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RAFAŁ
BRYNDAL

GRZEGORZ
KAPLA

WOJCIECH
ZAWIOŁA

MAGDALENA
JUSZCZYK

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

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

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

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

ENGLISH He lives by writing. And

ENGLISH He’s a reporter working

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

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

ENGLISH A journalist, worked at Polish

DOROTA
LANDOWSKA

JAKUB
MILSZEWSKI

RAFAŁ
RUTKOWSKI

MONIKA
SZAŁEK

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

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

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

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

ENGLISH He grumbles, corrects,

ENGLISH An actor and the Artistic

ENGLISH A satirist, lyricist (Kobranoc-

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

ENGLISH A daughter, mother, sister

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

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

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

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

ENGLISH A photographer and artist

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

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

TOMASZ
SOBIERAJSKI

JAKUB
FIREWICZ

WOJTEK
KALARUS

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

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

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

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

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

ENGLISH A sociologist by profes-

ENGLISH an actor of a ‘still’ young

ENGLISH A theatre, film and TV

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

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

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

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

SYLWIA
GUTOWSKA

ALEKSANDRA
BUDKA

EDYTA
BARTKIEWICZ

ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

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

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

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

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

ENGLISH She talks, writes and ed-

ENGLISH Her dream was to listen to

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

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

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

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

writer, playwright and journalist. The
author of the biggest Polish comedy
hits of the 21st century. In 2015, Saramonowicz published his bestseller
book entitled Chłopcy (Boys).
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W Ż YC I U R O B I Ę TA K , JA K C Z UJ Ę

W ŻYCIU
ROBIĘ
TAK, JAK
CZUJĘ
JAKO STUDENT SZKOŁY TEATRALNEJ, GRAJĄC TROFIMOWA W „WIŚNIOWYM SADZIE”, MÓWIŁ: „CAŁA ROSJA JEST
NASZYM SADEM”. TEN OPTYMIZM BOHATERA CZECHOWA
W NIEOGRANICZONĄ MOC MOŻLIWOŚCI MARCIN BOSAK –
CZŁOWIEK Z PIĘKNĄ DUSZĄ I POSŁUCHEM DLA INTUICJI
– PRZENIÓS Ł NA SWOJE ZAWODOWE ŻYCIE. NIE BOI SIĘ
WYZWAŃ, CIĘŻKIEJ PRACY, TRUDNYCH WYBORÓW I NADAL Z ŁASKAWĄ NADZIEJĄ PATRZY NA TO, CO PRZYNOSI
MU LOS. A TEN, PO ŚWIETNYCH KREACJACH W TEATRZE,
PODAROWAŁ MU OSTATNIO ZNAKOMITĄ ROLĘ W NOWYM
SERIALU „KRUK. SZEPTY SŁYCHAĆ PO ZMROKU”, ZREALIZOWANYM PRZEZ CANAL+.
TEKST Tomasz Sobierajski

ZDJĘCIA Tomasz Sagan

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY
NA ANYWHERE.PL

PIERWSZY ODCINEK SERIALOWEGO THRILLERA
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„Kruk. Szepty słychać po zmroku” na antenie CANAL+ już 18
marca. Obraz w reżyserii Macieja Pieprzycy został zrealizowany
w technologii 4K.

Mam tę przyjemność, że obserwuję Cię na scenie
od 15 lat, czyli od momentu Twoich dyplomów
w Akademii Teatralnej. Studiowałeś między innymi
z Karoliną Gruszką, Dominiką Kluźniak, Michałem
Pielą, Małgorzatą Sochą, Krzysztofem Ogłozą, Anną
Dereszowską, Andżeliką Piechowiak. Wasz rok był
wyjątkowy. Czy studiowanie z tak zdolnymi ludźmi,
wyrazistymi osobowościami daje energię na przyszłość?

ciągłego bycia w procesie na scenie, pracy na to, co jest, co
się dzieje. Paweł nauczył mnie też nieustannego domagania się czegoś od teatralnej przestrzeni. To wspaniała
lekcja, która została ze mną na zawsze.

My sami nie mieliśmy świadomości tego, że jesteśmy wyjątkowi. Choć rzeczywiście mówiło się, że nasz rocznik
jest wyjątkowy, zgrany, że mamy dużo fajnej energii. Ja
odczuwałem to jako dużą mobilizację do pracy. Współpraca
z tymi ludźmi dała mi energię do startu, tym bardziej, że ówczesny dyrektor Teatru Dramatycznego w Warszawie, Piotr
Cieślak, zaangażował do siebie sześcioro z nas. Dało nam to
poczucie pewności siebie, byliśmy dla siebie wsparciem.
Teatr Dramatyczny w tamtym czasie był znakomitą
sceną na mapie Polski.

To był czas, który wspominam z ogromną przyjemnością. Spotkaliśmy się z super przyjęciem ze strony
innych aktorów, co motywowało nas do tego, żeby dać
z siebie jeszcze więcej.
Tam też pracowałeś z Krystianem Lupą.

Spotkanie z Krystianem Lupą było już w momencie, kiedy
dyrektorem teatru był Paweł Miśkiewicz, który dawał mi
duże wsparcie. Dzięki niemu czułem, że to nie przypadek,
że jestem tam, gdzie jestem. Po jednej z premier Paweł podszedł do mnie i powiedział, że widział wszystkie moje dyplomy. Uświadomiłem sobie wtedy, że kilka lat wcześniej,
tuż po spektaklach, które graliśmy na Festiwalu Szkół
Teatralnych w Łodzi, podszedł do mnie ktoś, kto powiedział: „Dla mnie jesteś wygrany!”. Nie wiedziałem kto to
jest, bo nie orientowałem się wtedy jeszcze zbyt dobrze
w teatralnym świecie. A to był Paweł Miśkiewicz, który zasiadał w jury tego festiwalu.
Na którym dostałeś nagrodę, za rolę Judasza w sztuce
„Żegnaj, Judaszu” według Iredyńskiego.

To prawda. Ale ze strony Pawła spotkało mnie jeszcze wiele
nagród. Uwielbiam z nim pracować. To on nauczył mnie

W IEM, ŻE TA M J ESTEŚCIE
I STA R A M SIĘ, ŻEBYŚCIE
Z M IER ZA LI ZE M NĄ
W TEJ H ISTOR II.
J EST COŚ SZA LEN IE
PR Z YJ EM N EGO W TEJ
WSPÓL N EJ PODRÓŻ Y.

Lata spędzone w Teatrze Dramatycznym to czas,
w którym pracowałeś bardzo intensywnie również
w telewizji i w filmie. Patrząc na Ciebie, miało się
wrażenie, że bardzo uważnie obserwujesz to, co
dzieje się dokoła Ciebie, uczysz się. Kompletujesz
bagaż doświadczeń, z których będziesz mógł czerpać
w przyszłości. I po kilku latach grania w Teatrze
Dramatycznym postanowiłeś, że zrobisz sobie
spacer przez Plac Defilad i przeniesiesz się do teatru
naprzeciwko. Mowa tu o Teatrze Studio, który również
znajduje się w Pałacu Kultury i Nauki.

Tak wyszło.
I pierwszą rolą na tej scenie, którą zagrałeś, był
Podkolesin w „Ożenku” Gogola w reżyserii Iwana
Wyrypajewa. Ten spektakl był znakomity, wszyscy
graliście tam koncertowo. Niemniej to, co Ty zrobiłeś
z dość płasko napisaną rolą Podkolesina, przeszło
najśmielsze oczekiwania.

Miło, że tak mówisz.
Patrząc wtedy na Ciebie, zdałem sobie sprawę
z tego, że okres czeladnikowania spędzony w Teatrze
Dramatycznym się skończył, a rolą Podkolesina zdałeś
mistrzowski egzamin.

Nie oceniałbym tego w ten sposób. Na pewno praca
z Iwanem sprawiła, że przeniosłem się w inny wymiar,
zmieniłem moje myślenie o uprawianiu tego zawodu.
Od Pawła Miśkiewicza nauczyłeś się bycia jako aktor
w procesie, a czego nauczył Cię Iwan Wyrypajew?

Spotkanie z Iwanem to była rewolucja w myśleniu o teatrze
i uprawianiu tego zawodu. Będąc w teatrze już z założenia
jesteśmy w cytacie – aktorzy i widzowie. I robimy to świadomie. Iwan mówi, że nie gra się roli, tylko się ją pokazuje. Nie
buduje się postaci, tylko opowiada się o tym, jaka ona jest.
Jest to o tyle ciekawe, że zwalnia cię z odpowiedzialności
niesienia bagażu całej psychologii postaci. I, paradoksalnie,
jak go zrzucisz, to tym bardziej wytwarza się u widza iluzja,
że widzi, jak ten proces przebiega na scenie. Dzięki Iwanowi
miałem olbrzymią przyjemność w poznaniu czegoś zupełnie nowego, czegoś, czego w Polsce nikt mi jeszcze nie proponował. Totalnie mnie to uwiodło. Stwierdziłem, że chcę
sobie pozwolić na takie ryzyko, że najwyżej totalnie się na
tym wyłożę. I to jest ta olbrzymia przyjemność tego zawodu,
że czasami z totalnie nieoczekiwanego spotkania wychodzi
coś, co powoduje, że ludziom się to bardzo podoba.
Uświadomiłeś mi właśnie, że ta „filozofia”, ten sposób
myślenia o teatrze, który prezentuje Iwan Wyrypajew,
zasadza się na tym, że w tym całym procesie
niezwykle ważny jest widz. O czym czasami reżyserzy
i aktorzy zapominają.

W Ż YC I U R O B I Ę TA K , JA K C Z UJ Ę
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WSKOCZ Y ŁEM W TĘ
POSTAĆ DO ŚRODK A
OD R A Z U, BEZ
PSYCHOLOGIZOWA N I A,
NA K R ĘCA N I A SIĘ.
Tak, to jest ta umowa, ten cytat, o którym mówiłem.
Iwan uświadomił nam, że tradycja eksperymentu
Stanisławiskiego, w którym jest czwarta ściana, a aktorzy udają, że widza nie ma, jest bardzo krótka. Ma nie
więcej niż 100 lat. A wcześniej, przez całe stulecia teatr był
oparty na kontakcie z widzem. Ja – jako aktor – opowiadam
wam historię. Wiem, że tam jesteście i staram się, żebyście
zmierzali ze mną w tej historii. Jest coś szalenie przyjemnego w tej wspólnej podróży.
Zapewne brak tej czwartej ściany sprawił, że Twój
Podkolesin był tak dobry. W fizycznym rozedrganiu tej
postaci sprawiłeś, że widzowie byli z Tobą i to na nich
Podkolesin próbował zrzucić odpowiedzialność za decyzję
w sprawie ożenku. Część z nas chciała, żebyś uciekał,
a część niemalże siłą wpychała Cię w ramiona wybranki.

Super, że to tak zadziałało, bo to dla mnie był naprawdę
ważny moment. Myślę o nim jako przełomie w myśleniu
o wykonywaniu tego zawodu. To, czego nauczyłem się
w pracy z Iwanem, pomogło mi przy postaci, którą gram
w „Kruku”. Miałem tam bardzo trudne emocje do zagrania.
Przypomniało mi się, o czym mówił Iwan i jak przestrzegał przed psychologicznym, mozolnym budowaniem
postaci, które może być bardzo obciążające dla aktora jako
człowieka. I zaryzykowałem. Wskoczyłem w tę postać do
środka od razu, bez psychologizowania, nakręcania się. Tym
bardziej, że kamera daje szansę na to „skłamanie”, wskoczenie głową w dół do basenu, bez oglądania się na to, czy jest
w nim woda.
Ten sposób myślenia, ta metoda jest ważna szczególnie
wtedy, kiedy trzeba zrobić kilka lub kilkanaście dubli
ciężkiej emocjonalnie sceny.

To daje komfort tego, że nie niesiesz tej postaci ze sobą do
domu, tylko zostawiasz ją na planie, odwieszasz na wieszaku w garderobie. Jednak z sukcesem możesz to zrobić
wtedy, kiedy masz po drugiej stronie wartościowych partnerów. A takich znalazłem przy „Kruku” w postaci reżysera
Macieja Pieprzycy, z którym mi się znakomicie pracowało,
i Janka Holoubka, który zrobił świetne zdjęcia, a prywatnie jest wspaniałym człowiekiem. Janek opowiadał o swoim ojcu Gustawie, że ten kończył dowcip w kulisach, a po
dwóch sekundach wchodził na scenę i wskakiwał w zupełnie odmienny stan. To świadczy o tym, że ta metoda się
sprawdza. Mnie ona bardzo interesuje, ale nie mam jej jeszcze na własność, ciągle ją poznaję.
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J EST TA K IE RYZ Y KO
W T Y M ZAWODZIE, ŻE SIĘ
USI Ą DZIE I BĘDZIE SIĘ
CZEK A ŁO NA PROPOZ YCJ E.
Jeśli już mówimy o wskakiwaniu głową
w dół do basenu, to w tym samym sezonie,
w którym zagrałeś w „Ożenku”, podjąłeś
się czegoś bardzo trudnego technicznie,
czyli monodramu, oraz emocjonalnie,
czyli zagrania postaci w oparciu o książkę
„Rachatłukum” Jana Wolkersa.

Z moim przyjacielem Sebastianem Chondrokostasem, który to reżyserował, włożyliśmy w tę sztukę mnóstwo pracy. Najpierw
pisaliśmy adaptację i rozpędziliśmy się tak,
że napisaliśmy też scenariusz filmowy, który
na razie czeka w szufladzie, ale kto wie, może
któregoś dnia uda się to zrealizować. Zdecydowałem się na ten monodram, bo miałem
wtedy potrzebę – może to była iluzja – żeby
poczuć, że mam wpływ na to, co się ze mną
dzieje – i życiowo, i zawodowo.

Po egzaminie mistrzowskim w „Ożenku”
potrzebowałeś większej przestrzeni
dla siebie?

Jest takie ryzyko w tym zawodzie, że się
usiądzie i będzie się czekało na propozycje. A mnie uruchomiła się potrzeba
działania, posiadania poczucia kontroli nad moim zawodowym losem. Moje
szczęście polegało na tym, że dostałem
propozycję od Michała Brzozowskiego,
żeby przeczytać „Rachatłukum” i zrobić
z tego audiobook. Po pierwszym rozdziale
książki pomyślałem: „Co to jest?!? Co on
mi proponuje?!?”.
To znakomita, ale trudna książka.

Na początku masz odruch, żeby ją odłożyć.
Pierwszy moment jest szokujący, ale potem…

W Ż YC I U R O B I Ę TA K , JA K C Z UJ Ę

…nawet nie wiesz, w którym momencie, wsiąkasz
w tę opowieść. Tak jak publiczność na Twoim
monodramie. Tym bardziej, że nie odpuszczasz
widzom. Trzymasz ich bardzo blisko siebie
i nieustannie skupiasz ich uwagę.

Bo tylko taki jest tego sens. Taki jest temperament bohatera zanurzonego w niezgodzie.
Radzącego sobie z miłością i porzuceniem.

Ten monodram daje mi niesamowite możliwości, bo
wiem, że będę mógł go grać za 10 czy 20 lat, a moje
doświadczenie życiowe zadziała tylko na jego korzyść. Przestrzeń miłości jest tak obszerna, że ciągle coś nowego można w niej odkryć. Moim zdaniem
jest sens opowiadać tylko o miłości. Są jej różne odcienie. Może być miłość spokojna, może być miłość
totalnie chaotyczna. Przez to, że ta książka jest autobiograficzna, to jest tak bolesna. Prawdziwa. Z tego
powodu tak wciąga. Wydawało mi się, że w procesie
pracy nad „Rachatłukum” tyle rozumiem, ale dopiero teraz – po pięciu latach od premiery – to czuję. I to
jest totalna różnica.
Ten monodram pozwolił Ci na wyraźne zaznaczenie
swojej przestrzeni w Teatrze Studio za znakomitych
czasów pod dyrekcją Agnieszki Glińskiej. Zagrałeś
dwie główne role jako Pan Ripley oraz – razem

z Łukaszem Simlatem – główną rolę w niezwykle
wzruszającym spektaklu „Wiosna”, w reżyserii
Leonardo Moreiry, na podstawie „Wujaszka Wani”
Czechowa. Spektakl ten był wymagający dla
aktorów, ponieważ w pewnym momencie scena
dzieliła się na dwie, odgradzając widzów od siebie
i zostawiając ich z połową historii.

To było ciekawe doświadczenie. Ten spektakl był precyzyjnie, matematycznie ułożony, żeby teksty po jednej stronie ściany synchronizowały się z tymi, które
padają po drugiej stronie. Bardzo lubiliśmy to przedstawienie. Było wdzięczne i ciepłe, pomimo tego, że
w bohaterze wydarzało się piekło, bo nie wie, co dzieje
się po drugiej stronie.
My sami, na co dzień, skazujemy się na takie piekło,
myśląc, że trawa po drugiej stronie rzeki jest bardziej
zielona. Tęsknimy za tym, czego nie mamy, nie
doceniając tego, co jest obok nas.

Sonia w spektaklu mówi, że przecież nie ma innego życia.
Inne życie nie istnieje. Jesteśmy tylko tu i teraz. Chodzi
o to, żeby poczuć, że nie mamy wpływy na wszystko.
Możesz wziąć na siebie cały ciężar świata, ale nie masz
wpływu na to, co dzieje się po drugiej stronie ściany.
Czasami po prostu trzeba odpuścić.

To jest trudne, bo lubimy mieć kontrolę.
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JA W Ż YCI U ROBI Ę TA K,
JA K CZ UJ Ę. N I EZA LEŻ N I E
OD POJAW I A JĄC YCH SI Ę
CZA SE M WĄTPLI WO Ś CI, CZ Y
NA PEW NO ROBI Ę DOBR Z E.
Jeśli już jesteśmy przy wiośnie, to jaka
będzie Twoja wiosna?

To będzie pierwszy polski serial Canal+
w technologii 4K.

Moja wiosna będzie ciekawa, bo już w marcu w Canal+ będzie miał premierę serial
„Kruk. Szepty słuchać po zmroku”, z którym wiążę duże nadzieje.

Obraz będzie jak żyleta!

Czym Cię uwiódł ten serial?

Najpierw scenariuszem, który był bardzo dobrze wymyślony i napisany. Potem
współpracą z Maćkiem Pieprzycą, która była dla mnie niezwykle inspirująca.
Znakomita obsada, no i jeszcze moja postać, która była inna od wszystkiego tego,
co grałem do tej pory.

Jak wspominasz pracę przy tym serialu?

