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andrzej  
saramonowicz
Reżyser, scenarzysta, pisarz, 
dramaturg i dziennikarz. 
Autor największych polskich 
hitów komediowych w XXI 
w. W 2015 roku Saramono-
wicz wydał bestsellerową 
powieść „Chłopcy”. 

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

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

  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, tomato soup and 
convertibles 

wojciech 
zawioła
Obserwuje, a potem opisuje 
i komentuje. Głównie sport, 
ale ma w swoim dorobku 
dwie powieści. Na co dzień 
dziennikarz NC+, ale też pre-
zenter wiadomości w TVN 
i TVN24. 

  ENGLISH  
He observes and then 
describes and makes com-
ments. Mainly about sport, 
but he has two novels to 
his credit too. On a regular 
basis, he is a journalist at 
NC+ and newscaster at TVN 
and TVN24. 

mateusz  
kusznierewicz
Człowiek pracy, gdańszczanin 
z wyboru. Choć większość 
zna go jako żeglarza i Mi-
strza Olimpijskiego, to ma 
w rękawie jeszcze kilka asów. 
Jest biznesmenem, społecz-
nikiem, prezesem Fundacji 
Gdańskiej. 

  ENGLISH  
A working man and a citizen  
of Gdansk by choice. Most of 
us know him as a sailor and 
an Olympic Champion, but he 
has several more aces up his 
sleeve. He is a businessman, 
a social activist and the CEO 
of Gdansk Foundation.  
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wojciech 
kuczok
Pisarz, scenarzysta, grotołaz, 
felietonista, fan piłki nożnej. 
Laureat Nagrody Literackiej Nike. 
Człowiek o wielu pasjach. Z nami 
będzie dzielił się tą filmową, 
co miesiąc polecając jeden obraz 
wart obejrzenia. 

  ENGLISH  
A writer, screenwriter, caver, col-
umnist and soccer fan. A winner 
of the Nike Literary Award. A man 
of many passions. He will share 
one of them with us recommend-
ing one picture worth seeing 
every month. 

monika
szałek
Fotografka, artystka, 
pasjonat, osoba zafascy-
nowana ludźmi, twarza-
mi, pozami, życiem ale 
zawsze z człowiekiem 
na pierwszym planie. 
Skończyła Warszawską 
Szkołę Filmową i od kilku 
lat oddaje się wyłącznie 
fotografowaniu. 

  ENGLISH  
A photographer and artist 
fascinated with people, fac-
es, poses and life – always 
with man in the foreground. 
She finished the Warsaw 
Film School and for several 
years has been devoted  
to photography. 

jakub
milszewski
Marudzi, poprawia, kłóci się. 
Sam już nie wie, czy woli pisać 
o muzyce, turystyce, czy jedze-
niu, 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 behi-
nd a „Gastrobanda” book. 

katarzyna
warnke
Aktorka, dramaturg, reżyserka. 
Ukończyła krakowską PWST, 
została zaangażowana do 
Teatru Starego w Krakowie, 
później dołączyła do zespołu  
TR Warszawa. 

  ENGLISH  
An actress, dramatist and director. 
She finished the PWST National 
Academy of Theatre Arts in 
Krakow, worked at the Stary 
Theatre in Krakow and joined the 
team of TR Warszawa. 
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autorzy

edyta 
bartkiewicz
Jest fotografem mody,  
ma 23 lata i pochodzi ze 
Szczecina. Do Warszawy 
przyjechała spełniać marze-
nia i kieruje się dewizą‚ liczy 
się jakość, a nie ilość’. 

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

TOMASZ 
SOBIERAJSKI
Socjolog z zawodu i z pasji. 
Wytrawny badacz społecznych 
zjawisk i kulturowych trendów. 
Naukowiec 3.0 nie bojący się 
trudnych wyzwań, międzynaro-
dowej współpracy i interdyscy-
plinaroności. 

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

anna 
nazarowicz
Słabość do samochodów ma 
zaszytą w głowie, bo serca 
nie ma – jest turbosprężarka. 
Pociąga ją wszystko, co ma 
cztery koła. Autorka bloga 

„Panie wiozą Panów”. 

  ENGLISH  
She has a weakness for cars 
instilled in her head,  
because she does not have 
a heart but a turbocharger 
instead. Everything with four 
wheels attracts her.  
The author of a blog entitled 
Panie wiozą Panów. 

kamil
sadkowski
Znawca i poszukiwacz 
smaków. Przeszedł przez 
wszystkie szczeble w branży 
gastronomicznej. Współ-
autor książki „Gastrobanda. 
Wszystko co powinieneś 
wiedzieć, zanim wyjdziesz 
coś zjeść”. 

  ENGLISH  
Maven and seeker of 
tastes. He went through all 
stages of the food indu-
stry. Co-author of the book 

„Gastrobanda. Wszystko co 
powinieneś wiedzieć, zanim 
wyjdziesz coś zjeść”. 

aleksandra 
budka
Gdyby nie było muzyki, jej 
życie nie miałoby sensu. 
Pasjonatka radia i klimatu 
retro, kolekcjonerka płyt, 
okularów i torebek. Od wielu 
lat związana z radiową Trójką. 
O muzyce i radiu pisze także 
na blogu. 

  ENGLISH  
Without music her life would be 
completely meaningless. A ra-
dio and retro style aficionado. 
Collects music albums, sun-
glasses and purses. For years 
has been related to Polish Radio 
Programme 3. Writes on music 
and radio on her blog. 

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. 

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

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

  lotniskowa platforma medialna

GRZEGORZ 
MAŁECKI
Mówi o sobie “aktor wyłącz-
nie teatralny”. Od osiemna-
stu lat związany Teatrem 
Narodowym w Warszawie. 
W rankingach krytyków znaj-
duje się w ścisłej czołówce 
najważniejszych aktorów 
polskiego teatru w XXI w. 

  ENGLISH  
Says that he is “exclusively 
a theatre actor”, for many 
years now working with the 
National Theatre in Warsaw. 
He is at the very top of the 
critics’ ranks of 21st century 
Polish theatre actors. 



ŻADNYCH 
SAMOOGRANICZEŃ. 

TAKI JEST 
PRZYWILEJ 
PISARZA.

 16 
interview

wywiad

więcej na anywhere.pl

ENGLISH 
TEXT

22



ŻADNYCH 
SAMOOGRANICZEŃ. 

TAKI JEST 
PRZYWILEJ 
PISARZA.



 18 
interview

wywiad

więcej na anywhere.pl



 19 
interview

wywiad

więcej na anywhere.pl

PIŁKARZ POLONII, KIBIC LEGII, SPRAWOZDAWCA SPORTOWY I ZNAWCA 
ROCKA. BYWALEC SALONÓW ORAZ MECZÓW I KONCERTÓW DLA 
NAJTWARDSZYCH FANÓW ROCKA. ZAWSZE W TEJ SAMEJ SKÓRZANEJ KURTCE 
W JAKIEJ ROZDAJE TERAZ TYSIĄCE AUTOGRAFÓW NA TYTUŁOWEJ STRONIE 
SWOJEJ NAJNOWSZEJ POWIEŚCI, TRZECIEJ JUŻ Z CYKLU „ŚMIERĆ FRAJEROM”. 
TYLKO NA WIZYTĘ W METROPOLITAN I BAL W HOFBURGU ROBI WYJĄTEK 
I ZAKŁADA SMOKING. LADIES AND GENTLEMEN: GRZEGORZ KALINOWSKI.

