńskiego, 

niejaki Wartalski), a panna młoda zostaje ponoć poślubiona po 

uprzednim poddaniu jej wielomiesięcznej hipnozie.

2. W 1924 roku ma miejsce w Warszawie fala samobójstw. 

Policja przy denatach odnajduje karteczki z hebrajską literą „Szin” 

i inskrypcją „z rozkazu Szatana”. Tropy prowadzą do okulty-

stycznego zakonu Ordo Albi Orientis (Zakon Białego Wschodu), 

którego Czyński jest założycielem. Zakon ten – na podobieństwo 

zakonu O.T.O najsłynniejszego satanisty XX stulecia Aleistera 

Crowleya – ma się ponoć zajmować magią seksualną. 

Jaki był Czyński naprawdę? Czy istotnie można go wiązać 

w Crowleyem? W jaki sposób? – wszystko w książce niestrudzo-

nego badacza polskiego okultyzmu Zbigniewa Łagosza. 

 IN ENGLISH

PUNAR BHAVA. CZESŁAW CZYŃSKI  
AND ALEISTER CROWLEY IN THE LIGHT  
OF THE 20TH-CENTURY ESOTERIC TRADITION
BY ZBIGNIEW ŁAGOSZ
PUBLISHED BY BLACK ANTLERS, GDYNIA-KRAKÓW 2016

Czesław Czyński was an unusual figure. Once a very popular 

magician, occultist, hypnotist and Freemason going by the magic 

name of Punar Bhava (Sanskrit for “a soul in pursue of liberation”), 

he is today an almost completely forgotten figure. Czyński was 

a first-rate intellectual and erudite, but – from today’s perspective – 

he should be rather called a scandal. Let us recall two events:

1. On 8 September 1894 in the European Hotel in Munich, Hed-

wig Von Zedlitz, a baron’s daughter, heiress to a large fortune and 

a cousin of German Emperor Wilhelm II, marries her doctor, who 

treats her for “buzzing in her ears, migraines and flatulence”. 

That doctor was Czesław Czyński himself, and the circumstances 

of the event seem somewhat peculiar: the groom is still married 

to a different woman, has a small child with yet another one, the 

wedding is presided over by fake pastor Wertheman (who turns 

out to be Czyński’s friend), and the bride allegedly takes the wed-

ding vows after she had been under many months of hypnosis.

2. A wave of suicides takes place in Warsaw in 1924. The police 

find pieces of paper with the Hebrew letter Shin and an inscrip-

tion “on the orders of the Satan” with the deceased. The trail 

leads to an occult order called Ordo Albi Orientis (Order of the 

White East), established by Czyński. The order, following O.T.O. 

founded by Aleister Crowley, the most famous occultist of the 

20th century, was supposed to practise sexual magic.

What was really Czyński like? Can he be indeed associated with 

Crowley? If yes, how? Everything in a book written by Zbigniew 

Łagosz, an indefatigable researcher into Polish occultism. 

RECENZJE REVIEWS CZYTANIE WEDŁUG SARAMONOWICZA
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the future that is bright and perfect. That’s 

what the airport is like after its reconstruc-

tion in 2012! If you don’t feel like travelling 

to Paris because you don’t like the French, 

the Seine, the Louvre or niche perfume, visit 

the airport at least in transit. It’s worth it.

As far as I’m concerned, I love Paris! I feel 

at home here. In the morning, when I wake 

up in a tiny hotel in the Marais and see the 

sun shining, the only thing I’d like to do is to 

sit in a cafe downstairs, where woven chairs 

and round tables are traditionally situated 

straight on the pavement. And watch Paris-

ians pass me by over my coffee with milk 

and a croissant with orange jam. That’s it, 

nothing else! Then I get on the metro, whose 

smell I love as it reminds me of the combina-

tion of the aroma of fresh newspapers and 

car tyres burnt from braking, and go to the 

Musée de Cluny to meet a certain woman.

