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RAFAŁ
BRYNDAL

GRZEGORZ
KAPLA

WOJCIECH
ZAWIOŁA

WOJTEK
KALARUS

JERZY
SCHEJBAL

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

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

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

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

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

ENGLISH He lives by writing.

ENGLISH He’s a reporter

and columnist. Actor in
Krzysztof Warlikowski's
Nowy Teatr.

portrayed outstanding
film and theatre roles.
For many years, he has
been teaching new generations of Polish actors.

urnalist, founder of cabarets,
playwright and screenwriter.
A jazz, golf, and hockey
enthusiast.

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.

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

ENGLISH A theatre, film
and TV actor. A director

ENGLISH He has

DOROTA
LANDOWSKA

JAKUB
MILSZEWSKI

RAFAŁ
RUTKOWSKI

MONIKA
SZAŁEK

PAWEŁ
DURKIEWICZ

Córka, matka, siostra
i żona. Gra w teatrze,
przed kamerami i w radiu.
W życiu nie potrafi. Fatalnie kłamie.

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

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

Fotografka, artystka,
pasjonat, osoba zafascynowana ludźmi, twarzami, pozami, życiem ale
zawsze z człowiekiem na
pierwszym planie.

Kochający mąż, ojciec i redaktor. Nocami ogląda ligę
NBA, a w dzień zwalcza
wszelkie problemy siłą
spokoju.

ENGLISH He grumbles,

ENGLISH An actor and

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

the Artistic Director of the
Montownia Theatre. A specialist in one man shows
and stand-up comedy. To
him, writing is an occasional but long-term activity.

and artist fascinated with
people, faces, poses and
life – always with man in
the foreground.

ENGLISH A daughter,

mother, sister and wife.
She performs in the theatre, for the cameras, and
in the radio. She can’t play
in real life though. She is
a lousy liar.

ENGLISH A photographer

ENGLISH A loving husband,

father and editor. He
watches NBA League at
night and overcomes all
difficulties with the power
of calm during the day.

ZDJĘCIA: MAT. PRASOWE (1), MONIKA SZAŁEK (2), EDYTA BARTKIEWICZ (3) , MONIKA SZAŁEK, (4), MICHAŁ BUDDABAR (5), MONIKA SZAŁEK(6-9), .HANNA JAKÓBCZYK(10).

ENGLISH A satirist, lyricist, jo-
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KATARZYNA
ZDANOWICZ

TOMASZ
SOBIERAJSKI

JAKUB
FIREWICZ

MAGDALENA
JUSZCZYK

TOMASZ
SAGAN

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

Socjolog z zawodu
i z pasji. Wytrawny
badacz społecznych
zjawisk i kulturowych
trendów. Naukowiec 3.0.

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

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

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

ENGLISH an actor of a ‘still’

ENGLISH A journalist,

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.

ENGLISH A sociolo-

gist by profession and
passion. An experienced explorer of social
phenomena and cultural
trends. A 3.0 scientist.

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.

ENGLISH A photog-

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

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

SYLWIA
GUTOWSKA

ALEKSANDRA
BUDKA

EDYTA
BARTKIEWICZ

ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

KRZYSZTOF
KOCZOROWSKI

Rozmawia, pisze, potem
redaguje. Interesuje się
kulturą wysoką, średnią
i niską, bo jest prawdziwą
(post)humanistką.

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.

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

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

Od kilkunastu lat zajmuje
się projektowaniem marki. Na swoim koncie ma
ponad 150 nazw, które
stworzył na potrzeby
powstających firm.

ENGLISH She’s a fashion

ENGLISH A director, screen-

ENGLISH He has been

ENGLISH Her dream was to

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

dealing with brand
design for several
years. He has created
over 150 names for
newly-established
companies.

ENGLISH She talks, writes

and edits. She is interested in high, middlebrow
and low culture because
she is a true (post)
humanist.

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.

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

NIE MOŻNA
ZADOWOLIĆ

WSZYSTKICH
WSZYSTKO W ŻYCIU ROBI Z PASJĄ I DLATEGO W KAŻDEJ JEGO RESTAURACJI MOŻNA WYŚMIENICIE ZJEŚĆ. MIMO KULINARNYCH SUKCESÓW CAŁY CZAS UWAŻA, ŻE NAJLEPSZĄ ZUPĘ OGÓRKOWĄ ROBI
JEGO MAMA. CIEKAWE CO BĘDZIE JADŁ, GDY WYBIERZE SIĘ NA RAJD
PARYŻ-DAKAR, O KTÓRYM MARZY. MATEUSZ GESSLER ZWIERZA SIĘ
W ROZMOWIE W ANYWHERE.PL RAFAŁOWI BRYNDALOWI.
TEKST Rafał Bryndal

ZDJĘCIA Paula Patocka

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY
NA ANYWHERE.PL
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Chciałbym podzielić naszą rozmowę
tak, jak zwykle się zamawia, kiedy się
przychodzi do knajpy. Na początku jest
przystawka, czyli twoje początki. Na
ile ci pomogło w tym, co robisz to, że
wychowałeś się we Francji?

Moje życie jest dość nietypowe, ponieważ
wyjechałem z kraju, będąc jeszcze niemowlakiem, i moim pierwszym językiem
był francuski. Kultura francuska była moim
życiem. Ponieważ wyjechaliśmy z matką do
Francji i mama nie mówiła po francusku, początki były skomplikowane. Moje wspomnienia z dzieciństwa to ciągłe przeprowadzki.
Dzięki temu też nauczyłem się być bardzo
kontaktowy i otwarty w różnych sytuacjach.
Francja na pewno mi dała miłość do jedzenia,
do produktów, miłość do wina, do serów, ale
też dała mi otwartą głowę. Pokazała, że świat
nie jest czarno-biały, tylko jest jeszcze wiele
innych odcieni. Poza tym Francja jest krajem, w którym wolność jest najważniejsza.
Ale na początku nie myślałeś, że
będziesz branży gastronomicznej?
Chciałeś być projektantem ogrodów?

Nawet byłem. Skończyłem tego typu szkołę
i trochę pracowałem. Kiedy kończysz taką
szkołę, to musisz odbywać staże, musisz pracować i tworzyć projekty. To też robiłem. Ja
mam dość trudny charakter i byłem zawsze
bardzo ambitny i od 14 roku życia zacząłem
już pracować i sam zarabiać.
Wcześniej zacząłeś?

To był mój świadomy wybór. Jako że od
początku byłem buntownikiem, moja
mama powiedziała mi wtedy słuszną rzecz:
„Słuchaj, każdy człowiek ma wybór. Jeśli
nie masz ochoty żyć po naszemu, to żyj po
swojemu, ale musisz zarobić na to sam”. No
i tak zacząłem pracować. W wieku 16 lat już
byłem samodzielny.
A skąd się wzięła smykałka do gotowania?

Zawsze lubiłem jeść i to jest podstawa, bo
żeby być dobrym restauratorem i dobrym
kucharzem, to musisz znać smaki. A smaki
się kształci. Są ludzie, którzy rodzą się z niesamowitym talentem i pamięcią smakową.
Musiałem to dopracować, musiałem próbować różnych rzeczy i kombinować. Zacząłem
gotować zawodowo bardzo późno de facto, bo
stało się to, jak przyjechałem do Polski.
Dlaczego tu wróciłeś?

Zrobiłem maturę i wyjechałem do Kanady,
gdzie pracowałem jako wychowawca w szkole dla trudnej młodzieży. Moi podopieczni
mieli kłopoty z narkotykami, alkoholem,
z agresją. Przeszedłem prawdziwą szkołę

NIE MOŻNA ZADOWOLIĆ WSZYSTKICH
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życia. To mi pomogło, bo w pewnym sensie też poradziłem sobie z moją trudną mentalnością. Mój bunt skończył
się w wieku 24-25 lat. Już się uspokoiłem i złapałem jakąś
równowagę. I przyjechałem tutaj na wakacje. To był 2002
rok. Przyjechałem na chwilę, żeby zobaczyć rodzinę, no
i poznałem swoją cudowną małżonkę i zostałem.
To po przystawce mamy zupę, tak? Jaka jest twoja
ulubiona zupa? Ja nie lubię krupniku. Jest dla mnie
nie do przejścia.

Zupa zawsze kojarzy mi się z ogórkową mojej mamy
i to jest hit nad hitem. Najlepsza zupa na świecie.
Ogórkową robiła mama niezbyt często, bo w Paryżu
kupić ogórki kiszone to nie jest prosta rzecz. W Le
Marais są najlepsze ogórki kiszone. Nic dziwnego,
bo to jest dzielnica żydowska. Szliśmy tam pół dnia
albo jechaliśmy metrem, żeby kupić ogórki kiszone.
Jeszcze mama robi ją tak, że ogórki kroi w kostkę, gotuje z sokiem, ziemniaki oddzielnie, bez marchewki.
Taka chłopska, z gęstą śmietaną.
Jak wyglądały twoje początki w polskiej branży
gastronomicznej?

Gdy przyjechałem do Polski, to musiałem się dostosować do tutejszych realiów. Pracowałem dla Adama
Gesslera, który jest moim biologicznym ojcem. Bardzo
dużo mnie nauczył. Nauczył mnie, jak traktować gości, nauczył mnie polskiej sztuki kulinarnej.
Gdzie jeszcze zdobywałeś doświadczenie?

Pracowałem dla Magdy Gessler, u Maćka Snarskiego,
pracowałem w „Masce”. Różne rzeczy robiłem. Bywałem
szefem kuchni, ale zawsze wolałem pracować na
sali, żeby mieć kontakt z gośćmi i zrozumieć ich
mentalność. Chciałem wiedzieć, jakie są potrzeby
rynku. Mimo że miałem bardzo dużą wiedzę o kuchni francuskiej, to gdybym w młodym wieku chciał
otworzyć restaurację francuską, byłoby to nierozsądne, ponieważ produkty były drogie. No bo jeżeli
chcesz dobrą kuchnię francuską zrobić, to musisz
mieć produkty francuskie – foie gras czy różny wachlarz mięs, żeby te dania były doskonałe. Ja jestem
człowiekiem, który już od dziecka nie lubi iść na
kompromisy. Albo wszystko, albo nic. A ponieważ
skalkulowałem w głowie, że to się nie opłaca, to musiałem jakoś tam się dostosować do realiów i smaku
Polaków. Jednak Polacy mają zupełnie inny smak niż
Francuzi. Lubią kiszonki, lubią dania mięsne, sosy,
jest bardzo dużo zup, i tego wszystkiego musiałem
się też nauczyć.

No i wtedy stawały się popularne potrawy oparte
na owocach morza.

Masz rację, ale akurat tego typu kuchni nigdy nie brałem
pod uwagę. Nawet teraz w Polsce owoce morza, które tu
przyjeżdżają, nie są najlepszej jakości.
A dla ciebie wszystko oparte jest na dobrym
i świeżym produkcie.

Tak, to jest tak, że produkt pierwotny to już jest 50% sukcesu, ponieważ z dobrego produktu mogę zawsze coś
schrzanić, zrobić coś nie tak i to moja wina. Jeżeli dostanę
jednak zły produkt, to mimo wiedzy, mimo wykształcenia, nie zrobię ci niczego dobrego. Z tego powodu chciałem być kojarzony z polską kuchnią. Ponieważ łatwiej znaleźć dobry produkt polski niż dobry produkt zagraniczny.
Jak dajesz nawet dobry produkt zagraniczny, musisz sobie marżować i dać taką cenę, żeby to się opłacało ściągać
albo kupować. A jeżeli ty to robisz, to już restauracja robi
się droga, a ja uważam, że restauracja powinna być dla
każdego. To powinno być miejsce, na które ludzie, którzy
nie mają za dużo zasobów finansowych, powinni też sobie
na to pozwalać. Robienie restauracji, gdzie zapłacisz X setek złotych za dania, dla mnie nie jest sztuką. Sztuką jest
zrobić restaurację, gdzie człowiek przyjdzie w dżinsach,
z małym portfelem, usiądzie, będzie się bardzo dobrze
czuł i będzie traktowany jak królowa angielska.
Jeśli już mówimy o dobrych produktach, to powiedz
mi, w jaki sposób szukałeś dostawców?

Szukałem długo. Moim jedynym kryterium było przede
wszystkim to, czy ludzie robią coś z pasją.
Właśnie, to słowo „pasja” jest ważne dla ciebie
w tym wszystkim, co robisz, i wymagasz tego od
ludzi, którzy pracują dla ciebie.

Od wszystkich.
Ludzie, z którymi współpracujesz, muszą być
w jakimś sensie niezwykli?

Często ich podziwiam, mam na przykład od wielu lat tego
samego dostawcę mięsa. Przyjechałem kiedyś do niego,
zapukałem do jego rzeźni, popatrzyłem, jak on to robi,
jak rozbiera te mięsa, jak hoduje, bo ma swoją hodowlę
wieprzowiny. Poza tym ma uprawę lnu i jeździ na motorze, ma dwójkę super fajnych dzieci, które są w moim
wieku. Jego żona cieszy się, jak tylko nas widzi, bo wpadamy raz na 2 -3 miesiące zobaczyć, jak na przykład urosły
świnki. To są tego typu relacje, że dzwoni do mnie i mówi:
„Słuchaj, mój kolega zaczął hodować wołowinę. Chodź,
pojedziemy na Mazury, bo on tam ma swoją wołowinę i zo-

JA J E S T E M C Z Ł OW I E K I E M ,
K T Ó RY J U Ż O D D Z I E C K A N I E
L U B I I Ś Ć N A KO M P RO M I S Y.
A L B O W S Z Y S T KO, A L B O N I C .
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ZA Z W YCZA J ZA N I M T WOR Z Ę
R E STAU R AC J Ę, T O ZAWSZ E O T W I ER A M
DR Z W I I PR Z EZ T Y DZ I E Ń LU DZ I E
WCHODZĄ I N I E PŁ AC Ą A N I GRO SZA.
baczymy, jak on to robi”. No to wsiadamy na motocykle
czy w samochód, jedziemy tam, sprawdzamy. To jest człowiek, który po pierwsze ma ogromne doświadczenie, po
drugie traktuje pracę jak swoją pasję. Tacy ludzie muszą
być interesujący.
Pasja ludzi brata.

Jest takie bardzo dobre powiedzenie we Francji: „Ci, którzy są podobni, łączą się”. Jak masz podobną pasję, podobną wizję życia, nie jesteś sam.
Gdy otwierałeś swoją pierwszą knajpę, jakie emocje
temu towarzyszyły?

Zazwyczaj zanim tworzę restaurację, to zawsze otwieram drzwi i przez tydzień ludzie wchodzą i nie płacą ani
grosza. I to nie znajomi, bo do znajomych jest najłatwiej
zadzwonić i zaprosić: „Chodźcie, przetestujecie moją
nową knajpę”. To pójście na łatwiznę. Ja otwieram drzwi,
wchodzi pierwszy obcy człowiek, tak się zastanawia, co tu
się dzieje, bo moje restauracje są trochę inne niż zazwyczaj, siada, zamawia, przeważnie u mnie, bo zwykle mam
otwarte kuchnie, i ja patrzę na jego reakcję.
I na podstawie tych reakcji modyfikujesz. Znajomi
mogliby być nieobiektywni.

Nieobiektywni po pierwsze, a też jak człowiek będzie
wiedział, że będzie jadł za darmo, to zupełnie inaczej będzie reagował, a tutaj on nic nie wie. Po prostu siada i na
samym końcu, jak prosi o rachunek, to mówię: „Proszę
pana, pan był pierwszym gościem, pan nie zapłaci, bo
chciałem patrzeć na pana, jak pa je, jak pan degustuje,
albo jak pan oddaje talerz”, bo też się czasami zdarza, że
komuś nie zasmakuje to, co zrobię. Wiesz, to jest też piękno gastronomii, że w pewnym momencie się uczysz, że
nie możesz zadowolić wszystkich. Jest to niemożliwe.
Przejdźmy do dania głównego. Wiem, że nie
lubisz kurek.

Nienawidzę. Ale nie z tego powodu, że nigdy ich nie lubiłem. Lubiłem nawet bardzo, tylko mi je obrzydzono.
Wyjechałem z małżonką. Przez miesiąc byliśmy w małym domku w lesie, jako młodzi studenci. I jadłem kurki
codziennie, na śniadanie, obiad, kolację. Zbieraliśmy
pod domem i robiliśmy, z cebulką, z jajkiem, z mięsem.
I od tego momentu ja nie jestem w stanie nawet ich blanszować w kuchni. To znaczy jak widzę kurki, mogę je
wyczyścić, dotknąć, ale jak już wychodzi z nich zapach, to znaczy po blanszowaniu albo przygotowaniu, to
mi robi się coś z organizmem, że nie jestem w stanie, po
prostu. Oprócz tego też nie lubię łososia. Łosoś nie jest
dla mnie dobrą rybą z dwóch powodów. Pierwszy to taki,
że w Kanadzie sporo go jadłem, ale po drugie, wiem też

co to jest za łosoś i łososia nie polecam nikomu. Ona jest
hodowlana. I co jest śmieszne, na przykład Polacy wezmą
w sklepie i są tak nauczeni, że im bardziej biały będzie
śledź, tym lepszy. A śledź nie może być biały, tylko przeważnie szarawy, ciemny. Jak jest biały, to znaczy, że został
on już dotknięty przez człowieka X razy, i łosoś tak samo.
Jak wchodzę do sklepu, bo raz na jakiś czas zdarza mi się
pójść do sklepu coś kupić do domu, to widzę kobietę, która mówi: „Ja poproszę tego najbardziej pomarańczowego
łososia”. Ja mówię: „Ale proszę pani, łosoś nie ma prawa
być pomarańczowy, nie ma prawa mieć takiego koloru.
Powinien być jasnoróżowy, nawet czasem wychodzi z niego biel”. A pani do mnie: „Pan się nie zna”. Ok. Ciągle są
braki w świadomości.
A słuchaj, czy z gotowaniem jest na przykład jak ze
śpiewaniem, zdolnościami muzycznymi, że ktoś ma
słuch? Czy gotowanie, to też są zdolności, że ktoś
ma talent?