  GRZEGORZ KAPLA        PIOTR WACHNIK, DAMIAN DEJA

Napisałeś porywającą, zaskakującą bogactwem szczegółów, 
na pozór kryminalną, bo trupów nie brakuje, ale w zasadzie 
obyczajową powieść, której bohaterem jest… Warszawa. 
Zabrałeś czytelników na wędrówkę po salonach i po spelunach, 
pomiędzy arystokrację i do burdeli. Do żydowskich spelun, 
do czasów wojennych, na barykady i na pokład sterowca. 
Zasłużyłeś na miano pisarza historycznego, specjalisty od 
kryminału i od techniki prowadzenia automobilu sprzed wieku. 
A przecież znam cię jako autora relacji z punkowych koncertów 
i sprawozdawcę sportowego. Pamiętasz swój pierwszy tekst?
Oczywiście, to było coś niezwykłego. Reżyser Krzysztof Lang dał mi 
znać, że kręci film, w którym główną rolę męską gra Gary Kemp! To 
nie była moja muzyka, ale to był lider Spandau Ballet, a więc ktoś. 
Joanna Trzepiecińska grała główną rolę żeńską. Film się nazywał 

„Papierowe małżeństwo” i Gary zgodził się na wywiad. Dobra rozmo-
wa. Opowiedział mi, że zaczął grać po tym, jak wybrali się z bratem 
na koncert punkrockowy. Że należeli do tej generacji muzyków, 
którzy bardziej niż na technikę, stawiali na energię. Pamiętasz? Jest 
taki film „24 Hour Party People” o pierwszym koncercie Sex Pistols. 
Jest na nim kilkunastu ludzi i narrator porównuje go do ostatniej 
wieczerzy, bo wszyscy poszli w muzykę. Jedni założyli Buzzcocks, 
inni Joy Division i tak dalej. Tylko jedna postać była tam zwykłym 
widzem. Listonosz, który do końca życia pozostał listonoszem. Oni 
i parę innych punkrockowych zespołów jeździli w trasy i zarażali 
publikę, ludzie nabierali wiary w to, że mogą tworzyć muzykę. I lider 
grupy Spandau Ballet, która grała muzykę bardzo wysmakowaną, 
wymagającą biegłości technicznej, powiedział mi, że zaczął grać 
zafascynowany punk rockiem.

A ciebie nie ciągnęło żeby grać?
Zabrakło mi cierpliwości. Wcześniej rzuciłem szermierkę i postawiłem 
na piłkę, ale kariery nie zrobiłem.

Ale z Dziekanowskim zagrałeś?
GK: Tak, ale już jako dorosły. Nie tylko z nim; byli też Grotyński, Ćmi-
kiewicz, Majewski, Szczęsny, Dźwigała, Bednarz. Ale z „Dziekanem” 
była najciekawsza przygoda. Stałem na bramce i miałem tzw. dzień 
konia – broniłem wszystko. W końcu sam „Dziekan” strzelił spod 
kolana, z tzw. krótkiej nogi, z czuba i piłka wpadła pode mną. Ucieszył 
się bardzo, bo to był moment kiedy nas wreszcie przełamali. Dla mnie 
ta jego radość była największą nagrodą. „Dziekan” miał satysfakcję, 
że mnie pokonał! Kolega z pracy stał w płaszczu przy linii, „Dziekan” 
podszedł do niego po meczu, poklepał, „dziękuję trenerze” mu po-

wiedział. I odtąd kolega „Kopernik” przez parę miesięcy był nazywany 
„Trenerem”. Tak… Piłka to dobre przygody, choć bywało, że mecze ligi 
szóstek czy rozgrywek dziennikarskich kończyły się bijatykami.

Ale wolałeś studiować historię, a nie WF.
Poszedłem na historię i robiłem frekwencję na nielegalnych demon-
stracjach. Nie byłem wielkim bojownikiem. Nie miałem szans przy 
takich kolegach jak Mariusz Kamiński, Marcin Meller, Paweł Piskorski, 
Piotrek Pacholski (jedyny czarny opozycjonista, sympatyk KPN), An-
drzej Papierz, Rafał Dzięciołowski, który został później amerykańskim 
tour menedżerem Antoniego Macierewicza…

Nie było łatwo przy takich osobowościach.
Artystycznie też, dlatego w antologii naszego roku nie znalazła się 
żadna moja praca (uśmiech), były za to utwory Andrzeja i Małgośki 
Saramonowiczów, Michała Cichego. Ja wtedy nawet nie myślałem 
o pisaniu. Pamiętam jak staliśmy w kolejce w 1988 roku kiedy NZS 
się ujawniał. Tylko taktycznie, bo w papierach stało, że na czele jest 
Piskorski, który brał to na klatę, a prawdziwi przywódcy byli ukryci. 
To było budujące, bo wiedziało prawdę sporo ludzi, a nikt nie sypnął. 
I nawet jak dziś, stojąc po różnych stronach barykady, coś tam o sobie 
powiemy, to i tak jest pewność, że byliśmy wówczas w porządku. 
Staliśmy w tej kolejce i wpisywaliśmy się do księgi. Wszystko miało 
trafić do sądu z prośbą, wnioskiem o rejestrację. Wtedy była to 
poważna deklaracja. Andrzej Saramonowicz stał przede mną i ja nie 
miałem wątpliwości, że to będzie kiedyś ważny pisarz, poeta... Wpisał 
się, nr dowodu osobistego, adres... A potem mówi do mnie „no i ch..., 
właśnie się skończyła moja przygoda z pisarstwem”.

Został reżyserem a ty sprawozdawcą.
Byłem niecierpliwy, poszedłem do radia, dostałem się na staż. A dru-
giego dnia dostałem magnetofon do ręki i miałem zrobić trzy wy-
wiady. Pierwszy, który zrobiłem był na temat ekologii, a pierwszym 
rozmówcą był Jerzy Zelnik. Z Zelnikiem o ekologii, nie o „Faraonie”,  
nie o polityce...

Nie o kobietach.
Nie o kobietach… On się pasjonował ekologią i ja o tym wiedzia-
łem. To był bardzo dobry strzał, który zrobił wrażenie w redakcji, ale 
jeszcze większe to, że powiedziałem na kolegium: „Jutro jest 1 maja. 
Nie robimy 1 maja?” „Przecież już nie ma 1 maja”. A ja na to, że to 
jest właśnie temat. Okazało się, że ten 1 maj był i to jak jasna cholera. 
Pod Kostką coś się działo, był OPZZ i była PZPR, i to było piękne, kiedy 
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czerwoni związkowcy krzyczeli „chodźcie z nami, chodźcie z nami”. 
I nagle zdobyłem świetny materiał, który następnego dnia puściłem 
o poranku i zapowiedziała to stażystka Dorota Wellman. Wtedy ktoś 
do mnie podszedł i powiedział „teraz to pan jesteś dziennikarzem”.

Szybko ci poszło.
Szybko, bo nie potrafiłem usiedzieć na miejscu. Potem poszło z górki. 
Z pisarstwem też. Spotkałem Michała Komara w restauracji na Powi-
ślu. Zapytał „Piszesz coś”? Ja mówię, że tylko felietony o sporcie piszę 
i czasem o muzyce. „A może masz pomysł na biografię sportową?” 
Ale ja już miałem przesyt tego sportu. To było zimą roku 2013. Lubię 
chodzić na mecze, ale biografia? I nagle mnie olśniło. I mówię: za 
rok Lucjan Brychczy kończy lat 80. Ale to jest facet, który nie udziela 
wywiadów. Strasznie ciężki zawodnik.

Legenda warszawska.
Nie tylko warszawska. Syn powstańca śląskiego, oficera wojska polskie-
go, urzędnika państwa polskiego na Śląsku, syn żołnierza Armii Andersa 
i… brat żołnierza Wehrmachtu. Miał razem z matką i z braćmi kategorię 

„renegat”. Była taka kategoria na Volksliście. Dzięki jego biografii można 
zrozumieć na czym polegała Volkslista na Śląsku, dlaczego Polaków 
brano do Wermachtu. Ojciec był na liście do rozstrzelania, więc rodzina 
miała tę najniższą kategorię, bez obywatelstwa. Byli podejrzani, ale 
jak się wszystko waliło to w ostatniej chwili brata pana Lucjana wysłali 
na front zachodni, tam, gdzie po drugiej stronie walczył ojciec. Ojciec 
wrócił, choć uznany był za zmarłego, a brat nie. Zginął.