Bardzo dobrze pracowało mi się przy tej produkcji, bo była świetnie zorganizowana i trzymała
wysoki poziom realizacyjny. Cieszę się, że w telewizyjnych kanałach niepublicznych jest duża
odwaga, gotowość do podjęcia ryzyka, zaangażowania większych środków, które w efekcie
przekładają się na jakość seriali. Teraz mamy
czas serialu. Na świecie jest wysyp tej formy produkcji i opowieści. Wszystko zależy od wyobraźni twórców i odwagi producenta. Tym bardziej

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

chylę czoła przed producentami „Kruka”, którzy odeszli od bezpiecznego myślenia o serialu,
w którym wszystko robi się jak najmniejszym
kosztem. Stworzyli coś, co jest interesujące,
nieoczywiste, owiane tajemnicą i dające – mam
nadzieję – dużą przyjemność widzowi.
Najbliższa wiosna, to też zmiana w Twoim
teatralnym życiu, bo odchodzisz z zespołu
Teatru Studio. To ważny krok.

Odchodzę z Teatru Studio nie w wyniku podsumowań, ale dlatego, że tak czuję.
Na ile w relacjach z ludźmi, światem ważna
jest dla Ciebie intuicja?

Dla mnie to podstawowa przestrzeń, którą się
w życiu kieruję. To szalenie istotny element
w podejmowanych przeze mnie decyzjach,
o ile nie najważniejszy.
Intuicja to coś, co ja dopiero odkrywam,
bo jako naukowcowi trudno mi się było
do niej przyznać.

Ja w życiu robię tak, jak czuję. Niezależnie od
pojawiających się czasem wątpliwości, czy na
pewno robię dobrze.
I intuicja nigdy Cię nie zawiodła?

Nie, nigdy.

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA
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dla Restauracji Biała - zjedz i wypij
( ul. Francuska 2, Warszawie) za udostępnienie
wnętrz na potrzeby sesji zdjęciowej

ENGLISH

DO WHATEVER YOUR HEART TELLS YOU TO DO
When he was a student in an acting school and played Trofimov
in ‘The Cherry Orchard’, he said, ‘All Russia is our orchard.’
Marcin Bosak – a man with a beautiful soul and great intuition
– transferred Czechow’s character’s optimism about tremendous
opportunities onto his professional life. He isn’t afraid of challenges,
hard work or difficult choices and he still looks with hope at what
life may bring. And after great creations in the theatre, it has
brought him an excellent role in a new Canal+ series ‘Kruk. Szepty
słychać po zmroku’.

I’ve had a pleasure to observe you on stage for 15
years, that is since your diploma performance in the
Academy of Dramatic Art. You studied together with,
among others, Karolina Gruszka, Dominika Kluźniak,
Michał Piela, Małgorzata Socha, Krzysztof Ogłoza,
Anna Dereszowska, Andżelika Piechowiak. Your group
was special. Does studying with such talented people,
incredible personages, give you energy for the future?

We weren’t aware that we were special even though people
said that our group was exceptional, well-integrated, and
that we had a lot of great energy. It inspired and encouraged me to further work. Working with these people gave
me energy to start; the more so that the then director of
the Dramatic Theatre in Warsaw, Piotr Cieślak, offered
a contract to six of us. It made us believe in ourselves, and
we supported each other.
The Dramatic Theatre was a great stage on the map
of Poland then.

I have fond memories of those days. We received
a friendly and warm welcome from other actors, which
motivated us to do our best.
You also worked with Krystian Lupa there.

I met Krystian Lupa when Paweł Miśkiewicz was the director of the theatre. He supported me a lot and made me believe that I was there for a reason. After one of premieres,
Paweł approached me and said that he’d seen all my diploma performances. I realised that a few years ago, right
after our performance at the Theatre Schools Festival in
Łódź, someone approached me and said, ‘You’re the winner to me!’ I didn’t know who he was because I didn’t know
a lot about the theatre industry then. And he was Paweł
Miśkiewicz, who was on a jury of the festival.
And you won an award for the role of Judas in
Iredyński’s play entitled ‘Żegnaj, Judaszu’.

That’s true. But I received many more awards from
Paweł. I love working with him. He taught me to be in
the process on stage, to work on what’s going on, as
well as to demand something from the theatre space.
It’s a great lesson for life.
The years you spent in the Dramatic Theatre were
also a time of intensive work on television and in the
cinema. Looking at you, I had an impression that you
were carefully observing what was going on around
you and learning; gaining experience to draw on in
the future. And after a few years of performing in the

Dramatic Theatre, you decided to take a walk through
the Parade Square and move to a theatre opposite. I’m
talking about the Studio Theatre, which is in the Palace
of Culture and Science, too.

It just happened.
And your first role on that stage was Podkolyosin in
Gogol’s ‘Marriage’ directed by Iwan Wyrypajew. It was
a brilliant performance, you were all fantastic. But
what you did with quite a flat character of Podkolyosin
exceeded all expectations.

It’s very nice to hear.
Looking at you then, I realised that your apprenticeship
in the Dramatic Theatre was over, and with the role of
Podkolyosin, you passed your exam with flying colours.

I wouldn’t say so. Working with Iwan certainly took me
to another dimension and made me change my opinion
about the profession.
Paweł Miśkiewicz taught you how to be in the
process as an actor, and what did you learn from
Iwan Wyrypajew?

Meeting Iwan was a revolution in my perception of the
theatre and the profession. In the theatre, we’re in the
sphere of citation in principle – actors and the audience. And we’re aware of it. Iwan says that you don’t
play a role but show it. You don’t develop a character
but describe what he is like. It’s interesting because it
absolves you from carrying the burden of responsibility for the character’s psychology. And, paradoxically,
when you remove it, it creates an illusion that the audience can see the process happening on stage. Thanks
to Iwan, I had a great pleasure to learn something new,
something I hadn’t heard about in Poland yet. It totally
appealed to me. I wanted to take a risk even if I were to
fail. And that's great about this profession – that sometimes a totally unexpected meeting creates something
which becomes a success.
You made me realise that this ‘philosophy’, this
approach to the theatre adopted by Iwan Wyrypajew,
revolves around an important role of the spectator.
Directors and actors sometimes forget about that.

Yes, that’s the agreement, the citation I was talking about.
Iwan made us realise that the tradition of Stanisławski’s
experiment, where there is the fourth wall and actors pretend not to see it is very short. It’s not more than 100 years
old. And before that, for centuries, the theatre was based
on the contact with the audience. I – as an actor – am telling you a story. I know you’re there and I want you to follow
me. This journey is amazing.
I guess your Podkolyosin was so good thanks to the
lack of the fourth wall. Your wobbly creation of the
character involved the audience in the play, and your
Podkolyosin tried to make them responsible for his
marriage decision. Some of us wanted you to run away,
while others tried to force you into that marriage.

It’s great it worked out like that because it was a really important time in my life. Now I recall it as a breakthrough
in my perception of the profession. What I learned while
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working with Iwan helped me create the
character I’m playing in ‘Kruk’. I had very
difficult emotions to convey there. I remembered what Iwan said and how he warned me
of psychological, strenuous development of
a character, which can be overwhelming for
an actor as a person. And I took the risk. I got
into the character straight away, without any
psychological rumination or psyching myself
up. The more so that the camera allows for
‘lying’, diving into the pool without looking
whether there’s any water in it.
This attitude, this method, is particularly
important when you must retake an
emotionally difficult scene several times.

You have that comfort that you don’t take the
character home with you, but leave him on
the set, on a rack in the dressing room. But
it’s possible only if you work with valuable
people. And I was lucky to encounter such
people in ‘Kruk’ – I enjoyed working with director Maciej Pieprzyca and Janek Holoubek,
who took great pictures and is a great person
in private. Janek told me about his father,
Gustaw, who would finish telling a joke in the
backstage and went on stage two minutes later in a completely different frame of mind. It
proves that the method works in practice. I’m
really interested in it, but I don’t have it yet,
I’m still learning.
As regards diving into the pool, in the
same season, that is when you appeared
in ‘Marriage’, you took up another
challenge, a technically difficult one, that is
a monodrama, and emotionally demanding,
that is playing a character based on Jan
Wolkers’ ‘Turks Fruit’.

Me and my friend, Sebastian Chondrokostas,
who directed the performance, put in a lot of
work on the play. First, we wrote an adaptation and we went so far that we wrote a screenplay, which is in my drawer at present, but
who knows, maybe one day I’ll use it. I agreed
on that monodrama because I needed – or it
might have been an illusion – to feel that I can
decide about my life and career.
Did you need more space after your brilliant
exam in ‘Marriage’?

In this profession, there’s a risk that you sit down
and wait for job offers. And I felt a need to act, to
control my professional career. I was lucky to
receive an offer from Michał Brzozowski to read
‘Turks Fruit’ and record an audiobook. Having
read the first chapter, I thought, ‘What is that?!?
What is he offering?!?’
It’s a brilliant but difficult book.

At first, you want to put it down. The first moment is shocking, but later…

… you don’t know when you become
immersed in the story. Just like the
audience at your monodrama. The more
so you don’t make it easy for them. You
keep them close and rivet their attention
all the time.

That’s the essence of it. That’s the disposition
of the character in conflict.
Dealing with love and rejection.

The monodrama gives enormous opportunities because I know that I’ll be able to play it
in 10 or 20 years’ time and my life experience
will only be an advantage. The space of love
is so vast that there’s always something new
to discover. In my opinion, it makes sense to
speak about love only. There are a variety of
kinds of love: it can be calm or totally chaotic.
It’s an autobiography, which makes it more
painful. True. That’s why it’s so gripping.
While working on ‘Turks Fruit‘, I thought that
I understood it very well, but only now – five
years after the premiere – I can feel it. And it’s
completely different.
The monodrama allowed you to mark your
presence in the Studio Theatre in its golden
days when it was managed by Agnieszka
Glińska. You played two main parts as Mr
Ripley and – together with Łukasz Simlat –
the main part in touching ‘Spring’ directed
by Leonardo Moreira based on Czechow’s
‘Uncle Vanya’. It was a demanding
performance for actors because at some
point, the stage was divided into two,
separating spectators and leaving them
with a half of the story.

It was an interesting experience. The performance was very accurately, even mathematically, calculated, so that utterances
on one side of the wall synchronised with
those on the other side. We liked the play
very much. It was warm and pleasant even
though the character was going through
hell because he didn’t know what was going
on on the other side.
On a daily basis, we live in such hell and
always think that the grass is greener on
the other side. We miss what we don’t
have, and we don’t appreciate what’s
next to us.

In the play, Sonya says that there’s no other life. Another life doesn’t exist. There’s
only here and now. This is to make us feel
that we can’t control everything. You can
take the whole burden of the world, but you
can’t control what’s going on on the other
side of the wall.

Speaking about spring, what’s your
spring going to be like?

My spring is going to be exciting – the TV
series ‘Kruk. Szepty słychać po zmroku’
is to be released on Canal+ in March, and
I have high hopes for it.
How did it win your heart?

At first, I liked the screenplay, which was
well-written and well-thought-out. Then,
working with Maciek Pieprzyca was highly inspiring. The cast was brilliant, and my
character was different from everything
I’d played so far.
This will be the first Polish TV series on
Canal+ in 4K technology.

The picture will be sharp as a knife.
Do you have fond memories of working
on the series?

I really enjoyed working on this production; it was well-organised and carried out
at a high level. I’m glad that non-public TV
channels have courage to take risk, provide for considerable expenditure, which
results in a higher quality of the series. We
live in the era of TV series. There is a slew
of such productions and stories in the
world. It depends on the imagination of
authors and the producer’s courage. The
more I admire the producers of ‘Kruk’,
who departed from a safe model of a TV
series, where everything is done at a lowest cost possible. They created something
interesting, extraordinary, shrouded in mystery and pleasurable – or at least I hope so –
for the audience.
This spring brings about some changes
in your theatrical career as you’re
leaving the Studio Theatre. It’s an
important step.

I’m leaving the Studio Theatre not as a result of a summary of a kind, but because
I feel it.
To what extent is intuition important
to you in your relationships with people
and the world?

Intuition is the first thing I follow in my
life. It’s an extremely important factor to
consider while making a decision, if not
the most important one.
I’m still discovering intuition; it’s difficult
to admit it as a scientist.

I do whatever my heart tells me to do.
Regardless of any doubts that may arise.

It’s better to let go sometimes.

And hasn’t it ever misled you?

But it’s difficult because we like to be in control.

No, never.
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DRUGIE
OKO
NA
M A ROKO
ŚWIAT JEST PIĘKNY. ONIEŚMIELA KAŻDEGO Z NAS, CHOĆ NIE ZAWSZE SIĘ
DO TEGO PRZYZNAJEMY. CO JEDNAK, JEŚLI ZA WSZELKĄ CENĘ PRAGNIEMY
ZNALEŹĆ UROK W MIEJSCU, W KTÓRYM ANI NASZE OCZY, ANI NASZE
SERCE GO NIE WIDZĄ? CÓŻ, WTEDY MUSIMY MIEĆ PLAN AWARYJNY...
TEKST I ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz

DRUGIE OKO NA MAROKO

M

iałam w głowie obraz Maroka
zbudowany na podstawie zdjęć,
filmów i artykułów. Już wyjście
z samolotu pokazało mi, że wiele w tej
podróży się zmieni. Kara przychodzi błyskawicznie – to nie aromat przypraw i kadzideł wita mnie na lotnisku, tak jak sobie
wyobraziłam. Nie czuję nawet paliwa lotniczego. To dziwny, zatykający zapach.
Czuję... wielbłądy.
Agadir jest sercem marokańskiej turystyki. Każdy na dzień dobry musi tu zapłacić podatek od naiwności – chociażby
na wodzie butelkowanej czy oleju arganowym. Sercem miasta jest souk (bazar), na
którym można kupić dosłownie wszystko.
Przyprawy uformowane w ogromne kolorowe stożki oraz ich sprzedawcy, potrafiący perfekcyjnie określić narodowość turysty na
podstawie kilku wypowiedzianych przez
niego słów, gwarantują sukces transakcji.
Kupuję za dużo wszystkiego, bo kolory
i atrakcyjne ceny nie pozwalają mi odejść
od stoiska z pustymi rękami. Gdy podziwiam dywany utkane w piękne, orientalne
wzory i zachwycam się smakiem miętowej
herbaty, dociera do mnie, że nieświadomie
stałam się kolejnym bezmyślnym turystą.
Jednostką zaprogramowaną na kupowanie
pamiątek w ilościach hurtowych, nie zwracającą uwagi na otaczające ją wydarzenia.

GDY SA MOT N E SPACERY
O WSCHODZIE SŁOŃCA PO
DŁUGIEJ NA 8 K ILOM ETRÓW
PL A Ż Y N IE POPR AW I A JĄ MI
J UŻ H U MORU, W Y M YŚL A M
PL A N AWA RYJ N Y.
Kara przychodzi szybko: w tajemniczych
okolicznościach znika mi portfel. Aktualny stan konta to -50 euro, brak dowodu
osobistego i kart płatniczych. Urok Maroka
znika w pierwszych dniach.
Nietaktem jest nieodwiedzenie Marrakeszu, nazywanego najbardziej kolorowym
miastem Maroka. Z uwagi na kradzież portfela oraz ostrzeżenia pracowników hotelu
dotyczących fotografowania czegokolwiek
w okolicach Mediny, odpuszczam. Kolejna
kara przychodzi nieco później – nie odzyskuję pieniędzy za opłaconą z góry wycieczkę.
Nieprzyjemne zaczepki, prośby o oddanie
pieniędzy, a nawet obrzucanie kamieniami
przez dzieci – kary spadają na mnie co krok...

Gdy samotne spacery o wschodzie słońca
po długiej na 8 kilometrów plaży nie poprawiają mi już humoru, wymyślam plan awaryjny.
Wypożyczam samochód i jadę do Legziry,
by zobaczyć jedną z najpiękniejszych plaż
w kraju. Są na niej ogromne łuki skalne, które wgryzają się w niespokojne fale Atlantyku.
Zastanawiam się, czy urok tego miejsca będzie w stanie puścić w zapomnienie niepowodzenia dotychczasowej podróży. Odpowiedź
przychodzi szybko, tuż po zjechaniu z urwiska
tak stromego, że uszkodzenie na nim zawieszenia wydaje się być naprawdę małym kłopotem. Plaża jest niesamowita i nie ma na niej
nikogo. Dookoła unosi się bryza, która chłodzi
rozpaloną południowym słońcem skórę. Na

28–29

P O D R ÓŻ E / T R AV E L

zboczu jednego z wzniesień zbudowane jest malutkie, pomarańczowo-niebieskie miasto, w którym czas zatrzymał
się wiele lat temu. Legzira znajduje się 160 km na południe
od Agadiru. Tak niewiele potrzeba, by po jednym głębokim
oddechu tutaj zmienić zdanie o wszystkim, co do tej pory
widziałam. Ponieważ we wszechświecie musi panować
równowaga, czeka na mnie kolejna kara. Tym razem nie od
losu, a od policjanta. Marokański mandat za przekroczenie
prędkości będzie zdecydowanie najbardziej oryginalną pamiątką, jaką przywiozę z tej podróży.

W Agadirze znajduje się letnia rezydencja króla Maroka, która jest ukryta przed światem w gąszczu palm
i krzewów ozdobnych. Choć nie ma żadnej szansy na zobaczenie nawet fragmentu pałacu, z wysokości końskiego grzbietu wydaje się to jeszcze bardziej tajemnicze.
Jadę wzdłuż królewskiego ogrodzenia, aż do punktu
obserwacji ptaków w delcie rzeki Wadi Sus, parku Foret
Recreative De L'embauchure De L'oued Souss, gdzie
z grzbietu mojego rumaka oglądam fruwające nad głową
flamingi i czaple.

