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ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

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

ENGLISH A director, screen-
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).

GRZEGORZ 
KAPLA

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

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

RAFAŁ 
BRYNDAL

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

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

JERZY 
SCHEJBAL

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

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

MICHAŁ 
FIGURSKI

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

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

JAKUB
MILSZEWSKI

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

ENGLISH He grumbles, 
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 be-
hind a "Gastrobanda" book. 

RAFAŁ
RUTKOWSKI

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

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

PAULINA 
SMASZCZ-
KURZAJEWSKA

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

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

PAWEŁ 
DURKIEWICZ

Kochający mąż, ojciec i re-
daktor. 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.

WOJTEK 
KALARUS

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

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

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

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

KATARZYNA
ZDANOWICZ

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

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

JAKUB 
FIREWICZ

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

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

MAGDALENA
JUSZCZYK

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

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

TOMASZ 
SOBIERAJSKI

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

ENGLISH A sociologist 
by profession and pas-
sion. An experienced 
explorer of social phe-
nomena and cultural 
trends. A 3.0 scientist.

ALEKSANDRA 
BUDKA

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

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

EDYTA
BARTKIEWICZ

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

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

TOMASZ 
SAGAN

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

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

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

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

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

SYLWIA 
GUTOWSKA

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

ENGLISH She talks, writes 
and edits. She is interest-
ed in high, middlebrow 
and low culture because 
she is a true (post)
humanist. 



„CIĄGLE CHCIAŁOBY SIĘ WIĘCEJ I MAM JAKIEŚ NIESPEŁ-
NIONE MARZENIA, ALE CZUJĘ SIĘ DOBRZE. MAM UKOCHA-
NEGO SYNA, A DO TEGO FACETA, KTÓRY MNIE TOTAL-
NIE WSPIERA, Z KTÓRYM ROBIMY SUPER RZECZY I JEST 
NAM DOBRZE. MAM ROBOTĘ, LUDZIE MNIE LUBIĄ. JAK 
TU NARZEKAĆ?” – ZASTANAWIA SIĘ ANITA SOKOŁOWSKA 
W ROZMOWIE Z MONIKĄ SOBIEŃ DLA ANYWHERE.PL.

TEKST Monika Sobień ZDJĘCIA  Tomasz Sagan
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Z jaką myślą opuszczałaś szkołę filmową? Czy to był 
lęk, czy jakieś konkretne marzenie, precyzyjny plan? 
Bo to był czas, kiedy stałaś u tych bram i…
U bram i nie u bram, dlatego że gdy kończyłam szkołę, 
to rzeczywistość pracy i tego, jak się żyło, była zupeł-
nie inna od dzisiejszej. Mam wrażenie, że byłam jed-
nym z ostatnich roczników, które pozwoliło sobie na 
prawdziwe studiowanie. U nas w trakcie trwania szkoły 
prawie nikt nie chodził na castingi. Przemek Sadowski 
zagrał chyba na trzecim roku w jednym filmie. To były 
incydentalne sytuacje. Więc kończąc czwarty rok, wszy-
scy byliśmy nieprzygotowani do wejścia w ten zawód pod 
kątem komercyjnym, bo nie wykonywaliśmy wcześniej 
telefonów do agentów, nie chodziliśmy na castingi. Jak 
już zrobiłam dyplom, po prostu wysłałam CV do więk-
szości teatrów w Polsce. Pisałam listy do dyrektorów: 
„Szanowny panie dyrektorze, tak bardzo cenię pana ze-
spół, bardzo chciałabym być jego częścią…”.

Dostałaś jakąś pozytywną odpowiedź?
Tylko z Radomia.

O, ja jestem z Radomia…
Szacun. (śmiech)

Zagrałaś kiedyś w tym teatrze?
Nie. Ale rozważałam, czy tam nie jechać.

Małgorzata Foremniak tam grała.
Ale to było 10 lat wcześniej. Nie obrażając. Wiesz, tro-
chę inaczej wyobrażałam sobie swoje początki w za-
wodzie. W szkole filmowej mieliśmy silną grupę, do 
której należał Tomek Tyndyk, Karol Wróblewski, Kasia 
Maternowska, Przemek Sadowski, Anita Jancia, Dorota 
Abbe. To są osoby, które cały czas działają w zawodzie. 
I my chcieliśmy założyć swój teatr, miał się nazywać 
Kameleon. Wszyscy w szkole mówili, że jesteśmy super 
grupą, że robimy wspaniałe rzeczy i że powinniśmy da-
lej w tej grupie działać. Po szkole przygotowaliśmy w wa-
kacje spektakl o wojnie na festiwal Teatrów Ulicznych 
w Lublanie. Chodziliśmy na szczudłach, dużo gestyku-
lowaliśmy. Szukaliśmy różnych pomysłów na siebie, 
spotykaliśmy się z młodymi reżyserami, którzy chcieli 
z nami współpracować. Ale życie nas zweryfikowało, nie 
udało nam się zarobić na chleb tą grupą.  

Z czego wtedy żyłaś?
Powiem ci szczerze, że nie pamiętam, bo to był szcze-
gólnie trudny moment w moim życiu. Umarł mój tata 
i to finansowanie niestety było odcięte. Nie wiem, czy 
przez moment mama mi nie pomagała, nie pamiętam. 
Robiliśmy różne rzeczy, raz w życiu byłam hostessą. 
Kumpel z roku miał jakąś firmę i mnie namówił, żebym 
chodziła i promowała perfumy w nowym centrum han-
dlowym w Łodzi. Zgodziłam się, bo pieniądze były mi 
bardzo potrzebne. I pamiętam, że tak stoję z tym ko-
szykiem z 10 minut, rozdaję te perfumy, a tu wchodzi 
Borys Szyc i krzyczy: „Cześć Anita!”. A on już wtedy był 
na zawodowej górce, grał w filmach, był rozpoznawalny 
i to zestawienie mnie jako hostessy i jego jako wziętego 
aktora było dla mnie strasznie deprymujące. Cały czas 
pamiętam to spotkanie.

MOŻ E T O Z A BR Z M I 
BA NA L N I E , A L E PR AC A 
W T E AT R Z E NA DA J E 
SE N S U PR AW I A N I A 
T E G O Z AWODU.

On jakoś to skomentował?
Był bardzo miły. Podpowiedział mi nawet, że jakiś casting 
jest robiony, żebym poszła na niego. Ale to był chyba je-
dyny raz, kiedy zarabiałam, nie pracując w wyuczonym 
zawodzie. Potem zaraz dostałam propozycję zagrania 
w „Trędowatej”. I jakoś się potoczyło. 

Ale przełomem było „Na dobre i na złe”, prawda? 
W sensie rozpoznawalności i tego, że nie musiałaś 
już martwić się o pracę.
Co ty! Chciałam ci właśnie powiedzieć, że to w ogóle nie 
jest tak, bo dzisiaj gdybyś mnie zapytała, czy boję się 
o przyszłość, to bym powiedziała, że absolutnie tak. W ogó-
le myślę, że to jest okrutny zawód, a zwłaszcza w Polsce. 
Jest takie powiedzenie „tyle znaczysz, ile twoja ostatnia 
rola”. I strasznie długo nie chciałam się z tym zgodzić, ale 
chyba tak jest. Wiesz, skończę serial „Przyjaciółki” i tak 
naprawdę nie wiem, ile będę musiała odsiedzieć na ławce 
rezerwowej i czy ktoś mi zaproponuje rolę. 

Ale też inwestujesz w karty teatralne. Przez lata 
odwiedziłaś różne teatry. Lublin, Łódź, Bydgoszcz. 
A teraz grasz spektakl „Modern Slavery” w Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
Tak, jestem związana z Biennale Warszawa. Ja sobie bez 
teatru nie wyobrażam funkcjonowania w tym zawodzie. 
Może to zabrzmi banalnie, ale praca w teatrze nadaje 
sens uprawiania tego zawodu. Nigdy nie grałam w filmie, 
nie było mi to jeszcze pisane, więc nie wiem jak się tam 
pracuje, ale w serialu pracuje się bardzo szybko, pobież-
nie. Teksty, które mówisz, nie są jakimś skomplikowa-
nym dramaturgicznie dialogiem. Jest takie powiedzenie 
„jesteś tym co jesz”, a ja do tego dorzucam „jesteś tym 
jak pracujesz”. I to, że mogę w teatrze opowiadać o tak 
ciekawych, trudnych tematach, posługiwać się przeróż-
nymi formami narracyjnymi, jest ogromną wartością. 
Lubię grać spektakle, ale uwielbiam też czas prób. To 
tak zmusza do weryfikacji siebie tu i teraz, tego co się ma 
w głowie, co umiesz. Trzeba w każdym momencie, nad 
każdą sceną się zastanowić. 

Jaki teatr lubisz robić? 
Jak by to powiedzieć, żeby nikogo nie urazić… Lubię, 
żeby było sensownie. To co się dzieje wokół mnie na sce-
nie, jaki temat poruszamy, to z kim pracuję, z kim się spo-
tykam – muszę mieć poczucie, że to ma sens. Pieniądze, 
które zarabiamy w teatrze, nie są duże, więc ten trud, te 
8 godzin dziennie prób, a potem grania spektakli muszą 
dawać mi zaspokojenie emocji i ambicji. Myślę, że trud-
no byłoby mi funkcjonować na dłużej w teatrze stricte 

J E S T E M  S Z C Z Ę Ś C I A R Ą
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cowali ciężko i w strasznych warunkach, obo-
zy były zarządzane głównie przez Polaków. 

Czyli ciebie interesuje teatr zaangażowany 
społecznie. Opowiedz coś o swojej roli.
Nie ma tam ról typowych dla spektakli teatral-
nych. Jesteśmy nośnikami tematu. Ja mam 
dwa duże zadania. Jedno polega na tym, że 
robimy rekonstrukcje, które wykorzystuje 
się przy procesach sądowych, odgrywamy 
sytuacje, które mogły się wydarzyć. Gram 
właśnie Mirosława K., mam do przeprowa-
dzenia trudne zada nie, bo używając realnych 
tekstów, wyciągniętych z akt, staję naprzeciw 
ludzi, ofiar, których grają oczywiście aktorzy, 
których Mirosław K. wykorzystał. Mamy pięć 
takich osób, przeprowadzam z nimi tę rekon-
strukcję, pokazując jak to wyłudzanie pie-
niędzy, zastraszanie mogło wyglądać. Scena 
trwa około kwadransa i ja ją energetycznie 
i emocjonalnie prowadzę. Grać Mirosława K. 
nie mogę, nie mam takiego prawa, żeby grać 

na ulicy Wilanowskiej przetrzymywał jed-
nocześnie około 50 Ukraińców. Stwarzał 
fikcyjne długi, zabierał dokumenty, kazał 
podpisywać weksle in blanco. Stosował 
przemoc psychiczną, mniej fizyczną, ale ta 
psychiczna była bardzo silna. Byli oni pra-
cownikami, których dostarczał do około 70 
warszawskich restauracji. Są to restauracje, 
w których ja, my, moi przyjaciele, spotyka-
my się, chrupiemy lunche, rozmawiamy 
przy kawie latte, a na zapleczu są wyko-
rzystywani ludzie. Bartek z Natalią poszli 
tym śladem. Byli w Krakowie, chodzili po 
sądach, prosili o wgląd do akt, spotykali się 
z La Stradą, Strażą Graniczną, policjanta-
mi, prawnikami. 

Drugi case, który był punktem wyjścia 
w spektaklu, stanowiły słynne obozy pra-
cy w Foggi. To z kolei działo się 17 lat temu. 
Do Włoch trafiło w sumie kilka tysięcy osób 
z Polski. Zbierali tam pomidory, oliwki, kar-
czochy. Mieszkali w oborach, barakach, pra-

komercyjnym, choć nie odcinam się od tego, 
bo uważam, że wszystkie doświadczenia są 
aktorowi potrzebne. 

Czy spektakl, w którym ostatnio grasz, 
właśnie we wspomnianym MSN,-nie mieści 
się w tej definicji teatru sensownego? 
Tak. To spektakl o współczesnym niewolnic-
twie. Wyreżyserował go mój partner, Bartek 
Frąckowiak. I tu w ogóle zadziało się coś bar-
dzo dziwnego. Pomijam fakt, że pracujemy 
w przestrzeni nieteatralnej. To jest muzeum, 
pracowaliśmy w takim długim korytarzu, 
gdzie są wystawiane różne dzieła, różne 
performance, to była totalnie pozateatralna 
przestrzeń i to też było dla aktora ciekawym 
doświadczeniem. Bartek postanowił zrobić 
spektakl o współczesnym niewolnictwie, 
robił to z Natalią Sielewicz, która jest ku-
ratorką muzeum. Przez pół roku badali ten 
temat w różnych aspektach. Za inspirację 
posłużył case Mirosława K. – Polaka, który 



P OD C Z A S  T E G O  S PE KTA K LU 
C Z Y TA M  T E Ż  PR AW DZ I W E 
Z E Z N A N I E  DZ I EWC Z Y N Y, 
KT ÓR A  P OJ E C H A Ł A  D O 
F O G GI ,  D O  W Ł O S K I E G O 
OB OZ U  PR AC Y. 

realną osobę, nie spotkałam się z nim, więc 
nie znam prawdy, mogę podejrzewać, kim on 
jest i jak się zachowuje. Ale z drugiej strony 
muszę dać widzowi realną emocję, stan, po-
dejrzenie tego, co się mogło dziać, że ci ludzie 
w tym upokorzeniu i bezradności trwali. 

Dużo cię to kosztowało?
Bardzo dużo, bo w pewnym momencie działa 
to jak psychodrama, zaczynasz się wkręcać…

Stajesz się trochę postacią?
Granica jest mocno przesunięta, więc to mnie 
bardzo dużo kosztowało. Podczas tego spek-
taklu czytam też prawdziwe zeznanie dziew-
czyny, która pojechała do Foggi, do włoskiego 
obozu pracy. To jest porażające zeznanie, bo 
to normalna kobieta, która jedzie do Włoch, 
w tych trudnych czasach przełomu ustrojo-
wego w Polsce, żeby zarobić trochę pieniędzy 
dla rodziny. I ona po tygodniu pracy na plan-
tacjach prosi o możliwość odpoczynku przez 
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małe spięcia są normalne i myślę, że w ta-
kich zawodach potrzeba, żeby wyładowanie 
jednak nastąpiło Po takim spięciu, oczysz-
czeniu, wchodzisz z nową energią i odkry-
wasz zupełnie inne rzeczy. 

Czego byś teraz chciała zawodowo dla 
siebie? Niech to będzie koncert życzeń. 
Nie ukrywam, że chciałabym zagrać w fil-
mie. Chyba mnie to omija. Choć właściwie 
może sama jestem temu po części winna, bo 
nawet nie chodzę na castingi. Teraz próbuję 
odwrócić los w tej materii, zmieniłam agen-
cję i mam nadzieję, że to mi jakoś pomoże. 
To kwestia tego, żeby wejść w ogóle w świat 
filmu, bo to nie jest takie proste. Widzisz, ile 
osób gra w polskich filmach.

W filmach nie grasz, ale dużo pracujesz. Co 
robisz, żeby się zresetować? 
Rzeczywistość naszego świata aktorskiego 
jest taka, że naprawdę niewielu aktorów 
może sobie pozwolić na komfort, że wcho-
dzą w jeden projekt i potem mają miesiąc 
wolnego. Ja pracuję w serialu, który ma swój 
rytm, dynamikę. Kręcimy serie dwa razy 
do roku, każda seria trwa około 4 miesięcy, 
później robię spektakl i znów wracam na 
plan. Czasem proszę, aby mnie trochę ogra-
niczyć w tych zdjęciach, albo żebym weszła 
na plan później, na przykład po premierze 
spektaklu, bo już nie daję rady tak praco-
wać, to też nie te lata. 

Wyobrażałam sobie, że tak aktywna osoba 
jak ty na pewno uprawia jakiś sport.
No widzisz, a ja nie mam czasu. Teraz próbuję 
trochę wspinaczki, bo mój Bartek bardzo 
dużo się wspina, nasz syn Antek też to lubi. 
Wiem, że to jest świetny sport medytacyjny, 
przy moim chaosie wewnętrznym i osobowo-
ściowym to jest super, bo musisz wiedzieć, 
gdzie chwycić, jak ułożyć ciało, żeby się pode-
rwać. Ale nie mogę powiedzieć w serialu, że 
dwa razy w tygodniu mam ściankę. Nie jestem 
w stanie tego przeskoczyć, więc chwytam po 
prostu każdą wolną godzinę i staram się ją do-
brze wykorzystać. 

A jeszcze jesteś mamą. 
Właśnie, jeszcze to maleństwo. Ja rezy-
gnuję z różnych rzeczy i kiedy mam dzień 
wolny, to jest to dzień wyłącznie dla rodzi-
ny, dziecka. Dlatego jeśli pytasz o resety, to 
jest ich mało. Niedawno wyrwałam tydzień 
i byliśmy w Andaluzji. Nie chcesz wiedzieć, 
co się musi wydarzyć, żebym mogła ten 
tydzień wyrwać. Marzę o takiej sytuacji, 
że dostaję  jedną propozycję, potem ta mi 
się kończy i następną biorę za miesiąc czy 
dwa tygodnie. Nie chcę narzekać, wiem, że 
jestem szczęściarą, ale jak sobie pomyślę, że 
gdybym grała w takim serialu w innym kra-
ju, to bym miała już trzy wille z basenami 
i jacht... A tu musimy pracować non stop, bo 
jak masz przerwę, to nawet ta kupka, którą 
masz odłożoną, szybko topnieje. 

A poza pracą, jak się czujesz w swoim życiu?
Dobrze. 

I zapadła cisza. (śmiech)
Bo wzruszyłam się. Czuję się dobrze dla-
tego, że mam rodzinę, mam ukochanego 
syna, który jest dla mnie wszystkim. Mam 
faceta, który mnie totalnie wspiera, z któ-
rym robimy super rzeczy i jest nam dobrze. 
Mam robotę, ludzie mnie lubią.

To ja ci życzę jeszcze tego filmu, bo cała 
reszta się dzieje. 
Pluje się przez lewe czy prawe ramię? 

Dobra, to przez oba dla bezpieczeństwa.
To ja nie dziękuję. 