Tak.
Czy można każdego nauczyć gotować?

Możesz nauczyć każdego gotować. To zajmuje czasami
więcej czasu, czasami mniej. Żeby gotować, musisz mieć
trzy podstawowe cechy. Musisz mieć smak, to znaczy, że
twoje kubki smakowe muszą dobrze pracować. One są
niszczone, przeważnie przez alkohol, przez papierosy,
czasami też ludzie rodzą się z mniejszymi albo mniejszą
ilością kubków smakowych. To jest jedna rzecz. Druga –
musisz być otwarty. Otwarty na krytykę i otwarty ogólnie
na smaki, to znaczy, że musisz próbować, musisz kumać,
o co chodzi. I trzecia rzecz, to musisz być twardy psychicznie. Największym błędem w Polsce jest to, że ludzie
myślą, że gotowanie w domu to jest tak samo co gotowanie w restauracji. A to jest zupełnie inny świat. W domu
usiądziesz, pogadasz, wypijesz kieliszek wina, pokręcisz
się, pomerdasz w garnku i tyle. A jak jesteś od 10.00 rano
i zaczynasz od noszenia skrzynek z chłodni do kuchni,
żeby mieć towar, potem zaczynasz go przerabiać, gotujesz, to patrzysz na zegarek, a tu już jest 16.00. Wydajesz
w trakcie. Cały czas. Wieczorem jesteś cały czas przy patelniach. Jest gorąco. Patelnie nie są teflonowe, przeważnie żeliwne, więc to jest ciężki sprzęt. Kończysz – jest północ. Wracasz do domu. Jest 1.00-2.00, bo jeszcze musisz
posprzątać, przygotować towar na jutro, zabezpieczyć.
No i okazuje się, że byłeś w kuchni od 9.00-10.00 do 24.00.
Dlatego musisz być twardy psychicznie.
Przejdźmy powoli do deseru, czyli do innych twoich
fascynacji i pasji, pozakulinarnych. Rysunek,
tatuaże... Co jest twoim marzeniem?

Mam takie same, jak większość ludzi. Marzę o byciu

NIE MOŻNA ZADOWOLIĆ WSZYSTKICH

18–19

STREFA VIP / VIP ZONE

NIE MOŻNA ZADOWOLIĆ WSZYSTKICH

szczęśliwym, a moje szczęście przychodzi
przez to, że cały czas coś odkrywam, cały
czas coś nowego widzę, cały czas czegoś
nowego się dowiaduję. Wiesz, ja mam teraz tyle radości w życiu, ponieważ robię to,
co kocham, czyli prowadzę restaurację,
uczę dzieci, rysuję, dziaram. Znajomi raz
na jakiś czas dzwonią i mówią: „Słuchaj,
Mati, mam fajny pomysł na dziarę, może
mi zrobisz mi tatuaż?”. Więc zaczynam
myśleć, rysuję coś tam. Mam też możliwość podróżowania.
Czy twoją tęsknotą jest bycie jak easy
rider, czyli wsiąść na motocykl i gnać bez
celu przed siebie?

Już to zrobiłem wiele razy. Ja mam coś takiego, że kiedy mam zły okres w życiu, bo
każdy go ma, to wsiadam na motor, wszystko jedno, czy to jest lato, czy zima, wichura, deszcz czy upał, pakuję plecak i wyjeżdżam. Czy to będzie dzień, czy dwa, cztery,

JA DĘ, GDZ I E I N T U IC JA
M I P ODP OW I A DA ,
I T O J E S T J EDE N
Z EL E M E N T ÓW, KT ÓR E
M N I E U S P OK A JA JĄ .
dziesięć, po prostu wyjeżdżam. Nie zastanawiam się, dokąd. Jadę, gdzie intuicja mi
podpowiada, i to jest jeden z elementów,
które mnie uspokajają. Teraz moim marzeniem jest zrobić rajd Paryż-Dakar na motorze. Szykuję się na to już od roku. Trenuję
i robię różne rzeczy, które spowodują, że
może mi się uda go skończyć, bo to jest
moje marzenie, żeby dojechać do końca.

ENGLISH

YOU CAN’T PLEASE EVERYONE
He puts his heart into everything he does, so all
his restaurants serve exquisite food. Despite his
culinary success, he still believes that his mum
makes the best pickle soup in the world. I wonder
what he will eat when he goes to the Dakar Rally,
which he dreams of. Mateusz Gessler talks with
Rafał Bryndal for Anywhere.pl.

I would like to divide our conversation
like a typical restaurant order. First of
all, a starter, or your beginnings. How
did the fact that you grew up in France
affect your career?

My life is quite unusual, because I left the
country when I was a baby, and my first
language was French. French culture was
my life. Since we went to France, and my
mother didn’t speak French, it was a bit
complicated at the beginning. From my
childhood I remember we moved a lot.
This built my communication skills and
made me very open to a variety of situations. France also taught me to love food,
products, wine, and cheese; I also learned
to have an open mind. It showed me that the
world is not black and white, but there are
many other colours in between. Besides,
France is a country where freedom is the
most important value.
But at first you didn’t think of working
in the culinary industry? You wanted to
be a garden designer?

I was, actually. I graduated from a school
of garden design and worked a bit in this
field. When you graduate from school, you
also have to undergo training, work and
make designs. And so I did. But I have
a difficult character and I’ve always been
very ambitious. When I was 14, I began to
work and earn money.
You began so early?

It was my choice, I’ve always been a rebel.
One day, my mum told me, ‘Look, everyWIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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one has a choice. If you don’t want to live
our way, do it your way, but you have to
earn your living.’ She was right. That’s
how I began to work. I was independent at
the age of 16.

to visit my family, but I met my wonderful wife and stayed.

How did you discover your passion for
cooking?

When I say ‘soup’, I immediately think
about my mum’s pickle soup, and it’s a hit.
The best soup in the world. My mum didn’t
make pickle soup very often because it’s extremely difficult to get pickles in Paris. The
best pickles are in Le Marais. It’s no surprise as it’s a Jewish district. It took us half
a day to get there on foot or we went there
by metro only to buy pickles. My mum dices the pickles, cooks them with juice, potatoes, separately, without carrots. Simple
soup, with thick cream.

I’ve always liked to eat. To be a good restaurateur and good cook, you must know flavours. And that’s a skill you develop. There
are people who are born with a great talent
and incredible flavour memory. I had to
work for it by tasting and creating various combinations. I became a professional cook quite late – it was when I came
to Poland.
Why did you come back?

I passed my A levels and went to Canada,
where I worked as an educator at a school
for unprivileged youth. My charges had
problems with drugs, alcohol, and aggression. It was an important life lesson.
It also helped me to deal with my difficult
mindset. My revolt ended when I was 24–
25 years old. I calmed down and managed
to achieve harmony. And I came here on
holidays. It was in 2002. I came for a while

After the starter, there is soup, isn’t it?
What’s your favourite soup? I don’t like
barley soup, for example. I can’t help it.

What were your beginnings in the Polish
culinary industry?

When I came to Poland, I had to adapt myself to the reality here. I worked for Adam
Gessler, who is my biological father. He
taught me a lot. He taught me how to treat
guests and he taught me Polish culinary art.

in ‘Maska’. I did a variety of things. I happened to be a chef, but I’ve always preferred
to have a contact with guests and understand them. I wanted to know the needs of
the market. Even though I had vast knowledge of French cuisine, if I’d wanted to set
up a French restaurant at a young age,
it would have been silly because products were expensive. If you want to make
good French cuisine, you need French
products – foie gras and a wide range of
meat, to prepare perfect dishes. I’ve never liked to compromise. All or nothing.
And because I calculated that it wasn’t
profitable, I had to adapt to the reality
and tastes of Poles. But Poles have a completely different taste from the French.
They like pickles, meat dishes, sauces,
soups – I had to learn it all.
It was a time when sea food was gaining
popularity.

You’re right, but I’ve never thought about it.
Even now, sea food which is transported to
Poland isn’t of a very high quality.

Where did you gain experience?

And for you the key is good and fresh
products.

I worked for Magda Gessler, Maciek Snarski,

That’s right. The products are 50% of suc-
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cess – well, I can always ruin a dish made
from perfect products, and that’ll be my
fault. But if I get a poor product, I won’t
cook anything tasty despite my knowledge,
skills or education. Therefore, I wanted to
be associated with Polish cuisine. It’s easier to find a good Polish product than a good
foreign one. Even if you serve dishes made
from good foreign ingredients, you have
to apply a margin and set such prices that
it’s still worth the trouble to import or buy
them. And if you do it, your restaurant becomes expensive, and I believe that restaurants should be for everybody. They should
be affordable even for those who don’t have
much money. In my opinion, there’s nothing to setting up a restaurant with dishes
for X hundred zlotys. The trick is to open
a restaurant for people in jeans, who don’t
have much money, where they will feel
comfortable and be treated like the Queen
of England.
Speaking about good products, how did
you look for suppliers?

It took me a lot of time. My only criterion
was whether they put their heart into it.
I see that passion is important to you in
everything you do and you expect it of
people who work for you.

Of everybody.
People with whom you work have to be
unusual in any sense?

I often admire them; for example, I have
one meat supplier for years. Once, I came
to him, knocked to his door, observed him
preparing meat and breeding animals,
as he has his own pork farm. Besides, he
grows flax and rides a motorbike, has two
great children at my age. His wife is happy
to see us – we visit them every 2–3 months
to check out on pigs. We’re on such good
terms that, for example, he calls me and
says, ‘Look, a friend of mine began to breed
cows. Let’s visit his farm in Masuria and see
how he does it.’ And we get on motorbikes
or in the car and go there to check it out.
This man has extremely wide experience
and puts his heart into his work. Such people must be interesting.
A shared passion brings people closer.

There’s a saying, ‘Birds of a feather flock
together.’ If you share a passion or views,
you’re not alone.
What did you feel when you opened your
first restaurant?

Before I officially open a restaurant, I al-

ways open its door and people may come
there and eat for free. And these are not my
friends, because it’d be the easiest way to
call friends and say, ‘Hey, come and check
out my new restaurant.’ It’s cutting corners. I open the door, a stranger comes in
and wonders what’s going on here, because
my restaurants are a bit unusual. He sits
down and places an order – I usually take
it, because I have open kitchens, and I observe his reaction.
And on the basis of these reactions
you make changes. Friends could be
unobjective.

Firstly, they could be unobjective; besides,
if someone knows that the meal is free,
their reaction is also different. And here,
they don’t know anything. They sit down
and at the end, when they ask for a bill,
I say, ‘You were my guest and you don’t

have to pay. I wanted to watch you when
you were eating, tasting, or finishing the
meal,’ because it also happens that someone doesn’t like the meal. You know, that’s
beautiful about cooking that at some point
you learn that you can’t please everyone.
It’s impossible.
Let’s proceed to the main course. I know
you don’t like chanterelles.

I hate them. I used to like them very much,
but I had too much of them. I went for a trip
with my wife when we were students. We
stayed in a small cottage in the forest for
a month. And I ate chanterelles every day, for
breakfast, dinner and supper. We picked
them in front of the cottage and made
them with onions, eggs, meat. Since then,
I can’t even blanche them in the kitchen.
I mean, when I see chanterelles, I can clean
them, touch them, but when I start to smell
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you need to have taste, which means that
your tastebuds should work properly. They
get damaged by, for example, alcohol or
cigarettes, sometimes people are born
with smaller or fewer tastebuds. That’s
one thing. Another thing is that you must
be open. Open for criticism and different flavours, which means that you must
taste and get what it’s all about. Last but
not least, you need to be tough. The biggest mistake in Poland is that people think
that cooking at home is like cooking in
a restaurant. And that’s a completely different world. At home, you can sit down,
chat, drink a glass of wine, walk around,
stir something in a pot and that’s it. When
you come to a restaurant at 10 a.m. and you
begin with carrying boxes from the cold
store to the kitchen to have ingredients
ready, then you prepare dishes, cook, have
a look at your watch, and it turns out it’s 4
p.m. There’s something to do all the time.
In the evening, you are by frying pans. It’s
hot. The frying pans aren’t Teflon-coated,
they’re usually cast-iron, so they’re heavy.
You finish work at midnight and go home.
It’s 1 or 2 a.m. because you also have to
clean up and prepare products for the next
day. And it turns out that you were there
from 9/10 a.m. till midnight. That’s why
you need to be tough.
Now, a dessert, so your fascinations and
passions not related to cooking. Drawing,
tattoos… What are your dreams?

I’m like everybody else. I dream of being happy and I’m happy when I discover new things,
see and learn something new every day. You
know, I’m a happy person now because I do
what I love, I run a restaurant, teach my children, draw, tattoo. My friends sometimes call
me and say, ‘Look, Mati, I have a good idea
for a tattoo, will you do it?’ So I begin to think
and draw. I’m also able to travel.
them, that is after blanching or preparing,
I simply can’t take it. Besides, I don’t like
salmon, for two reasons: firstly, I used to
eat a lot of salmon in Canada and secondly, I know what kind of fish it is and I don’t
recommend it to anybody. It’s farmed fish.
What’s funny, Poles buy such fish in a shop
and they believe that the whiter herring
is, the better. And herring can’t be white,
it should rather be grey, dark. If it’s white,
it means it’s been touched by people many
times, the same with salmon. When I enter
a shop, because I go shopping from time
to time to buy some stuff for me and my
family, I sometimes see women, who say,
‘The most orange salmon, please.’ And I’m

like, ‘But salmon shouldn’t be orange, it
shouldn’t have such a colour. It should
be light pink, sometimes even white.’ And
she’s like, ‘You know nothing about it.’
Fine. People are still unaware of some facts.
Is cooking like, for example, a music
talent, take singing – we say that
someone has a good ear for music? Is
cooking also a talent?

Yes.
Can everybody learn to cook?

Everybody can learn to cook. In some cases,
it takes more time, in some – less. To be
able to cook, you need three things. First,

Do you yearn to be like an easy rider, get
on a motorbike and speed away?