DRUGIE OKO NA MAROKO

NA Z B O C Z U J EDN E G O
Z WZ N I E S I E Ń Z BU D OWA N E J E S T
M A LU T K I E , P OM A R A ŃC Z OWO N I EBI E S K I E M I A S T O,
W KT ÓRY M C Z A S Z AT R Z Y M A Ł
S I Ę W I EL E L AT T E M U.
mi się o wiele bardziej niż ten, który sobie
wyobraziłam.
PS. We wrześniu 2016 roku runął najsłynniejszy łuk na plaży w Legzirze, co
spowodowało znaczny spadek turystyki
w tym regionie.
ENGLISH

ANOTHER VIEW ON MOROCCO
The world is beautiful. It intimidates every one of
us, even though sometimes we don’t want to admit
it. But what if we desperately want to discover
some charms in a place, but neither our eyes, nor
our heart can see them? Well, then we need to
resort to an emergency plan…

Nie przeszkadzają mi już śmieci leżące dookoła, hałas motocykli, krzyki ludzi
i zwyczaj trąbienia na wszystko, co się
rusza. Wypchane po brzegi podrobionymi ubraniami targi, piramidy stworzone
z różnokolorowych przypraw, stare Mercedesy W123, używane tu jako taksówki, i butelki po czymkolwiek wypełnione
olejem arganowym – to jest właśnie prawdziwy urok Maroka. I właśnie taki podoba
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My image of Morocco was built on the basis
of photographs, films and articles. The mere
getting out of the plane shows me how much
my trip will change that illusion. The punishment comes immediately – it’s not the aroma
of spices or incenses that welcomes me at
the airport. I can’t even smell the avgas. It’s
a strange, choking scent. I smell… camels.
Agadir constitutes the heart of the Moroccan tourism. Everyone has to pay tax
on naivety right off the bat, for example
by buying bottled water or argan oil. At
the centre of the city lies a souk (market
place), where you can buy literally everything. The best guarantee of a successful
transaction are spices arranged in enormous
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colourful cones, as well as their sellers who upon hearing
only a few words from the customer are able to guess their
nationality with astonishing accuracy. I buy too much of
everything, because after seeing all those colours and
attractive prices I simply can’t walk away from the stall
empty-handed. Admiring carpets adorned with beautiful
oriental patterns and marvelling at the taste of mint tea, it
suddenly strikes me that I’ve involuntarily become yet another reckless tourist. Someone programmed to buy souvenirs in bulk amounts, a person who doesn’t pay any attention to what’s going on around them. The punishment
comes down fast – in mysterious circumstances, I lose
my wallet. My current balance amounts to –50 euros, no
ID card and no credit cards. The charm of Morocco vanishes already in the first days of the trip.
It’s a faux pas not to visit Marrakesh which is thought
to be the most colourful city in Morocco. After noticing
the disappearance of my wallet and listening to the hotel
personnel’s warnings against taking photos in the vicinity of the medina, I pass up the excursion. The next punishment comes a little bit later – I don’t get any refund for the
pre-paid trip I missed. Unpleasant verbal provocations,
requests for money, even being hit by stones thrown by
children – I receive punishments at each step…
When solitary walks along the 8-kilometre long
beach at sunrise are no longer enough to lift my spirits, I come up with an emergency plan. I rent a car
and drive to Legzira to see one of the most beautiful
beaches in the country. It boasts enormous rock archways that bite into the troubled waters of the Adriatic
Ocean. I wonder whether the charm of this place would
be enough to make up for all the failures I’ve experienced so far. I get my answer almost immediately, right
after I drive down a cliff so steep that the damaged

chassis makes me think that I lucked out. The beach is
amazing and there’s not a living soul there. I can feel
the cool breeze soothing my sun-warmed skin. On
the side of one of the hills lies a small orange and blue
town, in which time came to a standstill many years
ago. Legzira is located 160 kilometres south of Agadir.
One deep breath is enough for me to change my mind
about everything I’ve seen so far. But because balance
of the universe must be maintained, I’m in for the next
punishment. This time I receive it not from the fate
but from a policeman. A Moroccan fine for exceeding speed limit will definitely be the most original souvenir I’ll bring back home from my trip.
In Agadira, there is the royal summer residence of the
king of Morocco. It is hidden from the public eye in a maze
of palm trees and decorative shrubs. Although there’s no
chance of catching even as much as a glimpse of the palace, when you ride a horse, everything seems even more
mysterious. I ride along the royal fence, up to a bird observatory in the delta of the Sous River, a park called Foret
Recreative De L'embauchure De L'oued Souss, where –
still from the horseback – I observe flamingos and herons
flying overhead.
I no longer care about the trash scattered all around,
noise of motorcycles, shouts of people and ferocious
honking at everything that moves. Markets overflowing
with similar clothing, pyramids made of colourful spices,
ancient Mercedes W123 cars used as taxis, old bottles after all sorts of liquids that are now filled with argan oil –
this is the true charm of Morocco. And I like it much more
than the one I imagined.
PS. In September 2016, the most famous archway on
the beach in Legzira collapsed, which resulted in a considerable drop in tourism in this region.

ORFEUSZ W PIEKLE

ORF EUSZ
W PIEKL E

WARCISŁAW KUNC
Dyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku

J

acques Offenbach to pierwszy – przed
Straussem i Leharem – król operetki, jej
paryskiego stylu, pełnego lekkości i dowcipu. Ten odważny i szalony wiolonczelista, syn
introligatora i niezrównany parodysta jest twórcą ponad stu operetek.
Jego najsłynniejsze dzieło operetkowe
Orfeusz w piekle to jednocześnie najsłynniejsza francuska operetka – cudowna zabawa pomiędzy konwencją opery Glucka,
mitem antycznym, a społeczno-polityczną satyrą, podaną z francuską lekkością i dowcipem.
Faktem też jest, że operetka ta, dzisiaj wystawiana na wszystkich scenach muzycznych świata,
w dniu premiery 21 października 1858 roku
nie spotkała się początkowo ze zrozumieniem
publiczności. Dopiero zjadliwa recenzja zamieszczona w „Journal des Débats” przyniosła skutek odwrotny od zamierzonego i widzowie zaczęli tłumnie szturmować teatr Bouffes
Parisiens. Do dziś nie wiadomo tak naprawdę,
na ile sukces tej operetki Offenbach zawdzięcza
owej zjadliwej recenzji, a na ile bieliźnie, jaką
miały (lub nie) tancerki na spektaklach podczas kankana. To była wyjątkowo frywolna
propozycja – zobaczyć w teatrze, gdzie kończą
się nogi boskiej Diany. Offenbach w roku 1874
Orfeusza jeszcze rozwinął obsadowo i stał się
on dla niego od tej pory prawdziwą żyłą złota.
Akcja dzieła toczy się w Tebach, na Olimpie,
w Hadesie i tytułowym piekle, jest więc turystycznie w czym wybierać – dla każdego coś
miłego! Muzycznie, dzieło wydające się dość
proste, stawia jednak niemałe wymagania
wykonawcom. Gdyby tak nie było, dziś wykonania go nie podejmowaliby się tacy artyści jak
Natalie Dessay, Yann Beuron, Laurent Naour
czy Marc Minkowski.

Gdańska realizacja, której premiera już 12
kwietnia, to moje drugie, jako dyrygenta, osobiste zetknięcie z dziełem Offenbacha. W roku
1995 byłem kierownikiem muzycznym tego
spektaklu, w Operze na Zamku w Szczecinie.
Zbiegiem okoliczności nazwiska realizatorów
zaczynały się na literę K. Reżyserii podjął się
nieodżałowany Marcel Kochańczyk, za scenografię odpowiadał wybitny Ryszard Kaja,
za choreografię legenda polskiego baletu –
Teresa Kujawa. To był wielki sukces i na taki
zanosi się w Gdańsku.
W Operze Bałtyckiej reżyserią Orfeusza
zajmie się, od lat mieszkająca w Paryżu reżyserka wielu spektakli operowych – Maria
Sartova, która podjęła się również na podstawie francuskiego oryginału nowej redakcji libretta. Za scenografię odpowiada ceniony francuski scenograf Yves Collet,
zaś kostiumy, które z powodzeniem możemy
oglądać na pokazach mody, zaprojektowane
zostały przez Annę Chadaj. Choreografię powierzyłem Jarosławowi Stańkowi – choreografowi i Mistrzowi Polski breakdance. Plakat
przygotował Ryszard Kaja. Zaryzykuję więc
stwierdzenie, że 160-letnie dzieło delikatnie
uwspółcześniamy. Nie zmieniamy oczywiście
muzyki – obiecuję! Chcemy komediowej lekkości, swobody wokalnej i dowcipu, chcemy
Was bawić, abyście na nowo pokochali – jak
mawiał Tuwim – „tę idiotkę operetkę”. Paryski
spektakl premierowy został zagrany w pierwszych swoich 6 miesiącach 228 razy, czego
Operze Bałtyckiej, Państwu i sobie życzę. Do
zobaczenia na Orfeuszu w piekle!
ENGLISH

ORPHEUS IN THE UNDERWORLD

Jacques Offenbach is the first – before
Strauss and Lehar – king of operetta and its
Parisian style, full of lightness and humour.
This bold and extraordinary cellist, a son
of a bookbinder, and unparalleled parodist
composed over a hundred operettas.
In his most renowned composition,
Orpheus in the Underworld, which is the
most famous French operetta, Offenbach
plays with Gluck’s opera convention, an ancient myth, and social and political satire.
This combination is served with French lightness and humour. Nowadays, the operetta
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is performed on music stages all around the
world. However, on the day of its premiere,
21 October 1858, it didn’t receive an enthusiastic welcome from the audience. Only
after a scorning review published in ‘Journal
des Débats’, which had an opposite effect in
the end, the audience began to flock to the
Bouffes Parisiens Theatre. It’s still uncertain
whether Offenbach owes his success to that
scorning review or to the underwear which
dancers were wearing (or not) while dancing
cancan. It was an exceptionally frivolous proposal – to go to the theatre to see where the
legs of divine Diana end. In 1874, Offenbach
developed Orpheus in terms of the cast, and
the performance became a true gold vein.
The operetta is set in Thebes, on Olympus, in Hades, and the title underworld, so
there’s a wide selection of spots – everyone
will find something to their liking! In terms
of music, however, it’s quite challenging. But
if that wasn’t the case, artists like Natalie Dessay, Yann Beuron, Laurent Naour and Marc
Minkowski wouldn’t appear in it.
The premiere of the Gdańsk production
is on 12 April, and it’s my second personal
meeting, as a conductor, with Offenbach’s
composition. In 1995, I was a music supervisor of this performance in the Opera House
at the Castle in Szczecin. By accident, the
names of the artists involved in the production began with a K. The performance was directed by late lamented Marcel Kochańczyk,
eminent Ryszard Kaja was responsible for the
set design, whereas Teresa Kujawa, a legend
of the Polish ballet, was in charge of choreography. It was a huge success and it’s going to
be the same in Gdańsk.
In the Baltic Opera, Orpheus is directed
by Maria Sartova, who has directed numerous operas. She has been living in Paris
for years and has undertaken to prepare
a new edition of libretto based on the French
original. Yves Collet, a renowned French set
designer, is responsible for the set design,
whereas costumes, which can be found
on fashion shows, were designed by Anna
Chadaj. Jarosław Staniek, a choreographer
and a Polish Breakdance Champion, is in
charge of choreography. The poster was designed by Ryszard Kaja. I’ll venture to say
that we’re making this 160 years old composition a bit more modern. But we won’t
change the music – I promise! We wish it to
be a light comedy with vocal freedom and humour. Our goal is to amuse you and make you
love – as Tuwim said – ‘that idiot operetta’
again. The operetta was performed in Paris
228 times within the first six months of its
premiere, and I wish the same to the Baltic
Opera, the audience, and myself. See you
soon at Orpheus in the Underworld!
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K R ÓT K I F E L IE TO N
O T YM , C Z YM S IĘ
RÓŻ N I S TA N D - UP
O D K A BA RE T U
TAK SIĘ SKŁADA, ŻE POZA AKTORSTWEM PARAM SIĘ TRUDNĄ SZTUKĄ
STAND-UP COMEDY. I CIESZY MNIE, ŻE TEN GATUNEK JEST W POLSCE
CORAZ BARDZIEJ POPULARNY. MOŻNA ŚMIAŁO POWIEDZIEĆ, ŻE PRZESTAŁ
BYĆ ANONIMOWY. O STAND-UPIE MOŻNA ROZMAWIAĆ JUŻ NIE TYLKO
NA MANHATTANIE CZY WEST ENDZIE, ALE NAWET W PUŁAWACH.

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

NA

przykład taksówkarz, kiedy dowiedział się że jadę na
występ stand-upowy, stwierdził, że wprawdzie słyszał, że to modne, ale za
bardzo to nie wie, bo on się tańcem generalnie nie interesuje. Innym razem jakaś pani
oznajmiła, że te nowe kabarety są straszne i że całe szczęście, że Pan Bóg trzyma
w zdrowiu Jana Pietrzaka. A mój znajomy
zapewniał, że stand-up ma w Polsce długą
tradycję, bo przed wojną Eugeniusz Bodo
też wygłupiał się do mikrofonu.
Ponieważ mainstreamem rozrywki
w Polsce jest kabaret, chciałbym wyjaśnić,
czym stand-up różni się od kabaretu, bo
ostatnio narosło sporo nieporozumień wokół tego tematu.

Przede wszystkim stand-up to słowo angielskie, które dosłownie oznacza „wstać”,
lub „stanąć”. A zatem wymawiamy „stendap”, a nie „stan dup” po polsku.
Oczywiście stan naszych dup jest istotny, ale nie na tyle, żeby robić z tego gatunek komediowy. Co najwyżej można by
zrobić krótki news: „Na Mazowszu stan dup
jest fatalny. Z powodu braku dofinansowania mazowieckie dupy są w stanie opłakanym. Podobnie tragicznie z dupami jest
na Podlasiu i w Małopolsce. Wielkopolskie
dupy mają się lepiej, ale to dzięki dofinansowaniu z Unii. To tyle na razie. Następny
stan dup za godzinę.”
A zatem pamiętajmy: „stendap”.
Człowiek parający się stand-upem to komik lub stand-uper. Jeżeli nazwiecie takiego artystę kabareciarzem, może się śmiertelnie obrazić i nasikać wam potajemnie do
kawy. Słyszano też na terenie kraju zwrot
„stendapista”, ale autor tego wyrażenia zginął w nieznanych okolicznościach.
Jeżeli chodzi o różnice, to podstawowa
jest taka, że standuper występuje sam. Po
pierwsze nie musi się z nikim dzielić kasą,
po drugie, jak pójdzie znakomicie, to gra-

tulacje zbiera tylko on sam. Jak pójdzie
źle, to też łatwiej uciekać ze sceny samemu
niż w grupie. Większa szansa na przeżycie.
Myślę, że podstawowym powodem jednak
jest to, że stendaper nie boi się wyjść sam
przed widownię i wziąć jej na klatę. …To
znaczy sporo standaperów się boi i dlatego
przed wejściem siedzą pół godziny w kiblu
albo piją alkohol. Wielu wychodzi na trzeźwo, ponieważ biorą psychotropy, których
nie mogą mieszać z alkoholem. Ale mimo
wszystko wychodzą.
A kabareciarze wychodzą parami.
Oczywiście też piją, ale im to nie pomaga. Czasami wychodzą nawet w trzech lub
więcej. Ci najbardziej zalęknieni wychodzą w pięciu i jeden z nich zawsze musi
mieć na sobie pomarańczowy sweterek.
Nie wiadomo do końca, po co, ale zdaje się
po to, żeby ci najbardziej nawaleni łatwiej
orientowali się w terenie i nie pomylili grupy. Widzą sweter i idą.
Stand-up jest prosty i działa na wyobraźnię. A w kabarecie niestety wszystko trzeba
pokazywać. No i sprawa się komplikuje, bo
jak na przykład zechcemy zrobić zabawny
skecz o tym, że prezydent swojemu ukochanemu prezesowi robi własnoręcznie prezent, np. z drewna, to trzeba to pokazać. Na
scenę wnieść tokarkę, drewno (żeby mieć
z czego ten prezent zrobić). Trzeba kabareciarza przebrać za prezydenta, przyuczyć
go do tokarki, drugiego przebrać za prezesa, utoczyć ten prezent itd. Do tego jeszcze
trzeba dodać wyraz aktorski. Bo ważne jest,
czy on to wykonał z pasją, czy z przymusu.
Mnóstwo roboty, a i tak nie ma pewności,
czy na końcu będzie śmiesznie.
A w stand-upie wystarczy powiedzieć:
prezydent zrobił prezesowi laskę. Proste.
ENGLISH

A SHORT ARTICLE ABOUT THE
DIFFERENCE BETWEEN STAND-UP
AND CABARET
As it turns out, apart from acting, I’m also into the
difficult art of stand-up comedy. And I’m glad that
this genre is becoming more and more popular in

... S TA N D U P E R W Y S T Ę P U J E
S A M . P O P I E RW S Z E N I E M U S I
SIĘ Z N IK I M DZIELIĆ K A SĄ,
P O D RU G I E , JA K P Ó J D Z I E
Z N A KO M I C I E , T O G R AT U L AC J E
Z B I E R A T Y L KO O N S A M .
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

WIĘCEJ FELIETONÓW

KRÓTKI FELIETON ...

znajdziesz na www.anywhere.pl

Poland. It can be said that it’s no longer anonymous. Now, you can talk about stand-up not only
in Manhattan or West End, but also in Puławy.

For example, a taxi driver, when he learned
that I was going for a stand-up performance,
he said that he’d heard it was popular,
but he didn’t know anything about it because he’s not interested in it in general. Another time, a nice lady told me
that these new cabarets are terrible and
we’re lucky Jan Pietrzak is still in good
health. And a friend of mine assured that
stand-up has a long-established tradition in
Poland because Eugeniusz Bodo also fooled
around on stage.
Since cabaret is mainstream entertainment in Poland, I’d like to explain the difference between stand-up and cabaret
because recently, there has been some
misunderstanding in this regard.
First of all, stand-up is an English
world, which literally means ‘to stand up’.
Therefore, it should also be pronounced correctly in English, which doesn’t happen very
often in Poland.

The performer is usually called a standup comic or simply a comic. If you call him
a cabaret actor, he may take offence and piss
in your coffee when you won’t be looking.
The fundamental difference is that
a stand-up comic performs alone. Firstly, he
doesn’t have to share money with anybody
and secondly, if he does great, he wins all
laurels. If the performance is poor, it’s easier to run away from the stage alone than in
a group. You have a bigger chance of surviving. But in my opinion, the main reason is
the fact that the stand-up comic isn’t afraid
of going on stage alone and facing the audience… Well, a lot of stand-up comics are
afraid and spend half an hour in the loo or
drink alcohol before going on stage. Many of
them go on stage sober, but it’s because they
take psychotropic drugs which they can’t
mix with alcohol. But they perform anyway.
Cabaret actors go on stage in couples.
Of course, they drink, too, but it doesn’t
help them. They sometimes perform in
a group of three or more. Those who are
the most frightened perform in a group of
five and one of them always wears an or-

ange sweater. It’s not entirely clear why,
but it seems that this is to help those most
loaded ones to get their bearings and not
to mix up groups. They see a sweater and
they follow it.
Stand-up is simple and inspires imagination. In a cabaret show, you have to point
to everything. And here, it gets more complicated because, for example, when you
want to make a funny skit about a president
making a present for his favourite chairman, e.g. from wood, you have to show it.
You have to get a lathe and wood on stage
(to have materials for the present). One
actor needs to dress up as a president and
learn to use the lathe; another one has to
dress up as a chairman; you have to lathe
that present, and so on. And you need to remember about expression. Because it's important if the present was made with passion or under duress. That’s a lot of work,
and there’s no certainty whether it will be
fun in the end.
And in a stand-up performance, all you
need to say is: the president gave a chairman the rod. It’s simple as that.