ENGLISH 

I AM A LUCKY WOMAN

‘We still strive for more, and I have some unful-
filled dreams, but I feel good. I have a wonderful 
son and a guy who supports me, with whom I can 
do great things, and it feels good to be together. 
I have a job, people like me. Why should I com-
plain?’ Anita Sokołowska wonders, talking with 
Monika Sobień for Anywhere.pl.

What did you think when you left the drama 
school? Were you afraid or did you have any 
dreams or plans? It was a time when you 
were standing at the gates and…
At the gates or not, because when I  left 
school, the reality of acting profession and 
life was different. I guess I was in one of the 
last years that could really study. Almost no-
body went to auditions during school then. 
Przemek Sadowski appeared in one film in 
the third year. But this was uncommon. At 
the end of school, we were all unprepared 
to practise the profession because we had 
never called agents or do auditions. When 
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jeden dzień, chce zostać w obozie, bo źle się 
czuje. I zostaje sama z ochroniarzem, czło-
wiekiem, który dowodzi na terenie kampu 
i wyobraź sobie, że on przez 12 godzin ją wy-
korzystuje, w różny sposób. Seksualnie, znę-
ca się nad nią psychicznie, fizycznie, tatuuje 
ją, zastrasza, przystawia pistolet do głowy. 
Na szczęście udało się jej uciec. Przeżyła. 
Sprawa włoskich obozów pracy w Foggi zo-
stała już zakończona.

Sędzia Dariusz Mazur z Krakowa posta-
wił sobie za punkt honoru, że doprowadzi 
tę sprawę do końca, wyrok w tej sprawie 
odczytywał przez 2 dni. Była to największa 
sprawa w Europie dotycząca handlu ludźmi 
do pracy przymusowej. Większości z osób 
działających w zorganizowanej grupie prze-
stępczej po polskiej stronie postawiono za-
rzuty. Wszyscy już są na wolności, prowadzą 
firmy, mają swoje rodziny.

Patrzyłaś na publiczność i widziałaś, że ta 
historia ich porusza?
Pierwszy raz w życiu nie obchodziło mnie to, 
czy sam spektakl się podoba, czy nie, dlatego 
że to temat był najważniejszy. A feedback jest 
taki, że ludzie przychodzą, oglądają i po spek-
taklu chcą o tym rozmawiać. Mówią o swoich 
przypadkach wykorzystania w pracy, nad-
użyciach, to wszystko uruchamia dyskusję. 
Współczesne niewolnictwo nie polega na tym, 
że jesteś zamknięta, nie możesz wyjść, albo że 
zabrano ci dokumenty.

A jak ci się pracowało ze swoim partne-
rem, który tu był twoim szefem?
My chyba mamy z Bartkiem umiejętność 
wspólnej pracy. Wiadomo, że przenosi się te 
tematy do domu. Najpierw, kiedy Bartek ro-
bił z Natalią półroczny research, codziennie 
coś pisali do sądów, czytali, oglądali filmy, to 
cały czas to przegadywaliśmy. Później roz-
mawialiśmy dużo o próbach. Ale ja to lubię, 
oczywiście jeśli nie rozmawia się tylko o tym.

Były konflikty? 
Raczej nie. Oczywiście zdarzały się jakieś 
małe, ale to jak z każdym reżyserem. Ale te 
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I graduated, I simply sent my CV to most 
theatres in Poland. I wrote letters to theatre 
directors, ‘Dear Sir, I appreciate your cast 
and would really like to be a part of it…’

Did you get any replies?
Only from Radom.

Oh, I’m from Radom…
Respect (laughs).

Have you ever performed in that theatre?
No. But I considered going there.

Małgorzata Foremniak played there.
Yes, but it was 10 years before. I mean no 
disrespect. You know, I imagined the begin-
ning of my career differently. At school, I was 
in a strong group with Tomek Tyndyk, Karol 
Wróblewski, Kasia Maternowska, Przemek 
Sadowski, Anita Jancia, Dorota Abbe. These 
people still work in the profession. We want-
ed to set up our own theatre and name it 
Kameleon. Everyone at school said we were 
a great group, we did wonderful things and 
should stick together. In the summer after 
graduation, we prepared a play about war for 
Street Theatre Festival in Lublana. We walked 
on stilts and gesticulated wildly. We were 
looking for ideas, meeting young directors 
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who wanted to work with us. But we didn’t 
manage to make a living in that group.

What did you do for a living then?
To be honest, I don’t remember. It was a par-
ticularly difficult time in my life. My dad 
died, and I had to fend for myself. I’m not 
sure whether my mum helped me for a while, 
I don’t remember. We did a variety of things; 
I was once a hostess. A friend of mine had 
a company and persuaded me to promote 
perfumes in a new shopping centre in Łódź. 
I agreed because I really needed money then. 
I remember I had been standing with that bas-
ket for about 10 minutes, distributing those 
samples, and Borys Szyc came in and said, 
‘Hi, Anita!’ He was at the top then – he was 
a recognisable actor, had already appeared 
in several films. That juxtaposition of me as 
a hostess and him as a popular actor was really 
discouraging. I still remember that meeting.

Did he say anything about it?
He was very nice. He even told me about an 
audition and encouraged me to try. But it was 
the only time I didn’t work in the profession. 
Later, I was offered to appear in ‘Trędowata’, 
and things turned out just fine. 

But the real breakthrough was ‘Na dobre 
i na złe’, wasn’t it? You became recognisable 
and didn’t need to worry about job offers.
Come on, I’ve just wanted to say that it’s not 
like that. If you asked me today if I worried 
about the future, I’d say that I did, a lot. Well, 
I think that acting is a cruel profession, espe-
cially in Poland. As a saying goes, ‘you mean 
as much as your last role.’ I didn’t want to agree 
with it for a long time, but I think I do now. You 
know, the TV series ‘Przyjaciółki’ is coming to 
an end, and I don’t know how long I’ll have to 
sit on the sidelines, waiting for the next part. 

But you’re also involved in theatre. You’ve 
appeared in many theatres for years, 
including Lublin, Łódź, Bydgoszcz. Now, 
you’re in a play ‘Modern Slavery’ in the 
Museum of Modern Art in Warsaw.
Yes, I perform with Biennale Warszawa. 
I can’t imagine being an actress without 

performing in theatre. It may sound clichéd, 
but working in theatre makes the profession 
worthwhile. I haven’t appeared in a film yet, 
so I don’t know what it is like, but TV series 
are made in a fast and often careless way. 
Dialogues aren’t complex or multi-dimen-
sional. As a  saying goes, ‘you’re what you 
eat’; I’d say, ‘you’re how you work.’ I  ap-
preciate the fact that I can speak about in-
teresting, difficult issues and use various 
narrative forms in theatre. I  like perform-
ing, but I  like rehearsing, too. Rehearsals 
allow you to test yourself, here and now, 
see what you can do. Every scene must be 
well-thought-out. 

What kind of theatre do you like? 
How shall I put it not to offend anyone… 
I  like it to make sense. What happens on 
stage, issues we raise, people I  work with 
and meet – I need to feel that it all makes 
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exchange. He used psychological rather than 
physical abuse, but it was very severe as well. 
They were workers of about 70 restaurants in 
Warsaw. In these restaurants, I hang out with 
my friends, we have lunches there, talk over 
a cup of latte, while people are exploited in the 
back room. Bartek and Natalia followed that 
lead. They were in Cracow, went to courts, 
asked for the inspection of files, met La Strada, 
the Border Guard, policemen and lawyers. 

Another case that was a starting point 
was infamous work camps in Foggia. That 
happened 17 years ago. Several thousand 
people from Poland went to Italy. They col-
lected tomatoes, olives, artichokes. They 
lived in barns, barracks, worked hard in ter-
rible conditions. The camps were managed 
mostly by other Poles. 

So you’re interested in socially-involved 
theatre. Tell me something about your part.
There are no typical theatrical parts in the 
play. We’re carriers of the topic. I have two 
main tasks. Firstly, we re-enact, like in court 
proceedings, situations that might have hap-
pened. I play Mirosław K., which is a difficult 
task because I use real statements from the 
case files and face the victims he abused 
rendered by actors. Together with five oth-
er actors, I re-enact the situations to show 

sense. In theatre, we don’t make a lot of 
money so our effort, 8 hours of rehearsing 
a day, and performances must be reward-
ing, satisfy my emotions and ambition. I think 
it’d be difficult to me to work in a strictly com-
mercial theatre for a long time, but I don’t rule 
it out because I believe that actors need all 
kinds of experience. 

Does the play you’re appearing in, the one 
in the Museum of Modern Art, fall into the 
definition of theatre that makes sense? 
Yes. It’s about slavery in contemporary 
times. It’s directed by my partner, Bartek 
Frąckowiak. A  strange thing happened 
there. It’s a non-theatrical space, but let’s 
put that aside. It’s a museum – we’ve been 
working in a long corridor, where various 
exhibits and performances are shown. It’s 
a completely non-theatrical space, which 
was an interesting experience for me, too. 
Bartek decided to make a play about modern 
slavery in cooperation with Natalia Sielewicz, 
who is the museum curator. They’ve been 
doing research in terms of various aspects. 
A case study of Mirosław K. was their inspi-
ration. He was a Pole who detained about 50 
Ukrainians in Wilanowska Street at the same 
time. He made fictional debts, took away their 
documents, made them draw blank bills of 

how this extorting money and abuse might 
have looked like. The scene lasts about fifteen 
minutes, and I set the pace in terms of energy 
and emotions. I can’t play Mirosław K.; I don’t 
have the right to play a real person. I’ve never 
met him, so I don’t know the truth. I can only 
suspect who he is and how he acts. On the oth-
er hand, I must provide the audience with real 
emotions, states and possible circumstances 
of those people, humiliated and helpless. 

Does it cost you much?
A lot, because at some point, it works like psy-
chodrama, you begin to get involved…

Are you turning into your character a bit?
The borderline is fuzzy, so it has cost me 
a  lot. In the play, I also read a true testi-
mony of a girl who went to a work camp in 
Foggia, Italy. It’s terrifying because she’s 
a normal woman, who goes to Italy, in a dif-
ficult period of governmental changes in 
Poland, to earn some money for her family. 
After seven days of working on plantations, 
she asks for one day off – she wants to stay 
in the camp because she isn’t feeling well. 
She stays alone with a guard, a man who 
is in charge of the camp. Imagine that he 
abuses her for 12 hours, in many different 
ways. Sexually, psychologically, physically. 





He tattoos her, terrorizes her, puts a gun to 
her head. Luckily, she manages to escape. 
She survived. The case of the work camps 
in Foggia has been closed.

Judge Dariusz Mazur from Cracow made 
it a point of honour to settle that case. He was 
reading the verdict for two days. It was the 
biggest case of human trafficking and forced 
labour in Europe. Most of the Polish members 
of the organised crime group were charged. 
They have all been released and now run com-
panies, have families.

Was the audience moved with the story?
For the first time in my life, I didn’t care if the 
audience liked the play or not, because the 
subject was the most important thing. People 
come, watch the play and want to talk about it 
afterwards. They tell us about their person-
al experience of being exploited at work, 
abuse; it provokes discussion. Modern slav-
ery isn’t about being trapped and unable to 
leave or not having your documents.

How was working with your partner, who 
was your boss in this project?

that easy. You see how many people appear 
in Polish films.

You don’t appear in films, but you do work 
a lot. What do you do to clear your mind? 
In this profession, not many people have 
a comfort to carry out a project and have 
a month off afterwards. I work in a TV se-
ries which has its own pace, dynamics. We 
shoot series twice a year, each one takes about 
4 months; then I perform in a play and go back 
to the set. I sometimes ask to reduce my work-
ing hours or to be able to join the cast later, for 
example, after the premiere of a play, because 
it gets harder for me to work so much with age.

I imagined that an active person like you 
must practise a sport.
Well, I don’t have time for it. I’ve taken up 
climbing, because Bartek climbs a lot, and 
our son Antek enjoys it, too. I know it’s a great 
meditation sport, given my inner chaos and 
personality – you need to know how to use 
your hands and feet, how to pull to go up. But 
I can’t tell people from the cast that I go climb-
ing twice a week. I can’t help it so I try to make 
the best of my free time. 

And you’re a mom, too. 
Yes, there’s also my little son. I give up various 
activities and when I have some free time, 
I spend with my family, my child. So if you’re 
asking about clearing my mind, I don’t have 
many opportunities for it. Recently, I had 
a week off, and we went to Andalusia. You 
don’t want to know what must happen so I can 
have a week off. A situation where I get a job 
offer, work for some time and take up another 
one after a month or two weeks is my dream. 
I don’t want to complain – I know I’m lucky, 
but when I think that if I played in a TV series 
in another country, I’d have three villas with 
a swimming pool and a yacht… Here, we have 
to work without a break because every break 
really eats up your savings. 

Putting work aside, what is your life like?
It’s good. 

And a silence descended (laughs).
I’m kind of touched. I feel good because I have 
a family, I have a wonderful son, who is every-
thing to me. I have a guy who supports me, 
with whom I can do great things, and it feels 
good to be together. I have a job, people like me.

So I wish you that film because it seems 
that you have everything else. 
Should I spit over my left or right shoulder? 

Well, try both just to be on the safe side.
Okay, so I won’t thank you not to jinx it.  

We can work together. Of course, work is 
brought home in this case. For the first six 
months, when Bartek was doing research 
with Natalia, they wrote something to courts 
every day, read, watched films, and we dis-
cussed it later. Afterwards, we talked about 
rehearsals a lot. And I like it provided that’s 
not the only thing to talk about.

Did you have arguments? 
Not really. Of course, there were some, but it’s 
like that with all directors. A little tension is 
fine, and I believe that it’s even necessary in 
professions like acting. When you clear the 
air, you can work with new energy and discov-
er brand new things. 

What would you like to achieve in your 
professional career now? Do you have 
any dreams or wishes? 
I admit that I’d like to appear in a film. I guess 
I’m missing this. Although I may be to blame 
because I don’t even do auditions. I’m trying 
to do something about it now – I’ve changed 
the agency and I hope it’ll help. The thing is 
to get into the world of film because it’s not 
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dobrych paru chwil nie działo się nic. Słychać 
było cykady i świerszcze. Słońce, opadając 
ku horyzontowi, wydłużało cień, lekki wiatr 

chłodził popołudniowy żar. Zaczynaliśmy się nieco nie-
cierpliwić, bo przed zachodem słońca chcieliśmy coś jesz-
cze zobaczyć. - Ok, to możemy jechać - padło z naszej stro-
ny. John, Absalum, nasz tropiciel, przewodnik i kierowca 
w jednym, spojrzał na nas z ukosa, potem na wyświetlacz 
zegarka w komórce. - Zaczekamy jeszcze 15 minut - odparł.

Od kilkunastu minut nasza Toyota Landcruiser w wer-
sji Safari, stała w cieniu jednego z wielu kopjes - niewiel-
kich skałek, powstałych w wyniku wybuchu wulkanu, 
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Od rozsianych po całej nizinie Serengeti. Razem z nami, trzy 
metry od samochodu, w niewysokiej trawie, nic nie robiąc 
sobie z naszej obecności, wylegiwała się para młodych 
lwów - samiec z piękną grzywą i piękna samica. Oba lwy 
leniwie odganiały się od much, samiec od czasu do czasu 
łypał na nas okiem.

Odczekaliśmy te 15 minut, które nakazał nam John. 
No i byliśmy świadkami sceny przedłużania gatunku. Nie 
mieliśmy pojęcia, że właśnie przypada czas lwich amo-
rów. Lwy kopulują wówczas nawet 40 razy dziennie, czyli 
średnio co pół godziny. By doszło do narodzin małego 
lwiątka, lew musi pokryć samicę przynajmniej 3 tysią-



ce razy. Nic dziwnego, że wszystko trwało kil-
kanaście sekund. Młody lew tylko wstrząsnął 
grzywą i powalił się w trawę, lwica leniwie się 
przeciągnęła, oboje poszli spać. Pół godziny 
przerwy do następnego razu, my mogliśmy 
jechać dalej.

Nie był to jedyny raz, kiedy oglądali-
śmy podobną scenę. Dzień później podczas 
przedpołudniowego objazdu po Serengeti, 
wcześniej w Kenii czy Botswanie. Ale dopiero 
w Tanzanii uświadomiłem sobie, jak bardzo 
my, ludzie, wkroczyliśmy w zwierzęcy habi-
tat. Tak bardzo, że dla dzikich zwierząt, coraz 

OD K I L K U L AT, PR Z YJA Z DY T U RYS T ÓW 
D O TA NZ A N I I  RO S NĄ W T E M PI E 
K I L K U NA S T U PRO C E N T RO C Z N I E. 
W U BI E G ŁY M ROK U D O T E G O K R A J U 
PR Z YJ E C H A Ł O P ONA D 1,2 M L N 
T U RYS T ÓW, Z C Z E G O OK. J EDNA 
T R Z E C I A T R A F I A D O SER E NGET I.

bardziej przyzwyczajonych do naszej obecno-
ści, przestaliśmy być zagrożeniem, nawet nie 
jesteśmy traktowani ze zniecierpliwieniem, 
a raczej z lekceważeniem. 

To przeświadczenie było bardziej doj-
mujące następnego dnia. Gdy jechaliśmy 
przez sawannę Serengeti, z daleka zobaczy-
liśmy rząd stojących samochodów, takich 
jak nasz - przedłużoną wersję Landcruisera, 
mogącą pomieścić ośmioro pasażerów. Je-
śli w afrykańskim parku zobaczysz stojące 
„dżipy”, widomy to znak, że dzieje się tam 
coś ciekawego. I rzeczywiście. Po dojecha-
niu na miejsce okazało się, że stado 7 lwów 
kończyło właśnie dojadać upolowaną tego 
poranka antylopę gnu. Lwy nic nie robiły 
sobie z obecności kilkunastu samocho-
dów. Zmęczone polowaniem i narastają-
cym upałem odpoczywały w  cieniu aut. 
Nie miało dla nich znaczenia, że wszystko 
dzieje się na poboczu jednej z głównych 
dróg w parku Serengeti, którą kursują li-
niowe autobusy z Aruszy na południu do 
jeziora Wiktorii na północy.  

