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Zbliż telefon i odczytaj film
 



Wyobraź sobie magiczne połączenie, które 
budzi zmysły i dodaje szyku. Właśnie tak 
działa nasza biżuteria.

Imagine a magical combination that wakes 
your senses and adds a style. That’s the way 
how our jewellery works.

www.farysdesign.pl  farys.design  farys



Postaw na ponadczasowy szyk i wybierz biżuterię, która pasuje do Twojego nastroju
i stylizacji. Inspirowana światem jeździeckim jak i nieokiełznanym pięknem natury stanowi
doskonałe podkreślenie Twojego stylu.

Bet on a timeless elegance and choose a jewelry that suits to your mood and style.
Inspired by the equestrian world as well as the unbridled beauty of the nature perfectly
highlight your style.
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 NASI AUTORZY

GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

RAFAŁ 
BRYNDAL

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

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

JERZY 
SCHEJBAL

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

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

MICHAŁ 
FIGURSKI

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

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

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

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

PAULINA 
SMASZCZ-
KURZAJEWSKA

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

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

TOMASZ
KOWALSKI

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

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

WOJTEK 
KALARUS

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

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

JAKUB
WEJKSZNER

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

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

DAGMARA
KOWALSKAI

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

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

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

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

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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

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

JAKUB 
FIREWICZ

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

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

MAGDALENA
JUSZCZYK

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

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

ALEKSANDRA 
BUDKA

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

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

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

ŁUKASZ 
STOLARSKI

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

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

MAREK
KACPRZAK

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

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

MONIKA
SZAŁEK

Fotografka, artystka, 
pasjonat, osoba zafascy-
nowana ludźmi, twarza-
mi, pozami, życiem ale 
zawsze z człowiekiem 
na pierwszym planie. 
Skończyła Warszawską 
Szkołę Filmową.

ENGLISH A photographer 
and artist fascinated with 
people, faces, poses and 
life – always with man 
in the foreground. She 
finished the Warsaw Film 
School .
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SZCZEROŚĆ 
BE Z  P OPI S ÓW
NA UBIEGŁOROCZNYM FESTIWALU POLSKICH FILMÓW FABULARNYCH W GDY-
NI ODWIEDZIŁA NASZE STUDIO I Z WŁAŚCIWĄ SOBIE PRZENIKLIWOŚCIĄ OPO-
WIADAŁA, CZYM DLA NIEJ BYŁA ROLA W "JAK PIES Z KOTEM". PO JEJ POWRO-
CIE ZE STANÓW ZJEDNOCZONYCH, GDZIE STAŁA SIĘ, JAK MÓWI ŻARTOBLIWIE, 
AMBASADOREM FILMU JANUSZA KONDRATIUKA, ZAPRAGNĘLIŚMY SPOTKAĆ 
SIĘ PONOWNIE. AKTORKA - PODOBNIE JAK TWÓRCY, Z KTÓRYMI MA SZCZĘŚCIE 
PRACOWAĆ - NIE LUBI POPISÓW NA CASTINGACH. BYĆ MOŻE DLATEGO BOŻENA 
STACHURA W WYWIADACH STAWIA NA SZCZEROŚĆ.
TEKST Magdalena Juszczyk ZDJĘCIA Tomasz Sagan

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY 
NA ANYWHERE.PL
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Zbliż telefon i odczytaj film
 



Twoje wejście do zawodu to początek tego stulecia. Styl 
ówczesnego polskiego kina naznaczyły lata 90. Twój 
brak zaangażowania w kinie wynikał właśnie z tego, 
jaki był tamten okres naszej kinematografii? Był po 
prostu nie dla ciebie?
Na dużym ekranie zadebiutowałam zaraz po szkole. 
Wszystkie role, które zagrałam w kinie, były dla mnie waż-
ne i zdarzyły się w znaczących produkcjach: w „Chopinie. 
Pragnieniu miłości” Jerzego Antczaka, „Bezmiarze spra-
wiedliwości” Wiesława Saniewskiego i ostatnio w „Jak pies 
z kotem” Janusza Kondratiuka. Za każdym razem angażo-
wana byłam praktycznie bez castingu. Na przykład Wiesław 
Saniewski na wrocławskiej premierze filmu „Chopin. 
Pragnienie miłości”, gratulując mi debiutu, powiedział: 
„Pani Bożeno, jeszcze nie wiem, kiedy i w jakim projekcie, 
ale zagra pani u mnie główną rolę”. I rzeczywiście, zadzwonił 
po pięciu latach z propozycją udziału w „Bezmiarze sprawie-
dliwości”. Choć nie widział mnie na ekranie w roli współcze-
snej kobiety, a pamiętał jedynie zawadiacką Solange z filmu 
kostiumowego, bez dodatkowych zdjęć próbnych powierzył 
mi rolę sędzi – postaci bardzo dramatycznej, rozdartej, mo-
ralnie niejednoznacznej. [Wiesław Saniewski zrealizo-
wał „Bezmiar sprawiedliwości” w 2006 r.; na Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni film otrzymał wy-
różnienie – Nagrodę Dziennikarzy – przyp. M.J.]

Niesamowitego miałaś tam partnera, Jana Frycza, 
o którym nie da się też powiedzieć, by miał szczęście 
do filmowców. Zważywszy na jego nadzwyczajny 
talent, uderzające, jak niewiele zagrał w kinie.
Można wyliczyć mnóstwo takich aktorów! Na przykład 
Krzysztof Globisz. Pamiętam, w krakowskiej szkole te-
atralnej, na zajęciach z historii kina, pani prof. Maria 
Malatyńska pokazała nam Moczara w jego wykonaniu, 
w „Pułkowniku Kwiatkowskim” Kazimierza Kutza, wła-
śnie jako przykład wielkiego aktora filmowego, po którego 
kino polskie zdecydowanie zbyt rzadko sięga.

Według mnie winny tym nieobecnościom jest 
tamten okres polskiego kina. I mam pretensję 
o brak Jana Frycza, bo wszystko, co w kinie 
widziałam z jego udziałem, zawsze wywoływało 
ogromny apetyt. A dziś, zaproszony przez młodych 
twórców do roli w serialu „Ślepnąc od świateł”, jest 
na językach wszystkich widzów.
Jan Frycz to bardzo wymagający partner. Zadaje dużo 
pytań, nie ma gotowych, łatwych rozwiązań, przez co 
wprowadza twórczy niepokój na planie. Bardzo podoba-
ło mi się, jak pilnuje tekstu scenariusza. Uczy się go pre-
cyzyjnie na pamięć i tego samego oczekuje od partnera. 
Jeśli w scenariuszu zdanie zapisane jest tak, a nie ina-
czej, to tak powinno wybrzmieć. Nie lubi, gdy ktoś do-
daje od siebie między słowami „jakby”, „no, wiesz” czy 
jakieś spójniki. Pytał mnie np.: „Czy tam było napisane 
słowo «ale»?” „Nie było, tak mi się powiedziało”. „No wła-
śnie, «tak ci się powiedziało»! Skoro nie było «ale», zagraj 
to bez «ale»!” Uważał, że aktor nie powinien sobie w ten 
sposób ułatwiać. Jeśli w scenariuszu jest: „Przyszłam, 
nie było cię”, to nie wolno mówić: „No, wiesz... przyszłam, 
ale cię nie było”. To ważna lekcja. Zapamiętam ją do koń-
ca życia. Podobało mi się też, jak przed każdym ujęciem 
robił ćwiczenia dykcyjne, rozgrzewał się. Doświadczony 

PA R A D O K S A L N I E  N I E 
RO B I L I Ś M Y  F I L M U 
O   Ś M I E RC I ,  T Y L KO 
O   Ż Y W Y M  C Z Ł OW I E K U, 
O   P O D T R Z Y M Y WA N I U 
G O  JA K  N A J D Ł U Ż E J 
P R Z Y  Ż YC I U. 

aktor, a pracował z takim zaangażowaniem, jakby to był 
jego pierwszy film. I właśnie tę świeżość, porywczość, 
to szarpanie się o tekst, wymaganie czegoś od reżysera, 
partnerów, a przede wszystkim od siebie samego – cenię 
sobie w pracy najbardziej. I, muszę przyznać, mam wiel-
kie szczęście, że mi się tacy partnerzy trafiają. Taki też 
jest Robert Więckiewicz, mój filmowy mąż z filmu „Jak 
pies z kotem”. Przy nim nie można tak sobie spokojnie 
usiąść i „podawać” tekst, przy nim trzeba BYĆ.

Olgierd Łukaszewicz powiedział o Robercie 
Więckiewiczu, że to bardzo ciepły partner. [W filmie 
„Jak pies z kotem” Łukaszewicz zagrał Andrzeja 
Kondratiuka, a Więckiewicz – Janusza Kondratiuka, który 
opiekuje się schorowanym bratem – przyp. M.J.]
I zaskakująco oddany. Robert w pracy nie gwiazdorzy. 
Szanuje partnera, umie słuchać, ma dużo empatii, a to 
podstawa, żeby zbudować jakąś relację. Naprawdę nie 
mogę narzekać. 

W filmie „Jak pies z kotem” musieliście być również 
połączeni jakimś stosunkiem do świata, życia? A może 
bardziej do śmierci?
Paradoksalnie nie robiliśmy filmu o śmierci, tylko o ży-
wym człowieku, o podtrzymywaniu go jak najdłużej 
przy życiu. O tym, że kiedy stoimy wobec ostatecznego, 
to tak naprawdę zajmujemy się tym, co małe, codzienne, 
żeby tego kogoś jak najdłużej mieć przy sobie. Cieszymy 
się, że nastała kolejna jesień, wiosna, a on jest. Leży, 
może już z nim bardzo źle, wymaga nieustannej opieki, 
ale jest z nami. To uniwersalna opowieść o życiu, a ży-
cie nie jest jednoznaczne i taki właśnie jest ten film, 
smutno-wesoły, słodko-gorzki. Zostaliśmy zaproszeni 
do bardzo intymnego wyznania, do opowieści Janusza 
Kondratiuka o samym sobie i o jego trudnym pożegnaniu 
z bratem. Temat filmu, to, że graliśmy w autentycznych 
wnętrzach, wśród prawdziwych członków rodziny, obec-
nych w czasie realizacji na planie – to musiało nas scalić. 
Staliśmy się poniekąd rodzina. Nikt nie grał pierwszych 
skrzypiec i nie ciągnął w swoją stronę, a to tylko potwier-
dza format wybitnych aktorów, z którymi spotkałam się 
na planie. Olgierd Łukaszewicz, Robert Więckiewicz 
czy Ola Konieczna nie ustawiali lusterek przed sobą, nie 
mówili tylko do siebie. To też zasługa reżysera, który nie 
zaprosił nas do grania, a do bycia. Janusz Kondratiuk po-
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nad wszystko ceni sobie naturalność, prostotę i szczerość. 
Wreszcie, po latach, zjawił się w moim życiu ktoś, kto po-
wiedział: „Daj mniej. Nie graj. Bądź sobą. Chcę cię taką, 
jaka jesteś”. Tak właściwie wyglądał mój casting do filmu 
„Jak pies z kotem”. Akceptacja od pierwszego wejrzenia. 
Kiedyś Jerzy Antczak powiedział mi, że nigdy nie lubił 
tradycyjnych castingów. Uważał, że wybijają się na nich 
ci, którzy potrafią wydobyć z siebie wszystko od razu, na 
zawołanie, są pewni siebie. To oczywiście cenne cechy 
w aktorstwie, ale nie zawsze o to chodzi. Często w stre-
sującej sytuacji ludzie bardzo wrażliwi, skromni prze-
padają, co nie oznacza, że nie są świetni. Jerzy Antczak 
unikał zwykłego castingu w stylu: biała ściana w studiu, 
kamera w twarz i teraz człowieku pokaż w pięć minut, 
kim jesteś i co umiesz, opowiedz coś ciekawego.

To jest wtedy popis.
Może nie popis, ale na pewno godna pozazdroszczenia 
umiejętność. Ja, jeśli nie bardzo wiem, czego się ode 
mnie oczekuje, nie potrafię na zawołanie udowodnić, że 
naprawdę kocham to, co robię. Jerzy Antczak, obsadza-
jąc „Chopina. Pragnienie miłości”, zapraszał aktorów do 
swojego warszawskiego mieszkania. Jadzia Barańska 
[współautorka scenariusza i żona reżysera – przyp. 
M.J.] podawała kawę i ciasteczka. Czytaliśmy scena-
riusz, rozmawialiśmy, a oni nas obserwowali, spraw-
dzali, czy do siebie pasujemy. Jerzy nie musiał patrzeć 
okiem kamery na aktora, żeby wiedzieć, czy chce z nim 
pracować. Przychodził na spektakle do teatru, oglądał 
filmy, teatry telewizji, seriale. Mnie spotkał przypad-
kiem na korytarzu w  ZASP-ie. Kompletując obsadę 
„Chopina”, przyjechali z Jadzią oglądać zdjęcia aktorów. 
Ewa Florczak i Małgorzata Rożniatowska zadzwoniły do 
mnie, że mam natychmiast przywieźć swoje portfolio, 
bo szukają dziewczyny do roli Solange. Przybiegłam 
tak, jak stałam, w zimowej kurcie, buciskach, w cza-
pie, bez makijażu i niespodziewanie... zderzyłam się 
z Antczakami w drzwiach!

Był rok 2000...
Antczak krzyknął: „Jadziu! Zobacz! To Solange! Gdzie 
ja w Polsce takie oczy z południowej Francji znajdę?”. 
Jadzia próbowała go zastopować: „Jerzy, przecież przez tę 
kurtę nie widzimy, jaką pani ma linię!”. A wtedy Małgosia 
Rożniatowska szybko wtrąciła: „Idźcie na «Wesele» 
Wyspiańskiego do Narodowego, tam zobaczycie jej linię”. 
Rzeczywiście, w „Weselu” nie tylko linię mogli zobaczyć... 
Reżyser, Jerzy Grzegorzewski, wymyślił, że Poeta (w tej 
roli Zbigniew Zamachowski) odpinał rąbek gorsetu dru-
hnie Kasi, którą grałam. Antczakowie zostali posadzeni 
w dyrektorskiej loży, tak, żeby wszystko dokładnie widzie-
li. Solange w scenariuszu miała scenę w rzece, w skąpym 
odzieniu, i dlatego tak bardzo zależało im na sprawdzeniu 
moich „walorów”. Oryginalny to był casting i do tego zaowo-
cował wspaniałą, filmową przygodą. Minęły lata i znowu 
spotkałam słynnego reżysera, z którym miałam porozu-
mienie od pierwszego wejrzenia. Bardzo jestem wdzięczna 
reżyserce castingu Marcie Kownackiej, że na próbnych 
zdjęciach poprosiła mnie o piosenkę. Zaśpiewałam łem-
kowską dumkę, Janusz Kondratiuk wzruszył się i już nicze-
go nie musiałam mu udowadniać. „Jak ktoś tak śpiewa, to 
na pewno nie kłamie” – powiedział. 