I’ve done it many times. When I have a bad
time in my life, and everyone has it sometimes, I get on my motorbike, be it summer
or winter, wind, rain or heat, I pack up my
backpack and go. It doesn’t matter if it’s
for a day or two, four, or ten days, I just go
away. I don’t think where I’m going. I go
where my heart tells me to go, and it calms
me down. Now, I dream of doing the Dakar
Rally on a motorbike. I’ve been preparing
for it for a year – working out and doing
a variety of other things that might help
me finish it. Because my dream is to cross
the finish line.
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HISTORIA W ZASIĘGU RĘKI

HISTOR I A

W ZASIĘGU R ĘK I

BERLIN TO JEDNO Z NA JCZĘŚCIE J ODWIEDZANYCH MIAST W EUROPIE. NIE MA CO PRAWDA
TAKIEGO UROKU JAK PRAGA I NIE JEST TAK ROMANT YCZNY JAK WENEC JA. MA NATOMIAST
WIELE CIEK AW YCH HISTORII, O K TÓRYCH CHCIAŁABYM WAM DZISIA J OPOWIEDZIEĆ.
TEKST I ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz
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erlin to nie tylko stolica Niemiec, lecz przede wszystkim stolica szeroko pojmowanej kultury. By opisać
miasto komuś, kto jeszcze nigdy w nim nie był,
wystarczy tylko jedno słowo – architektura. Zacznę od
miejsca poświęconego ludzkim cierpieniom, które bywa
przez wielu lekceważone. Pomnik Pomordowanych Żydów
Europy to miejsce budzące specyficzny niepokój. Przestrzeń między falującymi, zmieniającymi swoją wysokość
2711 stelami, to emocjonalna podróż do czasów, w których
nietolerancja i prześladowania Żydów były na porządku
dziennym. Stojąc między betonowymi ścianami, dzięki
surowości materiału w połączeniu z prostotą formy, można
zanurzyć się w świecie samotności. Wydostanie się z labiryntu bloków o kolorze popiołu nie jest trudne, jednak pozostanie w nim choć przez chwilę jest konieczne, by czując
dyskomfort i lęk zrozumieć sens powstania tego miejsca.
Jest jednak druga strona medalu, którą światu pokazał
Shahak Shapira – „yolocaust”. Bezmyślni turyści skaczą
po betonowych stelach, śmiejąc się w głos, uciekają przed
ochroniarzami, robią sobie półnagie sesje zdjęciowe i selfie
pełne radosnych okrzyków „YOLO”. Niektórzy nie mają pojęcia, czym dokładnie jest to miejsce i uważają je za świetne
tło dla nowego zdjęcia profilowego. Są jednak tacy, którzy
doskonale wiedzą, a mimo to zachowują się identycznie.
Powtórka ze szkoły: po wojnie była stolica III Rzeszy
została podzielona na 4 strefy okupacyjne: radziecką na
wschodzie, oraz francuską, brytyjską i amerykańską na
zachodzie. W konsekwencji odrzucenia przez zachodnie

mocarstwa propozycji ZSRR o utworzeniu jednego rządu
ogólnoniemieckiego, utworzono dwa odrębne państwa –
Republikę Federalną Niemiec oraz Niemiecką Republikę
Demokratyczną. Najsłynniejszym przejściem granicznym
między NRD a Berlinem Zachodnim, które znajduje się
w tym samym miejscu po dziś dzień, jest Checkpoint Charlie. Przez 29 lat był on symboliczną bramą między odległymi od siebie światami zachodnich i wschodnich Niemiec.
Na początku alei Unter den Linden znajduje się Brama
Brandenburska. Zbudowana na wzór Propylei Akropolu
ateńskiego, od 1990 roku jest symbolem pokoju i wolności.
Zaledwie kilka minut spacerem od niej znajduje się blokowisko, które na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się niczym
szczególnym. Historia jednak ma to do siebie, że lubi być odkrywana. To właśnie tu, pod osiedlowym parkingiem, znajdował się bunkier Führera. Być może nadal jakiś jego fragment się tu znajduje, mimo czterokrotnych prób zniszczenia
go raz na zawsze. Szukając dalej w głębi ziemi, zaglądam
na stację metra Mohrenstraße. Przepiękne czerwone marmury, zdobiące ściany stacji, pochodzą z gabinetu Adolfa
Hitlera i Sali Mozaikowej Nowej Kancelarii Rzeszy. Pomnik
wdzięczności Armii Radzieckiej w Parku Treptower również
został ozdobiony czerwonym marmurem oraz kremowym
piaskowcem z elewacji zewnętrznej Kancelarii.
Kilka minut drogi od miejsca istnienia Kancelarii,
znajdowała się nazistowska dzielnica rządowa. W miejscu
budynków należących do Gestapo i SS znajduje się Topografia Terroru – zewnętrzne muzeum, na terenie którego
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BY OPI SAĆ M I A S T O
KOM U Ś, KT O J E S Z C Z E
N IGDY W N I M N I E
BY Ł , W YS TA RC Z Y
T Y L KO J EDNO S Ł OWO
– A RC H I T EKT U R A .

oglądam odkopane pozostałości więziennych
murów oraz wystawę dokumentującą działanie tych bezwzględnych instytucji.
Żeby przenieść się w czasie jeszcze bardziej, odwiedzam Wyspę Muzeów – jeden
z najważniejszych kompleksów muzealnych
świata. Muzeum Pergamońskie pozwala mi
przenieść się do starożytnej Myzji i zobaczyć
Wielki Ołtarz Zeusa, który zaliczany jest do
szczytowych osiągnięć sztuki hellenistycznej. Znajduje się tu również oryginalna brama Isztar, wzniesiona w Babilonie za panowania Nabuchodonozora II. Pokryta niebieską
glazurowaną cegłą, przedstawia wyobrażenia 575 zwierząt, symbolizujących niektóre
bóstwa Mezopotamii.
Chcąc poznać kolejnych bogów, odwiedzam Neues Museum. Są tu tajemnicze sarkofagi, starożytne kolumny i zwoje papirusu
sprzed 4500 lat. Nerwowo spaceruję między
płaskorzeźbami przedstawiającymi egipskich
bogów w poszukiwaniu jednej, wyjątkowej
rzeźby. Jest, na końcu korytarza, wśród tłumu
zwiedzających. Piękniejsza niż sobie wyobrażałam, ale też dużo mniejsza. Królowa Egiptu,
Neferneferuaton Nefertiti – piękność Atona.
Jej popiersie jest nie tylko jednym z najważniejszych symboli starożytnego Egiptu, lecz

28–29

P O D R ÓŻ E / T R AV E L

również starożytnym kanonem piękna, który
fotografować można jedynie zza wyznaczonej
linii. Choć w muzeum znajduje się ogromna liczba wyjątkowych eksponatów, popiersie Nefretete przyćmiewa je wszystkie.
Od starożytnych cywilizacji aż po czasy
zimnej wojny, Berlin podarował mi niezapomnianą lekcję historii. Nie nudził ani do
niczego nie zmuszał, po prostu się pokazał.
I to wystarczyło, by zakochać się w nim bez
pamięci i chcieć wracać do niego tak często, jak to możliwe. Berlinie, zdecydowanie
– do zobaczenia!
ENGLISH

HISTORY WITHIN YOUR REACH
Berlin is one of the most frequently visited cities in
Europe. It may not be as charming as Prague or as
romantic as Venice, but it holds a lot of interesting
stories, which I’d like to tell you today.

Berlin is not only the capital of Germany, but
primarily the capital of generally understood
culture. You need only one word to describe
the city to someone who has never been there
– architecture. I’ll begin with a place dedicated to human suffering, which is often disregarded. The Memorial to the Murdered Jews of
Europe is a disturbing place. The site covered
with 2711 stelae of various height is an emotional journey to the days when intolerance
and persecution of Jews were rather common.
Standing among the concrete slabs, with their
austere material combined with a simple
form, you can immerse yourself in solitude.
It’s not difficult to get out of the maze of ash-coloured slabs, but you should stay there at least
for a while to feel discomfort and anxiety and
comprehend the significance of the place.
There’s also the other side of the coin shown
to the world by Shahak Shapira – ‘yolocaust’.
Thoughtless tourists jump over the concrete
stelae, laugh out loud and run away from the
guards, take half-naked pictures and selfies
full of gay cheering ‘YOLO’. Some of them
don’t have the slightest idea what the place is
and consider it to be a great background for
a new profile picture. But there also those who
perfectly know it, yet still act the same way.
A short revision: after the war, the former
capital of the Third Reich was divided into
four occupation zones: the Soviet zone in the
east, and French, British and American zones
in the west. After the western powers turned
down the Soviet Union’s proposal to set up
a single German government, two separate
states were established – the Federal Republic of Germany and the German Democratic
Republic. The most famous crossing point
between East Germany and West Germany,
which is still there, is Checkpoint Charlie. For

29 years, it has been a symbolic gate between
the distant worlds of East and West Germany.
Unter den Linden boulevard opens with
the Brandenburg Gate. Its design is based
on the Propylaea of the Acropolis in Athens,
and since 1990, the gate has been a symbol of
peace and freedom. Within a short walking
distance from the gate, there are blocks of flats
– nothing special at first glance. But the thing
about history is that it likes to be discovered.
Here, under the district parking area, Führer’s
bunker was located. Perhaps there are still
some of its remains despite four attempts to
destroy it once and for all. Looking deeper,
I visit the Mohrenstraße tube station. Beautiful red marble on the station walls comes
from Adolf Hitler’s office and the Mosaic Hall
in the new Reich Chancellery. The Soviet War
Memorial in the Treptower Park was adorned
with red marble and cream sandstone from
the Chancellery external elevation.
Near the Chancellery, there was a Nazi
government district. Currently, at the site of
the former Gestapo and SS buildings, there
is the Topography of Terror – an outdoor museum displaying unearthed remains of prison
walls and an exhibition documenting the operation of those ruthless institutions.
On my journey to the past, I visit Museum
Island – one of the most important museum
complexes in the world. The Pergamon MuWIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

seum takes me to ancient Mysia, where I can
see the Pergamon Altar, which is considered
to be one of the greatest works of Hellenistic
art. It also houses the original Ishtar Gate of
Babylon erected during the reign of Nebuchadnezzar II. Covered in blue glazed bricks,
it represents 575 animals symbolising some
Mesopotamian deities.
To learn about some more deities, I visit
the Neues Museum exhibiting mysterious sarcophagi, ancient columns and a 4500-yearold papyrus collection. I wander among low
reliefs representing Egyptian gods in pursuit
of one, unique sculpture. And there it is –
at the end of the corridor, in the crowd of
visitors. It’s even more beautiful than I imagined, but also much smaller. The queen of
Egypt, Neferneferuaton Nefertiti – the beauty
of Aten. Her bust is not only one of the most
important symbols of ancient Egypt, but also
an ancient canon of beauty. You can take
photos of it only from behind a specific line.
Even though there’s a huge number of unique
exhibits in the museum, they pale in the comparison to the Nefertiti Bust.
From ancient civilisations to the Cold War,
Berlin gave us a memorable history lesson.
Never boring or imposing, it just showed itself.
And this was enough to make me fall in love
with it and wish to come back there as often
as possible. Berlin, I’m sure, I’ll see you soon!
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WIOSENNA MGŁA SPOWIŁA POZNAŃSKIE LOTNISKO.
MLEKO. TAK SIĘ MÓWI, KIEDY Z POWODU ZAWIESINY
MIKROSKOPIJNYCH KROPELEK WODY NIC NIE WIDAĆ.
SAMOLOTY MIAŁY OPÓŹNIENIE. W PRZYPADKU
NIEKTÓRYCH ZAPOWIADANO, ŻE SPÓŹNIĄ SIĘ O DZIEŃ.

TOMASZ
SOBIERAJSKI
Socjolog z zawodu i z pasji.
Wytrawny badacz społecznych zjawisk
i kulturowych trendów. Naukowiec 3.0 nie
bojący się trudnych wyzwań, międzynarodowej
współpracy i interdyscyplinaroności. Felietonista
magazynu „Sens” i współpracownik DDTVN.
Znakomity słuchacz oraz wnikliwy obserwator.
Apostoł dobrej nowiny i przeciwnik złych emocji.
Z zamiłowania podróżnik i sportowiec. Życiowy
optymista. Dla nas będzie pisał o tym co jest
ważne w ludziach i dla ludzi.

-N

ie wiem, od czego mam zacząć…
– powiedział. Miał około czterdziestu lat, brytyjski akcent,
początki łysiny i końcówkę młodego spojrzenia w oczach. Leciał, podobnie jak ja, do
Warszawy i postanowił zaczekać na lotnisku na samolot, który wprawdzie wyleciał
ze stolicy, ale nie było pewne, czy wyląduje
w Poznaniu. Niektórzy nasi współpasażerowie w akcie desperacji ruszyli do stolicy taksówkami. Po niespełna godzinie wracali, bo
na autostradzie widoczność była zerowa. Nie
chcieli zginąć. – Może zacznij od początku? –
podpowiedziałem. – Gdybym wiedział, gdzie
jest ten początek… – westchnął. Siedzieliśmy
przed dużą, szklaną ścianą budynku lotniska,
za którą prócz mleka nie było nic. Można było
się poczuć jak w środku wielkiej chmury. –
Powiedziałeś, że jesteś psychologiem? – zapytał po chwili. – Nie, jestem socjologiem – sprostowałem. – Aha – odpowiedział i spojrzał na

mnie znad okularów, jakby nie dowierzając
w to, co mówię. – A czy wiesz może – zagaił
nieśmiało – czy terapeuci zajmują się również
chmurami? – Co masz na myśli? – spytałem
zaskoczony. – Terapeuci zajmują się analizą
snu swoich pacjentów, prawda? – zerknął na
mnie, szukając potwierdzenia. – Nie do końca i nie wszyscy – powiedziałem, ale widząc
brak zrozumienia w jego oczach, poddałem
się. – Mniejsza z tym, co z tymi chmurami?
– Chodzi o to, że jak leżymy na łące i patrzymy się w niebo, to każdy z nas widzi jakieś
kształty. I może to, jakie kształty widzimy,
zależy od tego, jaką mamy osobowość, jakie problemy, czym się martwimy, co nas
cieszy. – Nie znam takiej formy terapii, ale
może to być interesujące – zaśmiałem się.
– A co widzisz najczęściej, patrząc w chmury? – zapytałem bardziej dla chęci podtrzymania konwersacji niż z ciekawości. – Ja?
– zapytał przeciągle, dając sobie czas do
namysłu. Miałem wrażenie, że jeszcze nie
zdecydował, czy może mi do końca zaufać.
– Najczęściej widzę zwierzęta. Słonie, psy,
konie. Właśnie zdałem sobie sprawę z tego,
że nie widziałem nigdy chmury przypominającej kształtem kota. Pewnie dlatego, że
koty są tajemnicze i trudno je uformować.
– Może… – odpowiedziałem z lekkim znudzeniem, bo nagle poczułem zmęczenie po
całym ciężkim dniu. – A czy…? – ożywił się
nagle, odwrócił w moim kierunku i złapał
mnie za rękaw płaszcza, jakby się bał, że mu
ucieknę. – A czy twoim zdaniem deszcz potrafi wszystko zmyć?
ENGLISH

PZN POZNAŃ
The airport in Poznań was shrouded in spring
fog – a suspension of tiny drops of water
obscuring the view. Flights were delayed. Some
were announced to have one day of delay.
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‘I don’t know where to start…’ he said. He was
about forty years old and was going bold; he
spoke with a British accent, and his eyes began to grow old. He was flying to Warsaw, just
like me, and decided to wait at the airport for
his plane, which had already left the capital,
but wasn’t certain to land in Poznań. Some
of our fellow passengers, in an act of desperation, took a taxi and went to the capital.
They returned after about an hour, because
of poor visibility on the highway. They didn’t
want to die. ‘You may start from the beginning,’ I said. ‘If only I knew where the beginning was…’ he sighed. We were sitting in front
of a high, glass wall of the airport building,
behind which there wasn’t anything but the
fog. One could feel like in a middle of a huge
cloud. ‘You said you were a psychologist?’ he
asked after a while. ‘No, I’m a sociologist,’
I straightened it out. ‘Oh,’ he answered and
looked at me up from behind his glasses as
if he didn’t believe me. ‘And do you know,’
he asked shyly ‘whether therapists deal with
clouds, too?’ ‘What do you mean?’ I asked,
surprised. ‘Therapists deal with analysing
their patients’ dreams, don’t they?’ he looked
at me, waiting for confirmation. ‘Not entirely and not all of them,’ I said, but when I saw
a lack of understanding in his eyes, I gave
up. ‘Never mind, what about these clouds?’
‘What I mean is that when we’re lying on
a meadow and looking at the sky, everyone
can see some shapes. And perhaps the shapes
we can see depend on our personality, problems, worries, reasons to be happy. ‘I don’t
know this form of therapy, but it may be interesting,’ I laughed. ‘And what do you see when
you look at the clouds?’ I asked more to sustain conversation than out of curiosity. ‘Me?’
he asked hesitantly, giving himself some time
to think. I had an impression that he hadn’t
decided yet whether he could fully trust me.
‘Most often, I see animals. Elephants, dogs,
horses. But I’ve just realised that I’ve never
seen a cloud in the shape of cat. I think it
might be because cats are mysterious and it’s
difficult to form them. ‘Perhaps…’ I answered
a bit impatiently because I suddenly felt tired
after the hard day. ‘And do you think…?’ he
perked up, turned to me and grabbed the
sleeve of my coat as if he was afraid that I’d run
away. ‘And do you think that the rain can wash
everything away?’