It’s a Medieval museum with small 

rooms, colourful stained-glass windows, 

handwritten and beautifully illustrated 

volumes, Madonna sculptures and chain 

armours. But it is a certain lady that is 

the most important for me. A slim, long-

haired blonde with bleary eyes filled with 

challenge. I visit her every time I’m in Paris. 

I have the impression that she is always 

longing and waiting for me and, when 

I come, whispers to my year with that mar-

vellous French “rrrr”, “GEORGE!”.

We meet in a round, dimly lit room. The 

moment I enter the place, I feel stupefied 

by her charm, I feel observed, I feel how 

flowers and grass are growing around me. 

And in them I see a lion, a rabbit, a monkey, 

an eagle, a unicorn... Ok, I’m not crazy! Of 

course, I mean five Medieval The Lady and 

the Unicorn tapestries exhibited in Cluny. 

This is where I’ve arranged to meet a real, 

flesh and blood woman, but this time I’ve 

chosen a black-haired one for a change. 

She resembles Sophie Marceau a bit. Or 

perhaps it was her? Hmm, anyway, I spent 

a charming afternoon. And because she is 

a lady too, I can’t present any details of our 

meeting. And besides, as you know, I have 

to catch my plane! 

Paris – Roissy – Charles de Gaulle. 

Botanika, sztuka, nowoczesność. 

Taki jak to lotnisko, właśnie taki 

chciałbym być. Boskie ciało, silne, 

sprężyste, elastyczne odżywione tlenem 

i zielonymi warzywami. Ciało pantery 

gotowej do skoku. Umysł pełen harmonii 

i myśli o pięknie, wybierający rozwiązania 

funkcjonalne i genialnie proste. Człowiek 

przyszłości, jak z filmów o przyszłości, 

która jest jasna i doskonała. Takie jest to 

lotnisko po przebudowie w 2012 roku! Jeśli 

nie macie ochoty na podróż do Paryża, bo 

nie lubicie Francuzów, Sekwany, Luwru 

i niszowych perfum, odwiedźcie to lotnisko 

choćby na chwilę tranzytem. Warto. 

Jeśli chodzi o mnie to kocham Paryż! 

Czuję się tu jak w domu. Rano, kiedy budzę 

się w maleńkim hoteliku na Marais i akurat 

świeci słońce, jedyne na co mogę mieć 

ochotę, to zasiąść w kafejce na dole, której 

plecione krzesła i owalne stoliki ustawiono 

tradycyjnie wprost na trotuarze. I przy 

mojej kawie z mlekiem i croissant z dżemem 

z pomarańczy patrzeć na przechodzących 

paryżan. Tak, tylko tyle! Potem wsiadam 

do metra, którego zapach uwielbiam, bo 

przypomina mi mieszankę woni świeżej 

gazety i spalonych od hamowania opon 

samochodowych, i jadę do Muzeum Cluny, 

żeby spotkać się z pewną panią. 

To średniowieczne muzeum z ma-

leńkimi salami, kolorowymi witrażami, 

ręcznie pisanymi i cudownie ilustrowany-

mi księgami, rzeźbami madonn i kolczu-

gami rycerzy. Ale najważniejsza jest dla 

mnie pewna dama. Szczupła, długowłosa 

blondynka o zamglonym spojrzeniu peł-

nym wyzwania. Za każdym razem, kiedy 

jestem w Paryżu, odwiedzam ją. Mam 

wrażenie, że zawsze czeka stęskniona 

i tak słodko szepcze mi do ucha z tym 

cudnym francuskim „rrrr…” – GEORGE! 

Spotykamy się w okrągłej sali o przytłu-

mionym świetle. Kiedy tylko tam wchodzę, 

czuję się odurzony jej czarem, czuję się ob-

serwowany, czuję jak wokół rosną kwiaty 

i trawy. Widzę w nich lwa, króliki, małpę, 

orła i jednorożca… No dobra, nie odbiło mi! 