No tak… Jest to epicka historia.
Książka o Lucjanie nauczyła mnie kilku rzeczy: że można usiąść i napisać 
300 stron. Że można pisać w łóżku, bo byłem wtedy ciężko chory. I że 
potrafię opowiadać historie. Zacząłem pisać bloga o Warszawie, posługu-
jąc się starym warszawskim językiem. Przeczytał to Krzysiu Rak, ten od 

„Bogów” oraz „Sztuki kochania” i spytał, czy nie miałabym pomysłu na 
scenariusz do serialu przedwojennego. Rozminęliśmy się, bo Krzysiek robi 
pogłębione intelektualnie rzeczy, a ja uważałem, że trzeba zrobić coś, co 
będzie miało akcję, furkot. Polskie „Zakazane imperium”. Okazało się, że 
to najdroższa produkcja serialowa w historii. Koncepcja serialu upadła, ale 
mi już szkoda było tego pomysłu. Miałem skrypt książki. I nie musiałem 
się samoograniczać, skoro nie mieliśmy kręcić. W powieści może się zda-
rzyć wszystko. I zacząłem od pojawienia się na niebie wielkiego sterowca.

Po całości.
Na bogato. To przywilej pisarza. Zbudować świat, w którym nie mu-
sisz liczyć się z kosztami.

Byłeś przekonany, że to jest twoja droga?
Nawet myślałem, żeby to samodzielnie wydać, ale wydać łatwo, 
gorzej z dotarciem do czytelników, a pisze się jednak dla czytelni-
ków. Muza zaproponowała mi wydanie kolejnych powieści i pracę 
przy pisaniu biografii Cześka Langa. Policzyłem ile to zajmie czasu i… 
zrezygnowałem z pracy dziennikarskiej. Trzeba się było zdecydować. 
Uznałem, że mówienie o sporcie to już jest zamknięty rozdział, że tak 
naprawdę kręci mnie już co innego.

Sława artysty?
Wydałem w ubiegły roku dwie książki, które zostały dobrze przyjęte, 
więc to była dobra decyzja. 
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Grzegorz Kalinowki
Ukończył historię na Uniwersytecie 

Warszawskim. Od dwudziestu sześciu lat 
obecny w mediach. Jest autorem filmów 

dokumentalnych, teledysku Brygady Kryzys, 
komentował też mecze piłkarskie - Ligi Europy, 

Ligi Mistrzów i Ekstraklasy. Do niedawna 
związany z platformą NC+, w której pracował 

od początku jej istnienia w 2013 roku. Jako 
pisarz znany jest z trylogii „Śmierć frajerom”, 

powieści sensacyjnych osadzonych w polskim 
dwudziestoleciu międzywojennym.
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I NAWET JAK DZIŚ, STOJĄC PO RÓŻNYCH 
STRONACH BARYKADY, COŚ TAM O SOBIE 
POWIEMY, TO I TAK JEST PEWNOŚĆ, ŻE BYLIŚMY 
WÓWCZAS W PORZĄDKU. STALIŚMY W TEJ 
KOLEJCE I WPISYWALIŚMY SIĘ DO KSIĘGI.



fact it’s a classical novel, in which the main protagonist 
is… Warsaw. You’ve taken your readers on a trip to 
elegant restaurants and barrelhouses, introduced them to 
aristocracy and invited to public houses, Jewish honky-
tonks, the times of war, barricades and an airship. You 
deserve the title of a historical writer, a specialist in crime 
novel and driving an automobile from a century ago. But 
I know you as a reporter of punk concerts and sports 
events. Do you remember your first text?
Of course, it was something extraordinary. The director Krzysztof 
Lang let me know that he was making a film in which the male 
lead was played by Gary Kemp! It wasn’t my type of music, but he 
was the leader of Spandau Ballet, so he definitely was a big name. 
The female lead was played by Joanna Trzepiecińska. The film was 
entitled “Paper Marriage” and Gary agreed to give an interview. It 
was a good conversation. He told me that he had started to play 
after he had gone with his brother to a punk-rock concert. That 
they belonged to this generation of musicians that put more em-
phasis on energy rather than technique. Do you remember? There 
is a film called “24 Hour Party People” about the first concert of 
Sex Pistols. There were several people attending the concert, and 
the narrator compared it to the last supper, because later on eve-
ryone went into music. Some of those people founded Buzzcocks, 
others – Joy Division, etc. Only one person was just a regular atten-
dee. A postal worker who remained a postal worker for the rest of 
his life. They and several other punk rock bands would go on tours 
and infect their audience; as a result, people started to believe that 
they could make music as well. And the leader of Spandau Ballet, 
which played a stylish music that required technical prowess, told 
me that he had started to play, fascinated with punk rock.

And weren’t you tempted to play as well?
I didn’t have enough patience. Earlier, I had given up on fencing and 
decided on football, but I didn’t make a career in this field.

But you played with Dziekanowski?
Yes, but already as an adult. And not only with him, there were 
also Grotyński, Ćmikiewicz, Majewski, Szczęsny, Dźwigała and 
Bednarz. But the adventure with Dziekan (Eng.: Dean) was the 
most interesting. That day I kept goal and I had a run of good 
luck – I defended everything. In the end, Dziekan himself kicked 
the ball from under his knee, and it went in right under me. He 
was really happy, because it was the moment when they finally 
broke through our defence. For me, his happiness was the gre-
atest prize. Dziekan was satisfied that he had defeated me! One 
of my colleagues stood in a coat by the line, Dziekan walked 
up to him after the match, patted him on the shoulder and said, 

“thank you, coach.” And the colleague, previously known under 
the nickname of “Kopernik,” for the next few months became 

“Coach.” Yeah, football means good adventures, although ama-
teur or journalist matches sometimes ended up in free-for-alls.

But you preferred to study history, not PE.
I chose history and increased the attendance rate at illegal demon-
strations. I wasn’t a big fighter. I didn’t stand a chance in compa-
rison with such people as Mariusz Kamiński, Marcin Meller, Paweł 
Piskorski, Piotek Pacholski (the only black oppositionist, a sup-
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Na razie jesteś na bilbordach na każdej ulicy. Jak sobie z tym radzisz?
To zaczęło się z półtora roku temu, z człowieka, który robił wywiady, 
stałem się człowiekiem, z którym robią wywiady. Nagle policzy-
łem, że ukazało się kilkadziesiąt publikacji, że wystąpiłem w prawie 
wszystkich możliwych kanałach telewizyjnych, stacjach radiowych, 
o których nawet istnieniu czasem nie wiedziałem. To zaczęło być 
zabawne. W towarzystwie na imprezach ktoś mówił, że czytał taką 
książkę i nie miał pojęcia, że ja to ja.

Ale takiego szaleństwa jak teraz, to chyba jeszcze nie było?
Wydawnictwo się chyba przekonało, że warto.

Najbardziej pasjonujące jest to, co wiesz o tym warszawskim 
światku. Gdyby dzisiaj przejść się po warszawskich salonach 
i wernisażach, byłoby podobnie. Podobne dyskusje, ale 
zupełnie innego formatu postaci.
W książce, którą kończę, bohaterem jest policjant aspirant Strasbur-
ger. Jest taka scena: wchodzi do Loursa, napada go szef sali i mówi – 

„Dzień dobry szanownemu panu, może szampana na powitanie, może 
to, może tamto”. I on od początku jest taki zgaszony, bo, mimo że jako 
aspirant policji śledczej zarabia więcej niż przeciętny warszawiak, to 
w tym miejscu jest jednak ubogim krewnym. Jest tak ubrany, że nie 
pasuje do tego miejsca, no i nagle dochodzi do wniosku, że gdyby 
poszedł do jakiegoś podrzędnego szynku z bandytami, to poczułby 
się lepiej, bo tam miałby szacunek. „Ziemiańska” leżała koło „Wróbla”, 
to tak, jakby dzisiaj obok lepszego baru. To była bardziej gospoda niż 
restauracja, ale przychodzili tam wszyscy. I hodowcy koni, i ludzie 
interesu, i mniej zamożni urzędnicy. Wszystkich łączyło jedno: że 
tam podawano szybko, karmiono dobrze i była luźna atmosfera. 
A obok była „Ziemiańska”, która dawała poczucie bycia na parnasie, 
przyglądania się tej elicie, która siedziała przy oddzielnym stoliku 
czy stolikach, bo Gombrowicz miał potem własny. Ale kiedy człowiek 
zgłodniał, to musiał iść do „Wróbla”, przez ścianę prawie.