Poza kwestiami ważnymi dla ludzi znających 
środowisko filmowe i historię obu reżyserów 
Kondratiuków, o których wasz film opowiada, 
jak bardzo jest to uniwersalna rzecz o rodzinie? 
Przypuszczam, że podczas swojej podróży po Stanach 
mogłaś wysnuć taką refleksję.
Rzeczy wiście, dzięki podróży z naszym filmem po 
Ameryce zobaczyłam, że obcokrajowców, kompletnie 
niezwiązanych z polskim kinem, nieznających twór-
czości braci Kondratiuków i Igi Cembrzyńskiej, bardzo 
wzruszał nasz obraz. Często opowiadali mi własne, 
domowe historie. Porywał ich nie kontekst rodziny 
sławnych artystów, ale uniwersalizm i szczerość na-
szej opowieści. Na przykład na Camerimage [w 2018 
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M I N ĘŁY L ATA I Z NOW U 
SPOTK A Ł A M SŁY N N EGO 
R EŻ YSER A, Z KTÓRY M 
M I A Ł A M POROZ U M I EN I E 
OD PI ERWSZEGO 
W EJ R ZEN I A. 

r. na Energa Camerimage Film Festival 
w Bydgoszczy do Złotej Żaby w Konkursie 
Filmów Polskich nominowany był Witold 
Płóciennik, autor zdjęć do filmu „Jak pies 
z kotem” – przyp. M.J.] miałam przemiłe 
spotkanie z młodym reżyserem z Indii. 
Opisał mi historię swojej babci, którą bardzo 
kochał i zajmował się nią do końca jej życia. 
Międzynarodowy tłum na bankiecie, królują 
wielcy, światowi operatorzy, Chris Doyle, Ed 
Lachman czy Michaił Kriczman, a on mnie 
odnajduje i ma potrzebę porozmawiania 
o „Jak pies z kotem”, bo film bardzo go poru-
szył. O takich rozmowach donoszę Januszowi 
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S Z KO Ł Ę, 
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M U S I S Z  Z ROB IĆ 
WS Z YS T KO, 

Ż E BY  T E N  Ś W I AT 
Z A I N T E R E S OWAĆ 

S OBĄ . 

tografii w albumie. Zagrałam kiedyś w Teatrze 
Narodowym główną rolę kobiecą, u boku 
Ignacego Gogolewskiego, w  „Na czwora-
kach” w genialnej reżyserii Kazimierza Kutza 
[sztuka Tadeusza Różewicza wystawiona 
w 2001 r. – przyp. M.J.]. Ignacy Gogolewski to 
kolejny przykład partnera, od którego czerpa-
łam pełnymi garściami. Wybitna była rola po-
ety Laurentego w jego interpretacji. Grałam 
w tym spektaklu Dziewczynę – muzę Poety, 
a potem Wdowę oprowadzającą wycieczki po 
pokoju Laurentego. Świetny tekst, wzrusza-
jąca muzyka Jana Kantego-Pawluśkiewicza. 
Wielki spektakl, który, nie wiedzieć czemu, 
mało był grany i szybko zdjęto go z afisza. Ślad 
po nim zaginął. Rola kinowa to magia, która 
trwa i daje nam nieśmiertelność.

Zanim zaraz po szkole znalazłaś się na tej 
prestiżowej warszawskiej scenie, w PWST 
pracowałaś pod skrzydłami Jerzego 
Treli, Mikołaja Grabowskiego i Pawła 

Kondratiukowi. To budujące, że z naszym 
przekazem docieramy także do ludzi mło-
dych, którzy opiekują się swoimi bliskimi. 
Nie jest tak, jak niektórzy uważają, że panuje 
totalna znieczulica i że młodzi żyją jedynie 
w swoim wirtualnym świecie.

Po pięknym wejściu do świata kina 
pod skrzydłami Jerzego Antczaka, po 
otrzymaniu angażu w Teatrze Narodowym 
za czasów Jerzego Grzegorzewskiego, 
po rozbudzeniu w tobie nadziei na to, że 
teraz już będziesz wyłącznie takie rzeczy 
przeżywać, że w tym zawodzie będzie tylko 
dobrze, nie wszystko się powiodło. Brak ról 
filmowych, odejście z Teatru Narodowego... 
Rośnie rozczarowanie i zgorzknienie?
W Teatrze Narodowym miałam zaszczyt 
grać w najlepszych latach tego teatru, kie-
dy dyrektorem był Jerzy Grzegorzewski, 
a zespół był silny i pełen wybitnych osobo-
wości. Niewiele dziś z tego zostało, świat się 

zmienił... Czy czekanie w naszym zawodzie 
ma sens? Jeśli jest nadzieja, że coś się wyda-
rzy, to tak. Ja wciąż wierzę, że najlepsze role 
jeszcze przede mną. Aktorstwo dla mnie to 
nie tylko zawód, to pasja. Nie wyobrażam so-
bie robić nic innego. Kiedyś Teresa Budzisz-
Krzyżanowska powiedziała: „Pamiętaj, có-
reczko, ten zawód lubi sprawiać zawód”. Lubi 
i trzeba czasem umieć przeczekać. Na pewno 
nie warto podejmować chaotycznych decyzji, 
na oślep. Nikt nie obiecywał, że będzie łatwo, 
ale ja dziś na pewno nie chcę sobie zadawać 
pytania: jeśli nie aktorstwo, to co?

Po tym, gdy zobaczyłaś w Stanach, jak bar-
dzo film otwiera ludzi, dochodzisz do wnio-
sku, że więcej życia i przygody jest w kinie? 
Kino zostaje na zawsze. Teatr ma to do sie-
bie, że role bezpowrotnie znikają, są nam 
odbierane wraz z wycofaniem spektaklu 
z repertuaru. Jeśli nikt ich nie zarejestrował 
kamerą, odchodzą w niebyt. Zostaje kilka fo-
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Miśkiewicza. Młodziutka aktorka może 
traktować spotkania z takimi twórcami jako 
obietnicę stałej wielkiej przygody w teatrze? 
Nikt niczego w tym zawodzie nie obiecuje. 
Profesorowie w szkole mówili: „Cieszcie się 
tym, co macie tutaj, i korzystajcie, ile się da”. 
W szkole studenci są w centrum uwagi, wszyst-
kie światła są skierowane na nich. Wydaje ci 
się, że twój los, twoja przyszłość wszystkich 
interesuje. Kończysz szkołę, wychodzisz na 
ulicę, świat tętni swoim życiem, a Ty musisz 
zrobić wszystko, żeby ten świat zainteresować 
sobą. Kiedy kończyłam krakowską szkołę 
teatralną, wielu moich wybitnych profeso-
rów grało w Teatrze Narodowym u Jerzego 
Grzegorzewskiego, który kochał krakowskich 
aktorów i chętnie zapraszał ich do współpra-
cy. W Warszawie znaleźli się moi Mistrzowie: 
Jerzy Trela, Krzysztof Globisz, Dorota Segda, 
kompozytor Stanisław Radwan. Nie zasta-
nawiałam się ani chwili. Wsiadłam w pociąg 
i przyjechałam do Grzegorzewskiego walczyć 
o etat. Zapraszałam go na moje przedstawienia 
dyplomowe, które graliśmy w warszawskim 
Teatrze Małym, pisałam listy, przyjeżdżałam 
na rozmowy. Moja determinacja została nagro-
dzona. Znalazłam się w obsadzie „Wesela”! To 
był piękny czas, debiut marzeń, tym bardziej 
że przyjechałam prosto z Krakowa do tej bro-
nowickiej, narodowej chaty. Przedstawienie 
Grzegorzewskiego było niezwykle! Nigdy nie 
zapomnę dnia premiery [styczeń 2000 r. – 
przyp. M.J.]. Takiej zespołowości, jakiej wtedy 
doświadczyłam, każdemu życzę w teatrze.

Á propos zespołowości... Jak żyć 
w poczuciu, że jesteśmy zespołem, rodziną 
teatralną i oglądać koleżanki w rolach, na 
które sama miałabyś chętkę? Na ile w tej 
teatralnej zespołowości można być w grupie 
przyjaciół, a na ile to zawsze jest walka?
Atmosfera w zespole, to, czy ludzie się sza-
nują, wspierają czy walczą ze sobą, zdecydo-
wanie zależy od przewodnika stada. Kiedyś 
Marek Kondrat porównał zespół Teatru 
Dramatycznego pod dyrekcją Gustawa 
Holoubka, który był jego mentorem, mistrzem 
i nauczycielem teatru, do ciasta typu sękacz. 
Ciasto to owija się wokół jednej osi. Im więcej 
go nacieknie, tym sękacz jest smaczniejszy 
i dorodniejszy, ale żeby się utrzymał, musi 
mieć mocny trzon. Trzonem w  Teatrze 
Dramatycznym był właśnie Gustaw Holoubek, 
który kochał aktorów, szanował każdego pra-
cownika, przyciągał swoją inteligencją i poczu-
ciem humoru. Ludzie tłumnie gromadzili się 
wokół niego, tworząc wielką teatralną rodzinę 
i jeden z najlepszych zespołów w stolicy. Dzisiaj 
podobną atmosferę odczuwam, grając w Och-
Teatrze u Krystyny Jandy. Ona też skupia wo-
kół siebie oddanych jej ludzi, zaraża energią 
i pasją oraz szanuje swoich pracowników.

A KT OR M A ROBO T Ę 
NA J BA R DZ I E J 
W Y EK SP ONOWA NĄ, BO S T OI 
NA S C E N I E , A L E D OBR Z E SI Ę 
GR A T Y L KO WÓWCZ A S, GDY 
W K U L ISAC H WSP Ó Ł DZ I A Ł A JĄ 
LU DZ I E Z A D OWOL E N I.
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always enjoyed watching him on the big screen. Today, 
he’s on the radar of all viewers thanks to his role in the 
‘Ślepnąc od świateł’ series.
Jan Frycz is a very demanding partner. He asks many ques-
tions and doesn’t settle for ready-made, simple solutions; 
he stirs up creative unrest on the set. I liked how he stuck 
with his lines. He learns his part by heart and expects his 
partners to do the same. He expects sentences to be said 
accurately, just like they’re written in the screenplay. He 
doesn't like when someone adds fillers like ‘well’, ‘you 
know’ and so on. For example, he asked me, ‘Is the word 
“but” in the script?’ ‘It isn’t, I just said it.’ ‘Exactly, “you just 
said it”. If there is no “but” there, play it without “but”!’ He 
believes actors shouldn’t cut corners like that. If the screen-
play says, ‘I came, you weren’t there,’ you can’t say, ‘You 
know… I came, but you weren't there.’ It’s an important 
lesson. I’ll remember it for life. I also liked how he warmed 
up and did elocution exercises before every take. He’s an 
experienced actor and he was so engaged in his work as if it 
was his first film. And that’s what I appreciate the most – 
this freshness, hot-headedness, arguing about the lines, 
expecting something of the director, fellow actors and – 
most of all – oneself. I must admit I’m very lucky to have 
a chance to work with such partners. Robert Więckiewicz, 
who plays my husband in ‘A Cat with a Dog’, is like that, too. 
You can’t sit beside him and simply ‘go on’ with your lines; 
you need to BE there.

Olgierd Łukaszewicz once said that Robert 
Więckiewicz is a very warm partner. [In ‘A Cat with 
a Dog’, Łukaszewicz played Andrzej Kondratiuk, and 
Więckiewicz – Janusz Kondratiuk, who is looking after 
his ailing brother – M.J.’s note]
And surprisingly devoted. Robert doesn't show off. He 
respects his partners and is a good listener; he's also very 
empathetic – he has everything it takes to build a good re-
lationship. I can’t complain.

In ‘A Cat with a Dog’, you also had to share some per-
spective on the world and life? Or perhaps death?
Paradoxically, the film wasn’t about death but about 
a living man, keeping him alive as long as possible. In 
face of situations you cannot control, you focus on the 
little things to keep that person by your side as long 
as you can. You are happy to get another autumn and 
spring with them. They may be lying and requiring con-
stant care, but what matters is they’re there. It’s a uni-
versal film about life, and life isn’t clear-cut; and neither 
is the film. It’s sad and happy, sweet and sour. We were 
invited to participate in an intimate confession – Janusz 
Kondratiuk’s story about himself and his difficult last 
moments with his brother. The subject of the film and 
the fact that we played in their real house, among real 
family members, who were present on the set, brought 
us closer together. We became a family to some extent. 
Nobody played the leading role or tried to get their 
way, which only shows the worth of the cast. Olgierd 
Łukaszewicz, Robert Więckiewicz and Ola Konieczna 
didn’t look in the mirror and speak to themselves. The 
credit also goes to the director, who invited us not only 
to play, but to be in that film. Janusz Kondratiuk appre-
ciates naturalness, simplicity and honesty more than 

Mówisz o życiu artystów, ale ten przekaz jest 
bardzo uniwersalny. Każdy z nas zna smak pracy 
pod egidą charyzmatycznego, mądrego człowieka, 
który umie zawiadywać zespołem ludzkim. Można 
tego życzyć każdemu. 
Wiesz, jak przyjemnie pracuje się w teatrze, gdzie wszy-
scy - aktorzy, reżyserzy, asystenci, asystenci asysten-
tów, garderobiane, obsługa sceny, sekretarki, zespół li-
teracki, wszyscy bez wyjątku - są szanowani? Aktor ma 
robotę najbardziej wyeksponowaną, bo stoi na scenie, 
ale dobrze się gra tylko wówczas, gdy w kulisach współ-
działają ludzie zadowoleni.  

ENGLISH 

HONESTY AND NO SHOWING OFF

During the last year’s Gdynia Film Festival, she visited our studio 
and gave us a revealing insight into her role in ‘A Cat with a Dog’. 
When she returned from the United States, where she became 
– as she jokingly calls it – an ambassador of Janusz Kondratiuk’s 
film, we wished to meet her again. The actress – just like other 
artists she has a pleasure to work with – doesn’t like showing off at 
auditions. In her interviews, Bożena Stachura is open and honest.

You made your debut at the beginning of this century. 
At that time, Polish cinema was shaped by the 90s. Was 
your lack of involvement in cinema related to the reality 
of that period? It wasn’t for you?
I made my debut on the big screen right after graduation. 
All my film roles have been important to me. I’ve appeared 
in successful productions, such as Jerzy Antczak ‘Chopin: 
Desire for Love’, Wiesław Saniewski’s ‘Immensity of 
Justice’ and, recently, Janusz Kondratiuk’s ‘A Cat with 
a Dog’. I got all of these roles practically without audi-
tioning. For example, at the premiere of ‘Chopin: Desire 
for Love’ in Wrocław, Wiesław Saniewski approached me 
to congratulate me on my debut and said, ‘Ms Stachura, 
I don’t know when and where, but you will play the leading 
role in one of my productions.’ Five years later, he called 
me to offer me a role in ‘Immensity of Justice’. Although 
he didn't see me play a contemporary woman and he re-
membered only swashbuckling Solange from a costume 
film, he gave me the role of a judge without a prior screen 
test. It was a tragic character, torn inside, morally ambigu-
ous. [Wiesław Saniewski made ‘Immensity of Justice’ in 
2006; the film was awarded an honourable mention – the 
Journalists’ Prize – at Gdynia Film Festival – M.J.’s note]

In that film, you performed with another great actor, 
Jan Frycz, who is also unlucky with filmmakers. Given 
his incredible talent, it’s surprising how little he has 
appeared in cinema.
There are plenty of such actors! For example, Krzysztof 
Globisz. I remember when at the Academy of Theatre Arts 
in Cracow, at a class in the history of cinema, professor 
Maria Malatyńska showed us his Moczar in Kazimierz 
Kutz’s ‘Colonel Kwiatkowski’ as an example of a great film 
actor who appears on the silver screen far too rarely.

In my opinion, it's due to the reality of that period in 
Polish cinema. And I also feel a pang of regret that 
Jan Frycz hasn’t appeared in more films, because I’ve 
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anything. Finally, over the years, someone came to me 
and said, ‘Give less. Don’t play. Be yourself. I want you 
as you are.’ That was my audition for ‘A Cat with a Dog’. 
Acceptance from first sight. Once, Jerzy Antczak told 
me that he never liked traditional auditioning. He be-
lieved that it’s good for confident people who can show 
everything on cue. Of course, these are valuable skills 
in acting, but it’s not always about that. Sensitive and 
modest people are often lost and confused in stressful 
situations, which doesn't mean they aren't great actors. 
Jerzy Antczak usually avoided traditional auditioning, 
where you stand against a white wall and have five min-
utes to say who you are, show what you can do and do 
something interesting.

