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ANDRZEJ
SARAMONOWICZ

GRZEGORZ
KAPLA

RAFAŁ
BRYNDAL

WOJTEK
KALARUS

JERZY
SCHEJBAL

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

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.

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

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 A satirist, lyricist, jo-

ENGLISH A theatre, film
and TV actor. A director

ENGLISH A director, screen-

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

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).

ENGLISH He lives by writing.

MICHAŁ
FIGURSKI

JAKUB
MILSZEWSKI

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

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.

Kobieta-dynamit. Dziennikarka i prezenterka telewizyjna, trener autoprezentacji
i rozwoju osobistego.
Aktywnie działa na rzecz
kobiet w biznesie.

ENGLISH A non-stop talker

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.

ENGLISH A dynamite wom-

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

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.

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

PAULINA
SMASZCZKURZAJEWSKA

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

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

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

WOJCIECH
ZAWIOŁA

JAKUB
FIREWICZ

MAGDALENA
JUSZCZYK

TOMASZ
SOBIERAJSKI

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.

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

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.

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

ENGLISH Has been working
in TVN24 since 2012. She

ENGLISH He’s a reporter

ENGLISH an actor of a ‘still’

ENGLISH A journalist,

ENGLISH A sociologist

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

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.

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.”

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.

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.

SYLWIA
GUTOWSKA

ALEKSANDRA
BUDKA

EDYTA
BARTKIEWICZ

TOMASZ
SAGAN

CEZARY
ŁAZAREWICZ

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
i lifestyle’u. Choć pochodzi ze Szczecina, a pracuje
w Warszawie, to w myślach
nieustannie zwiedza cały
świat. Lista jej marzeń to
głównie podróże.

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

Lat 52, pochodzi z Darłowa. Pracował m.in. w Gazecie Wyborczej, Polityce,
Przekroju. Od dwóch lat
bezrobotny. Zajmuje się
pisaniem reportaży.

ENGLISH Her dream was to

ENGLISH She is a pho-

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.

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

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

ENGLISH Aged 52,

comes from Darłowo. He
has worked for, among
others, Gazeta Wyborcza, Polityka, Przekrój.
Currently unemployed
for two years. He writes
reportage.
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PO
KOCHAĆ
WIR
SK ĄD TEN WIR? Z NUDY, NIEZROZUMIENIA, ZANIEDBANIA?
LESKI NA SWOIM NAJNOWSZYM ALBUMIE ZADAJE PYTANIE
O DRUGĄ STRONĘ MIŁOŚCI. I OPOWIADA O NIEJ, WYKORZYSTUJĄC MOŻE SWOJE, MOŻE ZASŁYSZANE, A MOŻE WYMYŚLONE HISTORIE. NIE JEST WAŻNE, DO KOGO NALEŻĄ. WAŻNE, ŻE
SĄ UNIWERSALNE. LESKI UWALNIA MYŚLI, A JA MYŚLĘ O TYM,
CZY KIEDYKOLWIEK UWOLNIĘ SIĘ OD TEJ PŁYTY.
TEKST Aleksandra Budka

ZDJĘCIA Bartosz Wieczorek

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY
NA ANYWHERE.PL

N AT U R A L N E P O Ł Ą C Z E N I E
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POKOCHAĆ WIR

Nową płytę poświęciłeś drugiej stronie miłości.
I choć użyłeś symboliki kasety magnetofonowej, ja
pomyślałam o tęczy. Nie wiadomo przecież, czy po
jej drugiej stronie jest równie kolorowo i może tak
jest też z miłością?

W sensie, że jest tam gar ze złotem?
A może jest szarość?

Myślę, że strona B jest sprawą bardzo indywidualną.
Nie napisałem na tej płycie o jednej jej wersji. Chciałem
powiedzieć kilka słów o tym, co następuje po okresie
demo, który przecież nie stanowi kompletnego obrazu tego najważniejszego w życiu człowieka uczucia. Wydaje mi się, że miłość jest nie tylko efektem
pierwszych splotów chemicznych, ale również tego, co
dzieje się później w zwykłym życiu…
W takim razie czym różni się miłość ze „Splotu”, czyli
debiutanckiej płyty od tej miłości?

„Splot” był płytą marzyciela, który właśnie rozstał
się z korporacyjną rzeczywistością. Zarabiałem na
rachunki, ale czułem, że moje miejsce jest gdzie indziej. Kiedy uciekłem z szablonu, czułem się fantastycznie, wszystko było kolorowe. Wydawało mi się,
że ten stan się nie zmieni. Okazuje się jednak, że
pogoń za króliczkiem jest czasem bardziej różowa
niż on sam. Dziś, kiedy poznałem również stronę B
tej decyzji, jestem bardziej racjonalny. Może dlatego
również płyta jest opowieścią o racjonalnej stronie
miłości i zwykłym życiu, takim z kolejką na poczcie
i rachunkami.
Kolejka na poczcie nie może być romantyczna?

Podobno wystarczy wyobraźnia, żeby przeżyć podróż
życia z pokoju do kuchni. Wszystko kiełkuje z głowy!
Możemy też patrzeć na świat przez szare okulary pijąc drinka na Malediwach. Warto dlatego czasem mówić o sprawach, o których często się milczy…

będę aktorem. Nie wiem skąd się to wzięło, ale jestem
chyba na to trochę zbyt wstydliwy. Pewnie dlatego
zasłaniam się gitarą. Może z tych samych powodów
nie mógłbym być tylko wokalistą. Najlepiej czuję
się, kiedy mogę łączyć ze sobą gitarę, śpiewanie i pisanie piosenek.
Pamiętam koncert w radiowej Trójce, kiedy
stałeś na scenie bez gitary i trochę szukałeś dla
siebie miejsca.

Nigdy nie widziałem się w roli wokalisty zespołu. Od
zawsze interesowało mnie pisanie własnych rzeczy.
Oczywiście, przeszedłem etap, kiedy próbowałem grać
cudze numery, nie doszło jednak do takiej sytuacji,
żeby koncertować z takim repertuarem. Opowiadanie
historii i szukanie własnych środków wypowiedzi daje
mi największą satysfakcję.
Do tego nie trzeba być tekściarzem, można być
poetą lub pisarzem. Myślałeś o tym?

Przeszło mi to przez myśl… Pisanie tekstów piosenek
jest najkrótszą z możliwych form i chyba przez to też
najtrudniejszą, bo musisz w trzy- lub czterominutowym
utworze opowiedzieć konkretną, zwartą historię, i jeszcze zgrać to z beatem. Co do pisarstwa… Opowiadanie
historii, czasem prawdziwych, czasem zmyślonych, ale
przede wszystkim budowanie świata, który ogranicza
jedynie twoja wyobraźnia, musi być niesamowicie ciekawą sprawą! Kto wie, może kiedyś pokuszę się o to,
żeby zostać pisarzem? (śmiech) Póki co postanowiłem
jednak skoncentrować się na tworzeniu tekstów piosenek. Bardzo lubię muzykę, i co najważniejsze, to w końcu dzięki niej złapałem za pióro. Ciężko byłoby mi się
z tą formą rozstać.
Jakim byłeś nastolatkiem?

Grzecznym! Zawsze pamiętamy najlepsze wersje
siebie! (śmiech)

Zadałeś sobie pytanie, co poszło nie tak z tą miłością? Bo przecież wszyscy chcemy tylko miłości.

Ale wiem także, że okres nastoletni wspominamy
z pewną żenadą. Masz podobne wrażenie?

Mówimy, że chcemy małych rzeczy, a w zastraszającym tempie obrastamy w materię, która ciąży nam
boleśnie z każdej strony. Chciałem wbić szpilkę w stronę nadmiaru, który nas otacza i fałszywych priorytetów, dlatego napisałem piosenkę „Humanitarnie”.
Myślę, że warto od tego uciekać i zwalniać. Stąd pomysł na kasety magnetofonowe, którymi nawiązuję do
epoki, kiedy wszystko szło wolniej, ludzie spotykali się,
żeby wspólnie posłuchać muzyki, a posiadanie jakiejś
płyty wymagało niejednokrotnie wymyślnych kombinacji. Jestem bardzo mocno związany z kasetami, bo te
królowały w czasach, kiedy poznawałem muzykę i kiedy pierwszy raz zacząłem się nią fascynować.

Najlepiej wspominam podstawówkę. Już wtedy bardzo mocno interesowałem się muzyką, ale czułem, że
nie mam paczki, z którą mógłbym dzielić swoją pasję.
W szkole średniej było podobnie, w muzyce dominowało wtedy techno, którego nie znosiłem. Dziś bardzo lubię muzykę elektroniczną, ale pamiętam okres dyskotek i absolutnie obciachowych muzycznych projektów.
Odkrywałem wtedy starą muzykę…

Ta płyta to także rozliczenie z młodzieńczymi marzeniami. Pamiętasz siebie jako nastolatka i swoje
myśli z tamtego okresu?

Pamiętam kultowe pytanie, które zadaje się dzieciom:
Kim chcesz być jak dorośniesz? Mama twierdzi, że od momentu, kiedy zacząłem mówić, stale powtarzałem, że

OP OW I A DA N I E H I S T OR I I
I S Z U K A N I E W Ł A S N YC H
Ś RODKÓW W Y P OW I EDZ I
DA J E M I NA J W I ĘK S Z Ą
SAT YS FA KC J Ę.
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A jak wtedy było u ciebie z miłością? Bo nowa płyta
to także zerwanie z wizją idealnej miłości.

Nie uważam, że istnieje coś takiego jak idealna miłość. To jest propaganda hollywoodzka. Lubię filmy
o dużym ciężarze gatunkowym. Bliżej mi do skandynawskiego kina opowiadającego o realnym życiu niż
do hollywoodzkich produkcji, które zawsze kończą się
cukierkowo i kompletnie nie przystają do normalnego

życia. Nigdy nie fascynowały mnie płytkie i słodziutkie
opowieści. Szukałem czegoś więcej i wcale nie uważam, że strona B miłości jest ciemna. Nie opowiadam
tylko o mrocznych zaułkach, ale również o takich, które jednoczą. Jak chcesz sprawdzić przyjaciela, to weź
go w góry. Po prostu. Zobacz, co się stanie, gdy nastąpi jakaś niewyraźna sytuacja.
Czy ucieknie…

… czy będzie dalej stał obok.

OP OW I A DA M T Y L KO
O M RO C Z N YC H Z AU Ł K AC H ,
A L E RÓW N I EŻ O TA K IC H,
KT ÓR E J EDNO C Z Ą .

Czy to takie momenty, kiedy dorosłe życie dało
ci w kość?

Jeśli korzystasz z doświadczeń, to to, co tworzysz, jest
bardziej prawdziwe. Niedobrze jest żyć pod kloszem.
Myślę, że każdy, kto opuszczał rodzinny dom i garnuszek rodziców, zetknął się ze ścianą i poczuł jednocze-

POKOCHAĆ WIR
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VARIUS MANX &
KASIA STANKIEWICZ
„ENT”, Wydawca: Agora S.A.
Premiera: 13 kwietnia 2018

rymi nie chcieliśmy być, ale takie jest życie. Niezależnie jednak od liczby zakrętów,
warto walczyć o własne reguły!
Tobie się udało?

Tak. Po 10 latach pracy na etacie nie spodziewałem się, że będę uprawiał muzykę zawodowo. Myślałem, że pan w garniturze zostanie
ze mną już na zawsze! (śmiech) Nagle okazuje
się, że można inaczej.
Ale w przypadku tej płyty nikt już nie
będzie definiował cię jako chłopaka
z gitarą, który zwiał z korporacji, bo jego
w ogóle tu nie ma. Gdzie się podział?

Siedzi tutaj. Nie wiem do końca, co stoi za tym
pojęciem „chłopak z korporacji”. Co dokładnie masz na myśli?

LESKI
Czyli Paweł Leszoski. Muzyk, kompozytor, autor tekstów,
wokalista. Debiutował w 2015 roku albumem „Splot”,
za który otrzymał nagrodę Mateusza radiowej Trójki
w kategorii Debiut w muzyce rozrywkowej. W czerwcu 2018
roku powrócił z kolejnym albumem „Miłość. Strona B”, na
którym przedstawia drugą stronę miłości stojącą nieco
w kontrze do marzycielskiej wizji z debiutanckiej płyty.

śnie satysfakcję z tego, że potrafi sobie poradzić. Mam wrażenie, że
podobnie jest z miłością. Kwiaty, smsy, czułość - mistrz! A co w sytuacji, gdy trzeba przegryźć jakiś łańcuch? Kwiaty nie świadczą o głębokim uczuciu.
Dorastając, narzekamy na rodziców i obiecujemy sobie, że
nie popełnimy ich błędów, a potem okazuje się, że nie jest
to takie proste.

Dobrze pamiętam, jak całymi dniami przesiadywaliśmy na „murku” przed blokiem. Piękne czasy. Poruszaliśmy prozaiczne tematy.
Każdy mówił, kim zostanie, a częściej kim nie! Wspominam momenty, kiedy ktoś się zapierał, w którą stronę na pewno nie pójdzie.
Życie jednak weryfikuje. Czasem wchodzimy w skórę ludzi, któ-

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Pierwszy album był jasno opowiedzianą
historią: zwiałem z korporacji, nagrałem
płytę, ponieważ to było moje wielkie marzenie. To płyta marzyciela, który unosił
się w chmurach.

Dużo osób mówiło, że powinienem iść tym
samym sznytem co „Splot”, byli też tacy, którzy twierdzili, że koniecznie muszę nagrać
coś bardziej komercyjnego. Ostatecznie
poszedłem w zupełnie inną stronę i dopiero
teraz zdaję sobie z tego sprawę. To jest najlepszy dowód na to, że absolutnie nie miałem
żadnego planu na ten album, nawet na etapie
tworzenia. Stąd pomysł wyjazdu w góry. To
był taki moment, w którym musiałem sobie
odpowiedzieć na ważne pytanie: Po co ja
w ogóle chcę nagrać tę płytę? Czy dlatego, że
mam kontrakt z wytwórnią i zwyczajnie przyszedł czas na drugi album? Czy może z uwagi
na presję zewnętrzną? Uznałem, że chcę po
prostu opowiedzieć kilka historii, które są
według mnie uniwersalne i sprawią, że dzięki
nim ludzie coś poczują. Postanowiłem zrobić
coś, co będzie w zgodzie ze mną.

POKOCHAĆ WIR

To są dwie skrajne historie. Ale to wciąż twoje historie, wtedy ci wierzyłam i teraz też ci wierzę.

Nie potrafię wchodzić w sztuczne kreacje. Chociaż czasem
wydaje mi się, że może lepiej byłoby śledzić statystyki i obowiązujące trendy. Jest to zawód nasączony paradoksami,
ale dający ogromną satysfakcję. Wierzę w to, że jeśli jesteś
szczery, ludzie to wyczują. To jest sytuacja, z której nie jesteś w stanie wyjść jakąś kombinacją.
Ta płyta różni się od poprzedniej nie tylko pod
względem graficznym, ale też w warstwie tekstowej. I kiedy przy debiucie fruwałeś, byłeś kosmonautą, to ta płyta wgniata w ziemię, przybija do
dna. Tytuły piosenek także nie są romantyczne.
„Pocisk” to jest pocisk w stronę miłości.

Sporo tutaj terminologii wojskowej, ale miłość jest przecież
rodzajem wojny…
Nie mówmy w ten sposób.

Wolę, żeby to była wojna niż obojętność, bo na etapie przeciągania liny jeszcze ci na czymś zależy.
Najbardziej przeraża mnie pusty, biały pokój, w którym zostaję sam. Siedzę, a obok nie ma już nikogo, kto
mógłby skasować mi dysk. Moment, w którym jeszcze
o coś walczysz - i o taką wojnę mi chodzi - jest nadzieją,
światłem. Wszystkie „sierpy w brzuch”, „pociski”, „atomowe wojny” są nawiązaniem do takiej formy wojny,
a nie do sytuacji, w której coś zmiata z powierzchni ziemi całą cywilizację. Wszystkie te słowa w tym przypadku są metaforyczne, bo nie jest to płyta ani polityczna,
ani społeczna, ani socjologiczna. Jest to po prostu płyta o miłości.
Życzyłbyś komuś takiej miłości?

Tak.
A odpowiedziałeś już sobie na pytanie: skąd ten wir?

Tak i nie. Za każdym razem, gdy myślę, że już znam odpowiedź, pojawia się coś nowego i zdaję sobie sprawę
z tego, że to nieustanny proces, który trzeba zaakceptować i złapać większy dystans do pewnych spraw. Jeśli
skoncentrujemy się na tym, co nam się nie udaje, to okaże się, że żyjemy w jakimś permanentnym konflikcie ze
sobą. Ktoś powiedział, że muzyka to 90% porażek i 10%
sukcesów. To naprawdę ciężki kawałek chleba. Niezły
pocisk. Chodzi o to, żeby koncentrować się na tych 10%,
które się udają. Wszystkie wiry, które nam towarzyszą,
to naturalna rzecz i musimy spojrzeć na nie czasem bardziej przyjaznym okiem.
ENGLISH

TO LOVE THE WHIRL
Why this whirl? Because of boredom, lack of understanding,
negligence? On his latest album, Leski asks about the B-side of
love and describes it with stories – his own, heard of, or made
up. It doesn’t matter whose stories they are as long as they are
universal. Leski frees his thoughts, and I wonder if I ever free
myself from this album.

Your new album is dedicated to the B-side of love.
Even though you used a symbol of cassette tape,

I thought about a rainbow. We never know if it’s
colourful on the other side, and perhaps it’s the
same with love?

You mean that there’s a sack of gold?
Or dullness?

I guess that the B-side is very individual. There is no one
single version of it on the album. I wanted to say a few
words about the aftermath of the demo stage, which
doesn’t show a complete picture of the most important
feeling in life. I believe that love is not only an effect of
the first chemical reactions, but also of what happens
later in everyday life…
How does the love on ‘Splot’, your debut album,
differ from this kind of love?