ZDJĘCIE: MONIKA SZAŁEK
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ŚW IAT BAL E T U

W OPER Z E BA ŁT YC K IE J

WARCISŁAW KUNC
Dyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku

29

kwietnia obchodzimy Międzynarodowy
Dzień Tańca. Nestorka polskiego baletu Teresa Kujawa, pytana przez dziennikarzy: „Jaki zobaczymy taniec, choreografię?”,
odpowiadała: „Hmm… proszę przyjść i zobaczyć, jak ja mam panu o tym opowiedzieć?”.
Pasjonaci tańca uważają, że o tańcu się nie
mówi i nie pisze, ponieważ taniec można tylko
tańczyć. Mają rację, niemniej jednak spróbuję.
Wraz z początkiem mojej kadencji, do
Opery Bałtyckiej w Gdańsku powrócił balet klasyczny. Kierownictwo zespołu objęli Wojciech Warszawski – wieloletni solista
Teatru Wielkiego w Warszawie - oraz Izabela
Sokołowska–Boulton, solistka Royal Danish
Ballet. Stanęli oni przed wyzwaniem stworzenia nowego zespołu.
Pierwszą premierą baletową sezonu
2016/17 była komedia „Pinokio”, której realizacja została powierzona reżyserowi i choreografowi Giorgio Madii. Całość dopełniła
wykorzystana wspaniale muzyka Nino Roty,
włoskiego kompozytora muzyki filmowej.
Spektakl zasłużenie zdobył i wciąż zdobywa uznanie krytyków i serca widzów
w każdym wieku.
Kolejnym artystycznym wyzwaniem był
„Dziadek do orzechów” – premiera baletowa
sezonu francuskiego z 30 listopada 2017 roku
w choreografii Francois Mauduit. Ogromny
sukces frekwencyjny (bilety wyprzedane już
we wrześniu), świetne recenzje, ogromna
radość i satysfakcja. Wiele teatrów operowych wystawia ten tytuł w okresie bożonarodzeniowym, ale nasza propozycja była
zaprezentowana rekordowo, w aż 27 spektaklach w sezonie.
Dzięki determinacji kierownictwa zespołu

w lipcu 2017 roku wprowadziliśmy do repertuaru nowy projekt „B jak balet” - łączący
otwartą próbę baletu z lekkim brunchem
w przerwie. Ta znana na Zachodzie forma weekendowych spotkań z baletem to
w Polsce ciągle nowość. Podczas cyklicznych
spotkań widzowie mogą poznać tajniki pracy
zespołu, a potem porozmawiać z tancerzami
i napić się z nimi kawy. Cóż za niezwykła forma edukacji! To zresztą absolutnie ponadpokoleniowy projekt, którego odbiorcami są
wszystkie grupy wiekowe.
Jak wszyscy wiemy, tancerz, który nie
ćwiczy wciąż nowych choreografii to tancerz niezadowolony. Dlatego zapraszamy
w święto tańca - 28 i 29 kwietnia - na specjalnie przygotowaną „Galę Baletową”. Na scenie
naszego teatru spotka się cały świat gdańskiego baletu - uczniowie Ogólnokształcącej
Szkoły Baletowej im. Janiny Jarzynówny–
Sobczak oraz zespół baletu Opery Bałtyckiej.
Zobaczymy układy specjalnie na tę okazję
opracowane przez kierownictwo naszego
zespołu - Wojciecha Warszawskiego, Izabelę
Sokołowską–Boulton oraz Francois Mauduit.
Usłyszymy kompozycje Louisa Moreau
Gottschalka w aranżacjach Beniamina
Baczewskiego, a także układy do muzyki
Antoniego Dvoraka i Edith Piaf. Cieszę się
niezmiernie, że po wielu latach udało się
powrócić do współpracy pomiędzy obiema
instytucjami i razem świętować, ku radości
własnej i widzów.
ENGLISH

THE WORLD OF BALLET IN THE
BALTIC OPERA

29 April is the International Dance Day. When
asked by journalists, ‘What dance, choreography are we going to see?’, the doyen of Polish
ballet, Teresa Kujawa, said, ‘Well… Come and
see, how am I to describe it?’ Dance buffs believe that dance is not to be spoken or written
about, because it can only be danced. They are
right, but I’ll give it a try anyway.
Along with the beginning of my term of
office, classical ballet returned to the Baltic Opera in Gdańsk. Wojciech Warszawski –
a soloist of the Grand Theatre in Warsaw for
many years – and Izabela Sokołowska–Boulton, a soloist of the Royal Danish Ballet were
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

put in charge of the undertaking. They faced
the challenge of creating a new ensemble.
The first ballet in 2016/17 season was ‘Pinokio’, a comedy directed by Giorgio Madia,
a director and choreographer, with a brilliant
score by Nino Rota, an Intalian composer of
film music. The performance has received
favourable reviews of critics and won hearts
of audiences.
Another artistic challenge was ‘The Nutcracker’ with Francois Mauduit’s choreography – a ballet premiere of the French season
was held on 30 November 2017. It was a huge
success (tickets were sold out already in September), enthusiastic reviews, great joy and
satisfaction. This opera is on in many opera
theatres in Christmastime, but we decided
to give a record number of 27 performances
in the season.
Thanks to the determination of the ensemble management, in July 2017, we introduced a new project to the repertoire – ‘B as
in Ballet’, combining an open ballet rehearsal with a light brunch. This form of weekend
meetings with ballet popular in western countries is still something new in Poland. During
regular meetings, the audience may learn
about the ins and outs of the profession and
afterwards, talk with the dancers and drink
coffee with them. What an exceptional form
of education it is! The project is dedicated to
all generations and age groups.
As we all know, a dancer who doesn’t
practise new choreographies is an unsatisfied dancer. Therefore, on the International
Dance Day – on 28 and 29 April – the Baltic
Opera holds a special event, the Ballet Gala.
The whole world of ballet is going to meet on
our stage – students of Janina JarzynównaSobczak Ballet School and the Baltic Opera
Ballet Ensemble. We will see special dance
routines prepared by the management of
our ensemble – Wojciech Warszawski, Izabela Sokołowska–Boulton and Francois
Mauduit. We will hear compositions of Louis
Moreau Gottschalk arranged by Beniamin
Baczewski, and watch dance routines with
compositions of Antoni Dvorak and Edith
Piaf. I am really glad to restore the cooperation between the two institutions and celebrate together, to our delight and the delight
of our audience.
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CZAS MELOMA NÓW

WRAZ Z CORAZ LEPSZĄ AURĄ WZRASTA NA POMORZU CZĘSTOTLIWOŚĆ CIEKAWYCH WYDARZEŃ MUZYCZNYCH. OD WIELU
LAT WYSOKI SEZON TURYSTYCZNY POKRYWA SIĘ Z CZASEM NIEPRZEMIJAJĄCEJ EKSTAZY MELOMANÓW, KTÓRZY NAD
BAŁTYKIEM I W OKOLICACH WYBRZEŻA MAJĄ DOSTĘP DO WYKONYWANEJ NA ŻYWO MUZYKI WSZYSTKICH GATUNKÓW –
ZARÓWNO W PRZESTRONNYCH SALACH WIDOWISKOWYCH, JAK I W PLENERZE, POD WIOSENNYM LUB LETNIM SŁOŃCEM.
TEKST Paweł Durkiewicz

M

yli się ten, kto sądzi, że zestawienie kultowych
imprez muzycznych na Pomorzu kończy się
na gdyńskim Open’erze, odbywającym się co
roku na początku lipca na lotnisku w Babich Dołach.
Owszem, liczący sobie już 15 lat tradycji festiwal to
bez wątpienia event numer 1 w Polsce (a przy okazji jeden z ważniejszych w Europie), jednak poza nim w kalendarzu znajdziemy jeszcze całe mnóstwo godnych
uwagi występów.
Już 19 kwietnia rozpocznie się trzydniowe święto
egzotycznych rytmów, znanych z radiowych audycji
Marcina Kydryńskiego. Siesta Festival ściągnie do
Gdańska światowe gwiazdy muzyki world, fado i jazzu
z akcentami latynoamerykańskimi. Koncerty, których
będzie łącznie aż dziesięć, odbywać się będą w Filharmonii Bałtyckiej i Starym Maneżu, co gwarantuje magiczną, kameralną atmosferę.
U progu lata (15-16 czerwca) czeka nas już 15. edycja
plenerowego, niebiletowanego festiwalu muzyki alternatywnej Fląder Festiwal. Rokrocznie wielkim atutem
imprezy jest jej umiejscowienie – okolice gdańskiego

CZAS MELOMANÓW

ZDJĘCIA: WIKIMEDIA.ORG (1), MAT. PRASOWE, JAZZ JANTAR FESTIWAL (2).

PR A KT YC Z N I E W K A Ż DY M
MOM E NC I E L ATA GDZ I E Ś NA
P OMOR Z U GR AĆ B ĘDZ I E D OBR A
M UZ Y K A . N I E P OZ O S TA J E
W I Ę C N IC I N N E G O JA K…
Z A M I E N IĆ S I Ę W S ŁUC H!
mola w Brzeźnie, tętniące już życiem i gorącą, swobodną atmosferą. Lineup, czyli
skład występujących artystów i kapel, nie
jest jeszcze znany, można jednak spodziewać się jak zwykle ciekawego doboru oryginalnych, niezależnych wykonawców. W poprzednich latach gdańską plażę odwiedzali
m.in. Hańba!, Ørganek i Lao Che.
Obowiązkowym punktem w letnim programie miłośników klasycznego rocka jest
od kilku lat Festiwal Legend Rocka, odbywający się w malowniczo położonym kompleksie wypoczynkowym Dolina Charlotty
pod Słupskiem. Nazwa imprezy nie jest
przesadzona – w poprzednich edycjach organizatorom udało się sprowadzić tak kultowe zespoły i postacie jak Deep Purple, ZZ
Top, Bob Dylan czy Carlos Santana. W tym
roku (20-21 lipca, 4 sierpnia) wystąpią Bryan Ferry, Billy Idol, Alan Parsons Live Project oraz The Waterboys.
W muzyczne podróże po całym świecie od wielu lat zabiera swoją publiczność
festiwal Globaltica. Impreza, która w tym
roku zaplanowana jest na 25-29 lipca, stworzona została w celu przybliżania różnych
kultur, tradycji czy religii. Przez kilka dni
gdyński Park Kolibki niewątpliwie stanie
się najbardziej kolorowym miejscem w Polsce. Poza występami muzyków, na gości
czekać będą pokazy innych sztuk, warsztaty czy panele dyskusyjne z artystami z różnych zakątków globu.
Na 27 lipca zaplanowana jest z kolei inauguracja kolejnej edycji Ladies’ Jazz Festival. Impreza, która od 2005 roku każdego lata gości w Gdyni, to jedyny na świecie
muzyczny hołd dla wielkich dam jazzu,
swingu, soulu i bossa novy. Pierwszą ogłoszoną oficjalnie gwiazdą tegorocznego festiwalu jest Melody Gardot, fenomenalna
wokalistka rodem z Filadelfii. Znając rozmach organizatorów, można jednak spodziewać się, że na tym nie skończy się lista
wybitnych artystek, które zobaczymy na
gdyńskiej scenie. Dodajmy, że dla sympatyków jazzu ciekawą alternatywą na koń-

cówkę lipca jest festiwal Jazz w Lesie, który już po raz 23. odbędzie się 27-28 lipca
w Sulęczynie. Jak sama nazwa wskazuje,
widzów czeka muzyka improwizowana na
najwyższym poziomie, serwowana w przepięknej naturalnej scenerii. Idealna to okazja, by wypoczynek na Kaszubach połączyć
z artystycznymi przeżyciami.
Oczywiście na powyższym zestawieniu
nie kończy się lista wydarzeń muzycznych,
których nie wypada przegapić. Praktycznie w każdym momencie lata gdzieś na
Pomorzu grać będzie dobra muzyka. Nie
pozostaje więc nic innego jak… zamienić
się w słuch!
ENGLISH

TIME FOR MUSIC LOVERS
With the weather getting better, more and more
music events are held in Pomerania. For many
years, by the Baltic Sea and on the Polish coast,
high tourist season overlaps with a wonderful
period for music lovers, who have plenty of
various live music events to choose from –
ranging from concerts in spacious entertainment
halls to outdoor spring or summer events.

If you think that the only exciting music
event in Pomerania is Open’er Festival in
Gdynia held every year at the airport in Babie Doły at the beginning of July, you can’t
be more wrong. Indeed, this over 15-yearold festival is unquestionably number one
in Poland (and one of the most important
events in Europe, by the way), but there
are many more popular events in the region, too.
On 19 April begins a three-day festival
of exotic rhythms, known from Marcin
Kydryński’s radio broadcasts. World, fado
and Latin jazz music artists will come to
Gdańsk to perform at Siesta Festival. The
festival concerts, in the number of ten in
total, will be held in the Baltic Philharmonic and Stary Maneż, which guarantees magical, cosy atmosphere.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Another event that you can’t pass up
is the 15th edition of a free outdoor festival of alternative music, Fląder Festival,
held at the brink of summer (15–16 June).
Thanks to its location – near the pier in
Brzeźno, Gdańsk – the festival attracts
plenty of people with its vibrant, hot, and
informal atmosphere. We don’t know this
year’s line-up, but we can expect a good
selection of original, independent artists.
The artists invited to the festival in the
previous years included Hańba!, Ørganek
and Lao Che.
In summer, Rock Legends Festival organised in a beautifully located Dolina
Charlotty hotel complex near Słupsk is
a must for all classic rock lovers. The name
of the event isn’t exaggerated – in the previous years, the festival organisers invited
cult bands and artists like Deep Purple,
ZZ Top, Bob Dylan and Carlos Santana.
This year’s line-up (20–21 July, 4 August)
includes Bryan Ferry, Billy Idol, Alan Parsons Live Project and The Waterboys.
For many years, Globaltica Festival
has taken its audience on a music journey
all over the world. This year, the event is
held on 25–29 July and it aims at bringing
closer different cultures, traditions and
religions. For a few days, the Kolibki Park
in Gdynia will become the most colourful
venue in Poland. Apart from music performances, the festival participants will
be able to take part in other shows, workshops and discussion panels with artists
from different parts of the world.
On 27 July, an inauguration of another edition of Ladies’ Jazz Festival is held.
The event has taken place in Gdynia every
summer since 2005 and it’s the only festival in the world dedicated to the greatest female artists of jazz, swing, soul and
bossa nova. The first officially announced
guest of this year’s festival is Melody Gardot, a brilliant singer from Philadelphia.
But given the organisers’ ambitions, we
can expect that the list of eminent artists
to perform in Gdynia this year will be
much longer. What’s more, an interesting alternative for jazz buffs is the 23rd
edition of Jazz in the Woods Festival in
Sulęczyn on 27–28 July. As the name suggests, the audience will enjoy top class,
improvised music served in a beautiful
natural scenery. It’s a perfect chance to
combine your vacation in Kashubia with
artistic experiences.
Of course, it’s only a taste of music
events that you can’t pass up this year. In
general, Pomerania will reverberate with
good music all summer long. So there’s
nothing else to do but… be all ears!
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„NO I CAŁY TEN
MISTERNY PLAN…”
ZDAJĘ SOBIE SPRAWĘ, ŻE TEN TEMAT ZOSTAŁ ROZPRACOWANY
PRZEZ NAJTĘŻSZE UMYS ŁY Z DZIEDZINY PSYCHOLOGII I PSYCHIATRII,
ALE CZY ZASTANAWIALIŚCIE SIĘ, CO SIĘ DZIEJE Z NASZYMI
POSTANOWIENIAMI? DLACZEGO W DZISIEJSZYCH CZASACH
ŁATWIEJ NAM PRZYCHODZI REZYGNOWANIE Z POSTAWIONYCH
SOBIE CELÓW? CZY WYNIKA TO Z ZANIECZYSZCZENIA
POWIETRZA? ZA DUŻEJ ILOŚCI GLUTENU W POŻYWIENIU?

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

A

może to leży w naszej naturze od wieków? A może działa to na zasadzie
„kuli śniegowej” albo „elektrycznego pastucha”, który daje nam bodziec do
nieustannego powstawania z kolan? Ze
szczerym zachwytem podziwiam ludzi,
którzy kupują sobie karnet na siłownię od 1
stycznia i zaiwaniają tam do czasu, kiedy nie
wyrzeźbią sobie ciała Adonisa. Ja również
kupiłem sobie karnet na siłownię, ba!, nawet
na basen, łyżwy, boks i szachy, normalnie
na wszystko, ale jakoś tak zawsze mi nie po
drodze, żeby poświęcić się temu bez pamięci… Zawsze coś ciekawszego przykuje moją

uwagę. Myślę sobie, przechodząc obok Pizzy
Hut, że nic się nie stanie, jak zrobię sobie kolejny, trzydziesty „cheat day” w tym miesiącu! Przecież od jutra znów zacznę odradzać
się (kolejny raz) na nowo – niczym Feniks.
Z popiołów. Od jutra nowy ja!
Z grubsza wiadomo, jak koślawy kształt przybiera potem to postanowienie. Konsystencja mojej motywacji przypomina topiącą się w lipcowy
dzień, pozostawioną na desce rozdzielczej
czekoladę mleczną. A potem twarze pełne
wyrzutów tych wszystkich motywatorów dietetycznych (których jest dzisiaj na kopy), i ty
– ze swoim sumieniem zdruzgotanym jak
potłuczony porcelanowy słonik. I weź człowieku z tym żyj! Więc na nowo odradza się
we mnie chęć do zmiany, czuję napływającą
energię, już pakuję torbę na siłownie, już witam się w szatni z gąską, w głowie szumi mi
sir Elton i „Circle of Life” z „Króla lwa” i...
znowu „cały ten misterny plan…”. Ale nie
poddaję się, jutro zakaszę rękawy, zawalczę na nowo.
Tołstoj napisał: „Pisać należy wtedy, gdy
przy każdym zanurzeniu pióra w kałamarzu
zostaje w nim kawałek ciała”. Mam nadzieje,
że po tych słowach mogę już wrócić do rozmiaru „M”.
ENGLISH

HOW MY CUNNING PLANS GO
BY THE BOARD
I am aware that this issue has been analysed
by the greatest minds in the field of psychology
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and psychiatry, but have you ever wondered
what happens to our resolutions? Why is it
easier nowadays to give up on our goals? Does
it result from air pollution? Too much gluten
in our diet?