Jeśli mowa o Serengeti… Cały świat wi-
dział filmik, pokazujący jak gepard wchodził 
do wnętrza samochodu z turystami. Byliśmy 
o krok od podobnej sytuacji, gdy spotkaliśmy 
dwa gepardy, które zaczepiły się przednimi 

łapami o tył naszego samochodu. Nie była to 
tylko zwierzęca ciekawość. John wytłuma-
czył nam, że gepardy, jak każde dzikie koty, 
muszą od czasu do czasu zrobić sobie mały 
stretching i spiłować pazury (każdy kociarz 
zresztą wie, do czego domowym kotom służy 
słupek-drapaczka). A ponieważ na sawan-
nie nie ma wielu drzew, o które mogłyby się 
oprzeć przednimi łapami - wykorzystują do 
tego, przy nadarzającej się okazji, samo-
chody turystów. 

To pokazuje, z jaką łatwością dzika zwie-
rzyna przystosowuje się do nowych warun-
ków, tworzonych przez wzrastający ruch tury-
styczny. Dotyczy to też setek tysięcy antylop 
gnu i zebr, biorących udział w wielkiej migra-
cji. Bo właśnie dla widoku tych zwierząt, prze-
mierzających jedno za drugim afrykańską 
równinę, przyjeżdża się do Serengeti. 

Od kilku lat, przyjazdy turystów do Tan-
zanii rosną w tempie kilkunastu procent 
rocznie. W ubiegłym roku do tego kraju przy-
jechało ponad 1,2 mln turystów, z czego ok. 
jedna trzecia trafia do Serengeti. Od stycznia 
do września, polowe lotnisko Seronera, po-
łożone w samym sercu parku, przyjmuje ok. 
3,7 tys. lotów. W lutym 2019 r. w pobliżu lotni-
ska ma być otwarte centrum multimedialne, 
współfinansowane przez Koreę Południową. 

W Ł O C H Y .  G D Z I E  I N D Z I E J



WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

Afrykańskie safari przestało już być tym, 
czym było za czasów Karen Blixen i Denysa 
Fincha Hattona, tak rewelacyjnie pokazanych 
w „Pożegnaniu z Afryką”. Choć pewne zwycza-
je z tamtej epoki przetrwały, jak np. odprowa-
dzanie wieczorem gości do ich namiotów przez 
Masajów, uzbrojonych w dzidy i pałki. No, bo 
lodge’e są przecież położone na terenach, gdzie 
żyją dzikie zwierzęta.

Safari mocno się już „zindustrializowało”. 
I tak np. jedna z tanzańskich firm specja-
lizuje się wyłącznie na przerabianiu Land-
cruiserów na samochody dostosowane do 
safari, nawet je eksportuje do innych krajów 
afrykańskich. To chłonny rynek, bo tego 
typu auta na tanzańskich drogach szybko 
się zużywają (średnia to 8-9 lat), a w samej 
Aruszy jest kilkadziesiąt firm oferujących 
safari. Każdego dnia, po drodze do Serengeti 
ciągnie sznur Landcruiserów 4x4.

Równie dobrze mają się ci, którzy sprzeda-
ją w Tanzanii panele słoneczne. Każdy niemal 
lodge lub „tented camp” (to nie są namioty 
w europejskim stylu, raczej wielkie pokoje 
z brezentowymi ścianami, z łazienką i wc 
w osobnym pomieszczeniu) jest zasilany ener-
gią słoneczną, w wielu możemy ochłodzić się 
w basenie. Widoczna jest dbałość o sprawy jak 
najbardziej przyziemne. Ani w Serengeti, ani 
w Tarangire nie widzieliśmy zaniedbanej toale-
ty, jak w innych krajach afrykańskich. 

Rośnie ruch turystyczny, rosną wymaga-
nia wobec tych Tanzańczyków, którzy zajmują 
się obcokrajowcami. John, nasz przewodnik 
i kierowca, opowiada, że zdobycie licencji 
przewodnika nie jest wcale takie łatwe. Trze-
ba wykazać się znajomością języka, najczę-
ściej angielskiego (angielszczyzna Johna była 
lepsza od mojej), wiedzą o historii kraju i, co 
najważniejsze, o świecie zwierząt. Tej można 
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było Johnowi pozazdrościć. Nic dziwnego, bo 
jeszcze kilka lat temu był tropicielem pracują-
cym dla zachodnich myśliwych. Ale do tej pra-
cy zniechęciła go postawa samych myśliwych, 
ten brak szacunku dla świata zwierząt, chęć 
napawania się trofeum.

Rozmawiamy o tym siedząc w miejscu, 
wyznaczonym w parku na piknik. W trawie 
szeleszczą mangusty, obok, w cieniu wielkiego 
drzewa grupa uczniów na wycieczce słucha 
parkowego strażnika. - Safari jest grą między 
człowiekiem a zwierzęciem - wyjaśnia John. 
I dodaje: jeśli nawet w niej przegrasz, bo nie 
zobaczysz lwa czy lamparta, wystarczy, że spoj-
rzysz na krajobraz, który nigdzie się nie kończy 
- to i tak wygrałeś.

Tak, to prawda.   

ENGLISH

TAILORED SAFARI

Nothing happened for some time. We could 
hear cicadas and crickets. The sun was set-
ting, and the shadows were beginning to fall. 
The afternoon heat was cooling in the light 
wind. We began to become impatient because 
we wanted to see something more before sun-
set. ‘Okay, we can go now,’ we said. John, Ab-
salum, our explorer, guide and driver looked 
at us sideways and checked the time on his 
phone. ‘Let’s give it 15 more minutes,’ he said.

For several minutes, our Toyota Land-
cruiser in a Safari version had been parked in 

A F RY K A Ń S K I E  S A FA R I  PR Z E S TA Ł O 
J U Ż  BYĆ  T Y M ,  C Z Y M  BY Ł O 

Z A  C Z A S ÓW  K A R E N  B L I X E N 
I   D E N Y S A  F I N C H A  H AT T O N A ,  TA K 

R E W E L AC YJ N I E  P O K A Z A N YC H 
W   „ P O Ż E G N A N I U  Z   A F RY K Ą”.





the shadow of one of many kopjes – small rocks formed as 
a result of a volcanic eruption, spread around the Serenge-
ti plain. Three metres of our car, a couple of young lions, 
a male with a beautiful mane and a beautiful female, were 
lying in low grass, ignoring us. The lions were swatting 
away flies lazily; the male peeked at us from time to time.

We waited for 15 minutes like John said. And we saw 
animal reproduction. We didn’t know it was the time of 
lion romance. Lions copulate even 40 times a day, every 
30 minutes on average. For a little lion to be born, the male 
needs to cover the female at least three thousand times. It’s 
therefore no surprise that the whole act didn’t take more 
than several seconds. The young male shook his mane 
and laid down in the grass again, the female stretched la-
zily, and they fell asleep. 30 minutes until the next one, we 
could go further.

It wasn’t the only time we witnessed a similar scene. 
The following day, during our morning tour around Seren-
geti, and in Kenya and Botswana before. But only in Tan-
zania did I realise how much we, humans, had entered the 
animal habitat. Wild animals, more and more used to our 
presence, didn’t see us as a threat or treat us with impa-
tience. They rather ignored us.

That feeling was even stronger the next day. When we 
were going through the Serengeti savannah, we saw a line 
of cars just like ours – a Landcruiser with an extended cab 
for up to eight passengers. If you see ‘jeeps’ parked in an 
African park, you should know that something’s going on. 
And indeed, when we arrived, we saw a pride of 7 lions fin-
ishing eating a wildebeest they had hunted that morning. 
The lions didn’t pay attention to several cars and specta-
tors. Tired with the scorching sun and the hunt, they were 
resting in the shadow of the cars. They didn’t care that 
they were on a side of one of the main roads in the Serenge-
ti park where buses ran from Arusha in the south to Lake 
Victoria in the north.

As regards Serengeti… The whole world saw a video on 
which a cheetah got into a car with tourists. That almost 

happened to us when two cheetahs clawed to the back of 
our car. It wasn’t only out of animal curiosity. John ex-
plained that cheetahs, like all wild cats, needed to have 
a good stretch and to file off their claws from time to time 
(every cat lover knows what scratching posts are for). Since 
there aren’t many trees to scratch in savannah, they use 
tourists’ cars for that purpose when they have a chance.

This shows how easily wild animals can adapt to new 
circumstances created by a tourist boom. This also con-
cerns hundreds of thousands of wildebeest and zebras 
that take part in the Great Wildebeest Migration. People 
visit Serengeti to see these animals traversing the African 
plain one after another. 

For a few years, the number of tourists visiting Tan-
zania has been increasing several percent per year. Last 
year, over 1.2 million tourists visited the country, one 
third of which went to Serengeti. From January to Sep-
tember, about 3.7 thousand flights arrive at Seronera Air-
field, located in the heart of the park. In February 2019, 
a multimedia centre co-financed by South Korea is going 
to be opened near the airfield. 

The African safari is no longer what it used to be in the 
times of Karen Blixen and Denys Finch Hatton, perfectly 
shown in ‘Out of Africa’. Although some customs from that 
time are still followed, for example, seeing guests to their 
tents by the Masai armed with spears and bats. Because 
lodges are located in areas inhabited by wild animals.

Safari has become ‘industrialised’. For example, there 
is a Tanzanian company specialising in converting Land-
cruisers to vehicles adapted to Safari, which even exports 
its cars to other African countries. The demand for the 
product is buoyant because such cars wear out quite soon 
on Tanzanian roads (8–9 years on average), and there are 
several dozen companies offering Safari trips only in Aru-
sha. Every day, a number of Landcruisers 4x4 appear on 
the road to Serengeti.

Another profitable business in Tanzania is solar panels. 
Almost every lodge or ‘tented camp’ (these aren’t tents in 
a European style, but rather large rooms with tarpaulin 
walls, a bathroom and a separate toilet) is solar-powered; 
many of them have pools. They pay attention to conve-
niences. We didn’t find a dirty toilet, like it happens in other 
African countries, neither in Serengeti nor Tarangire. 

With the increase of tourism, expectations of Tanzani-
ans dealing with foreigners are growing. John, our guide 
and driver, says that it’s not easy to obtain a guide licence. 
You are required to speak a foreign language, most often 
English (John spoke English better than me), know a lot 
about the country history and, what’s most important, 
about the world of animals. And John did know a lot. It’s no 
surprise as he used to track animals for Western hunters 
a few years ago. But he got discouraged with the attitude of 
hunters, their lack of respect for the world of animals and 
desire to get trophies.

We are talking about it in a picnic place in the park. 
Mongooses are rustling in the grass. A group of students on 
a school trip are sitting in the shadow of a large tree and lis-
tening to a conservator. ‘Safari is a game between humans 
and animals,’ says John. And he adds, ‘Even if you lose be-
cause you don’t see a lion or a leopard, it takes one look at 
the boundless landscape to win.’

Yes, that’s true.   
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TO BEZ WĄTPIENIA JEDNA Z NAJLEPSZYCH MASZYN NA ŚWIECIE. MIG-29, BO O NIM WŁAŚNIE 
MOWA, JEST PRAWDZIWYM WILKIEM W PRZESTWORZACH. JUŻ NIEJEDNOKROTNIE POKAZAŁ 
SPEKTRUM SWOICH MOŻLIWOŚCI, CZYM ZDOBYŁ ŚWIATOWY PODZIW I CHWAŁĘ. ZE SWOJEJ 
STRONY SŁOWA UZNANIA DORZUCIŁ RÓWNIEŻ AVIATOR SWISS MADE. TYM SPOSOBEM NA 
ŚWIAT PRZYSZŁA LIMITOWANA EDYCJA ZEGARKÓW. CO CZYNI JĄ GODNĄ UWAGI?

ZDJĘCIE Mat. PrasoweTEKST Anna Nazarowicz
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acznijmy od tego, że Aviator Swiss 
Made w lotniczym świecie zapuścił bar-
dzo silne korzenie. Marka od początku 

swojego istnienia zajmowała się bowiem pro-
dukcją czasomierzy zarówno dla pilotów, jak 
również obsługi naziemnej. Zegarki te mu-
siały więc odgrywać trudną i odpowiedzialną 
rolę. A warunki panujące na pokładzie samo-
lotu do łatwych nie należą. Pilot musi być twar-
dy, jeszcze twardszy musi być zegarek. Szwaj-
carski producent, za sprawą bogatej wiedzy 
i doświadczenia, dobrze wie, jak sprostać tak 
dużym wymaganiom. Również, jeżeli mowa 
o pilotach myśliwca.

Limitowana edycja MIG-29 SMT to uni-
katowa kolekcja będąca nawiązaniem do 
wybitnej konstrukcji, jaką jest MIG-29. I już 
jeden rzut oka wystarczy, aby nie mieć co do 
tego żadnych wątpliwości. Zegarek jest bo-
wiem wyposażony w cały szereg elementów 
nawiązujących do wspomnianej maszyny. Na 
pierwszy plan zdecydowanie wysuwają się ga-
baryty. Za sprawą masywnej obudowy zegar-
ka mamy do czynienia ze sporym czasomie-
rzem. Nie jest to jedynie wymysł producenta, 
lecz konieczność. Dzięki temu liczne funkcje 
i wskaźniki zegarka pozostają dla użytkowni-
ka czytelne. W skład kolekcji wchodzi sześć 
wariantów kolorystycznych. A więc jeżeli 
mowa o kopercie, warto wspomnieć, że jest 
ona wykonana ze stali szlachetnej i może być 
w stalowym kolorze, pokryta powłoką PVD 

Z

w odcieniu czerni lub w odcieniu szarości 
naniesionej metodą YTAS. Ta ostatnia, w po-
łączeniu z szarością paska, jest wyjątkowo 
udana. Bo paski są wykonane z kauczuku i wy-
stępują w szarym, czerwonym, czarnym oraz 
niebieskim kolorze.

Obok oryginalnej kolorystyki, zegarki 
Aviator Swiss Made z serii MIG-29 SMT Li-
mited Edition, zostały uzbrojone w funkcje, 
które są dla pilota niezbędne. Do takich 
z pewnością należy zaliczyć  obsługiwany za 
pomocą koronki suwak logarytmiczny, który 
bazuje na kultowym już kalkulatorze lotni-
czym E6B. Pozwala on na dokonywanie tak 
skomplikowanych obliczeń, jak ilość zużyte-
go paliwa czy też przewidywany czas lotu. Su-
wak działa w oparciu o dwie skale: zewnętrz-
ną umieszczono na lunecie koperty, zaś 
wewnętrzną na obrotowym bezelu. Na tym 
jednak nie koniec atrakcji, ponieważ zegarki 
posiadają chronograf z funkcją międzyczasu, 
co mają podkreślać dodatkowe sub-tarcze. 
Całość przykryta odpornym na zarysowania 
szafirowym szkłem z powłoką antyrefleksyj-
ną, która sprawia, że prawidłowe odczytanie 
godziny nie nastręcza żadnych trudności na-
wet w pełnym słońcu.

P O W I E T R Z N Y  G L A D I A T O R

S Z WA JC A R S K I  PRODUC E N T,  Z A 
S PR AWĄ  B O G AT E J  W I E DZ Y 
I   D O Ś W I A D C Z E N I A ,  D OB R Z E  W I E , 
JA K  S PRO S TAĆ  TA K  DUŻ Y M 
W Y M AG A N IOM . 
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Mawiamy, że diabeł tkwi w szczegółach, 
dlatego producent zwrócił na nie szczegól-
ną uwagę. Bystre oko zauważy więc, że ze-
garek, podobnie jak samolot, jest idealnie 
symetryczny względem własnej osi. Dodat-
kowy smaczek stanowi wewnętrzna część 
paska, pokryta wzorem aeronautycznego 
kamuflażu. To nie tylko miły akcent dla 
oka, ale również zabieg niwelujący nad-
mierne pocenie się skóry. Warto również 
zwrócić uwagę na specjalnie umieszczony 
na pasku napis: True Airspeed. To jedna 
z prędkości powietrznych oznaczająca pręd-
kość lotu względem opływających samolot 
strug powietrza.  A wygląd zakręcanego de-
kla jedynie utwierdza w przekonaniu, że to 
zegarki będące pokłonem dla podniebnego 
łowcy. Na każdym z nich bowiem widnieje 
płaskorzeźba MIG-29 będąca odzwiercie-
dleniem widoku z radaru. Myśliwiec posia-
da trójkątny wzór kamuflażu, a szczegóły 
techniczne zegarka zostały umieszczone na 
3 poziomach radaru. Ponadto uszy koperty 
zostały zakrzywione w taki sposób, aby pa-
sek idealnie komponował się z krzywizną 
koperty. Dzięki temu każdy z modeli MIG-29 
SMT wręcz idealnie układa się na nadgarst-
ku. Do każdego egzemplarza dołączona jest 
nie lada gratka w postaci spersonalizowanej 
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its knowledge and experience to meet high 
expectations set by the circumstances and 
its clients, including fighter pilots.

The limited MIG-29 SMT edition is a unique 
collection referring to the outstanding MIG-29. 
One look is enough to know that. The watch 
features a number of elements referring to the 
machine. First of all, its size. A massive casing 
makes it look large and majestic. It’s not a whim 
of the manufacturer but a necessity – it makes 
numerous watch functions and indicators leg-
ible and user-friendly. The watch is available 
in six colour versions. The case is made of 
stainless steel and is available in a steel colour, 
covered with black PVD finish, or grey – made 
using YTAS technology. The latter version, com-
bined with a grey belt, is particularly attractive. 
Belts are made of rubber and are available in 
grey, red, black and blue.

Apart from unique colours, Aviator Swiss 
Made’s MIG-29 SMT Limited Edition watches 
are fitted with functions essential for pilots, 
including a slide rule operated with a crown, 
based on the cult E6B flight computer. It per-
forms complicated calculations, such as the 
amount of fuel consumed or the estimated 
flight duration. The slide rule uses two scales: 
an exterior one, set on the case bezel, and an 
interior one, on the rotating bezel. But this spe-
cial watch has much more in store – it also fea-
tures a chronograph with a stopwatch function, 
which is highlighted with additional sub-faces. 
All this covered with scratch-resistant sapphire 
glass with anti-reflective coating, which makes 
it easy to read the time even in full sun.