Chodzi oczywiście o wystawione w Cluny 

pięć średniowiecznych gobelinów: „Dama 

z jednorożcem”. Tam właśnie umówiłem się 

z prawdziwą kobietą, z krwi i kości, jak to 

się mówi, ale brunetką dla odmiany. Taka 

trochę Sophie Marceau. A może to była 

ona? Hm, w każdym razie udało nam się 

spędzić urocze popołudnie. A ze względu 

na to, że i ona jest damą, nie mogę ujawnić 

szczegółów owego spotkania. A poza tym, 

wiadomo: muszę LECIE !  

 IN ENGLISH

MY NAME IS GEORGE. CHAPTER 3

Paris – Roissy – Charles de Gaulle. Botany, 

art, modernity. Just like this airport, I want 

to be just like that. A divine, strong, nimble 

and elastic body nourished with oxygen 

and green vegetables. The body of a leopard 

ready to jump. A mind full of harmony and 

thoughts about beauty, always choosing 

functional and brilliantly simple solutions. 

A man of the future, like from films about 

GEORGE
KATARZYNA WARNKE

Aktorka, dramaturg, reżyserka. Ukończyła 
krakowską PWST, została zaangażowana do 
Teatru Starego w Krakowie, później dołączyła 
do zespołu TR Warszawa. Pracowała z Lupą, 
Jarzyną, Borczuchem, Klatą, Korczakowską. 
Wyreżyserowała swój tekst „Uwodziciel” 
w Teatrze Nowym K. Warlikowskiego.
Publikuje swoje teksty w „Zwykłym Życiu”  
i „K Mag-u”. Na premierę czeka jej debiut kino-

wy „W spirali” w reż. K. Aksinowicza. 

FOT. MONIKA SZAŁEK

MAM NA IMIĘ
ODC 3
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 KOMBINEZON OVERALL: MODLISHKA
MARYNARKA JACKET: ZARA
KAPELUSZ HAT: MAISON MICHEL
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 MARYNARKA JACKET: JACOB BIRGE VISION
KOSZULA SHIRT: JACOB BIRGE VISION
BIZUTERIA JEWELLERY: DITTA ZIMMERMANN





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

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

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

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

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

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

IMPLANTY BEZ TAJEMNIC

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

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

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

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała

JOLANTA CZUMA

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

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

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

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

przed przed / uformowana śluzówka 

po / korony cyrkonowepo / cyrkonowa korona na implancie
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Kórych już zabrakło! Oficjalnie po-

twierdzamy – pakiety cieszyły się tak 

wielką popularnością, że na półtora 

miesiąca przed startem w naszym 

magazynie zostało 0 (słownie: zero) sztuk. 

To świadczy o tym, jak wielkim zaintereso-

waniem cieszy się tegoroczny wyścig.

NOWE – BARDZIEJ ATRAKCYJNE
Pierwsza edycja nocnego biegu po pasie 

w Jasionce była niezwykle ciekawa. W tym 

roku będzie równie dobrze, a może nawet 

lepiej – organizatorzy SKYWAYRUN wpro-

wadzili bowiem kilka zmian, które ułatwiły 

uczestnikom przejście przez niezbędne 

formalności, a także sprawiły, że impreza 

zapowiada się jeszcze bardziej atrakcyjnie 

niż przed rokiem.

Ułatwienia uczestnicy napotykają już na 

początku – przy rejestracji wprowadzono 

opcję DotPay, czyli możliwość dokonania 

płatności przez internet. Jest to szybki, 

sprawny i bardzo łatwy sposób na uregu-

lowanie należności niezbędnej do wzięcia 

udziału w wyścigu.