Właściwie niewiele się w Warszawie zmieniło.
Taki już los pisarza. …  Tuwim kończył kawkę w „Ziemiańskiej”, ale na 
devolaya szedł do Wróbla. 

  ENGLISH 

NO SELF-LIMITATIONS.  
THAT’S A WRITER’S PREROGATIVE 
Polonia’s football player, a fan of Legia, a sports 
reporter and an expert on rock. A habitué of galas, 
matches and concerts for hardcore rock fans. 
Always in the same leather jacket, in which he gives 
thousands of autographs on the title page of his 
newest novel, already third in the series “Śmierć 
frajerom” (Eng.: “Death to Losers”). Only when he 
visits Metropolitan and attends a ball in the Hofburg 
does he make an exception and wears a dinner jacket. 
Ladies and gentlemen: Grzegorz Kalinowski.

You’ve written a thrilling book that surprises with the 
abundance of details. To some extent, it resembles a crime 
novel, because there’s no shortage of dead bodies, but in 
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porter of KPN, i.e. Confederation of Independent Poland), Andrzej 
Papierz, or Rafał Dzięciołowski who later became the American 
tour manager of Antoni Maciarewicz…

It wasn’t easy with such personas in your vicinity.
It wasn’t easy artistic-wise either, that’s why the anthology of our 
year didn’t include any of my works (smiles), but featured works of 
Andrzej and Małgośka Saramonowicz, or Michał Cichy. At that time, 
I wasn’t thinking about writing at all. I remember the day when we 
stood in a queue in 1988, when NZS (Eng.: Independent Students’ 
Union) was slowly coming to light. But only tactically so, since in 
the files it was stated that the leader is Piskorski, who was taking it 
on the chin, and the real leaders were hidden. It was really edifying, 
because a great number of people were in the know, but no one 
spilled the beans. And even if today, standing on the opposite sides 
of the barricade, we say this or that about each other, we can be 
sure that we were upright back then. We stood in this queue and 
put our signatures in this book. And it all was supposed to go to the 

court with a registry application for registration. In those times, it 
was a serious declaration. Andrzej Saramonowicz stood in front of 
me, and I didn’t have any doubts that one day he would be a very 
important writer, a poet… He signed in, wrote down the number 
of his ID card, his address… And then he said to me, “F*** it, bang 
went my adventure with writing.”

He became a film director, and you became a reporter.
I was impatient, I went to the radio and became an intern. And 
already on the second day I was given a microphone and was asked 
to conduct three interviews. The first one was about ecology, and 
my first interviewee was Jerzy Zelnik. With Zelnik about ecology, not 
about “Faraon,” not about politics…

Not about women.
Not about women… He was passionate about ecology and I knew 
about it. I hit the bull’s eye, and it impressed the editorial staff, but 
what impressed them even more was the fact that I said, “Tomorrow 
is 1 May. Aren’t we going to prepare a report?” The answer was,  
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“But there’s no such thing as 1 May anymore.” And I answered that 
it is a perfect topic. It turned out that 1 May did happen, and it was 
very intense at that. There was something happening in front of the 
Saint Kostka Church, there was OPZZ (Eng.: All-Poland Alliance of Trade 
Unions) and PZPR (Eng.: Polish United Workers’ Party), and it was be-
autiful when the red unionists shouted, “come with us, come with us!” 
And suddenly I got a great scoop which I broadcast next morning and 
it was announced by the then intern Dorota Wellman. Then somebody 
walked up to me and said, “now you are a true journalist.”

That was quick.
It was quick, because I couldn’t sit still in one place. Then all became 
much easier. Writing as well. I met Michał Komar in a restaurant in 
Warsaw’s neighbourhood of Powiśle. He asked, „Are you writing 
something?” And I said that I wrote only columns about sport, 
sometimes about music. “And maybe you have an idea for a sports 
biography?” But I was already fed up with sport. It was in winter 2013. 
I like going to matches but a sports biography? And suddenly it hit me. 
And I say, “In one year, Lucjan Brychczy celebrates his 80th birthday.” 
But it’s a guy who doesn’t give interviews. A really hard nut to crack.

Warsaw’s legend.
Not only Warsaw’s. A son of a Silesian insurgent who was an officer 
in the Polish army, a Polish official in Silesia and a soldier of Anders’ 
Army, and a brother of… the Wehrmacht’s soldier. He was labelled, 
together with his mother and brothers, as “renegade.” There was 
such a category on the Volkslist. Thanks to his biography, you can 
understand what this Volkslist meant in Silesia, and why Poles were 
recruited to the Wehrmacht. His father was on the list of people to 
be executed by a firing squad, so the entire family had this lowest 
category, without citizenship. They were suspected, but when push 
came to shove, in the very last moment they sent Mr. Lucian’s brother 
to the western front, where, on the other side, fought their father. The 
father came back, although he was proclaimed dead, but the brother 
didn’t. He fell.

Yes, it’s an epic story.
The book about Lucian taught me several things: that you can sit and 
write 300 pages. That you can write in bed, because I was seriously ill 
at that time. And that I can tell stories. I started to write a blog about 
Warsaw, using old Warsaw’s language. It was read by Krzysiu Rak, the 
person responsible for screenplays to such films as “Bogowie” (Eng.: 

“Gods”) and “Sztuka kochania” (Eng.: “The Art of Love: The Story of 
Michalina Wislocka”), and he asked if I had an idea for a screenplay 
for a pre-war series. We didn’t reach an agreement, because Krzysiek 
makes films that are deepened intellectually, and I was of the opinion 
that we should make something with a lot of action and noise. 
A Polish version of “The Boardwalk Empire.” It turned out that it was 
the most expensive TV series in the history. The concept of the series 
fell through, but I didn’t want to let go of this idea. I had the script of 
a book. And I didn’t have to limit myself, since we weren’t making 
it into a film. Anything can happen in a novel. And I began from the 
scene in which a huge airship appears in the sky.

So you went the whole hog.
Yes, sky was the limit. That’s a writer’s prerogative. To build a world in 
which you don’t have to worry about money.

Were you sure that this was your path?
I even thought of publishing it on my own, but it’s easy to 
publish something, the biggest problem is to reach readers, and 
you write for readers after all. The publishing house Muza offe-
red to publish my consecutive novels and asked if I would like 
to work on Czesiek Lang’s biography. I counted how much time 
it would take… and resigned from my job as a journalist. I had 
to make a decision. I reasoned that I should put talking about 
sport behind me, that now I’m getting a kick out of something 
entirely else.

Writer’s fame?
Last year, I published two books that were well received, so it was 
a good decision.

As for now, you’re on billboards everywhere. How do you cope 
with it?
It all began one and a half years ago, I changed from a man who 
interviews to a man who is interviewed. I suddenly realized that 
there came out several dozen publications, that I visited almost 
all possible TV programs, radio stations, also those that I had 
never heard of before. It started to be funny. At parties, someone 
would say that they read this book and they didn’t know that 
I was the author.

But today’s craze is something else, isn’t it?
Perhaps the publishing house is now convinced that it’s worth it.