‘Splot’ was an album of a dreamer who has just quit a corporate lifestyle. I earned my living, but I felt that this is
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not where I should be. When I broke the pattern, I felt
fantastic, everything was colourful. I thought that it
would last forever. But it turns out that the chase itself
is sometimes more exciting than what we’re chasing.
Today, when I got to know the B-side of that decision
as well, I’m more reasonable. Perhaps that’s because the album is also a story about a reasonable side
of love and everyday life, with a line in the post office
and bills to pay.

a clear, concise story and match it with the beat. As
regards writing… Telling stories – whether true or
made up – and primarily constructing the world limited only by your imagination must be truly fascinating! Who knows, perhaps I’ll try to be a writer one
day? (Laughs.) For now, I decided to concentrate on
writing lyrics. I like music very much and, what’s the
most important, it inspired me to write. It would be
difficult to depart from that form.

A line in the post office can’t be romantic?

What kind of teenager were you?

Some say that it only takes imagination to have a journey of a lifetime from the room to the kitchen.
It’s all in your head! One can also complain about
life while having a drink on the Maldives. That’s why
I think that it’s good to speak about matters that are
often left out…

I was a good one! We always remember the best versions of
ourselves! (Laughs.)

Have you asked yourself what was wrong with that
love? After all, all we want is love.

We say that we want little things, while we collect
burdensome possessions at a rocketing rate. I meant to hint at the excess that surrounds us and fake
priorities, that’s why I wrote the song ‘Humanitarnie’.
I think we should try to avoid it and slow down. That’s
how I came up with the idea of cassette tapes, which
refer to the period when life was slower, people met
to listen to music together, and it often took much
effort just to have some album. I’m deeply attached
to cassette tapes because they were at the peak of
popularity when I was exploring music and began to
develop a passion for it.
This album is also an attempt to settle your youth
dreams. Do you remember yourself as a teenager and
your thoughts from that time?

I remember the question children are always asked:
Who do you want to be when you grow up? My mum says
that from the moment I could talk, I always said that I’d
be an actor. I don’t know where this comes from, but
I guess I’m too shy for it. I suppose that’s why I hide behind the guitar. Perhaps I couldn’t be a singer only for the
same reasons. I feel best when I can combine playing the
guitar, singing and song-writing.
I remember a concert on Trójka Radio Station when
you were standing on stage without your guitar, and
it seemed you were looking for a place for yourself.

I can’t imagine myself as a singer in a band. I’ve always been interested in song-writing. Of course, there
was a time when I was trying to cover other people’s
songs, but I never played such concerts. Telling stories and looking for my own means of expression is
the most satisfying.
You don’t need to be a song-writer to do that; you
can be a poet or a writer. Have you ever thought
about it?

It has crossed my mind… Writing lyrics is the shortest of possible forms, which makes it the most difficult – you have a three- or four-minute song to tell

But I also know that we tend to recall adolescence with
embarrassment. Do you feel the same?

I have the best memories of primary school. I was already really into music, but I lacked friends to share my
passion with. It was similar in high school. At that time,
techno was a dominant genre, and I hated it. I like electronic music very much today, but I remember the time
of school parties and cheesy music projects. I was discovering old music then…
What about love in your life then? Your new album is
also a break with the idea of perfect love.

I don’t think that perfect love exists. It’s a Hollywood fantasy. I like thought-provoking films. I prefer Scandinavian
cinema depicting real life to Hollywood productions with
happy endings, which have nothing to do with reality. I’ve
never been into shallow and mawkish stories. I’ve always
been looking for something more; I don’t think that the
B-side of love is dark. I don’t sing only about grim places,
but also those that unite people. If you want to put your
friend to the test, take them to the mountains. It’s as simple as that. See what happens when a problem arises.
If they run away…

… or stay by your side.
Do you mean moments when adult life beats you up?

If you use your own experiences, your work is more
genuine. It’s bad to live in a bubble. I think that
everyone who left their family home and sheltered
life has been up against the wall at least once. At
the same time, they’ve been satisfied that they can
fend for themselves. I suppose it’s the same with love.
Flowers, text messages, tenderness – a master! But
what if you need to break a chain? You don't measure
love by flowers.
When growing up, we complain about our parents
and promise not to make their mistakes, but later
in turns out that it’s not that simple.

I remember well how we would spend days sitting on a wall
in the yard. A beautiful time. We discussed banal issues.
Everyone said who they were or weren't going to be. I remember when we assured who we wouldn’t become. But
then comes a reality check. We sometimes become people
we didn’t want to be, but that’s life. Regardless of the number of turns, we should fight for our own rules!
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Did you make it?

Yes. After 10 years of working full-time, I didn't expect to
be a professional musician. I thought I’d be a man in a suit
forever! (Laughs.) And suddenly it turns out that it doesn’t
have to be this way.
After this album, nobody will describe you as a boy
with a guitar who has quit a corporate lifestyle,
because he’s not there. Where did he go?

He’s sitting right here. I don't know what you mean exactly
by ‘a corporate boy’?
The first album was a clear story: I quit a corporation,
recorded an album because it’d been my big dream. It’s
an album of a dreamer floating in the air.

A lot of people told me to follow the style of ‘Splot’;
there were also some who claimed that I should record something more commercial. In the end, I took
a completely different path and only now do I realise
it. This clearly shows that I didn't have any plans for
this album, even at the stage of its production. Then,
I decided to go to the mountains. At that time, I had to
answer an important question: Why do I even want to
record this album? Is it because I have a contract with
the record label, and it's high time for the second album? Or am I under pressure? I concluded that I simply wanted to tell a few stories I considered universal,
which would make people feel something. I decided to
do something in my style.
These are two different stories. But they are still your
stories; I believed you then and I believe you now.

Artificial creations aren’t my cup of tea. Even though I sometimes think that I should follow statistics
and current trends more. This profession is full of
paradoxes but it’s also very rewarding. I believe that
people can tell if you’re honest. This is not something
you can pretend.
This album is different from the previous one
both in terms of graphics and lyrics. On the first
album, you were floating in the air, you were an
astronaut, while on this one, you hit the ground.
The song titles aren’t romantic either. ‘Pocisk’
[Blow] is a blow to love.

There are a lot of military terms, but love is a kind
of war after all…
Don’t say that.

I prefer it to be a war than indifference because when
you fight, you at least care for it. The most terrifying
thing to me is an empty, white room where I’m left alone. I’m sitting there with nobody to delete my disc. The
moment when you’re still fighting – and that’s the war
I’m talking about – is still hope, light. All these ‘punches to the stomach’, ‘blows’, ‘nuclear wars’ refer to this
kind of war – not to a situation when the whole civilisation is wiped off the face of the earth. All these words
are metaphors, because that’s not a political, social or
sociological album. It’s simply an album about love.
Would you wish someone such love?

Yes.
And have you already answered the question:
why this whirl?

Well, yes and no. Every time I think I know the answer,
something new comes up, and I realise that it’s an unceasing process we must accept and distance ourselves
from. If you focus on your failures, it’ll turn out you live
in a permanent inner conflict. Someone said that music is 90% failure and 10% success. It’s a tough nut to
crack. Quite a blow. The trick is to focus on these good
10%. All whirls on the way are natural, and you sometimes need to view them from a different perspective.

Zbliż telefon i odczytaj film
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D

olny Śląsk i Sudety Środkowe były uważane przez
nazistów za rdzennie niemieckie obszary, niedostępne dla samolotów wroga i wojsk nieprzyjaciela. Nic dziwnego, że na tak odizolowanym i nieprzyjaznym terenie, jakim są Góry Sowie, powstał obiekt,
którego przeznaczenie do tej pory spędza sen z powiek
wielu badaczom. Dzisiaj zabiorę Was na wędrówkę po
tajemniczym kompleksie Riese, który został okrzyknięty największym projektem górniczo-budowlanym nazistowskich Niemiec.
Riese (niem. Olbrzym), to kryptonim tajnego projektu obejmującego swym zasięgiem zbocza wielu gór. Jako
pierwszy odwiedzam kompleks Włodarz, gdzie o świcie
przeciskam się przez ciasne, metalowe wrota prowadzące w głąb góry. Choć we wszystkich tego typu miejscach
wilgoć i półmrok nie są czymś niezwykłym, to tutaj oddziałują na mnie mocniej. Jest jakby ciszej, spokojniej, trochę
jak w zaczarowanej krainie... Błądząc po ciasnych tunelach
dochodzę do podziemnej rzeki. Krystalicznie czysta woda
(pełna leżących na dnie desek, śrub czy kawałków rur)
wraz ze światłem latarki, wydobywa niesamowitą barwę
i kształt otaczających mnie skał. Po krótkiej przeprawie
łodzią docieram do ogromnej sztolni, której wymiary to
blisko 80 metrów długości i 10 metrów wysokości.
Potężne i odporne na bombardowanie pomieszczenia
zostały wydrążone w skałach pofałdowanych i gęsto zalesionych Gór Sowich. Planowano stworzyć tu kolejną kwaterę główną Adolfa Hitlera, jednak prace porzucono po zbudowaniu wielkich hal produkcyjnych połączonych między
sobą siecią długich tuneli. Przechadzając się po sztolniach
Walimskich znanych pod nazwą Rzeczka, odkrywam efekty wycieńczającej pracy ludzkich rąk. Ogromna, częściowo
zalana hala wydrążona przez więźniów z Al Riese (filii obozu koncentracyjnego Gross-Rosen) znajduje się w samym
sercu mającego zaledwie 500 metrów długości obiektu.
Według niektórych hipotez, we wrześniu 1943 roku
właśnie tutaj zaplanowano budowę potężnego obiektu
przemysłowego. Miał on przejąć produkcję rakiet V1 i V2 ze
zbombardowanego przez wojska alianckie zakładu zbrojeniowego w Peenemünde. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że Riese nie miało służyć do odbudowy rakietowych pocisków balistycznych V2 (do tego celu zbudowano
fabrykę Mittlewerk niedaleko Turyngii), ale do prac nad
tajną bronią III Rzeszy - Wunderwaffe.
W Ludwikowicach Kłodzkich odkrywam tajemniczy
obiekt o nieznanym przeznaczeniu. Molke (inaczej Muchołapka) to nietypowy, betonowy silos, który mógł kiedyś
służyć jako podstawa chłodni kominowej dla pobliskiej kopalni i elektrowni. Sporo osób nie zgadza się z tą teorią sugerując, że komin zbudowany na tak dużej podstawie mu-

R I E S E ( N I E M . O L B R Z Y M),
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siałby mieć ponad 30 m wysokości. Pewne jest, że w trakcie
wojny nikt nie projektowałby tak rzucającego się w oczy budynku, a szczególnie, gdy mógł on narazić na odkrycie pobliską tajną fabrykę amunicji. Wśród teorii o przeznaczeniu Muchołapki pojawia się również teoria spiskowa. Jedną
z tajnych broni Wunderwaffe mającą zmienić bieg wojny
i pomóc przegrywającej na wszystkich frontach III Rzeszy,
był Die Glocke (dzwon). Dzisiaj z powodzeniem nazwalibyśmy go UFO, bo dzwon, to samolot w kształcie dysku wyposażony w napęd antygrawitacyjny. Według wyznawców tej
teorii, muchołapka to nic innego jak lądowisko dla takiego
pojazdu kosmicznego, który miał zostać stworzony właśnie
na terenie Gór Sowich.
Na sam koniec wędrówki zostawiam sobie sztolnie
w Osówce. To dobra decyzja. Stoję samotnie w ogromnej
hali ukrytej przed światem w sercu góry, zapomnianej na
lata przez kolejne pokolenia. Lekka mgła niczym wszechobecna tajemnica, otacza mnie w wąskich tunelach wydrążonych przez więźniów obozów koncentracyjnych. Błądzę
samotnie w półmroku, próbując z całych sił odgadnąć, co
naprawdę miało się tu znajdować.
Góry skrywają w sobie wiele niebezpieczeństw, posiadają też działające na wyobraźnię sekrety. Powierzone im
przed laty tajemnice są czasem dostępne jedynie dla wybranych. Czy odważysz się być jednym z nich i wejdziesz do
Riese, by odkryć jego prawdziwe przeznaczenie?
ENGLISH

A MYSTERIOUS GIANT

Lower Silesia and the Central Sudetes were regarded by
the Nazi as indigenously German areas, inaccessible to
enemy aircrafts and armies. There is therefore no surprise that a facility whose purpose still disturbs many
scholars was set in such an isolated and hostile place like
the Owl Mountains. Today, I will take you on a trip around
the mysterious Riese complex, which was hailed as the
largest mining and construction project of Nazi Germany.
Riese (German for ‘Giant’) is the code name for a secret project implemented in a number of mountains. I visit the Włodarz complex first, where at the crack of dawn
I make my way through a narrow, metal gate leading
inside the mountain. Although dampness and darkness
are common in such places, they affect me more here.
It’s somehow quieter, calmer, a little magical… I wander
in narrow tunnels and finally reach an underground river.
Its crystal clear water (with boards, screws and pieces of
pipes on the river bottom) along with flashlight bring out
remarkable colours and shapes of the surrounding rocks.
After a short ride in a boat, I reach a large adit, almost 80
metres long and 10 metres high.
The huge and bomb-resistant rooms were hollowed
out in plicate and wooded rocks of the Owl Mountains.
Another headquarters of Adolf Hitler was going to be
built here, but works were abandoned after buidling
huge production halls interconnected with a network
of long tunnels. Walking around the Walim complex,
aka Rzeczka complex, I discover the effects of hard human work. A large, partially flooded hall hollowed out
by prisoners from Al Riese (a branch of the Gross-Rosen concentration camp) is located in the very heart of
a 500-metre long facility.

TA J E M N I C Z Y O L B R Z Y M
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Some say that this is where a massive industrial facility was planned to be built in September, 1943. It was
supposed to take over the production of V1 and V2 missiles from a military plant in Peenemünde bombed by the
Allied forces. But it is very likely that Riese wasn’t intended to be used for producing V2 ballistic missiles (which
were eventually produced in the Mittelwerk factory near
Thuringia) but for works on the secret weapon of Nazi
Germany – Wunderwaffe.

In Ludwikowice Kłodzkie, I discover an unknown,
mysterious place. Molke (or Muchołapka) is an unusual,
concrete silo, which could be used as a base for a cooling
tower of a mine and a power plant located nearby. A lot of
people don’t support this theory, claiming that the tower
built on such a large base must have been over 30 metres
high. It is certain that nobody would erect such a conspicuous structure during the war, risking the exposure
of the secret ammunition plant situated nearby. Among
the theories about Muchołapka’s purpose, there is also
a conspiracy theory. One of the secret weapons Wunderwaffe that could turn the tide of war and help Nazi
Germany, defeated on all fronts, was Die Glocke (a bell).
Today, we would surely call it UFO, because the bell was
a disc‑shaped aircraft with anti-gravity propulsion. Supporters of this theory regard Muchołapka as a landing
site for a spaceship, which was believed to be developed
in the Owl Mountains.
I reach the Osówka adit at the end of my trip. It’s
a good choice. I stand alone in a huge hall hidden from
the world in the heart of the mountain, forgotten for
years for successive generations. In these narrow tunnels hollowed out by prisoners of concentration camps,
light mist surrounds me like ever‑present mystery.
I wander alone in darkness, trying to guess what this
place could have been in the past.
The mountains are full of dangers and mysteries exciting my imagination. For years, they have been guarding secrets known only by a few. Will you dare to be one
of them and enter Riese to discover its true story?
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MUNDIAL
NA CHŁODNO
JUŻ PIERWSZEGO DNIA PO FINALE EMOCJE ZACZĘŁY
POWOLI OPADAĆ. JESZCZE WTEDY BYŁA GĘSIA SKÓRKA
W TRAKCIE TRANSMISJI POWITANIA PIŁKARZY
Z FRANCJI I CHORWACJI. POTEM PRZYGASZONY UŚMIECH
I ZAZDROŚĆ Z WIADOMYCH POWODÓW. I Z CZASEM
ZMIENIA SIĘ PERSPEKTYWA… NA CHŁODNIEJSZĄ.

Mam też wątpliwości, czy rosnąca liczba goli padających ze stałych fragmentów gry to krok do przodu. Nie
mam natomiast takich wątpliwości w przypadku goli
samobójczych – aż 12 w mundialu. Źle się dzieje w państwie piłkarskim.
Królem strzelców został Harry Kane, który trzy z sześciu bramek zdobył z rzutów karnych. To oczywiście nie
jego wina, że z takim dorobkiem został królem, ale Just
Fontaine, który w 1958 roku strzelił trzynaście goli, odchrząknąłby znacząco w reakcji na taki wynik.
Za cztery lata mundial na przełomie listopada i grudnia. Nie będzie mowy o zmęczeniu sezonem. I dotyczyć
to będzie wszystkich: Niemców, Hiszpanów, Brazylijczyków, Argentyńczyków i… Polaków.
ENGLISH

THE WORLD CUP - AFTER THE DUST
HAS SETTLED
Only one day after the final, emotions began to cool down. We
still felt a thrill of excitement as footballers from France and
Croatia were greeted at their return. Then came a thin smile
and feelings of jealously for obvious reasons. Now, after the
dust has settled, we can look at it from a different perspective.