Pojawiła się także dodatkowa opcja 

„przekazania udziału” komuś innemu. Jeżeli 

z jakiegoś powodu ktoś, kto chciałby wziąć 

udział w nocnym biegu i zapisał się już na 

listę uczestników, nie będzie mógł wziąć 

W NOCY Z 16 NA 17 KWIETNIA NA LOTNISKU W JASIONCE ODBĘDZIE 
SIĘ DRUGA EDYCJA SKYWAYRUN – NOCNEGO BIEGU PO PASIE 
STARTOWYM. SPECJALNIE DLA UCZESTNIKÓW ORGANIZATORZY 
PRZYGOTOWALI PAKIETY STARTOWE...

 ŹRÓDŁO: PORT LOTNICZY „RZESZÓW-JASIONKA” 

KWIECIEŃ POD
ZNAKIEM ZDROWIA

w nim udziału, może w takim wypadku 

przepisać swój pakiet i opłatę startową na 

inną, wolną osobę. Jest to znakomite rozwią-

zanie dla tych, których plany pokrzyżowały 

nieprzewidziane okoliczności.

Kolejną nowością będzie możliwość za-

kupu gadżetów SKYWAYRUN bezpośrednio 

na terminalu, a także „odświeżone” pakiety 

startowe. W tym roku koszulki również będą 

miały intensywny kolor, tym razem poma-

rańczowy. Nowy wzór będą miały także 

medale, wykonane w technologii 3D, z logo 

rzeszowskiego lotniska oraz, oczywiście, 

SKYWAYRUN. Oprócz statuetek wszystkie 

miejsca medalowe będą wyróżnione dodat-

kowymi nagrodami. Jakimi? Dowiecie się po 

wyścigu! Jedna z prawie tysiąca osób otrzy-

ma wyróżnienie. Książka „Pasja biegania” po-

leci do tego uczestnika, który przekroczy linię 

mety jako... ostatni. Jak mówią organizatorzy, 

będzie to nagroda za „samozaparcie i dążenie 

do celu, bo przecież nie od razu można być na 

mecie pierwszym”.

...



BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM!
Na koniec – biorąc udział w SKYWAYRUN, 

należy wziąć pod uwagę niezwykle coś 

niezwykle ważną kwestię, a mianowicie – 

bezpieczeństwo.

Szanowni Biegacze, pamiętajcie – 

wszelkie lotniskowe procedury, których 

bezwarunkowo musicie się podporząd-

kować, istnieją dla zabezpieczenia Was 

i innych osób. Trzymając się ich, będziecie 

mogli zakończyć swój kolejny bieg sukce-

sem, niezależnie od tego, czy znajdziecie 

się na podium, czy przybiegniecie na metę 

w końcówce wyścigu.

A zatem – do zobaczenia już 16 kwietnia 

w Porcie Lotniczym „Rzeszów-Jasionka”! 

 IN ENGLISH

HEALTHY APRIL
THE SECOND EDITION OF SKYWAYRUN, 
A NIGHT RUN ALONG THE RUNAWAY AT 
JASIONKA AIRPORT, WILL TAKE PLACE AT 
NIGHT OF 16 TO 17 APRIL. THE ORGANISERS 
HAVE PREPARED STARTING PACKAGES FOR 
ALL PARTICIPANTS... 
but all of them have already been sold! 

We officially confirm that the packages 

enjoyed such great popularity that our 

magazine featured 0 (in words: zero) 

packages one and a half month before the 

event. It proves that this year’s SKYWAY-

RUN attracts strong interest. 

NEW AND MORE ATTRACTIVE
The first edition of the night run along the 

runway in Jasionka was very interesting. It 

will be equally good or even better this year 

because the organisers of SKYWAYRUN 

have introduced several changes that helped 

the participants to complete all necessary 

formalities and made the event promise to 

be even more attractive than a year ago.

The facilitated procedures can be felt 

already at the beginning: DotPay was 

introduced to the registration process, 

thanks to which one can make their 

payment online. It is a quick, efficient and 

very easy way to pay the amount neces-

sary to take part in the run.