REKLAMA
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DA J C IE N A M
( W R E S ZC IE )

I GR Z YS K A

ZŁOTO, BRĄZ. JEDEN, DWA… PRZED IGRZYSKAMI ZAKŁADALIŚMY, ŻE
BĘDZIEMY NIECO DŁUŻEJ WYMIENIAĆ ZDOBYTE MEDALE. JESZCZE
CO NAJMNIEJ JEDEN I JESZCZE PRZYNAJMNIEJ KILKA DOBRYCH
POZYCJI W INNYCH DYSCYPLINACH. TYMCZASEM MAMY SANECZKARZA
ZJEŻDŻAJĄCEGO BEZ MASKI, ŁYŻWIARZA SZYBKIEGO, KTÓRY PADA NA
LÓD PO WYKONANIU DWÓCH KROKÓW, A TAKŻE ZAWIEDZIONE NADZIEJE
POKŁADANE W BIATHLONISTKACH I ŁYŻWIARKACH SZYBKICH.

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

T

en felieton to nie jest zwykły hejt. To
próba spojrzenia na obraz polskiego
sportu zimowego. I nie jest to obraz
Rembrandta czy Rafaela. To obraz brzydki,
uderzający niedbalstwem. Nawet abstrakcja
ma w sobie coś piękniejszego i bardziej skoordynowanego niż obraz malowany sportowo,
zimą i po polsku.
Kiedy Stefan Horngacher domaga się
miejsc w biznes klasie samolotu do Korei dla
swoich skoczków lub zmiany materacy w łóżkach, by zawodnicy mogli wypocząć, nie
mamy do czynienia z kaprysami szkoleniowca i jego chłopców. Mamy do czynienia z PROFESJONALIZMEM. Takim, który daje wyniki.
Wprawdzie w dyscyplinie, którą na poważnie
uprawia się w jakichś pięciu czy sześciu krajach, ale w dyscyplinie, w której zdobywa się
medale olimpijskie.
Kiedy jednak w biathlonie przegrywamy
„wyścig zbrojeń” i ustępujemy rywalom smarowaniem nart, kiedy jedna biegaczka pożycza od innej narty, bo tylko na jej sprzęcie ma

szansę na dobry wynik, to mamy do czynienia z AMATORSZCZYZNĄ.
W Polsce nie ma warunków to uprawiania
sportu na wyczynowym poziomie. Ci wszyscy
szaleńcy, którzy marzą o medalach igrzysk
olimpijskich, to indywidualiści, wybitne talenty, które liczą głównie na siebie i na to, co
same sobie „wychodzą”. Systemu, który zapewniałby ciągłość, szkolenie całej grupy zawodników – nie ma. Nie ma trenerów, nie ma
obiektów, nie ma nawet próby zbudowania
sportu na najwyższym światowym poziomie.
Bo samego gadania próbami nazwać nie można. Są za to oczekiwania, umieszczanie polskich sportowców wśród faworytów do medali. Na jakiej podstawie?
Biegacze i biathloniści nie mają tras biegowych, saneczkarze i bobsleiści nie mają
torów, a narciarze alpejscy stoków przystosowanych do treningów na dobrym poziomie.
Skąd zatem rodzi się w nas to przekonanie, że
przywieziemy z imprezy kilka medali?
Współczuję sportowcom. Bo to oni przyjmują na siebie największe uderzenie. Zawsze.
Weronika Nowakowska (biathlonistka) mówi
otwarcie, że sportowcy są zderzakami. Sama
odchodzi ze sportu z ulgą, bo ma dość. Szanuję to i ją rozumiem.
A cała sportowa Polska? Są dwie drogi.
Albo wreszcie inwestujemy w sport porządnie i nie doraźnie, albo pogódźmy się z rolą
zwykłego uczestnika igrzysk. To również daje
przyjemność. Tyle razy słyszeliśmy, że liczy
się sam udział.
ENGLISH

GIVE US THE OLYMPICS (AT LAST)
A gold and a bronze medal. One, two… Before the
Olympic Games, we assumed that the list of received

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

medals would be a bit longer. At least one more
medal and a few good results in other disciplines.
And in the end, we have a luger performing without
a mask, a speed skater falling down after two steps,
and disappointed hopes for the results in biathlon
and female speed skating.

It’s not a hateful article. It’s an attempt to describe a picture of winter sports in Poland.
And it’s not a picture painted by Rembrandt
or Raphael. It’s an ugly one, striking with
negligence. Even abstraction may be more
beautiful and coordinated than the picture
of Polish sports painted this winter.
When Stefan Horngacher asks for business class tickets for a flight to Korea for
our ski jumpers or changing their bed mattresses so that they could have a good rest,
these aren’t whims of a coach and his boys.
It’s PROFESSIONALISM , which shows results. Admittedly, it’s a discipline practised
professionally in five or six countries, but
it’s also a discipline in which we win Olympic medals.
But when we lose the ‘arms race’ in biathlon and we’re inferior to our competitors already at the stage of ski waxing, when
a runner borrows skis from his fellow runner because that’s the only way to achieve
a good result, it’s AMATEURISHNESS.
In Poland, there are no conditions for
practising sports at a professional level.
Those crazy people who dream of Olympic medals are individualists, prodigious
talents, who count on themselves and what
they can get on their own. There is no system providing continuity and training to
a group of sportspeople. There are no coaches or sports facilities; there’s not even an attempt to develop sport at a high world level.
Talking about it doesn’t change anything.
On the other hand, we have expectations
and we place Polish sportspeople among the
favourites for medals. On what grounds?
There are no routes for runners or biathletes; no tracks for lugers or bobsledders;
and no slopes for practising Alpine skiing at
a professional level. Why should we assume
then that we’ll win a few Olympic medals?
I feel sorry for our sportspeople. Because
it always hits them the hardest. Always.
Weronika Nowakowska (a biathlete) openly
admits that sportspeople are like bumpers.
She quits sport with relief, because she’s fed
up with it. I respect it and understand her.
And what about sports in Poland? There
are two possible ways. Either we finally
make longterm and substantial investments
in sports or we will have to resign ourselves
to the role of a mere Olympic participant.
It’s a pleasure, too. After all, we’ve heard it
many times that participation matters.

ZDJĘCIE: EDYTA BARTKIEWICZ
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D E S T I N AT I O N : P O M O R S K I E

NOWA W EEKENDOWA MODA

– DAĆ SOBIE W YCISK!
CO JAKIŚ CZAS W MEDIACH NAUKOWCY ALARMUJĄ: CORAZ WIĘCEJ GODZIN WPATRUJEMY SIĘ W EKRAN SMARTFONU,
TABLETU CZY KOMPUTERA, ODDALAJĄC SIĘ OD REALNEGO ŚWIATA I ZANIEDBUJĄC PRZY OKAZJI SWOJE ZDROWIE.
NIEJAKO NA PRZEKÓR TYM TENDENCJOM NA POMORZU OD KILKU LAT KWITNIE MODA NA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ I TO
TĘ NAJLEPSZĄ, BO NA ŚWIEŻYM POWIETRZU. BIJĄCE REKORDY POPULARNOŚCI IMPREZY TAKIE JAK RUNMAGGEDON CZY
HARPAGAN POKAZUJĄ, ŻE W XXI WIEKU MOŻNA DOSTARCZYĆ SOBIE OŻYWCZEJ ADRENALINY NIE W WIRTUALNYCH, LECZ
JAK NAJBARDZIEJ REALNYCH OKOLICZNOŚCIACH PRZYRODY. OTO CIEKAWY POMYSŁ NA WEEKEND INNY NIŻ ZWYKLE!
TEKST Paweł Durkiewicz

ZDJĘCIA Mat. prasowe PROT
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CR (ang. Obstacle Course Racing) to sport, w któ-

rym uczestnicy, poruszając się pieszo w środowisku
naturalnym, muszą pokonywać na drodze do mety
rozmaite przeszkody. Brzmi jak doskonała zabawa – i tak
w istocie jest – przed startem trzeba jednak uzbroić się
w duże pokłady energii, motywacji, samozaparcia oraz…
wygodny strój, którego częściowa lub całkowita destrukcja nie wywoła u nas łez żalu. Mówimy bowiem nie o byle
igraszkach, lecz o wyzwaniu dla prawdziwych twardzieli,
którzy są gotowi na mocne wrażenia i spory wysiłek.
Już w weekend 21-22 kwietnia do Trójmiasta po raz
kolejny zawita cykl Runmageddon – uwielbiana przez Pomorzan impreza OCR, na którą mogą zgłaszać się uczestnicy w różnym wieku i o różnym poziomie zaawansowania.
Pobiec można w trzech kategoriach – INTRO (3 kilometry,
co najmniej 15 przeszkód), REKRUT (6 kilometrów, co najmniej 30 przeszkód) oraz KIDS, czyli ekstremalny bieg dla
dzieci. Na co trzeba być przygotowanym? Można śmiało powiedzieć, że na wszystko, wymieńmy jednak błoto, wodę,
ogień, bagno, przeszkody linowe, skośne i pionowe ściany,
zasieki i okopy, a to jeszcze nie komplet – organizatorom
bowiem nie brakuje wyobraźni w wymyślaniu coraz to no-

wych atrakcji dla zawodników. Chętnych na taką rozrywkę
nie brakuje, a wręcz przybywa z roku na rok. W kwietniu ze
swoimi słabościami znów powalczą setki śmiałków.
Wcześniej, bo już w pierwszą wiosenną sobotę (24
marca) OCR-owy sezon rozpocznie Biegun – cykl biegów
terenowych organizowanych przez malowniczo położony
Adventure Park Gdynia Kolibki. Inauguracyjnej imprezie
została nadana wiele mówiąca nazwa – „BŁOTNA MASAKRA”. Organizatorzy przygotują dla chętnych 2,5-kilometrową trasę z gęsto rozmieszonymi przeszkodami. Co
ważne, formuła zawodów zakłada, że sami decydujemy, ile
razy okrążymy trasę – jeśli jesteśmy debiutantami i chcemy tylko „liznąć” temat, możemy to zrobić tylko raz, ale
jeśli czujemy się na siłach, nic nie stoi na przeszkodzie, by
wyznaczyć sobie wyzwanie w postaci pięciu pętel. Chodzi
wszak o pokonywanie własnych słabości i zdobywanie
swojego osobistego „bieguna”. W planach na sezon 2018
są jeszcze biegi „RUCHOME PIASKI” (lipiec) i „SIWY DYM”
(listopad).
Nieco inną gamę wrażeń proponuje zaś ekstremalny
rajd na orientację Harpagan, impreza o blisko 30-letniej
tradycji. Tu poza siłą, kondycją i determinacją potrzeb-

NOWA WEEKENDOWA MODA - DAĆ SOBIE W YCISK !

W Y M I E N ION E I M PR E Z Y Ś C I ĄGA JĄ
R Z E S Z E C H Ę T N YC H Z C A Ł E J
P OL S K I I N I E T Y L KO...
ne są również sprawne i wytrzymałe szare
komórki oraz dużo cierpliwości. Uczestnicy,
których na każdym rajdzie jest łącznie ponad
tysiąc, przemierzają swoje długie trasy pieszo
bądź na rowerze, korzystając z otrzymanych
na starcie kolorowych map. Zaznaczone są
na nich tzw. punkty kontrolne – zarówno elementy topograficzne (skrzyżowanie, górka,
jezioro), jak i krajoznawcze (pomniki przyrody,
punkty widokowe). Po odnalezieniu takiego
punktu w terenie dokonywane jest jego potwierdzenie poprzez zbliżenie chipa elektronicznego do stacji stojącej przy punkcie. Najbliższa, 55. edycja Harpagana w nadmorskim
Choczewie w powiecie wejherowskim rozpocznie się w piątek 20 kwietnia i potrwa do
niedzieli 22 kwietnia. Jako pierwsze, w piątkowy wieczór, z placu startowego wyruszają
trasy: piesza 100 km oraz mieszana 150 km.
W sobotę rano – rowerowe 100 i 200 km i pozostałe piesze: 10, 25 oraz 50 km.
Jak widać, Pomorze nie skąpi atrakcji nie
tylko miłośnikom wypoczynku na plaży czy
poszukiwaczom zabytków, ale również amatorom aktywności w wersji ekstremalnej. Wymienione imprezy ściągają rzesze chętnych z całej
Polski i nie tylko, a najlepszą ich rekomendacją
są zdjęcia uczestników po ukończeniu zawodów – widzimy na nich wyraźnie zmęczonych
ludzi w zabłoconych strojach, ale i z pełnymi
sportowej satysfakcji uśmiechami na twarzach.
Takich obrazków na Facebooku czy Instagramie zobaczymy w tym roku całe mnóstwo!

need a lot of energy, motivation, perseverance
and… a comfortable outfit which you won’t
regret destroying in whole or in part. It’s not
a piece of cake but a challenge for thrill seekers ready for hard effort.
At the weekend on 21–22 April, Tricity
hosts another edition of Runmageddon – an
OCR event extremely popular in Pomerania,
for competitors at various ages and levels of
advancement. There are three running categories – INTRO (3 kilometres, at least 15 obstacles), REKRUT (6 kilometres, at least 30 obstacles), and KIDS, that is an extreme run for kids.
What should you expect? Everything – get
ready for mud, water, fire, swamp, rope obstacles, slanting and vertical walls, wire entanglement and trenches, and much more! The event
organisers are coming up with a lot of ideas for
new attractions for competitors. Year by year,
more and more people sign up for the event.
Hundreds of participants will face their weaknesses this April.
But before that, on the first Saturday in
spring (24 March), the OCR season will begin
with Biegun – a series of field running events
organised by a beautifully-located Adventure
Park Gdynia Kolibki. The inauguration of the
event is named ‘MUD MASSACRE’, which says
it all. The organisers will prepare a 2.5kilometre long route with plenty of obstacles. What’s
important, it’s up to you how many laps you
run – beginners who only what to ‘get a taste of
it,’ can do it only once, but if you feel ready for

ENGLISH

A NEW WEEKEND TREND – GET
A GOOD SWEAT!
Now and then, scientists warn that people tend to
spend more and more time in front of a smartphone,
tablet or computer screen, distancing themselves
from the real world and neglecting their health.
Somehow in defiance of these tendencies, physical
activity is in fashion in Pomerania in its best possible
form – in the open air. The incredible popularity of
events such as Runmageddon and Harpagan shows
that it’s possible to get the adrenalin flowing in the
21st century not only in a virtual but in a real natural
environment. Have a look at our pick of special
weekend ideas!

In Obstacle Course Racing (OCR), competitors travel on foot in the natural environment
and overcome various obstacles on their way.
It sounds like fun – and it’s true – but you
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more, you can take on a challenge of five laps.
After all, it’s about overcoming your weaknesses and achieving your own goals. There
are more events coming up in the 2018 season,
such as ‘QUICKSAND’ (in July) and ‘GREY
SMOKE’ (in November).
Those who’re looking for a bit different
range of experiences will surely enjoy the
extreme Harpagan race, a foot orienteering
event with an almost 30-year-old tradition.
There, apart from strength, fitness and determination, you’ll need an agile mind and a lot
of patience. Over a thousand competitors participating in the race cover their routes on foot
or by bike, using colourful maps they receive
at the start, where checkpoints are marked.
These include topographic spots (a crossroad,
a hill, or a lake) and sites (nature monuments,
viewing points). Having found a checkpoint,
competitors have to confirm their location at
a station by the checkpoint with an electronic
chip. The 55th edition of Harpagan is taking
place in Choczewo in Wejherowo Poviat from
Friday 20 April to Sunday 22 April. The first
races begin on Friday evening: 100 km on foot
and 150 km mixed. Races starting on Saturday
morning include 100 and 200 km cycling and
other running groups: 10, 25, and 50 km.
As you can see, Pomerania isn’t only
a place where you can relax on the beach
or go sightseeing; it’s also a perfect spot for
thrill seekers and extreme sports lovers.
The events are extremely popular in Poland
and abroad, and pictures of participants after the competitions are their best recommendation – they show really tired people
in clothes covered in mud, but with wide
smiles of sport satisfaction on their faces.
We’ll see plenty of such pictures on Facebook and Instagram this year!
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CZYTANIE WEDŁUG
SARAMONOWICZA

mu jest przekleństwem i dla tej religii, i dla
całej ludzkości. Twierdzą wręcz, że sam
Mahomet (wielki reformator i innowator)
potępiłby obecny archaizm myślowy wyznawców swojej religii i przywołują jego słowa, które również i my – widząc jak błyskawicznie rozprzestrzenia się w Polsce wulgarna i duchowo jałowa wersja katolicyzmu
– powinniśmy przyjąć za swoje: „Uczcie się
i nie umierajcie jako ludzie głupi, albowiem
Bóg nikomu nie wybacza niewiedzy”.
ENGLISH

NIE UMIERAJCIE
JAKO GŁUPI

ANDRZEJ
SARAMONOWICZ
Reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg
i dziennikarz. Autor największych polskich hitów
komediowych w XXI w. (m.in. "Ciało", "Testosteron"

i "Lejdis"). "Testosteron" - stale obecny w teatrach
w kilkunastu krajach - jest również jedną
z najpopularniejszych dziś polskich sztuk na
świecie. W 2015 roku Saramonowicz wydał
bestsellerową powieść „Chłopcy".

JAKUB WINIARSKI, PIOTR IBRAHIM
KALWAS, „ARCHIPELAG ISLAM. CZAS
KORANU, CZAS ZMIANY”, WYD.
BŁĘKITNA KROPKA, , NYSA 2018.