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

T

en mundial będzie mi się jawił jako seria rozczarowań. Reprezentacja Polski to temat na osobną
historię, może nawet na książkę (jestem pewny,
że ktoś taką napisze, taką odsłaniającą kulisy) dla autora, który dostrzegł więcej, bo był na zgrupowaniach, treningach, widział relacje między piłkarzami, wreszcie był
świadkiem wielu różnych wydarzeń.
Ale rozczarowań było więcej. Od gry Argentyńczyków
i męczarni Messiego skręcało najbardziej. Rumieniłem
się też, kiedy Neymar zwijał się z bólu łącznie kilkanaście
minut we wszystkich meczach. A typowałem go na króla
strzelców, bo umiejętności ma kosmiczne.
Szczęśliwie zwycięzcy, czyli dwóch finalistów, momentami zachwycali. Szczęśliwie w drodze do finału nie
przegrali ani jednego meczu. Szczęśliwie mają też u siebie
genialnych piłkarzy – Modrića i Mbappé – którzy z pewnością zostaną zapamiętani. Ale mundialowi w Rosji
zabrakło jakości. Tylko kilka spotkań godnych zapamiętania to trochę za mało. Zbyt wiele natomiast spotkań
średnich, żeby nie powiedzieć słabych. Ten mundial to
kolejny dowód na to, że piłka klubowa zdystansowała tę
reprezentacyjną, co jest fatalną wiadomością dla takich
tradycjonalistów jak ja.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

I will remember this World Cup as a series of disappointments. The Polish national team is a separate
story, or even a subject for a book (and I’m sure that
someone will write it one day, from the backstage)
for an author who has seen more as he participated
in training camps and training sessions, saw the relationships among our footballers, and witnessed various relevant events.
But there were many more disappointments. The
worst one for me was Argentina and Messi’s hardships. I also blushed when Neymar was wallowing on
the ground in pain several minutes in all games in total. And I was rooting for him to be a top scorer as his
skills are incredible.
Fortunately, the winners, that is the finalists,
showed a lot. Fortunately, they didn’t lose a game on
their way to the finals. Fortunately, they have brilliant
footballers – Modrić and Mbappé – who will surely
be remembered. But the World Cup in Russia lacked
quality. A few memorable matches aren’t enough.
There were too many average games, not to say poor.
This shows that club football has outrun national
teams, which is terrible news for such a traditional
football fan as me.
I also wonder whether the growing number of set
piece goals is a step forward. I have no doubt when it
comes to own goals – as many as 12 at the World Cup.
Something is terribly wrong in the world of football.
Harry Kane, who scored three out of six goals on penalties, won the Golden Boot. It’s not his fault that this was
enough to win, but Just Fontaine, who scored thirteen
goals in 1958, would smile wryly at such a result.
The next World Cup takes place at the turn of November and December. Tiredness after the season
won’t be an excuse. For neither of teams: German,
Spanish, Brazilian, Argentinian, nor… Polish.
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J EDŹ M Y W BORY
WCIĄŻ SĄ JEDNYM Z NAJWIĘKSZYCH SKARBÓW PRZYRODNICZYCH REGIONU POMORSKIEGO. ROK TEMU MOCNO
UCIERPIAŁY W WYNIKU PAMIĘTNEJ NAWAŁNICY, KTÓRA ZOSTAWIŁA PO SOBIE ZNISZCZENIA, JAKICH NIE WIDZIANO
W POLSCE OD DZIESIĘCIOLECI. WCIĄŻ PROWADZONE SĄ PRACE ZWIĄZANE Z PORZĄDKOWANIEM LASÓW, NIEKTÓRE MIEJSCA
ZMIENIŁY SWOJE OBLICZE, ALE JEDNO JEST PEWNE – BORY TUCHOLSKIE NADAL SĄ PIĘKNE I ZACHWYCAJĄ TURYSTÓW.
TEKST Paweł Durkiewicz

B

ZDJĘCIA Daniel Frymark

ory Tucholskie to jedno z największych skupisk lasów sosnowych
w Polsce, w znacznej części wchodzące w skład obszarów Natura 2000. Swój
dom mają tu liczne gatunki zwierząt, nie
występujące w innych zakątkach kraju.
Malownicze gaje, łąki, rzeki i jeziora to raj
dla tych, którzy cenią sobie ciszę, piękne
widoki i kontemplację piękna natury. Podziwiać je można zarówno spędzając czas
aktywnie, jak i ciesząc się niespiesznym
relaksem, np. w poszukiwaniu grzybów
i jagód. Do pełni szczęścia nie trzeba wiele
– wystarczy zaczerpnąć tutejszego czystego powietrza, by poczuć w duszy harmonię
i nabrać dystansu do towarzyszących nam
przez cały rok problemów dnia codzien-

nego. A przy odrobinie szczęścia, w oddali
dojrzymy przechadzającego się jelenia…
Na usportowionych czekają przede wszystkim wspaniałe warunki do jazdy na rowerze, pieszych wędrówek i szeroko pojętego
wodniactwa. Tutejsze akweny znajdują się
w bezpośrednim sąsiedztwie gęstych lasów,
co stwarza możliwość organizowania atrakcyjnych wycieczek i biwaków. Co ważne, po
ubiegłorocznym kataklizmie rzeki są w pełni spławne i udrożnione, dlatego wyprawa
na kajaki jest doskonałym pomysłem. Na
obszarze Borów znajdziemy szlaki o różnym
charakterze i nurcie. Wśród najpopularniejszych są Brda, Wda, Wielki Kanał Brdy, Chocina czy Zbrzyca. Bez względu na to, czy na
spływ udajemy się w poszukiwaniu lekkiego

zastrzyku adrenaliny czy też przyjemnej rekreacji w rodzinnym gronie – bez problemów
znajdziemy sobie szlak o odpowienim poziomie trudności.
Jeśli zaś wieje wiatr i marzy nam się
przygoda na jachcie, za swój cel obierzmy
Jezioro Charzykowskie, od wielu lat znane
w całej Polsce z doskonałej infrastruktury
żeglarskiej. To w miejscowości Charzykowy, na południowym brzegu jeziora, mieści
się siedziba najstarszego klubu żeglarskiego w kraju, odbywają się tu liczne regaty
i obozy. Na północnym krańcu Jeziora Charzykowskiego, w Małych Swornegaciach,
również znajdziemy przystań jachtową,
w sąsiedztwie której znajduje się most zwodzony nad szlakiem Brdy.

JEDŹMY W BORY

B O RY T U C H O L S K I E T O
J E D N O Z N A J W I Ę K S Z YC H
S K U PI S K L A S ÓW S O S N OW YC H
W P O L S C E , W Z N AC Z N E J
C Z Ę Ś C I WC H O DZ ĄC E W S K Ł A D
O B S Z A RÓW N AT U R A 20 0 0.
się jednak tutaj nie zmieniło, pstrąg z tutejszej hodowli wciąż jest bezkonkurencyjny
i przyciąga smakoszy z najdalszych stron.
Czerpmy zatem z różnorodnych bogactw
naturalnych, jakie oferują nam Bory Tucholskie, mając w pamięci szacunek dla przyrody i zachowanie reguł bezpieczeństwa. Na
spotkanie z przygodą czas wyruszać!
ENGLISH

Rowerzyści również będą w swoim żywiole. Spontaniczno-improwizowane wyprawy po tutejszych ścieżkach leśnych mogą
być oczywiście wielką frajdą (o ile posiadamy dobrze naładowany sprzęt nawigujący),
warto jednak pojechać jednym z czterech
oznaczonych szlaków tzw. Kaszubskiej
Marszruty, liczącej łącznie 200 kilometrów. Trasy zostały poprowadzone zostały
wzdłuż dróg, są jednak oddzielone od szosy
„firankami lasu”, co poprawia bezpieczeństwo i wygodę jazdy.
Każda eskapada, czy to wodna czy lądowa, z czasem wzmaga apetyt, dobrze jest
więc w planie wycieczki uwzględnić wizytę
w miejscowości Zapora, słynącej – zgodnie
z nazwą - z wybudowanej w połowie XIX
w. efektownej zapory Mylof, rozdzielającą
wody Brdy na koryto starorzecza i Wielkiego Kanału Brdy. Docierając na miejsce
rowerem bądź autem, bądź też płynąc kajakiem szlakiem Mylof-Brda, znajdziemy
się w okolicach Rytla, czyli na obszarze
najbardziej poszkodowanym przez zeszłoroczne nawałnice. To właśnie stąd pochodziły pokazywane rok temu we wszystkich
serwisach zdjęcia połamanych jak zapałki
drzew. Skala zniszczeń w lesie jest ogromna, widoki chwytają za serce, z drugiej zaś
uczą pokory wobec potęgi żywiołu. Jedno

It’s still one of the greatest natural wonders of
Pomerania. Storms and strong winds that hit
Poland last year caused widespread damage to
the forest, unseen in Poland for a long course of
years. Cleaning works are still in progress, some
places have changed, but one thing remains the
same – the Tuchola Forest is still beautiful and
breath-taking.

The Tuchola Forest is one of the largest
cluster of pinewoods in Poland, largely
protected as part of Natura 2000. It’s home
to plenty of species which don’t occur
anywhere else in the country. Picturesque
groves, meadows and lakes are a paradise
for those who are after peace and quiet,
splendid views and contemplation of nature. The area offers both active leisure
and relaxation, e.g. picking mushrooms or
berries. Suffice to breathe the clean air to
feel the harmony of nature and get some
perspective on your daily problems. And if
you’re lucky, you may see a deer strolling in
the distance…
Those who are after active leisure will
enjoy great conditions for cycling, hiking
and water activities. The lakes and rivers
are situated closely to dense forests, which
makes them perfect spots for attractive
trips and camps. What’s important, after
the last year’s catastrophe, the rivers are
fully navigable and passable, so a kayaking trip is a great idea. The area boasts
a number of kayaking trails with differWIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Zbliż telefon i odczytaj film

LET’S GO TO THE TUCHOLA FOREST!

ent surroundings and current, the most
popular ones being Brda, Wda, the Grand
Canal of Brda, Chocina and Zbrzyca. No
matter if you’re after a rush of adrenalin
or some pleasant family time, you’ll surely
find a trail with a relevant difficulty level.
The best sailing spot in the area is
Charzykowskie Lake, known for its excellent sailing infrastructure. In the town of
Charzykowy, on the southern part of the
lake, there is a site of the oldest sailing club
in Poland, which holds numerous sailing
events and camps. On the northern side
of Charzykowskie Lake, in Małe Swornegacie, there is a yacht marina with a drawbridge over Brda.
The Tuchola Forest is also a perfect spot
for cycling enthusiasts. Spontaneous trips
along local forest trails may be great fun (if
you ride with a fully charged GPS), but it’s
also a good idea to check out one of the four
trails of the so-called Kashubian Route,
which covers 200 kilometres in total. The
trails go along roads, but they’re separated
from them by trees, which makes them safer and more comfortable.
After an exciting trip, it’s time for something to eat. Make sure that your plan
allows for a visit in the village of Zapora,
famous for a 19th century impressive dam
Mylof, dividing Brda waters into an oxbow
lake and the Grand Canal of Brda. When
you get there by bike or car, or by kayak
through the MylofBrda trail, you’ll be near
the village of Rytel, which suffered the
most severe damage last year. All pictures
of broken and shattered trees shown in the
media were taken there. The damage to the
forest was enormous, and some sights are
truly heartrending, but they show the force
of natural elements. One thing remains the
same – trout in local farms is still a hit and
attracts foodies from all over Poland.
Enjoy natural wonders of the Tuchola Forest, but remember to respect nature and follow safety rules. It’s time for an adventure!
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KRÓL
DISCO
POLO
WIEM, ŻE TEMAT DISCO POLO ZOSTAŁ WIELOKROTNIE
PRZEROBIONY NA WSZYSTKIE MOŻLIWE STRONY NICZYM
INWOKACJA MICKIEWICZA W PRZEDMATURALNEJ KLASIE.

siącu, własne festiwale, nagrody, firmy fonograficzne,
a nawet własna mafia. W prostej analizie, jest popyt,
jest podaż i ja w tym nic złego nie widzę, wręcz przeciwnie. Nieznośny kornik, zaczął drążyć w moich myślach. Odmóżdżając budyniowaty narząd znajdujący
się w mojej głowie, natrafiłem na telewizję POLO TV,
gdzie moją uwagę przykuł zespół „After Party” i tekst
ich piosenki. „Bo w moim sercu jest Agnieszka/Ona
tu niedaleko mnie mieszka/Taka seksowna, roześmiana/Codziennie rano je banana”. Po tym niemal
ekstatycznym przeżyciu, doznałem olśnienia i postanowiłem, niczym Jerzy Stuhr po zobaczeniu bociana
w „Seksmisji”, że skoro oni tak mogą, to ja też. Drżyj
przemyśle muzyki dance. Nadchodzi nowy Król Disco
Polo - „Qbuś” w utworze „Siostrzyczki”.
„Bianka, Dżesika i Andżelina/To imiona dziewczyn jak malina/Każda ładna, zgrabna, roześmiana/
Każda będzie kochać swojego Brajana”.
ENGLISH

DISCO POLO KING
I know that the subject of Disco Polo has been thoroughly
discussed like Mickiewicz’s Invocation in the last year of
high school.

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”.

W

iem również, że wielu artystów wykonywało ten gatunek dla tak zwanej „beki”patrz Szymon Jachimek (kabaret LIMO)
i jego genialny „Mariush”. Są też tacy, którzy wyszli
z „beki”, ale przez pomyłkę stali się gwiazdami - patrz
Sławomir Zapała (tak wiem, że Sławomir wykonuje
odmienny gatunek - Rock Polo). Prawdziwy trzon tego
gatunku muzycznego stanowią ludzie, którzy uwierzyli, że banał w stylu „majteczki w kropeczki o ho
ho ho”, albo „ona tańczy dla mnie” czy „oczy zielone”
wywinduje ich na szczyty gatunkowego raju utraconego. Przecież od czasu, kiedy telewizja ze słoneczkiem
w logo, zapodała w niedzielne przedpołudnie program
„Disco relaks”, ten wyśmiewany i napiętnowany złym
smakiem gatunek dokonał cywilizacyjnego skoku
porównywalnego z zasiedleniem Ameryki Północnej
przez białych ludzi. Rzesze fanów, miliony sprzedanych płyt (najwięcej w Chinach), wielotysięczne odsłony na YT, trasy koncertowe po 40 występów w mieWIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

I also know that a lot of artists performed this genre
of music ‘for fun’ – see: Szymon Jachimek (LIMO
Cabaret) and his brilliant ‘Mariush’. There are also
examples of people who did it ‘for fun’ but became
stars by mistake – see: Sławomir Zapała (yes, I know
that Sławomir performs another genre, Rock Polo).
But the core of the genre are people who believe
that they will make it to the top with cheesy songs
like ‘Majteczki w kropeczki’, ‘Ona tańczy dla mnie’
or ‘Oczy zielone’. Since the TV channel with the sun
in its logo launched a programme ‘Disco relax’ on
Sunday mornings, this mocked and infamous genre
has made a breakthrough comparable to the colonisation of North America by white people. Crowds of
fans, millions of albums sold (mostly in China), thousands of views on YT, tours with 40 concerts a month,
their own festivals, awards, phonographic films, and
even their own mafia. To put it simply, where there
is demand there will be supply, and I don’t see anything wrong with it, quite the opposite. An insufferable woodworm began to eat into my thoughts. As
part of the process of shutting off my brain, I found
POLO TV channel, where the band ‘After Party’ drew
my attention. Their song was about a hot, sexy girl
eating a banana every morning. After this almost ecstatic experience, I saw the light and decided – like
Jerzy Stuhr after seeing a stork in ‘Seksmisja’ – that
if they can do it, I can, too. Beware, dance music industry. A new Disco Polo King is coming – ‘Qbuś’ and
his song ‘Siostrzyczki’.
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O D KO B I E T !
PODCZAS MOICH WARSZTATÓW, WYKŁADÓW I ROZMÓW Z KOBIETAMI WIDZĘ,
JAK Z KAŻDĄ MINUTĄ MASKA SZCZERYCH WYPOWIEDZI „WSZYSTKO JEST
WSPANIALE” SPADA CENTYMETR PO CENTYMETRZE I NAGLE ODKRYWAM
PRAWDZIWĄ DUSZĘ KOBIETY, KTÓRA SIEDZI PRZEDE MNĄ Z RÓŻNYMI
WĄTPLIWOŚCIAMI, ROZCZAROWANIAMI, Z POCZUCIEM, ŻE NIE DAJE RADY SPEŁNIAĆ
WSZYSTKICH OCZEKIWAŃ I W CAŁYM GALIMATIASIE WIELOZADANIOWOŚCI
ZAPOMNIAŁA O SOBIE.

PAULINA
SMASZCZ-KURZAJEWSKA
Kobieta-dynamit. Dziennikarka
i prezenterka telewizyjna, trener
autoprezentacji i rozwoju osobistego.
Od ponad 15 lat szkoli indywidualnie
członków zarządów oraz top menedżerów,
polityków i przedsiębiorców. Obecnie
Dyrektor PR i Komunikacji platformy nc+.
Aktywnie działa na rzecz kobiet w biznesie
poprzez stowarzyszenia, fundacje,
zrzeszenia, sieci przedsiębiorczych kobiet.