There is also an additional option of 

“participation transfer” to someone else. 

If for any reason someone who wanted 

to participate in the night run and en-

rolled for it cannot actually take part in 

the run, they can hand over their pack-

age and the starting fee to someone else. 

It is a perfect solution for those whose 

plans were frustrated by unforeseen 

circumstances.

Another novelty consists in a chance 

to buy SKYWAYRUN gadgets directly at 

the terminal, including “refreshed” start-

ing packages. This year, T-shirts are of 

an intense colour too, only this time they 

are orange. The medals will look differ-

ent as well. Made using the 3D technolo-

gy, they include the logos of the Rzeszow 

Airport and, of course, SKYWAYRUN. 

Apart from statuettes, all medal-winning 

positions will receive additional prizes. 

What exactly? You will see after the run! 

One out of almost a thousand people 

will receive an honourable mention. The 

book Pasja biegania will be awarded to 

the participant who is the... last to cross 

the finishing line. As the organisers say, 

it will be an award for “perseverance and 

determination to pursue the defined goal 

as one cannot be the first on the finish-

ing line right away.”

MOST OF ALL: SAFETY!
Finally, those who take part in SKYWAY-

RUN should bear in mind a very important 

issue, namely safety.

Dear Runners, remember that all air-

port procedures you need to follow exist to 

protect you and other people. Adopt them 

and you will be able to successfully finish 

your run, regardless of whether you stand 

on the podium or find yourselves among 

the last to reach the finishing line.

See you on 16 April at the Rzeszow-Ja-

sionka Airport! 

PORT LOTNICZY AIRPORT 
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DZIEŃ DAWCY SZPIKU 
W JASIONCE

USTALILIŚMY JUŻ, ŻE W ZDROWYM CIELE – ZDROWY DUCH. 
DLACZEGO PRZY OKAZJI BIEGU SKYWAYRUN NIE URATOWAĆ 
KOMUŚ ŻYCIA?

PORT LOTNICZY AIRPORT 

Poland at the airport in Rzeszów on the 

day of the race, 16 April, between 4 and 

12 pm, and undergo a quick and easy 

registration procedure. What next? You 

will learn that at the desk.

Unfortunately, not everyone can 

become a marrow donor. There are many 

contraindications that exclude a certain 

group of people from this possibility (their 

list can be found on www.dkms.pl). But 

such people can choose from among other 

forms of support, each of which means 

a lot. They can help to organise a cam-

paign by DKMS at a given place and time 

or become a long-term or a short-term 

volunteer. Each, even the smallest form 

of support is of great importance.

Help those who suffer together with 

the Rzeszow-Jasionka Airport and the 

editorial staff of AirGo! 

M iejsce, czas i okazja będą ku temu 

idealne. W dniu wyścigu – 16 

kwietnia – od 16:00 do 24:00 

wystarczy zgłosić się do punktu 

Bazy Dawców Komórek Macierzystych 

DKMS Polska na rzeszowskim lotnisku 

i poddać się szybkiej, łatwej procedurze 

rejestracji. Co dalej? Tego można dowie-

dzieć się już na miejscu.

Niestety, dawcą szpiku nie może być 

każdy. Istnieje wiele przeciwwskazań zdro-

wotnych, które wykluczają z tego grona 

pewną grupę osób (ich spis można znaleźć 

na stronie www.dkms.pl). Mają one jednak 

do wyboru inne formy pomocy, z których 

każda wiele znaczy. Można pomóc w or-

ganizacji akcji DKMS-u w miejscu i czasie, 

a także długo- czy krótkoterminowy wo-

lontariat. Każda, nawet najmniejsza pomoc 

ma ogromną wartość.

Pomóżcie chorym razem z Portem 

Lotniczym „Rzeszów-Jasionka” i redakcją 

magazynu AirGo! 