The devil is in the details, so the manu-
facturer has paid special attention to them. 
A keen observer will notice that the watch, 
just like the aircraft, is perfectly symmetrical 
with its own axis. The inner part of the belt 
covered with aeronautical camouflage is an 
added boon. It’s not only a nice touch, but also 
a solution reducing excessive sweating. Don’t 
miss out a special inscription on the belt: True 
Airspeed. It’s the speed of the aircraft relative 
to the airmass in which it is flying. The cov-
er design only confirms that these watches 
are a tribute to the sky fighter. Each of them 
features a carving of the MIG-29, depicting 
a radar view. The fighter features a triangle 
camouflage pattern, and technical details of 
the watch are shown on 3 radar levels. What’s 
more, the case shape has been curved to 
match the belt; thus, all MIG-29 SMT models 
perfectly fit the wrist. To every MIG-29 SMT, 
you get a personalised Flyers jacket, which you 
can customise in terms of size (from S to XXL) 
and embroidered patch you can put on the 
sleeve. You can also get a patch depicting the 
MIG-29 aircraft emblem. It’s not only another 
unique watch. It’s one of the chapters the avia-
tion world may be proud of. 

kurtki typu flyers. Można wybrać zarówno 
jej rozmiar (od S do XXL), jak również treść 
haftu, który można umieścić na ramieniu 
w formie naszywki na rzep. Uroku doda-
je dodatkowo naszywka przedstawia jąca 
emblemat samolotu MIG-29. Bo to nie jest 
jedynie kolejny, niepowtarzalny zegarek. 
To jeden z tych rozdziałów, z którego świat 
awiacji może być wyjątkowo dumny. 

ENGLISH 

SKY GLADIATOR

It’s undoubtedly one of the best machines in the 
world. The MIG-29 is a true sky king. Many a time, 
it has shown its outstanding possibilities, which has 
won it admiration and glory in the world. The credit 
was also given by Aviator Swiss Made, which has 
launched a limited edition of watches. What makes 
it so special?

First of all, Aviator Swiss Made has put down 
roots in the aviation world. Since the very 
beginning, the brand has produced watches 
for pilots and ground crews. The watches 
have played a difficult and responsible part, 
and conditions on the aircraft can be harsh. 
A pilot must be tough, and his watch must be 
even tougher. The Swiss manufacturer uses 
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zależniliśmy się od smartfonów, któ-
re coraz bardziej zawężają nasze wi-
dzenie świata, samodzielne myślenie, 

empatię i refleksyjność, przez co wpadamy 
w pułapkę uzależniania się od opinii innych 
na temat naszego wyglądu, bycia, jedzenia, 
od bycia w ogóle.

Jedni na tym zarabiają, inni po prostu 
się tam wyżywają, inni łechtają swoja próż-
ność, a jeszcze inni dają upust swojej frustra-
cji i wściekłości na ludzi i świat, który nie kręci 
się tak, jakby chcieli.

Wróciłam z wakacji i  tak mi smutno, 
bo młode małżeństwa leżą na leżakach i ze 
sobą nie rozmawiają. Nosy w telefonie i cisza. 
Młodzież cały czas telefonem uwiecznia chwi-
le lub rozmawiają przez komunikatory. Mama 
i tata dają dzieciom smartfony, by ich zająć 
filmikami, grami itd. Nie znalazłam na plaży 

U

mnie ważny, że mnie kręcisz, że mnie podnie-
casz, że coś do Ciebie czuję! Przez smartfona 
nie poczujemy drżenia rąk, gęsiej skórki, za-
pachu, smaku skóry i muskania. Przez tele-
fon widzimy świat i nasza życiową drogę jak 
koń, któremu założono klapki, by nie wystra-
szył się rzeczywistości, by się nie rozglądał 
się na boki, tylko ospale, noga za nogą, szedł 
do celu. Nie jestem „koniem dorożkarza”! Co 
jest naszym celem? Odpowiedzmy sobie. Czy 
tylko poznanie wycinka spreparowanej rze-
czywistości, którą pokazują inni? Czy właści-
wym celem nie powinno być prawdziwe, em-
piryczne poznanie świata każdym naszym 
zmysłem i emocją? 

Nie ma chyba smutniejszego obrazka niż 
rodzina siedząca przy stole, nie rozmawiająca 
ze sobą, tylko zanurzona w swoich telefonach, 
milcząca. Nie ma smutniejszego obrazka niż 
para, która uśmiecha się do swoich telefonów, 
a nie uśmiecha się do siebie. Nie ma smutniej-
szego obrazka niż dzieci nieoglądające i nieza-
interesowane światem rzeczywistym, a zafa-
scynowane światem z telefonu.

Jesteśmy ludźmi, którzy kochają i niena-
widzą, czują, myślą, smakują, rozkoszują się 
życiem. To nasza natura. Jeśli o tym zapomi-
namy, to powoli również umiera nasza empa-
tia, umiejętność komunikowania się słowami, 
emocjami, dotykiem i uczuciem, umiejętność 
przebywania razem, a nie obok siebie. Nic tak 
nie smakuje jak wyznanie KOCHAM CIĘ, któ-
remu towarzyszy podniecenie, dotyk, żar-
liwość warg i płomień w oczach.

Wyłącz teraz telefon. Już nie patrz więcej 
w ekran. Rozejrzyj się dokoła. Oddychaj praw-
dziwym życiem i człowiekiem, który od wie-
ków i na wieki chce kochać i być kochanym, 
nie przez telefon. 

ENGLISH 

I AM NOT A HORSE PULLING A CART!

The first thing we do after we wake up is to check 
our phone to see what time it is, whether we got 
any new likes or messages. We fall asleep with 
a phone in our hand because we may get a nice 
message or new comments, find an interesting 
picture, or take a peek at the life of famous people, 
friends or enemies. We no longer know what’s creat-
ed or corrected, what’s fake news or post-truth. We 
take it lying down, we never ask.

We have got addicted to smartphones, which 
narrow our perspective on life, critical think-
ing, empathy and reflectiveness. We have fall-
en into a trap of caring about other people’s 
opinions on our appearance, lifestyle, food 
and existence in general.

Some make money out of it, some let off 
steam online, some satisfy their vanity, and 
others give vent to their frustration and anger 
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NIE JESTEM 
„KONIEM DOROŻKARZA”!

BUDZIMY SIĘ I OD RAZU ZAGLĄDAMY DO TELEFONU, ŻEBY SPOJRZEĆ, KTÓRA 
JEST GODZINA, CZY PRZYBYŁO NAM LIKE’ÓW, CZY PRZYSZŁA WIADOMOŚĆ. 
ZASYPIAMY Z TELEFONEM W RĘKU, BO MOŻE PRZYJDZIE JESZCZE JAKAŚ MIŁA 
WIADOMOŚĆ, ALBO KTOŚ SKOMENTUJE NASZ POST, A MOŻE ZNAJDZIEMY 
CIEKAWY OBRAZEK LUB NIBY PRZEZ DZIURKĘ OD KLUCZA ZAJRZYMY 
DO ŻYCIA ZNANYCH OSÓB, PRZYJACIELA LUB WROGA. NIE WIEMY, CO JEST 
WYKREOWANE, CO POPRAWIONE, CO JEST FAKE NEWSEM, A CO POSTPRAWDĄ. 
BIERZEMY, WIERZYMY, NIE KWESTIONUJEMY.
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rodzin grających wspólnie w gry planszowe, 
statki, państwa miasta lub po prostu rozma-
wiających o niczym, jak to na wakacjach bez 
stresu przystało.

Wyznajemy sobie wzajemnie miłość i po-
żądanie przez wysyłanie najpiękniejszych 
słów świata i zboczonych filmików zakodo-
wanymi komunikatorami. Nawet życzenia na 
urodziny i święta wysyłamy komunikatorem. 
Ja przyznaję, że na takie życzenia w ogóle nie 
odpowiadam. Dzwonię osobiście do osób, na 
których mi zależy i które w moim życiu są waż-
ne. Zapominamy, że głos i wypowiedziane sło-
wa niosą emocje, drżenie, napięcie, tęsknotę, 
a oddech jest najbardziej seksowny na świecie, 
wyznawana miłość oko w oko z dotknięciem 
jest spełnieniem najpiękniejszych marzeń. 
Nie tylko kobiety tęsknią za dotykiem, głaska-
niem, przytuleniem, oddechem mężczyzny 
i jego rozpalonymi wargami, oczami, które 
wyrażają, że dla niego jest najpiękniejsza 
na świecie. Również mężczyźni chcą poczuć, 
jak ona z podziwem patrzy na niego i mówi, że 
marzyła tylko o nim, muskając jego ucho lub 
całując w głowę. Żaden komunikator, apli-
kacja, obrazek, skrót nie wyrazi tyle emocji, 
co prawdziwy człowiek. 

Wyłączmy telefon, gdy on lub ona są blisko, 
gdy jesteśmy razem, gdy leżymy obok siebie, 
gdy bawimy się z dziećmi lub spacerujemy 
z psem po lesie. Wyznaczajmy sami granice, 
kiedy jesteśmy osiągalni. Wynalazki i tech-
nologie miały nam służyć i ułatwiać życie, 
a zniewoliły nas i złapały w pułapkę. Jesteśmy 
na własnej smyczy. Nie wspomnę już o tym, że 
widzę kiedy podczas wspólnych posiłków para 
obok sztućców kładzie swoje telefony, jakby 
służyły im do smakowania świata. Nie! To 
człowiek i jego zmysły są do smakowania świa-
ta. Kiedy wiem, jak życie mi smakuje, chcę też 
wiedzieć jak smakuje Tobie, tzn. że jesteś dla 
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towards other people and the world spinning 
not the way they want.

I came back from holidays and I feel sad, 
because young couples sit in deckchairs and 
don’t talk with each other anymore. They’re 
silent and focused on their phones. Young 
people capture moments with their phones 
or talk via communicators. Moms and dads 
give their children smartphones to keep them 
occupied with videos, games, etc. I didn’t see 
families playing boardgames, battleships, the 
hangman, or simply relaxing and chatting, as 
they should on holidays.

We declare our love and desire by send-
ing the most beautiful words in the world and 
pervert videos via coded communicators. We 
even send birthday and Christmas wishes 
via communicators. I don’t even answer 
such messages. I call people I care about 
in person. We forget that words said out 
loud carry emotions, tremble, tension, long-
ing, and breathing is the sexiest thing in 
the world, while love declared eye to eye is 
a dream come true. Not only women miss 
touching, cuddling, man’s breath, his hot 
lips and eyes that tell she’s the most beauti-

ful woman in the world. Also men want to 
feel admired, hear her say she’s dreamed 
of him, nibbling on his ear or kissing his 
head. No communicator, app, image or ac-
ronym won’t convey as many emotions as 
a real person. 

Shut down your phone when your beloved 
one is close, when you’re together, lie next to 
each other, play with your children or walk 
your dog in the woods. Decide about your 
availability yourself. Inventions and mod-
ern technologies were supposed to make our 
life easier, while they’ve enslaved and trapped 
us. We’re on our own leash. Not to mention the 
fact that some couples put their phones next 
to their plates when they’re eating together, 
as if they needed them to taste the world. No! 
We can taste the world with our senses. When 
I know how life tastes to me, I want to know 
how it tastes to you; this means that you’re 
important to me, you turn me on, that I have 
feelings for you! Smartphones won’t make us 
feel trembling, goose bumps, smell, the taste 
of skin and nibbling. We’re like horses with 
blinkers so that we won’t get afraid of reality 
or look around, but go straight slowly, one foot 

WIĘCEJ FELIETONÓW 
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in front of the other. I’m not a horse pulling 
a cart! What do we want to achieve? Answer 
a question: to get to know a part of reality cre-
ated and posted by other people? Shouldn’t 
our goal be to truly and empirically discover 
the world with our senses and emotions? 

There’s no sadder picture than a family sit-
ting silently at the table, concentrated on their 
phones. There’s no sadder picture than a cou-
ple smiling at their phones instead of smiling 
at each other. There’s no sadder picture than 
children not interested in the real world and 
fascinated by the world on the phone.

We’re people who love, hate, feel, think, 
taste, and enjoy life. It’s our nature. If we forget 
about it, our empathy, ability to communicate 
with words, emotions, touch, and feelings, 
ability to be together instead of next to each 
other will slowly die. Nothing tastes as good as 
I LOVE YOU said with excitement, touch, hot 
lips and fire in the eyes.

Shut down your phone. Don’t look at 
the screen. Look around. Breathe in the 
real life and be a person who has wanted to 
love and be loved for centuries – for real, 
not on the phone. 



ieskalanie masową turystyką da się 
na Żuławach zauważyć na każdym 
roku i jest to zdecydowanie wrażenie 

pozytywne. Na bezkresnych, równinnych 
polach często aż po horyzont nie widać żywe-
go ducha, co stwarza niebywale bezstresową 
atmosferę. Podobny klimat panuje w okolicz-
nych miejscowościach.

Znajdziemy w nich przede wszystkim za-
budowy stanowiące dla tego regionu swoisty 
emblemat. Mowa o domach podcieniowych, 
charakteryzujących się wspartymi na drew-
nianych słupach wystawkami przylegającymi 
do szczytu lub ściany bocznej. Najstarsze tego 
typu budowle pochodzą z XVI wieku, a dziś mo-
żemy je podziwiać w Trutnowach, Steblewie, 
Żuławkach, Marynowach, Nowej Kościelnicy, 
czy Orłowie, gdzie znajdziemy dom z… wąsa-
mi, bo tak właśnie układają się drewniane 
zdobienia na efektownym podcieniu. Trzeba 
tu podkreślić, że żuławskie wsie, harmonijnie 
zabudowane i pozbawione na ogół nadmiaru 
szpetnych reklam czy krzykliwych szyldów, są 
ucztą dla oczu krajobrazowych estetów.

4 2 – 4 3 D E S T I N A T I O N :  P O M O R S K I E

W EEK EN D NA ŻU ŁAWACH
ŻUŁAWY TO JEDEN Z TYCH ZAKĄTKÓW REGIONU POMORSKIEGO, KTÓRY W OSTATNICH LATACH ZYSKUJE NA 
POPULARNOŚCI. TURYŚCI POMAŁU ZACZYNAJĄ ODKRYWAĆ  TUTEJSZE SIELSKIE KRAJOBRAZY I CHWALĄ 
SOBIE POZYTYWNY KLIMAT, MIMO ŻE JEST TO JEDYNY OBSZAR W CAŁEJ POLSCE, GDZIE ODNOTOWUJE SIĘ 
DEPRESJĘ… NA SZCZĘŚCIE STWIERDZAJĄ JĄ NIE PSYCHIATRZY, A GEOLODZY. KORZYSTAJĄC Z OSTATNICH 
CIEPŁYCH TYGODNI W ROKU, WARTO ZAPLANOWAĆ SOBIE WEEKEND W OKOLICACH DELTY WISŁY.
TEKST Paweł Durkiewicz ZDJĘCIA ISIT/pomorskie.travel

A skoro o ucztach mowa, wspomnieć na-
leży o tutejszych tradycjach serowarskich 
– miejscowa specjalność to tradycyjny ser 
Werderkäse – oraz o ich genezie. Otóż Żuła-
wy to obszar, który niegdyś zasiedlali men-
nonici, czyli protestanccy osadnicy z Nider-
landów. Pod koniec XVI wieku uciekali ze 
swoich stron przed represjami, poszukując 
przy okazji miejsca do życia i pracy na roli. 
Jako że Polska uchodziła wówczas za kraj 
otwarty i tolerancyjny, mennonici znaleźli 
swoją ziemię właśnie na Żuławach. Przyby-
sze z Zachodu sprowadzili ze sobą techno-
logię budowania kanałów, nasypów i wałów, 
która pozwoliła przekształcić podmokłe te-
reny delty Wisły w żyzne pola.

Mennonici przez kilka stuleci tworzyli 
kulturę Żuław, jednak pod koniec XVIII wie-
ku nastały dla nich trudne czasy. Wówczas, 
wskutek rozbiorów Polski, ich ziemie prze-
szły pod władanie króla pruskiego, który 
nakazał powoływanie do armii miejscowych 
mężczyzn, nie bacząc na to, że ich religia 
zakazywała im brania udziału w działaniach 

N wojennych. W efekcie wiele rodzin uciekło 
do… carskiej Rosji. Kolejna czystka miała 
miejsce po II Wojnie Światowej, gdy nad 
deltę Wisły przesiedlano ludność z kresów. 
Dla mennonitów, jako „elementu germań-
skiego” zabrakło więc miejsca, przez co 
musieli powrócić na Zachód… Pozostało po 
nich ciekawe dziedzictwo kulturowe, a tak-
że m.in. cmentarze z charakterystycznymi 
nagrobkami w Stawcu czy Stogach. Wpływy 
holenderskie wyraźnie widać w charaktery-
stycznej architekturze miejscowości Żuław-
ki, zaliczonej swego czasu do „50 najciekaw-
szych wsi w Polsce”.

Przez stulecia kolejnym elementem żuław-
skiego krajobrazu, przywodzącym na myśl 
Niderlandy, były efektowne wiatraki, których 
niestety zachowało się do dziś zaledwie kilka. 
Warto jednak uwzględnić je w swoim planie. 
Znajdziemy je w Drewnicy i Palczewie. W No-
wej Kościelnicy czeka na nas z kolei Manufak-
tura Hersztek, oferująca przepiękne rękodzie-
ła, w tym ręcznie robione płytki z żuławskimi 
motywami, w tym wiatrakami właśnie.
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geologists, not psychiatrists. Enjoy the last warm 
weeks this year and plan a weekend trip near the 
delta of the Vistula River.

Żuławy is unspoilt and free from mass tour-
ism, which shows in a relaxed atmosphere of 
the region. There is often not a living soul in 
the endless, plain fields. The general feeling 
in local towns and villages is also peaceful 
and welcoming.

One of the highlights of the region is its 
characteristic architecture, namely arcade 
houses, which feature a protruded storey on 
the ceiling or a side wall, supported by wood-
en pillars. The oldest arcade houses date 
back to the 16th century and can be found 
in Trutnowy, Steblewo, Żuławki, Marynowy, 
Nowa Kościelnica and Orłowo. In the latter, 
there is a house with… a moustache, because 
that’s how wooden ornaments on the remark-
able arcade look like. Those who are after 
aesthetic landscapes will surely fall in love 
with towns and villages of Żuławy, charac-
terised by harmonious architecture and free 
from advertisements or gaudy signboards 
marring the landscape.