Oj

tak! Młode kobiety mają być szybko wyedukowane, gotowe do pracy, by wnosić środki materialne
do wspólnego gniazda, by brać kredyt na
mieszkanie, samochód, lepsze życie, jednocześnie mają już pomyśleć, by być matkami, bo to ich powinność biologiczna,
a presja rodziny oraz presja społeczna jest
tak duża, że czują się nią zmęczone, obciążone, zestresowane i stłamszone. A to dopiero początek! Państwo chce zarządzać
ich zdrowiem oraz decyzjami o macierzyństwie. Przecież jak urodzi dziecko, to szybko ma wracać do pracy, bo jest w stresie czy
stanowisko będzie na nią czekać. Szuka
żłobka, przedszkola, opiekunki. Chce, żeby

partner wiedział, że może na nią liczyć, bo
ona go kocha i pragnie tylko ich szczęścia
i kochającej się rodziny. Pragnie być dobra
w pracy, choć serce tęskni do maluszka,
który uśmiecha się w ciągu dnia nie do niej.
Biegnie do domu, a tutaj jeszcze obowiązki
domowe. Oczywiście wspaniale, jeśli partner dzieli się obowiązkami, ale o wspaniałego, mądrego, przygotowanego do życia
w partnerstwie mężczyznę też bardzo trudno, bo przecież wcześniej mamusia wszystko robiła za niego i w sumie nie miał żadnych obowiązków domowych. Opadają tej
pięknej, młodej kobiecie ręce, kiedy jeszcze spotyka się z krytyką otoczenia, które pyta „Jak to? Nie zostałaś z dzieckiem
w domu? Nie czekasz na partnera z obiadkiem? Nie jeździsz cały dzień na miotle
i szmacie jak dziecko śpi?”. A w pracy: „No
nie, ona znowu na zwolnieniu? Ona chora
czy dziecko? Znowu jej nie ma? Kto zrobi
jej pracę?”. A jednak jak ta młoda kobieta zdecyduje się, że zostanie w domu, odchowa latorośl, pojawia się krytyka: „Nigdy
nie pracowała, tylko siedziała w domu. Ten
biedny mąż tylko pracował. Przecież to niewyedukowana i niedoświadczona gęś. Nie
ma z nią tematu do rozmowy!”. I tak źle,
i tak nie dobrze! Ja mogę tylko im podpowiedzieć, że warto zrobić sobie plan, pomyśleć o własnych ambicjach, marzeniach
i - co jest ważne – nauczyć się asertywności
i komunikacji, dać całusa i mocno przytulić mówiąc: Nie musisz tego wszystkiego
robić! Spójrz na siebie. Czego ty chcesz?
Czego potrzebujesz? Naucz się mówić głośno o swoich potrzebach i poproś o pomoc.
To nie jest łatwy proces, więc na warsztatach spędzamy godziny, omawiając komu-

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

nikaty. Ważymy słowa, myślimy o konsekwencjach pozytywnych i negatywnych.
Jeśli myślimy, że dotyczy to tylko młodych
dziewczyn, bardzo się mylimy. Niestety,
te same rozterki dotyczą kobiet dojrzałych,
które odchowały dzieci, pomagały mężowi
w karierze, a teraz chcą się spełniać, edukować, żyć wolniej lub żyć łapczywiej. Po
prostu realizować swój plan i wrócić do marzeń sprzed lat: tańczyć, śpiewać, ukończyć
studia, założyć własną firmę i lepić garnki.
I znów brak akceptacji otoczenia, rodziny,
partnera, a czasem nawet dorosłych dzieci
dopada je jak zbrodniarz z ukrycia. „Po co
ci to? Źle tobie? Zwariowałaś? Za dobrze ci?
A jest tak dobrze… Wszystko chcesz zniszczyć? Wymyślasz sobie problemy, bo tyłek
cię swędzi?”. O, nie!!! Nie dajmy się stłamsić!
Trzeba powiedzieć głośno i wyraźnie, z pełną
odpowiedzialnością, że nadal będzie pomagać dzieciom i opiekować się starzejącymi rodzicami, ale przyszedł czas TERAZ JA!
Kobiety są kobietami zawsze! Nie zmuszajcie nas do wykonywania tylko zadań
i powinności, bo przestaniemy być natchnieniem poetów i zatracimy swoje poczucie kobiecości.
Społecznym krytykom, niezależnie, czy
to obcy czy rodzina lub znajomi, którzy widzą w nas tylko roboty i jeszcze bestialsko
oceniają nasze życie przez obgadywanie,
ubliżanie, krytykanctwo i presję na wszystko mówię po prostu: Odwalcie się!.
ENGLISH

LEAVE WOMEN ALONE!
During my workshops, lectures and conversations with women, I can see how minute by
minute, they get rid of their masks and stop
claiming that ‘everything’s fine,’ assuring that
‘some people do much worse,’ smiling and saying ‘I can’t complain,’ so that suddenly, I discover
the true soul of a woman sitting in front of me,
with her doubts, disappointments, and worries
that she isn’t up to scratch or she has forgotten
about herself in this muddle.

Oh, yes! Young girls and women have to
be educated fast and ready to work to contribute to the household, get a mortgage
and a loan for a new car and a better life.
At the same time, they have to start thinking about being a mother, because that’s
their biological duty, and pressure exerted by their family and the society is so
strong that they feel tired, overwhelmed,
stressed out and tense. And that’s only
the beginning! The state wants to decide
about their health and maternity. When
a woman has a child, she has to get back to
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work soon because she worries whether
her post is still waiting for her. She looks
for a nursery, a kindergarten, a babysitter. She wants her partner to know that
he can rely on her because she loves him
and wishes them to be a happy family. She
wants to be good at work even though her
heart misses the baby that smiles at someone else during the day. She goes home
in a hurry and has some chores to do. Of
course, it’s great when her partner helps
her with the chores, but a wonderful, wise,
and emotionally stable partner is hard to
find since his mom did everything for him
in the past and he didn’t have any domestic
duties. It’s even more discouraging when
that beautiful, young woman is criticised
by those around her, who ask, ‘You didn’t
stay home with your child? You don’t wait
for your partner to have dinner with him?
You don’t keep your house spic and span,
cleaning up when your child is asleep?’ And
at work, ‘Oh no, she’s on sick leave again?
Is she sick or is it about the baby? She has
a day off again? Who will cover for her?’

But when this young woman decides to stay
home to bring up her child, she’s criticised
again, ‘She has never worked, she’s only
stayed home. Her poor husband worked
all the time. She's an uneducated and inexperienced silly girl. She has nothing to
talk about!’ It’s a lose-lose situation. I can
only advise them to make a plan, think
about their own ambitions and dreams, and
– what’s important – learn how to be assertive and to communicate, kiss and hug
them, and say, ‘You don't have to do it all!
Look at yourself. What do you want? What
do you need? Learn to speak about your
needs and ask for help.’ It’s not an easy process, so during the workshops, we spend
hours on discussing messages. We weigh
words, consider possible positive and negative consequences. If you think that this
only concerns young women, you can’t be
more wrong. Unfortunately, mature women, who have raised children, helped their
husband with his career, and now want to satisfy their own needs, educate themselves,
and live slower or faster, struggle with the

same dilemmas. They want to carry out
their own plans and fulfil their dreams
of youth: dance, sing, graduate from university, set up their own company, and do
pottery. Again, they meet with criticism
from their friends, family, partner, and even
grown-up children. ‘What is it for? Do you
feel bad? Have you lost your mind? Is your
life too good?’ Her life is so good… ‘Do
you want to ruin everything? You come up
with imaginary problems and you can’t sit
still for a minute?’ Oh, no! Don’t let them
get you down! You need to say it loud and
clear, with full responsibility, that you will
still help children and look after ageing parents, but now it’s time FOR YOU!
Women are always women! Don’t reduce
us to carrying out our duties because we will
no longer be inspiration for poets and will
lose our sense of femininity.
To all social critics, whether they are
strangers, friends, or family, who see us only
as robots, judge us and talk behind our back,
criticise us, and put us under pressure, I’d
like to say, ‘Leave us alone!’

REKLAMA
REKLAMA
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PRZYJAŹŃ
I INSPIRACJA
W JE J ŻYCIU KONIE BYŁY OBECNE OD URODZENIA. ZA
SPRAWĄ DZIADK A, K TÓRY KOCHAŁ TE ZWIERZĘTA
I STARAŁ SIĘ ZARAZIĆ WNUCZKĘ TĄ MIŁOŚCIĄ.
I UDAŁO MU SIĘ, CHOĆ BAKCYL JEŹDZIECT WA,
ZASIANY W DZIECIŃST WIE, KILK ANAŚCIE L AT SPĘDZIŁ
GDZIEŚ W PODŚWIADOMOŚCI, BY NIESPODZIEWANIE
ODRODZIĆ SIĘ PARĘ L AT TEMU. „W YSTARCZYŁO, ŻE
RAZ WSIAD ŁAM NA KONIA I JUŻ BYŁO PO MNIE”,
ŚMIE JE SIĘ MAŁGORZATA SPRENGEL, WŁAŚCICIELK A
KONIA FARYSA, OD ROKU PROWADZĄCA UNIK ATOWĄ
W SK ALI POLSKI DZIAŁALNOŚĆ JUBILERSK Ą.
TEKST Maciej Bąk ZDJĘCIA Mat. Prasowe

M

ałgosia jest jednocześnie producentką biżuterii, jej marketingowcem, PR -owcem i modelką.
Na szyi ma łańcuszek, na który składają
się dwa miniaturowe srebrne strzemiona.
Kształt strzemion mają również kolczyki
w jej uszach. Wśród produktów jest też
na przykład łańcuszek na wzór wędzidła
– narzędzia służącego do przekazywania
koniowi sygnałów. Bo właśnie jeździectwo
jest inspiracją jej twórczości, która powstała z potrzeby chwili. „Chciałam po prostu
zrobić coś ładnego dla siebie. Wprawy
w fachu nie miałam żadnej, ale w rodzinie
mam osoby z jubilerskim doświadczeniem.
Wzięłam więc trochę sreber, przetopiłam
je i zaczęłam kombinować”, opowiada właścicielka .Farys.Design. Kiedy pojawiła się
na zawodach w swojej biżuterii, wszystko
zadziało się bardzo szybko. Znajomi i przyjaciele zaczęli prosić o zrobienie czegoś podobnego dla nich. Próśb było tyle, że w głowie Małgosi zrodził się pomysł: „A może
zrobić z mojego hobby coś więcej?”.
W dzisiejszej modzie masowej, szczególnie widać to wśród młodych osób, panuje dosłowność. Jeżeli chcemy mieć gadżet
związany z jeździectwem, wybieramy sobie
fikuśne kolczyki z najlepiej różowym konikiem, a jeśli ma na głowie róg jednorożca,
to tym lepiej. Małgorzata Sprengel postanowiła to przełamać. Wśród pasjonatów jeździectwa zachwyt budzą mniej oczywiste

P R Z E Z RO K I S T N I E N I A
. FA RY S . D E S I G N .
J EŹDZIECK Ą BIŻ U TER IĘ
POZ NA Ł A CA Ł A POLSK A.
drobiazgi, przedmioty – jak wędzidła – które przeciętnemu zjadaczowi chleba mogą
się nawet nie skojarzyć z tą dyscypliną, ale
wśród ludzi z branży wywołują zachwyt.
„Koników więc u mnie nie uświadczycie,
zostawiam to młodszym pokoleniom, z małym wyjątkiem – kształt konia mają moje
zawieszki do toreb, ale proszę zobaczyć,
jak to idealnie pasuje!”.
Inspiracją Małgosi jest Farys. Farys
to siedmioletni koń wyścigowy, z piękną
historią ojca i dziadka, którzy byli czempionami czystej krwi arabskiej, z korzeniami w Janowie i Białce. Sam Farys łączy
krew arabską z gorącą krwią angielską,
co widać po jego temperamencie. Dlatego
Małgosia wybrała jako dom dla niego oddaloną 18 kilometrów od Trójmiasta stajnię w Lisewcu. To piękna leśna okolica,
otoczona jeziorami, idealne miejsce, gdzie
charakterny koń może wyszaleć się ze
swoją właścicielką. Farys odegrał ogromną rolę w życiu Małgorzaty Sprengel. To
przy nim poczuła, że przechodzi pozytywną przemianę. To on zainspirował ją do
tego, by życie zacząć pchać w innym kierunku. Do tej pory zajmowała się głównie
rachunkowością, prowadząc biuro. Dziś –
choć dotychczasowej działalności nie porzuciła – jej myśli są skupione na tym, co
było jej przeznaczone, czyli jeździectwie
i realizowaniu jubilerskiej pasji.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Przez rok istnienia .Farys.Design. jeździecką biżuterię poznała cała Polska.
Małgosia jeździ z nią po najważniejszych
zawodach w kraju, jej wyrobami zaczęła
interesować się zagranica. Wszystko dzieje się w zaskakująco szybkim tempie. Kto
wie, gdzie właścicielka Farysa będzie za kolejny rok. Pewne jest jednak to, że nieważne
ile miałaby pracy i zamówień, dla niej zajęciem numer jeden pozostaną długie wyprawy ze swoim ulubieńcem po kaszubskich
lasach. Bo przyjaźń z żywą inspiracją należy skrupulatnie pielęgnować.
ENGLISH

FRIENDSHIP AND INSPIRATION
Horses have been a part of her life since she
was born thanks to her grandfather, who loved
these animals and wanted to pass down his
passion to his granddaughter. He succeeded
although her passion for horse-riding needed
several years to germinate and to revive
suddenly a few years ago. ‘It was enough
to get on a horse once and that’s it,’ laughs
Małgorzata Sprengel, the owner of Farys,
running a unique jewellery business.

Małgosia makes jewellery, deals with marketing and PR , and is a model. She is
wearing a chain with two miniature silver stirrups and stirrup-shaped earrings.
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Her products also include, for example,
a chain in the shape of a bit – a tool that enables a rider to cue a horse. Horse-riding
is her inspiration, but her adventure with
jewellery began by chance. ‘I simply wanted to make something nice for myself.
I hadn’t done this before, but some members of my family have some experience
in jewellery making. So I took some silver,
re-melted it and began to experiment,’
says the owner of .Farys.Design. When
she appeared at a competition wearing
self-made jewellery, everything happened very fast. Her friends began to ask
her to make something similar for them.
Małgosia got so many requests that she
thought, ‘Perhaps I should turn my hobby
into something more?’
Nowadays, mass fashion is straightforward, which particularly shows in young
people. If someone wants to have a gadget
related to horse-riding, they go for fancy
earrings, preferably with a pink horse and,
even better, a unicorn horn. Małgorzata
Sprengel decided to change it. Horse-riding
enthusiasts love less obvious accessories
and objects, such as bits. An average person wouldn’t even associate them with this
discipline, but riders simply adore them.
‘You won’t find any horses here, I’ll leave it
to younger generations, with one exception
– my bag charms are horse-shaped, but
have a look – it’s a perfect match.’
Małgosia draws inspiration from her
horse, Farys. Farys is a seven-year-old

racehorse, with a beautiful history of his
father and grandfather, which were pure
Arab champions from Janów and Białka.
Farys himself has Arab and hot English

blood, which you can tell by his temperament. For this reason, Małgosia opted
for a stable in Lisewiec, 18 kilometres of
Tricity, located in a beautiful woodland
scenery, surrounded by lakes, which
makes it a perfect place for the fiery
horse and his owner. Farys has been very
important in Małgorzata Sprengel’s life.
He made her feel some positive changes
coming, inspired her to change her attitude and goals. So far, she had been running an accounting company. At present, even though she didn’t quit her job,
she can concentrate on her destiny and
passions, that is horse-riding and jewellery making.
Within a year of its operation, .Farys.
Design. horse-riding jewellery has gained
nationwide popularity. Małgosia presents it at the most important horse-riding
events in Poland, and it has also attracted
the attention of foreigners. It’s happening very fast. Who knows what the next
year will bring to Farys’ owner. One thing
for sure – regardless of how much work
she has, or how many orders, long trips
around Kashubian forests with her favourite horse will always come first. Because
the friendship with the source of inspiration is too precious to lose.
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O KILKU WAŻNYCH RZECZACH

I JEDNEJ PIERDÓŁCE
BYŁA SOBIE KIEDYŚ PARTIA POLITYCZNA. NAZYWAŁA SIĘ „POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA”. NAZWA
PARTII SUGEROWAŁA, ŻE NIC WAŻNIEJSZEGO OD NASZEGO PIĘKNEGO KRAJU NIE MA. BA, NAWET
SZWED I MEKSYKANIN MUSIELI ZROZUMIEĆ, ŻE: „POLAND IS THE MOST IMPORTANT”. I JUŻ!

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.

P

omysł świetny, tylko że po trzech latach partia rozpadła się i słuch o niej
zaginął. Prawdopodobnie nie miała
zbyt wielu członków i sympatyków.
Po prostu są rzeczy ważniejsze od Polski.
Na przykład jedną z najważniejszych
rzeczy w życiu jest mycie rąk. Statystycznie
z powodu chorób brudnych rąk ginie na
świecie więcej ludzi niż z powodu wojen
i zamachów terrorystycznych. Gdyby ludzie zwracali baczniejszą uwagę na higienę, byłoby mniej zakażeń i cierpienia.
Moim zdaniem, gdyby partia „Mycie rąk
jest najważniejsze” miała większość w naszym sejmie, Polska z pewnością byłaby
zdrowsza i silniejsza. I pokonalibyśmy na
Mundialu Senegal.
Dla wielu ludzi najważniejszy jest święty
spokój. Żeby nikt ich nie pouczał, „w gary
nie zaglądał” i żeby „wystarczyło do pierwszego i na łeb nie kapało”. Nie za dużo, nie
za mało. Człowiek spokojny jest harmonijny i częściej się uśmiecha. Nie potrzebuje
za dużo używek i sportów ekstremalnych.

Gdyby ugrupowanie „Święty spokój jest
najważniejszy” rządziło krajem, Polacy byliby z pewnością stabilniejsi emocjonalnie.
I nie awanturowaliby się po pijaku w samolotach Ryanair czy w egipskich kurortach.
A w TVP wszystkie programy byłyby o szachach i kursach jogi.
Równie ważne są moim zdaniem podróże. Po pierwsz, kształcą. Po drugie turystyka nakręca lokalny biznes. A po trzecie
powoduje, że ludzie, poznając inne kultury
i obyczaje, stają się bardziej otwarci i tolerancyjni. Gdyby partia „Podróże są najważniejsze” była przewodnią siłą narodu,
pięknie opaleni i tolerancyjni Polacy byliby
ulubieńcami Europy i świata. Może wtedy
udałoby się nam w końcu wygrać konkurs
Eurowizji, bo wszyscy głosowali by na nas.
Nawet gdyby śpiewał Sławomir.
Drodzy politycy. Polska znakomicie
da sobie radę bez waszej pomocy. Wy
się zajmijcie tym, żeby ludzie ręce myli,
uśmiechali się częściej i żeby się mniej
denerwowali. I taka „pierdółka” na koniec: nie prześcigajcie się już w ogłaszaniu „ważności” Polski. W skali świata
naprawdę niewielu to interesuje. A i tak
w tym konkursie zawsze wygrają Chiny.
Mają najwięcej głosów.
ENGLISH

A FEW IMPORTANT THINGS AND ONE
TRIVIALITY
Once there was a political party named ‘Poland
is the most important’. Its name suggested
that there was nothing more important than
our beautiful country. Well, even Swedes and
Mexicans had to understand that ‘Poland is the
most important’. That’s it!