It’s showing off.
Not exactly showing off, but it’s certainly an enviable skill. 
When I don’t know what I’m expected to do, I can’t prove 
on cue that I really love what I do. When Jerzy Antczak 
was looking for the cast for ‘Chopin: Desire for Love’, he in-
vited actors to his apartment in Warsaw. Jadzia Barańska 
[a co-screenwriter and wife of the director – M.J.’s note] 
served coffee and biscuits. We were reading the screen-
play and talking, and they were observing us to see if 
we’re a good match. Jerzy didn’t need a camera to decide 
whether he wants to work with a given actor or not. He 
went to the theatre, watched films, TV theatres and series. 
He met me by accident in the hall of ZASP (Association of 
Polish Artists of Theatre, Film, Radio and Television). He 
was looking for the cast for ‘Chopin’ and went there with 
Jadzia to look at actors’ photographs. Ewa Florczak and 
Małgorzata Rożniatowska called me and told me to bring 
my portfolio immediately, because they were looking for 
a girl for the role of Solange. I hurried there, in a winter 
coat, boots, winter hat, without make-up and… I bumped 
into Antczak at the door!

It was 2000…
Antczak shouted, ‘Jadzia! Look! It’s Solange! Where 
else will I find such eyes from southern France?’ Jadzia 
tried to stop him, ‘Jerzy, we can’t see her waist under that 
coat!’ Then, Małgosia Rożniatowska cut in, ‘Go and see 
Wyspiański’s “The Wedding” in the National Theatre, you’ll 
see her waist there.’ Indeed, they could see much more than 
my waist in ‘The Wedding’… Director Jerzy Grzegorzewski 
figured that the Poet (Zbigniew Zamachowski) unfastened 
the hem of a corselet of bridesmaid Kasia, whom I played. 
The Antczaks sat in the director’s box so that they could 
see everything. In the screenplay, Solange had a scene in 
a river, where she was scantily dressed; that’s why my fig-
ure was so important to them. It was an unusual audition 
and it ended in a wonderful film adventure. Over the years, 
I met the famous director who liked me at first sight again. 
I’m very grateful to the audition director, Marta Kownacka, 
for asking me to sing during the screen test. I sang a Lemko 
dumka, which moved Janusz Kondratiuk, and I didn't need 
to prove anything more. ‘If someone sings like this, they 
can't be lying,’ he said. 

Apart from the fact that the film presents matters of 
interest to those who know the community and the 
story of the two Kondratiuk directors, is it a universal 



S Z C Z E R O Ś Ć  B E Z  P O P I S Ó W



of again. A film role is ever-lasting magic, which gives you 
a taste of immortality.

Before you went on that prestigious Warsaw stage, you 
learned from Jerzy Trela, Mikołaj Grabowski and Paweł 
Miśkiewicz in the National Academy of Theatre Arts. For 
young actress, is meeting such great artists a promise of 
a big adventure in theatre?
There are no promises in this profession. My professors 
used to say, ‘Enjoy what you have here and make the best 
of it.’ At school, students are the centre of attention; they’re 
in the spotlight. It seems that everybody cares about 
your future. You graduate, leave school, and you need to 
do your best to attract attention in this vibrant modern 
world. When I graduated from the Academy, many of my 
professors performed in the National Theatre run by Jerzy 
Grzegorzewski, who loved actors from Cracow and glad-
ly offered them contracts. My Masters were in Warsaw: 
Jerzy Trela, Krzysztof Globisz, Dorota Segda, composer 
Stanisław Radwan. I didn't hesitate. I hopped on a train 
and came to Grzegorzewski to fight for a contract. I invited 
him to my diploma performances we staged in the Small 
Theatre in Warsaw, wrote letters, came to talk to him. 
My determination was rewarded. I was in the cast of ‘The 
Wedding’! It was a beautiful time, a debut of my dreams, the 
more so that I came straight from Cracow to that national 
cottage in Bronowice. Grzegorzewski’s performance was 
amazing! I’ll never forget the day of the premiere [January 
2000 – M.J.’s note]. I wish everyone to experience such 
team spirit like I did that day.

Speaking of team spirit… How to live knowing that you 
are a team, a theatre family, and watching fellow ac-
tresses playing roles you wish to play? To what extent 
can you be friends and to what extent is it a fight?
The atmosphere in the team – whether people respect and 
support each other or fight – depends on the pack leader. 
Once, Marek Kondrat compared the team of the Dramatic 
Theatre led by Gustaw Holoubek, who was their mentor, 
master and theatre teacher, to a tree cake. The dough ro-
tates around one axis. The more dough, the more delicious 
and the bigger the cake, but it needs a good core to hold it. 
Gustaw Holoubek was the core of the Dramatic Theatre. He 
loved actors, respected all the employees, attracted people 
with his intelligence and sense of humour. People gathered 
around him, creating one big theatre family and one of the 
best teams in the capital. Today, I can experience a similar 
atmosphere in Krystyna Janda’s Och-Theatre. She also 
gathers a lot of devoted people, infects others with positive 
energy and passion, and respects her employees.

You're talking about artists, but the message is univer-
sal. Everyone knows the taste of work under the aegis of 
a charismatic, wise person, who is a great team leader. 
I wish everyone would be so lucky.
You know how pleasant it is to work in a theatre where 
everyone – actors, directors, assistants, assistants of 
assistants, wardrobe mistresses, stage staff, secretaries, 
literary team, everyone without exception – is respected? 
Actors are the most visible ones, because they’re on stage, 
but the contribution of happy people in the backstage is 
just as important.  
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picture of a family? I guess you could think about that 
during your journey across the United States.
Indeed, during our journey across America, I saw that the 
picture moved foreigners who didn’t know much about 
Polish cinema or the story of Kondratiuk brothers and 
Iga Cembrzyńska. They told me their own family stories. 
They were moved not only by the context of a family of 
famous artists, but also by universality and honesty of 
the film. For example, at Camerimage Festival [at Energa 
Camerimage Film Festival in Bydgoszcz in 2018, Witold 
Płóciennik, the camera operator of ‘A Cat with a Dog’ 
was nominated for the Golden Frog Award in Polish 
Film Contest – M.J.’s note], I  had a  pleasure to meet 
a young director from Indie. He told me about his grand-
mother, whom he loved very much and took care of her 
until the end of her life. Among the international crowd at 
the reception, with great world operators present, Chris 
Doyle, Ed Lachman and Mikhail Krichman, he found me 
to talk about ‘A Cat with a Dog’, because the film moved 
him so much. I tell Janusz Kondratiuk about such conver-
sations. It’s encouraging that our message reaches young 
people who take care of their loved ones. Nowadays, every-
body thinks that young people live in their virtual world 
and don’t care about others anymore, but that’s not true.

After your successful debut on the silver screen with 
Jerzy Antczak, signing a contract with the National 
Theatre in the times of Jerzy Grzegorzewski, having 
your hopes up that you will experience nothing but 
success as an actress from then on, some things didn’t 
work out. No film roles, leaving the National Theatre… 
Do you feel disappointed and bitter?
I had an honour to perform in the National Theatre at its 
best, when Jerzy Grzegorzewski was the director, and the 
team was strong and full of brilliant personalities. The 
world has changed a lot since then, and there is little left 
of that days… Does it make sense to wait? If you still have 
hope, it does. I still believe that I have the best roles ahead of 
me. Acting is more than a profession to me; it’s my passion. 
I can't imagine doing anything else. Once, Teresa Budzisz-
Krzyżanowska said, ‘Remember, my child, this profession 
can be disappointing.’ It can, and you should learn to wait 
until it gets better. For certain, it’s not a good idea to make 
chaotic decision, act blindly. Nobody said it was easy, and 
I don’t want to ask myself today, if not acting, then what?

After you visited the US and saw what effect the film 
has on people, do you feel that there’s more life and 
adventure in cinema? 
Cinema stays forever, while roles in theatre disappear. 
They're gone once the play is taken off. If nobody recorded 
them, they sink into oblivion. What’s left is a few pictures 
in an album. Once, in the National Theatre, I played a lead-
ing female role with Ignacy Gogolewski in ‘On all Fours’ 
directed by brilliant Kazimierz Kutz [a play by Tadeusz 
Różewicz staged in 2001 – M.J.’s note]. Ignacy Gogolewski 
is another example of an inspiring partner. His role of Poet 
Laurenty was outstanding. I played Girl – the muse of the 
Poet – and later Widow giving tours around Laurenty’s 
room. A brilliant script and a moving score by Jan Kanty-
Pawluśkiewicz. It was a great play – I don’t know why it was 
staged only a few times and taken off. Never to be heard 
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punkcie sportu, oszalały na punkcie muzyki. 
Wielbiciel twórczości z duszą.

świat przyszedł w  czasach, kiedy Bóg, 
Honor, Ojczyzna nie były zwykłymi słowa-
mi. Według tych wartości się żyło i tworzy-

ło nową Polskę. Rok 1921 nie był rokiem spokojnym, jeśli 
w ogóle o jakimkolwiek spokoju można było w tamtym 
czasie myśleć. Jego ojciec walczył na froncie w pierwszej 
wojnie światowej. On sam od najmłodszych lat chwytał 
szablę i parł do walki. 

Tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej ukoń-
czył we Lwowie Korpus Kadetów. Mało tego, ukończył 
go z najlepszym wynikiem w historii. A potem była 
wojna, w  czasie której przemierzył połowę świata. 
Więziony przez Związek Radziecki w kilku łagrach, 
przedostał się później do Uzbekistanu a potem przez 
Persję, Indie, Południową Afrykę i Atlantyk, przedostał 
się do Wielkiej Brytanii. Dwa lata walczył na kanale La 
Manche. Jego domem był wtedy niszczyciel „Ślązak”. 
Osłaniał też konwoje i oddziały lądujące w Normandii. 

Na okrętach trenował. Bo – tak, to historia spor-
towca, człowieka niezwykłego o wybitnym intelek-
cie. Historia nauczyciela dla kilku pokoleń szer-
mierzy. Historia znana tylko kochającym białą, 
szlachetną broń. Historia mało znana bo niszowa, 
nie piłkarska, nie celebrycka, mało atrakcyjna dla 
dzisiejszego świata nierozumiejącego rzeczywistości 
z zamierzchłej przeszłości. 

Zbigniew Czajkowski. Zmarł 8 stycznia. W ciągu 98 
lat swojego życia dokonał tak wielu rzeczy, że częścią 
obdzieliłby całą grupę bohaterów dzisiejszych mediów, 

nawet tych sportowych. Ale miał nieszczęście być 
przedstawicielem niszowej dyscypliny sportu. A może 
szczęście, skoro oddał szermierce całe życie i serce.

Napisał ponad 30 książek o tematyce szermierczej, 
tłumaczonych później na kilkanaście języków. Ktoś za-
pyta: To możliwe? Tak, bo był mędrcem, czego bardziej 
świadomy był świat niż Polska. Był tym dla szermierki, 
kim dla piłki nożnej był Kazimierz Górski. A może na-
wet kimś więcej.

Ci, którzy go znali i od niego się uczyli, mówią o nim 
teraz ze wzruszeniem lub uśmiechem. Bo smucą się, że 
odszedł i cieszą, że mieli szansę z nim obcować i z nie-
go czerpać. 

„Przekazał mi tak potężną wiedzę! Jestem przera-
żony, że nie będę umiał jej wykorzystać”. 

ENGLISH

WISE MAN LAYS DOWN HIS ARMS

He was born when God, Country, Duty weren’t just 
words. People would live by these values and create 
a brand new Poland. Year 1921 wasn’t peaceful, if we 
can speak of peace at that time at all. His father fought 
in the World War One. From a very young age, he would 
get a sabre and rush to war himself.

Right before the World War Two began, he gradu-
ated from the Corps of Cadets in Lvov. Not only that, 
he had the best results in the history of school. Then, 
the war broke out, during which he travelled half the 
world. He was kept prisoner in several Soviet forced-la-
bour camps, but he escaped and travelled through 
Uzbekistan, Persia, Indie, South Africa and the Atlantic 
to get to Great Britain. He was fighting on the English 
Channel for two years. The ‘Ślązak’ Destroyer was his 
home then. He also protected convoys and units land-
ing in Normandy from attacks. 

He practised on boats. It’s a story of a sportsman; an 
unusual man of superior intellect. It’s about a teacher 
of a few generations of fencers. A story known only to 
the fans of the noble melee weapon. It’s a niche story – 
it’s not about a footballer or a celebrity. It’s unattractive 
in the contemporary world, which doesn’t understand 
the dim and distant past. 

Zbigniew Czajkowski. He passed away at the age of 
98 on 8 January. During his life, he achieved so much 
that he could share it with a group of contemporary 
heroes, even famous sportspeople. Unfortunately, he 
practised a niche sport. Or perhaps he was lucky, be-
cause he devoted his whole life and heart to fencing.

He wrote more than 30 books about fencing, which 
were later translated into several languages. You may 
ask, is this even possible? Yes, because he was a wise 
man – but the whole world knew that better than 
Poland. His achievements in fencing where compara-
ble to Kazimierz Górski’s achievements in football. Or 
perhaps he did even more.

Those who knew him and learned from him talk 
about him with emotion and a smile. They’re sad he is 
gone, but they’re also happy they had a chance to meet 
him and learn from him. 

‘He taught me so much! I’m terrified I won’t be able 
to make the best of it!’ 

MĘDRZEC
     ZŁOŻYŁ 
BROŃ

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz na www.anywhere.pl
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PERŁY 
ANDALUZJI
TEKST I ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz

P E R Ł Y  A N D A L U Z J I

HISZPANIA JEST GORĄCĄ MIESZANKĄ EUROPY I AFRYKI, KTÓRA U SZCZYTU POTĘGI WRAZ ZE WSZYSTKIMI 
KOLONIAMI I TERYTORIAMI ZAMORSKIMI, BYŁA NAZYWANA "IMPERIUM, NAD KTÓRYM NIGDY NIE ZACHODZI 
SŁOŃCE". DZIŚ JEST TO JEDNO Z NAJCZĘŚCIEJ ODWIEDZANYCH PAŃSTW ŚWIATA, PEŁNE ZŁOCISTYCH PLAŻ, 
MALOWNICZYCH MIASTECZEK I NIEZWYKŁYCH DAŃ, KTÓRE ROZPIESZCZAJĄ PODNIEBIENIE SWOIMI NIETYPOWYMI 
SMAKAMI. ODKRYJMY WSPÓLNIE NIEOKIEŁZNANĄ ANDALUZJĘ - KRAINĘ PEŁNĄ NAMIĘTNOŚCI, DZIKICH KONI 
I NIEPOWTARZALNEJ ARCHITEKTURY.



CORDOBA I RONDA
Cordoba w czasach swojej świetności była 
najbogatszym i najpotężniejszym miastem 
Europy. Żyły tu w zgodzie trzy wielkie reli-
gie świata: islam, chrześcijaństwo i judaizm, 
których obecność i kultura współtworzyły 
miasto przez wiele wieków. W sercu miasta, 
nad brzegiem rzeki Gwadalkiwir znajduje 
się Mezquita - Wielki Meczet będący jednym 
z najważniejszych zabytków architektury isla-
mu. Powstał w miejscu bazyliki, którą odku-
pił od chrześcijan emir Abd ar-Rahman I. 
Kolejni władcy Kalifatu Kordoby powiększa-
li budowlę aż do 1236 roku, gdy chrześcijań-
scy władcy przejęli panowanie nad miastem 
i przekształcili meczet w kościół. Choć mury 
zewnętrzne Mezquity są bogato zdobione 
i przyciągają wzrok zwiedzających, prawdzi-
we piękno skrywa się dopiero za grubymi ścia-
nami budynku.

Dwie godziny drogi stąd znajduje się 
jedno z najbardziej malowniczych miast 
Hiszpanii - Ronda. Swój wygląd zawdzięcza 
położeniu po dwóch stronach skalistego 
wąwozu, który jest połączony XVIII wiecz-
nym mostem Puente Nuevo. Ma on aż 100 
metrów wysokości! W południowej części 
urwiska znajduje się starsza, mauretańska 
część miasta - La Ciudad, a w północnej 
nowsza, chrześcijańska część starówki - El 
Mercadillo. Słynie ona z areny walk byków 
Plaza de Toros de la Real Maestranza de Ca-
ballería de Ronda, która jest udostępniona 
do zwiedzania cały rok. W okolicy znajdują 
się również ruiny miasteczka, które zostało 
założone prawie 2000 lat temu przez eme-
rytowanych żołnierzy legionów rzymskich. 
W rewelacyjnym stanie zachował się tu te-
atr, z którego widok na okoliczne wzgórza 
zapiera dech w piersiach.