Another distinctive feature of Żuławy is its 
cheese-making tradition – the local speciality 
is traditional Werderkäse cheese – which has 
its origins in the history of the region. The 
area used to be inhabited by the Mennonites, 
namely Orthodox settlers from the Nether-
lands. At the end of the 16th century, due to 
repressions, they had to ran away from their 
country and were looking for a place to live 
and farm. At that time, Poland was regarded 
as an open and tolerant country, so the Men-
nonites settled down in Żuławy. They brought 
technologies of constructing canals, em-
bankments and flood banks, which allowed 
marshy areas of the delta of the Vistula River 
to be transformed into fertile fields.

For several centuries, the Mennonites in-
fluenced the culture of Żuławy, but their situ-
ation got worse at the end of the 18th century. 
As a result of the partitions of Poland, their 
lands came under the reign of the King of 
Prussia, who ordered men to be called up re-
gardless of the fact that their religion forbade 
them to fight. In consequence, many families 
ran away to… czarist Russia. The next purge 
took place after the Second World War, when 
people from the Polish eastern frontier were 
moved to the delta of the Vistula River. There 
was no place for the Mennonites, who were 
regarded as ‘a German element’, and they 
had to go back to western countries… What’s 
left of them is cultural heritage and, among 
others, cemeteries with characteristic tombs 
in Stawiec or Stogi. Dutch influences can be 
found in the distinctive architecture of the 
village of Żuławki, once classified as one of 
the ‘50 most interesting villages in Poland’.

For centuries, other elements of Żuławy 
landscape associated with the Netherlands 
included effective windmills. Although only 
few of them have been preserved, including 
in the towns of Drewnica and Palczewo, 
they’re definitely a must. In Nowa Kościel-
nica, you will find HERSZTEK Manufacture, 
offering remarkable handicrafts, such as 
hand-made tiles with Żuławy themes, includ-
ing windmills.

Palczewo also boasts historical St. Mary’s 
Church, the only church in Żuławy built 
entirely of wood. Its cosy interior and over 
two-hundred-year-old organs, which are 
still in use, is so remarkable that couples 
from all over Poland come to Żuławy to get 
married here.

One of the best ways to explore Żuławy 
is the Żuławy Waterway, which comprises 
water routes of the Vistula River, the Martwa 
Wisła, the Szkarpawa, the Wisła Królewiec-
ka, the Nogat, the Wisła Śmiała, the Wielka 
Święta – Tuga, the Motława, the Jagiellonian 
Canal, the Elbląd River, and the Pasłęka, as 
well as the bodies of water of the Vistula La-
goon. The waterway is 303 kilometres long in 
total, which you can cover by canoe, yacht, or 
motorboat. On your way, you’ll have a chance 
to enjoy splendid views of nature and histor-
ical buildings, including Gothic castles and 
arcade houses, as well as hydrotechnical 
structures: drawbridges and locks.

Żuławy is a picturesque region, which is 
definitely worth exploring. To learn about 
its history, visit the Żuławy Historical Park 
in Nowy Dwór Gdański, housed in a restored 
building of a former cheese making workshop. 
The museum offers a number of exhibitions 
presenting different periods of the history of 
the region in an interesting way. The museum 
is open every day but Monday.  
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We wspomnianym Palczewie znajduje 
się zabytkowy Kościół Najświętszej Maryi 
Panny, jedyny tego typu obiekt na Żuławach 
zbudowany w całości z drewna. Kameralne 
wnętrze, z ponad dwustuletnimi, wciąż dzia-
łającymi organami, jest tak urokliwe, że swo-
je śluby chcą tu zawierać pary z całej Polski.

Żuławy zwiedzać można na różne spo-
soby, a jednym z najlepszych pomysłów 
jest droga wodna. Pętla Żuławska łączy ze 
ze sobą szlaki wodne Wisły, Martwej Wisły, 
Szkarpawy, Wisły Królewieckiej, Nogatu, 
Wisły Śmiałej, Wielkiej Świętej – Tugi, Mo-
tławy, Kanału Jagiellońskiego, rzeki Elbląg 
i Pasłęki, a także wody Zalewu Wiślanego. 
To łącznie 303 kilometry, które można prze-
płynąć kajakiem, jachtem, czy motorówką. 
Po drodze zobaczymy wszystko, co na tych 
ziemiach najpiękniejsze, w  tym obiekty 
historyczne: zamki gotyckie czy domy pod-
cieniowe, a także zabytki hydrotechniczne: 
mosty zwodzone czy śluzy.

Krajobrazy Żuław rozbudzają ciekawość, 
dlatego warto bliżej poznać historię tych 
miejsc. Doskonale służy temu Żuławski Park 
Historyczny w Nowym Dworze Gdańskim. 
W placówce ulokowanej w odrestaurowanym 
budynku dawnej serowni odnajdziemy sze-
reg wystaw, w interesujący sposób dokumen-
tujących różne okresy historii regionu. Mu-
zeum czynne jest we wszystkie dni tygodnia, 
z wyjątkiem poniedziałków.  

ENGLISH

WEEKEND IN ŻUŁAWY

In recent years, Żuławy has been more and 
more popular among tourists visiting Pomerania. 
Tourists are starting to appreciate local idyllic 
landscapes and enjoy the positive climate of the 
region even though it’s the only area in Poland 
where depression is observed… Luckily, by 



co z tzw. „bracią kabaretową” w Polsce? 
Dobrze, jeśli chodzi o ilość. W telewi-
zji obok beatyfikacji Papieża Polaka 

i katastrofy smoleńskiej, najczęściej możemy 
spotkać się z kabaretonami, nocami kaba-
retowymi i kabareciarzami występującymi 
w programach - o i dla - celebrytów. Obok 
pokazywania cycków w programach typu 
reality show, założenie kabaretu jest w na-
szym kraju bodajże drugim najlepszym spo-
sobem zarobienia dużej kasy. 

Polska trupa kabaretowa – zazwyczaj 
bardzo zadowolona z siebie – wzięła sobie za 
punkt honoru wygłupiać się przed i dla tzw. 
„opolskiej publiczności”. Czym jest „opolska 
publiczność”? Już wyjaśniam. To, podchmie-
leni piwskiem (z plastikowych kubków) lu-
dzie z założonymi na głowach, święcącymi 
ledowymi różkami, albo w biało-czerwo-
nych kapeluszach kowbojskich, oglądają-
cy występ Kabaretu Paranienormalni, tuż 
przed recitalem Beaty Kozidrak. Tyle defini-
cja i nie odnosi się tylko do widowni zasiadają-
cej w opolskim amfiteatrze, żeby była jasność. 
Niestety, oni to właśnie determinują poziom 
żartu płynącego wprost ze sceny, spychając 
sztukę kabaretową do poziomu festiwalu 
piosenki biesiadnej i chodnikowej. Kabarety 
zazwyczaj obracają się wokół schematu: Facet 

TOMASZ 
KOWALSKI
 
Z wykształcenia prawnik. Rocznik 70. 
Katowiczanin. Pisarz. Autor „Mędrca kaźni”, 
„Rozmów na trzech grabarzy i jedną 
śmierć”, „Nie pozwolisz żyć czarownicy” 
oraz zbioru opowiadań „Przysionek, dom 
dla pozornie umarłych”.
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to ruch oporu. To możliwość wyboru, której 
ja zostałem bezpardonowo pozbawiony. 

Tymczasem kabaret KOŃ POLSKI:
 - Dobry wieczór państwu. Proszę państwa, 

w związku z falą wyjazdów zagranicznych, 
teraz część programu sponsorowana przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Będzie 
to lekcja języka angielskiego.
- Naszym gościem będzie dzisiaj John 
z Londynu.
- Yyy John...
- Rozpocznę od klasycznego przywitania.
- How do do, John?
- How do you do? (John)
- Dobrze. YYYYYYYAAAAAAAA ŁER YAA 
Wembley. Wembley.
- Wembley! (John)
- No w ten, graliśmy w piłę kiedyś... na Wembley 
(ruchy nogą - kopanie piłki)
- Wembley football match.
- Właśnie.
- Hmm, ay. A Boruc znajesz? ...Boruc?
- Taki w takim mieście Gla tym w Glesgoł.
- Glasgow. Boruc goalkeeper (John). 

I jak? Podoba się?  

ENGLISH

CABARETS…

What happened to Polish cabaret? Supposedly 
nothing. It has always been a bit conservative, toned 
down, non-controversial, but at least Polish humour 
wasn’t limited to banana skin jokes. 

What about the so-called cabaret fellowship 
in Poland? They’re fine, in terms of quanti-
ty. Apart from the beatification of the Polish 
Pope and the Smoleńsk plane crash, the 
most-watched television broadcasts include 
cabaret shows, cabaret nights and cabarets 
performing in shows with and about celeb-
rities. Beside showing tits in reality shows, 
founding a cabaret is the second best way to 
make a lot of money in Poland. 

The Polish cabaret fellowship – usually 
very pleased with themselves – made it a point 
of honour to entertain the so-called ‘Opole au-
dience’. What is this ‘Opole audience’? Let me 

KABARETY…
przebrany za brzydką żonę w podomce i wał-
kach na głowie, krzyczy na męża niedojdę: – 
Franeeeek! I już cała sala zrywa boki. 

Czym dla mnie powinien być kaba-
ret? Przede wszystkim miejscem, pod-
ziemiem – w sensie dosłownym, jak rów-
nież mentalnym. Powinien mieć odwagę 
ośmieszania największych świętości na-
rodu. Powinien bezkompromisowo, pro-
wokacyjnie szargać to, co sprowadza lu-
dzi do poziomu bezrefleksyjnych cieląt, 
uważających, że istnieją sfery życia nie-
tykalne. Artyści kabaretowi powinni wy-
pinać do publiki gołe tyłki, by ta mogła 
się w nich przejrzeć i dojrzeć w nich odbi-
cie swoich nadętych gęb. Niestety więk-
szość nas, Polaków – parafrazując wypo-
wiedź Mozarta z  filmu Miloša Formana 
„Amadeus” - ma miny, jakby srali mar-
murem. Nie mamy kompletnie dystansu 
do siebie i  naszych wad. Kochamy się 
śmiać z  imigranta z  Hiszpanii, niejakie-
go Manuela z  „Hotelu Zacisze”, którego 
John Cleese lał po łbie, ale jak tylko ktoś 
zażartuje sobie z naszego rodaka, zaraz 
podnosi się społeczne larum i  interpela-
cje w Sejmie.

Kabaret powinien nawiązywać do chlub-
nej tradycji przedwojennych Niemiec, gdzie 
artyści narażając się na represje nazistow-
skich bojówek, potrafili głosić swoje poglą-
dy, stając w obronie inteligencji i zdobyczy 
zachodniej cywilizacji. 

NIE SCHLEBIALI CHOŁOCIE!
Dlatego śmiało głoszę, że w Polsce nie 

ma kabaretu, a przynajmniej tego co powin-
no stać za tą dziedziną sztuki, której głów-
ne cechy to: odwaga, prowokacja i szczanie 
na świętości. Tabu powinno być wylane do 
latryny. Dopóki nie będziemy mogli śmiać 
się z wiary, homoseksualizmu, śmierci, ka-
lectwa, z pomników, dopóty nasza tolerancja 
wobec inności, będzie brać się jedynie ze stra-
chu przed opinią publiczną i z obowiązku. 

Kabaret, tak jak sztuka, nie ma granic 
i moralności. Kabaret ma obrażać, obnażać 
i szydzić. Rzecz jasna, musi to robić w spo-
sób dowcipny. Kabaret to opozycja! Kabaret 

CO SIĘ STAŁO Z POLSKIM KABARETEM? NIBY NIC. ZAWSZE 
BYŁ NIECO ZACHOWAWCZY, STONOWANY, UNIKAJĄCY 
KONTROWERSJI, ALE PRZYNAJMNIEJ POZIOM ŻARTU NIE 
OGRANICZAŁ SIĘ DO NUMERU ZE SKÓRKĄ OD BANANA. 
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explain. They are tipsy people drinking beer 
from plastic cups, wearing LED flashing devil 
horns or white and red cowboy hats, watching 
a performance of Paranienormalni Cabaret 
before Beata Kozidrak’s recital. To be clear, 
this definition doesn’t describe the audience 
in the Opole Amphitheatre only. But unfortu-
nately, they determine the quality of jokes on 
stage, bringing cabaret art to the level of a fes-
tival of folk party songs. Cabarets usually fol-
low a set pattern: A guy dressed up as an ugly 
wife in a housecoat and hair rollers is shouting 
at a goofy husband ‘Frank!’ And this is usually 
enough to bring the house down. 

What cabaret should be to me? First of 
all, a place, the underground – literally and 
metaphorically. They should have courage 
to profane the most sacred things of the na-
tion; be uncompromising and provocative, 
sneer at thoughtless ideas and everything 
that makes us believe that some things 
in life are inviolable. Cabaret artists should 
stick their asses out, so that the audience 
could see the reflection of their sulky faces 
in them. Unfortunately, most Poles – to para-
phrase Mozart’s words from Miloš Forman’s 

‘Amadeus’ – are so lofty they look as if they 
shit marble. We can’t laugh at ourselves and 
our faults. We love to laugh at some Spanish 
immigrant, Manuel from ‘Fawlty Towers’, 
beaten on the head by John Cleese, but if 
someone makes a joke about a Pole, we make 
a big fuss and discuss it in the Sejm.

Cabaret should refer to the glorious 
tradition of pre-war Germany, where art-
ists expressed their opinions and defend-
ed the intelligence and achievements of 
Western civilisation, putting themselves 
at risk of repression and violence from the 
Nazi armed groups. 

THEY DIDN’T FLATTER THE MOB!
I’m saying that there is no cabaret in 

Poland, or at least a proper one, characterised 
by courage, provocativeness and pissing at the 
sacred things. Taboo should be flushed down 
the toilet. As long as we can’t laugh at religion, 
homosexuality, death, physical disability, 
monuments and statues, our tolerance for oth-
erness will come only from duty and the fear of 
the public opinion.

Cabaret, just like art, doesn’t have lim-
its or morality. Cabaret is supposed to offend, 

expose and deride. Of course, it must be funny 
at the same time. Cabaret is the opposition! 
Cabaret is the resistance. It’s a possibility of 
making a choice, which I was deprived of. 

In the meantime, KOŃ POLSKI Cabaret:
 ‘Good evening. Ladies and Gentlemen, 

owing to a current wave of emigration, the 
next part of the programme is sponsored by 
the Ministry of National Education. It will be 
an English lesson.
Our today’s guest is John from London.
Yyy John…
I’ll begin with a traditional greeting.
How do do, John?
“How do you do?” (John)
Fine. YYYYYYYAAAAAAAA WER YAA 
Wembley. Wembley.
“Wembley!” (John)
We play football… on Wembley (moves his feet 
– kicking the ball)
“Wembley football match.”
Yes.
Yeah, ay. Know Boruc? …Boruc?
Play in city Glesgov.
"Glasgow. Boruc goalkeeper.” (John) 

Well, how was it? Do you like it? 

REKLAMAREKLAMA



ZASŁUŻ 
NA TO

hoć pewnie niewiele by to dało, to jednak nikt 
przed wakacjami nie wypowiedział tych słów pol-
skim piłkarzom, bądź piłkarzom grającym w pol-

skich klubach. Zasłuż na to. Na zainteresowanie kibi-
ców, na prośby o autografy, na rolę idola, na wywiady 
w każdym medium, na chęć transmitowania każdego 
podłego meczu, na nowoczesne stadiony, na miliony 
płynące strumieniami, na propozycje reklamowe za 
dobre pieniądze… Na wszystko. 

Przebolałbym mundial. Zdarza się, naprawdę się 
zdarza. Choć boli, że najczęściej nam. Przebolałbym, 
gdyby nie późniejsze mecze w europejskich pucha-
rach. Mundialowe „przeziębienie” przeszło w choro-
bę nowotworową. Legia przegrywa z klubem, który 
maluje trawę na zielono, po czym jest słabsza od ze-
społu z Luksemburga. Górnik nie daje rady klubowi, 
którego stadion sprawia wrażenie postawionego „na-
prędce”. Lech niby gra, ale wyraźnie nie daje rady Bel-
gom – zbyt wyraźnie. Walcząca z portugalskim Rio Ave 
Jagiellonia sprawiała w tym wszystkim wrażenie, jakby 
była drużyną z Chorwacji. Potem zresztą i tak odpadła 
z Belgami. Tego piłkarskiego, polskiego lata nie da się 
niczym wytłumaczyć. I nawet nie chcę tego sobie w ża-

C

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

W FANTASTYCZNIE NAKRĘCONYM, CHOĆ W WIELU MOMENTACH 
PATETYCZNYM „SZEREGOWCU RYANIE” JEST SCENA, W KTÓREJ 
KAPITAN JOHN MILLER SZEPCZE JAMESOWI RYANOWI: 
„ZASŁUŻ NA TO”. MIAŁ ZASŁUŻYĆ NA TO, CO DOSTAŁ OD 
LOSU. TO „ZASŁUŻ NA TO” CIĄGLE TKWI W MOJEJ GŁOWIE, BO 
TO SŁOWA, KTÓRE ŁATWO ODNIEŚĆ DO WIELU SYTUACJI.

den sposób tłumaczyć. Jest jak jest. Coraz mniej widzę 
powodów do ekscytowania się polską piłką na co dzień. 
Jednym z nich są pewnie sympatie klubowe, ale takie 
można mieć i w okręgówce (bez urazy). 

To nic, że piłka nożna jest numerem jeden na świe-
cie i u nas. Na billboardach w centrach dużych miast 
błyszczeć powinni Adam Kszczot, Anita Włodarczyk 
albo złota sztafeta 4x400. W reklamach telewizyjnych 
pojawiać się powinni Paulina Guba, Wojciech Nowicki 
czy Piotr Lisek. Wywiady, wizyty w zakładach pracy (!). 
Zaproszenie mógłby otrzymać również triathlonista 
Robert Karaś ze swoim niebywałym wręcz rekordem 
świata. Albo najlepszy w Tour de Pologne Michał Kwiat-
kowski. Im nie trzeba byłoby mówić „Zasłuż na to”. 

ENGLISH

EARN THIS

In brilliant, although sometimes mawkish, ‘Saving Private 
Ryan’, there is a scene in which Captain John Miller whispers 
to James Ryan, ‘Earn this.’ He ought to earn what he got. 
I have this ‘Earn this’ still in my head, because this phrase 
can refer to a lot of different situations.