Or perhaps this has been our nature for
centuries? Or it works like ‘a snowball’
or ‘an electric fence’, which makes us
get off our knees every time? I really admire people who buy gym membership
cards valid from 1 January and dart to
the gym until they get in the shape of
Adonis. I’ve also bought a gym membership card this year, nay, I also have tickets for the swimming pool, ice skating,
boxing and chess, for everything, but something always gets in my way to go there… There’s always something more interesting to do. When I pass by Pizza Hut,
I think that another, the thirtieth, ‘cheat
day’ this month won’t be a huge problem.
Tomorrow, I’ll rise (again) like a phoenix.
From the ashes. New day, new me – starting from tomorrow.
We all know how this resolution ends.
The consistency of my motivation is like
milk chocolate left on the dashboard,
melting on a July day. Later, you see reproachful faces of all those diet coaches
(a slew of them). And you’re left with your
conscience smashed like a broken porcelain elephant. And you must live with it!
So, I feel the drive to change something
again, I feel the energy, pack my gym bag,
I’m almost there in the locker room, I can
hear sir Elton singing ‘Circle of Life’ from
‘The Lion King’, and suddenly, my cunning plan goes by the board. But I don’t
give up, I’ll get myself together tomorrow
and try again.
As Tolstoy said, ‘One ought only to write when one leaves a piece of one’s own flesh in the inkpot, each time one dips one’s
pen.’ I hope that now, having written these
words, I can go back to the ‘M’ size.
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DOL A
KO M E N TATO R A
WŁAŚCIWIE ŻADEN ZE MNIE KOMENTATOR. SERIO. I NIE PISZĘ
TEGO PRZEZ FAŁSZYWĄ SKROMNOŚĆ. SKROMNOŚĆ ZALICZAM
DO CNÓT MOCNO PRZEREKLAMOWANYCH, W DODATKU
W DZISIEJSZYM ŚWIECIE KOMPLETNIE NIEPOTRZEBNYCH.
PISZĘ TO, BO WIEM, ŻE TAK JEST. TO NIE MÓJ ŻYWIOŁ.

cem. Do tego robota na pierwszej linii frontu, narażona
na strzały snajperów z kanapy. Strzelców takich, dla których największą rozkoszą jest wytykanie błędów. Niektórzy z nich sprawiają wręcz wrażenie zatrudnionych
w tym charakterze na umowę o pracę.
Tymczasem komentatorom dostaje się regularnie. Najczęściej od owych kanapowców, którzy nigdy
tego chleba nie zasmakowali. Stąd zapewne wiedzą,
że zrobiliby to lepiej. Płynniej przekazaliby większą,
jak mniemam, wiedzę. Byliby przy tym prawdziwymi
purystami językowymi. Byliby oczywiście rzetelni
i cholernie obiektywni. Naprawdę żałuję, że nie mają
takiej szansy.
ENGLISH

THE LIFE OF A COMMENTATOR
Actually, I’m no commentator. Honestly. And it’s not false
modesty. I think modesty is overrated and totally impractical
these days by the way. I’m writing it because I know it’s true. It’s
not my cup of tea.

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

W

iem to ja, wiedzą to też ci, którzy co roku dziwili się nominowaniu mojej osoby do bodaj
trzech kolejnych Telekamer w kategorii Komentator sportowy. Ja również się dziwiłem i bardzo nie
chciałem tam być. Tłumaczyłem sobie jednak, że chodzi
o komentowanie w szerszym pojęciu, bardziej o publicystykę niż o pojęcie stricte „meczowe”. Mimo że zdarza
mi się komentować od czasu do czasu, głównie hokej
i głównie z przypadku.
Komentator to stan umysłu. I, o ile zwykle takie sformułowanie stosuje się żartobliwie wobec blondynek,
o tyle tym razem jestem śmiertelnie poważny. Komentator żyje tym, co robi i dyscypliną, którą się zajmuje. Sypia z nią i dzięki niej szczytuje. To człowiek z pasją. A od
ludzi z pasją wara!
Możesz mieć na stanowisku komentatorskim wiele
stron notatek. Informacji, którymi zamierzasz się podzielić z widzami czy słuchaczami, mieć rozrysowane
składy i możliwości taktyczne. Kiedy jednak rozpoczyna się rywalizacja, musisz być gotowy, by reagować na
to, co dzieje się na boisku, lodowisku czy parkiecie.
A scenariusza nie przewidzisz. Możesz jedynie poddać
się emocjom, ale zachowując niebywałą wręcz koncentrację przez cały czas trwania zawodów. A to rzadko jest
szybkie „pół godzinki”. Myślicie, że to łatwe?
Nikt nie jest idealny. Komentatorzy popełniają błędy, ale to najtrudniejsza dziennikarska robota pod słoń-

I know it and it’s also clear to those who were surprised
at my nomination for three successive Telekamera
awards in the Sports commentator category. I was
surprised, too, and I really didn’t want to be there. But
I told myself that it’s more about commenting in general; it isn’t so much about a ‘match’ approach as journalism. Even though I sometimes happen to give a running commentary of hockey.
The sports commentator is a state of mind. Usually,
this phrase is jocosely used with regard to silly blondes,
but I’m deadly serious this time. The commentator is
totally absorbed with what he does and the discipline
he deals with. He sleeps with it, and it makes him climax. It’s a person who has a passion. And leave alone
passionate people!
You can have a lot of pages with notes on your post;
information you want to share with the spectators or
the audience; teams and tactics presented in pictures,
etc. But when the competition starts, you must be ready
to react to what happens on the pitch, the ice rink or
the floor. And you can’t predict it. You can only follow
your emotions, but you must stay focused throughout
the entire competition. And it’s rarely a ‘fast half an
hour.' Do you think it’s easy?
Nobody’s perfect. Commentators make mistakes,
but it’s the most difficult journalist’s job ever. You’re
at the front line, exposed to shots of snipers sitting
on the coach – those who delight in pointing out others’ mistakes. For some of them, this even seems to
be a full-time job.
Commentators take a licking on a regular basis. Usually, they’re judged by those ‘coaches’ who have never
tasted it themselves. That’s how they know they’d do it
better. They’d share their vast, as I suppose, knowledge
better. They’d also be true language purists. They’d be
reliable and dreadfully objective. I really regret they
don’t have a chance to prove their mettle.
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ZDJĘCIE: EDYTA BARTKIEWICZ
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RAFAŁ
RUTKOWSKI
Aktor, dyrektor artystyczny „Teatru Montownia”.
Specjalista od kultowych one-man show i standup Komedy. Zawsze uważał że jego fach jest
niepoważny, dlatego z wielkim szacunkiem odnosi
się do grabarzy i tych, którzy pilnujących gablot
w muzeach. Sam uchodzi raczej za lekkoducha,
o czym dobitnie przypominają mu wizyty w urzędzie
skarbowym. Słowem pisanym para się rzadko, ale za
to długodystansowo.

G

odzina dziewiąta rano. Dzwoni
telefon. Telewizja śniadaniowa.
- Dzień dobry, panie Rafale.
Krótkie pytanie. Ma pan kota?
- Dzień dobry. Nie mam.
- Bo mamy w sobotę świetny temat
o znanych ludziach i ich kotach. Pan
byłby idealny.
- Ale ja nie mam kota.
- A może kiedyś pan miał, albo ktoś
z rodziny?

- Niestety. Przykro mi.
- Czyli nie zechce pan wpaść do studia?
- Ale ja nie mam kota!
- Oj tam, pan potrafi rozmawiać
o wszystkim!
Zrozumiałem, że jestem w potrzasku,
a moja poranna asertywność była znikoma. Użyłem więc taniego fortelu.
- Halo, coś przerywa… chyba telefon mi
się rozładowuje!
I przełączyłem na tryb samolotowy.
Bezpowrotnie straciłem szansę na czterominutowy występ dla kilku milionów
telewidzów.
A mogłem wykazać się większym
refleksem.
- Dzień dobry, panie Rafale. Krótkie
pytanie. Ma pan kota?
- Dzień dobry. A o co chodzi…
- Bo mamy w sobotę świetny temat
o znanych ludziach i ich kotach. Pan
byłby idealny.
- W tę sobotę mówi pani… To chyba spora oglądalność jest?
- Tak. To nasz prime time. Milionowa
widownia. I wszyscy lubią koty!
- Oczywiście, że mam! Chętnie wpadnę.
- To cudownie. Kota koniecznie proszę
wziąć ze sobą.
W tym momencie zdałem sobie sprawę,
że tego nie przeskoczę.
- Chwileczkę… Powiedziała pani:
„kota”?

Z RO Z U M I A Ł E M , Ż E
J E S T E M W P O T R Z A S K U,
A M O JA P O R A N N A
A S E RT Y W N O Ś Ć B Y Ł A
Z N I KO M A . U Ż Y Ł E M W I Ę C
TA N I E G O F O RT E L U.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

- No tak.
- Oj, a ja usłyszałem: „jenota”!
- Pan ma jenota? To fantastycznie.
Widzowie oszaleją!
-Tak… to znaczy córka ma. Ale
nie w domu, tylko u rodziny…
w Niemczech… rzadko go widujemy…
i w zasadzie to ten jenot jest tej rodziny,
a my nie przepadamy za nimi… wie
pani, jak to jest z Niemcami… także…
przepraszam, ale mam na drugiej linii
ministerstwo… Do widzenia.
W ten sposób straciłem szansę na występ
w prime time. Ale przynajmniej nie musiałem tracić czasu na wypożyczenie kota.
Oczywiście na upartego mógłbym występ w „śniadaniówce” uratować.
- Oczywiście, że mam kota! Chętnie
wpadnę.
- To cudownie. Kota koniecznie proszę
wziąć ze sobą.
- Niestety, kot jest chory. Nie można go
teraz przewozić!
- Chory? To wspaniale. Wpadniemy do
pana z kamerą i zrobimy „setkę” o tym,
jak pan się opiekuje zwierzątkiem. To
będzie jeszcze ciekawsze!
- Ale to jakiś zaraźliwy wirus. Podobno
groźny dla ludzi. Musimy chodzić po
domu w gumiakach.
- Spokojnie, mamy doświadczenie.
Robiliśmy tydzień temu reportaż o chorobach tropikalnych. Mieliśmy gościa
z amebą! Wyszło bosko!
Teraz musiałbym nie tylko wypożyczać
kota, ale jeszcze ten kot musiałby być
chory. To już jest ponad moje zdolności
organizacyjne.
- Właśnie dostałem sms-a od córki, że
kot zdechł. Do widzenia.
A teraz, drogi czytelniku, czas na morał. Jeżeli masz kota, jenota lub amebę,
istnieje duże prawdopodobieństwo, że
wystąpisz dla milionowej widowni w telewizji śniadaniowej. Miej tylko naładowany telefon i cierpliwie czekaj!
ENGLISH

HOW TO APPEAR ON BREAKFAST
TELEVISION

Nine a.m. The phone rings. It’s breakfast television.
‘Hello, Rafał. I have a short question.
Do you have a cat?’
‘Hello. No, I don’t.’
‘We’re having a great show on Saturday
about famous people and their cats.
You’d be perfect.’
‘But I don’t have a cat.’
‘Perhaps you had a cat in the past or
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someone from your family has one?’
‘Not really. I’m sorry.’
‘So you wouldn’t like to come to the
studio?’
‘But I don’t have a cat!’
‘Never mind, you can talk about
everything!’
I realised I was trapped and my assertiveness in the morning was very poor.
So, I tried a cheap trick.
‘Hello, it’s breaking up… My phone is
running out of power!’
And I turned on the airplane mode.
I lost a chance for a four-minute performance before a few million viewers.
I could have had better reflexes.
‘Hello, Rafał. I have a short question.
Do you have a cat?’
‘Hello. Why do you ask?
‘We’re having a great show on Saturday
about famous people and their cats.
You’d be perfect.’
‘This Saturday… I guess the viewing
figures are quite high?’
‘Yes. It’s our prime time. Millions of
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viewers. And all of them like cats!’
‘Of course I do! I’ll be glad to come.’
‘That’s great. Please take your cat with
you.’
Then I realised that’s too much.
‘Wait a sec… Did you say “A cat”?’
‘Yes.’
‘Oh, and I understood “mangut”!’
‘Do you have a mangut? That’s fantastic. The audience will go crazy!’
‘Yes... I mean, my daughter has. But not
at home; our family living in Germany
have it… We don’t see it very often…
And, you know, to be honest, the mangut is theirs, and we don’t like them very
much… You know what Germans are
like… Well… I’m sorry, but I have another call, from the ministry… Goodbye.’
That’s how I lost my chance to appear in
the prime time. But at least I didn’t have
to lose time on borrowing a cat.
If I’d wanted to, I could have saved the
performance on breakfast television.
‘Of course I have a cat! I’ll be glad to come.’
‘That’s great. Please take your cat with you.’

‘Unfortunately, my cat is ill. I can’t
transport it right now!’
‘Ill? That’s great. We’ll visit you at home
and make short footage about how you
take care of your pet. It’ll be even more
interesting!’
‘But it’s a kind of contagious virus.
Supposedly dangerous to people. We
need to wear galoshes at home.’
‘Don’t worry, we’re experienced. Last
week, we did a story about tropical diseases. We had a guy with ameba! It was
awesome!’
Now, I’d not only have to borrow a cat,
but also the cat would have to be ill.
That was beyond my organisational
skills.
‘I’ve just got a text from my daughter
that our cat died. Goodbye.’
And now, Dear Readers, it’s time for
a moral: If you have a cat, a mangut or
an ameba, it’s very likely that you’ll
appear on breakfast television before
millions of viewers. Keep your phone
charged and be patient!

REKLAMA
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MINI
BAKŁAŻANY,

C Z YLI GRUZ JA
NA TALERZU
GRUZIŃSKĄ SZTUKĘ KULINARNĄ DARZĘ WIELKIM
SENTYMENTEM, DLATEGO DANIA Z TEGO KRAJU SĄ
OBOWIĄZKOWYM PUNKTEM W MOJEJ TYGODNIOWEJ
DIECIE. CO TO ZA DIETA? – KTOŚ ZAPYTA. NIE SĄ
TO Z PEWNOŚCIĄ POTRAWY FIT, ALE NIE O TO
CHODZI. PO PROSTU LUBIĘ TRADYCYJNE DANIA
Z CAŁEGO ŚWIATA, W WERSJACH DOSTOSOWANYCH
DO NASZYCH WARUNKÓW. DZISIAJ PROPONUJĘ
WAM JAKŻE CENIONE W GRUZJI BAKŁAŻANY.
ZDJĘCIA Aleksander Domański
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ALEKSANDER
DOMAŃSKI
Połowę czasu spędza przed komputerem
w redakcji Anywhere, a drugą gotując w swojej kuchni
i pakując do słoików wszystko, co nadaje się do
jedzenia. Znajomi mówią, że jego dewiza życiowa
mogłaby brzmieć: „Aby dobrze żyć, trzeba dobrze
zjeść i wypić”. Żyje, aby jeść. Nie na odwrót.

W

chodzę do sklepu i ku mojej radości
widzę mini bakłażany. Nie za często
spotykamy to warzywo na półkach
warzywniaków. Kuchnia gruzińska opiera
się przede wszystkim na spotkaniach z przyjaciółmi i sprawianiu im kulinarnych przyjemności, a bazą są w niej właśnie pasty z bakłażanów. Tradycyjne dania z tego regionu
pozostają niezmienione przez setki lat, głównie ze względu na smak potraw, który broni
się sam. Sery, pasty, placki drożdżowe i pierożki to kwintesencja ich kuchni. Te małe
bakłażany, kupione dzisiaj, szkoda byłoby zużyć na pastę, postanowiłem więc je nafaszerować. Mała przekąska czy pożywny obiad?
To w gruncie rzeczy zależy od Was. Do dzieła!
Przygotujemy dziś dwa rodzaje faszerowanych bakłażanów. Jedne z kuskusem,

KUCH N I A GRUZ I Ń SK A OPI ER A
SI Ę PR Z EDE WSZ YSTK I M NA
SPO TK A N I ACH Z PR Z YJACIÓ Ł M I
I SPR AW I A N I U I M KU LI NA R N YCH
PR Z YJ E M NO Ś CI...
miętą, mozzarellą i pomidorkami cherry.
Drugi przepis będzie zaś bardzo klasyczny.
Będzie to badridżani z serem kozim i orzechami, posypane pestkami granatu. Zaczniemy od umycia bakłażanów, przekrojenia ich na pół, posolenia i odstawienia na
dłuższą chwilę, by pozbyły się goryczki. Następnie skrapiamy oliwą i pieczemy w 200
stopniach przez około 25 minut, aż staną
się miękkie. Kuskus zalewamy wcześniej
przygotowanym bulionem i czekamy, aż
napęcznieje. Pomidorki kroimy w drobną
kostkę, to samo robimy z mozzarellą. Listki
mięty rwiemy na mniejsze części. Mieszamy ze sobą wszystkie składniki. Pierwszy
farsz już jest gotowy. Drugi będzie jeszcze
prostszy od pierwszego, ale wiadomo, że
prostota w kuchni to rzecz najważniejsza.
Zaczynamy od posiekania orzechów włoskich, które następnie dodajemy do koziego sera wraz z ząbkiem czosnku. Wszystko
blendujemy przez krótką chwilę. Pasta jest
prawie gotowa, wystarczy dodać posiekaną
kolendrę, doprawić do smaku sokiem z cy

M I N I B A K Ł A Ż A N Y, . . .