TARIFA 
Tarifa to najbardziej wysunięte na południe 
miasto kontynentalnej Hiszpanii. Przy do-
brych warunkach atmosferycznych widać 
stąd wybrzeże Afryki, które znajduje się 
zaledwie 20 km dalej. Życie miasteczka 
skupia się wokół wody, która daje nie tyl-
ko rozrywkę (Tarifa jest uważana za mek-
kę serferów), ale także pożywienie, gdyż 
to właśnie tu wyławiane są ogromnych roz-
miarów tuńczyki, którymi już wieki temu 

zachwycali się Feniccy rybacy. Niedaleko 
znajduje się stanowisko archeologiczne Baelo 
Claudia – najbardziej charakterystycz-
ny przykład rzymskiej zabudowy urbani-
stycznej na Półwyspie Iberyjskim. Znisz-
czone świątynie, forum i  budynek sądu 
kontrastują z turkusowymi wodami Oce-
anu Atlantyckiego, którego fale spustoszy-
ły miasto w II wieku n.e.

KADYKS I JEREZ DE LA 
FRONTERA
Kadyks jest najstarszym miastem zachod-
niej Europy, którego historia sięga okolic 
1100 roku p.n.e. Fenicjanie założyli tu 
rybacką osadę, która dla kolejnych kolo-
nizatorów stała się jednym z najważniej-
szych ośrodków handlowych. To właśnie 
z tutejszego portu wyruszyła do Ameryki 
druga ekspedycja Krzysztofa Kolumba, 
a w 1812 roku uchwalono tu pierwszą hisz-
pańską konstytucję. Kadyks zamienił się 
również na moment w Hawanę! Na plaży 
La Caleta, w filmie James Bond - Śmierć 
nadejdzie jutro, przystojny Pierce Bro-
snan przeprowadził niezwykle ubogi dia-
log z równie atrakcyjną Halle Berry. W tle 
tej sceny można dostrzec XVII-wieczny 
kompleks forteczny Castillo de Santa Ca-
talina, który przez kilka wieków służył 
jako więzienie wojskowe. Miasta chronił 
dodatkowo Castillo de San Sebastian, 
który znajduje się na niewielkiej wyspie. 
Połączony jest z lądem promenadą, która 
wieczorami przybiera odcienie zachodzą-
cego słońca. Hiszpania jest nierozerwal-
nie związana z  końmi, a  najważniejszą 
z ras jest tu P.R.E (Pura Raza Española), 
czyli koń Andaluzyjski. W Jerez de la Fron-
tera znajduje się znana na całym świecie 
szkoła jeździecka, Real Escuela Andaluza 
del Arte Ecuestre. Największą sławę przy-
niosło jej kultywowanie tradycji jeździec-
kich, które, połączone z ciężką pracą nad 
selekcją koni, szkoleniem nowych jeźdź-
ców i rozwojem dziedzictwa kulturowego, 
prezentowane są pod postacią przepięk-
nych pokazów "Cómo bailan los caballos 
andaluces". Świetnie wyszkolone wierz-
chowce pokazują swoje umiejętności przy 
dźwiękach hiszpańskiej muzyki, a jeźdźcy 
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dumnie prężą się w XVIII-wiecznych stro-
jach, dosiadając jednych z  najpiękniej-
szych koni świata.

SEVILLA I EL ROCIO
Sevilla jest nie tylko stolicą Andaluzji, ale 
także jednym z najbardziej wypełnionych 
zabytkami miast Hiszpanii. Większość jej 
historycznych budynków jest ozdobiona 
azulejos - cienkimi ceramicznymi płytka-
mi, które prezentują zazwyczaj sceny hi-
storyczne i mitologiczne. Choć uważany 
za jeden z najsłynniejszych zabytków mia-
sta - Plac Hiszpański – powstał stosunkowo 
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niedawno (w 1929 r.), to właśnie on na swoich ścianach 
opowiada historię 48. hiszpańskich prowincji, prezen-
tując najważniejsze wydarzenia w ich dziejach. Plac 
wziął również udział w filmie, chociaż nie prezentował 
innego miasta, a inną...planetę! Plac Hiszpański zmie-
nił się bowiem w filmie Gwiezdne Wojny - Mroczne 
Widmo w planetę Naboo (jednak tej historii na próżno 
szukać na azulejos). Zaledwie godzinę drogi od stolicy 
regionu znajduje się maleńka wioska El Rocio. Położo-
na jest na skraju jednego z największych europejskich 
parków narodowych – Doñana. Wyróżnia ją to, że za-
trzymał się w niej czas. Nie ma tu dróg, jest tylko piach 
z odciskami końskich kopyt, bo to właśnie na wierz-
chowcach poruszają się mieszkańcy tej nietypowej 

wioski. W maju przybywa tu ponad milion rozśpiewa-
nych pielgrzymów, którzy oddają cześć figurze Matki 
Boskiej z El Rocio. Przychodzą tu piechotą, przyjeżdża-
ją samochodami lub ukwieconymi bryczkami, przypo-
minającymi cygańskie wozy. Nocą, pielgrzymi biwaku-
ją pod gołym niebem, tańcząc, śpiewając i dzieląc się 
miedzy sobą jedzeniem.

Andaluzja to kraina pełna burzliwej historii. Jej 
temperament jest widoczny w każdym dużym mieście 
i każdej maleńkiej wiosce. Porę dnia wystukuje tu rytm 
flamenco, zmieszany z głośnym tupaniem niezwykle 
urodziwych koni. Jeśli z jakiegoś powodu ten region 
Hiszpanii nie znajduje się na liście miejsc do odwiedze-
nia, to zdecydowanie - lista jest do poprawki! 

W I Ę C E J  N A A N Y W H E R E . P L
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PEARLS OF ANDALUSIA

Spain is a fascinating mixture of Europe and Africa. At its 
height, together with all its colonies and oversea territories, it 
was called ‘the Empire on which the sun never sets’. Nowadays, 
it’s one of the most frequently visited countries in the world, full 
of gold beaches, picturesque towns and villages, and excellent 
cuisine with unique flavours. Let’s explore the remarkable 
beauty of Andalusia – a land of passion, wild horses, and 
unique architecture.

CORDOBA AND RONDA
In its heyday, Cordoba was the richest and most pow-
erful European city. People of three great religions – 
Islam, Christianity and Judaism – were living there 
in harmony, and their presence and culture were 
shaping the city for centuries. In the heart of Cordo-
ba, by the Guadalquivir, there is the Mezquita, the 
Great Mosque of Cordoba, which is one of the most 
outstanding monuments of Islamic architecture. It 
was built on the site of a former basilica bought from 
Christians by emir Abd ar-Rahman I. The structure 
was expanded by successive rulers of the Caliphate 
of Cordoba until 1236, when Christians took control 
over the city and converted the mosque to a church. 
Although the external walls of the Mezquita are 

N I E  M A  T U  DRÓ G,  J E S T  T Y L KO 
PI AC H  Z  OD C I S K A M I  KO Ń S K IC H 
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N A  W I E R Z C HOWC AC H 
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richly adorned and attract attention of 
visitors, its true beauty is hidden inside, 
behind the thick walls of the building.

A two-hour drive away, there is one of 
the most picturesque cities of Spain – Ron-
da. It’s situated on two sides of a rocky ra-
vine, connected by the 18th-century bridge 
Puente Nuevo. The bridge is as much as 
100 metres high! In the south, there is an 
older Moorish district – La Ciudad, while 
in the north – the younger, Christian dis-
trict – El Mercadillo. It’s known for the 
Plaza de Toros de la Real Maestranza de 
Caballería de Ronda, a bullring open to 
visitors all year round. In the vicinity, you 

P E R Ł Y  A N D A L U Z J I

will find the ruins of a town founded by re-
tired soldiers from the Roman legions al-
most 2000 years ago. It boasts one of the 
best-preserved Roman theatres, which 
gives breath-taking views of the surround-
ing hills.

TARIFA 
Tarifa is the southernmost town of continen-
tal Spain. In favourable weather conditions, 
it gives views of an African coast, which is 
located only 20 kilometres away. The life 
in the town centres around water, which is 
not only a source of entertainment (Tari-
fa is considered a Mecca for surfers), but 

also food – this is where big tunas, already 
famous among Phoenician fishermen, are 
caught. Nearby, you will find a famous ar-
chaeological site – Baelo Claudia. It’s the 
most distinctive example of Roman urban 
architecture on the Iberian Peninsula. Its 
destroyed temples, forum and courthouse 
contrast with the sky-blue water of the At-
lantic Ocean, whose waves ravaged the 
town in the 2nd century AD.

CADIZ AND JEREZ DE LA 
FRONTERA
Cadiz is the oldest city in western Europe, 
dating back to around 1100 BC. It start-
ed as a fishing settlement founded by the 
Phoenicians and later became one of the 
most important trade centres for colo-
nizers. Christopher Columbus departed 
from the port on his second America expe-
dition, and the first Spanish constitution 
was enacted there in 1812. Once, Cadiz even 
turned into Havana for a while! In Die An-
other Day, handsome Pierce Brosnan had 
a short chat with equally attractive Halle Ber-
ry on the beach of La Caleta. In this scene, 
the 17th-century castle Castillo de Santa 
Catalina, which was a military prison for 
centuries, can be seen in the background. 
The city was also guarded by Castillo de San 
Sebastian, located on a small island. To-
day, the island is connected to the land with 
a promenade, which has the colour of the 
setting sun in the evening. Horses are an 
integral part of Spain, and the prominent 
breed here is P.R.E (Pura Raza Española), 
that is Andalusian horse. Jerez de la Fron-
tera boasts a world famous horse-riding 
school, Real Escuela Andaluza del Arte 
Ecuestre. The school is renowned for cul-
tivating horse-riding traditions, which are 
presented – together with hard work on 
horse selection, training new equestrians, 
and developing cultural heritage – during 
remarkable shows ‘Cómo bailan los ca-
ballos andaluces’. Welltrained horses 
present their skills to the sounds of Span-
ish music, while equestrians proudly wear 
an 18th-century apparel and ride some of 
the most beautiful horses in the world.

SEVILLE AND EL ROCIO
Seville is not only the capital of Andalu-
sia, but also one of the best Spanish cities 
for sights and landmarks. Most of its his-
torical buildings are adorned with azule-
jos – thin ceramic tiles, depicting histor-
ical and mythological scenes. One of the 
greatest landmarks in the city is the Span-
ish Square. Although it was built fairly 
recently (in 1929), its walls depict the most 
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important events in the history of 48 Spanish prov-
inces. The square was also in a film – not as another 
city but… another planet! The Spanish Square was 
the Planet Naboo in Star Wars: Episode I - The Phan-
tom Menace (you won’t find this story in azulejos, 
though). Only an hour away from the capital of the 
region, there is a  little village of El Rocio. It’s located 
on the verge of one of the largest European national 
parks – the Doñana Natural Park. It’s almost as if time 
has stopped there. There are no roads there, only sand 
with hoof prints, because the inhabitants of this un-
usual village ride horses. In May, the village is visited 
by over a million singing pilgrims, praising the Virgin 
of El Rocio. They come here on foot, by car or on car-
riages decorated with flowers, which look like Roma-
ni wagons. At night, pilgrims camp under the stars, 
dancing, singing and sharing food.

Andalusia has a turbulent history. Its flavour can be 
found in each of its cities and villages. Its time is told by 
flamenco rhythm and the sounds of galloping horses. 
If for some reason this destination isn’t on your travel 
bucket list yet, you must absolutely add it! 
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amiętam go jak przez mgłę. Ciepły, 
bezpieczny, ciemny. Bez impondera-
biliów, bez ideologii, bez pieniędzy. 

Świat wiecznej szczęśliwości. Większość 
chciałaby tam wrócić. Rozsiąść się w wy-
godnej przestrzeni i zamknąć za sobą drzwi. 
Pająki boją się nas bardziej niż my ich. My 
wszyscy jesteśmy pająkami, w wielkim po-
szukiwaniu od-pajęczonych miejsc. I wszy-
scy chcemy nie musieć.

Pamiętam jak dziś czerwone ściany po-
kryte miękkim materiałem. Wygłuszały 
nieprzyjazne dźwięki otoczenia jak puste 
opakowania po jajkach amatorskie studio 
nagraniowe. Dzięki temu nie musiałem 
przejmować się brutalnością codzienno-
ści i okrucieństwem wyjątku. Matka skutecz-
nie chroniła moje wątłe ciało przed każdym 
możliwym cierpieniem, zarówno tym, któ-
rego miała świadomość, jak i tym, o którym 
nawet nie miała pojęcia.

Pamiętam ciszę. Choć zgiełk miasta nie 
miał mi być zaprezentowany jeszcze przez 
dobrych kilkanaście lat, wszystko po tym 
pierwszym domostwie nacechowane było 
zamętem. Tak jak zamętem nie wydaje mi 
się już Gdańsk, w początkach mojego ist-
nienia zamętem były nawet dwa gołębie 
w nieustannym pędzie godowym. Zamętem 
było drżenie ścian mojego domu. Albo gdy 
nie do końca najlepsze jedzenie stawało się 
moją częścią, na której rosłem i rozpacza-
łem jednocześnie.

Pamiętam w końcu, gdy wyprowadziłem 
się z mojego pierwszego domu na oślepiają-
ce zewnętrze, którego stać się miałem czę-
ścią już do końca swoich dni. To wspomnie-
nie ma kolor biały. Biały jak biała wściekłość 
i komunijna sukienka. Biały jak szpitalne 
korytarze i  wstrętne żarówki wkręcone 
w sali operacyjnej. Biały jak białe śmierci 
rozniesione po społeczeństwie.

Mój pierwszy dom zabrała mi histerekto-
mia. Uczyniła mnie bezdomnym, bezdom-
nością, której nie da się udowodnić. A jeśli 
miejsce mojego stworzenia nie istnieje, to 
jestem wolny czy już tylko zwolniony z obo-
wiązku pamięci? 

ENGLISH

HYSTERIA! WHO? ME?

They pulled down my house. My family house was 
razed to the ground; they took no prisoners, didn’t 
look back, demolished its foundations, and left the 
burning abyss on the site of the former space of 
joy and peace.

I vaguely remember it. It was warm, safe, 
and dark. Without imponderables, ideology, 

HISTERIO!
     KTO? JA?
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ZBURZYLI MI DOM. RODZINNY DOM ZRÓWNALI Z ZIEMIĄ, NIE BIORĄC 
JEŃCÓW, NIE PATRZĄC SIĘ ZA SIEBIE, BEZCZELNIE WYRWALI GO 
Z FUNDAMENTÓW I NA MIEJSCU NIEGDYSIEJSZEJ PRZESTRZENI 
RADOŚCI I SPOKOJU, ZOSTAWILI GOREJĄCĄ OTCHŁAŃ.

or money. The world of sheer bliss. Most 
people would like to return there. To lounge 
comfortably and close the door behind 
them. Spiders are more afraid of us than we 
are of them. We are all spiders looking for 
despiderised places. And we all want is not 
to have to do anything.

I remember red walls covered with soft 
fabric. Soundproofed to muffle sounds like 
empty egg boxes in an amateur recording 
studio. Thus, I didn’t have to worry about 
the brutality of everyday life and the cruelty 
of exception. My mother protected my frail 
body from any possible danger, those I was 
aware of and those I didn’t know about.

I remember silence. Although I wasn’t 
going to hear the hustle and bustle of city 
life for several years, everything after that 
first home was just confusion. I’m no longer 
in a muddle in Gdańsk, but at the beginning 
of my existence, even two pigeons in a re-
lentless mating dance added to my confu-
sion. The trembling walls of my house were 
confusing. Or when not quite the best food 
became a part of me on which I grew and at 
which I despaired at the same time.

I remember when I moved out from my 
first house to the blinding world outside, 
where I was going to live in until the end of 
my days. This memory is white. As white as 
white fury and a First Communion dress. 
As white as hospital halls and hideous light 
bulbs in an operating room. As white as 
white rubbish scattered around the society.