The most inspiring thing is what you know about the Warsaw’s 
community. If we were to stroll along all those showrooms 
and exhibitions, it would be similar. Similar discussions but 
very different characters.
In a book I’m currently finishing, the protagonist is a police 
officer, acting lieutenant Strasburger. There is a scene in which 
he enters the Lours, he’s accosted by the manger of the hall 
who says, “Good afternoon, sir, would you like to drink a glass 
of champagne, how about this, would you like that…” And from 
the beginning he’s subdued, because despite the fact that as an 
acting lieutenant of the investigation department he earns more 
than an average citizen of Warsaw, he still is a poor man in this 
place. His clothes don’t fit to this place, and he comes to a conc-
lusion that if he had gone to some second-rate pub attended by 
criminals, he would have felt better because there he would be 
respected. “Ziemiańska” was located near “Wróbel”, which was 
something like a better bar. It was an inn rather than a restau-
rant, but everyone went there. Horse breeders, businesspersons, 
less well-off clerks and officers. Everyone for the same reason: 
because the food was served fast, it was good, and the atmos-
phere was nice and relaxed. And next to it was „Ziemiańska” that 
gave you the sense of being on the top and the opportunity to 
observe the elites that sat at a separate table, or tables, because 
Gombrowicz had his own one. But when you got hungry, you had 
to go to “Wróbel,” almost next door.

In fact, Warsaw hasn’t changed much since then.
It’s a writer’s lot. Tuwim sipped his coffee in “Ziemiańska,” but when 
he fancied chicken Kiev, he went to “Wróbel.” 
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ak się pewnie domyślacie – bzdura. Warszawa, ze swoimi zaczerp-
niętymi z Wikipedii 1 748 916 mieszkańcami, nie zmieściłaby się 
nawet w pierwszej trzydziestce najludniejszych miast w Chinach. 

Moglibyśmy jej szukać w połowie czwartej dziesiątki, gdzieś między 
Yantai a Shaoxing. Na samej górze tabeli plasują się rzecz jasna 
wspomniane Szanghaj i Pekin. Co jest dalej? Jaka nieznana w Polsce 
metropolia mieści się na podium?

Nazwa Kanton z czymś się kojarzy – większość sądzi, że „kanton” to 
po prostu nazwa prowincji, coś jak polskie województwo. Guangzhou 

– nie kojarzy się absolutnie z niczym. Tymczasem miasto Guangzhou, 
z angielska zwane Kantonem, ośrodek administracyjny prowincji 
Guangdong, jest trzecim co do wielkości miastem Chin. Cenzus z 2010 
roku podaje, że w mieście mieszkało wtedy dokładnie 10 641 408 
mieszkańców, czyli sześć Warszaw i piętnaście Łodzi (Łódź jest jednym 
z miast partnerskich Kantonu). Dane z 2014 roku każą dopisać miastu 
kolejne 4 miliony. W całym zespole miejskim zamieszkuje ponoć około 

J 18 milionów ludzi. W całej Polsce – 38 milionów. Cały zespół miejski 
Kantonu ma zatem tyle mieszkańców, co prawie pół Polski.

Jeśli będziecie poszukiwać Kantonu na mapie, szukajcie go na połu-
dniowym wybrzeżu Chin, u ujścia Rzeki Perłowej do Morza Południowo-
chińskiego. Niedaleko stąd do Hongkongu (można popłynąć bezpośrednio 
promem) i do Makau. Do Tajpej, stolicy Tajwanu, niecałe 900 kilometrów. 

W Kantonie wszystko jest wielkie. W samym sercu miasta, po obu 
stronach Rzeki Perłowej, rozpostarły się wieżowce. Po jednej stronie 
mieniąca się kolorami Canton Tower. Ma 600 metrów i jest trzecim 
co do wysokości budynkiem świata oraz drugą co do wysokości 
wieżą. Po drugiej stronie rzeki wieżowce sterczą jeden obok drugiego. 
Najwyższy z nich jest Guangzhou International Finance Center, który 
drapie chmury na wysokości 440 metrów. Niedaleko jest CITIC Plaza 
ze swoimi 391 metrami. Pałac Kultury i Nauki ze swoimi 188 metrami 
byłby w tej wyliczance między trzema budynkami Victory Garden, 
z których każdy mierzy po 192 metry, a Metro Plaza, mającym  

JEŚLI SPYTASZ PRZECIĘTNEGO POLAKA O NAJWIĘKSZE MIASTA 
W CHINACH, ODPOWIE: SZANGHAJ, PEKIN. TYLE. KTOŚ DORZUCI 
PEWNIE JESZCZE HONGKONG, CO JEST PRAWDĄ I JEDNOCZEŚNIE NIĄ 
NIE JEST, ALE MIMO WSZYSTKO – TAK WIELKI KRAJ, TAK BARDZO 
LUDNY, A MAJĄ W NIM TYLKO TRZY MIASTA?

    JAKUB MILSZEWSKI
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WSZYSTKO SIĘ TUTAJ MIESZA. BEIJING ROAD, DŁUGI 
DEPTAK PEŁEN RESTAURACJI I BUTIKÓW ŚWIATOWYCH 
MAREK, KIPI OD LUDZI, HAŁASU I PRZEPYCHU.

182 metry, czyli dopiero na 9. miejscu. Gdzieś pomiędzy imponującymi 
wieżowcami, których wierzchołki przy parnej i monsunowej pogodzie 
nikną gdzieś w chmurach, rozpinają się po obu stronach rzeki aparta-
mentowce i zwykłe bloki mieszkaniowe z podświetlanymi dachami 
stylizowanymi na klasyczną chińską architekturę, które i tak są 
wyższe, niż większość rodzimych biurowców ze szkła i stali, z których 
jesteśmy dumni. Nic dziwnego. Kanton to stare miasto, a położenie 
u ujścia rzeki zawsze dawało mu świetną pozycję w handlu. Do dziś 
obszar delty rzeki wiedzie w Chinach prym pod względem rozwoju 
ekonomicznego. Jeśli chcesz się wzbogacić, Kanton będzie dobrym 
miejscem. Jeśli będziesz miał pecha stać się biednym, Kanton będzie 
dla ciebie tak samo złym miejscem jak każda inna betonowa dżungla.

Oczywiste jest, że miasto, w którym mieszka pół Polski, ma 
wszystko, i zoo, i areny sportów wszelakich, i teatry, i kina, i galerie 
handlowe, i dzielnice biznesowe, i dzielnice biedy. Dlatego nie jest to 
zdecydowanie destynacja na short break. Jeśli jednak zdarzy wam się 
dostać do Kantonu, będziecie zaskoczeni, jak sprawnie funkcjonuje to 
miasto. W metrze jest tłoczno, ale nie tak, jak na filmach. W parkach 
ludzie biegają i ćwiczą, w świątyniach modlą się, w galeriach handlo-
wych robią zakupy. Korki są nie większe, niż te, które znamy z Europy. 

Wszystko się tutaj miesza. Beijing Road, długi deptak pełen 
restauracji i butików światowych marek, kipi od ludzi, hałasu 
i przepychu, ale wystarczy skręcić w jedną z bocznych uliczek, żeby 
znaleźć się w ciasnym zaułku, gdzie biedni, wychudzeni Chińczycy 



więcej na anywhere.pl

 32 
travel

podróże

pracują w pocie czoła za pieniądze tak małe, że nie jesteśmy sobie 
w stanie tego wyobrazić, rwąc kartony, naprawiając zegarki, szyjąc 
buty. A jeśli skręcimy w inną uliczkę, nieoczekiwanie znajdziemy 
się w złoto-szkarłatnej buddyjskiej świątyni, gdzie z każdego rogu 
patrzy na nas złoty posąg, ludzie przechadzają się powoli powta-
rzając mantry i odprawiając tajemnicze ceremoniały, a w powie-
trzu unosi się zapach dymu, choć znad starej świątyni spogląda na 
nas wywieszony na budynku obok baner reklamujący amerykańską 
sieć fast food.