The idea was great, but the party was dissolved and forgotten after three years.
They probably didn’t have many members
and followers.
Some things are simply more important than Poland.
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

For example, one of the most important
things in life is washing hands. According
to statistics, more people die from diseases of dirty hands than during the war and
in terrorist attacks. If people paid more
attention to hygiene, there would be less
suffering and fewer infections in the world.
In my opinion, if a party ‘Washing hands is
the most important’ had a majority in the
Sejm, Poland would be healthier and stronger. And we would have beaten Senegal at
the World Cup.
To many people, peace and calm is
the most important thing. What they hate
the most is preaching, ‘good advice’, and
keeping the wolf from the door. A calm
person lives in harmony and smiles more
often. He or she doesn’t need stimulants
or extreme sports. If a party ‘Peace and
calm is the most important’ ruled the
country, Poles would be more emotionally stable. They wouldn’t pick drunk fights
on Ryanair planes or in Egyptian resorts.
And all programmes on TVP would be
about chess and yoga.
In my opinion, travelling is equally
important. Firstly, it broadens the mind.
Secondly, local business thrives thanks
to tourism. What’s more, getting to know
different cultures and their customs
makes people more open and tolerant. If
a party ‘Travelling is the most important’
would be the greatest power in the country, tanned and tolerant Poles would be
Europe and world’s favourites. Perhaps we
would finally win the Eurovision contest
because everyone would vote for us. Even
if Sławomir sang.
Dear politicians, Poland will be perfectly fine without your help. Make sure that
people wash their hands, smile more and
get irritated less. And, finally, a triviality:
don’t trip over yourselves in proclaiming
‘the importance’ of Poland. At a global level, few people care. And China will always
win this contest anyway. They have the
greatest number of votes.
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KINDERBIZNES
W YSTARCZY WŁĄCZYĆ K ANAŁ NADA JĄCY KRESKÓWKI PRZEZ CAŁĄ DOBĘ, ABY PO JEDNYM WIECZORZE MIEĆ
SERDECZNIE DOŚĆ REKL AM ZABAWEK NA KOLE JNY ROK. NA JMŁODSI, K TÓRZY PRZECIEŻ NIE POTRAFIĄ
SOBIE GRAT YFIK AC JI CZY UCIECHY ODSUNĄĆ W CZASIE, NAPASTOWANI SĄ PL ASTIKIEM W KOLORZE
TANDET Y, HOJNIE OBSYPANYM BROK ATEM I W YDA JĄCYM DŹWIĘKI ZARZYNANE J MYSZKI MIKI.

dlatego, że mieliśmy czas na nudę, ale też na to, aby po odrobieniu lekcji skakać po dachach, drzewach czy eksplorować najbliższą okolicę na rowerze. Nasze wspomnienia to
coś więcej niż wnętrze samochodu rodziców i zmieniający
się krajobraz za oknem. Ciekawe, czy najmłodsi z rozrzewnieniem wspominać będą czasy nadmiaru, smartfonów
i robienia kolejnych czelendżów.
KRZYSZTOF
KOCZOROWSKI

ENGLISH

KIDS BUSINESS

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

Ze

spotów uśmiechają się do nas bohaterki dziecięcych marzeń, księżniczki rodem ze snów
i baśni, władczynie tęczy, a wtórują im właściciele tajemnych mocy ubrani w lateksowe skafandry oraz
zwierzęta o ludzkich twarzach. Szczęście, zabawa, tęcza,
marzenia. Tak się zarabia na dzieciach, ich pragnieniach,
potrzebach i uczuciach. To jednak nie media, nie rynek
i nawet nie rówieśnicy w największym stopniu wpływają na
to, co dzieci myślą, co czują i jakimi kierują się wartościami.
Żeby nakreślić w czym rzecz, czas na historię prosto
z samolotu, zasłyszaną, więc prawdziwą. Dwoje dorosłych
rozprawia o swoich dzieciach, które na co dzień uprawiają
jedną ze sztuk walki. Pół godziny licytowania się, które jest
zdolniejsze, które wyżej podniosło nogę, jakiego koloru pas
leży w domowej gablocie z trofeami oraz jak solidnie utytułowany jest trener. Owszem, w czasach, gdy sami byliśmy
dziećmi, nie było tak wielu możliwości. Dzisiaj można wybierać w ofertach szkół, szkółek, kursów, akademii czy kółek zainteresowań. Kursy stepowania, rysunku, wszystkich
języków nowożytnych, grania na ukulele, warsztaty teatralne, baseny i tańce w parach albo solo. No więc bezwiednie
lub z pełną premedytacją chcemy, aby dzieci realizowały
to, z czego my sami nie mogliśmy korzystać lata temu, czy
to z powodów finansowych, czy z racji miejsca zamieszkania, czy braku tak w ogóle, bo to przecież smutny PRL
był, choć dla nas i tak najcudowniejszy. Być może właśnie
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Suffice to switch to a cartoon channel and watch it one evening to
have enough of toy commercials for the whole year. Little viewers
that can’t put off pleasure or fun are swamped with plastic in cheap
colours and glitter, whining like a strangled Mickey Mouse.

Spots show smiling characters from childhood dreams,
fairy-tale princesses, queens of the rainbow, along with superheroes dressed in latex suits, and animals with human
faces. Happiness, fun, rainbows, dreams. That’s how you
make money on kids, their dreams, needs, and feelings.
But it’s not the media, the market, or peers who shape what
kids think, feel, and value in life.
To illustrate my point, I’ll tell you a story that happened
on a plane – a true one, I heard it myself. Two grown-ups
are speaking about their kids, who practise a martial art.
It’s half an hour of bragging which one is more talented,
which raised their leg higher, what kind of belt they have
in a display cabinet with trophies, and how successful their
coach is. I agree that when we were kids, we didn’t have as
many opportunities. Today, one can pick and choose from
the offers of schools, private schools, courses, academies
or clubs. Tap-dance classes, painting, all foreign languages, ukulele, drama workshops, swimming, and solo or
couple dancing. Therefore, unintentionally or on purpose,
we want our children to benefit from the opportunities we
didn’t have years ago, whether for financial or location reasons or simply because they weren’t available. The Polish
People’s Republic was a sad period even though we have
fond memories of it. Perhaps because we had time for boredom and jumping on rooftops, climbing trees or exploring
the neighbourhood on a bike after school. Our memories
are something more than the interior of our parents’ car
and landscapes behind the window. I wonder if contemporary kids will fondly remember the times of excess, smartphones and Internet challenges.

Z A Z D R 4O3Ś–Ć4 3P U N K A
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DOBRA

RADA
BYŁ DL A MNIE NA JWIĘKSZYM PISARZEM. W YGL ĄDAŁ
JAK PRZEDWOJENNY PROFESOR GIMNAZ JUM. DOSTOJNY
I W YSOKI. W YDAWAŁO SIĘ, ŻE PATRZY NA WSZYSTKICH
Z GÓRY. ZAWSZE W GARNITURZE, KOSZULI I KRAWACIE.
KRAWATA NIE ZDE JMOWAŁ NAWET W DOMU.

CEZARY
ŁAZAREWICZ
Lat 52, pochodzi z Darłowa.
Pracował m.in. w Gazecie Wyborczej,
Polityce, Przekroju. Od dwóch lat bezrobotny.
Zajmuje się pisaniem reportaży.

Po

mieście spacerował dostojnie - ze splecionymi na plecach rękami. Każdy dzieciak
wiedział, że jest pisarzem. I nie byle jakim. Wszyscy mówili do niego "panie prezesie" (dopiero później się dowiedziałem, że kiedyś był prezesem
lokalnego Związku Literatów Polskich), a jego książki
można było wypożyczyć w naszej szkolnej bibliotece.
Debiutował w latach pięćdziesiątych przygodową powieścią dla młodzieży "Ekspedycja". I był
wtedy tak popularny, jak Edmund Niziurski. Tylko,
że o Niziurskim wszyscy pamiętają, a o nim tylko
w Darłowie, bo ma dziś rondo przy wyjeździe z miasta.
Nazywał się Zbysław Górecki. Kiedy go poznałem
w latach osiemdziesiątych, pisał właśnie dzieło swojego życia - historię inteligencji polskiej. Chyba mnie lubił, bo czasem ze mną rozmawiał. Stąd wiedziałem, że
nie lubi komunizmu. Kiedyś wyciągnął z szafy własnej
roboty rakiję i zaproponował brudenszaft. Bardzo mi
to zaimponowało. Od tej pory mówiłem do niego "panie prezesie", a on do mnie po imieniu.
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Niepotrzebnie mnie to ośmieliło. Bo kiedy z deski i filcu zbiliśmy z kolegami naszą pierwszą drukarnię, pomyślałem, że to on najlepiej nadaje się na
naszego głównego publicystę. Opowiedziałem mu,
że mamy już farbę drukarską, wałek, ale potrzebujemy dobrych autorów. Spławił mnie zgrabnie. Że szanuje inicjatywę, że stawia na młodość (bo wszyscy
mogliśmy być jego wnukami), że jest w nas tyle entuzjazmu, że sami powinniśmy spróbować sami. On się
nie zaangażuje, bo wszystko tylko popsuje. Trzyma
za nas kciuki i będzie nas wspierał dobrymi radami.
Dał tylko jedną. - Sztuka pisania to sztuka wykreślania - powiedział.
Tego się trzymam. I jest to moje przekleństwo.
Więc nie pytajcie, dlaczego piszę ze ściśniętymi pośladkami i dlaczego te moje książki są tak cienkie.
ENGLISH

GOOD ADVICE
He was the greatest writer to me. He looked like a pre-war
gymnasium teacher. Tall and dignified. He seemed to look
down on us all. He would wear a suit, a shirt and a tie. He
didn’t take off his tie even at home.

He walked with dignity, hands laced behind his back.
Every kid in town knew he was a writer. And not just
any writer. Everyone addressed him ‘Mr President’
(only later did I learn that he once was the President
of a local Polish Writers’ Union), and his books were in
our school library.
In the 1950s, he published his first book for young
adults, ‘Ekspedycja’. At that time, he was as popular
as Edmund Niziurski. The difference is that everyone
remembers Niziurski, while he’s remembered only
in Darłowo. A roundabout on a road out of town was
named after him.
His name was Zbysław Górecki. When I met
him in the 80s, he was writing his life’s work – the
history of Polish intelligentsia. I guess he liked me
because he would talk with me sometimes. That’s
how I learned he didn’t like Communism. Once, he
took self-made rakia out of the closet and proposed
a toast of friendship. It impressed me very much.
Since then, I had addressed him ‘Mr President’, and
he’d addressed me by name.
I got encouraged unnecessarily. When me and
my friends made our first printing house with boards
and felt, I thought he would be a perfect candidate
for our main publicist. I told him we’d already had
printing paint and a roller, but we needed good authors. He kissed me off. He told me he appreciated our
initiative, but he believed in youth (he could be our
grandfather), and we had so much enthusiasm that
we should try and do it ourselves. He wouldn’t get involved because he would ruin everything. He would
keep his fingers crossed and support us. He gave us
only one piece of advice. ‘The art of writing is the art
of crossing out,’ he said.
I’ve kept to it. And that’s my curse.
So don’t ask me why I’m writing with my butt
clenched or why my books are so thin.
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KTO SIĘ BOI OŚMIORNICY?

KTO SIĘ BOI
OŚMIOR N ICY?
GOTOWANA, PIECZONA, A MOŻE GRILLOWANA? ODK ĄD POJAWIŁA SIĘ W DYSKONTACH
RAZ NA PARĘ MIESIĘCY POJAWIA SIĘ W MOJEJ KUCHNI. MOWA O OŚMIORNICY, DO KTÓREJ
PRZYRZĄDZENIA BĘDĘ SIĘ STARAŁ WAS ZACHĘCIĆ.
TEKST I ZDJĘCIA Aleksander Domański
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EFEKT BĘDZ I E Z N I EWA L A JĄC Y,
A SM A K M I Ę SA , UZ NAWA N EG O
PR Z EZ W I ELU ZA J EDNO
Z NA J DELI K AT N I E JSZ YCH...
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

szystko zaczęło się parę lat temu. Jeden z moich znajomych po powrocie
z Portugalii przywiózł garść kolorowych czasopism, w których były przepisy na
owoce morza. Język nie był mi znany, dlatego

przez całe wakacje staraliśmy się tłumaczyć
teksty i za ich pomocą gotować na wzór kuchni
iberyjskiej. Teraz wiem, że były to dość luźne
interpretacje, niemniej wzbudziło to we mnie
ciekawość, dzięki której udało się przygotować coś więcej, niż same krewetki.
Dziś przedstawię wam dwa bardzo proste
przepisy. Jeżeli do tej pory obawialiście się sięgać po egzotycznego głowonoga, zobaczycie,
że jest to proste i nie wymaga bardzo dużych
umiejętności w kuchni. Efekt będzie zniewalający, a smak mięsa, uznawanego przez wielu za
jedno z najdelikatniejszych, będzie wam częściej towarzyszył w kulinarnych przygodach.

Najpierw zaczniemy od przygotowania
pieczonej ośmiornicy, która wymaga trochę
więcej czasu, niż ta w wersji gotowanej. Trzeba
pamiętać, aby ośmiornicę solidnie rozmrozić
przed zabraniem się do jej przygotowania - najlepiej wkładając ją na noc do lodówki. Ośmiornice, które przyjeżdżają do nas mrożone, są
właściwe gotowe. Jedyne, co trzeba z nimi zrobić, to usunąć aparat gębowy, wyciskając go
placem. Sam proces mrożenia powoduje kruszenie mięsa i w przypadku ośmiornicy jest
właściwie procesem nieuniknionym. Dzięki
temu wypadnie nam dodatkowa robota z obtłuczeniem mięsa. A zatem - obieramy dwa
duże bataty i kroimy je na mniejsze kawałki.
Główkę czosnku przekrajamy na pół, a pietruszkę zieloną szatkujemy. W naczyniu żaroodpornym układamy ośmiornicę i przygotowane wcześniej warzywa, zalewamy wszystko
solidną dawką oliwy, dodajemy sól i pieprz, po
czym wkładamy do piekarnika nastawionego
na 180 stopni na około 1,5 godziny. Proste?
Wersja druga - ośmiornica gotowana.
Obieramy pęczek włoszczyzny; do gotującej
się wody, oprócz warzyw, dorzucimy jeszcze
liść laurowy oraz ziele angielskie. Gotowanie
zaczniemy od kilkukrotnego zanurzenia samych macek ośmiornicy, żeby po kilku sekundach wrzucić ją całą do gotującego się bulionu.
Całość będziemy gotować około 45–50 minut
na każdy kilogram mięsa. Jako dodatek posłuży nam por smażony na maśle, zblendowany
z jogurtem greckim.
Mam nadzieję, że choć jeden przepis przypadnie wam do gustu. Nie bójmy się więc
ośmiornicy i… Smacznego!
ENGLISH

WHO’S AFRAID OF OCTOPUS?
Boiled, roasted, or grilled? When it first appeared
in discount stores, it started to appear in my
kitchen as well once in a few months. This time,
I’ll try to encourage you to prepare octopus.

It all began a few years ago. One of my
friends went to Portugal and brought
a few magazines with recipes for seafood.
Neither of us speaks Portuguese, so we
spent holidays translating those texts and
trying to cook some Iberian dishes. Now
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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I know that it was loose interpretation, but it raised
my curiosity and I learned how to cook something
more than shrimps.
Today, I’ll give you two simple recipes. If you’ve
been afraid of that exotic cephalopod, you’ll see that
it’s easy to prepare and doesn’t require advance cooking skills. The effect will be spectacular, and you’ll
include octopus, regarded as one of the most delicate
kinds of meat, in your future culinary adventures.
Let’s begin with roasted octopus, which requires
some more time than its boiled version. Make sure you
defrost octopus before you start – the best idea is to put
it in the fridge for the night. Octopus that is pre-frosted
is practically ready to be used. The only thing to do is
to remove the head with your finger. Frosting causes
meat to crumble, and it’s inevitable in the case of octopus. This will save you additional work on pounding
the meat. Peel two large sweet potatoes and cut them
into smaller pieces. Cut a garlic bulb in half, and shred
green parsley. Place the octopus and the vegetables in
an ovenware, add some olive oil, salt and pepper, and
roast in 180°C for about 1.5 hours. Easy peasy?
Version No 2 – boiled octopus. Peel a bunch of
mixed vegetables. Boil the vegetables with bay leaves
and allspice. First, soak the tentacles several times
and after a few seconds, place the whole octopus in

the pot with the bouillon. Cook for about 45–50 minutes per meat kilogram. Serve it with leek fried on
butter blended with Greek yoghurt.
I hope that you’ll like at least one of them. Don’t be
afraid of octopus… Bon appetit!

REKLAMA
REKLAMA
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TRENDY
NAUCZYCIEL
DAWNO NIE NASŁUCHAŁAM SIĘ TYLU KRYTYCZNYCH
UWAGA POD ADRESEM NAUCZYCIELI. MOŻE DLATEGO,
ŻE DAWNO NIE ROZMAWIAŁAM Z NASTOLATKAMI.

zdobywa już połowa polskich uczniów. Najpopularniejsi
influencerzy mają nawet po kilkaset tysięcy subskrybentów. Vlogerzy do perfekcji opanowali umiejętność
tłumaczenia i pracy przed kamerą. Ogląda się ich z przyjemnością, bo nie są sztuczni, nie zakładają masek. Żyją
tym, co robią. Problem w tym, że wielu Polaków, w tym
nauczyciele, Internet i nowe technologie nadal traktują
głównie jako źródło rozrywki. Tymczasem to przyszłość
edukacji, od której nie ma już odwrotu. Lepiej zatem
szybko się z nią zapoznać.
ENGLISH

TRENDY TEACHER

Od 2012 roku pracuje w TVN24.
W CV ma też „Gazetę Wyborczą” Polskie Radio
PiK, Radio Gra, Polsat i Polsat News. Lubi kawę
i rozmowy. Nie kończy na jednym pytaniu,
ale unika ludzi, którzy mówią bez końca. Jest
też uzależniona od newsa i książek. Nie lubi
marnować czasu i brzydzi się plotami.