Hysterectomy took away my first home. 
It made me homeless with homelessness 
that can’t be proven. If the place of my cre-
ation doesn't exist, am I free or only free 
from remembering? 

W I Ę C E J  N A A N Y W H E R E . P L
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KAROLINA 
HRABCZAK-DUDA 
 
Ukończyła prestiżowy Fashion Institute of 
Technology na wydziale projektowania wnętrz. 
W 2006 wraz z mężem założyła w Nowym 
Jorku Interior Domi – działalność o charakterze 
projektowo-wykonawczym. W 2014 wróciła 
do Polski, gdzie kontynuuje swoją pasję 
do projektowania i pisania. Łączy w sobie 
europejskie poczucie estetyki i zamiłowanie do 
minimalizmu z doświadczeniem zdobytym na 
rynku amerykańskim.

momentu kiedy skończyłam 
studia i  zaczęłam pracować 
jako projektant wnętrz, aż 

po dzień dzisiejszy jestem zwolennikiem 
teorii, że nasze otoczenie, to jak żyjemy, 
a dokładniej, to jak mieszkamy ma ogrom-
ny wpływ na nas samych i naszą psychikę. 
Nie wierzę w projekt, który jest tylko ładny, 
uważam, że rola designu jest dużo głębsza 

i  ma on za zadanie albo stymulować, albo 
inspirować, albo nakręcać do działania, albo 
relaksować i spowalniać. Musi być dostoso-
wany do indywidualnych potrzeb, tego jak 
zamierzamy wykorzystać daną przestrzeń 
i czego od niej oczekujemy. Projektowanie 
wnętrz to tak naprawdę zamknięte koło, 
w którym najpierw to my tworzymy otocze-
nie ale kiedy ono już powstanie i zaczynamy 
w nim funkcjonować to ta nasza przestrzeń 
ogranicza nas samych, determinuje jak się 
po niej poruszamy i jak się w niej czujemy. Im 
lepiej ją zaprojektujemy tym bardziej sche-
matycznie i intuicyjnie będziemy się w niej 
przemieszczać. Jeżeli każda rzecz w kuchni 
będzie miała swoje łatwo dostępne miejsce, 
to nie będą się one gromadzić na blacie. Stąd 
w projektowaniu tyle psychologii i socjologii.

Kiedy pomiędzy tysiącem innych zajęć 
na studiach doszła mi jeszcze psychologia 
koloru, stwierdziłam, że to kompletna stra-
ta czasu i byłam gotowa myśleć tak dalej, 
gdyby nie własne doświadczenie z sypial-
nią pomalowaną na czerwono. Powiem 
tylko tyle, że był to koszmar i błąd, które-
go już nigdy nie popełnię. Na szczęście do-
świadczony na własnej skórze. 

Kiedy projektant wnętrz zadaje swojemu 
klientowi trylion pytań, włączając w to ile 
par butów posiadasz i jak golisz nogi to nie 
dlatego, że jesteśmy z natury super wścibscy 

i chcemy wiedzieć wszystko o naszym zlece-
niodawcy ale dlatego, że tylko w ten sposób 
jesteśmy w stanie stworzyć udany projekt. 
Komunikacja, porozumiewanie się, mówie-
nie wprost o swoich potrzebach jest kluczem 
do stworzenia przestrzeni, w  której od 
pierwszego momentu poczujemy się u siebie. 

No właśnie, u siebie. 
Odwiedzając ostatnio wygodny dom ro-

dziców, przypomniały mi się mieszkania, 
w których się wychowałam. Przypomniały 
mi się dwa pokoje z kuchnią, z których jeden 
należał do mnie, a drugi był połączeniem 
salonu i sypialni rodziców. W tamtych cza-
sach wydawało się nam to absolutnie nor-
malne, a wręcz, w porównaniu z innymi 
przypadkami wielodzietnych rodzin, nawet 
komfortowe. Kiedy jednak myślę o tym dzi-
siaj, szczególnie z perspektywy wykony-
wanego zawodu, pojawia się tylko jedno 
przekonanie, a mianowicie – większość 
z  nas była notorycznie pozbawiona po-
czucia prywatności. Kiedy ktoś przy mnie 
wspomina, że wtedy było tak fajnie, bo 
żyliśmy "na kupie" to dostaję gęsiej skórki. 
Nie widzę w tym nic fajnego. Wręcz prze-
ciwnie, zastanawia mnie jaki to miało na 
nas wpływ? Jak bardzo brak możliwości 
zamknięcia się we własnym pokoju czynił 
nas bardziej rozdrażnionymi, nie pozwa-
lał na, przysłowiowe, złapanie oddechu. 
A  może, co za tym idzie, wielu z  nas nie 
nauczyło się odpoczywać? Nie nauczyło się 
szukać i znajdować miejsc, w których mo-
żemy pobyć tylko ze sobą?  

Od
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Poszerzając teorię wpływu naszych mieszkań na 
nas samych, myślę że żyjemy w świecie, a może na-
wet kraju, w którym nie doceniamy tego wpływu, tak-
że w przestrzeni publicznej. Nie odkryję przed nikim 
wielkiej tajemnicy stwierdzając, że żyjemy w ciągłym 
otoczeniu chaosu, zgiełku, pośpiechu, stresu. Ściśnię-
ci w tłumie komunikacji miejskiej, stojąc w korku na 
skrzyżowaniu jak często potrzebujemy po prostu uciec 
i co nasze nowoczesne miasta mają nam wtedy do za-
proponowania? Mówiąc o miejscach, w które ucieka-
my, chciałam pisać o Storm King Art Center i wspo-
minając to magiczne miejsce byłam coraz bardziej zła, 
że istnienie takich pereł nie jest powszechne, a wręcz 
obowiązkowe wszędzie.

Storm King Art Center położone jest niedaleko 
miasteczka Cornwall i oddalone na północ od Man-
hattanu o około godzinę jazdy samochodem. W naj-
większym skrócie jest to muzeum zorganizowane na 
otwartej przestrzeni. Na powierzchni 200 hektarów 
zgromadzono jedną z największy kolekcji nowocze-
snej rzeźby przeznaczonej do wystawiania na ze-
wnątrz, która rocznie przyciąga około 200 000 od-
wiedzających. Wśród wystawianych dziel podziwiać 
można również sztukę naszej Magdaleny Abakano-
wicz. Historia założenia muzeum sięga 1960 roku, 
a jego celem jest "kulty wowanie związku ludzi ze 
sztuką i naturą, tworzenie miejsca gdzie odkrywanie 
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pozbawione jest wszelkich limitów." Właściwie nie 
wyobrażam sobie celu bardziej zacnego, który odwo-
ływałby się głębiej do naszego humanizmu. Wspania-
łość tego miejsca polega na tym, że praktycznie przez 
cały dzień można się włóczyć po trawie w otoczeniu 
majestatycznych rzeźb, można pożyczyć rower i zwie-
dzać, jeżdżąc wyznaczonymi alejkami, a nawet urzą-
dzić sobie piknik. Można też nic nie robić, usiąść i pa-
trzeć, i być.

Mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje, że film ma 
język uniwersalny, że jesteśmy tym czym jemy – no, 
tutaj sama nie wiem… Ja wierzę w życie w harmonii 
z naszym otoczeniem. Wierzę w to, że po przebudze-
niu chcemy widzieć kolor, który wprowadza nas w do-
bry nastrój, wierzę w ławkę otoczoną zielenią, wierzę 
w architekturę, która inspiruje do działania, wierzę 
w przestrzeń, która daje dobrą energię, wierzę w kuch-
nię, z której trudno wypędzić gości i stół, od którego 
nie chce się odchodzić. Wierzę, że powinniśmy szu-
kać "naszego Storm King" dosłownie i w przenośni, 
a kiedy znajdziemy, uciekać do niego tak często jak 
to tylko możliwe, bo tak na prawdę to nasz związek ze 
sztuką i naturą i odkrywanie pozbawione wszelkich 
limitów to nasz największy przywilej. 
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ENGLISH 

CHAOS OF EVERYDAY LIFE AND BLOODY  
RED BEDROOM

Since I graduated and began to work as an interior design-
er, I have agreed that our environment and the way we live 
has a huge impact on us and our well-being. I don’t believe 
in a design that only looks good; in my opinion, it plays 
a much more important role and is supposed to be stimu-
lating, inspiring, motivating, relaxing or slowing down. It 
has to be customised and meet our needs and expectations 
relating to a given space. Interior design is a closed circle, 
in which we create our surroundings, and when it’s finally 
finished, and we begin to function in it, our space limits us, 
determines our movements and feelings. The better it is de-
signed, the more conventional and intuitive our life will be. 
If every object in the kitchen has its own easily accessible 
place, they won’t be piling up on the counter. That’s why 
interior design involves so much psychology and sociology.

When apart from a thousand of other classes, I also got 
the psychology of colour, I thought it was a waste of time; 
I would keep on believing it had it not been for my personal 
experience with a red bedroom. I can only say it was a disas-
ter and a mistake which I will never make again. Luckily, 
experienced at first hand. 

Every interior designer asks their client a billion ques-
tions, including how many shoes they’ve got and how they 
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shave their legs. And it’s not because we’re so 
nosy in nature and we want to know every-
thing about our clients, but because that’s the 
only way we can make a good design. Good 
communication and expressing your needs 
directly is the key to creating a space where 
you can feel at home. 

That’s right, at home. 
Recently, when I visited my parents’ com-

fortable house, I thought about the apart-
ments I grew up in. I thought about a two-bed-
room apartment, where one room was mine, 
and the other was the living room and my 
parents’ bedroom. Those days, it seemed per-
fectly normal; actually, in comparison with 
other families with more children, it was even 
comfortable. But when I think about it today, 
especially from the point of view of my profes-
sion, I only have one thought – we had almost 
no privacy. When someone says it used to be 
so great because we were living ‘all together’, 
I can feel myself getting goose pimples all over. 
I don't think it was cool at all. Quite the oppo-
site, I’m wondering how it affected us? How it 
must have irritated us not to be able to shut 
ourselves away in our own room and catch 

a breath. Or perhaps that’s why many people 
didn’t learn to relax? They didn't learn to find 
places where they could be themselves?

Coming back to the theory of our apart-
ments’ impact on our actions and well-being, 
I think we live in a world, or perhaps even 
a country, where we don’t appreciate this in-
fluence, also in public space. It is no surprise 
we are constantly surrounded by chaos, noise, 
hustle and bustle, and stress. Exhausted in 
crowded means of public transport, stuck in 
traffic jams at crossroads, how often we need 
to simply run away. What our modern cities 
can offer us in such a situation? Speaking of 
breakaways, I wanted to write about the Storm 
King Art Center. When I thought about the 
place, I got angry that such pearls aren’t com-
mon or even mandatory everywhere.

The Storm King Art Center is located near 
Cornwall, about an hour’s drive from Man-
hattan. In short, it’s an open air museum, 
covering 200 hectares and boasting one of 
the biggest collections of modern sculptures 
displayed outdoors, which attracts about 
200 000 visitors a year. The artworks dis-
played in the museum include the works of our 

Magdalena Abakanowicz. The museum was 
set up in 1960, and its objective is ‘to cultivate 
human relationship with art and nature and to 
create a place of unlimited exploration.’ Well, 
I can’t imagine a nobler objective, which could 
better refer to our humanism. The place is tru-
ly amazing – you can walk around the grass all 
day, surrounded by majestic sculptures, rent 
a bike and cycle through designated paths, 
and even have a picnic. You can also do noth-
ing, sit down and look around, and be.

Some say that music has charms to soothe 
the savage breast, film is a universal language, 
and we are what we eat – well, I’m not so sure 
about the latter… I believe in life in harmony 
with nature. I believe that when we wake up, 
we want to see a colour that will put us in a good 
mood; I believe in a bench surrounded by green-
ery; in architecture, which motivates to act; 
in space, which gives good energy; in a kitch-
en and a table your guests don't want to leave. 
I believe we should look for ‘our Storm King’ 
literally and figuratively and when we find it, we 
should get there as often as possible, because 
our relationship with art and nature and unlim-
ited exploration are our greatest privilege. 

REKLAMA
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MALARZ, MUZYK I ODKRYWCA, CHOCIAŻ TALENTEM WYKAZYWAŁ SIĘ RÓWNIEŻ W INNYCH 
DZIEDZINACH. LEONARDO DA VINCI PRZESZEDŁ DO HISTORII JAKO JEDYNY CZŁOWIEK 
TAK WSZECHSTRONNIE UZDOLNIONY. DZIŚ OCZEKUJEMY, ŻE Z SAMOCHODAMI BĘDZIE 
PODOBNIE. KUPUJEMY JEDEN, ALE MA SŁUŻYĆ I W CODZIENNYCH OBOWIĄZKACH, 
I PODCZAS ZADAŃ SPECJALNYCH. PRODUCENCI DWOJĄ SIĘ I TROJĄ, ALE EFEKT OSIĄGAJĄ 
TYLKO NIELICZNI. DOBRE PRZYKŁADY STOJĄ W  PORSCHE CENTRUM SOPOT.
ZDJĘCIA Mat. Prasowe

SAMOCHÓD WSZECHSTRONNIE 
UZDOLNIONY? BARDZO PORSCHE
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ANNA  
NAZAROWICZ

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

M ówimy, że od przybytku głowa nie 
boli. Są zatem ludzie cieszący się 
posiadaniem kilku różnych mode-

li. Trudniej mają Ci, którzy muszą się ogra-
niczyć tylko do jednego. Wybór samochodu 
musi być zatem dobrze skalkulowany i jesz-
cze lepiej przemyślany. Zwłaszcza, że ocze-
kiwania mamy dzisiaj spore. Ideał powinien 
bowiem łączyć wygląd, komfort i bezpieczeń-
stwo. Nie bez znaczenia pozostają również  
osiągi. Niestety ideałów nie ma. A przynaj-
mniej zdaniem niektórych.

Kto interesuje się motoryzacją ten wie, że 
Porsche to jedne z najbardziej utytułowanych 
samochodów sportowych. Zresztą, liczby mó-
wią same za siebie: do 2000 roku samochody 
sygnowane znaczkiem Porsche zwyciężyły 
w  ponad 24  000 rajdach oraz wyścigach. 
Nie ma zatem najmniejszych wątpliwości, 
że „osiągi” to ich prawdziwa specjalność. Co 
więcej, ich obecność wcale nie musi oznaczać 
chodzenia na kompromis. W ofercie Porsche 

można bowiem znaleźć nie tylko dwuosobo-
wego szatana, ale też szybką, rodzinną twier-
dzę na czterech kołach. A mowa o Porsche 
Macan i  największym Porsche Cayenne. 
Mimo nieco większych gabarytów to nadal 
zawodnicy z drużyny Porsche. Co to konkret-
nie oznacza? Przede wszystkim wspomniane 
osiągi. W szerokiej palecie mocy znajdzie coś 
dla siebie i spokojna mama, która wozi dzieci 
na pokładzie, i kierowca o znacznie większym 
temperamencie. To właśnie na tych ostat-
nich czeka Macan w wersji Turbo oferujący 
moc 400 KM. Kto oczekuje więcej, ten powi-
nien zwrócić uwagę na większego Porsche 
Cayenne. Model ten, będący sprzedażowym 
hitem producenta, w najmocniejszej wersji 
oferuje moc 550 KM. 