SKŁADNIKI

20 szt. małych bakłażanów
100 g kaszy kuskus
10 pomidorków cherry
doniczka mięty

1 opakowanie małej mozzarelli
200 g serka koziego
200 g orzechów
1 cytryna

1 doniczka kolendry
1 ząbek czosnku
pestki granatu do dekoracji

tryny, solą, pieprzem i wszystko delikatnie wymieszać. Bakłażany faszerujemy na
około 10 minut przed wyciągnięciem z piekarnika. Samo danie w obydwu wariantach równie dobrze smakuje podawane na
zimno. Smacznego!
ENGLISH

MINI EGGPLANTS, OR GEORGIA ON
YOUR PLATE
I’m very fond of Georgian cuisine, and Georgian
dishes are a must in my weekly diet. You may
ask, ‘What kind of diet is it?’ Not a fit one, that’s
for sure, but that’s not the point. I simply like
traditional dishes from different parts of the
world, in versions adapted to our conditions.
Today, I’d like to give you a recipe for eggplants,
highly appreciated in Georgia.

I enter a shop and to my delight, I see mini
eggplants. This vegetable can rarely be found
at a local greengrocer’s. Georgian cuisine is
primarily about meeting friends and eating
together, and eggplant spreads are one of its
basic dishes. Traditional Georgian dishes haven’t changed for hundreds of years, mainly
because of their taste, which is impeccable.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Cheeses, spreads, yeast cakes and dumplings
are the essence of their cuisine. It’d be a pity
to use these mini eggplants that I bought
today to make spread, so I decided to stuff
them. A small snack or a nourishing lunch?
It’s entirely up to you. Let’s get down to work!
Today, we’re going to prepare two types
of stuffed eggplants – one stuffed with couscous, mint, mozzarella and cherry tomatoes and the other with traditional stuffing.
It’ll be Badrijani stuffed with goat cheese
and walnuts, sprinkled with pomegranate
seeds. First, wash the eggplants, cut them in
halves, salt, and put them aside to eliminate
bitterness. Then, add some olive oil and roast
them in 200 degrees for about 25 minutes
until soft. Pour previously prepared bouillon
over couscous and wait for it to swell. Chop
the tomatoes and the mozzarella. Tear the
mint leaves. Mix all the ingredients. The first
stuffing is ready. The other one will be even
simpler, but we all know that simplicity is
the key to success when it comes to cooking.
Chop the walnuts and add them to the goat
cheese. Add the garlic. Blend the ingredients
for a short while. The stuffing is almost done,
the last thing to do is to chop the coriander,
add some lemon juice, salt and pepper, and
mix it all together. Stuff the eggplants about
10 minutes before taking them out of the
oven. Both variants of the dish taste delicious
also when served cold. Bon Appétit!
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JAK
KROMKA
CHLEBA
NIE TO JEST NAJWAŻNIEJSZE, CO POSIADASZ. I NIE TO NAWET,
JAKĄ MĄDROŚĆ ZDOBĘDZIESZ. WŁAŚCIWIE LICZY SIĘ TYLKO,
ILE ZROBISZ DLA INNYCH. CZYM SIĘ UMIESZ PODZIELIĆ.
TEKST Grzegorz Kapla

Ż

ZDJĘCIA Edyta Bartkiewicz

ydzi mieszkali po jednej stronie ulicy,
a katolicy po drugiej. I jakoś tak się ułożyło, że kościół był bardziej po żydowskiej stronie, a karczma po polskiej. Ale nie
szkodzi, bo to nie była ulica, która dzieli, ale
taka, która łączy. Ludzie ze sobą żyli dobrze.
Kościół wielki, większy niż w Broku. Ufundował go hrabia Zamoyski, ale każda rodzina
z parafii ofiarowała pracę. Mężczyźni nosili
cegły po drabinach. Dorośli dziesięć cegieł
i więcej. A chłopcy to po pięć. Za kościołem
olbrzymi cmentarz. Dwadzieścia cztery wioski należały do parafii. A Żydzi swój cmentarz
mieli w Stoczku. Mówili, że tam leży ich cadyk i tam chcieli być chowani. W 1940 roku
w Stoczku Niemcy urządzili getto. Żydzi z Sadownego uciekli do lasu.
Ilu przeżyło, nie wiadomo. Od wojny nie
wracali. Przetrwały tylko opowieści. Ale po
1968 roku już nawet opowieści nie było zbyt
wiele. Ludzie nie wiedzieli, co wolno wiedzieć, a o czym trzeba milczeć.
Jakoś w 1992 przyjechała do Sadownego
pewna starsza pani. Nic nie zapomniała po
polsku. Weszła po schodach. Dzień dobry,
dzień dobry. Wie pani, ja poznaję te schody. Przyjechałam z mężem do Polski, żeby
odwiedzić stare miejsca. Wypożyczyliśmy
samochód i przyjechaliśmy. Bo ja tu mieszkałam, naprzeciwko. Tu się bawiłam na tych
schodach… Z Marysią, na tych schodach gadałyśmy. A… to pani jest wnuczką? A co z Ma-

rysią? Nie przeżyła wojny?! No nie przeżyła. Za
chleb, co dziadek dawał go Żydom, zamęczyli
ją Niemcy. I ją, i męża. I syna. Jemu to w plecy
strzelili. Nie, nie tutaj, tam bliżej szkoły, żeby
cała wieś widziała, że za chleb dla Żydów jest
kara śmierci… Nie wiedziała pani? No skąd
mogła pani wiedzieć…
No i wtedy odwróciła się i poszła. Nie
wiem… Może jej się zrobiło przykro? Może
wstyd? Może nie wiedziała, co powiedzieć.
Nie, nie wróciła już. Ale jakoś wkrótce potem
babcia, dziadek i ich syn, co go też wówczas
zabili dostali medal Sprawiedliwych Wśród
Narodów Świata.
Sadowne nie miało szczęścia. We wrześniu 1939 roku front przetoczył się główną
ulicą. Drewniane domy płonęły, jakby były
zrobione z papieru. Ale te murowane mogły
ocaleć. Kościół, no i sklep Lubkiewiczów.
Ludzie naznosili tam swoich najcenniejszych rzeczy, co kto chciał zachować. Budynek stał od dziesięciu lat przecież. Kiedy
Niemcy szli, to ludzie się tu zamknęli. I może
by dom ocalał, ale w podwórzu, w stodole
ukrywało się dwóch żołnierzy. I kiedy Niemcy podpalili stodołę, to oni mundury zrzucili
i zaczęli uciekać. Ktoś im otworzył drzwi.
Niemcy to zobaczyli. Żołnierzy zabili, potem
ludziom kazali wyjść i podpalili dom. Ludzie
wybiegli, mury zostały. Wszystko w środku
się wypaliło. Dlatego tych zdjęć dziadków
nie ma. Tylko kilka ocalało.
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Grażyna Olton układa na stole kilka fotografii, jakie
ocalało z czasów wojny. Na jednym z nich Maria Lubkiewicz z wielkim rowerem. Na innych portrety. Był gdzieś
jeszcze portret Stefana, chłopak miał dwadzieścia pięć
lat, kiedy to się stało… Bo to wszystko nie było tutaj, tutaj zostały jedynie mury. Wyprowadzili się do starego
domu, koło piekarni. Tam mieszkali całą wojnę. Pani
Grażyna przez długie lata nie znała rodzinnej opowieści.
Czasami mama powiedziała kilka słów. Pierwsze wspomnienia są o tym, że co roku zimą, 13 stycznia, mama
wychodzi. Zawsze sama szła.
- Pamiętam, kiedyś tata zerwał się z łóżka, bo był wielki
mróz. Obudził nas i pyta „gdzie jest mama”? A za chwilę
ona wchodzi. Było w pół do jedenastej w nocy. Zawsze na
to miejsce sama szła. No i potem nam mówiła. Najpierw po
kilka słów. A potem już wszystko.
Sadowne jest blisko Treblinki. I blisko Stoczka. Nie
było gazet, ale przecież ludzie wiedzieli, że Niemcy będą
zabijać Żydów. Połowa wsi, ta po przeciwnej stronie drogi do kościoła, została. A połowa wyprowadziła się do
lasu. Ludzie zbudowali ziemianki. Wejścia były zamaskowane gałęziami. Tam próbowali przesiedzieć wojnę.
- Polacy wiedzieli?
- Oczywiście, że wiedzieli – opowiada pani Grażyna. Przecież to sąsiedzi byli. Nie przetrzymaliby bez pomocy.
Wiedzieli, że za pomoc Żydom jest kara śmierci, ale nikt
nie wydał. Zwracali uwagę, żeby do wsi nie chodzili jedną
drogą, żeby nie było śladów. I żeby się nie załatwiali koło
wejść do ziemianek. Tata nam opowiadał, w lesie mieszkał
jego kolega. Na śniegu to bardzo było widać ślady, jak się
człowiek załatwia.
- Po co ludzie tam chodzili?
- Przecież Żydzi nie przetrwaliby bez pomocy. Pomoc
mojego dziadka nie była jednorazowa, jak to czasami piszą. Nie chodziło o bochenek chleba. Mój tata wtedy pracował w piekarni. Przychodził do pracy przed świtem. Zobaczył, że dziadek pakuje jedzenie do worków. I zobaczył,
że się dziadek przestraszył, że on to widzi. Stanął jak wryty. Wiadomo, że takich rzeczy nikt nie mógł wiedzieć. Tata
udał, że nic nie zrozumiał. Poszedł dalej.
Tata pani Grażyny spotykał się z Ireną, córką Lubkiewiczów. Wkrótce po tragedii, jaka ich spotkała, miał
się z Ireną ożenić.
Niemcy w szkole byli prawdopodobnie po to, żeby
schwytać zbiegów z transportów. Gdyby komuś z warszawskiego getta udało się uciec z pociągu do Treblinki.
Sadowne jest od obozu szesnaście kilometrów. A przez

W IEDZIELI, ŻE ZA
POMOC Ż Y DOM
JEST K AR A
Ś M I E RC I , A L E
N I K T N I E W Y DA Ł .

las jeszcze bliżej. Szkoła jest zaledwie trzysta metrów od
starego domu. Od piekarni. Bał się. Bo przecież jeżeli
tylu ludzie wie, to łatwo może się wydać. Pretekstem do
wykonywania kary śmierci na Polakach było rozporządzenie Hansa Franka z 15 października 1941 roku. Kara
śmierci dla Żyda, który opuści getto. Kara śmierci dla
Polaka, który zbiegowi udzieli schronienia. A potem już
kara śmierci za każdą pomoc.
- Mógł ktoś wydać, pójść do Niemców i powiedzieć, że
tam są Żydzi. Mógł zaprowadzić. Ale nie. Dużo im Polacy
pomagali, dawali im żywność. To nie było przecież tak,
że piekarnia cały czas pracuje. Mama opowiadała, że na
wypiek dostawali od Niemców zezwolenie. Chleb był na
kartki, mąka była reglamentowana. To nie było tak, że
dziadek mógł dla Żydów ten chleb bezkarnie schować.
Niemcy wszystko mieli policzone. Stefan mielił zboże
w młynku do kawy. Nawet mój tata mówił mu, żeby to zostawił, bo to przecież się nie da. A on siedział na stołeczku
i potrafił przez cały dzień ćwiartkę zboża zemleć. Taki był
cierpliwy. Tata go lubił. Za grę na akordeonie. Za te wyprawy na kawalerkę, konno jechali. No i za przyjaźń. Razem
pracowali w tej piekarni.
Do 13 stycznia 1943. Tego dnia niemiecki partol zatrzymał na drodze dwie żydowskie dziewczyny. Czepkiewiczównę i Enzelównę. Powiedziały, że chleb mają z piekarni od
Lubkiewiczów. Niemcy rozstrzelali je od razu, na ulicy.
Irena Lubkiewicz, mama pani Grażyny, tak opowiedziała o tym, co dalej: „Żandarmi nie czekając na wykopanie dołu dla zabitych Żydówek, wpadli do mieszkania
rodziców, jeden z nich był nazwiskiem Schultz, kolonista
niemiecki, prawdopodobnie z okolic Łodzi, bardzo wysoki, silny, dobrze zbudowany, lat miał wtedy trzydzieści
moim zdaniem. Podskoczył do mojej matki, krzycząc:
<<Co, dawaliście Żydom chleb!?>>. Uderzył moją matkę
silnie pięścią w twarz, tak że się zatoczyła przy ścianie
i momentalnie policzek miała siny, aż czarny. Podskoczył wtedy do mnie, kopnął mnie silnie w nogę twardym
wojskowym butem. Następnie pistoletem uderzył mnie
w plecy, w kręgosłup, tak silnie, że do dzisiaj mam w tym
miejscu stały ból. <<Powiedz, że twoja matka dawała
Żydom chleb!>>. Stał naprzeciwko mojej matki, którą
popychał do drzwi i krzyknął: <<Liczę do dziesięciu, jak
się nie przyznasz, to będę strzelał!>>. Wystawił pistolet na
moją matkę i zaczął liczyć. Ja tymczasem, chociaż mam
silny ból, jednak myślę <<jak stanę przed mamą, przecież
ta kula przebije i mnie i mamę>>. Nogi i ręce mi zdrętwiały
i uklękłam między matką, a zbrodniarzem hitlerowskim
Schultzem, przed pistoletem. Wtedy przestał Schultz liczyć, na rozkaz starszego oficera Karnej Ekspedycji. Ale
śledztwo trwało do godziny 22.00. W tym czasie strasznie
się znęcali nad moją rodziną. Brata bił i kopał bez żadnej
litości. Ojca bił pięścią po twarzy, aż zatoczył się na ścianę, również popychał i kopał. O godzinie 22.00 żandarmi
z Karnej Ekspedycji rozstrzelali wymęczonych i zbitych
moich rodziców i brata na podwórku, za ratowanie Żydów.
Mnie zostawili jako małoletnią, ale cóż z tego, kiedy odebrali mi chęć do życia”.
Czyli to pech był, że złapali te dziewczyny? – pytam.
- Tak, pech – kiwa głową pani Grażyna. – Młode dziewczyny, przestraszyły się i wygadały. Mama biegła wtedy do domu, żeby schować zeszyt z tajnych kompletów.
Usłyszała te buciory jak dudnią i schowała się za otwar-

JAK KROMKA CHLEBA
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tymi drzwiami. W domu nikogo nie było, to
była szósta wieczorem, ciemno już. Nawet
jej mamy nie było, wyszła kury zamknąć, jak
Niemiec wpadł do domu, to w pierwszym momencie mojej mamy nie zauważył.
- Po polsku mówili?
- Jeden mówił po polsku. Ale dziadek i babcia rozumieli. Uczyli się wtedy ludzie niemieckiego, żeby przeżyć.
- Wiedzieli, że ich zabiją?
- No nie. Myśleli, że podpalą, że spalą całe
obejście. Myśleli, że przetrwają… Dziadek
był torturowany na zewnątrz, mama tego nie
widziała. Ale widziała jak się znęcają nad bra-

tem i nad jej mamą. Ale dziadek był strasznie
bity. Miał całkiem podarte ubranie na sobie.
Chcieli, żeby się przyznali, że dawali ten
chleb. Ale oni się nie przyznawali. Wiedzieli, że kto się przyzna, nie przeżyje. Tata nie
mógł sobie darować, że Stefan nie uciekł.
Przecież to trwało tyle godzin. Mama też
się zastanawiała, dlaczego przeżyła. Był
taki moment, że Niemcy powiedzieli, że jak
nazbierają na łapówkę, to może im pomóc.
I wzięli te pieniądze. Ale nie pomogło. Chociaż mama myślała, że może dzięki temu jej
jednak nie zabili? Nie tylko pieniądze kazali zebrać, ale jeszcze i kazali im piec chleb.