„Wszystko, czego chcielibyście się dowiedzieć o islamie, ale boicie się zapytać”
– tak brzmi najkrótsza rekomendacja tej

znakomitej książki, w której dwaj znawcy tematu i intelektualiści o szerokich
horyzontach (Piotr Ibrahim Kalwas – polski muzułmanin przez lata mieszkający
w Egipcie oraz pisarz i dziennikarz Jakub
Winiarski) wiodą nas przez meandry historii, teologii, filozofii i myśli społecznej
islamu, rozumianego nie tylko jako system
wiary, ale i cywilizacja.
Wszelako nie jest to rozmowa, od której czytelnik-laik się odbije, wprost przeciwnie – czyta się „Archipelag islam” jak
najlepszą powieść, która jednocześnie
przystępnie uczy. Tak o islamie w Polsce
nie mówi nikt: z szacunkiem, ale jednocześnie krytycznie.
Dzięki tej książce można się zatem
przyjrzeć religii, która nie przeszła swojej
reformacji ani Oświecenia. Która wymaga
od wiernych bezrefleksyjności i dosłownego rozumienia jej przekazu. I w której, niestety, w wyniku skomplikowanych
okoliczności historycznych, mułła pokonał filozofa.
Autorzy stawiają tezę, że dzisiejszy tradycjonalizm i konserwatyzm ideowy islaWIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

‘Everything you always wanted to know
about Islam, but were afraid to ask’ – that’s
the shortest recommendation of this brilliant
book, in which two experts and open-minded intellectuals (Piotr Ibrahim Kalwas
– a Polish Muslim residing in Egypt for
years, and a writer and journalist, Jakub
Winiarski) take us through twist and turns
of history, theology, philosophy and sociological thought of Islam understood as a religion as well as civilisation.
Their conversation isn’t inaccessible for
a layman; quite the contrary – ‘Archipelag
islam’ reads like a great novel and provides
you with information in an accessible form.
Nobody in Poland speaks about Islam like
that: with respect and criticism at the
same time.
This book allows you to take a closer look
at a religion which hasn’t gone through the
period of Reformation or Enlightenment;
which requires its followers to be unreflective and take its meaning literally; in which,
unfortunately, as a result of complicated
historical circumstances, a mullah defeated a philosopher.
The authors advance the thesis that contemporary ideological traditionalism and
conservatism of Islam is a curse both for
this religion and mankind. They claim that
Muhammad himself (a great reformer and
innovator) would disapprove of contemporary archaism of thought presented by the
followers of his religion; they also quote
his words, which we – as we observe an ultra-fast spread of a vulgar and spiritually
sterile version of Catholicism – should also
reflect on: ‘Learn and do not die ignorant
for God does not forgive ignorance.’

ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE (1), DOROTA CZOCH (2).

DO NOT DIE IGNORANT
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„ART YŚCI
BIZNESU”

PO L ATACH
SERIAL DOKUMENTALNY „ART-B. MADE IN POLAND”
ODKURZA SPRAWĘ, KTÓRĄ W LATACH 90. ŻYŁA
CAŁA POLSKA. POKAZANE Z PERSPEKTYWY CZASU
TAJEMNICE, PIKANTERIE I ABSURDY HISTORII
BOGUSŁAWA BAGSIKA I ANDRZEJA GĄSIOROWSKIEGO
OBNAŻAJĄ REALIA, W JAKICH WYKUWAŁA SIĘ III RP.
TEKST Paweł Durkiewicz

ZDJĘCIA Mat. Prasowe

N

ie ukrywam, że wieść o zbliżającej się
emisji nowej produkcji Canal+ wzbudziła we mnie wyjątkową ciekawość.
Pierwsza połowa lat 90. to początki „wolnej
Polski”, czas raczkującego (a już dzikiego)
rodzimego kapitalizmu, a przy okazji moje
dzieciństwo. Bawiąc się miniaturowymi samochodzikami po niedzielnych obiadkach, często
słyszało się rozmowy rodzinne na tematy polityczne. Sprawa Art-B przewijała się w nich regularnie. Nie rozumiałem z tych ognistych debat
za wiele, a nazwisko Bagsik wydawało mi się
zdrobnieniem od imienia ubóstwianego przeze
mnie naonczas królika Bugsa. Gdy kilkanaście
lat później moja świadomość polityczna była
już jako tako rozwinięta, temat osławionego
oscylatora był już od dawna medialnie nieżywy. Dziś, w dobie niekończących się polemik
o kryzysie polskiej demokracji, warto przypomnieć sobie, w jakich okolicznościach dwaj bli-

"A R T Y Ś C I B I Z N E S U " P O L ATA C H

PR Z ED W I DZ A M I MO C NO O T W I ER A JĄ
S I Ę T EŻ SA M I B OH AT EROW I E
S K A N DA LU, KT ÓR Z Y Z A WS Z EL K Ą
C E N Ę C HC Ą W Y PA Ś Ć W I A RYG ODN I E
JA KO OF I A RY C A Ł E J S PR AW Y.
żej nikomu nieznani faceci przed trzydziestką
– stroiciel fortepianów i lekarz – w ciągu kilku
miesięcy osiągnęli majątki, które dziś liczylibyśmy w miliardach złotych. Co mówi to nam
o tworzonych wtedy fundamentach państwa,
w którym obecnie żyjemy?
Młodszym czytelnikom należy się kilka
słów wyjaśnienia: w zawierusze przemian
ustrojowych i terapii szokowej zaordynowanej
Polsce przez Leszka Balcerowicza, na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku, prawo bankowe i gospodarcze ze swoimi licznymi lukami
przypominało dorodny ser szwajcarski. Dla
przedsiębiorców z kontaktami, determinacją
i pewnym kapitałem w kieszeni otwierało to
drogę do gigantycznych fortun. Tą drogą poszli Bagsik i Gąsiorowski, którzy uruchomili
tzw. oscylator ekonomiczny. Mechanizm polegał na uzyskiwaniu wielokrotnego oprocentowania tej samej kwoty pieniędzy w różnych
bankach. Założyciele Art-B lokowali pieniądze na lokacie w banku A, po czym pobierali
tzw. czek potwierdzony, z którymi udawali
się do banku B, by czek zrealizować, założyć
w banku B kolejną lokatę i pobrać… kolejny
czek potwierdzony. Następnie procedurę
powtarzali. W dzisiejszych czasach, z elektro-

nicznymi połączeniami online między bankami, taki proceder nie byłby możliwy, jednak
w ówczesnej Polsce wymiana informacji między poszczególnymi placówkami ciągnęła się
dniami, a czasem nawet i tygodniami. W efekcie pojedyncza wpłata rosła o wartość oprocentowania nawet w kilkudziesięciu bankach!
Tempo rozwoju spółki było więc zawrotne.
W latach 1990-1992 Art-B (nazwa miała łączyć
artyzm z biznesem) stworzyła sieć sześciuset
firm-córek w pięćdziesięciu krajach świata,
osiągając obrót 22,5 miliarda dolarów w ciągu
osiemnastu miesięcy, co w realiach tamtych
czasów było poziomem astronomicznym.
Gąsiorowski i Bagsik mogli żyć w luksusie,
jaki Polacy mogli widzieć co najwyżej w emitowanym wówczas w TVP serialu „Dynastia”.
Zgromadzili m.in. imponującą kolekcję dzieł
sztuki, z obrazami Picassa, Renoira, Kossaka
i Malczewskiego.
Z czasem działalność Art-B zaczęła oczywiście rodzić podejrzenia, a w pewnym
momencie wojnę spółce wypowiedział sam
prezydent Lech Wałęsa. W lecie 1991 roku
biznesmeni uciekli z Polski do Izraela, a wkrótce zostały wystawione za nimi listy gończe.
W końcu przed sądem stanie tylko Bagsik, który dopiero w 2000 roku usłyszywyrok – 9 lat
pozbawienia wolności (z więzienia wyjdzie po
czterech latach).
W sześcioodcinkowym dokumencie Anety Kopacz (mającej w dorobku nominację do
Oscara za najlepszy krótkometrażowy film
dokumentalny) dobrze uchwycony jest cały
absurd historii Art-B. Naświetlone są wariackie okoliczności powstania spółki, modus operandi jej założycieli, a także patowa sytuacja,
w jakiej znalazł się polski wymiar sprawiedliwości, gdy afera wyszła na jaw. Pokrzywdzonym w sprawie Bagsika i Gąsiorowskiego był
bowiem nie skarb państwa czy jakakolwiek
konkretna instytucja finansowa, lecz „system
bankowy”, który – tak argumentowali obrońcy biznesmenów – jako abstrakcyjny konstrukt nie mógł być ofiarą przestępstwa. Przed
widzami mocno otwierają się też sami bohaterowie skandalu, którzy za wszelką cenę chcą
wypaść wiarygodnie jako ofiary całej sprawy.
Dodajmy jeszcze, że w jednym z odcinków
serialu wspomniana jest też współfinansowana przez Ar.-B, a realizowana przez Mosad,
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operacja „Most” – przerzut Żydów z ZSRR
i Rosji do Izraela w latach 1990–1992. To
jeden z nieco zapomnianych, a bardzo ciekawych wątków naszej historii najnowszej.
Po obejrzeniu rekapitulacji największej
afery finansowej początków III RP ze wszystkimi jej wątkami pobocznymi można zresztą zdziwić się, że nie podjęto jeszcze próby
przeniesienia historii Bagsika i Gąsiorowskiego na duży ekran w formie fabularnej.
Słodko-gorzki polski „Wilk z Wall Street”,
z akcentami obyczajowymi, sensacyjnymi
i komediowymi, miałby z pewnością szansę
rozbić bank, ściągając do kin wielopokoleniową widownię.
ENGLISH

‘BUSINESS ARTISTS’ YEARS LATER
The documentary ‘Art-B. Made in Poland’ comes
back to a huge financial scandal that hit the headlines in 1990s. Secrets, a little spice and absurdity of
Bogusław Bagsik and Andrzej Gąsiorowski’s case
shown from the perspective of time expose the reality in which the Third Republic of Poland evolved.

I admit that I was really excited after hearing the news about the broadcast of a new
Canal+ production. The first half of the
1990s is the beginning of ‘free Poland’ and
green (and already wild) home capitalism,
and my childhood by the way. While playing
with baby cars after Sunday dinners, I often
heard family discussions about politics. The
case of Art-B was brought about regularly.

I didn’t understand much of those heated arguments, and the name Bagsik seemed to be
a diminutive of the name of Bugs Bunny I was
crazy about then. Several years later, when
my political awareness was more developed,
the topic of the famous oscillator had already
been dead in the media for a long time. Today, in the era of endless polemics on the crisis of Polish democracy, we should recall the
circumstances in which two quite unknown
men approaching thirty – a piano tuner and
a doctor – within a few months, made a fortune that would be counted in billions of zlotys. What does it tell us about the foundations
of the state we live in?
A few words of explanation for young readers: in the turmoil of political changes and
shock therapy given to Poland by Leszek Balcerowicz, at the turn of the 1980s and 1990s,
banking and economic law with its numerous loopholes was like huge Swiss cheese. It
was an opportunity for entrepreneurs with
contacts, determination and certain capital
to make immense fortunes. Bagsik and Gąsiorowski followed that path and launched
a so-called economic oscillator. The mechanism consisted in receiving interests on
the same amount multiple times in various
banks. The founders of Art-B deposited money on a deposit in bank A and took a so-called
certified cheque, which they brought to bank
B to cash it, open another deposit in bank B
and receive… another certified cheque. And
they repeated the procedure all over again.
These days, with online control systems
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

among banks, such a business wouldn’t be
possible, but then, the exchange of information between banks in Poland lasted days
or even weeks. As a result, they received interests on a single payment even in several
dozen banks! The company was developing
at an extremely rapid pace. In 1990–1992,
Art-B (the name was supposed to combine
artistry and business) set up a network of
six hundred subsidiaries in fifty countries
and recorded a turnover of USD 22.5 billion
within eighteen months, which was an astronomical figure those days. Gąsiorowski
and Bagsik could live in luxury that average
Joe could only see in the TV series ‘Dynasty’ broadcast on TVP. They built up, among
others, an impressive collection of works of
art, including Picasso, Renoir, Kossak and
Malczewski’s paintings.
Over time, the activities of Art-B began to
give rise to suspicion, and at some point, president Lech Wałęsa himself declared war on
the company. In summer 1991, the businessmen ran away from Poland to Israel, and soon
wanted notices for their arrest were issued. In
the end, only Bagsik stood trail and was convicted in 2000 – 9 years of imprisonment (he
was released after four years).
The six-episode documentary by Aneta
Kopacz (who has been nominated for Academy Awards for the best short documentary
film) manages to capture the absurdity of
Art-B’s story. It depicts crazy circumstances
of setting up the company, modus operandi
of its founders, as well as the stalemate the
Polish judiciary was locked in when the scandal was exposed. The victim of Bagsik and
Gąsiorowski’s case wasn’t the Treasury or another financial institution, but ‘the banking
system’, which – according to their defense
counsels – couldn’t be a victim of crime as an
abstract construct. The heroes of the scandal
open up and, at all cost, try to seem reliable as
victims of the situation.
It should also be noted that one of the
episodes refers to the operation ‘Bridge’
co-funded by Art-B and carried out by Mosad, namely transport of Jews from the Soviet
Union and Russia to Israel in 1990–1992. It’s
a bit forgotten but really interesting story in
our modern history.
After watching the recapitulation of the
greatest financial scandal that took place in
the first years of the Third Republic of Poland
with its subplots, one begins to wonder why
nobody has attempted to make a feature
film out of Bagsik and Gąsiorowski’s story.
A bittersweet Polish ‘Wolf of the Wall Street’
with its social, thrilling and comic elements
would surely be in with a chance of breaking
the bank and attracting the audience of many
generations to the cinema.
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W Y S TA R C Z Y S I Ę
U Ś M I E C H N ĄĆ I …
Niestety z naszym uśmiechem czasem różnie bywa.
Dobrze, jeżeli Matka Natura obdarzyła nas pięknym,
zdrowym uzębieniem. Gorzej, jeżeli nie mamy czym
się pochwalić i zamiast uśmiechu wychodzi dziwny,
tłumiony grymas na twarzy. Jakie są możliwości na
zmianę takiego stanu rzeczy? I czy sztuczne zęby
muszą wyglądać na sztuczne?

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

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

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

ZDJĘCIA mat. prasowe

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

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

LABORATORIUM
PIĘKNEGO UŚMIECHU

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

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

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

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

Zapraszam.
ENGLISH

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

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

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

life, and other people find it easier to walk
with us. Fortunately, we have some very good
news for everyone who would like to enjoy
a bright and comfortable smile, but can’t due
to their bad teeth or lack of teeth altogether.
Nowadays, dentists make use of such technologies and materials that they sometimes
need to consult patients’ medical records to
confirm which part of their dentition is artificial and which part is natural. Not infrequently, as the time goes by, patients themselves
forget about their prosthetic filling, feeling as
if they had always had it. It’s possible thanks
to the features of the applied prosthetic materials and the trends prevalent in the development of my branch.
What kind of trends?
First and foremost, we should strive for as accurate reproduction of the tissue structures found
in our body as possible. Materials used in dentistry have to imitate nature in an unforced and
untraceable way. But not only that. They are also
bio-compatible, immune to chemical factors
and mechanically resistant, since they function
under extreme conditions, such as exposure to
organic acids and repeated chewing that constitutes a huge burden for our oral cavity.
Does it mean that if I wanted to whiten
my teeth, correct their shape, straighten
them, or even replace them, all I would
have to do is go to your consulting room,
for example? Would I leave it with a set
of beautiful teeth that show no sign
of artificiality and unnaturalness? Is
it because you have the materials and
technologies you’ve mentioned?
Yes, such scenario is possible. We have a wide
array of truly wonderful prosthetic solutions at
our disposal, such as veneers, crowns, all-ceramic implants, etc. But that’s not all. To achieve
the desired effect, a dentist’s consulting room
should be interdisciplinary.
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What does it mean?
What I mean is that to achieve the best effects
when it comes to treatment we need to cooperate with different dentists specializing in specific
fields. Because an endodontist will cure the teeth, an orthodontist will straighten and arrange
them, a surgeon will insert an implant and clean
the prosthetic area, whereas a prosthetist will
take care of the prosthetic part. And the ideal
situation would be if right next to the consulting room was an advanced laboratory of dental
technology, thanks to which you would be able
to introduce instant corrections to the patient’s
and the doctor’s dictation, as well as considerably shorten the time needed for the treatment.
I must say that it sounds almost too good
to be true.
And there’s even more to it. Nowadays, our
clients do not settle only for pretty and functional teeth. More and more often, we make
veneers or all-ceramic crowns to realize patients’ dream about a “perfect” smile. In the
past, patients expected white teeth in a natural
shade. To my surprise, however, now I often
receive requests for “extremely white teeth”,
because patients want to look like this or that
actor, actress or celebrity who has beautiful
and stunningly white teeth. And whereas at
first I had some very serious doubts whether
I should accede to such requests, since, after
all, it would seem that a doctor’s role is to discourage their patients from carrying out such
ideas, it has turned out that patients often have
the correct concept for their appearance, and
its realization with the help of an accomplished
specialist makes them happy. Times change
and we need to keep up with them. But still, in
such situations dentists need to remain very careful, because there’s a very thin line between
beauty and kitsch.
I think I’ll make an appointment with you.
You’re welcome to do so.
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SDR
SANTANDER
TOMASZ
SOBIERAJSKI
Socjolog z zawodu i z pasji.
Wytrawny badacz społecznych zjawisk
i kulturowych trendów. Naukowiec 3.0 nie
bojący się trudnych wyzwań, międzynarodowej
współpracy i interdyscyplinaroności. Felietonista
magazynu „Sens” i współpracownik DDTVN.
Znakomity słuchacz oraz wnikliwy obserwator.
Apostoł dobrej nowiny i przeciwnik złych emocji.
Z zamiłowania podróżnik i sportowiec. Życiowy
optymista. Dla nas będzie pisał o tym co jest
ważne w ludziach i dla ludzi.