Although it would have been no use anyway, nobody 
said these words to Polish footballers or footballers 
playing in Polish clubs before holidays. Earn this. 
Earn the interest of supporters, their requests for au-
tographs, being a role model, interviews in the media, 
broadcasting every single poor match, state-of-the-art 
stadiums, millions flowing in, appearing in adverts and 
commercials for good money… Everything. 

I would have got over the World Cup. It happens, it 
really does. Although it hurts that it usually happens to 
us. I’d have got over it had it not been for the matches in 
the Europe League. Our indisposition at the World Cup 
turned into a malignant disease. Legia loses with a club 
that paints the grass green at the stadium and is worse 
than a team from Luxemburg. Górnik can’t beat a club 
whose stadium seems to have been ‘hastily’ built. 
Lech tries to play something but is far poorer than the 
Belgians – too far poorer. In this mess, Jagiellonia, 
fighting with Portuguese Rio Ave, seems like a team 
from Croatia. It loses with the Belgians afterwards any-
way. This Polish football summer can’t be excused in 
any way. And I don’t even want to excuse it. It is what it 
is. I see few reasons to be excited about Polish football. 
Supporting local clubs is one thing, but you can do it in 
a minor league, too (no offense). 

It makes no difference whatsoever that football is 
number one in the world and in Poland. But it’s Adam 
Kszczot, Anita Włodarczyk or our golden relay team 
4x400 that should be on billboards in city centres. TV 
commercials should star Paulina Guba, Wojciech No-
wicki or Piotr Lisek. Interviews, visiting companies (!). 
Another person that should be invited is Robert Karaś, 
our triathlete who has broken the world record. Or Mi-
chał Kwiatkowski, the winner of Tour de Pologne. We 
wouldn’t need to tell them to ‘earn this.’ 
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la premiery swojego najnowszego fil-
mu Wojtek Smarzowski nie mógł wy-
brać lepszego czasu. Od kilku tygodni 

światowe media huczą o skandalu pedofilskim 
w Stanach Zjednoczonych — przez 70 lat 300 
księży w stanie Pensylwania molestowało oko-
ło tysiąc dzieci.

„Proszę księdza, czy ksiądz jest pedofilem?” 
— pyta jedna z młodych bohaterek w zwiastu-
nie „Kleru”, który trafił do sieci na początku 
sierpnia. I już wiemy, że reżyser raczej nie za-
mierza unikać najtrudniejszych tematów. 

Zresztą już sama zapowiedź filmu zdąży-
ła wywołać skandal w internecie. Niecałe 24 
godziny po upublicznieniu, zwiastun „Kleru” 
został usunięty z serwisu YouTube przez dys-
trybutora produkcji. Dzień później zapowiedź 
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OLGA 
ŻARNASIEK
 
Dziennikarka polsko-rosyjskiego pochodzenia 
urodzona na Białorusi. Od trzech narodów dostała 
najgorsze cechy. Wierzy, że słowo potrafi okaleczyć 
i zabić, ale również uwolnić.

D

„KLER”: 7 GRZECHÓW 
GŁÓW N YCH KSIĘŻY

W I Ę C E J  N A A N Y W H E R E . P L
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‘KLER’: THE SEVEN DEADLY SINS OF 
THE CLERGY

‘It’s up to you, but not less than a thousand’ – 
Poles will surely smile with understanding at 
these words said by one of the characters of ‘Kler’ 
[The Clergy] directed by Wojtek Smarzowski. 
But the director intends it to be more 
thought-provoking.
 
Wojtek Smarzowski couldn’t pick a better 
time for the première of his latest film. For 
several weeks, the world’s media have been 
buzzing about a paedophile scandal in the 
US, where 300 priests in the Pennsylvania 
state sexually abused about a  thousand 
children within the last 70 years.

‘Father, are you a  paedophile?’ asks 
a young woman in the trailer released at 
the beginning of August. And we already 
know that the director won’t avoid the most 
difficult topics. 

The trailer itself was enough to cause 
a  scandal on the Internet. Within fewer 
than 24 hours, the trailer was removed from 
YouTube by the production distributor. 
On the following day, the trailer was pub-
lished again, but without a bed scene with 
Joanna Kulig and Robert Więckiewicz. Be 
it intended or not, this has aroused the cu-
riosity of cinema-goers across the country 
even more.

Breaking the vow of celibacy isn’t the 
only sin of Smarzowski’s characters. There 
is also Pride, Greed, Gluttony – practically 
all the seven deadly sins in Catholic teach-
ings. The film tells a story of three priests 
connected by some tragic events several 
years before. On every anniversary of the 
accident, they meet to celebrate their sur-
vival. Nothing human is alien to them.

The film stars Jacek Braciak as Priest 
Lisowski, who works in a  curia in a  big 
city and dreams about a career in Vatican. 
One day, however, he meets Archbishop 
Mordowicz (played by Janusz Gajos), who 
lives in the lap of luxury. Another character 
is a parish priest, Trybus (played by Robert 
Więckiewicz), who performs his spiritual 
work in a poor village and begins to give in to 
human weakness. The third character also 
struggles with his problems. Priest Kukula 
played by Arkadiusz Jakubik is losing trust of 
parishioners day by day.

 ‘The Church is sacred, but it’s composed 
of sinners,’ concludes one of film characters.

‘Kler’ is coming out on 28 September. 
The production has been nominated for 
the Golden Lions Award and will also be 
previewed at the 43rd Polish Film Festival 
in Gdynia. 

„CO ŁASKA, ALE NIE MNIEJ NIŻ TYSIĄC” — TE SŁOWA JEDNEGO 
Z BOHATERÓW „KLERU” WOJTKA SMARZOWSKIEGO Z PEWNOŚCIĄ 
WYWOŁAJĄ UŚMIECH ZROZUMIENIA U POLSKIEGO WIDZA. NAJWYRAŹNIEJ 
JEDNAK REŻYSER LICZY NA O WIELE GŁĘBSZĄ REFLEKSJĘ.
ZDJĘCIA Bartosz Mrozowski / Kler

pojawiła się ponownie, ale już bez sceny łóż-
kowej z udziałem Joanny Kulig i Roberta 
Więckiewicza. Zamierzone czy nie, to działanie 
z pewnością jeszcze bardziej rozbudziło cieka-
wość kinomanów w całym kraju.

Złamanie celibatu to nie jedyny grzech bo-
haterów Smarzowskiego. Na ekranie widzimy 
pychę, chciwość, pijaństwo — bodajże wszyst-
kie 7 grzechów głównych wymienionych przez 
Kościół katolicki. Film opowiada o losach 
trzech księży, których przed kilkoma laty połą-
czyły tragiczne wydarzenia. W każdą rocznicę 
wypadku duchowni się spotykają, żeby uczcić 
swoje ocalenie. Nic, co ludzkie, nie jest im obce.

W postać księdza Lisowskiego wcielił się 
Jacek Braciak. Jego bohater pracuje w ku-
rii w  wielkim mieście i  marzy o  karierze 
w Watykanie. Na drodze duchownego staje 
jednak pławiący się w luksusach arcybiskup 
Mordowicz zagrany przez Janusza Gajosa. 
Kolejny bohater to wiejski proboszcz Trybus. 
Postać Roberta Więckiewicza sprawuje posłu-
gę w miejscu pełnym ubóstwa, coraz bardziej 
ulegając ludzkim słabościom. Z problema-
mi zmaga się również trzeci bohater. Ksiądz 
Kukula zagrany przez Arkadiusza Jakubika 
z dnia na dzień traci zaufanie członków parafii.

„Kościół jest święty, ale tworzą go lu-
dzie grzeszni” — podsumowuje jeden z bo-
haterów filmu.

„Kler” trafi do kin 28 września. Wcześniej 
produkcja nominowana do Złotych Lwów zo-
stanie pokazana podczas 43. Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdyni. 
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MUC - MONACHIUM

ój samolot się opóźniał, a ja z nu-
dów porządkowałem rzeczy w swo-
im plecaku. Nagle usłyszałem obok 

siebie piskliwy głos: „O jejku! Ile ma pan 
rzeczy!”. Zanim moja głowa zdążyła zare-
agować, oblała mnie fala wstydu. Zupełnie 
nie wiem, z jakiego powodu. Uśmiechnąłem 
się lekko w stronę Piskliwego Głosu, który 
wydobywał się z  ust niezdrowo wygląda-
jącej, chudej blondynki okutanej w szare 
szale i jutowy worek. „Przepraszam” – bąk-
nąłem, choć już w momencie, w którym to 
mówiłem, wydało mi się to szalenie głupie. 
Nabrałem powietrza i zapytałem, może nie-
zbyt grzecznie: „Ale właściwie, to o co cho-
dzi?”. Byłem zły na siebie, że dałem się po-
dejść jak sztubak i zły na Piskliwy Głos za 
to, że zagląda mi do plecaka i wścibia swój 
ptasi nos w nie swoje sprawy. „Och, zupeł-
nie o nic. Po prostu ma pan dużo rzeczy” 
– Piskliwy Głos już się nie dziwił, on wie-
dział!!! Czułem, jak krew pulsuje mi w aor-
cie. „A stwierdza to pani, bo?” – zapytałem, 
siląc się na grzeczność. „Bo ludzie kupują 
rzeczy bez opamiętania!” – Piskliwy Głos 
lekko przymknął oczy i pomagając sobie 

ed, I  felt ashamed. I  didn’t know why. 
I only smiled faintly at the Squeaky Voice, 
which was coming out of the mouth of an 
unhealthy, skinny blonde dressed in grey 
scarves and a jute bag. ‘I’m sorry,’ I said, 
but as soon as I said it, it seemed extremely 
stupid. I took a deep breath and asked, per-
haps not too kindly, ‘But what do you want 
anyway?’ I was angry that I let her trick me 
and that the Squeaky Voice had stuck her 
nose into my backpack and my affairs. ‘Oh, 
it’s nothing. You just have a lot of stuff,’ the 
Squeaky Voice wasn’t surprised anymore; 
she knew!!! I felt the blood coursing in my 
veins. ‘And you’re saying so because…?’ 
I asked, trying to be polite. ‘Because peo-
ple buy lots of stuff they don’t need!’ The 
Squeaky Voice squinted her eyes and began 
to instruct me how I should live, making cir-
cles in the air with her left hand, ‘They buy 
only for the sake of buying. They surround 
themselves with stuff and are convinced 
it’ll bring them happiness. But it won’t. I’m 
a minimalist. I don’t allow material things 
to steal my soul. I don’t know if you know 
but 50 things are enough to have every-
thing. Everything! And you have about 50 
things in this backpack of yours only!’ she 
finished triumphantly. I looked at the back-
pack and at her. I wondered how she man-
aged to count it all so fast. I had enough. My 
patience ends where someone starts to tell 
me how to live. ‘Madam,’ I began calmly, or 
at least I thought so, ‘I come from a country 
named Poland. I’m old enough to remem-
ber the last years of Communism. Dark, 
terrible times when people had nothing. 
NOTHING. None of these THINGS that you 
hate so much. And I was a minimalist once. 
Because I had to. Out of poverty. That’s 
enough for me. Nowadays, when you can 
get up, go to a shop for minimalists and 
buy a minimalist life, minimalism is only 
a funny attitude. And it’s outrageous. And 
if you allow me, I’ll take my fancy back-
pack with plenty of THINGS, go to a fancy 
plane and fly to my fancy life. To you, in-
stead of minimalism, I recommend com-
mon sense. Goodbye!’ 

M

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

lewą ręką, którą niezgrabnie kręcił kółka 
w powietrzu, zaczął mnie instruować, jak 
powinienem żyć – „Kupują dla kupowania. 
Otaczają się rzeczami. Uważają, że rzeczy 
dadzą im szczęście. A nie dadzą. Ja jestem 
minimalistką. Nie pozwalam na to, żeby 
rzeczy zabrały mi moją duszę. Nie wiem, 
czy pan wie, ale wystarczy 50 rzeczy, żeby 
mieć wszystko. Wszyyyyystko! A pan tu 
w samym plecaku ma pewnie z 50!” – za-
kończyła z triumfem. Spojrzałem na plecak, 
potem na Nią. Ciekawe, jak zdążyła to tak 
szybko policzyć? Miałem dość. Moja grani-
ca cierpliwości kończy się tam, gdzie ktoś 
zaczyna mi mówić, jak mam żyć. „Droga 
pani” – zacząłem spokojnie, choć może tyl-
ko tak mi się wydawało – „Pochodzę z kraju 
pod nazwą Polska. Mam już tyle lat, że zdą-
żyłem jeszcze załapać się na ostatnie lata 
komunizmu. Czarnego, strasznego czasu, 
w którym nie było nic. NIC. Nie było tych, 
tak pogardzanych przez panią, RZECZY. 
I  ja już raz w  życiu byłem minimalistą. 
Z musu. Z biedy. To mi wystarczy. Dziś bycie 
minimalistą, w sytuacji, kiedy można wstać 
rano, pójść do sklepu dla minimalistów i ku-
pić sobie minimalistyczne życie, zwyczajnie 
mnie śmieszy. I oburza. I jeśli pani pozwo-
li, to zabiorę teraz mój wypasiony plecak 
z mnóstwem RZECZY w środku, udam się 
do wypasionego samolotu, żeby polecieć do 
mojego wypasionego życia. A pani zamiast 
minimalizmu zalecam zdrowy rozsądek. 
Do widzenia!”. 

ENGLISH

MUC – MUNICH

I love Munich Airport. It’s huge, spacious, bright 
and very, very rich… Its splendour may be 
intimidating or, on the other hand, give a sense 
of safety, welcoming passengers in the world of 
luxury. I like it!

My flight was delayed, and I was organis-
ing stuff in my backpack just to while away 
the time. All of a sudden, I heard a squeaky 
voice next to me, ‘Oh my goodness, how 
much stuff you have!’ Before I  respond-

UWIELBIAM LOTNISKO W MONACHIUM. JEST WIELKIE, PRZESTRONNE, JASNE I BARDZO, BARDZO BOGATE… MOŻE 
ONIEŚMIELAĆ SWOIM PRZEPYCHEM, ALE RÓWNIE DOBRZE DAWAĆ POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA, DZIĘKI TRANZYTOWEJ 
UCIECZCE W ŚWIAT LUKSUSU. LUBIĘ TO!

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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„KRZYSIU, GDZIE JESTEŚ?” 
(„CHRISTOPHER ROBIN”), REŻ. MARC 
FORSTER, DYSTR. WALT DISNEY 
PICTURES POLSKA, 

Kto nie zna przygód misia o małym rozumku? 
Dorośli dziś widzowie znają go z lektur „Kubu-
sia Puchatka” i „Chatki Puchatka” A. A. Mil-
ne, ale pokolenie lat 80. pierwszy kontakt z tą 
milusią postacią miało zapewne za pośrednic-
twem disneyowskiej dobranocki. W latach 
90. Kubuś Puchatek był gwiazdą popkultury 
zupełnie jak dzisiejsze księżniczki z „Krainy 
Lodu”. Jednak tym, co urzekało wszystkich, 
był optymizm i naiwne, dziecięce spojrzenie 
na świat, niepozbawione jednak dużej dozy 
mądrości. Z tym wszystkim spotkamy się 
w nowej wersji filmowej.

Krzyś (w tej roli Ewan McGregor, w pol-
skim dubbingu Tomasz Kot) jest już doro-
słym mężczyzną, ma swoją rodzinę i  bar-
dzo odpowiedzialną pracę. Jego życie jest 

wieści przewijają się tak poważne tematy jak 
wojna i trudna rzeczywistość powojenna. 
A jeśli i dla siedmio- ośmiolatków będzie to 
pierwszy kontakt z Kubusiem? Cóż, rodzice 
powinni pójść za przykładem bohaterów fil-
mu i całą rodziną wziąć urlop. Na odkrycie 
książkowych i filmowych wersji Puchatka 
rzecz jasna. 

ENGLISH

WINNIE THE POOH 25 YEARS LATER
‘CHRISTOPHER ROBIN’, DIRECTED BY 
MARC FORSTER, DISTRIBUTED BY 
WALT DISNEY PICTURES POLSKA

Quite time-worn Winnie and other animals 
from the Hundred Acre Wood meet grown-
up Christopher. The latest Disney production 
is a sentimental journey for all ages, both 
grown-ups and children.

Who doesn’t know the adventures of a bear 
of very little brain? Adults know him from 
A. A. Milne’s books ‘Winnie the Pooh’ and 
‘The House at Pooh Corner’, but the 80s 
generation first saw that adorable charac-
ter in a Disney bedtime series. In the 1990s, 
Winnie the Pooh was a pop culture star just 
like Frozen princesses today. The bear 
captured the audience’s hearts with his op-
timism and naive, childlike perspective of 
the world full of life wisdom. You’ll find it all 
again in the new film version.

Christopher (played by Ewan McGre-
gor, voiced-over by Tomasz Kot in Poland) 
is a grown-up man, who has a family and 
a responsible job. His life is well-ordered, 
so when he meets his old friend, Winnie, 
he thinks he’s losing his mind. The toys he 
meets later – Eeyore, Rabbit, Tigger and 
others – want to persuade Christopher that 
reason may be deceiving and ‘doing noth-
ing often leads to the very best something.’ 
No need to add that in its climaxes, the sto-
ry is a true weeper.

Both grown-ups and children will love 
the pictures – the computer-generated 
characters look like real toys, a bit time-
worn, but they’re quite old after all, yet 
still equally funny and adorable. School-
children will also have a chance to re-in-
terpret the inhabitants of the Hundred 
Acre Wood and learn a lot since Forster’s 
film offers great educational value – in the 
background, it touches upon serious top-
ics, such as war and difficult post-war real-
ity. What about seven- and eight-year-olds 
who will see Winnie for the first time? Well, 
their parents should follow the example of 
the film characters and take some time-off. 
To discover book and film versions of Win-
nie the Pooh, of course. 

TEKST Sylwia Gutowska ZDJĘCIE Walt Disney Studios

NIECO ZMECHACONY KUBUŚ I ZWIERZĄTKA ZE STUMILOWEGO LASU 
SPOTYKAJĄ SIĘ Z DOROSŁYM KRZYSIEM. NAJNOWSZA PRODUKCJA 
DISNEYA TO SENTYMENTALNA PODRÓŻ DLA STARSZYCH, NA 
KTÓREJ RÓWNIE DOBRZE BĘDĄ BAWIĆ SIĘ NAJMŁODSI.