ŹRÓDŁO: PRYWATNE ARCHIWUM GRAŻYNY OLLTON

... P OW I E D Z I A Ł S T E FA N OW I ,
Ż E C Z A S U C I E K AĆ . S T E FA N
O D M ÓW I Ł . P OW I E D Z I A Ł , Ż E
JA K O N U C I E K N I E , T O N A
P E W N O Z A B I JĄ RO D Z I C ÓW.
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Może i tak. Oni jeszcze im chleb. Mój tata i Stefan musieli to zrobić. Niemiec ich pilnował. W piekarni było
ciepło, a to był styczeń i Niemiec zasnął. I mój ojciec
wtedy powiedział Stefanowi, że czas uciekać. Stefan
odmówił. Powiedział, że jak on ucieknie, to na pewno zabiją rodziców. Tata go wypchnął już na dwór, ale
on zawrócił. I kiedy już zabili dziadka i babcię, znowu
mógł uciekać. Niemcy powiedzieli, żeby uciekał. Jakby
pobiegł do lasu, to by może żył. Bo tam ciemno, drzewa. Ale on zaczął biec w stronę wsi. Skakał przez płot
i wtedy Niemiec wystrzelił. Widocznie nie chciał zabić,
jak mu ktoś w oczy patrzył. Wolał w plecy.
Irena Kamińska z domu Lubkiewicz nie doczekała uznania swoich rodziców i brata za Sprawiedliwych
Wśród Narodów Świata. Zmarła w 1979 roku. Instytut
Yad Vashem uznał rodzinę Lubkiewiczów za Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata osiemnaście lat później.
Piekarnia działała po wojnie do czasu, kiedy nowa
władza nie nałożyła takich domiarów, że ojciec pani
Grażyny zamknął zakład, bo nie był w stanie sprostać
wymaganiom. Został oskarżony o sabotaż i trafił do
więzienia. Piekarnia została uspołeczniona. Uwolniony zatrudnił się tam jako pracownik.
Sklep wciąż jest w tym samym miejscu. Przetrwał
też budynek piekarni. Obecnie mieści się tam stolarnia
brata pani Grażyny. W Sadownem nie ma żadnej tablicy
upamiętniającej te wydarzenia. Leon Lubkiewicz, Maria Lubkiewicz i Stefan Lubkiewicz spoczywają w jednej
mogile. Trudno trafić. Cmentarz jest bardzo rozległy.
Po rozstrzelaniu Niemcy nie pozwalali na pogrzeb
przez dwa tygodnie. Ludzie mieli się nauczyć, że za

SK A K A Ł PR Z EZ PŁ O T
I W T E DY N I E M I E C
W YSTR ZELIŁ.
W IDOCZ N IE N IE CHCI A Ł
Z A B I Ć , JA K M U K T O Ś
W O C Z Y PAT R Z Y Ł .
WO L A Ł W P L E C Y.
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pomoc Żydom kara jest ostateczna. Osada
ziemianek opustoszała. Żydowscy sąsiedzi
uciekli. Do początku lat dziewięćdziesiątych nie było wiadomo, że ktoś przeżył.
ENGLISH

LIKE A SLICE OF BREAD
Your possessions are not important. Nor is your
knowledge. What matters is how much you do for
other people. What you can share.

Jews lived on one side of the street, Catholics on
the other one. And it happened that the church
was more on the Jewish side and the inn – on
the Polish one. It didn’t matter, however, because the street didn’t divide but brought them
together. People got on well with each other. The
church was huge, larger than the one in Brok. It
was funded by Count Zamoyski, but every family in the parish contributed their work. Men
carried bricks on ladders. Adults carried ten
bricks and more. Young boys – five. Behind the
church, there is an enormous cemetery. The
parish comprised twenty-four villages. Jews
had their cemetery in Stoczek. They said that
their Tzaddik was buried there, and they wanted to be buried there, too. In 1940, Germans

made a ghetto in Stoczek. Jews from Sadowne
ran away to the forest.
It’s unclear how many survived. They haven’t come back since the war. Only stories
remained. But even the stories vanished after 1968. People didn’t know what they were
allowed to know and what they should pass
over in silence.
About 1992, an old lady came to Sadowne.
She didn’t forget how to speak Polish. She went
upstairs. Good morning, good morning. You
know, I recognise these stairs. I came with my
husband to Poland to visit our old haunts. We
hired a car and came. I used to live here, in the
house opposite. I used to play here, on these
stairs… With Marysia, we would chat here.
And… You’re her granddaughter? What about
Marysia? Didn’t she survive the war? She
didn’t. Germans beat her to death for bread
my grandfather gave to Jews. They killed her
and her husband. And son. They shot him in
the back. Not here, there, near the school, so
that the whole village saw that giving bread to
Jews would be punished with death… Didn’t
you know? How could you know…
Then she turned away and left. I don’t
know… Maybe she was sad? Maybe she was
ashamed? Perhaps she didn’t know what else
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L U D Z I E M I E L I S I Ę N AU C Z YĆ , Ż E Z A
P O M O C Ż Y D O M K A R A J E S T O S TAT E C Z N A .
O S A DA Z I E M I A N E K O P U S T O S Z A Ł A .
Ż Y D OW S C Y S Ą S I E D Z I U C I E K L I .
to say. But she didn’t come back. Soon, my grandmother,
grandfather, and their son, who was killed then, too, were
awarded a medal of the Righteous Among the Nations.
Sadowne wasn’t a lucky place. In 1939, the front line ran
through the main street. Wooden houses were burnt to the
ground as if they were made of paper. But brick houses could
have survived. As well as the church and Lubkiewicz’s shop.
People brought their valuables there; possessions they wanted to save. The building had been there for ten years. When
Germans were marching through the village, people shut
themselves in. And perhaps the house would have survived
but for two soldiers hiding in the barn. When the Germans
put the barn on fire, the soldiers took off their uniforms and
started to run away. Someone let them in. The Germans saw
that. They killed the soldiers, made the villagers go out and
set the house on fire. People escaped, the walls remained. Everything inside was burnt down. That’s why she doesn’t have
pictures of her grandparents. Only a few.
Grażyna Olton puts on the table a few photographs from
the war she has left. In one of them, there is Maria Lubkiewicz
with a big bike. Others are portraits. There was a portrait of

Stefan somewhere there – the boy was twenty-five years old
when it happened… Because it wasn’t here, there are only
walls here. They moved into an old house, next to the bakery.
They lived there during the war. Grażyna Olton didn’t know
her family’s story for years. Her mother mentioned something from time to time. She remembers her mother going
out every winter, on 13 January. She always went alone.
‘I remember when once, my dad suddenly got up because
it was freezing. He woke us up and asked, “Where’s mum?”
And she came in after a short while. It was half past ten. She
always went out alone. And then she told us. A few words, at
first. Later, everything.’
Sadowne is close to Treblinka. And Stoczek. There were
no newspapers, but people knew that Germans were going to
kill Jews. Half of the village, those living on the opposite side
of the road to the church, stayed. And half of the town moved
to the woods. People built dugouts. Entrances were concealed with branches. They hoped to spend the war there.
‘Did Poles know?’
‘Of course, they knew,’ says Ms Olton. ‘They were neighbours. They wouldn’t have survived but for the help of Poles.
They knew that helping Jews was punished with death, but
they didn’t turn them in. They advised them against taking
one road to the village in order not to leave any traces. And
told them not to relieve themselves near the dugout entrances. Dad told us that his friend lived in the forest. The snow
showed when someone had relieved themselves.’
‘Why did people go there?’
‘Jews wouldn’t have survived without their help. My
grandfather didn’t help them once, as people sometimes
say. It wasn’t about a loaf of bread. My dad would work in the
bakery then. He came to work before dawn. He saw grandpa packing food to bags. And he saw that grandpa was afraid
that my dad saw him. He stood nailed to the ground. Nobody
could know such things. Dad pretended not to understand.
He went past him.’
Ms Olton’s dad was going out with Irena, Lubkiewicz’s
daughter. They were going to get married shortly after
the tragedy.
Germans probably came to the school to catch fugitives
from transports. People from Warsaw ghetto who managed
to escape from trains to Treblinka. Sadowne is sixteen kilometres from the camp. And the forest is even closer. The
school is only three hundred metres from the old house.
From the bakery. He was afraid. If so many people knew
about it, it could come out. Hans Frank’s Regulation of 15 October 1941 was an excuse for sentencing Poles to death penalty. A death penalty for a Jew who left the ghetto. A death
penalty for a Pole who gave them shelter. And then, a death
penalty for every help and support.
‘Someone could turn them in, go to Germans and tell
them that Jews were there. Someone could take Germans
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there. But no. Poles helped them a lot, gave
them food. The bakery didn’t work all the
time. My mum told me that they got baking
permissions from Germans. Bread and flour
were rationed out. My grandpa couldn’t simply hide that bread for Jews. Germans would
count everything. Stefan ground cereal
grains in a coffee mill. Even my dad told him
to drop it because it was no use. But he would
sit on a stool and was able to grind a quarter
kilogram of cereal per day. He was so patient.
Dad liked him. Because he played the accordion. Because they would ride horses together. And for friendship. They worked in the
bakery together.
Until 13 January 1943. That day, a German
patrol caught two Jewish girls on the road.
Czepkiewiczówna and Enzelówna. They said
that they got bread from Lubkiewicz’s bakery. The Germans executed them right away,
on the street.
Irena Lubkiewicz, Ms Olton’s mother, told
her that, ‘The policemen didn’t wait on digging
a hole for the dead Jewish girls. They rushed
into Lubkiewicz’s apartment, one of them was
called Schultz, a German colonist, probably
from around Łódź, very tall, strong, well-built,
about 30 years old. He lashed out at my mother
and shouted, “Did you give bread to Jews?” He
hit my mum on the face with his fist; she staggered, her cheek immediately went grey, or
even black. Then he lashed out at me, kicked
me on the leg with his hard boot. Then he hit
me on the back – on the spine – with his gun;
this spot still aches me from time to time. “Tell
me, you mother gave bread to Jews!” He was
standing in front of my mother, pushing her

towards the door and shouting, “I’m counting to ten, and if you don’t admit it, I’ll shoot
her!” He aimed at my mother and began to
count. And even though I was aching all over,
I thought, “If I get between them, the bullet
will go through us both.” My hands and legs
went numb, and I kneeled between my mother
and the gun of the ruthless German, Schultz.
Then, he stopped counting by order of a general officer of the Punitive Expedition. But the
investigation lasted until 10 p.m. They tortured my family; hit and kicked my brother
with no mercy. The German was hitting my
father on the face with his fist until he hit the
wall, pushed him and kicked him. At 10 p.m.,
the policemen from the Punitive Expedition
executed my parents and brother, exhausted and beaten, in the yard, for helping Jews.
They left me there as a minor, but so what?
They made me wanna die.’
‘Was it bad luck that they caught those
girls?’ I ask.
‘Yes, bad luck,’ Ms Olton nods. ‘Young
girls, they were scared and they told them everything. My mum was running to the house
to hide a notebook from a secret set. She heard
those boots and hid behind the open door. Nobody was home, it was 6 p.m., it was dark outside. Even her mum wasn’t there, she went out
to lock the hens. When the German rushed
into the house, he didn’t see my mum at first.’
‘Did they speak Polish?’
‘One of them did. But my grandparents
understood. They learned German those
days to survive.’
‘Did they know they would kill them?’
“Oh, no. They thought they would put the

house on fire. But they believed they would
survive… My grandfather was tortured outside, my mother didn’t see it. But she saw them
torturing her brother and her mum. My grandfather was severely beaten. His clothes were
torn. The Germans wanted them to admit that
they gave that bread to Jews. But they didn’t.
They knew that if they said that, they would be
killed. Dad couldn’t understand why Stefan
didn’t run away. It lasted so many hours. My
mum also wondered why she’d survived. At
some point, the Germans said that if they collect enough money to bribe them, she could
help them. And they took that money. But that
didn’t help. Even though my mum supposed
they didn’t kill her thanks to that money. Not
only did they take their money, but also ordered them to bake bread. They had to bake
bread for them. My dad and Stefan had to do it.
A German watched them. It was hot in the bakery, although it was in January, and the German fell asleep. My dad told Stefan that he had
to run away. But Stefan refused. He said that if
he ran away, the Germans would kill his parents. My dad pushed him outside, but he came
back. And when they killed my grandparents,
he could have run away again. The Germans
told him to do it. If he had run to the woods, he
could have survived. Thanks to the darkness
and trees. But he ran towards the village. He
jumped over a fence, and a German shot him.
He didn’t want to look him in the face and kill
him. He would rather shoot him in the back.
Irena Kamińska née Lubkiewicz didn’t live
long enough to see her parents and brother be
awarded with an honorific of the Righteous
Among the Nations. She died in 1979. The Yad
Vashem Institute awarded Lubkiewicz family
an honorific of the Righteous Among the Nations eighteen years later.
The bakery operated after the war until the
new government imposed new rations, and Ms
Olton’s father had to close it because he wasn’t
able to meet the requirements. He was accused
of sabotage and imprisoned. The bakery was
nationalised. When Ms Olton’s father was released from prison, he got a job there.
The shop is still at the same spot. The bakery building has survived, too. At present, it
houses Ms Olton’s brother carpenter’s workshop. There is no memorial board in Sadowne
that would commemorate those events. Leon
Lubkiewicz, Maria Lubkiewicz and Stefan Lubkiewicz were buried in one grave. It’s difficult to
find it. The cemetery is very large.
Germans didn’t allow their funeral to be arranged for two weeks after they were executed.
It was to be a lesson for other people that helping
Jews would be severely punished. The dougout
settlement became deserted. Jewish neighbours ran away. Until the beginning of the 90s,
it wasn’t clear whether anyone survived.
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CZYTANIE WEDŁUG
SARAMONOWICZA

„Młynarski. Rozmowy”, która składa się
z wywiadów, jakie przeprowadziła z ojcem
Agata Młynarska (oraz wywiadów innych
dziennikarzy), wspaniałej dokumentacji
zdjęciowo-ilustracyjnej i – a może przede
wszystkim! – ze wstępów napisanych
przez każde z dzieci, będących tekstami
tyleż skromnymi, co pełnymi dygoczącej
wprost emocji. Wspaniała książka.
A kolejna, „Młynarski. W Polskę idziemy” to po prostu pozycja obowiązkowa
na półce każdego polskiego inteligenta:
zawiera 175 tekstów Autora, z których
92 ukazują się w druku po raz pierwszy.
Mamy tu arcyznane utwory jak „Niedziela
na Głównym”, „Przyjdzie walec i wyrówna” czy tytułowe „W Polskę idziemy”, a także takie perełki jak „Wiersz na 50-lecie
Gustawa Holoubka” czy słynną z Internetu
„Winę Tuska”..

WOJCIECH MŁYNARSKI,
„MŁYNARSKI. ROZMOWY”,
„MŁYNARSKI. W POLSKĘ IDZIEMY”,
WYD. PRÓSZYŃSKI I S-KA,
WARSZAWA 2018.

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

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

Wojciech Młynarski to geniusz polskiego słowa – co do tego nie ma sporu. Ale
to także zupełnie niegenialny człowiek,
na przykład jako ojciec. Potężnie mnie
wzrusza wspaniała praca, którą wykonała jego trójka dzieci: Agata, Paulina i Jan
Emil, by opowiedzieć o genialnym twórcy, pomijając wszystkie bóle, jakie im zadał, a skupiając się na dobru, które im –
mniej lub bardziej świadomie – ofiarował.
To wszystko wyczytać można z książki
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

MŁYNARSKI – WELL‑KNOWN,
UNKNOWN

Wojciech Młynarski was a genius of Polish
language – that’s for sure. But at the same
time, he was also a lost cause, for example, as a father. I’m deeply moved by the
great amount of work carried out by his
children: Agata, Paulina and Jan Emil
to tell a story of an eminent artist, without mentioning how much he hurt them
and instead concentrating on the good
he – more or less intentionally – brought
them. That’s what you’ll find in the book
entitled ‘Młynarski. Rozmowy’, which
comprises interviews made by Agata
Młynarska (and other journalists) with
her father, excellent documentation,
including photos and illustrations, and
– or perhaps primarily – introductions
written by each of his children, which
are both modest and highly emotional.
A brilliant book.
Another one, ‘Młynarski. W Polskę idziemy’ is a must for every Polish intellectual: it contains 175 lyrics of the Author, 92
of which are published in print for the first
time. It includes extremely popular lyrics,
such as ‘Niedziela na Głównym’, ‘Przyjdzie
walec i wyrówna’ or eponymous ‘W Polskę
idziemy’, as well as gems like ‘Wiersz na
50-lecie Gustawa Holoubka’ and ‘Wina
Tuska’ that went viral.