-R

ozumie pan po hiszpańsku?
– zagadnął mnie brzuchaty jegomość w trzyczęściowym, granatowym garniturze z dewizką przy kamizelce. – Tak, oczywiście – odpowiedziałem.
– A jakie ma pan relacje ze swoim ojcem?
– dopytał. – Bardzo dobre. Właśnie lecę
na jego urodziny. Kocham go. Jest moim
przyjacielem – odpowiedziałem, a dopiero po chwili zdałem sobie sprawę z tego, że
zwierzam się obcemu facetowi. – A pan?
– zapytałem grzecznie. – Ja? – odparł z wahaniem – Nie każdy ma tyle szczęścia. Ale
wie pan co? – ożywił się nagle – Opowiem
panu bajkę!
Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami było małe królestwo. Królestwem tym
niepodzielnie rządził Król. Państewko było
wprawdzie niewielkie, ale Król był bardzo
dumny z tego, co miał. Wprawdzie czasami
zazdrosnym, a nawet pożądliwym okiem
patrzył na królestwa dookoła, ale rzadko przekraczał granice swojego Królestwa
i przyzwoitości.
Pewnego dnia nadworny lekarz oznajmił Królowi: „Panie, będziesz miał Syna.
Królowa jest w ciąży”. Cieszył się Król, cieszyła się Królowa, cieszyli się poddani. Po

dziewięciu miesiącach na świat przyszedł
Królewicz. Wszyscy byli szczęśliwi z narodzin Następcy Króla. Tylko Król miał zatroskaną twarz. – Czym się martwisz, kochany? – pytała z troską w głosie Królowa. – Nie
cieszysz się, że mamy syna? – dopytywała.
– Cieszę się, cieszę – machinalnie odpowiadał Król, uśmiechając się, choć uśmiech po
chwili znikał z Jego twarzy. W głowie kołatało Mu to okropne słowo: „Następca”. To
znaczy, że już jest Ktoś, kto będzie po Nim,
komu już niedługo będzie musiał ustąpić
miejsca. Kochał Syna bardzo i tak samo
bardzo Go nienawidził.
Królewicz rozwijał się wzorcowo. Matka
kochała Go ogromnie. Ojciec był dla Niego bardzo surowy i poddawał Go rozlicznym próbom, z którymi Królewicz radził sobie znakomicie. Jednak któregoś dnia Królewicz
przeciwstawił się Ojcu. Król rozgniewał się
bardzo i mimo błagań Królowej wypędził
Królewicza z Królestwa. Królowa była zrozpaczona i zamknęła się w swoich apartamentach. Królowi wypędzenie Królewicza
nie przyniosło ulgi. Poczuł się opuszczony przez wszystkich. Królewicz był zbyt
dumny, żeby przeprosić Ojca, a Król zbyt
próżny, żeby przebaczyć Synowi. Powoli
stawali się sobie obcy. Królewicz, wsparty przez wojska nieprzyjaciela, raz po
raz najeżdżał Królestwo swojego Ojca,
kąsając Go boleśnie. Król podupadł na
zdrowiu, opuściły Go siły i nie radził sobie
z najazdami swojego Syna. Widział Jego
triumf i własną niemoc. Czuł się przytłoczony, a słowo „Następca” jak głuchy dzwon
brzmiało w Jego głowie coraz donośniej.
Kiedy Król zmarł, Królewicz na prośbę
Matki wrócił do Królestwa i rządził nim
szczęśliwie przez długie lata. Nikt, nawet
Królowa, nie wiedział, że największym marzeniem Króla przed śmiercią było móc znów
przytulić Syna.
ENGLISH

SDR SANTANDER

‘Do you speak Spanish?’ asked a potbellied man in a three piece, navy blue suit
with a watch chain on his waistcoat. ‘Yes,
of course,’ I answered. ‘And how do you
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

get on with your father?’ he asked. ‘Very
well. I’m flying to his birthday party. I love
him. He’s my friend,’ I answered and only
after a while did I realise that I was confiding in a stranger. ‘And you?’ I asked politely. ‘Me?’ he said hesitantly. ‘Not everyone
is so lucky. But you know what?’ he livened
up. ‘I’ll tell you a story!
Once upon a time, there was a small
Kingdom. The Kingdom was ruled by one
and only King. The land was small, but
the King was very proud of what he had.
Admittedly, he sometimes looked with envy
or even greed at neighbouring kingdoms,
but he rarely crossed the borders of his
Kingdom and decency.
One day, the court physician told the
King, ‘Lord, you will have a Son. The Queen
is pregnant.’ The King was delighted, the
Queen was delighted, and people were delighted, too. After nine months, a Prince
was born. Everyone was happy about the
birth of the Heir to the Throne. Only the
King looked concerned. “What do you worry about, my dear?” the Queen asked with
concern. “Aren’t you happy that we have
a son?” she asked. “I am, I am…” the King
answered mechanically and smiled, but
the smile disappeared from his face after
a while. The word “Heir” still lingered. It
meant that there was someone who would
succeed him, to whom he would have to
surrender his seat. He loved his Son very
much and he hated him much the same.
The Prince was growing up. His Mother
loved him with all her heart. His Father
was very strict and put him to plenty of
tests, with which the Prince dealt perfectly. But one day, the Prince stood up to his
Father. The King got very angry and banished the Prince from the Kingdom despite
pleas from the Queen. The Queen was in
despair and shut herself in her chambers.
The King didn’t feel relieved after banishing the Prince. Quite the contrary, he
felt abandoned by everyone. The Prince
was too proud to apologise to his Father,
and the King was too vain to forgive his
Son. They soon became strangers. The
Prince, supported by the enemy armies
attacked his Father’s Kingdom harrowing
and beleaguering it. The King declined in
health, became weak and couldn’t fight
off his Son’s attacks. He saw his Son’s
triumph and his own weakness. He felt
overwhelmed and couldn’t get the word
“Heir” out of his head. When the King
died, the Prince returned to the Kingdom
asked by his Mother and ruled for many
years. Nobody, even the Queen, knew that
the King’s biggest dream was to hold his
Son once again.’

ZDJĘCIE: MONIKA SZAŁEK
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GENERAŁ JAN PODHORSKI. SMUTEK NA WOJNIE...

GENERAŁ JAN PODHORSKI.

SMUTEK NA WOJNIE
SIĘ NIE PRZYDAJE
PIĘĆ RAZY UCIEKAŁ ESESMANOM. NA BAGNETY SZEDŁ NA OCHOTNIKA.
W KONSPIRACJI BYŁ FAŁSZERZEM, ALE I WYWIADOWCĄ, KTÓRY PRÓBOWAŁ
FRANCUSKICH ŻYDÓW WYKRAŚĆ Z TRANSPORTU DO TREBLINKI. JEST BOHATEREM
JEDNEGO Z NAJSŁYNNIEJSZYCH POWSTAŃCZYCH ZDJĘĆ WYKONANYCH
W BOJU. NIE ODDAŁ BRONI W 1945. SCHOWAŁ JĄ, ŻEBY WALCZYĆ Z KOLEJNYM
OKUPANTEM. ODSIEDZIAŁ ZA TO SWOJE WE WRONKACH. NIGDY NIE ŻAŁOWAŁ.

ZDJĘCIE: ŚRÓDMIEŚCIE POŁUDNIOWE. PLUT. PCHOR. JAN PODHORSKI "ZYGZAK" NA STANOWISKU OGNIOWYM W BUDYNKU PRZY
UL. WIEJSKIEJ 11 NA PRZECIWKO SEJMU, FOT: HENRYK ŚWIERCZ „ŚWIERSZCZ”, ŹRÓDŁO: MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

TEKST Grzegorz Kapla
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ie będzie pan miał ze mną łatwo
– uśmiecha się.
– Jak to?
– My, konspiratorzy rzadko mówimy
wprost. I oczywiście nie pamiętamy żadnych nazwisk. Za kilka dni mam o tym opowiadać na konferencji wewnętrznej ABW
– znowu się uśmiecha. Nie wiem, czy żartuje. – Będę mówił o prowokatorach. Znam
temat, bo mam z nimi osiemdziesiąt lat doświadczeń. Od 1938 roku.
Jan Podhorski działał wówczas w Towarzystwie Tomasza Zana. Uczyli się zasad zwiadu i rozpoznania. Na pograniczu, w okolicach
Budzynia, niemiecka V kolumna przygotowywała listy powstańców wielkopolskich,
którzy mieli być likwidowani po zajęciu Polski
przez Trzecią Rzeszę.
– Wiedzieli, że poznaniacy to waleczny naród. IV Pułk Strzelców Wielkopolskich miał

w walkach z bolszewikami rekord Krzyży
Walecznych. Wzięli więcej jeńców niż mieli
własnego stanu osobowego. Niemcy o tym
wiedzieli. A myśmy tę V kolumnę rozpoznawali i 1 września internowali.
Potem walczył. Zgłosił się na ochotnika
do 1. Poznańskiego Pułku Obrony Narodowej, był w plutonie zwiadu. Po opuszczeniu
Poznania szli nad Bzurę. Pod Sompolnem
poszli na Niemców na bagnety.
Ostatnio generał otrzymał w prezencie
bagnet na pamiątkę tamtej bitwy, ale inny.
Ten, który zakładał na sztorc w 1939, był naprawdę długi.
Uciekał Niemcom pięć razy. Ubekom też
chciał uciec, ale komuniści byli bardziej uważni. A może bardziej okrutni.
– Z gestapo w Wolsztynie uciekłem zimą.
Trzy tygodnie mnie bili bez przerwy za akcję poszukiwania V kolumny. Poznałem

wszystkie rodzaje rekwizytów do badań:
bykowiec, rurkę metalową i ten długi worek
ze skóry wyładowany kulkami od łożyska.
Nazywali to różańcem. Raz była przerwa
w przesłuchaniach. Esesman powiedział,
żebym szedł do celi. Cela była pięć metrów
w prawo od pokoju badań, ale ja, otumaniony, poszedłem w lewo za esesmanem,
on skręcił na schody, a ja prosto. Strażnik
rozmawiał z kolegą. Nagle ich zobaczyłem.
Pytają „Entlassen (zwolniony)?”. A ja na to
„ja, ja”.
Przeszedł tak przez sześć posterunków.
Nikt nie zapytał o przepustkę, kiedy już wyszedł z baraku.
Ile razy jest w Wolsztynie, to widzi tę tablicę: „110 rozstrzelanych”. A sto jedenastego nie ma, bo uciekł.
To była jego trzecia ucieczka.
Pierwsza była z transportu do obozu je-
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nieckiego po kampanii wrześniowej. Najgorszy był głód.
Ale na dworcu we Wrocławiu Czerwony Krzyż nakarmił
ich chlebem z leberką. Wtedy namówił sześciu kamratów i dali nogę. Schowali się w wagonie towarowym, ale
zamiast jechać na osiach, jak prawdziwi uciekinierzy, jechali w budzie. Niemcy wygarnęli ich i trafił do więzienia
na Cytadeli w Poznaniu.
– Zapytali, czy ktoś się zgłasza na pisarza.
– Gotisch, lateinisch? – zapytał skromnie ten, który
nie mówił po niemiecku.
– Lateinisch – ucieszył się oficer i Jan został pisarzem więziennym. Oczywiście nie przyznał się, że ma,
jeszcze z czasów Tomasza Zana, przeszkolenie z fałszowania dokumentów.
Po godzinie miał w kieszeni wypisany na siebie blankiet przepustki. Ale wypuszczali grupami, wyczytywali
przy tym nazwiska. W czasie wydawania posiłków nadarzyła się okazja.
– Nowak – zawołali. Nic. Zawołali jeszcze raz. Wystąpił z szeregu. Dołączył do grupy i pognali ich do wyjścia.

UCIEK A Ł N IEMCOM
PIĘĆ R A Z Y. U BEKOM
TEŻ CHCI A Ł UCIEC,
A LE KOM U N IŚCI
BY LI BA R DZIEJ
U WA Ż N I. A MOŻE
BA R DZIEJ OK RU T N I.
Kolejny raz był, kiedy spalony w Poznańskiem przedarł
się do Generalnej Guberni przez zieloną granicę. W Łowiczu uciekał przed patrolem niemieckim, dobrzy ludzie schowali go w piecu chlebowym. W takim piecu pies
człowieka nie wyczuje. Pies nie lubi mąki. Złożył przysięgę w Związku Jaszczurczym. W Narodowych Siłach
Zbrojnych pracował z „Matkowskim”, kurierem Komendy
Głównej. Zajmował się wykupywaniem z gestapo niektórych jeńców. Jan Podhorski był stenotypistą. Spisywał audycje BBC ze słuchu, pisał je i odbijał na hektografie. Po 50
odbitek. Używali hektografów do fałszowania listów przewozowych na kolei. Transporty, które miały iść na Front
Wschodni, odsyłali do Francji albo do Danii. Nie tylko
broń, ale i buty oraz drewno na opał.
– W 1943 jako francuskojęzyczny konspirator NSZ zostałem wysłany do Małkini, bo odkryliśmy, że tamtędy idą
transporty z Francji do Treblinki, wiedzieliśmy już oczywiście, że to obóz zagłady. Myśmy ich chcieli wyciągnąć
z tych wagonów, chociaż kilku, do lasu i w nogi.
– Jedziecie na śmierć – mówiłem im.
– Jedziemy na wschód uprzemysławiać tamtejsze
ziemie.
– Skaczcie – wołałem.
– Jesteście prowokatorami – krzyczeli. I zaczęli rzucać
w nas pomarańczami. Bo mieli w tych wagonach wszystko. Nawet pomarańcze. Dostałem w głowę. Bolało, choć to
tylko pomarańcza. Drugi raz bolało, kiedy ubecy rozbili
głowę. Niech pan dotknie.
Dotykam.
Na czaszce jest gruba blizna.
Ostatnia ucieczka była sprzed plutonu egzekucyjnego.
Wzięli go z ulicy tuż przed godziną policyjną po zamachu
dokonanym na bazarze przez AK. Podhorski stanął pod
ścianą i usłyszał odblokowanie broni. I w tym momencie
nadszedł esesman.
– Co się tutaj dzieje?
– Rozwalamy jednego Polaka.
– Ale ja jestem obywatelem Gdańska, pracuję w zaopatrzeniu – krzyknął po niemiecku i w tym momencie dostał
kolbą w twarz. I tak nieznany Niemiec uratował mu życie.
Do Warszawy pojechał na podchorążówkę NSZ. Kiedy
wybuchło Powstanie, stawili się na Czackiego 5. Niestety
okazało się, że magazyn uzbrojenia pozostał po niemiec-
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kiej stronie i że broni niewiele. Kilka sztuk krótkiej, granaty i cztery karabiny. Uderzyli z tym na gmach poczty,
ale dali radę. Zdobyli magazyn broni i umundurowania.
W tym zdobycznym, niemieckim hełmie i skórzanej kurtce ma Podhorski zdjęcie, które przeszło do historii. Zdjęcie snajpera. Wykonano je na ulicy Wiejskiej. Sam początkowo nie mógł się rozpoznać, bo przecież nie patrzyli
wówczas w lustra, tylko w lunety celowników.
– Patrz, to ty.
– Ale skąd wiecie?
– Tylko ty byłeś leworękim snajperem.
To dla snajpera ważna umiejętność, bo niemieccy gołębiarze nie spodziewali się strzałów z tego kąta i tradycyjnie ustawiali się tak, żeby się chronić raczej od strony
prawych punktów strzeleckich za węgłami murów czy obramowaniami okien.
W walkach pod Sejmem rozstał się z przyjacielem,
który dostał przepustkę na kilka godzin, żeby zajrzeć
do szpitala, do żony. Była rozerwana bombą. Zbierał jej
szczątki do pudełka, kiedy weszli Niemcy. Zdarł fartuch
z trupa pielęgniarza, przebrał się i Niemcy się nie połapali. Wzięli go do przenoszenia zwłok niemieckich żołnierzy. Jak nie patrzyli, to kopał pistolety tak, żeby leciał
w stronę piwnicy, w której tkwili nasi. Widzieli go. Dotarły cztery sztuki broni.
Podhorski brał też udział w zdobyciu Kościoła Św.
Krzyża. Walczył do ostatniego dnia. Przeżył strach przed
nalotami i dumę z walki na pierwszej linii. Wolał być na
pierwszej linii, bo wtedy wroga masz przed oczami i nie
musisz się bać.
Najgorszy był widok ludzi umierających po spaleniu
bombami fosforowymi, krowami. Lekarz z plutonu mówił, że oni już nic nie czują, ale nie umieli uwierzyć. Człowiek jeśli się rusza, to na pewno czuje, mimo że jest już
tylko spalona masą.
Pamięta jeszcze ten moment, kiedy się przekonał,
że dobro wraca. Prowadził patrol Świętokrzyską, a tu
sanitariuszki niosą rannego i nie dają rady przejść do
PKO, do szpitala.
– Pomożemy wam, bo nogi połamiecie – krzyczę do
nich, bo ładne dziewczyny. Zsunęliśmy się z gruzów w dół
i nieśliśmy rannego w Jasną i tym momencie pocisk artyleryjski uderzył w miejsce, gdzie przed chwilą staliśmy.
Zginąłby cały patrol. Dobro wraca. Czasami natychmiast.
Po Powstaniu był obóz. Stalag IV B nad Łabą, w Mühlberg. Siedział z żołnierzami spod Monte Cassino. Nie
wziął udziału w ucieczce, bo po chorobach, odwodniony
ważył w dniu wyzwolenia 43 kilogramy.
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– Niemcy nawet wystawili mi dokument
wysyłki „do kraju ojczystego” jako niegroźnemu dla Rzeszy Niemieckiej inwalidzie. Niestety nie byłem Francuzem ani Duńczykiem,
a do Polski nie odsyłali. Nie wiem, czy bym
przeżył, gdyby nie ten mój sposób bycia. Ja
wszystko biorę na wesoło. Jak wychodziłem
z ubeckiego więzienia, było już lepiej, bo ważyłem pięćdziesiąt.
Po wojnie pozostał w konspiracji. Chciał
walczyć do całkowitego wyzwolenia. Uczył
się, studiował i konspirował. Aresztowali go po tym, jak zorganizował 15 maja 1948
strajk solidarności ze studentami Krakowa
– 3 maja 1946 czołgi radzieckie rozpędziły
tam manifestację. Podhorski był starostą na
leśnictwie. Wybrali go, bo połowa studentów
była z dawnej partyzantki. Aresztowali go
po wsypie konspiracji esenowskiej na terenie Warszawy. Ubecy katowali bez litości.
Zdawało się Podhorskiemu, że po gestapo
znał już wszystkie metody zadawania bólu,
ale zrozumiał, że nauka radziecka jest w tym
względzie daleko bardziej kreatywna.
Kiedy go przewozili, klawisze już nie kopali, bo myśleli, że to trup. 174 cm wzrostu,
50 kg wagi.
– Po śledztwie, przed wyjazdem do więzienia we Wronkach siedzieliśmy we czterech. Mój przyjaciel lekarz mówił, że to pożegnanie, że ja nie przeżyję. Ale przeżyłem.
Może i by zabili, gdyby nie te krzyże walecznych, bo przecież w tej UB też byli ludzie
z frontu. Krzyż Walecznych to nie byle co.
Budzi szacunek.
Po sfałszowanych wyborach PPR-owcy
mieli w sobie taki entuzjazm, że zwyciężyli, że ogłosili wielką amnestię. Nawet
Gorgonową wtedy wypuścili. Dzięki temu
z 13 lat odsiedziałem tylko kilka. Kiedy
wyszedłem z Wronek, chciałem wrócić na
studia. Ale nie pozwolili, miałem najgorszy bilet – czerwony. Przypomnieli sobie
o strajku. A miałem indeks z numerem 11
po wojnie. Obszedłem wszystkie kate-

dry i prosiłem o zaliczenia. No i profesorowie się zgodzili, żebym wrócił. Takie
podpisy zebrałem. Ale relegowali.
Koledzy poradzili, żebym pojechał na
uniwerek warszawski na prawo. No i zdałem.
Studiowałem z samymi UB -owcami. Wszystkich znałem. I kiedyś w Poznaniu z kolegą ze
studiów wisiałem. Mój portret w rynku na
wystawie „Twarze Wolności”, a jego portret
na Placu Wolności na wystawie IPN-u „Twarze Bezpieki”.
Kiedy przeczytałem akta IPN -u, przekonałem się, jak wpadliśmy, ale ważniejsze
jest, że inne grupy Młodzieży Wszechpolskiej wtedy nie wpadły. Nikt z kolegów nie
siedział, nikogo nie wyłuskali. To znaczy, że
dobrze to urządziliśmy.
Trzydzieści lat po tamtym spotkaniu
przed wysyłką do więzienia wszyscy czterej
spotkali się znowu. Drugi raz w tym samym
gronie. W domu Jana Podhorskiego.
– Tu, gdzie teraz pan siedzi, siedział lekarz, bratanek generała Włada, dowódcy
14. Dywizji , który nie dożył tego dnia, kiedy
Sowieci wbili Polsce nóż w plecy. Z drugim
z kolegów znałem się jeszcze sprzed wojny.
Z trzecim przyjaźniłem się w czasie okupacji.
Razem byliśmy w Powstaniu. Wspominaliśmy Powstanie. Wspominaliśmy czasy powojennej konspiracji. I wie pan? Mówiliśmy
do siebie pseudonimami, chociaż już można
było używać nazwisk. Tak to wchodzi w krew.
Powiedziałem im, że przetrwałem, bo byłem
optymistą. Zawsze szukałem jasnej strony.
Smutek na wojnie się nie przydaje.
Na ścianach domu Jana Podhorskiego wiszą portrety, statuetki, dyplom nominacji
generalskiej podpisany przez prezydenta
Andrzeja Dudę oraz imponujący zbiór orderów i odznaczeń.
– Dziwi się pan? To rodzinna powinność –
śmieje się generał. – Najpierw pradziadowie
poszli do Powstania Styczniowego, potem ojciec i wujowie do Wielkopolskiego, to musiałem dołożyć własne: Warszawskie.