Jeśli chcecie spróbować objąć Kanton albo jakąś jego widzialną 
cząstkę wzrokiem z góry, możecie wjechać na sam szczyt Canton 
Tower, co jest drogie. Taniej, lepiej dla ciała i ducha jest udać się do 
olbrzymiego parku Yue Xiu, gdzie można zobaczyć choćby pomnik 
pięciu kozłów, będących symbolem miasta, pozostałości średnio-
wiecznych murów miasta czy stadion Yuexiushan służący jako arena 
rozgrywek piłkarskich oraz wydarzeń kulturalnych. Nad stadionem 
góruje jednak wieża Zhenhai. Pięciokondygnacyjny budynek jest jakby 
wyjęty z wyobrażeń o chińskiej architekturze. Choć przy wieżowcach 
ta była pagoda jest niczym – ma zaledwie dwadzieścia kilka metrów 
wysokości – to fakt, że jest ulokowana na wzgórzu sprawia, że jest 
fantastycznym punktem widokowym. Można zatem spocząć na ławce 
na galerii na ostatnim, piątym piętrze, i napawać się widokiem miasta 
położonego między wzgórzami. 

Zupełnie inną atrakcją jest kompleks budynków Akademii Klanu 
Chen. To w zasadzie gotowa scenografia do azjatyckiego filmu karate. 
To tutaj, począwszy od 1894 roku, młodzi członkowie klanu przygoto-
wywali się do służby krajowi w czasach dynastii Quing. Na kom-
pleks składa się 19 niewielkich, ale niezwykle strojnych budynków, 
kilkanaście holi i podwórzy. Jego historia jest niezwykła. Zaczyna 
się od człowieka nazwiskiem Chen, który zdobywszy trzecie miejsce 
na najwyższym cesarskim egzaminie otrzymał tytuł urzędniczy, co 
sprawiło, że dynastia Chan stała się znana. Rodzin o nazwisku Chan 
było jednak więcej – ktoś podjął się przekonania ich wszystkich, by 

wspólnymi siłami wzniosły świątynię, która będzie jednocześnie bazą 
edukacyjną dla młodych członków dynastii. Pieniądze na budowę 
kompleksu podarowały familie Chen z 72 okręgów całej kantońskiej 
prowincji, a nawet ich członkowie, którzy od lat żyli za granicami kraju. 

Akademia, obecnie będąca siedzibą Kantońskiego Muzeum Sztuki 
Ludowej i Rzemiosła, jest chyba najlepszym przykładem klasycznej 
miejscowej architektury. Żeby się do niej dostać trzeba najpierw 
pokonać mur, a następnie przejść przez wielkie, 2,5-metrowe wrota, 
ozdobione wizerunkami bogów. W poszczególnych pomieszczeniach, 
korytarzach i alejkach można podziwiać rzeźby i niebywałe, bajkowe 
wręcz zdobienia. Można tutaj także na własne oczy zobaczyć miejsco-
wych artystów w akcji.

W Kantonie trzeba jednak także koniecznie zobaczyć, jak wygląda 
życie w mieście obecnie. Gdzie go szukać? W ciasnych przeplata-
jących się uliczkach pełnych hostelików, restauracyjek, knajpek 
i ulicznych sprzedawców oferujących właściwie każdy rodzaj 
jedzenia – od niespotykanych u nas owoców morza do amerykań-
skich steków i burgerów. Miłośnicy przygód kulinarnych będą tutaj 
w siódmym niebie, choć bez znajomości miejscowego języka trudno 
będzie im się dogadać. W poszukiwaniu tego typu wrażeń warto 
zajrzeć na wyspę Xiaoguwei, będącą siedzibą większości ośrodków 
akademickich w mieście. Kiedy pod wieczór będziecie wędrować 
szerokimi placami wyspy, między okazałymi budynkami akademii 
i uniwersytetów, wyspa będzie się wydawać opustoszała i zupełnie 
nie będzie przypominać polskich osiedli uniwersyteckich. Niemniej 
jednak kiedy traficie na kwartał wąskich uliczek ukryty za okazałym 
budynkiem galerii handlowej BeiTing Plaza, czeka was dokładnie to, 
co sobie wyobrażaliście. Rozświetlone girlandami światełek, pełne 
gwaru egzotycznego języka i doznań smakowych uliczki oferują 
wszystko, co tylko sobie zażyczycie – od ekskluzywnych restaura-
cji po proste stanowiska z grillowanymi ośmiornicami. Wszystko 
dostępne jest za niewielkie pieniądze, a dodajmy, że Chińczycy są 
wbrew pozorom niezwykle gościnnym narodem. 
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JEŚLI CHCECIE SPRÓBOWAĆ OBJĄĆ KANTON  
ALBO JAKĄŚ JEGO WIDZIALNĄ CZĄSTKĘ WZROKIEM 
Z GÓRY, MOŻECIE WJECHAĆ NA SAM SZCZYT 
CANTON TOWER, CO JEST DROGIE. 
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another 4 million people. The whole conurbation is said to have 
as many as 18 million residents. The total population of Poland 
amounts to 38 million. To sum up, the conurbation of Canton is 
inhabited by more than half of the total population of Poland.

If you want to look for Canton on a map, look at the southern 
coast of China, at the mouth of the Pear River by the South China 
Sea. It is located in the vicinity of Hong Kong (you can get there by 
ferry) and Macau. Distance to Taipei, the capital of Taiwan, amounts 
to less than 900 kilometres.

In Canton everything is enormous. In the very heart of the city, 
skyscrapers stretch along both sides of the Pearl River. On one side, 
we can see the Canton Tower, sparkling with uncountable colours. 
It is 600 metres in height and is third tallest building in the world 
and second tallest tower. On the other side of the river, skyscrapers 
hover one over another. The tallest one is Guangzhou International 
Finance Center that scrapes the sky at the height of 440 metres. 
Close nearby, we can see CITIC Plaza with its 391 metres in height. 
The Palace of Culture and Science with its 188 metres would be 
ranked somewhere between three buildings of the Victory Garden 
that are 192 metres in height each, and Metro Plaza that is 182 me-
tres in height and is ninth on the list. Somewhere among impressive 
skyscrapers, the tips of which vanish in the clouds in muggy and 
monsoon weather, stretching along both sides of the river are apart-

  ENGLISH  

A SHORT VISIT IN THE CITY OF GOATS
If you ask an average Pole about the biggest cities 
in China, they’ll say Shanghai and Beijing. That’s 
it. Someone might add Hong Kong, which is partly 
true, but come on – it’s such a big, densely populated 
country, and yet they have only three cities? 

As you can probably guess – it’s nonsense. Warsaw, with its 1 748 916 
citizens straight from Wikipedia wouldn’t even be ranked among the 
first thirty most densely populated cities in China. We could probably 
look for it in the middle of the fourth ten, somewhere between Yantai 
and Shaoxing. At the very top of the list are, of course, aforemen-
tioned Shanghai and Beijing. And what comes later? What metropolis 

– unknown in Poland – stands on the podium?
The name “Canton” rings a bell – the majority thinks that “canton” 

is just another term for “province,” something like Polish voivode-
ship. The name “Guangzhou” doesn’t ring a bell at all. Meanwhile, 
the city of Guangzhou, known in English as Canton, the administra-
tive centre of the Guangdong province, is the third biggest city in 
China. Census from 2010 states that there were exactly 10 641 408 
residents in the city, in other words six Warsaws and fifteen cities 
of Łódź (Łódź is one of Canton’s sister cities). Data from 2014 add 
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ment buildings and ordinary blocks of flats with backlit roofs stylized 
on classical Chinese architecture; they are still taller than most of 
Polish office buildings from glass and steel of which we are so proud. 
No wonder. Canton is an old city, and its location at the mouth of 
a river has always ensured its great position in commerce. Even 
today, the area of the delta is in the lead when it comes to economic 
development. If you want to get rich, Canton will be a perfect place 
for you. If you’re unfortunate enough to have become poor, Canton 
will be as bad a place for you as any other concrete jungle.

It’s obvious that a city inhabited by more than half of the total 
population of Poland has absolutely everything – zoos, stadiums of 
all possible sports, theatres, cinemas, shopping centres, business 
districts and shanty towns. That’s why it’s definitely not a destination 
for a short break. But if you happen to get to Canton anyway, you’ll 
be surprised at how efficiently the city functions. It is crowded in the 
tube, but not as much as they present it in films. People run and ex-
ercise in parks, pray in temples, shop in shopping centres. Traffic jams 
are similar to those that we can experience in Europe.