Obok samych osiągów gen Porsche to 
również niebywale szybka i precyzyjna, au-
tomatyczna skrzynia biegów, która wrzuca 
kolejne biegi z prędkością światła i dyskrecją 
motyla. Ta, niezależnie od wersji silnika oraz 

K T O  I N T E R E S U J E  S I Ę  M O T O RY Z AC JĄ 
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wyposażenia, zawsze jest w pakiecie. Wbrew 
pozorom SUV Porsche doskonale prowadzi 
się nie tylko na prostej, ale również i na zakrę-
tach. To za sprawą usztywnionego zawiesze-
nia opracowanego przez inżynierów Porsche. 
Dzięki jego obecności Macan, czy też sporo 
większy Cayenne, nawet na bardzo ostrych 
łukach nie wychyla się na boki, przyprawia-
jąc o chorobę morską wszystkich obecnych 
na pokładzie. A kto woli jeszcze sztywniej-
szą atmosferę, ten może skorzystać z trybu 
jazdy Sport. Po jego wyborze SUV-y Porsche 
wyostrzają wszystkie zmysły, dzięki czemu 
skrzynia robi się jeszcze szybsza, zawiesze-
nie sztywniejsze, a silnik bardziej elastyczny. 
Wyczulony na wszelkie, nawet te najdrobniej-
sze ruchy, robi się również układ kierowniczy, 
kolejny element, z którego mogą być dumne 
wszystkie samochody Porsche. Jednak wy-
bierając SUV-a obok osiągów, otrzymujemy 
dodatkowo wyższe zawieszenie i bardzo po-
jemny bagażnik (w przypadku Cayenne to 
745 litrów, w przypadku Macan nieco mniej 
– 500 litrów). To dość istotny element samo-
chodu, ponieważ od jego pojemności zależy 
czy wyjedziesz z rodziną na kilka dni nad mo-
rze, czy pozostanie Ci weekend na działce. Do 
tego Porsche Centrum Sopot ma teraz bardzo 
atrakcyjne finansowanie. Decydując się za-
tem na zakup jednego z tych samochodów nie 
idziesz na żaden kompromis. Bo otrzymujesz 
moc, osiągi i szereg możliwości. 

ENGLISH

MULTI-TALENTED CAR? PORSCHE  
VERY MUCH

Painter, musician, explorer and many more. 
Leonardo Da Vinci is one of the most talented per-
son in human history. Nowadays, we want cars to do 
the same. We buy one and expect it to be the best 
not only in everyday use but also in special tasks. 
Every car manufacturer tries to accomplish that, not 
everyone succeeds. Great example of those who 
manage – Porsche Centrum Sopot.

We tend to say – you can have too much of 
a good thing. There are certain people that en-
joy having different cars. It’s harder for those 
who have to narrow it to just one. Choosing 
the right car is hard. Decision has to be 
thought through. Especially when expecta-
tions are high. Perfect one has to combine 
looks, comfort and safety. Performance is an-
other thing. Unfortunately, nothing is perfect. 
According to some.

Everyone interested in cars knows, that 
Porsche is one of the most awarded sport cars 
in the industry. Numbers speak for them-
selves. Porsche won over 24 000 races and 
rallies until year 2000. There is no doubt that 
performance-wise Porsche is top of the class. 
But that’s not all – high-performance does not 
mean comprising other features. Porsche of-
fers not only fabulous two-person demon but 

also fast, great family fortress. I’m talking 
about Porsche Macan and the biggest Porsche 
Cayenne. Despite greater size, they are still 
part of Porsche’s family. What does it mean? 
Mostly, previously mentioned performance. 
In wide range of power, everyone will find 
something for them – moms with children 
on board and drivers with wild temperament. 
For them, the best choice is 400 HP Macan in 
his Turbo version. Anyone who needs more 
power should take a look at a bigger Porsche 
Cayenne. This sales hot item has 550 HP in his 
most powerful version.

Apart of performance, Porsche also pro-
vides fast and precise automatic gearbox that 
shifts gears with speed of light and discretion 
of butterfly. Regardless of chosen variation of 
the engine or kit, this feature is always includ-
ed. In spite of appearances, Porsche’s SUV 
rides smoothly not only in straight line but 
on the turns as well. This happens thanks to 
padded suspension created by engineers at 
Porsche. Because of that Macan and much 
bigger Cayenne don’t bounce to the sides on 
curves making everyone seasick. For those 
wanting even stiffer atmosphere, there is al-
ways Sport mode. In this version, Porsche’s 
SUVs senses sharpen and engine becomes 
more elastic. Steering system also becomes 
mindful of every motion – another reason 
for Porsche to be proud of. With SUV, apart 
of great performance, you also get higher sus-
pension and very spacious trunk (Cayenne 
– 745 l, Macan – 500 l). It’s important part of 
every car, because trunk capacity determines 
if you can go to the sea for a few days or if you 
have to stay in your garden. Porsche Centrum 
Sopot has also very attractive payment possi-
bilities. Choosing one of their cars means no 
compromises. You get power, performance 
and number of possibilities. 
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SOPOCKI HIPODROM

TĘ T N I Ż YCIEM

ZDJĘCIA źródło: Hipodrom SopotTEKST Alicja Kocik
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ajpierw był teren wykorzystywany przez Czarnych 
Huzarów, którzy pod koniec XIX wieku organizo-
wali tu biegi myśliwskie. Później, w okresie mię-

dzywojennym, kiedy Sopot leżał w granicach Wolnego 
Miasta Gdańska, był to słynny na całą Europę tor wyści-
gów konnych. Jedyny, z którego trybun można było zoba-
czyć morze. Z kolei w latach powojennych powstał tutaj 
Państwowy Zakład Treningu Koni. 

Dziś sopocki Hipodrom to wszechstronne centrum 
jeździeckie, w  którym odbywają się liczne zawody 

N sportowe, a latem wyścigi. Jest to też miejsce, w któ-
rym małżonek brytyjskiej królowej Elżbiety II, książę 
Filip, startował w Mistrzostwach Europy w powożeniu 
zaprzęgami, a córka Bruce’a Springsteena w zawo-
dach CSIO. 

Bomba w górę, atmosfera letniego pikniku, panie 
w pięknych kapeluszach i wielkie emocje w chwili, gdy 
odbywa się wyścig, a konie wchodzą na ostatnią pro-
stą, prowadzącą do zwycięstwa. Wyścigi nadal są wielką 
atrakcją Hipodromu i wiele osób przyjeżdża tutaj spe-
cjalnie, żeby wziąć udział w tym wydarzeniu. Gonitwy 
konne odbywają się w Sopocie tradycyjnie w lipcu, a zo-
baczyć można tutaj wówczas konie ze stajni z Warszawy 
i Wrocławia. Oprócz gonitw płaskich od kilku lat coraz 
popularniejsze są też wyścigi kłusaków w zaprzęgach. 

Ale Hipodrom to nie tylko hazard. Obiekt z ponad 
stuletnią tradycją, pięknym terenem zielonym i zabyt-
kowymi zabudowaniami służy dziś przede wszystkim 
jako arena dla zawodów sportowych wysokiej klasy. 
Skoki przez przeszkody, dresaż, zwany inaczej ujeżdże-
niem czy Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego 
to dyscypliny jeździeckie królujące dziś w Sopocie.

Hipodrom tętni życiem przez cały rok, a dzięki re-
witalizacji, która objęła dwa kompleksy stajni oraz 
ujeżdżalnię dysponuje infrastrukturą, która pozwa-
la na organizację ponad trzydziestu imprez jeździec-
kich rocznie. Najważniejszą imprezą i zarazem naj-
większą dumą Hipodromu są międzynarodowe zawody 
w skokach  przez przeszkody CSIO5*. 

Jest to niezwykle prestiżowa i bardzo ważna dla 
sportowców impreza, podczas której rozgrywany jest 
konkurs Pucharu Narodów. Zawody te, mające najwyż-
szą możliwą rangę 5* przyciągają najlepszych jeźdź-
ców z całego świata. 

Obok efektowych i eleganckich skoków przez prze-
szkody Hipodrom dwa razy w roku, wiosną i jesienią, 
gości zawody międzynarodowe we Wszechstronnym 
Konkursie Konia Wierzchowego. Jest to jeździecki 
triathlon, na który składają się trzy rodzaje konku-
rencji: dresaż, skoki przez przeszkody oraz bieg tere-
nowy z przeszkodami. WKKW szczególnie popularne 
w Wielkiej Brytanii i Francji, powoli podbija też serca 
polskiej publiczności, która ceni sobie uniwersalność 
i outdoorowy charakter tej dyscypliny. 

Zimą z kolei na największej w Polsce krytej ujeżdżal-
ni odbywają się liczne zawody pod dachem. Dwa – trzy razy 
w miesiącu można tu oglądać zawody, głównie w skokach 
przez przeszkody, ale także w ujeżdżeniu. 

Ośrodek pełni też bardzo ważną rolę w kształce-
niu młodych jeźdźców: działa tutaj dziesięć szkółek, jest 
również centrum hipoterapii. Na Hipodromie naukę po-
biera ponad tysiąc osób, głównie młodzieży i dzieci. 

Historia tego miejsca, wspomnienia o księciu Filipie, 
który ujął wszystkich urokiem osobistym, naturalnością 
i hołdowaniem zasadom fair play, pamięć o kolejnych 
pokoleniach jeźdźców, którzy tutaj stawiali pierwsze 
kroki w sporcie i  tutaj uczyli się od najlepszych - ten 
duch historii wyczuwalny jest na Hipodromie na każ-
dym kroku. Można tutaj przyjść kibicować na zawodach, 
albo po prostu na spacer, gdyż Hipodrom jest otwarty dla 
wszystkich. Można też przyjść na lekcje jazdy konnej 
i złapać tego wspaniałego jeździeckiego bakcyla. ZD
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SOPOT HIPPODROME TEEMING  
WITH LIFE

In the beginning, at the end of the 19th cen-
tury, the area was used by the Black Hussar 
Regiment for hunting runs. Later, in the 
interwar period, when Sopot was a part of 
the Free City of Danzig, it was a horse racing 
track known all over Europe. The only one 
which gave views of the sea. After the war, 
the State Dressage School was set up there. 

Nowadays, the Sopot Hippodrome is 
a comprehensive equestrian centre, which 
holds summer horse races and numerous 
sporting events all year round. Here, Prince 
Philip, husband of Queen Elizabeth II, took 
part in the European Combined Driving 
Championships, and Bruce Springsteen’s 
daughter participated in a CSIO competition. 

The flag is up. In an atmosphere of a sum-
mer picnic, you can see ladies in beautiful 
hats and feel huge excitement all over the 
place when horses are coming to the fin-
ish line, running straight for victory. A lot 
of people come here to take part in excit-
ing sporting events and races, which are 
still a huge attraction at the Hippodrome. 

The races are traditionally held in July, and 
participants include horses from studs in 
Warsaw and Wrocław. Apart from flat rac-
ing, harness racing has also become a pop-
ular form of entertainment over the years.

But the Hippodrome is much more than 
gambling. Boasting more than 100 years of 
tradition, a remarkable green area, and his-
torical buildings, it is nowadays a venue of 
top sporting events. The most popular disci-
plines practised in Sopot include show jump-
ing, dressage, and the Eventing (horse trials).

The Hippodrome is teeming with life all 
year round, and thanks to its revitalisation, 
which covered two stud complexes and the 
riding arena, its infrastructure allows over 
thirty equestrian events to be held a year. 
The major one and the pride and joy of 
the Hippodrome is the International Show 
Jumping Competition CSIO5*. 

It’s a highly prestigious and important 
event, which also includes the Nations Cup 
competition. The highest possible rank 5* of 
the competition attracts the best equestri-
ans from all over the world. 

Apart from spectacular and elegant jump-
ing competitions, the Hippodrome holds 
the Eventing International Competition 
twice a year, in spring and autumn. It’s an 

equestrian triathlon comprising three 
disciplines: dressage, show jumping, and 
cross-country. The Eventing is particular-
ly popular in Great Britain in France, but 
it’s also gaining popularity among Polish 
equestrian fans, who appreciate the uni-
versal and outdoor character of the event. 

In winter, the largest in Poland indoor rid-
ing arena is a venue of multiple indoor com-
petitions. Two or three times a month, it 
houses show jumping and dressage events. 

Moreover, the centre plays a major role 
in training young equestrians – it houses 
ten equestrian schools and a hippothera-
py centre. Over a thousand people, most-
ly young adults and children, come to the 
Hippodrome to learn horse riding.

The history of this place, memories of 
Prince Philip, who won everybody's hearts 
with his personal charm, naturalness and 
fair play attitude, memories of generations 
of equestrians, who took their first steps in 
the sport here and learned from the best – 
this spirit can be felt all over the place. Visit 
the Hippodrome to watch popular equestri-
an events or simply come here for a walk 
as the venue is open to the general public. 
Let yourself be bitten by the equestrian 
bug and start your riding lessons today. 

S O P O C K I  H I P O D R O M  T Ę T N I  Ż Y C I E M
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Jakie można zaproponować leczenie dla pacjentów poje-
dynczymi brakami lub całkowitym bezzębiem?

-
kowania pacjenta do implantacji potrzebne jest prześwietlenie 
(najczęściej wystarcza punktowe). Wówczas ocenia się poziom 

-
-

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

-

następuje etap uzupełnień tymczasowych, aby pacjent mógł oce-

Innym rozwiązaniem jest wykonanie na 2, 3 lub 4 implantach 
protez akrylowych mocowanych na zaczepach. 

-
wane przez pacjentów. Jaką odpowiedź mogą uzyskać?
Pojęcie kosztów jest odczuciem bardzo indywidualnym, choć zapew-
ne cena jest dość duża. Warto jednak spojrzeć na to długofalowo. 

nienaruszenie sąsiednich zębów może okazać się bardzo przekonują-

Utrudnieniem przed omawianym zabiegiem bywa mała ilość 
masy kostnej. Obecne metody pozwalają jednak na zwiększenie jej 

-
mują się raczej bezproblemowo. Wieloletnia praktyka wskazuje na 

-
wym okresie gojenia objawy te łatwo skorygować.

Podsumowując, odbudowy protetyczne poprawiają warunki zgry-

D E NTA L I M PL A NT AC A D E M Y
D O K TO R D A R I U S Z S R O KO W S K I

I M P L A N T Y

K O M F O R T 
Ż Y C I A

I M P L A N T Y
S T O M AT O L O G I A  E S T E T YC Z N A
S T O M AT O L O G I A  Z A C H O W A W C Z A

Z A B I E G I  P E R I O D O N T O L O G I C Z N E
C H I R U R G I A  S T O M AT O L O G I C Z N A

P R O T E T Y K A
P R O F I L A K T Y K A

W Y B I E L A N I E  Z Ę B Ó W

blisko trzech lat codziennie kładę się od 
stóp do głów czyjąś krwią obryzgany. 
Po kolejnej nieprzespanej nocy snuję się 

pogrążony w letargu z łbem nabitym przekonaniem, że 
ten świat jest pełen morderców, gwałcicieli, dusicieli 
i innej maści zwyrodnialców zdolnych do najprzemyśl-
niejszych wynaturzeń. 

Chociaż mój świat wygląda pozornie dokładnie tak, 
jakim zostawiłem go wczoraj, wszystko wydaje się coraz 
bardziej podejrzane, jakieś z kontekstu wyrwane, jakby 
tylko scenografią było spektaklu ze mną w roli głównej. 
Zwyczajną dziurę w ziemi kojarzę z czyjąś mogiłą lub 
tajemnym przejściem w zaświaty albo inną jakąś rze-
czywistością alternatywną, do której przeskoczyć 
mogę lub, co gorsza, w najmniej spodziewanym mo-
mencie zostać wciągniętym.

Na każdym kroku wydaje mi się, że napotkany poczci-
wy staruszek jest bezlitosnym pedofilem, ekspedientka 
nocną prostytutka, sąsiadka wygłodniałą heroinistką, 
policjant skorumpowanym socjopatą i nawet chłopaka 
córki się boje, bo jego dobre maniery są podejrzane 
i stanowią tylko przykrywkę ukrytych dewiacji i mor-
derczych tendencji. Nawet kilkuletnich kolegów syna 
czujnie lustruję, zastanawiając się czy plamy na ich ubra-
niu to na pewno tylko agrestowy kisiel, czy może są to 

Od

organiczne wydzieliny kosmicznej bestii, z którą jeszcze 
wczoraj mogli mieć do czynienia w  bezpośrednim 
starciu na śmierć i życie. Kamerkę komputera zaklejam. 
Nawet telewizora. A tym bardziej unikam komórki 
w obawie przed czujnym okiem i uchem agencji obcych 
wywiadów, dybiących na moją prywatność i spokój duszy.