Z

początku miałam mieszane odczucia. Raził mnie
język, ale mówili z sensem. Nauczyciele ich nudzą, bo są bez pasji. Trudno się z tym nie zgodzić.
Nie trzeba być ekspertem, żeby dostrzec, że wielu z nich
poszło do szkoły, bo nie za bardzo wiedzieli, co mają
z sobą zrobić. A nauczanie to wcale nie łatwa rzecz. Nie
wystarczy mieć wiedzę, trzeba ją jeszcze umieć przekazać. Wytłumaczyć zawiłe teorie, zainteresować. Jeden
z chłopaków rzucił pomysł: „A może powinni nas uczyć
youtuberzy?”. Odruchowo zanegowałam, ale młody
nie odpuszczał. Pokazał mi autora kanału SciFun, który wziął cukier w kostkach, młotek i wszedł z tym do
ciemni. Chwilę później kamera na podczerwień zarejestrowała błysk, pojawiający się w momencie uderzenia
narzędzia. Youtuber tłumaczył tryboluminescencję.
Pod filmikiem było prawie półtora tysiąca komentarzy.
Okazuje się, że SciFun to tylko jeden z kanałów popularyzujących naukę, z których korzystają polscy uczniowie. Jest jeszcze kilku youtuberów objaśniających nauki
ścisłe – Matemaks czy Matematikus. Karierę robi też
kanał o nauce języka angielskiego. Gdyby się zatem nad
tym zastanowić, pomysł z nauczycielami youtuberami
wcale nie jest taki głupi. Z badań przeprowadzonych
przez Brainly wynika, że w ten sposób wiedzę o świecie
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

I had mixed feelings about it at first. I didn’t like their language, but they arguments made sense. Teachers bore
them because they lack passion. It’s hard to disagree. It
doesn’t take an expert to see that many of them became
teachers simply because they didn’t know what else to
do. But teaching isn’t a piece of cake. Knowledge isn’t
enough when you don’t know how to share it; how to explain complicated theories, arouse interest. One of the
boys came up with an idea, ‘Perhaps YouTubers should
teach us.’ I instinctively disagreed, but he didn’t give up.
He showed me the author of SciFun channel, who took
sugar lumps and a hammer and went into a darkroom.
A moment later, the infrared camera registered a flash
when he hit the sugar with the tool. The YouTuber was explaining the phenomenon of triboluminescence. There
were almost a thousand and a half comments under the
video. It turns out that SciFun is only one of channels on
science that Polish students watch. There are also a few
other YouTubers talking about science – Matemaks
or Matematikus, for example. A channel on learning
English is also highly popular. If you give some thought
to it, the idea with YouTuber teachers isn’t so silly after
all. According to Brainly studies, almost half of Polish
students use videos to study. The most popular influencers have up to a few hundred thousand subscribers.
Vloggers have perfected the ability to explain, describe
and perform before a camera. It’s a pleasure to watch
them as they aren’t fake and they don’t pretend anything. They love what they do. The problem is that a lot
of Poles, including teachers, still regard the Internet and
new technologies mostly as a source of entertainment.
Meanwhile, this is the future of education, and there’s no
turning back. And we’d better learn to use it.

ZDJĘCIE: MONIKA SZAŁEK

It’s been a long time since I heard so much criticism of teachers.
Perhaps because it’s been a long time since I talked with teenagers.

KATARZYNA
ZDANOWICZ

O P E R A W N O W O C Z E S N Y C5H1 –C5Z1 A S A C H

OPERA
W NOWOCZESNYCH

CZASACH
MAMY WOLNY WIECZÓR, ŚWIADOMIE PLANUJEMY, BY
SPĘDZIĆ DANY CZAS W WYJĄTKOWY SPOSÓB. PODEJMUJEMY
DECYZJĘ, GDZIE TEN CZAS SPĘDZIMY. WYBIERAMY KINO —
WIEMY DLACZEGO, IDZIEMY DO TEATRU — WIEMY DLACZEGO;
GDY NASZ WYBÓR PADA NA KONCERT LUB WYSTAWĘ –
STOSUNKOWO ŁATWO JEST POZNAĆ TEGO PRZYCZYNĘ.
DECYZJA O WYBORZE OPERY BYWA ZAGADKOWA.

ROMUALD WICZA-POKOJSKI
Dyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku

O

czywiście mogę udzielić tutaj równie prostej odpowiedzi jak w przypadku kina i powiedzieć, że i do
opery przychodzimy po dawkę emocji, przeżywaną
w bezpiecznych okolicznościach, w wygodnych fotelach.
Jednak opera to coś więcej.
W nowoczesnych czasach, kiedy czasem więcej niż list
do przyjaciela znaczy zamieszczone w sieci zdjęcie potraw,
które spożyliśmy na obiad, opera jest szansą na oddech dla
naszego umysłu. Jest doświadczeniem totalnym, a przecież tego oczekujemy od sztuki. Dzieło operowe, które oglądamy i słuchamy jednocześnie, otacza nas i uruchamia nasze zmysły. To niezapomniane doświadczenie, można rzec:
jedność wszechświata.
Kiedy z Maestro José Maria Florêncio, wybitnym dyrygentem, z którym wspólnie tworzymy przyszłość Opery
Bałtyckiej, dyskutujemy o kolejnych dziełach, o kształcie, jaki ma mieć widowisko, o znaczeniu opery, zawsze
rozmawiamy o ludzkich emocjach. Naszym wspólnym
celem jest tworzenie niezapomnianych przeżyć, które poruszają odbiorców.
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Opera jest sztuką o bardzo określonej konwencji. Na
tym zasadza się jej piękno i jej możliwości. Ostatnio jeden z reżyserów powiedział mi, że konwencja, w której
bohater umiera przez piętnaście minut i w tym czasie
wyznaje miłość, nie jest dla niego. Cóż, być może żyjemy w tak szybkich czasach, że przez te piętnaście minut tracimy część naszej nowoczesności. Jednak, czyż
nie jest to idealny moment na refleksję?
Wizyta w operze to czas na uruchomienie emocji i opanowanie ich naszym umysłem. Chcę, by widzowie raczyli się pięknem, które jest nieodzowne
w operowym dziele. Być może będzie to zbyt śmiałe
stwierdzenie, a niech tam – uważam, że opera jest
częścią nowoczesnego świata. Jest jego kontemplacyjną częścią. Sztuką, która potrafi wyzwolić umysł.
Nowoczesność jest dla mnie pełna, kiedy znajduję
czas na ten „więcej niż spektakl”.
ENGLISH

OPERA IN MODERN TIMES
You have the evening off and want to spend this time in
a special way. You choose a place to go to. If you go the
cinema – you know why, to the theatre – you know why;
if you opt for a concert or an exhibition – it’s relatively
easy to justify this decision. But the opera may be
a mysterious choice.

Of course, the answer can be as simple as in the case
of the cinema – that we attend the opera to experience
a gamut of emotions, in safe circumstances, in comfortable chairs. But the opera is something more.
In modern times, when a photo of your lunch posted in social media may sometimes mean more than
a letter to a friend, the opera can be a break for the tormented mind. It’s an absolute experience, which is exactly what we expect of art. An opera, which we watch
and listen to at the same time, surrounds us and arouses our senses. It’s an unforgettable experience, which
can be described as harmony in the universe.
When we discuss compositions, prospective performances, and the significance of the opera with Maestro
José Maria Florêncio, an eminent conductor, with
whom we shape the future of the Baltic Opera, we always talk about human emotions. Our common goal is
to provide our audience with a memorable experience.
The artistic convention of the opera is very specific, which is the essence of its beauty and opportunities. Recently, a director told me that the convention in
which the hero is dying for fifteen minutes and declares
his love in the meantime is not his cup of tea. Well, perhaps the world we live in is so fast and busy that we lose
some modernity within these fifteen minutes. But isn’t
it a perfect moment for reflection?
Going to the opera is an opportunity to stir up emotions and handle them with your mind. I want the audience to enjoy the inherent beauty of opera compositions. Perhaps this may sound too bold, but whatever
– I believe that the opera is a part of the modern world.
It’s its contemplative part. Art which can free your
mind. To me, modernity is complete when I find time
for ‘more than a performance’.
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JAK WYGRALIŚMY BITWĘ O ANGLIĘ

JAK W YGRALIŚMY
BITWĘ O ANGLIĘ
POJECHAŁEM NA BELWEDERSKĄ DO KINO ŚWIAT I W PUSTYM KINIE, TYLKO DLA MNIE, WYŚWIETLILI
„303. BITWA O ANGLIĘ”. W ROLI JANA ZUMBACHA IWAN RHEON, GWIAZDA GRY O TRON, NIEZAPOMNIANY
RAMSAY BOLTON. KIEDYŚ, DAWNO TEMU, MARZYŁEM O TYM, ŻEBY O POLSKIEJ HISTORII ZROBILI FILM
AMERYKANIE. ŻEBY BYŁ PORYWAJĄCY, WZRUSZAJĄCY, CIEKAWY I ŻEBYM PRZEŻYŁ GO DLATEGO, ŻE JEST
DOBRYM FILMEM, A NIE DLATEGO, ŻE JEST O KATYNIU… DWA DOSKONAŁE FILMY O HISTORII PAMIĘTAM:
„POPIÓŁ I DIAMENT” O WYKLĘTYCH I „POTOP” O SZWEDZKIEJ OKUPACJI. NO I DOCZEKAŁEM SIĘ.
TEKST Grzegorz Kapla ZDJĘCIA Tomasz Krupa

Kiedy zgasły światła, zrozumiałem, że jest dobrze.
A druga, że to dzięki temu, że nie ma w tym obrazie
patosu. Kiedy samolot uderza w klify, widzisz to jak
inny pilot, tylko ułamek sekundy. Nie ma sztuczek, nie
ma slow motion. Widzisz ten moment i myślisz „Jak
to? Tylko tyle jest warte ludzie życie”?

Ale ta opowieść toczy się przez pryzmat jednego
bohatera. Widz musi mieć szansę, żeby się na niej
skupić. Jeśli mamy 30 bohaterów, z nikim się nie
zdąży identyfikować.

Absolutnie tak. Takie było założenie.

Michael Paszko, producent filmu „303. Bitwa o Anglię”:
Od początku wiedzieliśmy, że robimy film dla szerokiej
publiczności, który będzie wyświetlany w ponad 40 krajach na całym świecie. Wiedzieliśmy, że trafi również do
widzów, którzy nie będą do końca wiedzieli, czym była
Bitwa o Anglię. Dla nich to będzie kolejny film o samolotach i męskiej przyjaźni. W tej sytuacji nie mogliśmy
zrobić filmu dokumentującego tylko historię Polaków.
Chcieliśmy pokazać Bitwę o Anglię oraz ogromny wkład
Polaków w jej wygranie, tak jak niegdyś Steven Spielberg
pokazał lądowanie wojsk w Normandii przez pryzmat
głównego bohatera - szeregowca Ryana. Dzięki jego osobistej historii widzowie na całym świecie usłyszeli o największej operacji desantowej w historii wojen.

Z tego względu ci polscy aktorzy muszą być na drugim
planie. Hurricane jest samolotem, w którym jest jeden
pilot. To była ważna decyzja, kto zagra tę główną rolę.

Od razu wiedzieliście, że chcecie, żeby zagrały gwiazdy?

Na świecie film będzie wyświetlany jako „Hurricane”?

Tak, aczkolwiek braliśmy pod uwagę różne scenariusze.
Prawa rynku filmowego są twarde, musieliśmy liczyć się
z tym, „co rynek kupi i co oferuje”.

Tak, w Polsce zdecydowaliśmy się zmienić tytuł na
polski „303. Bitwa o Anglię”, kojarzący się bardziej
z Dywizjonem 303, który jest „brandem” rozpoznawalnym przez każdego Polaka.

Czekaliście aż „Gra o tron” przyniesie sławę Iwanowi
Rheonowi?

Absolutnie nie. Wiedzieliśmy, że o tym, czy dystrybutorzy na świecie kupią film i czy odniesie on sukces, w dużej
części decyduje obsada. Często produkcje z pięknym scenariuszem, ale małym budżetem, nie pozwalającym na
to, żeby zatrudnić znanych aktorów, nie maja siły przebicia, stąd tyle porażek. Prawda jest taka, że to aktor sprzedaje film. Więc musieliśmy mieć gwiazdy. Aczkolwiek
muszę przyznać, że nasi polscy aktorzy, młode pokolenie - Marcin Dorociński, Filip Pławiak, Adrian Zaremba
- w żaden sposób nie odstawali. Trzymają poziom, o czym
wkrótce będzie można się przekonać na dużym ekranie.

Mieliśmy listę aktorów. Iwan był jednym z naszych trzech
typów. Należy zaznaczyć, że dostępność gwiazd z reguły
jest bardzo limitowana, co też jest częstym problemem
wielu producentów, szczególnie w produkcjach takich,
jak nasza, gdzie wierne oddanie historii łączy się bezpośrednio z różnymi czynnikami, na przykład porą roku.
W tym przypadku oba te elementy zagrały i padło na
Iwana, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, choć na pochwałę zasługuje gra Marcina Dorocińskiego, jak również
i Milo Gibsona, który zagrał fenomenalnie, wcielając się
w rolę Johna Kenta, dowódcy Dywizjonu 303.

Jak ty się znalazłeś w tym przedsięwzięciu? To był
twój pomysł?

„303 Bitwa o Anglię” to projekt wspólny, na który pracowaliśmy razem z moimi partnerami biznesowymi Krystianem
Kozłowskim, Mattem Whyte’em oraz Robertem Chadajem.
Krystian zaszczepił w nas pomysł, każdy z nas do projektu
wniósł coś innego. Wywodzimy się z rodzin o bardzo mocno patriotycznych korzeniach. Dziadkowie jednego z nas
walczyli pod Monte Cassino, po czym wraz z armią Andersa
znaleźli się w Anglii, przodkowie innych służyli z kolei
w oddziałach Armii Krajowej. Ich wspomnienia i opowieści
oraz nasza fascynacja historią polskich lotników w bitwie
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o Anglię, zmotywowała nas do działania, żeby
pokazać tę piękną historię całemu światu.
Piszą, że nasz film jest brytyjski. To pewnym stopniu jest prawda, natomiast większość
z nas ma polskie korzenie i mówi po polsku.
Ja wychowywałem się w Polsce i w Stanach
Zjednoczonych, zaś moi wspólnicy w Wielkiej
Brytanii. Produkcja „303. Bitwa o Anglię” to 4
lata naszej pracy, licząc od powstania pomysłu
do jego realizacji. To 25 wersji scenariusza oraz
dziesiątki spotkań w poszukiwaniu potencjalnych inwestorów, którzy widzieliby wielkie
możliwości w produkcji o polskich lotnikach.
Jest to film, który powstał w stu procentach
za środki własne oraz środki pochodzące
z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.
Niestety nikt w Polsce nie był zainteresowany

wsparciem produkcji o swoich bohaterach,
mimo tego, że tak się dużo o tym mówi…
A próbowaliście?

Oczywiście.
Może dlatego, że ostatnimi czasy nie
mieliśmy szczęścia do historycznego kina,
wychodziły nam słabe filmy.

Mam trochę inną teorię na ten temat. Nasz film
to produkcja międzynarodowa, o Polakach,
z budżetem bliskim 10 milionów dolarów,
utytułowanym reżyserem, doborową obsadą
oraz ponad 600 ujęciami VFX . Czegóż więcej
chcieć? Czyż nie takie projekty powinniśmy
wspierać, pokazujące dokonania oraz czczące
pamięć ludzi tamtych czasów?

WS P OM N I E N I A I OP OW I E Ś C I OR A Z
NA S Z A FA S C Y NAC JA H I S T OR I Ą
P OL S K IC H L O T N I KÓW W BI T W I E
O A NGL I Ę, Z MO T Y WOWA Ł A NA S
D O DZ I A Ł A N I A , Ż EBY P OK A Z AĆ T Ę
PI ĘK NĄ H I S T OR I Ę C A Ł E M U Ś W I AT U.

Dziś, będąc już w przededniu premiery, zauważam wzrost zainteresowania przedsięwzięciem. Kilka dni temu patronat honorowy nad
filmem objął Prezydent RP, zaś wczoraj Minister
Kultury oraz Minister Spraw Zagranicznych.
Na premierze w Warszawie spodziewamy
się ponad 1100 gości, wśród nich będą również
się potomkowie naszych dywizjonistów, Hubert
Zumbach, Filip Feric, Witold Urbanowicz czy
rodzina Stanisława Skalskiego, na co dzień
wszyscy mieszkający za granica. Niektórzy
z nich już wcześniej zaszczycili nas swoja obecnością na planie zdjęciowym, w sumie 27 osób
z rodzin naszych bohaterów. Mieli okazję zobaczyć, jak powstaje film, a niejednokrotnie służyli nam radą, za co jesteśmy ogromie wdzięczni.
To był dla nas wszystkich bardzo szczególny
i emocjonalny dzień.
Nie jest łatwo zdobyć tyle samolotów,
żeby wyposażyć dywizjon.

Tak, to był faktycznie duży problem.
Spitfire’ów przetrwało dużo więcej niż Hawker
Hurricane’ów, mimo to na planie mieliśmy jeden z dziewięciu wciąż latających samolotów
na całym świecie. Ta niezwykle wymagająca
maszyna była pilotowana przez kilkukrotnego
mistrza Red Bull Races, dzięki czemu akrobacje w powietrzu były na najwyższym poziomie.
W czasie walk pilot latał do każdego ujęcia?

Skorzystaliśmy z różnych technik kręcenia,
od tradycyjnych po innowatorskie, umieszczając kamery na samolotach, uzyskując
tym samym wiele ciekawych ujęć z każdej
możliwej perspektywy.
Zbudowaliście też całe lotnisko?