Everything gets jumbled there. The Beijing Road, a long promenade 
full of restaurants and boutiques of global brands, is teeming with 
people, noise and splenour, but it’s enough to turn into one of the 
side lanes to find yourself in a cramped alley where poor, emaciated 
Chinese people keep their noses to the grindstone – tearing cardboard 
boxes, fixing watches or sewing shoes – for salaries so low that it’s 
beyond our imagination. And if we turn into another lane, suddenly 
we’ll find ourselves in a gold and crimson Buddhist temple where we 
are observed by golden statues standing in each corner, where people 
stroll around the place repeating mantras and performing mysterious 
rites, and the smell of smoke wafts in the air, even though on a nearby 
building we can see a banner advertising an American fast-food chain.

If you want to try to command a view of whole Canton or one 
of its visible parts from above, you can go up to the very top of 
the Canton Tower, which is expensive. A cheaper way – and better 
for your body and soul – would be visiting the huge Yuexiu Park 
where you can see a statue of five goats that are the city’s symbol, 
as well as the remains of medieval city walls or the Yuexiushan 
Stadium that is used for football championships and cultural 
events. Over the stadium, however, towers the Zhenhai Tower. The 
five-storied building seems to have been taken straight from ideas 
about Chinese architecture. Even though the pagoda seems like 
nothing in comparison to skyscrapers – it’s less than twenty-odd 
metres in height – the fact that it’s located on a hill makes it 
a fantastic observation point. You can sit comfortably on a bench in 
the gallery on the last, fifth floor, and feast your eyes on the city 
nestled between mountains.

Quite a different attraction is the building complex of the Chen 
Clan Ancestral Hall. It’s a ready stage design for any Asian film 
featuring karate. It was there that since 1894 young members of the 
clan were getting ready to serve their country in the times of the 
Qing dynasty. The complex is comprised of nineteen small but very 
ornate buildings, several halls and yards. Its history is most extraor-
dinary. It begins from a man called Chen, who – having scored third 
best result during the highest imperial exam – received a clerk’s 
title, which made the Chan dynasty well-known. But there were 
more families called Chan – someone undertook to convince all of 
them to make a concerted effort to build a temple that would be an 
educational base for young members of the dynasty. Money for the 
construction was donated not only by Chan families from 72 districts 
of the entire Canton province, but also by those members who had 
lived beyond the country’s borders for many years.
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The academy, currently being the seat of the Guangzhou Museum 
of Art, may be the best example of classical local architecture. To get 
there, you need to go along a wall and then through gigantic 2,5-me-
tre gates, decorated with images of gods. In respective rooms, halls 
and alleys, you can admire sculptures and incredible, almost dreamy 
ornaments. It is also there that you can observe local artists in action.

In Canton, you need to see how the life looks like in modern times 
as well. And where to find it? In cramped criss-crossing lanes lined 
with small hostels, restaurants, pubs and street vendors offering 
virtually every type of food – from exotic seafood to American steaks 
and burgers. Fans of culinary adventures will be on cloud nine there, 
although without the command of local language it may be hard for 
them to get their message across. If you look for this kind of expe-
rience, it would be worthwhile to visit the island called Xiaoguwei, 
which is a seat for the majority of university centres in the city. In the 
evening, as you wander across spacious squares and between mag-
nificent buildings of numerous academies and universities, the island 
may seem deserted and completely different from Polish college 
towns. But when you reach the district of narrow lanes hidden behind 
a magnificent building of a shopping centre called BeiTing Plaza, you’ll 
see everything you’ve imagined. Streets – lit with garlands of lights, 
laud with hum in an exotic language, and full of gustatory sensations – 
offer everything you could possibly wish for, from exclusive restau-
rants to simple stalls with grilled octopuses. Everything is relatively 
cheap, and let’s add that contrary to appearances, Chinese people are 
an exceptionally hospitable nation. 
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drowy tryb życia nie wychodzi z mody. Nieważne, czy jeste-
ście z Pomorza czy innego regionu – do Trójmiasta zawsze 
warto wpaść na jedno z wyjątkowych wydarzeń sportowych. 

Mniej zaawansowanych nie zrażamy – jogging na plaży może być 
dobrym początkiem i już za jakiś czas będziecie mogli zmierzyć się 
z najlepszymi. Gdzie? Oto kilka propozycji.

Triathlon Energy
Triathlon Energy odbywa się w pięciu miejscach w Polsce. U nas – 
w Starogardzie Gdańskim. Jeśli nie rozpoczęliście jeszcze przygotowań, 
jest optymalna pora, by właśnie je rozpocząć. Impreza startuje 18 
czerwca. Rozgrywana jest na trzech dystansach: 1/2 IM (1 h pływania, 
5 h pływania i kolarstwa, 7 h 30 min. łącznie pływania, kolarstwa 
i biegów), 1/4 IM (odpowiednio – 40 min., 3 h i 4 h 30 min.) i 1/8 IM 
(30 min., 2 h i 3 h). Pływanie odbywa się na jeziorze Borzechowskim 
Wielkim, a rower i bieganie – na ulicach Starogardu Gdańskiego.

Z

Runmageddon
Inaczej ekstremalny bieg z przeszkodami. Również odbywa się w kilku 
miastach w Polsce. Edycja gdyńska, Runmageddon Rekrut, jest wyjąt-
kowa, bo rozgrywa się na plaży. Co organizatorzy szykują tym razem? 
Szczegółów dowiemy się wkrótce, jednak sądząc po poprzednich edy-
cjach, możemy spodziewać się ekstremalnych wrażeń. Przygotujcie się 
na to 8 i 9 kwietnia. Na trasie, liczącej 6 kilometrów, natraficie na ponad 
30 przeszkód. Skoki do morza, wspinaczka, nurkowanie w kontenerze 
z lodem... Podobno nic tak nie wzmacnia charakteru. Impreza organi-
zowana jest też w wersji dla najmłodszych w wieku od 4 do 10 lat, pod 
nazwą Runmageddon Kids. Nagrody przyznawane będą w klasyfika-
cjach: Elite Kobiety, Elite Mężczyźni, dwóch klasyfikacjach drużynowych, 
a także – w tym roku po raz pierwszy – dla kobiet i mężczyzn w wieku 
40 plus. Jak zawsze wszyscy uczestnicy obdarowani zostaną dodatkowo 
medalami, gadżetami i zniżkami na zakupy u partnerów imprezy.

XXIII Maraton Solidarności
U szczytu lata, 15 sierpnia, przez Gdynię, Sopot i Gdańsk przebiegnie 
jedna z najważniejszych imprez biegowych roku. Maraton Solidarności 
to łącznie 42 kilometry trasy, od Pomnika Poległych Stoczniowców 
w Gdyni po Długi Targ w Gdańsku. Przebiegniecie przez 36 punktów 
i najważniejsze ulice Trójmiasta. Na mecie czekać będzie punkt gastro-
nomiczny i masaże. Zgłoszenia ruszyły już 30 stycznia.

Enea Ironman 70.3 Gdynia
Triathlon w klasycznej odsłonie. Od 2015 roku, kiedy odbył się 
pierwszy raz, Ironman zyskał status najlepszej imprezy triathlonowej 
w Polsce. W tym roku w Gdyni odbędzie się w dniach 4-6 sierpnia. 
Połączenie pływania, jazdy na rowerze i biegów na dystansie 70.3 mil  
(1,9 km pływania, 90 km roweru i 21,1 km biegu) i Sprint (0,75, 20 i 5 km). 

JAK DOTRZYMAĆ  
NOWOROCZNYCH POSTANOWIEŃ?