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

perfekcyjnie poukładane, dlatego kiedy 
spotyka starego przyjaciela Kubusia, myśli, 
że postradał zmysły. Spotykane w dalszej 
drodze zabawki – Kłapouchy, Królik, Tygrys 
i reszta – mają za zadanie pokazać Krzyszto-
fowi, że kierowanie się tylko rozsądkiem jest 
zgubne, a „czasami z nicnierobienia wycho-
dzą najlepsze cosie”. Nie trzeba tłumaczyć, 
że w momentach kulminacyjnych ta opo-
wieść to prawdziwy wyciskacz łez. 

Film może zachwycić dzieci dorosłych 
dzieci – w  pierwszej kolejności warstwą 
wizualną. Postaci, wykonane w technice 
komputerowej, wyglądają jak prawdziwe 
zabawki, nieco zmechacone, bo w końcu 
mają już sporo lat, ale tak samo urocze i za-
bawne. Dla dzieci w wieku szkolnym będzie 
to też okazja do reinterpretacji postaci ze 
Stumilowego Lasu (tu: Stuwiekowego Lasu 
– kilka szczegółów różni się od popularnego 
przekładu Ireny Tuwim). I pewnie one z fil-
mu Forstera wyciągną najwięcej – w tle opo-

PREMIERA” 17 SIERPNIA 2018.

R E C E N Z J A  /  R E V I E W

KUBUŚ PUCHATEK 
25 LAT PÓŹNIEJ
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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”. 

ic bardziej mylnego, rzekłbym nawet, że gdy-
bym mógł, to już nigdy więcej nie wsiadłbym do 
pociągu. Ale nie mogę tego zrobić, dlatego z do-

brodziejstwem inwentarza przyjmuję wszystko, czym 
obdarzy mnie los. A tak się składa, że los w pociągach 
naszego narodowego przewoźnika potrafi hojnie obda-
rzyć doświadczeniami. Wsiadając ostatnio do pociągu, 
pomyślałem sobie, że tym razem będzie normalnie. 
Tym razem w spokoju uda mi się pokonać wyznaczo-
ną trasę z punktu A do punktu B. Niestety poradniki 
pozytywnego myślenia i afirmacji rzeczywistości nie 
uwzględniły podróżowania PKP. Tuż za mną usadowi-
ły się dwie dziewczynki, plus minus 4 lata, a w rzędzie 
obok nich, mniemam, ojciec. Człowiek biznesu z lapto-
pem i komórką przy uchu. Ów biznesman, w przerwie 
miedzy jednym a drugim telefonem z pracy, wręczył 
dziewczynkom swojego Ipada, żeby umilić milusińskim 
podróż. Wszystko zaczynało się układać, biznesmen 
w spokoju wykonywał obowiązki szefa, wysyłał maile, 
odbierał kolejne hektolitry telefonicznych rozkazów. 
Czas mijał, a dziewczynki nie nudziły się dzięki zabawce 
Steve’a Jobsa. Nagle spokój biznesmena został zakłóco-
ny w dosyć druzgoczący sposób. Młode damy natra-
fiły na stronę z trudnymi i niezrozumiałymi dla nich 

N

wyrazami. Na cały bezprzedziałowy wagon postanowi-
ły zapytać się: „Tato, a co to jest Penis, Pedał, Pedofil”. 
Pierwszy raz widziałem człowieka, któremu w jednej 
chwili wypadł telefon, laptop, szczęka z zawiasów, ręce 
odbiły się od podłogi, a w gardle ugrzęzło pytanie „gdzie 
popełniłem błąd?”. Tak wygląda koniec świata, pomy-
ślałem. Chłopie, kibicuję Ci z całych sił. Weź to na klatę. 
Wszyscy w wagonie wstrzymaliśmy oddech. Biznesmen 
pozbierał szczękę i inne swoje atrybuty z podłogi, po 
czym bez słowa odebrał dziewczynkom Ipada i po chwili 
zapytał: „Drożdżówkę?”. 

ENGLISH

DIFFICULT QUESTIONS

My life is a never-ending journey. But for my bio, which says 
what I do for a living, you’d surely think that Anywhere.pl hired 
a professional traveller and Polish Railways PKP enthusiast.

You couldn’t be more wrong. I’d even say that I’d never 
get on a train again if I could. But it’s impossible, so I must 
accept everything life has in store for me. And it just so 
happens that a journey with our national carrier may be 
quite an experience. Recently, when I was getting on the 
train, I thought it might be ordinary this time. I might go 
from point A to point B in peace. Unfortunately, books 
on positive thinking and affirmation of life haven’t taken 
into account travelling with Polish Railways PKP. Behind 
me were sitting two little girls, about 4 years old, and in 
a row next to them, there was their father, I suppose. 
A businessman with a laptop and a mobile phone. The 
businessman, in between business phone calls, gave his 
daughters his iPad to make their journey more pleasant. 
Everything was beginning to work out – the businessman 
was carrying out his duties in peace, sending e-mails, re-
ceiving hectolitres of phone orders. Time was going by, 
and the girls weren’t bored thanks to Steve Job’s toy. All 
of a sudden, the businessman’s peace was disrupted in 
quite a brutal way. The young ladies found a website with 
difficult words they didn’t understand. So they decided to 
ask their father out loud, ‘Dad, what’s a penis? A faggot? 
A paedophile?’ For the first time in my life, I saw a man 
who dropped his phone, laptop, and jaw at the same time; 
whose hands were down; and who asked without a word 
‘What have I done to deserve this?’ This is the end of the 
world, I thought. Man, I’m keeping my fingers crossed for 
you. Just take it on the chin. Everyone held their breath. 
The businessman picked up his jaw and electronic equip-
ment, took his iPad without a word, and asked them after 
a while, ‘Would you like a bun?’  

TRUDNE  
     PYTANIA
MOJE ŻYCIE TO CIĄGŁA PODRÓŻ. JAKBYŚCIE NIE PRZECZYTALI 
STOPKI BIOGRAFICZNEJ Z INFORMACJĄ O CZYM SIĘ 
ZAJMUJĘ, PEWNIE POMYŚLELIBYŚCIE, ŻE ANYWHERE.PL 
WYNAJĘŁO ZAWODOWEGO PODRÓŻNIKA I MIŁOŚNIKA PKP.
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PRAWDZIWYCH 
HIPSTERÓW 
JUŻ NIE MA…

WYDAWAŁO MI SIĘ, ŻE TELEFON 
ZŁAPAŁ ZADYSZKĘ, ŻE OTO NA 
MOICH OCZACH ODBYWA SIĘ 
TOTALNE DÉJÀ VU. WSZYSTKO 
CO WIDZIAŁEM, DZIAŁO SIĘ JUŻ 
WCZEŚNIEJ. CZY INSTAGRAM POZA 
FILTRAMI I HASZTAGAMI POTRAFI 
PRZENIEŚĆ UŻYTKOWNIKA 
W PRZESZŁOŚĆ – DO WCZORAJ, DO 
ROKU 2016, DO CZASU STUDIÓW?

elacja pierwsza – ludzie na mieście jedzą wegański 
(a jakże) street-food. Na co dzień dają się pokroić 
za schabowego w panierce, ale tenże jegomość nie 

wygląda dość atrakcyjnie w kadrze. Żaden filtr tu nie po-
może. Flaczki z boczniaków, sojowy schabowy, mielone 
z kaszy jaglanej, bio-oranżada, polski Bruce Willis, nasza 
Coco Chanel albo rodzima Edith Piaf. Szaro-czarne knaj-
py, tablicówka zapisana kredą, napoje w słoikach. 

Social story numer dwa – kto opuścił wczorajszą im-
prezę w sypiącej się, lecz chwilowo modnej norze, bawi 
się tam dzisiaj. Jest też relacja z koncertu alternatywne-
go zespołu, o którym podobno nikt nie słyszał, a na któ-
rym pojawiły się tłumy na pozór różnych, a tak napraw-
dę takich samych ludzi. Do tego oczywiście koktajle 
z jarmużem, dieta pudełkowa i pozowane na niepozowa-
ne zdjęcia z własnego eMdwa, gdzie mimochodem poka-
zujemy książki o designie, nowy model sedesu z deską 
wolnoopadającą oraz garderobę pełną ubrań z przykle-
jonymi metkami.  

Od dawien dawna ludzie chcą rozwijać w sobie gen 
niepowtarzalności i oryginalności, a tymczasem więk-
szość z nas stała się taka sama – niczym odbita z matry-
cy współczesności albo wydrukowana w technologii 3D. 
Nawet usta i policzki stają się punkt w punkt tak samo 
sztuczne i przerażające. Gdzie się podziali tamci trendset-
terzy i niepozorni hipsterzy, którzy byli tu pierwsi, którzy 

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

R

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

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

znajdziesz na www.anywhere.pl5 6 – 5 7

odpowiadają za cały ten ambaras? Zapewne zdążyli odda-
lić się w miejsca, o których nam się nawet nie śniło - nie-
doświetlone, takie, w których nie pomogą filtry wygła-
dzające skórę czy wyostrzające barwy. Nie spotkasz ich 
na poznańskim Kreuzbergu, nie pojawią się na koncercie 
znanej gwiazdy, nie jedzą też wegańskiej kiełbasy. Są tam, 
gdzie my będziemy za jakiś czas, za rok, za pięć lat, w da-
lekiej przyszłości. 

ENGLISH

THERE ARE NO REAL HIPSTERS ANYMORE…

I thought that my phone had frozen and I was having a déjà vu. 
Everything I saw had already happened. Apart from filters and 
hashtags, can Instagram take back the past – yesterday, 2016, 
days at university?

Story number one – people are eating out; it’s vegan street 
food, of course. On a daily basis, they’d do anything for 
pork chops, but this doesn’t look good in a picture. And 
no filter can change that. Oyster mushroom soup, soya 
chops, millet balls, bio-orange soda, Polish Bruce Willis, 
our Coco Chanel or Edith Piaf. Grey and black food spots, 
chalkboard menus, drinks in jars. 

Social story number two – those who left a party in 
a derelict but fashionable spot yesterday are having fun 
there tonight. There is also a story from a concert of an 
alternative band nobody has heard of, which attracted 
crowds of seemingly different people, who are all the 
same in the end. Of course, there are also kale cocktails, 
food subscription boxes, and posed spontaneous pictures 
taken in tworoom apartments, with books about design, 
a new model of slow-close toilet, and a closet full of brand-
ed clothes with labels untouched.

For centuries, people have yearned to develop a gene 
of individuality and originality, while most of us have be-
come the same – a copy of a contemporary pattern or a 3D 
print-out. Even our lips and cheeks have become equally 
artificial and disturbing. Where are all those trendsetters 
and unassuming hipsters who were first there, who are re-
sponsible for all of this. They must have gone to faraway 
lands – dim places, where photo filters or contrast are of 
no use. You won’t find them in Kreuzberg in Poznań or at 
a concert of a famous star; nor do they eat vegan sausages. 
There are in a place we will reach in some time – a year, 
five years, in the distant future. 
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MARYNARKA / BLAZER : H&M

SPODNIE / PANTS : ZARA

BUTY / SHOES: TK MAXX

BIŻUTERIA / JEWELLERY:  H&M



S A L T  &  S A N D

SALT & 
SAND

SUKIENKA / DRESS : ZARA

BUTY / SHOES: H&M

BIŻUTERIA / JEWELLERY:  H&M



MODELKI / MODEL:  
Agata Bluma / Rebel Models

ZDJĘCIA / PHOTOS:  
Marta Macha

MAKIJAŻ / MAKE UP:  
Marta Morawiecka

STYLIZACJA / STYLIZATION:  
Sandra Nowotny / INNER Stylisty

MARYNARKA / BLAZER : H&M

SPODNIE / PANTS : ZARA

BUTY / SHOES: TK MAXX

BIŻUTERIA / JEWELLERY:  H&M
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PONAD 85 T YSIĘCY PASAŻERÓW OBSŁUŻONYCH W JEDNYM MIESIĄCU TO 
NAJLEPSZY W YNIK W HISTORII PODRZESZOWSKIEGO PORTU LOTNICZEGO, 
O PR AWIE 20 PROCENT W YŻSZY OD REZULTATU Z LIPCA UBIEGŁEGO ROKU, 
A O 30 PROCENT W YŻSZY W PORÓWNANIU Z ROKIEM 2016.

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     T O M A S Z K U Ś N I E R Z

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

COMPARED WITH JULY 2017 AND 30 PER CENT 
HIGHER AS COMPARED WITH JULY 2016.

The sudden rise in air traffic results from 
launching new summer routes to Greece, 
Bulgaria and Albania, as well as regular 
flights to Israel and the United States. In 
July, the number of passengers on charter 
flights to the sunny destinations was almost 
15 thousand, which is 70 per cent more 
than in the previous year. The number of 
passengers who travelled between Warsaw 
and Rzeszów on the route operated by LOT 
Polish Airlines in July was over 25 thousand, 
which is also a record-breaking result.

Just like every summer, transatlantic fli-
ghts are very popular. An average passenger 
load on flights from Rzeszów to New York 
in July was almost 90 per cent. It’s the same 
with flights to the British Isles and Ireland 
operated by Ryanair. As compared with the 
previous year, the number of passengers 
travelling from Rzeszów to Munich with 
Lufthansa has also increased.

The record-breaking results reflect the 
trend observed in Poland. Inhabitants of 
Subcarpathia and neighbouring regions 
more and more often opt for travelling by 
plane to save time and improve their travel 
comfort. Rzeszów International Airport 
tries to meet the expectations of passengers 
by developing the airport offer and laun-
ching new season and all-year routes. •

Skokowy wzrost ruchu to efekt urucho-
mienia nowych wakacyjnych połączeń do 

Grecji, Bułgarii i Albanii, a także regularnych 
rejsów do Izraela i Stanów Zjednoczonych. 
W lipcu z lotów czarterowych do słonecznych 
destynacji skorzystała rekordowa liczba 
prawie 15  tys. pasażerów, o 70 proc. więcej 
niż przed rokiem. Historyczny wynik padł 
też na obsługiwanej przez PLL LOT trasie 
Warszawa-Rzeszów-Warszawa, którą w lipcu 
podróżowało ponad 25 tys. osób.

Jak zwykle latem dużą popularnością 
cieszą się loty transatlantyckie. Średnie 
wypełnienie rejsów z Rzeszowa do Nowe-
go Jorku w lipcu wyniosło niemal 90 proc. 
Nie mniejsze obłożenie miały połączenia 
na Wyspy Brytyjskie i do Irlandii realizo-
wane przez linię Ryanair. W porównaniu 
z ubiegłym rokiem wzrosła też liczba 
pasażerów podróżujących z Rzeszowa do 
Monachium samolotami Lufthansy.

REKORDOWY LIPIEC
NA LOTNISKU W JASIONCE

Rekordowe rezultaty odzwierciedlają 
trend obserwowany w całej Polsce. 
Mieszkańcy Podkarpacia oraz sąsiednich 
regionów udając się na letni wypoczynek 
coraz częściej decydują się na podróż 
samolotem, oszczędzając czas i znacznie 
podnosząc komfort podróży. Zarząd lotni-
ska w Rzeszowie stara się wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom pasażerów, konsekwentnie 
rozwijając siatkę połączeń zarówno sezo-
nowych, jak i całorocznych. •

• IN ENGLISH

RECORD-BREAKING JULY AT 
RZESZÓW INTERNATIONAL 
AIRPORT

OVER 85 THOUSAND PASSENGERS SERVED 
WITHIN A MONTH IS THE BEST RESULT IN THE 
HISTORY OF RZESZÓW INTERNATIONAL AIRPORT. 
THE FIGURE IS ALMOST 20 PER CENT HIGHER AS 
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KOLEJNA WAŻNA DLA RZESZOWA I PODKARPACIA INWESTYCJA DROGOWA ZOSTAŁA 
ZAKOŃCZONA. TO DROGA LOTNISKOWA, KTÓRA ŁĄCZY DROGĘ EKSPRESOWĄ S-19, 
DROGĘ KRAJOWĄ NR 9 I AUTOSTRADĘ A4. UMOŻLIWIA ONA ŁATWY DOJAZD DO PORTU 
LOTNICZEGO RZESZÓW JASIONKA, CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWEGO 
G2A ARENA ORAZ DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCEJ SIĘ STREFY EKONOMICZNEJ.

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

NOWA DROGA NA LOTNISKO

The investment opening ceremony was 
attended by a representative of the province 
local government, the Minister of Invest-
ment and Economic Development, and the 
Undersecretary of State in the Ministry of 
Investment and Economic Development. 
Other guests included Members of Parlia-
ment and Local Government Assembly, local 
government representatives, CEOs of local 
companies and representatives of the media.

The investment was carried out within 
the Operational Programme Eastern 
Poland, which is of high importance to 
the development of Subcarpathia. The 
road will allow a fast and easy commute 
to the airport, the economic zone, as 
well as the Exhibition Centre. Soon, new 
buildings and facilities will be opened 
near the road, including a hotel opposite 
the airport terminal and Łukasiewicz 
Education Centre.

The road features two separate roadways 
with two lanes each. The construction of 
the 8-kilometre road section comprised 
a few stages. Stages 1 and 3 were carried out 
by SKANSKA, while Stage 2 was perfor-
med by Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg 
i Mostów [Road and Bridges Construction 
Company]. The cost of construction works 
was over PLN 75 million, out of which 
PLN 62 million was co-funded within the 
Operational Programme Eastern Poland 
2014–2020. The investment included con-
structing, among others, new intersections, 
roundabouts, bus lay-bys, service roads, 
lighting, cycling paths, and a bridge over 
the Świerkowiec. The province road was 
developed, and a new 1.7 kilometre section 
from S-19 junction to the former 19 Trunk 
Road was constructed. Service and access 
roads were built to facilitate the traffic flow 
in the areas neighbouring the investment.

In the past, between 2012 and 2015, Sta-
ge 4 of the investment was carried out within 
the Regional Operational Programme of 
Subcarpathia Province for 2007–2013, and its 
cost was over PLN 38 million. •

W uroczystym otwarciu inwestycji 
uczestniczył przedstawiciel samo-

rządu województwa, minister Inwestycji 
i Rozwoju oraz podsekretarz stanu w MIiR. 
Nie zabrakło również innych gości, a wśród 
nich parlamentarzystów i radnych sejmiku 
województwa, samorządowców i prezesów 
lokalnych firm oraz przedstawicieli mediów.  