Lotnisko było autentyczne, z czasów II wojny światowej. Nie stacjonował tam co prawda Dywizjon 303, ale były inne dywizjony.
Oczywiście musieliśmy zbudować scenografę
tak, aby wiernie odwzorować tamtą epokę i wydarzenia. Postawiliśmy sobie za punkt honoru,
aby lokalizacje były prawdziwe. Było ich ponad
50, każda ze swoją historia. W niektórych miejscach nie musieliśmy nawet niczego zmieniać.
Pokazaliście, że można duży film zrobić za
pieniądze mniejsze niż w Hollywood. Wasza
wartość w filmowym świecie poszła w górę.

Mam nadzieje, że tak się stanie. Faktycznie wyprodukowanie filmu historycznego z tak dużą
liczbą efektów komputerowych jest nie lada
wyzwaniem. Wydaliśmy na film prawie 10 mln
dolarów, z czego 1/3 to efekty. Dla porównania
„Dunkierka” miała budżet 100 mln dolarów.
Film zaczyna się od tego, że Iwan podnosi
z ziemi polski sztandar, a kończy tym, jak
brytyjskie flagi leżą na ulicy po paradzie
zwycięzców.

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

JAK WYGRALIŚMY BITWĘ O ANGLIĘ

Tak, ta scena ma wymiar symboliczny, to ta słynna parada, na którą nie zostali zaproszeni polscy żołnierze, zaś
polscy lotnicy mogli w niej uczestniczyć jako jedni z licznych pilotów Królewskich Sił Powietrznych. Ostatecznie
w geście solidarności nie wzięli w niej udziału.
ENGLISH

HOW WE WON THE BATTLE OF BRITAIN
I went to Kino Świat on Belwederska Street and watched
‘Hurricane: Squadron 303’ in the empty cinema. With Iwan
Rheon, the star of Game of Thrones, unforgettable Ramsay
Bolton, as Jan Zumbach. I dreamed that Americans make a film
about Polish history – a gripping, moving, and thrilling one,
so that it affects me because it’s good, and not because it’s
about Katyń… I remember two perfect historical films: ‘Popiół
i diament’, about the cursed soldiers, and ‘Potop’, about the
Swedish occupation. And here is the next one.

When the lights went out, I realised it was good.
Another advantage is that the film isn’t full of pathos.
You see a plane hitting the cliff in a flash, from
a perspective of another pilot. There are no tricks, no
slow motion. You see that and think, ‘How come that’s
how much human life is worth?’

Michael Paszko, Producer of ‘Hurricane: Squadron 303’:
We knew from the very beginning that we were making
a film for the mass audience, which would be shown in
over 40 countries all over the world. We were also aware
that it would be watched by people who didn’t know what
the Battle of Britain was. For them, it will be another film

about planes and male friendship. In these circumstances,
we couldn’t make a film documenting solely the history of
Poles. We wanted to show the Battle of Britain and a huge
contribution of Poles just like Steven Spielberg once
showed the landing of armed forces in Normandy through
the lens of one hero – Private Ryan. Through his personal
story, people all over the world heard about the greatest
parachute operation in history.
Did you plan to take on top actors?

Yes, but we considered various scenarios. Market has its
own tough rules, and we had to take into account ‘what
sells and what the market offers.’
Did you wait for Iwan Rheon to become famous thanks
to ‘Game of Thrones’?

Absolutely not. We knew that it largely depends on the cast
whether distributors buy the film and whether it achieves
success. It often happens that productions with a beautiful
screenplay but a small budget which doesn’t allow for taking on famous actors don’t stand a chance of success. The
truth is that actors sell the film. So we had to have stars.
But I must admit that our Polish actors, the young generation – Marcin Dorociński, Filip Pławiak, Adrian Zaremba
– did a great job, too. They’re very talented, which you’ll
soon have a chance to see for yourself.
This story is told through the lens of one hero. The
audience must focus on him. If there are 30 characters,
it’s impossible to identify with someone.

Of course. That was our assumption.
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We’re expecting 1100 guests at the film
premiere in Warsaw, including descendants
of the Squadron pilots – Hubert Zumbach,
Filip Feric, Witold Urbanowicz – and the
family of Stanisław Skalski, who live abroad.
Some of them had already visited us on the
set – 27 family members of our heroes in total. They had a chance to see how the film was
made and they provided us with some advice,
which we are grateful for. It was a special and
emotional day for all of us.
It’s not easy to get enough planes to equip
a squadron.

That was a serious problem indeed. Although
more Spitfires than Hawker Hurricanes
survived the war, on the set we had one
of the nine operating planes in the world.
This extremely demanding machine was
piloted by a multiple champion of Red
Bull Races, and all aerial acrobatics were
top-class.
Therefore, the Polish actors had to be in
the background. Hurricane is a one-pilot
plane. The choice of the lead actor was an
important decision.

We had a list of actors. Iwan was one of three
actors we considered for the role. Bear in
mind that the availability of stars is usually
very limited, which is a common problem of
producers, especially in such productions like
this, where faithful presentation of history
requires taking into account a variety of factors, for example, season of the year. We were
lucky to get Iwan although the performance
of Marcin Dorociński and Milo Gibson, who
did great as John Kent, the commanding officer of the 303 Polish Fighter Squadron, was
also remarkable.

pilots in the Battle of Britain motivated us to
show that beautiful story to the whole world.
Some say our film is British. It’s true to
some extent, but most of us have Polish roots
and speak Polish. I grew up in Poland and
the United States, while my partners – in
Great Britain. The production of ‘Hurricane:
Squadron 303’ took 4 years in total. We had 25
screenplay versions and dozens of meetings in
search for prospective investors, who would
see great opportunities of the production
about Polish pilots. This film was financed
from our own funds and funds from Great
Britain and the United States. Unfortunately,
nobody in Poland wanted to support the production about Polish heroes even though it’s
a well-known and popular story…

The official name of the film will be
‘Hurricane’?

Of course.

Yes, but we decided to change the Polish title
into ‘Hurricane: Squadron 303’, more associated with the 303 Polish Fighter Squadron,
which is ‘a brand’ recognised in Poland.

Maybe that’s because our historical
productions have been rather poor
recently…

How did you become involved in the
project? Was it your idea?

‘Hurricane: Squadron 303’ is a common project, on which I worked with my business partners: Krystian Kozłowski, Matt Whyte and
Robert Chadaj. Krystian came up with the
idea for the film, and each of us brought something else to the project. We were born to very
patriotic families. Our grandfathers fought
in Monte Cassino and came to England with
Anders’ Army; our ancestors were soldiers in
the Home Army. Their memories and stories
and our fascination with the history of Polish

Did you try?

My theory is a bit different. Our film is an
international production, about Poles, with
a budget of almost USD 10 million, a titled director, a famous cast, and more than 600 VFX
shots. What more do you need? Isn’t it a kind
of project one should support – a project that
shows accomplishments and honours the
memory of those people?
Now, shortly before the premiere, I’m noticing a greater interest in the project. The
President of the Republic of Poland took patronage over the film a few days ago, while
the Minister of Culture and the Minister of
Foreign Affairs did that yesterday.

Did the pilot have to fly around to take
shots during the fights?

We used various shooting techniques, traditional and innovative ones. We put cameras
on the planes to get spectacular shots from
all perspectives.
Did you build the whole airport as well?

The airport was genuine, from the Second
World War. The 303 Polish Fighter Squadron
wasn’t stationed there, but other squadrons
were. Of course, we had to build the set in
a way so as it reflected that era and the events.
It was our point of honour to shoot in genuine
locations. There were over 50 of them, and
each one had its own story. In some places,
we didn’t need to change anything.
You’ve shown that it’s possible to make
a big film for less money than Hollywood
productions need. Your value in the film
industry has increased.

I hope so. Making a historical film with
a large number of special effects is indeed
a huge challenge. We spent almost USD 10
million on its production, 1/3 of which on
special effects. For comparison, the budget
of ‘Dunkirk’ was USD 100 million.
The film begins with a scene in which Iwan
picks up a Polish flag and ends with British
flags lying on the street after the victory
parade.

Yes, that scene has a symbolic meaning – it’s
the famous parade to which Polish soldiers
weren’t invited, while Polish pilots could
participate in it among pilots of the Royal
Air Force. In the end, they refused to take
part in the parade as a gesture of solidarity.
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RUSZYŁA BUDOWA HOTELU
HOLIDAY INN EXPRESS W RZESZOWIE
PORT LOTNICZ Y RZESZÓW-JASIONK A BĘDZIE MIAŁ W SWOIM SĄSIEDZTWIE
NOW Y HOTEL. SPÓŁK A CHOPIN AIRPORT DEVELOPMENT PRZEK A Z AŁA
GENER ALNEMU W YKONAWCY, FIRMIE ERBUD, PL AC BUDOW Y POD
REALIZ ACJĘ INWEST YCJI HOTELOWEJ HOLIDAY INN EXPRESS. PRZ YJĘCIE
PIERWSZ YCH GOŚCI PL ANOWANE JEST W DRUGIEJ POŁOWIE 2019 R.

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 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
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- pokojowy obiekt będzie
jednym z najnowocześniejszych
hoteli tej klasy w Europie. Ma służyć nie
tylko pasażerom portu lotniczego, ale
także klientom pobliskiej G2A Areny oraz
licznym firmom ulokowanym w sąsiedztwie podrzeszowskiego lotniska.
Zdaniem Władysława Ortyla, marszałka
województwa podkarpackiego, powstanie
hotelu najnowszej generacji to kolejny sygnał
dynamicznego rozwoju Doliny Lotniczej.

– Kolejnym impulsem dla nowych
inwestycji będzie budowa nowej drogi
lotniskowej, a w przyszłości komunikacji kolejowej – zapowiada marszałek.
- Ważnym elementem tego rozwoju
jest baza hotelowa o najwyższym
standardzie, której budowa właśnie się
rozpoczyna. Tak nowoczesny obiekt to
dopełnienie innowacyjnego krajobrazu
tego miejsca oraz całego województwa
podkarpackiego.
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Gheorghe Marian Cristescu, Prezes Zarządu Chopin Airport Development (CAD),
podkreśla, że potencjał regionu Podkarpacia,
na który składa się m.in. rozwój rzeszowskiego lotniska oraz bliskość strefy ekonomicznej i centrum kongresowego, pozwala
na optymizm w kwestii powodzenia nowej
inwestycji: – Chopin Airport Development
jest doświadczonym operatorem i inwestorem hoteli przylotniskowych. Hotel Holiday
Inn Express przy rzeszowskim lotnisku
będzie kolejnym obiektem w portfolio CAD,
a InterContinental Hotels Group kolejną siecią obok Marriott International, Hilton i Best
Western, z którą podejmujemy współpracę.
Potencjał, jaki widzimy w regionie, daje nam
podstawy sądzić, że nasza nowa inwestycja
odniesie bardzo duży sukces. Mówił również
o tym premier Mateusz Morawiecki obecny
przy podpisaniu umowy franczyzowej ws.
hotelu Holiday Inn Express podczas ostatniego Kongresu 590 w Rzeszowie. Premier
nie ukrywał zadowolenia, że taki obiekt
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powstanie właśnie na Podkarpaciu, co w konsekwencji przyczyni się do wsparcia rozwoju
Polski Wschodniej.
Michał Tabisz, Prezes Zarządu Portu
Lotniczego Rzeszów-Jasionka, stwierdził,
że konieczność poszerzenia oferty noclegowej to jeden z warunków dalszego
dynamicznego rozwoju lotniska.
- Lokalizacja hotelu w bezpośrednim
sąsiedztwie lotniska ma dla tego procesu
ogromne znaczenie. Z roku na rok obsługujemy w Jasionce coraz więcej pasażerów
i otwieramy kolejne międzynarodowe
połączenia. To oznacza konieczność
zapewnienia komfortowego noclegu nie
tylko podróżnym, ale również załogom
czy pracownikom obsługi technicznej.
Wierzę, że marka Holiday Inn Express
szybko zyska ich uznanie.
Rozpoczęcie budowy i przekazanie
placu Generalnemu Wykonawcy, firmie
ERBUD, uruchomiło proces inwestycji
hotelowej. Zgodnie z założonym harmonogramem tak, pierwsi goście zostaną przyjęci w drugiej połowie przyszłego roku.
Holiday Inn Express najnowszej,
czwartej generacji jest marką ekonomiczną stworzoną przez sieć IHG
w odpowiedzi na potrzeby ludzi wychowanych w świecie nowych technologii.
Hotel będzie dysponował nowoczesnymi
rozwiązaniami technologicznymi oraz
przestrzenią, która pozwoli na integrację
pomiędzy gośćmi. Elewacja budynku w co
najmniej 30 procentach zostanie wykonana ze szkła. Podcięcie hotelu na parterze
powoli stworzyć efekt głębi oraz przytulnego wnętrza, przyciągającego uwagę zarówno pasażerów jak i osób podróżujących
samochodem. Dodatkową ozdobą elewacji

będą glify okienne w kolorach marki – niebieskim oraz zielnym. W strefie zewnętrznej powstanie przestrzeń rekreacyjna
z uporządkowaną zielenią oraz betonowo
– drewnianymi ławkami. •
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RZESZÓW COMMENCES THE
CONSTRUCTION OF HOLIDAY
INN EXPRESS
A NEW HOTEL IS BEING BUILT NEAR RZESZÓWJASIONKA AIRPORT. CHOPIN AIRPORT
DEVELOPMENT HAS HANDED OVER THE
CONSTRUCTION SITE OF HOLIDAY INN EXPRESS
TO ERBUD, THE GENERAL CONTRACTOR OF THE
INVESTMENT. THE OPENING OF THE HOTEL IS
PLANNED FOR THE SECOND HALF OF 2019.

The 120-room hotel will be one of the
most modern hotels of its class in Europe.
It’ll provide accommodation to passengers
of the airport, clients of G2A Arena located
nearby, and numerous companies located in
the vicinity of the airport.
According to Władysław Ortyl, the
Marshal of Subcarpathia Province, the
construction of the state-of-the-art hotel
is another sign of dynamic development in
the Aviation Valley.
‘The next trigger for new investments
will be constructing a new airport road
and, in the future, developing rail connection,’ says the Marshal. ‘The stylish,
top-standard hotel is an important part
of this process and will complement the
innovative landscape of the area and the
whole Subcarpathia Province.’
Gheorghe Marian Cristescu, President
of the Management Board at Chopin Air-

port Development (CAD), emphasises that
the potential of the region, which includes
the development of Rzeszów Airport
and the close vicinity of the economic
zone and the Congress Centre, makes
the prospects of the investment very
optimistic: ‘Chopin Airport Development
is an experienced operator and investor
of airport hotels. Holiday Inn Express
Hotel by Rzeszów Airport will be another
investment carried out by CAD, while
Continental Hotels Group will be another
brand – apart from Marriott International,
Hilton and Best Western – with which
we’re going to cooperate. Given the potential of the region, we hope that our new
investment will be a huge success.’ Prime
Minister Mateusz Morawiecki was present
at the signing of the franchise agreement
on Holiday Inn Express Hotel at the latest
Congress 590 in Rzeszów. The Prime Minister welcomed the fact that such a hotel
will be built in Subcarpathia, which will
boost the development of Eastern Poland.
Michał Tabisz, President of the Management Baord of Rzeszów-Jasionka Airport,
said that expanding the accommodation
offer of the area is necessary to stimulate
further airport development.
‘A hotel located in a close vicinity
of the airport is very important in the
process. Year by year, Rzeszów Airport
serves more and more passengers and
launches new international routes, which
makes it necessary to provide passengers
as well as the crews and the technical
support staff with comfortable accommodation. I believe that Holiday Inn Express
brand will soon gain popularity.’
Commencing the construction and
handing over the site to the General Contractor, ERBUD, marked the beginning of
the investment process. According to the
schedule, the hotel will welcome its first
guests in the second half of the next year.
Holiday Inn Express is an economic
brand of the latest, fourth-generation,
created by the IHG chain to meet the needs
of people who grew up using new technologies. The hotel will boast cutting-edge
technological solution and space that will
facilitate integration among guests. At least
30% of the building facade will be made of
glass. Undercutting the hotel on the ground
floor will create an effect of depth and cosy
interior, attracting the attention of both
passengers and people travelling by car. An
additional decoration of the facade will
be splays in the brand colours – blue and
green. Moreover, a recreational space with
greenery and concrete and wooden benches
will be developed around the hotel. •
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ukończyli 18 lat
• Do 31 października - dla studentów
Planowane jest powtórzenie akcji
w sierpniu. Ponadto, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ubezpieczonych,
NFZ/o Rzeszów wydłuża godziny pracy
w wakacje – tak, aby każdy mógł skorzystać z możliwości uzyskania EKUZ . W lipcu i w sierpniu w poniedziałki oddział
będzie pracować do godziny 17. •

• IN ENGLISH

EUROPEAN HEALTH
INSURANCE CARD
ON 27 JUNE, AT RZESZOW-JASIONKA AIRPORT,
PASSENGERS COULD GET EUROPEAN HEALTH
INSURANCE CARDS (EHIC) ENTITLING THEM TO
RECEIVE NECESSARY HEALTHCARE IN KIND IN
EU MEMBER STATES.

EUROPEJSK A K ARTA

UBEZPIECZENIA
ZDROWOTNEGO
27 CZERWCA W TERMINALU LOTNISK A RZESZÓW–JASIONK A PASA ŻEROWIE
MOGLI ODEBR AĆ K ART Y EKUZ UPR AWNIAJĄCE DO BEZPŁATNEGO LECZENIA
W TRYBIE NAGŁYM W KR AJACH UNII EUROPEJSKIEJ.

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
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P

racownicy Podkarpackiego Oddziału NFZ przez kilka godzin pracowali
na mobilnym stanowisku zlokalizowanym na parterze hali głównej terminala.
Na lotnisku w Rzeszowie karty wydawane były „od ręki”, na podstawie wypełnionego wniosku. Druki wniosków
były bardzo proste do wypełnienia,
dzięki czemu cała procedura trwała
mniej niż 3 minuty.

Czym jest karta EKUZ?