I  tak w  paranoi coraz większej czas spędzam, 
w podświadomym wyczekiwaniu Armagedonu, co zmie-
cie mnie wraz z całym tym brudem, zarazą i hucpą. 
I już paranoi tej ciągłej serdecznie mam dość, a jednak 
im bardziej się boję, tym szybciej „OK” na pilocie na-
ciskam, kolejną czołówkę mordując. Najwyższa pora 
odłączyć Netflixa... 

ENGLISH 

29.99+VAT

Every day for nearly three years, I’ve been going to bed 
spattered with someone’s blood from head to toe. After an-
other sleepless night, I’m mooning around, thinking that 
the world is full of murderers, rapists, stranglers, and other 
degenerates capable of the most horrible abominations.

Although my world looks the way I left it yesterday, ev-
erything seems more and more suspicious, taken out of 
context, as if it was only a scenery of a play starring me. 
Every hole in the ground seems to be someone’s grave or 
a secret passage to the beyond or an alternative reality, 
where I can go (or get dragged) when I least expect it.

At every turn, I see the worst in people – a good-na-
tured old man seems to be a ruthless paedophile, a shop 
assistant – a prostitute, a neighbour – a starving heroin 
addict, a policeman – a corrupted sociopath; I’m even 
afraid of my daughter’s boyfriend, because his good 
manners are suspicious and may only be a cover for his 
secret deviations and murderous tendencies. I even ex-
amine carefully friends of my little son, wondering if the 
stains on their clothes are only gooseberry jelly or per-
haps organic discharge of alien beasts they could fought 
to the death only the day before. I cover my laptop cam-
era. And my TV camera, too. I also avoid mobile phones 
in fear of the watchful eye and ear of foreign intelligence, 
who are after my privacy and peace of mind.

So I go on, paranoid, waiting for the Armageddon, 
which will wipe me out together with this dirt, plague 
and arrogance. And I’m sick and tired of this paranoia, 
but the more afraid I am, the faster I press OK on my re-
mote control to watch the news again. It’s high time to 
turn off Netflix...  

29,99     +VAT
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Od 45 lat gada jak najęty, od 25 
najczęściej do radiowego mikrofonu, 
czasami z dość skandalicznym skutkiem, 
ale jak dotąd siedział tylko przed i czasami 
za kamerą. Częściej chwyta za gardło 
niż za pióro. Grał na nerwach i gitarze, 
choć słuchanie wychodzi mu lepiej. Leń-
pracoholik, domowy kucharz na wiecznej 
diecie. Życiowe motto: „Staczać się trzeba 
powoli, żeby starczyło na całe życie”.

MICHAŁ 
FIGURSKI

5 2 – 5 3



P I Ę K N Y U Ś M I E C H T O CO Ś W I Ę C E J N I Ż Ł A D N Y D O D AT E K .  
T O N A S Z A W I Z Y T Ó W K A .  N I E K A Ż DY J E D N A K M OŻ E 
P O C H W A L I Ć S I Ę P I Ę K N Y M U Z Ę B I E N I E M . N A S Z C Z Ę Ś C I E 
N O W O C Z E S N A S T O M AT O L O G I A P OZ W A L A O D M I E N I Ć 
N I E T Y L KO W YG L Ą D,  A L E J A KO Ś Ć Ż YC I A .  P R O B L E M Y 

E S T E T Y K A P R O W A DZ Ą D O Z A I N T E R E S O W A N I A 
I M P L A N TA C J Ą P R Z E Z PA C J E N T Ó W . R OZ W I Ą Z A N I E 
Z N A J D U J E L E K A R Z S T O M AT O L O G D A R I U S Z S R O KO W S K I .

Jakie można zaproponować leczenie dla pacjentów poje-
dynczymi brakami lub całkowitym bezzębiem?

-
kowania pacjenta do implantacji potrzebne jest prześwietlenie 
(najczęściej wystarcza punktowe). Wówczas ocenia się poziom 

-
-

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

-

następuje etap uzupełnień tymczasowych, aby pacjent mógł oce-

Innym rozwiązaniem jest wykonanie na 2, 3 lub 4 implantach 
protez akrylowych mocowanych na zaczepach. 

-
wane przez pacjentów. Jaką odpowiedź mogą uzyskać?
Pojęcie kosztów jest odczuciem bardzo indywidualnym, choć zapew-
ne cena jest dość duża. Warto jednak spojrzeć na to długofalowo. 

nienaruszenie sąsiednich zębów może okazać się bardzo przekonują-

Utrudnieniem przed omawianym zabiegiem bywa mała ilość 
masy kostnej. Obecne metody pozwalają jednak na zwiększenie jej 

-
mują się raczej bezproblemowo. Wieloletnia praktyka wskazuje na 

-
wym okresie gojenia objawy te łatwo skorygować.

Podsumowując, odbudowy protetyczne poprawiają warunki zgry-
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29,99     +VAT



DIRTY
SPODNIE / PANTS : ZUZANNA CZAJA

KOSZULA / SHIRT: EST BY S

5 4 – 5 5 M O D A  /  F A S H I O N



SPODNIE / PANTS : ZUZANNA CZAJA

SWETER / SWEATER: EST BY S

PINK 

D I R T Y  P I N K



5 6 – 5 7 M O D A  /  F A S H I O N



D I R T Y  P I N K

SPODNIE / PANTS : ZUZANNA CZAJA

SWETER / SWEATER: EST BY S



MODELKA / MODEL:  
Anna Fomenko / COMO MODELS

ZDJĘCIA / PHOTOS:  
Kamil Banaszek

MAKIJAŻ / MAKE UP:  
Katarzyna Brzozowska

SPODNIE / PANTS : ZUZANNA CZAJA

KOSZULA / SHIRT: EST BY S

5 8 – 5 9 M O D A  /  F A S H I O N





MOŻNA 
INACZEJ

kilku lat regularnie uciekam z Polski – od 
zimy, od pluchy, od szarości, która inten-
sywnie wdziera się przez pokryte smogiem 

okna. Więcej niż miesiąc niskich temperatur zamie-
niałem na przyjemne słońce i odpoczynek, czasem po-
łączony z pracą. W tym roku, z powodu poczynionej 
inwestycji (może i nawet inwestycji życia), musiałem 
ograniczyć buszowanie po stronach z tanimi biletami 
lotniczymi, a z ulubionych usunąć portale rezerwacyj-
ne, które pozwalają znaleźć apartament w samym cen-
trum tętniącego życiem miasta lub chatynkę pośrod-
ku niczego. Priorytety na ten moment są zgoła inne.

Tym razem kilkudniowe zimowe wakacje spędzi-
łem nad polskim morzem. Trafiłem na wiosenną po-
godę w samym środku zimy, a parawany i pozostawio-
ne na plaży śmieci nie zdążyły jeszcze przesłonić jej 
piaszczystego piękna. Okazało się, że minimalizując 
oczekiwania i nastawiając się pozytywnie do wszyst-
kiego, co może się wydarzyć, można doskonale spę-
dzić czas gdziekolwiek. Wystarczy szum morza, wy-
starczy dobre jedzenie i obecność najbliższej osoby. 
Owszem, nie było wylegiwania się na tarasie w pro-
mieniach słońca, nie było zwiedzania miejskich atrak-
cji w sandałach ani nawet prosecco pitego na gorącej 

Od

plaży. Długi spacer w towarzystwie długiego szalika, 
odwiedzanie znanych knajpek czy grzane wino i cie-
płe skarpety też dały radę!

No dobra, to nie do końca tak, że teraz już nie ruszę 
się z miejsca przez kilka kolejnych lat. Podłogi, dywa-
ny, ozdoby, ogrody i meble mogą poczekać. Ba, nawet 
muszą! Za chwilę będzie zaplanowane dawno temu 
powitanie wiosny w ukochanej Lizbonie, a w planach 
są już następne podróże. Mam też postanowienie na 
kolejną zimę – bez względu na wszystko wyruszam 
w drogę. Bez wielu rzeczy można żyć, ale bez słońca 
nie sposób! Poza tym pisząc felietony do magazynu lot-
niskowego, nie mogę całkowicie zrezygnować z lata-
nia. Zapewne czytacie Państwo ten tekst oczekując na 
samolot, który zabierze Was na wymarzone wakacje, 
na spotkanie biznesowe, do pracy albo w odwiedziny 
do rodziny lub znajomych. Pora więc na pytanie reto-
ryczne: Czy wyobrażacie sobie Państwo zrezygnować 
z podróży? No właśnie. 

ENGLISH

ANOTHER WAY

In the last few years, I regularly escaped from Poland 
– from winter, foul weather, and greyness relent-
lessly coming in through windows covered in smog. 
I  exchanged over a  month of low temperatures for 
pleasant sunshine and relaxation, sometimes com-
bined with work. This year, owing to an investment 
I’ve made (which may be an investment of a lifetime), 
I had to curb my urge to browse websites with cheap 
plane tickets or booking websites where you can rent 
an apartment in the heart of a vibrant city or a hut in 
the middle of nowhere. I have different priorities now.

This time, I decided to spend my winter holidays 
at the Polish seaside. I had spring weather in the mid-
dle of winter, and the picturesque landscape didn’t 
disappear behind windscreens or rubbish left on the 
beach yet. It turns out that if you minimise your ex-
pectations and think positive, you may enjoy yourself 
wherever you go. The murmur of the sea, tasty food 
and your loved ones are everything you need. Well, 
I didn’t spend idle days basking in the sunshine on 
a terrace, sightseeing in sandals or drinking prosec-
co on a hot beach. Long walks in a long scarf, popular 
cafés and restaurants, mulled wine and warm socks 
were fine as well!

Well, it’s not that I’m not going anywhere for the 
next several years. Floors, carpets, decorations, gar-
dens and furniture can wait. Well, they even have to 
wait! Soon, I’m going to greet spring in Lisbon, which 
I  have been planning for a  long time, and I’m also 
thinking about some more trips. I have a resolution for 
the next winter – no matter what, I hit the road. I can 
live without many things, but I can’t live without sun-
shine. Besides, I write for an airport magazine – I can’t 
give up flying altogether. You’re probably reading it 
while waiting for a plane, going for dream holidays, 
a business meeting, to work, or visiting some friends 
or family. Let me ask you a rhetorical question, can 
you imagine giving up travelling? I thought so. 

F E L I E T O N  /  C O L U M N
WIĘCEJ FELIETONÓW 

znajdziesz na www.anywhere.pl
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6 0 – 6 1

KRZYSZTOF 
KOCZOROWSKI
 
Od kilkunastu lat zajmuje się projektowaniem marki. 
Na swoim koncie ma ponad 150 nazw, które stworzył 
na potrzeby powstających firm, wprowadzanych na 
rynek produktów oraz usług. Opracował i wdrożył 
kilkadziesiąt strategii komunikacyjnych zarówno dla  
międzynarodowych korporacji, jak i firm rodzinnych. 
Miłośnik dobrego jedzenia, kina oraz podróży.
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Pierwszy kwartał nowego roku to czas 
w którym odbywają się dodatkowe 

połączenia czarterowe pielgrzymów 
przylatujących do Rzeszowa. Zgodnie 
z chasydzką tradycją co roku odwie-
dzają znajdujący się w Leżajsku grób 
cadyka Elimelecha Weissbluma. Żydzi 
przybywający do Leżajska wierzą, że 
cadyk w rocznicę swojej śmierci zstępuje 
z nieba i zabiera do Boga ich prośby 
o zdrowie, pomyślność dla dzieci lub 
sukcesy w pracy. Modlitwom przy 
grobowcu towarzyszą tradycyjne tańce 
i śpiewy. Po zakończonych modlitwach 
Żydzi jedzą koszerny posiłek, składający 
się m.in. z odpowiednio przyrządzonego 
mięsa wołowego, ryb, jajek, owoców 
i warzyw. Wg kalendarza żydowskiego 
21 adar 5779 roku wypada 26 lutego 2019 
oraz 28 marca 2019. 

Przylatujące do Rzeszowa samoloty 
z pielgrzymami to również atrakcja dla 
miłośników lotnictwa. Co roku przylatuje 
kilkadziesiąt maszyn a wśród nich te 
wyjątkowe. W wyjątkowym malowaniu 
lub zupełnie nowe modele. W lutym 
rzeszowskie lotnisko obsłużyło kilka-
naście samolotów, które przewiozły na 
swoich pokładach ponad 3600 pasażerów. 
W pierwszej „fali” przylotów jedną z wy-

LOTNISKO W RZESZOWIE PRZYJĘŁO 
PIERWSZĄ FALĘ CHASYDÓW 
PIELGRZYMUJĄCYCH DO LEŻAJSKA.
tekst     P O R T LO T N I C Z Y R Z E S ZÓ W - J A S I O N K A

jątkowych maszyn był Airbus A321neo LR, 
który przyleciał do Polski po raz pierwszy. 
Ze względu na ograniczone możliwości 
noclegowe pielgrzymi najczęściej wracają 
na lotnisko w Rzeszowie jeszcze tego 
samego dnia. Dla chasydów Leżajsk, wraz 
z grobem cadyka Elimelecha, jest jednym 
z najświętszych miejsc na świecie. •

• IN ENGLISH

RZESZÓW AIRPORT TAKES 
FIRST ROUND OF JEWISH 
PILGRIMS TO LEŻAJSK

First quarter of every year is a time 
when additional charter f lights are 
necessary to welcome pilgrims com-

ZDJĘCIE: D.LASOCIŃSKI

ZDJĘCIE: G. WIĘCEK
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ing to Rzeszów. Every year Hasidic 
Jews visit Elimelech Weissblums 
grave in Leżajsk. They come there 
believing that Hassidic leader will 
step down from heaven on the anni-
versary of his death and take wishes 
for health, success of their children 
or in their job. During prayers every-
one dance and sing traditional songs. 
After prayers, Jews eat kosher meal 
that includes beef, fish, eggs, fruits 
and vegetables. According to Jewish 
calendar, 21st adar 5779 comes out at 
February 26th and March 28th, 2019.

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

Planes coming to Rzeszów are also 
a treat for aircraft lovers. Every year, 
few dozens of amazing machines 
come to the city, each with unique 
decorations. In February, Rzeszów 
airport took a dozen or so of these 
airplanes with almost 3600 passen-
gers. One example of these great 
machines is Airbus A321neo LR, first 
one to arrive to Poland. Because of 
limited accommodation possibilities, 
pilgrims usually go back home the 
same day. For Hasidic Jews, Elime-
lech grave in Leżajsk is one of the 
most sacred places in the world. •

ZDJĘCIE: D.LASOCIŃSKI

ZDJĘCIE: J. PRASOŁ

ZDJĘCIE: BARTŁOMIEJ RACHFAŁ
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tekst i zdjęcia    P O R T LO T N I C Z Y R Z E S ZÓ W - J A S I O N K A

PROMOCJA PODK ARPACIA 
WŚRÓD TOUR OPERATORÓW Z UKRAINY

26 lutego w hotelu Leopolis we Lwo-
wie odbyło się spotkanie z dzien-

nikarzami i touroperatorami z obwodu 
Lwowskiego na Ukrainie. W wydarzeniu 
uczestniczyli przedstawiciele Portu 
Lotniczego Rzeszów-Jasionka, a także 
PLL LOT, Urzędu Miasta Rzeszowa, 
Podkarpackiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej oraz hotelu Arłamów.  

Głównym celem spotkania była 
promocja województwa podkarpackiego 
za wschodnią granicą ze szczególnym 
uwzględnieniem branży lotniczej oraz 
turystycznej. Na spotkanie przyszło 
ok 70 osób reprezentujących lwowskie 
media, biura podróży, oraz touroperato-
rów. Przedstawiciele podrzeszowskiego 
lotniska zaprezentowali atuty lotniska 
oraz omówili siatkę połączeń lotniczych 
zwracając uwagę na połączenia do Nowe-
go Jorku, oraz Tel-Awiwu na pokładzie 
nowoczesnej floty PLL LOT. Omawiano 
również popularną wśród Ukraińców 
ofertę na połączenia czarterowe z bezpo-
średnim wylotem z Rzeszowa. Podobnie 
do poprzednich lat w tym sezonie 
samoloty z Rzeszowa będą latać do takich 
krajów jak Grecja, Turcja czy Bułgaria. 
Oprócz prezentacji połączeń bezpośred-
nio z Rzeszowa przedstawicielka PLL 
LOT przedstawiła bardzo bogatą ofertę 
narodowego przewoźnika.  