 IN ENGLISH

MARROW DONOR DAY IN JASIONKA

AS WE HAVE ALREADY ESTABLISHED: 
A HEALTHY MIND IN A HEALTHY BODY. WHY NOT 
SAVE SOMEONE’S LIFE APART FROM TAKING 
PART IN SKYWAYRUN?

The place, time and occasion are perfect 

for that. You just have to report to the 

desk of the Stem Cell Donor Centre DKMS FO
T.
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KORFU – KRÓLOWA 
JOŃSKICH WYSP, CZ. I

Dzisiejsze Korfu, niegdyś nazywane 

Kerfyrą, wciąż stoi starożytnością. 

W żadnym wypadku nie mamy tu 

na myśli zacofania, chodzi nam o to, 

co oferuje. Oto część pierwsza praktyczne-

go przewodnika po wyspie.

LOTNISKO
Ioannis Kapodistrias – port lotniczy, na 

którym już wkrótce będą lądować samoloty 

prosto ze stolicy Podkarpacia, jest jedynym 

na wyspie. Od stolicy Korfu – Kerkiry – 

dzieli je zaledwie 10 minut jazdy samocho-

dem. Informacji o tym, jak najlepiej dostać 

się w dowolne miejsce na wyspie, co warto 

zobaczyć, a gdzie można się zabawić, można 

zaczerpnąć już w hali przylotów, gdzie 

znajdują się siedziby biur podróży i punkt 

informacji turystycznej.

Samo lotnisko położone jest w typowym 

dla nadmorskich kurortów miejscu – nad 

lazurowymi wodami Morza Jońskiego.

TRANSPORT NA MIEJSCU
Turyści mają do wyboru kilka środków – od 

komunikacji publicznej po wypożyczenie 

samochodu czy skutera.

Bezpośrednio przy lotnisku znajduje 

się przystanek autobusowy firmy Blue 

Bus – numery 5 i 6 czekają na pasażerów 

przed budynkiem terminala. Kursują one 

nie tylko do Kerkiry – zahaczają o wiele 

ciekawych miejscowości rozsianych po całej 

wyspie. Swoją ofertę ma tam także prze-

woźnik Green Bus, który oferuje połączenia 

z południa na północ, a oprócz tego można 

dostać się również do Aten, Larisy czy Salo-

nik. Szczegóły ofert tego środka transportu 

można znaleźć w internecie.

Przed terminalem nie brakuje również 

taksówek, które – w zależności od życzenia 

klienta – zawiozą go praktycznie w każde 

miejsce. Postoje taxi rozsiane są także 

w większych miastach, a rezerwacji można 

dokonać online.

JUŻ 1 MAJA RUSZA NOWE POŁĄCZENIE Z PODRZESZOWSKIEGO 
LOTNISKA. RAZ W TYGODNIU, W NIEDZIELĘ, PASAŻEROWIE BĘDĄ 
MOGLI DOSTAĆ SIĘ BEZPOŚREDNIO NA WYSPĘ KORFU.

PORT LOTNICZY AIRPORT 

Jedziecie na dłużej? Wówczas najwygod-

niej jest wynająć auto. Na Korfu (także na 

lotnisku) dostępne są usługi największych 

międzynarodowych korporacji rent-a-car – 

AVIS, EUROPCAR, SIXT czy HERTZ. Szcze-

góły dotyczące wynajmu można oczywiście 

znaleźć na oficjalnych stronach interneto-

wych poszczególnych przewoźników.

Nietypową, ale bardzo ciekawą opcją jest 

wynajem CORFU TAXI TOURS. Greccy 

kierowcy świadczą usługi taksówkar-

sko-przewodnickie, oferując komfortowo 

wyposażone samochody i ogromną wiedzę, 

której w przewodnikach próżno szukać. 