Karta ta potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych
świadczeń zdrowotnych w czasie
tymczasowego pobytu na terenie innego
państwa członkowskiego UE/EFTA .

Kto może otrzymać kartę?

EKUZ może zostać wydana wyłącznie
osobom, które posiadają prawo do
świadczeń zdrowotnych finansowanych
ze środków publicznych, czyli ubezpieczonym lub uprawnionym. Korzystając
z EKUZ zagranicą stosujemy prawo
państwa członkowskiego UE/EFTA na
tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie.

Jak długo są ważne karty EKUZ?

• 5 lat - dla emerytów
• 12 miesięcy – pracowników, osób prowadzących działalność gospodarczą, rencistów, członków rodzin do 18. roku życia,
• Do 30 września - dla uczniów, którzy
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The staff of the Subcarpathian Office of
the National Health Fund were working
for a few hours at a stand on the ground
f loor of the main terminal. European
Health Insurance Cards were issued ‘on
the spot’ on the basis of a filled application form. The forms were easy to fill
out, and the whole procedure took less
than 3 minutes.

What is EHIC?

The card lets you get necessary healthcare in kind during your temporary
stay in the territory of another EU/EFTA
Member State.

Who is entitled to get the card?

EHIC is issued exclusively to people
insured and/or entitled to public healthcare services in a given state. When
you use your EHIC abroad in a EU/EFTA
Member State, you are entitled to receive
medical care on the same terms as the
insured citizens of that state.

How long is EHIC valid?

• 5 years – for pensioners;
• 12 months – for employees, self-employed, annuitants, family members
under 18;
• until 30 September – for students
under 18;
• until 31 October – for students.
The next EHIC action is planned for
August. Moreover, to meet the needs
of the insured, the Rzeszów Office of
the National Health Fund changes its
opening hours during holidays, so that
everyone may obtain an EHIC . On Mondays in July and August, the office will
be open to 17. •
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KULTURA POGRANICZA.
POGRANICZA KULTUR
Z JANEM NOWAR Ą, DYREKTOREM TEATRU IM. WANDY SIEMASZKOWEJ OR A Z
POMYSŁODAWCĄ I DYREKTOREM ART YST YCZNYM MIĘDZ YNARODOWEGO
FESTIWALU SZTUK TR ANS/MISJE W RZESZOWIE, ROZMAWIA SABINA KOT.

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 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

Kiedy odbędzie się Festiwal
i jak pan definiuje pojęcie kultury pogranicza?

Festiwal odbywał się będzie w ostatnim
tygodniu kanikuły, tj. 25-31 sierpnia,
a będzie to spotkanie ludzi sztuki, którzy
działają na pograniczu i ich spojrzenie
na świat nie jest centrystyczne. Operują
bowiem w przestrzeni, w której kultury
różnych narodów, różne tradycje i historia
przenikają się. Graniczność jako zasada
pociągnęła za sobą od razu myśl, żeby
wyjść z festiwalem poza mury instytucji
artystycznych i wykorzystać sprzyjający
okres końca wakacji, kiedy jeszcze korzy-

stamy z dobrodziejstw natury, ale już rodzi
się sezonowy apetyt na sztukę. Oczywiście, kluczowym problemem był ciężar
finansowy organizacji tak dużej imprezy.
Odpowiedzią okazał się koncept, w myśl
którego Festiwal Trans/Misje będzie wędrował z roku na rok do kolejnego miasta,
siedziby Teatru - partnera projektu. Do
współpracy, jako partnerów projektu
zaprosiłem Państwowy Teatr w Koszycach,
później Narodowy Teatr Morawsko Śląski
w Ostrawie, kolejno Teatr M. Csokonaiego
w Debreczynie oraz Teatr im. M. Zańkowieckiej we Lwowie i Teatr Królewski
w litewskich Trokach.

Wśród partnerów tylko teatry,
a program niezwykle bogaty,
różnorodny, daleko wychodzący poza ramy teatru…

Wydawało się nam, że potencjał czysto
teatralny może się okazać za mały. Chcemy
dotrzeć do odbiorców z szerszą ofertą.
Widowiska plenerowe, biesiady poetyckie,
koncerty - od oratorium, poprzez folk, aż
do jazzu, dalej film, fotografia, malarstwo,
performance w galerii handlowej, teatr
ruchu w przestrzeni industrialnej i pantomima na ulicy, teatr dla dzieci. Wszystkie
te działania (ponad czterdzieści wydarzeń!)
mają się złożyć na bogaty i atrakcyjny
tydzień sztuki otwartej. To będą jeszcze
wakacje, więc w programie znajdzie się
szereg lżejszych propozycji, choć bez wątpienia będzie to festiwal kultury wysokiej.
Ale zarazem bardzo przystępnej. Pokazy
plenerowe będą bezpłatne, a wszystkie
inne dostępne za symboliczną złotówkę,
pięć, najwyżej dziesięć złotych, a to dzięki
wysokiej dotacji ministerstwa kultury
i dziedzictwa narodowego oraz marszałka
woj. podkarpackiego.

A co znajdzie się w programie
Festiwalu?

Program jest bardzo bogaty, więc nie
sposób wymienić wszystkie pozycje.
Wśród polskich propozycji na szczególną
uwagę zasługują niewątpliwie spektakle/
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widowiska plenerowe „Diabeł Łańcucki”,
czy „Kwiat paproci”, spektakl/projekcja
„Lwów nie oddamy” oraz koncert oratoryjny „Cud niedokonany…”, które zostały
stworzone specjalnie na Festiwal przez
wybitnych twórców z kraju i zagranicy.
Zdarzeniem firmującym program
węgierski będzie barokowa opera „Acis
i Galatea" Haendla, w reżyserii dyrektora
Teatru w Debreczynie, Petera Gemzy, ale
zobaczymy też madziarskie barwne i żywiołowe folklor-show. Wśród widowisk
plenerowych zobaczymy wywiedziony
z kultury litewskiej spektakl z Teatru
Królewskiego w Trokach „W cieniu korony - rzecz o Witoldzie Wielkim", gdzie
historia i mitologia litewska przybierają
kształt niezwykle żywiołowy. Ukraińcy
przywiozą dużo dobrej muzyki od
klasyki po jazz oraz spektakl KATERYNA
inspirowany poematem Szewczenki,
w konwencji romantycznej ballady. Bogaty program teatralny zaprezentują Czesi,
przedstawienia - „Niebezpieczna metoda"
Hamptona w reżyserii Vojtecha Stepanka,
dyrektora artystycznego Teatru w Ostrawie, „Audiencje" Havla i „Edith Piaf
sings". Istotną w zakresie eksplorowania
historii będzie wystawa fotogramów „Siły
zbrojne Ukrainy. Wojownicy światła".
W cyklu „Projekcje wolności" polska
„Solidarność. Solidarność" i ukraiński
„Ślepy", czy słowacka filmowa opowieść
„Robinson & Crusoe”. W programie słowackim spektakl „Doma u Hitlerovcov",
czyli wojna widziana z perspektywy
kuchni Hitlera i jego parterki Ewy Braun.
Będą wystawy i spotkania literackie.
W przestrzeniach Kasyna Urzędniczego
i zamkowej Wielkiej Jadalni w Łańcucie
odbędzie się wernisaż międzynarodowej
wystawy pod nazwą „Sztuka walcząca"
oraz panel podczas którego nasi partnerzy podejmą temat roli sztuki w budowaniu tożsamości i wolności.

Jak należy rozumieć Trans/Misje?

Przenikanie, ruch i wzajemną wymianę
idei i wartości. Wiemy, że sztuka staje
dziś wobec potężnych wyzwań związanych z kulturą masową, massmediami
i siecią wirtualną. Artyści, by zachować
i budować związek z publicznością, muszą się otwierać. Trans/Misje to właśnie
misja otwarcia, przemieszczania się
ponad granicami kulturowymi i politycznymi, idea przenikania. Dyskutując
na temat nazwy Festiwalu, rozważaliśmy
najpierw literackie metafory brzegów,
mostów, drzwi. Ale Trans/Misje to
z pewnością współczesny i najbardziej

esencjonalny zapis naszej idei, zrozumiały w różnych językach. •

• IN ENGLISH

CULTURAL BORDERLAND.
BORDERS OF CULTURE
SABINA KOT IS TALKING WITH JAN NOWARA,
DIRECTOR OF WANDA SIEMASZKOWA THEATRE
AND THE INITIATOR AND ARTISTIC DIRECTOR
OF TRANS/MISJE INTERNATIONAL FESTIVAL OF
ARTS IN RZESZÓW.

When is the Festival and how
would you define the concept of
‘cultural borderland’?

The Festival is held in the last week of summer holidays, that is 25–31 August, and will
be a meeting of people of arts, who operate
on the borderland and whose perspective
of the world isn't centrical. They move in
a space where different cultures, traditions
and history intermingle. With ‘borderland’
as a rule, we decided to take the festival
outdoors, outside artistic institutions, and
take advantage of the end of holidays when
people still wish to be on the lap of the
nature, but begin to hanker after arts. Of
course, the key problem was that such a big
event required a considerable outlay. We
came up with an idea to hold the Festival
in a different city every year, in a different
theatre – a project partner. Our partners
include the National Theatre in Košice,
the Moravian-Silesian National Theatre
in Ostrava, Csokonai Theatre in Debrecen,
M. Zankovetska Theatre in Lviv, and the
Royal Theatre in Trakai, Lithuania.

Festival partners are only theatres,
while the programme is very diversified and goes beyond theatre…

We thought that theatre’s potential may
not be enough. We intended our offer to be
wider and include outdoor performances,
poetry feasts, concerts – ranging from
oratorios, through folk, to jazz – film, photography, painting, performance in a shopping
centre, theatre of movement in industrial
space and pantomimes on the street, theatre
for children. All these events (more than
forty!) comprise a rich and attractive week
of open arts. The programme also includes
some informal events – as it’s still summer –
yet, it will be a festival of high culture; but in
its accessible form. Thanks to a considerable
subsidy granted by the Ministry of Culture
and National Heritage and the Marshal of
Subcarpathia Province, the admission to
outdoor events is free, and tickets to other
events are PLN 1, 5, or at most 10.
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What does the festival programme include?

It’s very rich, so it’s impossible to list all the
events. The Polish highlights include performances / outdoor shows ‘Diabeł Łańcucki’
and ‘Kwiat paproci’, a show/screening ‘Lwów
nie oddamy’, and an oratorio concert ‘Cud
niedokonany…’, created on the occasion of
the Festival by eminent authors from Poland
and abroad. A must in the Hungarian programme is Haendel’s Baroque opera ‘Acis and
Galatea’ directed by the Director of Csokonai
Theatre in Debrecen, Peter Gemza, as well as
a colourful and energetic Hungarian folklore
show. Outdoor events include a performance
of the Royal Theatre in Trakai ‘In the Shadow
of the Crown – a Tale of Vytautas the Great’,
vividly depicting Lithuanian history and mythology. Ukrainians will bring a lot of good
music, ranging from classical music to jazz,
and a performance KATERYNA inspired by
Szewczenko’s poem kept in the convention
of romantic ballad. Czechs will present a rich
drama programme, including the following
performances: Hampton’s ‘A Dangerous Method’ directed by Vojtech Stepanek, Artistic
Director at the Theatre in Ostrava, Havel’s
‘Audience’ and ‘Edith Piaf sings’. History buffs
will surely enjoy an exhibition of photograms
‘Armed forces of Ukraine. Warriors of light’.
The cycle ‘Projections of freedom’ comprises
Polish ‘Solidarność. Solidarność’ [Solidarity.
Solidarity] and Ukrainian ‘The Blind Man’,
and a Slovak story ‘Robinson & Crusoe’. The
Slovak programme will include a performance ‘At home with Hitlers: Tales from the
Kitchen’ about the war from the perspective
of Hitler and Ewa Braun’s kitchen. There will
be plenty of exhibitions and literary sessions.
The Clerical Casino and the Dining Room
in the Łańcut Castle will host a vernissage
of an international exhibition ‘Contesting
Art’ and a discussion panel during which
our partners will discuss the role of art in
building identity and freedom.

What does ‘Trans/Missions’ mean?

It means intermingling, movement, and an
exchange of ideas and values. Nowadays, art
faces huge challenges created by mass culture,
mass media and the Internet. To maintain
and build the relationship with the audience,
artists need to open up. Trans/Missions is
a mission of opening up, moving beyond
cultural and political borders, the idea of
intermingling. At first, when choosing
the festival name, we were thinking about
literary metaphors of shores, bridges, and
doors. But Trans/Missions is a contemporary and expressive name for our idea,
comprehensible in different languages. •
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MOTOCYKLIŚCI ZJECHALI

NA LOTNISKO W RZESZOWIE
7 LIPCA NA TERENIE LOTNISK A RZESZÓW-JASIONK A GOŚCILIŚMY
MOTOCYKLISTÓW Z GRUPY INTRUDER POLSK A .

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 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

TO

właśnie na Podkarpaciu odbył
się w tym roku ogólnopolski zlot
grupy. Podczas zwiedzania lotniska nasi
goście zobaczyli pokaz sztuki sokolniczej
oraz prezentacje Straży Granicznej i Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej.
Zwiedzali również hangary, w których
usługi techniczne prowadzi firma LINETECH. Najbardziej wyczekiwanym
punktem programu był przejazd po
rzeszowskiej drodze startowej.
Nie była to pierwsza wizyta motocyklistów na lotniskach międzynarodowych.
Członkowie grupy w poprzednich latach podczas swoich zlotów odwiedzili między innymi
porty lotnicze w Katowicach, Łodzi, Bydgoszczy, Modlinie, Gdańsku oraz Olsztynie. •

• IN ENGLISH

MOTORCYCLE RALLY AT
RZESZÓW AIRPORT
A MOTORCYCLE RALLY OF INTRUDER POLSKA
GROUP WAS HELD AT RZESZÓW-JASIONKA
AIRPORT ON 7 JULY.

This year’s national rally of the
group was held in Subcarpathia.
During a tour of the airport, our guests
participated in a falconry show and

presentations of the Border Guard and
the Airport Rescue and Fire Fighting
Services. They also visited the technical
hangars, where technical services are
provided by LINETECH . The highlight
of the programme was a ride on one of
the airport runways.
It wasn’t the first visit of motorcyclists
at an international airport. In the previous
years, the group members met at airports
in, among others, Katowice, Łódź, Bydgoszcz, Modlin, Gdańsk and Olsztyn. •

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----

8:15

PRZ YLOT

/

ARRIVAL

9:45

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

FR4899

738

--3----

8:40

PRZ YLOT

/

ARRIVAL

12:05

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

FR4900

738

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

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

1------

6:30

10:15

FR8224

738

1------

10:40

12:30

FR8225

738

----5-(AKTUALNE DO 24.08.2018)

17:25

21:10

FR8224

738

----5-(AKTUALNE DO 24.08.2018)

21:35

23:25

FR8225

738

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

FR3723

738

--3----

8:40

11:30

FR3724

738

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

FR863

738

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

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

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

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

-2-4-6-

17:20

21:20

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

-2---6-

6:10

9:50

FR7622

738

-2---6-

10:15

12:00

FR7623

738

---4---

17:00

20:40

FR7622

738

---4---

21:05

22:50

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

13:05

FR2661

738

-2-----

17:25

21:20

FR2660

738

-2-----

21:45

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

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

------7

8:15

9:15

FR8063

738

------7

9:40

12:40

FR8064

738

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

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

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

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

21:10

FR3472

738

-----6-

21:55

23:30

FR3473

738

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

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

------7

6:55

10:20

FR2134

738

------7

11:00

12:35

FR2135

738

--3----

7:05

10:30

FR2134

738

--3----

11:05

12:40

FR2135

738

-2-4-6-

11:45

15:10

FR2136

738

-2-4-6-

15:45

17:20

FR2137

738

1-3-5-7

18:00

21:25

FR2136

738

1-3-5-7

22:00

23:35

FR2137

738

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

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

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

------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

MONACHIUM | LUF THANSA

MONACHIUM | LUF THANSA
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

1234567

11:10

12:35

LH1618

CRJ9

1234567

13:10

14:35

LH1619

CRJ9

---4-6-

17:30

18:55

LH1606

CRJ9

---4-6-

19:30

20:55

LH1607

CRJ9

1------

17:55

19:20

LH1606

CRJ9

1------

19:55

21:20

LH1607

CRJ9

------7

18:00

19:25

LH1606

CRJ9

------7

20:00

21:25

LH1607

CRJ9

NEWARK | PLL LOT

NEWARK | PLL LOT
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

------7

19:25

10:10

LO018

B787-8/ B787-9

1------

14:10

17:40

LO017

B787-8

TEL AWIW | PLL LOT

TEL AWIW | PLL LOT
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA / WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

------7

21:15

0:05

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

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

1234567

7:30

8:25

LO3805

DH4/E170/E175/E400

123456-

5:50

6:45

LO3804

E170/E175/E400

--3----

10:30

11:25

LO3809

DH4/E175/E195

12-4567

8:55

9:50

LO3806

DH4/E175/E195

12-4567

10:35

11:30

LO3809

DH4/E170/E175/E400

--3----

11:55

12:45

LO3810

DH4/E175/E195

1234567

13:30

14:25

LO3801

E170/E175/E195/E400/7M8

1234567

12:05

12:55

LO3810

DH4/E170/E175/E800

----5-7

16:15

17:10

LO3807

DH4/E170/E175

1234567

14:55

15:45

LO3802

E170/E175/E400/7M8

1234-6-

16:25

17:20

LO3807

DH4/E170/ E175

1234567

17:50

18:40

LO3808

DH4/E175/E195

12345-7

22:40

23:35

LO3803

E170/E175/E195/E400

INFORMAC JE Z AWARTE W T YM ROZKŁ ADZIE PR ZEDSTAWIA JĄ STAN NA 15.07.2018 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 15.07.2018 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.

Sklep z pamiątkami / Souvenir shop
Bike Cafe / Bike Cafe

Wypożyczalnie samochodów / Rent-a-car