Z DAWA Ł O S I Ę P O D H O R S K I E M U,
Ż E P O G E S TA P O Z N A Ł J U Ż
WS Z Y S T K I E M E T O DY Z A DAWA N I A
B Ó L U, A L E Z ROZ U M I A Ł , Ż E
N AU K A R A DZ I E C K A J E S T
W T Y M W Z G L Ę DZ I E DA L E KO
B A R DZ I E J K R E AT Y W N A .
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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GENERAL JAN PODHORSKI.
SORROW IS OF NO USE AT WAR
He escaped SS units five times. He volunteered
for bayonets. In conspiracy, he was a forger
and secret agent, and tried to help French Jews
run away from a transport to Treblinka. He is in
one of the most famous photographs of fighting
insurgents. He didn’t hand over his gun in 1945.
He hid it to fight against another occupier.
He did time for it in Wronki. But he has never
regretted it.

‘It won’t be easy with me,’ he smiles.
‘Why?’
‘We, conspirators, aren’t very straightforward. And, of course, we don’t remember
any names. In a few days, I’m going to speak
about it at a conference of the Internal Security Agency,’ he smiles again. I don’t know if he’s
joking. ‘I’m going to speak about instigators.
I know the topic; I have eighty years of experience. I’ve been dealing with them since 1938.’
At that time, Jan Podhorski was a member
of Tomasz Zan Society. They learned reconnaissance. On the frontier, near Budzyń, the
German 5th Column prepared lists of insurgents fighting in the Greater Poland Uprising
who were to be liquidated after Nazi Germany
conquered Poland.
‘They knew that people from Poznań are
very brave. The 4th Regiment of Greater
Poland Riflemen held a record of the Crosses of Valour received for fights against the
Bolsheviks. Prisoners they took outnumbered them. And Germans knew that. We
recognised that 5th Column and interned
them on 1 September.’
Then he fought. He volunteered for the
1st Poznań Regiment of National Defence. He
was in a reconnaissance squad. Having left
Poznań, they headed for Bzura. In Sompolno,
they attacked Germans with bayonets.
Recently, General received a bayonet in
remembrance of that battle, but a different
one. The one he would put on the rifle in
1939 was really long.
He escaped Germans five times. He wanted
to escape the secret police, too, but communists were more watchful. Or perhaps crueller.
‘I escaped gestapo in Wolsztyn in winter.
They were beating me for three weeks for the
reconnaissance of the 5th Column. I experienced all types of experimental equipment:
a whip, a metal tube and a long, leather bag
filled with bearing balls. They called it a rosary. Once, there was a break in interrogations.
An SS officer told me to go to my cell. It was
five metres on the right of the experiment
room, but I was so dizzy that I turned left and
followed the officer. He turned towards the
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staircase, I went straight. The guard was talking with a fellow officer. I saw them suddenly. They asked, "Entlassen
(released)?" And I said, "ja, ja."'
He went through six stations like that. Nobody asked for
a pass when he left the barrack.
When he’s in Wolsztyn, he sees a plaque: ‘110 executed’.
And number one hundred and eleven is not there, because
he escaped.
It was his third escape.
For the first time, he escaped from transport to a POW
camp after the September Campaign. Hunger was the
worst. But at the railway station in Wrocław, the Red Cross
gave them bread with liverwurst. Then, he persuaded six
fellow prisoners into the idea, and they escaped. They hid
in a goods wagon, but instead of sitting on axles like true
fugitives, they went in a cab. Germans got them and took
them to prison in the Citadel in Poznań.
‘They asked if any of us wanted to be a clerk.’
'Gotisch, lateinisch?' asked the one who didn’t speak
German.
'Lateinisch,' the officer accepted it gladly and Jan became a prison clerk. He didn’t confess he'd undergone training in document forgery from the times of Tomasz Zan.
After an hour, he had a pass in his pocket. But prisoners
were released in groups and their names were read out. He
got his chance during a meal.

‘Nowak,’ they called. Nothing. They called once again.
He stepped out. He joined a group, and they rushed them
to the exit.
Another time was when he got exposed in Poznańskie
and forced his way to the General Government through
a green border. In Łowicz, he was running from a German
patrol, and good people hid him in a bread oven. A dog
won’t sniff a person in such an oven. Dogs don’t like flour.
He pledged allegiance to a military organisation Związek
Jaszczurczy. In the National Armed Forces, he worked
with ‘Matkowski’, a courier of the General Command. He
dealt with ransoming some prisoners from Gestapo. Jan
Podhorski was a typist. He wrote down BBC broadcasts
and duplicated them on a hectograph. He would make 50
copies. They also used hectographs to forge railway bills of
lading. Transports intended for the Eastern front were sent
to France or Denmark. Not only weapons, but also shoes
and firewood.
‘In 1943, as a French-speaking conspirator of the National Armed Forces, I was sent to Małkinia, because we’d
discovered that transports from France to Treblinka were
going that way. We'd already known then that it was a death
camp. We wanted to get them out of those wagons, at least
some of them; to the woods and run.
"You’re going to death," I told them.
"We’re going east to develop land there."
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"Jump," I shouted.
"You're instigators," they shouted. And
they began to throw oranges at us. They had
everything in those wagons. Even oranges.
I got hit on the head. It hurt although it was
only an orange. It also hurt when the secret
police cracked my head open. Please, touch it.’
I touch it.
He has a deep scar on his head.
The last time, he escaped from a firing
squad. They took him from the street right
before the police hour after an attack in the
market carried out by the Home Army. Podhorski stood up against the wall and heard
them unlock the guns. And then, an SS officer approach them.
‘What’s going on here?’
‘We’re shooting a Pole.’
‘But I’m a citizen of Gdańsk, I work in the
delivery department,’ he shouted in German
and got hit with a gun. And that’s how an unknown German saved his life.
He went to Warsaw to study at the officer
cadet school of the National Armed Forces.
When the Uprising broke out, he reported
at Czackiego 5. Unfortunately, it turned out
that the weapons warehouse was on the side
of Germans, and they had few weapons. A few
handguns, grenades, and four rifles. They attacked the post office building and succeeded.
They seized the weapons and gear warehouse.
Podhorski has a picture in a seized German helmet, which has gone down in history. A photo
of a sniper. It was taken on Wiejska Street. At
the beginning, he couldn’t recognise himself,
because they didn’t look in the mirror then,
only in sights.
‘Look, that’s you.’
‘How do you know?’
‘You were the only left-handed sniper.’
It’s an important skill because German
snipers didn’t expect shots from that angle and
they took a traditional position, i.e. protecting
themselves from shooting spots on the right,
behind walls or window frames.
In the fight outside the Sejm, he parted with
a friend, who got a leave for a few hours to visit
his wife at hospital. A bomb ripped her apart.
He was picking up her remains when Germans
went in. He tore off an apron of a dead nurse and
dressed up; the Germans didn’t notice. They
told him to carry bodies of German soldiers.
When they weren’t looking, he kicked guns towards the basement to Polish soldiers. They saw
him. He managed to pass four guns that way.
Podhorski also took part in seizing the
Holy Cross Church. He fought till the end.
He experienced fear of bombing raids and
pride of fighting in the front line. He preferred to be in the front line because then,
you have your enemy in front of you and you
don’t need to be afraid.

The worst part was the sight of people
burnt with phosphorus mortar bombs. A doctor from his squad told him they didn’t feel
anything, but he didn’t believe it. If someone is moving, he must feel something even
though he’s only burnt mass.
He remembers the time when he discovered that the good you do comes back
to you. He was on patrol on Świętokrzyska Street when he saw paramedics carrying an injured man, who couldn’t get to
PKO, to hospital.
"We’ll help you, or you’ll break a leg,"
I shouted because they were pretty. We
climbed down the debris and helped them
carry the man to Jasna Street. Then, we
saw an artillery shell hit the spot where we
stood a while ago. The whole squad would
die. The good you do comes back to you.
Sometimes right away.’
After the Uprising, he was in a camp.
Stalag IV-B by the Łaba River, in Mühlberg.
He was imprisoned with soldiers who had
fought in Monte Cassino. He didn’t take
part in the escape because he was ill and
dehydrated, and weighed 43 kilograms on
the day of liberation.
‘Germans even issued a document sending me to my “home country” as a disabled
person non-dangerous for Nazi Germany.
Unfortunately, I wasn’t French or Danish,
and they didn’t release Poles. I don’t know
if I would have survived but for my attitude.
I take everything lightly. When I left the
secret police prison, it was a bit better because I weighed fifty kilograms.’
After the war, he remained in conspiracy. He wanted to fight until total liberation.
He studied and conspired. He was arrested
after he organised a sympathy strike for
students from Cracow on 15 May 1948 – the
manifestation was crushed by Soviet tanks
on 3 May 1946. Podhorski was a student president on forestry studies. He was chosen because half of the students were former partisans. He was arrested after the National
Party conspiracy was exposed in Warsaw.
The social police had no mercy. Podhorski
thought that Gestapo knew all methods of
inflicting pain, but he realised that Soviets
were far more creative in this regard.
When he was transported, screws didn’t
even kick him because they thought he was
dead. 174 cm high, 50 kg.
‘After the investigation, before we went
to prison in Wronki, there were four of us.
My doctor said it was farewell, that I wouldn’t
survive. But I did. Perhaps they would have
killed me but for those Crosses of Valour; in
the secret police, there were people from the
front, too. A Cross of Valour is a big thing.
It’s formidable.

After fraudulent elections, the Polish
Workers' Party were so enthusiastic about
their victory that they declared amnesty.
Even Gorgonowa was released. I was in prison for only a few years instead of 13. When
I was released from Wronki, I wanted to go
back to university. But I wasn’t allowed to,
I had the worst card – the red one. They recalled the strike. And I had a credit book No.
11 after the war. I went to all departments to
ask for credits. And the professors agreed to
my return. I collected signatures. But they expelled me.
Friends advised me to go to the university in Warsaw to study law. And I passed the
exam. All my fellow students were from the
secret police. I knew them all. And once,
I was hung with another student in Poznań.
My portrait was on the exhibition “Faces of
Freedom" in the market square, and his – in
the Freedom Square, on the exhibition "Faces of Security Service" prepared by the Institute of National Remembrance.
When I read the files of the Institute of
National Remembrance, I found out how we
got caught, but more important is that other
groups of the All-Polish Youth organisation
didn’t get caught. Nobody was arrested. It
means that we did well.’
Thirty years after that meeting before
being sent to prison, they met again. In the
same group of four for the second time. In Jan
Podhorski’s house.
‘A doctor, a nephew of general Wład,
the commander of the 14th Division,
who didn’t live to the day when the Soviets stabbed Poland in the back, was sitting where you’re sitting now. I knew the
second friend even before the war. The
third one was my friend during the occupation. We fought in the Uprising together. We recalled the Uprising. We recalled
the times of post-war conspiration. And
you know what? We addressed each other
with pseudonyms even though we could
use our real names then. It becomes your
second nature. I told them that I survived
because I was an optimist. I’d always been
looking on the bright side. Sorrow is of no
use at war.’
On the walls in Jan Podhorski’s house,
there are portraits, statuettes, a diploma
of the appointment to the rank of general signed by president Andrzej Duda, and
an impressive collection of decorations
and distinctions.
‘Are you surprised? It’s my family duty,’
the general laughs. ‘First, my great-grandfathers fought in the January Uprising, then
my father and uncles fought in the Greater Poland Uprising, so I had to go through
mine: the Warsaw Uprising.’
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ZDJĘCIA / PHOTOS:

MODELKI / MODELD:

KOLEKCJA / COLLECTION:

Oliwia Jakiel

Carmen Barba Dominguez

Retroxigen

Lucía Sanchez Barea

TROPICAL MILK
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lotniska w Jasionce w zakresie transportu
cargo. Regularne loty na trasie RzeszówNewark obsługiwane w nowoczesnym
terminalu towarowym otworzą nowe
możliwości dla przedsiębiorców korzystających z frachtu lotniczego. •

• IN ENGLISH

SUBCARPATHIA FAMOUS IN
MANHATTAN
OVER A HUNDRED REPRESENTATIVES OF
POLISH COMMUNITIES, INCLUDING NUMEROUS
REPRESENTATIVES OF TOURIST BUSINESSES,
DIPLOMATS AND JOURNALISTS, PARTICIPATED IN
A MEETING PROMOTING TRANSATLANTIC FLIGHTS
FROM NEWARK TO RZESZÓW, WHICH WAS HELD IN
THE CONSULATE GENERAL OF THE REPUBLIC OF
POLAND IN NEW YORK ON 23 JANUARY 2018.

NA MANHATTANIE GŁOŚNO

O PODK ARPACIU
PONAD STO OSÓB REPREZENTUJĄCYCH ŚRODOWISK A POLONIJNE,
W T YM LICZNI PRZEDSTAWICIELE BIZNESU TURYST YCZNEGO OR A Z
DYPLOMACI I DZIENNIK ARZE, UCZESTNICZ YLI W SPOTK ANIU PROMUJĄCYM
TR ANSATL ANT YCKIE LOT Y Z NEWARK DO RZESZOWA , KTÓRE ODBYŁO SIĘ 23
ST YCZNIA 2018 ROKU W KONSUL ACIE GENER ALNYM RP W NOW YM JORKU.

zdjęcia

W

P O R T L O T N I C Z Y R Z E S ZÓ W - J A S I O N K A

trakcie imprezy, zorganizowanej
z inicjatywy Portu Lotniczego
Rzeszów-Jasionka, zaprezentowano
nowe, bezpośrednie połączenie, które
PLL LOT uruchomi już 29 kwietnia.
Oprócz narodowego przewoźnika swoją
ofertę przedstawiło Województwo
Podkarpackie, Miasto Rzeszów oraz
Hotel Arłamów. Lotnisko w Jasionce
reprezentował prezes zarządu spółki
Michał Tabisz.
– Zdecydowaną większość biletów na
loty z USA do Rzeszowa kupują nasi rodacy za Wielką Wodą, dlatego włożyliśmy
wiele wysiłku w to, aby dotrzeć do nich
z informacją o nowych połączeniach.
Dzięki gościnności Konsula Generalnego,
pana Macieja Golubiewskiego, przy
wsparciu Wydziału Promocji Handlu
i Inwestycji oraz przedstawicieli LOT-u w Nowym Jorku w bardzo krótkim

czasie udało nam się zorganizować
profesjonalne wydarzenie promocyjne –
podkreślił Michał Tabisz.
Oprócz połączeń pasażerskich dużym
zainteresowaniem cieszyła się oferta

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

A new direct route which will be launched
by PLL LOT on 29 April was presented
during the event organised at the initiative of
Rzeszów-Jasionka Airport. The flag carrier as
well as Subcarpathian Province, Rzeszów City
and Arłamów Hotel presented their offers.
The airport in Jasionka was represented by
the President of the Management Board,
Michał Tabisz.
‘A vast majority of tickets from the US to
Rzeszów are bought by our compatriots living
across the ocean; therefore, we did our best to
provide them with information on the new
route. Thanks to the hospitality of the Consul
General, Mr Maciej Golubiewski, as well as
the support of the Trade and Investment
Promotion Section and the representatives of
LOT in New York, we managed to organise
a professional promotion event within a short
time,’ said Michał Tabisz.
Apart from the passenger flights, the
cargo transport offer of Jasionka Airport was
also welcomed. Regular flights between Rzeszów and Newark served in a modern cargo
terminal will open up new opportunities for
companies using airfreight.•
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POŁĄCZENIE AUTOBUSOWE
KOSZYCE – JASIONK A.
PIERWSZY KROK ZROBIONY
MARSZ A ŁEK WŁ ADYS Ł AW ORT YL I PREDSEDA KR A JU PRESZOWSKIEGO MIL AN
MA JERSK Ý CHC Ą URUCHOMIĆ POŁ ĄCZENIA AUTOBUSOWE ZE S ŁOWAC JI
NA PODK ARPACIE, A DOKŁ ADNIEJ NA LOTNISKO W JA SIONCE. POWODEM
JEST ROSNĄC A SYSTEMAT YCZNIE LICZBA S ŁOWAKÓW L ATA JĄCYCH
Z RZESZOWSKIEGO PORTU. 16 LUTEGO SZEFOWIE OBU WOJEWÓDZT W
PODPISALI W TEJ SPR AWIE POROZUMIENIE

tekst i zdjęcia

W
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podpisanej deklaracji obie strony
wyraziły wolę współpracy na rzecz
uruchomienia połączenia autobusowego
na linii Prešov – Rzeszów. Połączenia mają
być tak skomunikowane, aby Słowacy
mogli korzystać z połączeń realizowanych z
rzeszowskiego lotniska. Chodzi zwłaszcza o
uruchamiane już niebawem loty do Nowego
Jorku oraz Tel Awiwu.