Auto można zamówić online, wówczas wy-

biera się trasę, początek i koniec wycieczki, 

czas (od 3 do 6 godzin) i termin. Koszt takiej 

wycieczki jest inny w zależności od wybra-

nej opcji – za wynajem czteroosobowego 

auta opłata wynosi od 150 do 240 EUR, a za 

każdą dodatkową godzinę – 40 EUR.

Fajną propozycją dla globtroterów, miłośni-

ków swobody i indywidualistów są skutery. 

W tym przypadku warto wybierać najnowsze 

modele, z większą pojemnością silnika – im 

lepszy stan maszyny, tym mniej „awaryjna” 

podróż. Drogi na wyspie są wąskie i kręte, 

często z ostrymi podjazdami, więc takie roz-

wiązanie wydaje się bardzo praktyczne.
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NOCLEG
Wyspa, choć niepozorna ze względu 

na powierzchnię, ma do zaoferowania 

turystom około 15 tys. miejsc noclegowych. 

Można wybierać spośród licznych ofert – 

od prywatnych kwater, poprzez kempingi 

i pensjonaty, na hotelikach i pięciogwiazd-

kowych hotelach kończąc. 

 IN ENGLISH

CORFU – THE QUEEN OF THE IONIAN 
ISLANDS, PART 1

A NEW CONNECTION FROM THE RZESZOW 
AIRPORT WILL BE LAUNCHED ALREADY ON 1 
MAY. PASSENGERS WILL BE ABLE TO FLY DI-
RECTLY TO CORFU ONCE A WEEK, ON SUNDAY. 

Today’s Corfu, once known as Kerkyra, is 

still pervaded with antiquity. And by that 

we do not mean backwardness but what 

the island has to offer. Below is the first 

part of our practical guide to Corfu.

AIRPORT
The Ioannis Kapodistrias Airport, which 

will be soon visited by planes flying direct-

ly from the capital city of the Sub-Car-

pathian region, is the only airport on the 

island. It takes only a 10-minute drive from 

the capital of Corfu, Kerkyra, to reach the 

port. If you need information about how 

to reach any place on the island, what to 

see and where you can have some fun, 

you will find it already in the arrival hall: 

in travel agencies’ offices or in the tourist 

information centre.

The airport itself is located in a place 

typical of seaside holiday resorts: by the 

azure waters of the Ionian Sea.

MOVING AROUND THE ISLAND
Tourists can choose from among several 

means of transport: from public transport 

to car or motor scooter rental.

There is a Blue Bus stop right by the 

airport. Lines 5 and 6 await passengers in 

front of the terminal building. They not 

only run to Kerkyra but stop by at many in-

teresting towns scattered around the whole 

island. Green Bus also offers its services at 

the airport, including connections from the 

north to the south and transport to Athens, 

Larissa and Thessaloniki. Details of the 

carrier’s offer can be found online.

Moreover, there are many cabs standing 

in front of the airport, which – depending 

on the client’s request – will take him 

practically everywhere. Taxi stands are lo-

cated in all bigger cities too, and particular 

cabs can be booked online.

Are you planning a longer stay in Corfu? 

In such a case, the most comfortable solu-

tion will be to rent a car. The biggest inter-

national rent-a-car corporations offer their 

services on Corfu (including the airport): 

PORT LOTNICZY AIRPORT 

AVIS, EUROPCAR, SIXT or HERTZ. For 

rental details you can obviously visit the 

official websites of particular companies.

Another original but very interesting 

solution is to take CORFU TAXI TOURS. 

Greek drivers offer taxi and guide services 

with comfortably equipped cars and vast 

knowledge you will never find in guide 

books. A car can be booked online: you 

need to select the route, the beginning and 

end of the tour, its duration (from 3 to 6 

hours) and the date. Prices of such tours 

depend on the selected option and vary 

from EUR 150 to 240 for a four-passenger 

car. There is an extra fee of EUR 40 for 

each additional hour.