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

MŁYNARSKI
– ZNANY,
NIEZNANY
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WYSTARTOWAŁO
BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE
Z RZESZOWA DO TEL AWIWU!
zdjęcia

12

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

marca 2018 wystartowało nowe,
bezpośrednie połączenie do Tel
Awiwu, obsługiwane przez Polskie Linie
Lotnicze LOT. Samolot typu Boeing 737800 wylądował w Jasionce w niedzielę
przed północą, aby w poniedziałek po 6
rano zabrać pasażerów w drogę powrotną do Tel Awiwu. Rzeszów jest szóstym
miastem w Polsce, z którego można już
latać bezpośrednio do stolicy Izraela na
pokładach samolotów PLL LOT. Najtańsze bilety na lot w obie strony można
kupić za mniej niż 350 złotych.
Pasażerowie pierwszego rejsu z Tel
Awiwu zostali przywitani w Rzeszowie tradycyjnym „salutem wodnym”
wykonanym przez Lotniskową Służbę
Ratowniczo-Gaśniczą. Zaprezentowany „salut wodny” otrzymał pierwszą
nagrodę w plebiscycie „Weekly New
Route Awards”, organizowanym przez

ogólnoświatowy portal AnnaAero –
GRATULACJE dla naszych strażaków. •

• IN ENGLISH

THE LAUNCH OF DIRECT FLIGHTS
FROM RZESZÓW TO TEL AVIV!
On 12 March 2018, new, direct flights to Tel
Aviv operated by Polish Airlines LOT were
launched. Boeing 737-800 landed in Jasionka on Sunday before midnight and took
passengers back to Tel Aviv on Monday,
after 6 am. Rzeszów is the sixth Polish city
offering direct flights with Polish Airlines
LOT to the capital of Israel. The cheapest
roundtrip tickets cost less than PLN 350.
The passengers of the first flight from Tel
Aviv were greeted in Rzeszów with a traditional water salute by the Airport Rescue
and Fire Fighting Services. The water salute
won the first prize in the ‘Weekly New
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Route Awards’ competition held by global
web portal AnnaAero – CONGRATULATIONS to our firefighters. •

For the best route launch Fire Truck Water Arch

WINNER

AWARDED TO:
For the perfectly executed Fire Truck Water Arch celebrating the launch
of LOT Polish Airlines’ new route between Rzeszow and Tel Aviv
Recognising great eye-catching contribution to new route marketing

Paul J. Hogan | Publisher, www.anna.aero

On this day | 11 March 2018
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PRZYSZŁOŚĆ
POLSKIEJ

BRANŻY
LOTNICZEJ
PO BREXICIE
PR Z YCHODY POZ A LOTNIC ZE OR A Z PR Z YSZ ŁOŚĆ POL SK ICH LOTNISK
REGION A LN YCH W OBLIC ZU BRE XITU – N A TEM AT T YCH Z AG A DNIEŃ
DYSKUTOWA LI EK SPERCI Z A PROSZENI N A II EDYC JĘ KONGRESU
BR A NŻOWEGO FLY&MORE . W Y DA R ZENIE ODBYŁO SIĘ 15 M A RC A W G2 A
A REN A W JA SIONCE KO ŁO R ZESZOWA .

tekst P O R T L O T N I C Z Y R Z E S ZÓ W - J A S I O N K A
zdjęcia G 2 A A R E N A

P

relegentami podczas tegorocznego
kongresu byli eksperci z branży
lotniczej, przedstawiciele biznesu oraz samorządowcy. Wśród zaproszonych gości
znaleźli się m.in. prezes PLL LOT, prezesi
polskich portów regionalnych, jak również przedstawiciele ambasady brytyjskiej.
Proces opuszczania struktur Unii
Europejskiej przez Wielką Brytanię
pociąga za sobą szereg konsekwencji
dla całej wspólnoty europejskiej, w tym
również dla jej branży lotniczej. Kwestia
ta ma szczególne znaczenie dla polskich
portów lotniczych, ponieważ Polacy
chętnie korzystają z połączeń pomiędzy
Polską a Zjednoczonym Królestwem – dla
lotnisk regionalnych często stanowią
one blisko połowę obsługiwanego ruchu
pasażerskiego. Eksperci zgodnie przyznali, że kluczowe znaczenie w tej kwestii
będzie miał przebieg i rezultat negocjacji
pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią – zwłaszcza w obszarze swobodnego
przepływu osób oraz swobody lotów.

Podczas kongresu poruszono również kwestię zwiększenia przychodów
pozalotniczych. Zaprezentowany został
innowacyjny system zbierania i analizy
danych przy pomocy monitorów klasy
Digital Signage oraz autorskich narzędzi przygotowanych przez firmę Samsung. Projekt realizowany jest przez
firmę Samsung we współpracy z firmą
Baltona. Nowatorski w skali kraju system wdrażany jest w Porcie Lotniczym
Rzeszów-Jasionka. •

• IN ENGLISH

THE FUTURE OF POLISH AVIATION
INDUSTRY AFTER BREXIT
NON-AERONAUTICAL REVENUES AND THE
FUTURE OF POLISH REGIONAL AIRPORTS IN
THE CONTEXT OF BREXIT – THESE ISSUES
WERE COVERED BY SPECIALISTS INVITED TO
THE 2ND EDITION OF THE FLY&MORE INDUSTRY
CONGRESS. THE EVENT WAS HELD IN G2A ARENA
IN JASIONKA NEAR RZESZÓW ON 15 MARCH.
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Speakers of this year’s congress included aviation specialists, representatives
of business, as well as representatives of
the local government. Among the congress participants, there were the CEO
of Polish Airlines LOT, CEOs of Polish
regional airports, as well as representatives of the British embassy.
The withdrawal of the United Kingdom from the European Union has a
number of consequences for the entire
European community, including its aviation industry. The issue is particularly
important for Polish airports as Poles
often travel to the UK – these f lights
constitute almost a half of regional
airports’ passenger traffic. Experts
agreed that the course and the effect
of negotiations between the EU and
the UK – especially in the field of free
movement of persons and freedoms of
the air would be of key importance.
Another issue covered during the
congress was the question of increasing
non-aeronautical revenues. An innovating system for data collection and
analysis using Digital Signage monitors
and original tools designed by Samsung
was presented. The project is carried
out by Samsung in cooperation with
Baltona. The system, which is innovative in Poland, is being implemented at
Rzeszów-Jasionka Airport. •
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CHASYDZI PRZYLECIELI

NA JASIONKĘ
tekst P O R T L O T N I C Z Y R Z E S ZÓ W - J A S I O N K A
zdjęcia M . KO Ł A C Z

CO

roku w okolicach marca chasydzi z całego
świata przylatują do Jasionki, aby odwiedzić znajdujący się w Leżajsku grób cadyka. Tysiące chasydów świętowało rocznicę śmierci cadyka
Elimelecha Weissbluma. W kalendarzu żydowskim
jorcajt przypada w dniu 21 miesiąca adar 5778
roku, 232 lata temu. W ciągu trzech dni na lotnisko
przyleciało ok 20 samolotów, na pokładach których
znajdowało się łącznie ponad 5000 pielgrzymów.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęciowej
z 8 marca 2018. •

• IN ENGLISH

HASIDS GATHERED IN JASIONKA
Every year, around March, Hasids from all over the
world gather in Jasionka on the grave of Tzaddik
in Leżajsk. Also this year, thousands of Hasids celebrated the anniversary of Tzaddik Elimelech Weissblum’s death. In the Jewish calendar, Yahrtzeit is
on the 21st day of the month of adar 5778, 232 years
ago. In three days, about 20 planes landed at the
airport with over 5000 pilgrims on board in total.
See the photo gallery from 8 March 2018. •
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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GALA – PODSUMOWANIE
ROKU 2017 NA LOTNISKU W JASIONCE
W CZWARTKOW Y WIECZÓR, 15 MARCA ODBYŁA SIĘ GALA PODSUMOWUJĄCA
KOLEJNY ROK PRACY PORTU LOTNICZEGO RZESZÓW-JASIONK A. WŚRÓD
ZAPROSZONYCH GOŚCI NIE ZABRAKŁO PRZEDSTAWICIELI PRZEWOŹNIKÓW
LOTNICZYCH, TOUROPERATORÓW, BIUR PODRÓŻY, FIRM SPEDYCYJNYCH
I LOGISTYCZNYCH, A TAKŻE FIRM I INSTYTUCJI WSPÓŁPRACUJĄCYCH
Z LOTNISKIEM.

tekst i zdjęcia

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

D

zięki zaangażowaniu naszych partnerów
tegoroczna uroczystość była wyjątkowym wydarzeniem. Serdecznie dziękujemy:
- firmie Linetech S.A. – partnerowi strategicznemu,
- firmie SAMSUNG – partnerowi technologicznemu,
oraz partnerom:
- firmie Baltona S.A.,
- firmie Signal Iduna Polska TU S.A.,
- firmie Waimea Holding S.A.,
- firmie Sobiesław Zasada Automotive
największego Autoryzowanego Dealera marki Mercedes-Benz,tegoroczna uroczystość
mogła być wyjątkowym wydarzeniem.
Podczas Gali zarząd portu lotniczego wyróżnił firmy, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju lotniska w 2017roku.
Za największy wzrost liczby obsłużonych
pasażerów w ruchu regularnym w roku 2017
wyróżniono Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.
Za największą sprzedaż biletów
lotniczych w roku 2017 z wylotem z Portu
Lotniczego Rzeszów-Jasionka wyróżniono
biuro podróży Why Not Travel.
Za największą liczbę odprawionych
pasażerów w ruchu czarterowym
w roku 2017 wyróżniono touroperatora
Coral Travel.

PORT LOTNICZY / AIRPORT

Za największą sprzedaż oferty wakacyjnej w roku 2017 z wylotem z Portu
Lotniczego Rzeszów-Jasionka nagrodę
otrzymało Centrum Usług Turystycznych.
Za konsekwentny rozwój centrum
obsługi technicznej Linetech S.A.
Za wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych generujących
wzrost przychodów pozalotniczych
wyróżniono firmę Baltona S.A.
Wszystkim laureatom i wyróżnionym
za ubiegłoroczną współpracę z lotniskiem jeszcze raz GRATULUJEMY !
Dodatkowo firma Samsung przyznała specjalne wyróżnienie – statuetkę
MECENAS INNOWACJI .
Zarządowi Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka za działania na rzecz
wdrażania innowacji oraz współpracę ze
startupami.•

• IN ENGLISH

GALA CEREMONY – A SUMMARY OF
2017 AT JASIONKA AIRPORT
ON THURSDAY EVENING, 15 MARCH, A GALA
CEREMONY CONCLUDING ANOTHER YEAR OF

RZESZÓWJASIONKA AIRPORT OPERATION
WAS HELD. THE GUESTS INCLUDED
REPRESENTATIVES OF AIR CARRIERS, TOUR
OPERATORS, TRAVEL AGENCIES, SHIPPING
AND LOGISTICS COMPANIES, AS WELL
AS COMPANIES AND INSTITUTIONS COOPERATING WITH THE AIRPORT.

Thanks to our partners, this year’s
ceremony was a special event. We would
like to express our thanks to:
- Linetech S . A . – our strategic partner,
- SAMSUNG – our technological partner,
and other partners:
- Baltona S.A.,
- Signal Iduna Polska TU S . A .,
- Waimea Holding S . A .,
- Sobiesław Zasada Automotive – the top
authorised dealer of Mercedes-Benz.
During the ceremony, the Management Board of the airport honoured
companies which greatly contributed to
the airport development in 2017.
Polish Airlines LOT S . A . was recognised for the greatest increase in the
number of passengers served in regular
traffic in 2017.
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Why Not Travel was recognised
for the greatest number of tickets for
f lights departing from Rzeszów-Jasionka Airport sold in 2017.
Tour operator Coral Travel was
recognised for the largest number of
passengers on charter f lights in 2017.
Centrum Usług Turystycznych was
recognised for the best sales of holiday
trips departing from Rzeszów-Jasionka
Airport in 2017.
Linetech S.A. – for consistent development of the technical support centre.
Baltona S.A. – for implementing
innovative technological solutions generating an increase in non-aeronautical
revenues.
CONGRATULATIONS to all the laureates and companies honoured for the
last year’s cooperation.
Moreover, Samsung conferred
a special honourable mention – THE
PATRON OF INNOVATIONS – on the
Management Board of Rzeszów-Jasionka Airport for its activities relating to
implementing innovations and co-operating with start-up companies. •

ROZKŁAD LOTÓW
PR Z Y LOT Y

O DLOT Y

AT E N Y | R YA N A I R

AT E N Y | R YA N A I R

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

--3---- (REJSY OD 16.05.2018)

16:55

/

PRZ YLOT

ARRIVAL

18:25

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

FR4899

738

--3---- (REJSY OD 16.05.2018)

18:50

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

PRZ YLOT

/

ARRIVAL

22:10

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

FR4900

738

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

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1------

6:30

10:15

/ ARRIVAL

FR8224

738

1------

10:40

12:30

FR8225

738

----5--

17:25

21:10

FR8224

738

----5--

21:35

23:25

FR8225

738

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

FR3724

738

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

FR863

738

PRZ YLOT

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

B U R G A S | R YA N A I R
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

--3----

7:25

/

PRZ YLOT

ARRIVAL

8:15

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

FR3723

738

--3----

8:40

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

PRZ YLOT

/ ARRIVAL

11:30

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

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

-2-4-6-

17:20

PRZ YLOT

/ ARRIVAL

21:35

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

FR862

738

-2-4-6-

22:00

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

PRZ YLOT

/ ARRIVAL

0:05

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

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

---4-6-

17:35

21:15

FR7622

738

---4-6-

21:40

23:25

FR7623

738

-2-----

17:55

21:35

FR7622

738

-2-----

22:00

23:45

FR7623

738

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

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

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-----6-

6:50

10:45

FR2660

738

-----6-

11:10

13:15

FR2661

738

-2-----

17:15

21:10

FR2660

738

-2-----

21:35

23:40

FR2661

738

/

K O R F U | R YA N A I R

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

ODLOT / DEPARTURE

------7

8:15

PRZ YLOT

/ ARRIVAL

9:15

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

FR8063

738

------7

9:40

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

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

12:40

FR8064

738

PRZ YLOT

ARRIVAL

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

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-----6-

17:40

21:15

FR3472

738

-2-4---

21:45

23:20

FR3473

738

-2-4---

17:45

21:20

FR3472

738

-----6-

21:55

23:30

FR3473

738

PRZ YLOT

/

ARRIVAL

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

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

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

------7

6:55

10:30

FR2134

738

------7

11:00

12:35

FR2135

738

--3----

7:05

10:40

FR2134

738

--3----

11:05

12:40

FR2135

738

-2-4-6-

11:45

15:20

FR2136

738

-2-4-6-

15:45

17:20

FR2137

738

1-3-5-7

18:00

21:35

FR2136

738

1-3-5-7

22:00

23:35

FR2137

738

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

PRZ YLOT

/

ARRIVAL

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

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

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

------7

6:25

10:10

FR3202

738

------7

10:40

12:30

FR3203

738

--3----

8:30

12:15

FR3202

738

--3----

12:40

14:30

FR3203

738

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

13:10

14:35

LH1619

CRJ9

PRZ YLOT

/ ARRIVAL

MONACHIUM | LUF THANSA

MONACHIUM | LUF THANSA
NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

11:10

12:35

LH1618

CRJ9

---4-6- (REJSY DO 03.05.2018)

17:30

18:55

LH1606

CRJ9

---4-6- (REJSY DO 03.05.2018)

19:30

20:55

LH1607

CRJ9

1------ (REJSY DO 07.05.2018)

17:55

19:20

LH1606

CRJ9

1------ (REJSY OD 07.05.2018)

19:55

21:20

LH1607

CRJ9

------7 (REJSY DO 06.05.2018)

18:00

19:25

LH1606

CRJ9

------7 (REJSY DO 06.05.2018)

20:00

21:25

LH1607

CRJ9

/

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS
1234567 (BR AK REJSÓW 01.04.2018
01.05.2018)

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT

/ ARRIVAL

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS
1234567 (BR AK REJSÓW
01.04.2018, 01.05.2018)

NEWARK | PLL LOT

NEWARK | PLL LOT
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

------7 (REJSY OD 29.04.2018)

19:25

PRZ YLOT

/ ARRIVAL

10:10

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

LO018

B787-8

1------ (REJSY OD 30.04.2018)

14:10

17:40

LO017

B787-8

PRZ YLOT

ARRIVAL

TEL AWIW | PLL LOT

TEL AWIW | PLL LOT
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

------7

21:15

PRZ YLOT

/ ARRIVAL

0:05

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

LO170

B737-800

1------

5:50

10:25

LO169

B737-800

WARSZ AWA / WARSAW | PLL LOT

WARSZ AWA / WARSAW | PLL LOT

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1234567 (BR AK REJSU 05.04.2018)

7:30

8:25

LO3805

DH4/E170/E175

123456-

5:50

6:45

LO3804

E170/E175/E195

12-4567 (BR AK REJSU 01.04.2018)

10:35

11:30

LO3809

DH4/E170/E175

1234567 (BR AK REJSU 05.04.2018)

8:55

9:50

LO3806

DH4/E170/E175

1234567

13:30

14:25

LO3801

E195/B737-400/ B737-800

12-4567 (BR AK REJSU 01.04.2018)

12:05

12:55

LO3810

DH4/E170/E175

----5-7

16:15

17:10

LO3807

DH4/E170/E175

1234567

14:55

15:45

LO3802

E195/ B737-400/B737-800

PRZ YLOT

/

ARRIVAL

1------ (REJS 16.04.2018)

16:20

17:15

LO3807

E170

1------ (REJS 16.04.2018)

17:45

18:35

LO3808

E170

1234-6- (BR AK REJSU 16.04.2018)

16:25

17:20

LO3807

DH4/E170/ E175

1234567 (BR AK REJSU 16.04.2018)

17:50

18:40

LO3808

DH4/E170/E175

12345-7

22:40

23:35

LO3803

E170/E175/E195

INFORMAC JE Z AWARTE W T YM ROZKŁ ADZIE PR ZEDSTAWIA JĄ STAN NA 15.03.2018 R. GODZINY PR Z YLOTÓW I ODLOTÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE. PROSIMY O SPR AWDZENIE PR ZED PL ANOWANĄ
PODRÓŻ Ą AK TUALNYCH INFORMAC JI U PR ZEDSTAWICIELI LINII LOTNICZ YCH W CELU POT WIERDZENIA AK TUALNOŚCI GODZIN LOTÓW .
Information included in the schedule presents data from 15.03.2018 Time of arrivals and depar ture may be changed. Before the flight, please contact a representative of
the airlines to confirm current time of flights.

ztm.rzeszow.pl

ztm.rzeszow.pl

Wypożyczalnie samochodów / Rent-a-car