– Nasza współpraca ze Słowacją, z krajem
preszowskim, jest bardzo aktywna. Myślę,
że tą dzisiejszą deklaracją, która będzie
uruchamiała połączenia autobusowe między
Rzeszowem a Preszowem, tę współpracę
jeszcze bardziej aktywizujemy – mówił
marszałek Władysław Ortyl, dodając, że planowane połączenie będzie służyć rozwojowi
gospodarczemu obu regionów.

Predseda kraju preszowskiego Milan
Majerský podkreślał, że wspólne plany uruchomienia połączeń autobusowych bardzo
mu się podobają i jest przekonany, że wielu
Słowaków będzie z nich chętnie korzystało,
gdyż jest na to zapotrzebowanie.
– Dzięki tym kursom autobusowym będziemy mogli korzystać z połączeń transkontynentalnych, aby dostać się na drugą półkulę.
To jest dla nas bardzo pozytywny sygnał. Dla
kraju preszowskiego rzeszowskie lotnisko jest
najbliższym portem lotniczym, z którego realizowane są takie połączenia – mówił predseda.
Predsedzie towarzyszyli w podpisaniu deklaracji Jozef Cvoliga – Dyrektor Urzędu Kraju
Preszowskiego oraz Ján Dzurjuv -– Dyrektor
Departmentu Transportu, którzy również mówili, że nowe połączenia autobusowe są bardzo
ważne dla ich regionu.
Prezes rzeszowskiego lotniska Michał
Tabisz zapewniał, że kierowany przez niego
port lotniczy chce być oknem na świat dla
obu regionów.
– Połączenie do Nowego Jorku, które
uruchamiamy 30 kwietnia, może służyć nie
tylko pasażerom z Podkarpacia, ale także
mieszkańcom kraju preszowskiego – mówił
Michał Tabisz, dodając, że loty będą na
pewno komfortowe, gdyż obsługiwane
przez Dreamlinery.
– Wierzę, że z każdym kolejnym lotem
do Nowego Jorku pasażerów ze Słowacji
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będzie coraz więcej – podkreślał prezes
rzeszowskiego lotniska, dodając że równie
interesującą ofertą dla Słowaków mogą być
połączenia z Tel Awiwem.
Prezes Michał Tabisz poinformował, że lotnisko prowadzi zaawansowane rozmowy z jedną z firm przewozowych, która zadeklarowała
chęć zorganizowania regularnych przewozów
ze Słowacji skorelowanych czasowo z połączeniem lotniczym Rzeszów – Nowy Jork.
– Orientacyjnie mogę podać, że takie
połączenie startowałoby o 6 rano z Koszyc,
przez Preszów, do Rzeszowa, na lotnisko w
Jasionce. Póki nie podpiszemy umowy, nie
chcę zdradzać nazwy przewoźnika, ale jest to
lokalna firma – mówił Michał Tabisz.
Połączenia autobusowe mają być
realizowane w formule przewozów komercyjnych, ale jak dodał marszałek, samorząd
województwa będzie się przyglądał, jak
sytuacja będzie się rozwijała, i ewentualnie
podejmował nowe decyzje. •

‘Our cooperation with Slovakia, the Prešov
Region, is very active. And I believe that it will
be further increased by today’s declaration to
launch a bus connection between Rzeszów and
Prešov,’ said Marshal Władysław Ortyl. He
also added that the connection would enhance
the economic development of both regions.
President of the Prešov Region Milan Majerský emphasised that he welcomed the plans
for launching the bus connection and said he
was sure that a lot of Slovaks would use it as it
is in demand.
‘The bus connection will allow us to
take transcontinental flights and get to the
other hemisphere. It’s a very good sign for us.
Rzeszów Airport is the most closely-located
airport to the Prešov Region which offers such
flights,’ said the President.
The President was accompanied by Jozef
Cvoliga – the Director of the Office of the

• IN ENGLISH

NEW BUS CONNECTION
BETWEEN KOSZYCE AND
JASIONKA. A STEP CLOSER
MARSHAL WŁADYSŁAW ORTYL AND PRESIDENT OF
THE PREŠOV REGION MILAN MAJERSKÝ INTEND TO
LAUNCH A BUS CONNECTION FROM SLOVAKIA TO
SUBCARPATHIA, OR TO JASIONKA AIRPORT TO
BE MORE PRECISE, DUE TO A GROWING NUMBER
OF SLOVAKS DEPARTING FROM THE AIRPORT IN
RZESZÓW. ON 16 FEBRUARY, THE PRESIDENTS
OF BOTH PROVINCES SIGNED AN AGREEMENT IN
THIS REGARD.

In the declaration, the parties expressed their
willingness to cooperate in launching a bus
connection between Prešov and Rzeszów. The
connection will allow Slovaks to travel from Jasionka Airport, in particular fly to destinations
like New York and Tel Aviv, which are going to
be available soon.

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Prešov Region and Ján Dzurjuv – the Director
of the Transport Division, who also stated that
the new bus connection was very important
for the region.
The President of the Management Board of
Jasionka Airport, Michał Tabisz, assured that
the airport wants to be a window on the world
for both regions.
‘The route to New York which is going to
be launched on 30 April will be a great option
not only for passengers from Subcarpathia,
but also for inhabitants of the Prešov Region,’
said Michał Tabisz. He also added that flights
would be very comfortable as they would be
operated on Dreamliners.
‘I believe that there will be more and more
passengers from Slovakia on every flight to
New York,’ emphasised the President of the
airport. He added that flights to Tel Aviv may
be attractive for Slovaks, too.
President Michał Tabisz informed that
the airport was carrying out negotiations
with one of transport companies, which had
declared interest in providing regular transport services from Slovakia with a schedule
correlated to flights between Rzeszów and
New York.
‘These bus rides will start at 6 from Koszyce
and through Prešov to Jasionka Airport in
Rzeszów. But I won’t disclose the name of the
carrier until we sign an agreement. I can only
say that it’s a local company,’ said Michał Tabisz.
The bus rides are to be carried out as
commercial transport, but the Marshal stated
that the local government of the province
would observe the situation and make new
arrangements if need be. •
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SPOTTERSKIM OKIEM
tekst i zdjęcia

PORT LOTNIC Z Y
R Z E S ZÓ W - J A S I O N K A

ort Lotniczy Rzeszów-Jasionka od
kilku lat współpracuje z dwiema lokalnymi grupami spotterskimi. Spotterzy przeszli odpowiednie szkolenia oraz
otrzymali identyfikatory uprawniające
do wejścia podczas wyjątkowych wydarzeń na teren portu, aby być bliżej fotografowanych maszyn. Kolejnym efektem
naszej współpracy było przygotowanie
specjalnych otworów w ogrodzeniu
lotniska na obiektywy aparatów wykorzystywane przez fotografów do robienia
zdjęć bez konieczności wchodzenia na
teren portu. Pierwsze otwory, tzw. Lens
Hole, zostały zamontowane w ogrodzeniu lotniska Jasionka jeszcze w 2014
roku Pod koniec 2017 zamontowane
zostało dodatkowe 5 stanowisk na południowej części ogrodzenia. Jest to forma
udogodnienia dla spotterów – specjalne
blachy z otworami odpowiedniej
średnicy pozwalają przełożyć obiektyw
aparatu przez ogrodzenie bez potrzeby
wspinania się. •

• IN ENGLISH

SPOTTERS EYE
Rzeszów-Jasionka Airport has been cooperating with two local spotter groups for
a few years. Spotters have undergone specific
training and obtained badges allowing them
to enter the airport area during special events
to get closer to machines photographed. Our
cooperation also resulted in installing special
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holes for camera lenses in airport fencing, so
that photographers don’t need to enter the
airport area to take a picture. First Lens Holes
were installed in the airport fencing already in
2014. At the end of 2017, other 5 stations were
installed in the southern part of the fencing.
For spotters’ convenience, special plates with
holes with a specific diameter were made; this
allows photographers to take pictures without
climbing up the fencing. •

ZDJĘCIA: TOMASZ KUŚNIERZ, (1), DAMIAN LASOCIŃSKI (2).
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ROZKŁAD LOTÓW
PR Z Y LOT Y

O DLOT Y

B R I S T O L | R YA N A I R

B R I S T O L | R YA N A I R
NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

10:15

FR8224

738

1------

10:40

12:30

FR8225

738

6:30

10:15

FR8224

738

----5-- (REJSY DO 23.04.2018)

10:40

12:30

FR8225

738

17:25

21:10

FR8224

738

----5-- (REJSY OD 30.03.2018)

21:35

23:25

FR8225

738

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

FR3724

738

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

1------

6:30

----5-- (REJSY DO 23.03.2018)
----5-- (REJSY OD 30.03.2018)

PRZ YLOT

/

ARRIVAL

B U R G A S | R YA N A I R

B U R G A S | R YA N A I R

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

--3---- (REJSY OD 28.03.2018)

7:25

PRZ YLOT

/ ARRIVAL

8:15

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

FR3723

738

--3---- (REJSY OD 28.03.2018)

8:45

PRZ YLOT

/ ARRIVAL

11:30

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

D U B L I N | R YA N A I R
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-2----- (REJSY DO 20.03.2018)

6:15

10:15

FR862

738

-2----- (REJSY DO 20.03.2018)

10:45

13:00

FR863

738

---4--- (REJSY DO 22.03.2018)

7:00

11:00

FR862

738

---4--- (REJSY DO 22.03.2018)

11:30

13:45

FR863

738

-----6- (REJSY DO 24.03.2018)

13:45

17:45

FR862

738

-----6- (REJSY DO 24.03.2018)

18:10

20:25

FR863

738

-2-4-6- (REJSY OD 27.03.2018)

17:20

21:35

FR862

738

-2-4-6- (REJSY OD 27.03.2018)

22:00

0:05

FR862

738

PRZ YLOT

/ ARRIVAL

PRZ YLOT

/ ARRIVAL

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

E A S T M I D L A N D S | R YA N A I R
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

------7 (REJSY DO 18.03.2018)

6:30

10:05

FR7622

738

------7 (REJSY DO 18.03.2018)

10:30

12:20

FR7623

738

---4--- (REJSY DO 22.03.2018)

15:15

18:50

FR7622

738

---4--- (REJSY DO 22.03.2018)

19:15

20:05

FR7623

738

-2----- (REJSY DO 20.03.2018)

16:30

20:05

FR7622

738

-2----- (REJSY DO 20.03.2018)

20:30

22:20

FR7623

738

---4-6- (REJSY OD 29.03.2018)

17:35

21:15

FR7622

738

---4-6- (REJSY OD 29.03.2018)

21:40

23:25

FR7623

738

-2----- (REJSY OD 27.03.2018)

17:55

21:35

FR7622

738

-2----- (REJSY OD 27.03.2018)

22:00

23:45

FR7623

738

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

G L A S G O W P R E S T W I C K | R YA N A I R

G L A S G O W P R E S T W I C K | R YA N A I R
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-----6- (REJSY OD 31.03.2018)

6:50

10:45

FR2660

738

-2---6- (REJSY DO 24.03.2018)

17:00

20:55

FR4364

738

-2----- (REJSY OD 27.03.2018)

17:15

21:10

FR2660

738

K O R F U | R YA N A I R
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

------7 (REJSY OD 25.03.2018)

8:15

PRZ YLOT

/ ARRIVAL

9:15

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

FR8063

738

MONACHIUM | LUF THANSA
/ ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

1234567 (REJSY OD 25.03.2018)

11:10

12:35

LH1618

CRJ9

1234567 (REJSY DO 24.03.2019)

11:10

12:40

LH1618

CRJ9/E195

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

PRZ YLOT

L O N D Y N L U T O N | R YA N A I R
/ ARRIVAL

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

-2-4-6- (REJSY DO 22.03.2018)

17:40

21:05

FR3472

738

-----6-

17:40

21:05

FR3472

738

-2-4--- (REJSY OD 27.03.2018)

17:45

21:20

FR3472

738

PRZ YLOT

L O N D Y N S TA N S T E D | R YA N A I R
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT

/ ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

-----6- (REJSY OD 31.03.2018)

11:10

13:15

FR2661

738

-2---6- (REJSY DO 24.03.2018)

21:20

23:25

FR4365

738

-2----- (REJSY OD 27.03.2018)

21:35

23:40

FR2661

738

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

------7 (REJSY OD 25.03.2018)

9:40

12:40

FR2661

738

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

B U R G A S | R YA N A I R

MONACHIUM | LUF THANSA
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

1234567 (REJSY OD 25.03.2018)

13:10

14:35

FR1619

CRJ9

1234567 (REJSY DO 24.03.2018)

13:15

14:45

LH1619

CRJ9/E195

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-2-4-6- (REJSY DO 24.03.2018)

21:30

23:05

FR3473

738

-2-4--- (REJSY OD 27.03.2018)

21:45

23:20

FR3473

738

-----6- (REJSY OD 31.03.2018)

21:55

23:30

FR3473

738

L O N D Y N L U T O N | R YA N A I R

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

------7 (REJSY OD 25.03.2018)

6:55

10:30

FR2134

738

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

--3---- (REJSY OD 28.03.2018)

7:05

10:40

FR2134

738

------7 (REJSY OD 25.03.2018)

11:00

12:35

FR2135

738

-----6- (REJSY DO 24.03.2018)

7:50

11:20

FR2136

738

--3---- (REJSY OD 28.03.2018)

11:05

12:40

FR2135

738

-2-4-6- (REJSY OD 27.03.2018)

11:45

15:20

FR2136

738

-----6- (REJSY DO 24.03.2018)

11:45

13:25

FR2137

738

1-3-5-7 (REJSY DO 23.03.2018)

18:00

21:30

FR2136

738

-2-4-6- (REJSY OD 27.03.2018)

15:45

17:20

FR2137

738

1-3-5-7 (REJSY OD 25.03.2018)

18:00

21:35

FR2136

738

1-3-5-7 (REJSY DO 23.03.2018)

21:55

23:35

FR2137

738

1-3-5-7 (REJSY OD 25.03.2018)

22:00

23:35

FR2137

738

M A N C H E S T E R | R YA N A I R
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

------7 (REJSY OD 25.03.2018)

6:25

10:10

FR3202

738

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

--3---- (REJSY DO 21.03.2018)

6:30

10:10

FR3202

738

--3---- (REJSY DO 21.03.2018)

10:35

12:30

FR3203

738

------7 (REJSY DO 18.03.2018)

7:15

10:55

FR3202

738

------7 (REJSY OD 25.03.2018)

10:40

12:30

FR3203

738

--3---- (REJSY OD 28.03.2018)

8:30

12:15

FR3202

738

------7 (REJSY DO 18.03.2018)

11:20

13:15

FR3203

738

--3---- (REJSY OD 28.03.2018)

12:40

14:30

FR3203

738

PRZ YLOT

/ ARRIVAL

TEL AWIW | ISR AIR
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

------7 (BR AK REJSU 01.04.2018)

20:50

------7 (REJSY OD 25.03.2018)

21:15

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

23:40

LO170

B737-800

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

0:05

LO170

B737-800

1------ (REJSY OD 26.03.2018)

5:50

10:25

LO169

B737-800

1------ (REJSY 12,19.03.2018)

6:10

10:50

LO169

B737-800

WARSZ AWA / WARSAW | PLL LOT
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

TEL AWIW | ISR AIR

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

PRZ YLOT

/ ARRIVAL

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

PRZ YLOT

/ ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

WARSZ AWA / WARSAW | PLL LOT

1234567 (REJSY OD 25.03.2018)

7:30

8:25

LO3805

DH4

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1234567 (REJSY DO 24.03.2018)

07:40

8:35

LO3805

DH4/E170/E175

123456-

5:50

6:45

LO3804

DH4/E170/E175/E195

10:40

11:35

LO3809

DH4/E175

1234567 (REJSY OD 25.03.2018)

8:55

9:50

LO3806

DH4

1234567 (REJSY DO 25.03.2018)

9:05

9:55

LO3806

DH4/E170/E175

12:05

12:55

LO3810

DH4/E175
E195/E737-800

12-4567 (REJSY OD 25.03.2018
BR AK REJSU 31.03,01.04.2018)

12-4-67 (REJSY OD 25.03.2018

13:25

14:30

LO3801

E195/B737-800

12-4567 (REJSY OD 25.03.2018
BR AK REJSÓW 31.03,01.04.2018)

13:30

14:25

LO3801

E195

12-4-67 (REJSY OD 25.03.2018

1234567 (REJSY DO 24.03.2018)

13:35

14:30

LO3801

E195/B737-800

1234567 (REJSY OD 25.03.2018)

16:25

17:20

LO3801

DH4/E170

----5-- (REJSY DO 23.03.2018)

16:30

17:25

LO3807

LO3807

BR AK REJSU 01.04.2018)

--3-5-- (REJSY OD 28.03.2018)

1234-67

16:35

17:30

LO3807

DH4/E170

12345-7 (BR AK REJSU 01.04.2018)

22:40

23:35

LO3803

DH4/E170/E175/E195

14:50

15:40

LO3802

--3-5-- (REJSY OD 28.03.2018)

14:55

15:45

LO3802

E195

1234567 (REJSY DO 24.03.2018)

15:00

15:50

LO3802

DH4/E195/B737-800

1234567 (REJSY OD 25.03.2018)

17:50

18:40

LO3808

DH4/E170

----5-- (REJSY DO 23.03.2018)

17:55

18:45

LO3808

DH4/E170

1234-67 (REJSY DO 24.03.2018)

18:00

18:50

LO3808

DH4

BR AK REJSU 01.04.2018)

INFORMAC JE Z AWARTE W T YM ROZKŁ ADZIE PR ZEDSTAWIA JĄ STAN NA 15.01.2018 R. GODZINY PR Z YLOTÓW I ODLOTÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE. PROSIMY O SPR AWDZENIE PR ZED PL ANOWANĄ
PODRÓŻ Ą AK TUALNYCH INFORMAC JI U PR ZEDSTAWICIELI LINII LOTNICZ YCH W CELU POT WIERDZENIA AK TUALNOŚCI GODZIN LOTÓW .
Information included in the schedule presents data from 15.02.2018 Time of arrivals and depar ture may be changed. Before the flight, please contact a representative of
the airlines to confirm current time of flights.

Wypożyczalnie samochodów / Rent-a-car