Motor scooters are a nice option for 

all globetrotters, freedom lovers and 

individualists. In this case, it is worth 

selecting the newest models with bigger 

engine capacity – the better the condition 

of the vehicle, the less problematic will 

be your journey. Roads on the island are 

narrow and winding, with often steep 

uphill sections, so such a solution seems 

very practical.

ACCOMMODATION
Even though inconspicuous because of 

its size, the island offers around 15,000 

accommodation places. The offer features 

many possibilities: from private lodgings 

through campsites and boarding houses to 

small pensions and five-star hotels. 
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Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

1...5.. 06:25 10:10 FR8224 738

Bristol | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

1...5.. 10:35 12:25 FR8225 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4.6. 17:55 21:35 FR7622 738

East MIdlands | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4.6. 22:00 23:45 FR7623 738

Informacje zawarte w tym rozkładzie przedstawiają stan na 05.04.2016 r. Godziny przylotów i odlotów mogą ulec zmianie. 
Prosimy o sprawdzenie przed planowaną podróżą aktualnych informacji u przedstawicieli linii lotniczych w celu potwierdzenia 
aktualności godzin lotów. / Information included in the schedule presents data from 04.02.2016 Time of arrivals and departure 
may be changed. Before the flight, please contact a representative of the airlines to confirm current time of flights. 

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4.6. 17:20 21:35 FR862 738

Dublin | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4.6. 22:00 00:05 FR863 738

Londyn Luton | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4... 17:00 20:35 FR3472 738

.....6. 18:00 21:35 FR3472 738

Londyn Luton | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

.2.4... 21:00 22:35 FR3473 738

.....6. 22:00 23:35 FR3473 738

Oslo Rygge | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

..3.... 13:55 16:00 FR3121 738

.....6. 17:15 19:20 FR3121 738

Oslo Rygge | Ryanair

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

..3.... 16:25 18:30 FR3122 738

.....6. 19:45 21:50 FR3122 738

Londyn Stansted | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

......7 06:30 10:05 FR2134 738

..3.... 07:05 10:40 FR2134 738

.2.4.6. 11:20 14:55 FR2136 738

1.3.5.7 18:00 21:35 FR2136 738

Londyn Stansted | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

......7  10:30 12:05 FR2135 738

..3.... 11:05 12:40 FR2135 738

.2.4.6. 15:20 16:55 FR2137 738

1.3.5.7 22:00 23:35 FR2137 738

Warszawa / Warsaw | PLL LOT

DNI TYGODNIA
week days

PRZYLOT 
arrival

ODLOT
departure

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

1234567 07:30 08:25 LO3805
DH4/E170/

E195

1234567 13:35 14:30 LO3801
E175/E195/
B737-400

.2....1 (Brak 06.04.2016) 16:35 17:30 LO3807
DH4/E170/

E175

1234567 22:40 23:35 LOT3807 DH4

Warszawa / Warsaw | PLL LOT

DNI TYGODNIA
week days

PRZYLOT 
arrival

ODLOT
departure

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

123456. 05:55 06:45 LO3804
DH4/E170/

E175

1234567 08:55 09:45 LO3806 DH4/E170

1234567 15:00 15:50 LO3802
E175/E195/
B737-400

1234567 (Brak 06.04.2016) 18:00 18:50 LO3808
DH4/E170/

E175

Manchester | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

..3.... 06:10 09:55 FR3202 738

......7 06:25 10:10 FR3202 738

Manchester | Ryanair 

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

..3..... 10:20 12:10 FR3203 738

......7 10:35 12:25 FR3203 738

Monachium | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

1234567 10:50 12:25 LH1618 CR9

Monachium | Lufthansa

DNI TYGODNIA
week days

ODLOT
departure

PRZYLOT
arrival

NR REJSU  
flight number

TYP 
SAMOLOTU 
aircraft type

1234567 13:00 14:35 LH1619 CR99

ROZKŁAD LOTÓW

PORT LOTNICZY AIRPORT 


