Istotnym punktem spotkania była 
prezentacja turystycznych walorów Pod-
karpacia, którą omawiał przedstawiciel 
Podkarpackiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej. Wymieniono wiele 
interesujących obiektów turystycznych. 
Zwracano szczególną uwagę na czystość 
i naturę regionu prezentując pasma 
górskie Bieszczad. O ciekawostkach 
czekających na turystów z Ukrainy 
w Rzeszowie opowiadał przedstawiciel 
miejskiego magistratu. Wśród wymienio-
nych była ciekawa propozycja wydarzeń 
kulturalnych, baz hotelowych oraz 
restauracji oferujących swoje usługi na 
terenie Rzeszowa. 

Osobną prezentację przedstawił naj-
bardziej okazały kompleks hotelowy „Ho-
tel Arłamów” Wśród szeregu dostępnych 
atrakcji wspomniano o ofercie sportowej 

kompleksu, gdzie do dyspozycji gości jest 
33 dyscypliny, dwa stadiony, pole golfowe, 
czy strzelnica. 

Wszystkie prezentacje cieszyły się 
dużym zainteresowaniem zaproszonych 
gości. Po oficjalnej części odbyło się 
szereg kuluarowych rozmów na których 
odpowiadano na dodatkowe pytania. 
Było to kolejne spotkanie robocze zor-
ganizowane przez rzeszowskie lotnisko. 
Wcześniej oferty prezentowano agentom 
sprzedażowym na Słowacji. •

• IN ENGLISH

PODKARPACIE PROMOTION 
AMONG TOUR OPERATORS 
FROM UKRAINE

Journalists and tour operators from 
Ukrainian Lvov district met at 26th 
February in hotel Leopolis in Lvov. 
Representatives from Rzeszów Airport, 
PLL LOT, City of Rzeszów, and Subcar-
pathian Regional Tourist Organization 
and Hotel Arłamów participated in the 
event. The main goal was to promote 
Subcarpathian region at east polish 
border with emphasis on aircraft and 
tourist industry. Around 70 people from 

Lvov media, travel agencies and tour 
operators were present. Rzeszów Airport 
representants presented assets of the 
airport and talked about Rzeszów net of 
connections with special attention to New 
York and Tel-Awiw routes on the modern 
PLL LOT f leet. They also spoke about 
popular among Ukrainian people charter 
f lights with direct take off from Rzeszów. 
Similarly to previous years, during this 
season there will be f lights from Rzeszów 
to such destinations as Greece, Turkey or 
Bulgaria. Aside from presenting direct 
connections from Rzeszów, PLL LOT rep-
resentative presented prosperous offer of 
the national carrier. Essential part of the 
meeting was presentation of Subcarpath-
ian touristic values by representatives 
from Subcarpathian Regional Tourist 
Organization with distinctive attention to 
cleanliness and regions nature encapsu-
lated by Bieszczady mountains. Rzeszów 
City representative spoke to Ukrainian 
tourists in Rzeszów about curiosities of 
the city that await them upon arrival. 
Among many, he singled out cultural 
offer, hotels and restaurants around the 
city. Separate presentation was show-
cased by Hotel Arłamów. Among many 
different attractions, representatives of 
the hotel spoke about its sport offer with 
33 disciplines, two stadiums, golf course 
and shooting range. Presentations were 
very popular among the guests. After 
the official ended, additional question 
were answered backstage. It was another 
work-related meeting organized by Rz-
eszów Airport. Previous offers were made 
to sales agents in Slovakia. •

P O R T  L O T N I C Z Y  /  A I R P O R T

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL



6 6 – 6 7 P O R T  L O T N I C Z Y  /  A I R P O R T

Organizatorzy / Organizers:

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

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

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

Sky&More

Kongres Portów Lotniczych / Aviation Conference

Sky&More

Miejsce wydarzenia / Place:

Hotel
Grand Boutique Rzeszów 

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

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

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

Zarejestruj się na / Register at
www.skyandmore.pl



30 MARCA O GODZ. 18.00 ODBĘDZIE 
SIĘ PREMIERA PIERWSZEJ W HISTORII 
TEATRU IM. WANDY SIEMASZKOWEJ 
W RZESZOWIE INSCENIZACJI 

"MISTRZA I MAŁGORZATY" MICHAIŁA 
BUŁHAKOWA. PRZENIESIENIA NA 
SCENĘ POWIEŚCI WSZECH CZASÓW 
PODJĄŁ SIĘ REŻYSER CEZARY IBER.

tekst     P O R T LOT N I C Z Y 
R Z E S ZÓ W -JA S I O N K A
zdjęcie     W E R O N I K A K R U PA

„MISTRZ I MAŁGORZATA” 
W RZESZOWIE OD 30 MARCA!

Czy arcydzieło światowej literatury, które 
od dziesiątków lat cieszy się powodze-

niem i jest wystawiane na deskach teatrów 
całego świata, można jeszcze przedstawić 
w sposób odkrywczy? Czy oryginalne 
rozwiązania sceniczne mogą ogarnąć całe 
bogactwo powieści i iść w parze z jej głębo-
kim przesłaniem?

P O R T  L O T N I C Z Y  /  A I R P O R T

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

Przygotowana z dużym rozmachem 
teatralnym, a zarazem wierna duchowi 
powieści inscenizacja, dostarczy niezwy-
kłych wrażeń —  zarówno wielbicielom 
twórczości Michaiła Bułhakowa, jak i tym, 
którzy dzięki teatrowi będą ją dopiero dla 
siebie odkrywać .

Miłosna historia Mistrza i Małgorzaty, 
biblijne wydarzenia w ogrodzie Piłata, se-
ans czarnej magii w Teatrze Variété, wielki 
bal u Szatana. W spektaklu znajdą swoje 
miejsce wszystkie najważniejsze przestrze-
nie powieści. 

Bo „Mistrz i Małgorzata” to nie tylko 
fascynująca opowieść o mrocznym  świe-
cie Wolanda. To  rzecz o fundamentalnych 
i ścierających się ze sobą pojęciach, jak 
dobro i zło, miłosierdzie i egoizm. Fa-
scynująca lekcja o dobrych ludziach, ich 
przywarach i o szatańskich sztuczkach — 
nie tylko w Moskwie lat 30-tych XX wieku. 
O czym jeszcze? 

Więcej na www.teatr-rzeszow.pl •

• IN ENGLISH

NEW MASTER AND 
MARGARITA INTERPRETATION 
AT RZESZÓW THEATRE

BULGAKOV MASTER AND MARGARITA PREMIERE 
WILL BE HELD AT WANDA SIEMASZKOWA 
THEATRE IN RZESZÓW, FIRST IN ITS HISTORY, 
AT 18:00 MARCH, 30TH. THE DIRECTOR OF THIS 
WORLD-FAMOUS NOVEL IS CEZAR IBER.

Can this literary masterpiece, that amazed 
readers for centuries worldwide, on many 
stages round the globe, can ever feel in-
sightful and fresh in theatre? Can original 
ideas of how to recreate Bulgakov story ever 
encapsulate its intellectual richness? Great 
and faithful adaptation by Cezary Iber will 
appeal not only to fans of Bulgakov work, 
but also to those who were not familiar 
with works of the great wirter. Master 
and Margarita love story, biblical events 
from Pilate garden, black magic séance 
in Variété Theatre, great Satan ball. In 
this performance, every piece of the novel 
finds it place. Master and Margarita is not 
only a fascinating story about dark world 
of Woland. It’s a piece about universal 
and clashing ideas such as good and evil 
or altruism and egoism. It is a fascinating 
lesson about good people and their flaws 
with a spark of devil’s treachery – not only 
in early XX-century Moscow. What else? 
More at www.teatr-rzeszow.pl •

CEZARY IBER



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

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

----5-- 
(REJSY OD  05.04.2019) 16:00 19:45 FR8224 738

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

-2--- - - 
(REJSY OD  02.04.2019) 16:00 20:00 FR862 738

---4-6-
(REJSY OD  04.04.2019) 17:40 21:40 FR862 738

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

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

-2---6-
(REJSY OD  02.04.2019) 06:10 09:50 FR7622 738

---4---
(REJSY OD  04.04.2019) 14:10 17:50 FR7622 738

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

-2-----
(REJSY OD  02.04.2019) 17:55 21:20  FR3472 738

---4---
(REJSY OD  04.04.2019) 18:00 21:25  FR3472 738

-----6-
(REJSY OD  06.04.2019) 18:05 21:30  FR3472 738

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

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

----5--
(REJSY OD  05.04.2019) 16:00 19:45 FR8224 738

INFORMAC JE Z AWARTE W T YM ROZKŁ ADZIE PRZEDSTAWIA JĄ STAN NA 15.03.2019 R. GODZINY PRZ YLOTÓW I ODLOTÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE. PROSIMY O SPR AWDZENIE  PRZED PL ANOWANĄ 
PODRÓŻ Ą AKTUALNYCH INFORMAC JI U PRZEDSTAWICIELI LINII LOTNICZ YCH W CELU POT WIERDZENIA AKTUALNOŚCI GODZIN LOTÓW.  

Information included in the schedule presents data from 15.03 .2019 Time of arrivals and depar ture may be changed. Before the f light , please contact a representative of 
the airlines to confirm current t ime of f lights . 

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

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

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

---4--7
(REJSY OD  04.04.2019) 06:55 10:20 FR2136 738

--3----
(REJSY OD  03.04.2019) 07:20 10:45 FR2136 738

-2---6-
(REJSY OD  02.04.2019) 11:45 15:10 FR2136 738

--3-----
(REJSY OD  03.04.2019) 11:50 15:15 FR2136 738

----5--
(REJSY OD  05.04.2019) 16:55 20:20 FR2136 738

------7
(REJSY OD  07.04.2019) 18:00 21:25 FR2136 738

1------
(REJSY OD  01.04.2019) 18:10 21:35 FR2136 738

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

--3---- 
(REJSY OD  03.04.2019) 08:30 12:15 FR3202 738

------7
(REJSY OD  07.04.2019) 05:55 09:40 FR3202 738

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

1234567
(BRAK REJSÓW  20, 21, 27, 28.04.2019) 11:15 12:40 LH1618 CRJ9

-----67 
(REJSY  20, 21, 27, 28.04.2019) 11:20 12:45 LH1618 CRJ9

1234567
(BRAK REJSÓW  14, 15, 18-22.04.2019) 21:35 23:00 LH1606 CRJ9

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

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

------7 
(REJSY OD  07.04.2019) 19:25 10:00 LO018 AIRBUS A340-300

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

------7 
(REJSY OD  07.04.2019) 21:15 23:55 LO170 B737-800

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

1234567 7:40 8:35 LO3805 DH4

1234567 10:35 11:30 LO3801 DH4

1234567 13:20 14:15 LO3801 E190/ E195/7M8

----5-7 16:15 17:20 LO3807 DH4/ E190

1234-6-
(REJSY OD  01.04.2019) 16:25 17:20 LO3807 DH4/ E190

12345-7 22:50 23:45 LO3803 E170/E175/E195/E400

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

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

-2--- - - 
(REJSY OD  02.04.2019) 10:40 12:55 FR863 738

---4-6-
(REJSY OD  04.04.2019) 17:40 21:40 FR863 738

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

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

-2---6-
(REJSY OD  02.04.2019) 06:10 09:50 FR7622 738

---4---
(REJSY OD  04.04.2019) 14:10 17:50 FR7622 738

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

-2-----
(REJSY OD  02.04.2019) 17:55 21:20 FR3473 738

---4---
(REJSY OD  04.04.2019) 18:00 21:25 FR3473 738

-----6-
(REJSY OD  06.04.2019) 18:05 21:30 FR3473 738

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

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

------7
(REJSY OD  06.04.2019) 10:45 12:20 FR2137 738

---4---
(REJSY OD  04.04.2019) 10:50 12:25 FR2137 738

--3----
(REJSY OD  03.04.2019) 11:10 12:45 FR2137 738

-2---6-
(REJSY OD  02.04.2019) 15:35 17:10 FR2137 738

--3---
(REJSY OD  03.04.2019) 15:40 17:15 FR2135 738

----5--
(REJSY OD  05.04.2019) 20:45 22:20 FR2137 738

------7 
(REJSY OD  07.04.2019) 21:55 23:30 FR2137 738

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

--3---- 
(REJSY OD  03.04.2019) 12:40 14:30  FR3203 738

------7
(REJSY OD  07.04.2019) 10:05 11:55  FR3203 738

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

1234567
(BRAK REJSÓW  05, 12, 15, 16, 

19-23.04.2019)
06:15 07:40 LH1607 CRJ9

---45--
(REJSY OD  05, 12.04.2019) 06:20 07:45 LH1607 CRJ9

1234567 13:20 14:45 LH1607 CRJ9

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

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

1------ 
(REJSY OD 01.04.2019) 13:50 17:30 LO017 B787-8

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

1------ 
(REJSY OD 01.04.2019) 5:50 10:25 LO169 B737-800

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

123456-
(REJSY OD 01.04.2019) 05:35 6:35 LO3804 E170/E175/E19/

B737-8/7M8

1234567 09:05 10:00 LO3806 DH4/E170/E178 
B737-8/7M8

1234567 12:00 12:55 LO3802 DH4

1234567 14:55 15:45 LO3808 E190/E195/7M8

----5--
(REJSY OD 05.04.2019) 17:50 18:45 LO3808 E190/E195/7M8

1234-67 18:00 18:55 LO3808 DH4





Wypożyczalnie samochodów / Rent-a-car

Sklep z pamiątkami / Souvenir shop
Bike Cafe / Bike Cafe



Wypożyczalnie samochodów / Rent-a-car

Sklep z pamiątkami / Souvenir shop
Bike Cafe / Bike Cafe

Zbliż telefon i odczytaj film
 



Okazja się naSUVa
Tylko teraz Ford Kuga w wyjątkowej ofercie z obejmującą 5 lat / 100 000 km
ochroną gwarancyjną i Ford Protect** oraz dostępnym promocyjnym
ubezpieczeniem 2,99%. Sprawdź u najbliższego Dealera Forda, 
jaką ofertą zaskoczy Cię Kuga również w eleganckiej wersji Titanium 
i sportowej ST-Line. Dowiedz się więcej na ford.pl

Ford Kuga

79 900 PLN*
Już od

* Cena podana dla Forda Kuga w wersji Trend, 5 dr., 1.5 EcoBoost, 120 KM, M6, FWD. Na zdjęciu Ford Kuga w wersji ST-Line z wyposażeniem opcjonalnym
Cena promocyjna (rekomendowana cena detaliczna brutto pomniejszona o rabat od firmy Ford Polska i sugerowany rabat od Autoryzowanego Dealera Forda)
oraz stawka ubezpieczenia dotyczy wyłącznie klientów indywidualnych (detalicznych). Cena promocyjna obowiązuje do wyczerpania zapasów pojazdów
objętych promocją. Wskazana cena nie obejmuje ubezpieczenia. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

** 2 lata gwarancji + 3 lata / 100 000 km programu Ford Protect. Ford Protect nie jest gwarancją w rozumieniu kodeksu cywilnego. Warunki Ford Protect znajdują
się na stronie www.ford.pl w zakładce Serwis/Gwarancje/FordProtect.
Zużycie paliwa i emisja CO2: Ford Kuga 1.5 EcoBoost, 120 KM, M6, FWD Euro 6.2; 7.2-8.0 l/100 km, 165-181 g/km (zgodnie z rozporządzeniem WE 715/2007 
z późniejszymi zmianami w WE 692/2008, cykl mieszany). Ford OneCall: 22 522 27 27 – opłata za połączenie według tar yf y operatora.