Inwestycja była realizowana z Programu 
Operacyjnego Polska Wschodnia, który ma 
wielkie znaczenie dla rozwoju Podkarpacia. 
Powstała droga zapewnia kierowcom łatwą 
i szybką komunikację na lotnisko oraz do 
pobliskiej strefy ekonomicznej i centrum 
wystawienniczego. Wkrótce w jej sąsiedz-
twie powstaną nowo budowane obiekty. 
Rozpoczęła się już budowa hotelu naprze-
ciwko terminala lotniska, a wkrótce ruszy 
budowa centrum edukacji Łukasiewicz.

Praktycznie na całej długości droga ma 
dwie oddzielone od siebie jezdnie z dwoma 
pasami ruchu. Prawie 8-kilometorwy odcinek 
powstawał w kilku etapach. I i III etap 
budowała firma SKANSKA, zaś wykonawcą 
II-giego było Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg 
i Mostów. Całość prac wszystkich trzech eta-
pów kosztowała ponad 75 milionów złotych, 
z czego prawie 62 mln to dofinansowanie 
z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 
2014-2020. W ramach inwestycji powstały 
m.in. nowe skrzyżowania, ronda, zatoki 
autobusowe, drogi serwisowe, oświetlenie, 
ścieżki rowerowe, a także most nad potokiem 
Świerkowiec. Rozbudowano drogę wojewódz-
ką oraz wybudowano zupełnie nowy odcinek 
o długości 1,7 km od węzła S-19 do byłej drogi 

krajowej nr 19. Powstały też drogi serwisowe 
i dojazdowe umożliwiające komunikację 
terenom sąsiadującym z inwestycją.

Wcześniej w latach 2012-2015 powstał 
IV etap inwestycji, który był realizowany 
w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2007 – 2013, a jego budowa kosztowała 
ponad 38 mln złotych. •

• IN ENGLISH

NEW ROAD TO THE AIRPORT

RECENTLY, ANOTHER IMPORTANT ROAD 
INVESTMENT IN RZESZÓW AND SUBCARPATHIA HAS 
BEEN COMPLETED. IT’S A ROAD TO THE AIRPORT, 
WHICH CONNECTS S-19 EXPRESSWAY, 9 TRUNK 
ROAD AND A4 MOTORWAY. THE ROAD CONNECTS 
THE CITY WITH RZESZÓW INTERNATIONAL AIRPORT, 
THE G2A ARENA EXHIBITION AND CONGRESS 
CENTRE, AND THE DEVELOPING ECONOMIC ZONE.
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OD POCZĄTKU SIERPNIA W TERMINALU PASAŻERSKIM 
PORTU LOTNICZEGO RZESZÓW-JASIONK A FUNKCJONUJE 
SAMOOBSŁUGOWE STANOWISKO DO DRUKOWANIA. W MIEJSCU 
TYM PODRÓŻUJĄCY I GOŚCIE MOGĄ SKORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA 
W RAMACH USŁUGI SZYBKIEGO DRUKU ARCUS KYOCERA ZECCER.

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 

Zainstalowaną drukarkę cechuje krótki czas 
oczekiwania na wydruk pierwszej strony. Wynosi 
zaledwie 5,9 sekundy. Urządzenie znajduje się 
w Punkcie Obsługi Pasażera. Sieć urządzeń Arcus 
Kyocera Zeccer cały czas się powiększa. Obecnie 
wygodne drukowanie możliwe jest w 18 miastach 
Polski, m.in. w Krakowie, Lublinie, Łodzi, Pozna-
niu czy Warszawie. Urządzenia zlokalizowane są 
m.in. w ośrodkach akademickich, centrach bizne-
sowych czy bibliotekach.

Jest to kolejne udogodnienie oferowane po-
dróżnym odwiedzającym lotnisko w Rzeszowie.  
Do tej pory uruchomiono między innymi strefę 
parkowania Kiss&Fly, wózki dla dzieci w gate’ach, 
kąciki zabaw dla dzieci czy budkę telefoniczną 
z darmowymi połączeniami. •

• IN ENGLISH

QUICK AND EASY PRINTING AT RZESZÓW 
INTERNATIONAL AIRPORT

SINCE THE BEGINNING OF AUGUST, A SELF-SERVICE 
PRINTING STATION HAS BEEN AVAILABLE IN THE 
PASSENGER TERMINAL AT RZESZÓW INTERNATIONAL 
AIRPORT. PASSENGERS AND GUESTS MAY USE THE 
DEVICE AS PART OF ARCUS KYOCERA ZECCER QUICK AND 
EASY PRINTING SERVICE.

This innovative solution allows users to send docu-
ments via e-mail to the printer’s address, and the 
system deals with the remaining elements of the 
process. You can also order printing via a free app 
you can download on your Android or at zeccer.
pl. The system producers have ensured the safety 
of information sent to the device. The process of 
sending documents to the printer is coded, and 
your files are removed right after printing. You 
can pay for your printouts by debit or credit card, 
via online payments, a text message, or by BLIK. 

The printer features a short first print out time, 
which is only 5.9 seconds. The device is available in 
the Passenger Service Point. The network of Arcus 
Kyocera Zeccer devices is growing. At present, qu-
ick and easy printing is available in 18 cities in Po-
land, including Cracow, Lublin, Łódź, Poznań and 
Warsaw. The devices are located in, among others, 
academic centres, business centres, and libraries.

Now, the service has also been made available 
at Rzeszów International Airport. Other services 
and amenities at the airport include a Kiss&Fly 
parking zone, baby carriages in gates, children’s 
play corners and a telephone booth where you can 
make a free call.   •

WYGODNE DRUKOWANIE W PORCIE 
LOTNICZYM RZESZÓW-JASIONKA

D zięki nowatorskiemu rozwiązaniu osoby 
zainteresowane wydrukiem mogą wysłać 

dokumenty załączone w wiadomości e-mail na 
adres drukarki, a system zajmuje się pozostałymi 
elementami procesu. Wydruk można również 
zlecić za pomocą darmowej aplikacji pobieranej na 
urządzenie mobilne Android lub ze strony zeccer.
pl. Producenci systemu zadbali także o zapewnie-
nie bezpieczeństwa informacji. Cały proces prze-
syłania dokumentów do drukarki jest szyfrowany, 
a pliki usuwane po wydrukowaniu. Za wydruki 
można zapłacić na wiele wygodnych sposobów: 
kartą płatniczą lub kredytową, płatnościami onli-
ne, SMS-em czy BLIK-iem. 
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DO TEL-AWIWU, MIASTA NAZYWANEGO „NIGDY NIE ZAPADAJĄCYM W SEN SAN 
FRANCISCO BLISKIEGO WSCHODU” DOTRZEĆ MOŻEMY Z PORTU LOTNICZEGO RZESZÓW-
JASIONKA SAMOLOTAMI POLSKICH LINII LOTNICZYCH LOT. LICZĄCA SOBIE PONAD 
3 MILIONY MIESZKAŃCÓW AGLOMERACJA BYWA TEŻ PORÓWNYWANA DO MIAMI 
I NOWEGO JORKU. GDY DOTRZEMY NA MIEJSCE, UZMYSŁOWIMY SOBIE, DLACZEGO.

tekst    PA W E Ł D U R K I E W I C Z
 zdjęcia    F O T O L I A .C O M , P I X A B AY.C O M 

Stosunkowo młode, bo założone nieco 
ponad 100 lat temu miasto zdumiewa 

wręcz swoim rozmachem i nowoczesnością. 
Kosmopolityczny styl życia mieszkańców 
i przepięknie zagospodarowane szerokie 
plaże sprawiają, że dobrze czują się tu turyści 
z całego świata, chętnie zażywający kąpieli 
słonecznych i kulinarnych rozkoszy w licz-
nych miejscowych restauracjach. Co istotne, 
na słoneczną aurę możemy tu liczyć także 
jesienią, gdy u nas za oknami panuje słota. 
Nuda nie grozi nam także po zmroku – boga-
te życie nocne Tel-Awiwu jest przedmiotem 
legend, a za najpopularniejsze skupisko mod-
nych klubów uchodzi odchodząca od morza 
w kierunku północnym Allenby Street.

W poszukiwaniu nieco bardziej kon-
templacyjnych klimatów warto z pewnością 
zajrzeć do wchłoniętej przez metropolię 
Tel-Awiwu Starej Jaffy, czyli starożytnego 
portu – to stąd miał wypłynąć w Morze 
Śródziemne biblijny Jonasz, zanim połknęła 
go wielka ryba… Co istotne, osada istnieje 
znacznie dłużej niż sam Tel-Awiw – pierw-
sze wzmianki o jej istnieniu datuje się na 
XV wiek przed Chrystusem! Wielowiekowe 
dziedzictwo, niepozbawione wpływów arab-
skich i tureckich, widać tu na każdym kroku, 
z drugiej strony zaś rozciąga się imponująca 
panorama „nowego” miasta. 

Miłośnicy architektury (choć nie 
tylko oni) powinni koniecznie odwiedzić 

w Tel-Awiwie tzw. Białe Miasto, będące 
skupiskiem budynków zaprojektowanych 
w modernistycznym stylu Bauhaus, wy-
budowanych w latach 30. ubiegłego wieku 
przez żydowskich architektów, którzy uciekli 
do Palestyny z nazistowskich Niemiec.

Do izraelskiej metropolii możemy 
dotrzeć z Rzeszowa w każdy poniedziałek na 
pokładzie komfortowego samolotu Boeing 
737-800. Loty trwają około 3.5 godziny, a re-
alizują je Polskie Linie Lotnicze LOT.•

• IN ENGLISH

VISIT TEL AVIV THIS AUTUMN!

THIS AUTUMN, YOU CAN GET TO TEL AVIV, 
A CITY THAT NEVER SLEEPS AND THE SAN 

FRANCISCO OF THE MIDDLE EAST, FROM 
RZESZÓW INTERNATIONAL AIRPORT WITH LOT 
POLISH AIRLINES. THE AGGLOMERATION WITH 
A POPULATION OF OVER 3 MILLION INHABITANTS 
IS ALSO COMPARED TO MIAMI AND NEW YORK. AND 
YOU’LL KNOW WHY AS SOON AS YOU GET THERE.

This relatively young city, founded 
slightly over 100 years ago, will surprise 
you with its energy and modernity. 
Cosmopolitan lifestyle of its inhabitants 
and well-developed, wide beaches make 
the city an attractive tourist destination. 
Tourists from all over the world enjoy 
sunbathing and visit local restaurants to 
taste regional specialities. The weather 
is sunny here also in autumn when it’s 
already getting chilly and rainy in Poland. 
After dark, the city is still vibrant – the 
exciting night life of Tel Aviv has become 
legendary, and the most popular hub of 
night spots is Allenby Street, stretching 
north of the sea.

If you are after a more contemplative 
atmosphere, check out Jaffa, an ancient 
port absorbed by the metropolis – a place 
whence Biblical Jonah sailed out on the 
Mediterranean Sea before he was swal-
lowed by a giant fish… What’s important, 
the settlement is older than Tel Aviv itself 

– the first mentions of its existence date 
back to the 15th century before Christ! 
Around every corner you will find centu-
ries-old heritage with Arabic and Turkish 
influences juxtaposed with the impressive 
panorama of the ‘new’ city. 

The so-called White City in Tel Aviv 
is a must (not only) for architecture buffs. 
It’s a hub of buildings designed in the 
modernist Bahaus style, built in the 1930s 
by Jewish architects who ran away to 
Palestine from Nazi Germany.

Flights from Rzeszów to the Israeli 
metropolis are scheduled on Monday and 
are operated by LOT Polish Airlines with 
comfortable Boeing 737-800 planes. The 
flight duration is about 3.5 hours. •

JESIENIĄ DO TEL-AWIWU!

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



TYM RAZEM PREZENTUJEMY WAKACYJNĄ GALERIĘ RZESZOWSKIEJ GRUPY SPOTTERÓW 
EPRZ SPOTTING TEAM. PRZYGOTOWALI ONI GALERIĘ SAMOLOTÓW, KTÓRE REALIZOWAŁY 
POŁĄCZENIA CZARTEROWE Z NASZEGO LOTNISKA PODCZAS WAKACJI 2018.

WAKACJE – SPOTTERSKIM OKIEM
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• IN ENGLISH

SPOTTED: HOLIDAYS
HAVE A LOOK AT A HOLIDAY PHOTO GALLERY OF 
RZESZÓW EPRZ SPOTTING TEAM. THE TEAM HAS 
PREPARED A GALLERY OF AIRCRAFTS WHICH 
OPERATED CHARTER FLIGHTS FROM RZESZÓW 
AIRPORT DURING SUMMER HOLIDAYS IN 2018.
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P O R T  L O T N I C Z Y  /  A I R P O R T



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

--3---- 9:50 13:20  FR4900 738

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

--3---- 7:55 9:25  FR4899 738

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

1- - - - - - 6:30 10:15 FR8224 738

--- -5-- 16:00 19:45 FR8224 738

B U R G A 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

--3---- 7:25 8:15  FR3723 738

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

-2-4-6- 17:20 21:20 FR862 738

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

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

-2-- -6- 6:10 9:50 FR7622 738

---4-- - 17:00 20:40 FR7622 738

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

-----6- 6:50 10:45 FR2660 738

-2----- 17:25 21:20 FR2660 738

 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

------7 8:15 9:15 FR8063 738

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

-----6- 17:40 21:05 FR3472 738

-2-4--- 17:45 21:10  FR3472 738

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

1- - - - - - 10:40 12:30 FR8225 738

--- -5-- 20:10 22:00 FR8225 738

--- -5-- 21:35 23:25 FR8225 738

INFORMAC JE Z AWARTE W T YM ROZKŁ ADZIE PR ZEDSTAWIA JĄ STAN NA 15.06.2018 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 15.0 6 .2018 Time of arrivals and depar ture may be changed. Before the f light , please contact a representative of 
the airlines to confirm current t ime of f lights . 

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

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

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

------7 6:55 10:20 FR2134 738

--3---- 7:05 10:30 FR2134 738

-2-4-6-  11:45 15:10 FR2136 738

1-3-5-7 18:00 21:25 FR2136 738

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

------7 6:25 10:10 FR3202 738

--3---- 8:30 12:15 FR3202 738

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

-2----- 11:05 12:30 LH1618 CRJ9

-----6- (REJSY OD 22.09.2018) 11:05 12:30 LH1618 CRJ9

1-345-- 11:10 12:35 LH1618 CRJ9

------7 11:10 12:35 LH1618 CRJ9

-----6- (REJSY DO 15.09.2018) 11:10 12:35 LH1618 CRJ9

-----6- (REJSY OD 22.09.2018) 17:25 18:55 LH1618 CRJ9

---4--- (BRAK REJSU OD 27.09.2018) 17:30 18:55 LH1606 CRJ9

-----6- (REJSY DO 15.09.2018) 17:30 18:55 LH1606 CRJ9

1------ (REJSY OD 24.09.2018) 17:55 19:20 LH1606 CRJ9

---4---  (REJS 27.09.2018) 18:00 19:25 LH1606 CRJ9

1------ (REJSY DO 17.09.2018) 18:00 19:25 LH1606 CRJ9

------7 18:00 19:25 LH1606 CRJ9

N E W A R K |  P L L L O T

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

------7 19:25 10:10 LO018 B787-8/ B787-9

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

------7 21:15 0:05 LO170 B737-800

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

1234567 7:30 8:25 LO3805 DH4/E170/E175/E400

--3---- 10:30 11:25 LO3809 DH4/E175/E195

12-4567 10:35 11:30 LO3809 DH4/E170/E175/E400

1234567 13:30 14:25 LO3801 E170/E175/E195/E400/7M8

----5-7 16:15 17:10 LO3807 DH4/E170/E175

1234-6- 16:25 17:20 LO3807 DH4/E170/ E175

12345-7 22:40 23:35 LO3803 E170/E175/E195/E400

B U R G A 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

--3---- 8:40 11:30 FR3724  738

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

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

-2-4-6- 22:00 0:05 FR863 738

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

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

-2-- -6- 10:15 12:00 FR7623 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 
DNI T YGODNIA / WEEK DAYS ODLOT / DEPARTURE PRZ YLOT / ARRIVAL NR REJSU / FLIGHT NUMBER TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-----6- 11:10 13:05  FR2661 738

-2----- 21:45 23:40 FR2661 738

 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

------7 9:40 12:40 FR8064 738

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

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

-2-4--- 21:45 23:20 FR3473 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 

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

------7 11:00 12:35 FR2135 738

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

-2-4-6- 15:45 17:20 FR2137 738

1-3-5-7 22:00 23:35 FR2137 738

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

------7 10:40 12:30  FR3203 738

--3---- 12:40 14:30  FR3203 738

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

-2----- 13:05 14:30 LH1619 CRJ9

-----6- ( RESY OD 22.09.2018) 13:05 14:30 LH1619 CRJ9

-----6- ( RESY DO 15.09.2018) 13:10 14:35 LH1619 CRJ9

1-345-7 13:10 14:35 LH1619 CRJ9

-----6- 19:30 20:55 LH1607 CRJ9

---4--- (REJSY DO 20.09.2018) 19:30 21:25 LH1607 CRJ9

1------ 
(BR AK REJSÓW 03, 10.09.2018)

19:55 21:20 LH1607 CRJ9

---4--- (REJSY OD 27.09.2018) 20:00 21:25 LH1607 CRJ9

1------ (REJSY 03, 10.09.2018) 20:00 21:25 LH1607 CRJ9

------7 20:00 21:25 LH1607 CRJ9

N E W A R K |  P L L L O T

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

1------ 14:10 17:40 LO017 B787-8

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

1------ 5:50 10:25 LO169 B737-800

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

123456- 5:50 6:45 LO3804 E170/E175/E400

1234567 8:55 9:50 LO3806 DH4/E175/E195

--3---- 11:55 12:45 LO3810 DH4/E175/E195

12-4567 12:05 12:55 LO3810 DH4/E170/E175/E800

1234567 14:55 15:45 LO3802 E170/E175/E400/7M8

1234567 17:50 18:40 LO3808 DH4/E175/E195





Wypożyczalnie samochodów / Rent-a-car

Sklep z pamiątkami / Souvenir shop
Bike Cafe / Bike Cafe



Wypożyczalnie samochodów / Rent-a-car

Sklep z pamiątkami / Souvenir shop
Bike Cafe / Bike Cafe