„OD TEGO ROKU ZACZNĘ BIEGAĆ”.  
KTO Z WAS NIE ZAKŁADAŁ TEGO 
PERFEKCYJNEGO PLANU? CIĘŻEJ Z REALIZACJĄ? 
W TRÓJMIEŚCIE MOŻE BYĆ ŁATWIEJ. TU DO 
BIEGANIA I INNYCH AKTYWNOŚCI ZACHĘCAJĄ 
I WARUNKI I NIEZWYKŁE IMPREZY DLA 
AKTYWNYCH. PRZECZYTAJCIE I POŻEGNAJCIE 
SIĘ Z WYMÓWKAMI.

  SYLWIA GUTOWSKA         PROT
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W pierwszym dystansie mogą wziąć udział osoby, które w dniu 
zawodów ukończyły 18 lat, w drugim – 16. Impreza odbywa się też 
w wersji dla dzieci – Ironkids. Dla uczestników organizatorzy przewi-
dzieli specjalne pakiety noclegowe w trzech gdyńskich hotelach. Po 
zakończeniu zawodów czekają Was kolejne, tym razem odprężające 
atrakcje – wieczorem przewidziane jest after party.

Harpagan
Inaczej Ekstremalny Bieg na Orientację. Ma swoją długą tradycję 
i stałych uczestników. Pierwszy rajd odbył się w 1989 roku. W tym roku 
impreza będzie miała miejsce w dniach 21-23 kwietnia w Cewicach k. 
Lęborka. Harpagan to połączenie turystyki pieszej i rowerowej z włącze-
niem w to wielu dyscyplin sportu. Wyzwanie polega na pokonaniu 
jednej z ośmiu tras i stawieniu się w zaznaczonych na mapie punktach 
kontrolnych. To, jak do nich dotrzecie, zależy tylko od Was. W Harpa-
ganie nie chodzi o pokonanie jak najkrótszej trasy, ale o mierzenie się 
z własnymi słabościami. Tu nie ma wygranych i przegranych.

I jak, ekstremalnie? To zależy od tego, co uznacie za ekstremalne. 

  ENGLISH  

HOW TO KEEP YOUR NEW YEAR’S 
RESOLUTIONS?

‘This year, I am going to jog.’ Everybody makes such 
perfect plans. But what if it gets difficult to press 
ahead with them? It may be easier in the Tricity 
thanks to good conditions for jogging and other 
physical activities as well as numerous sport events. 
See for yourself and give up all your excuses.

A healthy lifestyle never goes out of fashion. It doesn’t matter whether 
you come from Pomerania or another region – participating in one of 
special sport events held in the Tricity is always worth your while. And 
we don’t want to discourage the beginners – jogging on the beach may 
be a good place to begin with, and soon you will be able to compete 
with the best. Where should you start? Here are some ideas.

Triathlon Energy
Triathlon Energy takes place in five locations in Poland. In Pomerania, 
the event is held in Starogard Gdański. If you haven’t begun your prepa-

rations yet, it’s high time you did. The event begins on 18 June. There 
are three distances to choose from: 1/2 IM (1 hour of swimming, 5 hours 
of swimming and cycling, 7 hours and a half of swimming, cycling and 
running), 1/4 IM (respectively – 40 minutes, 3 hours, and 4 hours and 
a half) and 1/8 IM (respectively – 30 minutes, 2 hours and 3 hours). The 
swimming part takes place in the Borzechowskie Wielkie Lake, whereas 
the cycling and running parts – in the streets of Starogard Gdański.

Runmageddon
Or: an extreme obstacle race. It also takes place in several locations in Po-
land. The Gdynia edition, Runmageddon Rekrut, is special because it takes 
place on the beach. What is in store for participants this year? The details on 
this year race will be announced soon, but based on the previous editions, 
extreme excitement may be expected. Get ready for it on 8 and 9 April. 
There are over 30 obstacles on the route covering 6 kilometres. Jumping to 
the sea, climbing, diving in a container full of ice… It is said to be a school 
of hard knocks. There is also a children’s edition of the event – dedicated for 
children at the age between 4 and 10, called Runmageddon Kids. Awards 
will be given in the following categories: Elite Women, Elite Men, two team 
categories, and – for the first time this year – for women and men at the 
age of 40+. As always, all the participants will receive medals, gadgets and 
shopping vouchers from the partners of the event.

23rd Solidarity Marathon
In the middle of the summer, on 15 August, one of the most important 
running events of the year is to be held in Gdynia, Sopot and Gdańsk. 
The Solidarity Marathon route covers the distance of 42 kilometres in 
total, from the Monument to the fallen Shipyard Workers in Gdynia to 
Długi Targ Street in Gdańsk. There are 36 checkpoints, and the route 
covers the most important streets in the Tricity. At the finish line, the 
participants will be provided with meals and massages. The list has 
been open since 30 January.

Enea Ironman 70.3 Gdynia
It’s a traditional Triathlon. It was held in 2015 for the first time, and 
since then, Ironman has been deemed the best triathlon event in 
Poland. This year, it is held in Gdynia from 4 to 6 August. The event 
combines swimming, cycling and long-distance running, and the 
total distance in miles is 70.3 (a 1.9 km swim, a 90 km bike ride and 
a 21.1 km run) and Sprint (0.75–20 and 5 km). The first category is 
open for those who are at least 18 on the day of the event, whereas 
the second – for those who are at least 16. There is also a children’s 
edition of the event – Ironkids. Special accommodation packages are 
provided to participants in three hotels in Gdynia. After the event, 
some other – more relaxing for a change – attractions are planned.  
In the evening, an after party will be held.

Harpagan
Or: an extreme orientation race. It has a long history and regular partici-
pants. The first race took place in 1989. This year, the event is to be held 
from 21 to 23 April in Cewice near Lębork. Harpagan combines trekking and 
cycling, and many other sport disciplines. The task of participants is to cover 
one of eight routes and appear at checkpoints marked on the map. It’s up 
to you how you reach them. Harpagan is not about finding the shortest 
way, but rather overcoming your fears. There are no winners or losers here.

Well, does it sound extreme? It depends on how you  
define extreme. 
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Wojciech Kuczok
Pisarz, scenarzysta, grotołaz, 
felietonista, fan piłki nożnej. 
Laureat Nagrody Literackiej Nike. 
Człowiek o wielu pasjach. Z nami 
będzie dzielił się tą filmową, co 
miesiąc polecając jeden obraz 
wart obejrzenia.

CZAROWNICA.  
BAJKA LUDOWA Z NOWEJ ANGLII  

reż. Robert Eggers

Kubrick’s “The Shining”, and the more indulgent 
ones also add an independent classic to that 
list, for example, Romero’s “Night of the Living 
Dead”. I generally agree with such top three; 
to me, however, “The Witch” was love at first 
sight, so I must admit that Eggers’ fantastic 
debut comes dangerously close to them. The 
wave of American independent horror films is 
an interesting phenomenon, at least because of 
its nostalgic recreation of the 80s atmosphere; 
grown-up directors want to make such films 
like the ones that frightened them in their 
childhood. Eggers’ film doesn’t follow that trend 
at all – it’s a sublime historical film set in the 
17th century, depicting the fears experienced by 
the first settlers of the Eastern coast. Moreover, 
it’s a gripping, strictly religious film, which 
doesn’t break the rules of the genre – religion 
is horror after all. When British Puritans moved 
to the unknown continent, religion seemed 
to be the only weapon against their fears, but 
it codified and generated those fears at the 
same time. “The Witch” is a masterly creation, 
balancing on the border of faith and supersti-
tion. An apostate named William tries to begin 
a new life in a cottage by the impenetrable 
woods. Too radical in his faith to stay in the 
community, he secludes himself with his family, 
settling in a desolated place. Being afraid of 
God’s wrath, he still provokes it to some extent. 
He’s punished many times – not exactly by 
God because with time, you become more and 
more convinced that it’s the devil that afflicts 
the characters. “The Witch” is one of the most 
brilliant and pure horrors ever-made; it wasn’t 
on at Polish cinemas, so you must dig the Inter-
net to see it. This one is a real must. 

nym filmem historycznym, w XVII-wiecznym 
kostiumie opowiadającym o lękach pierwszych 
osadników wschodniego wybrzeża. Jest nadto 
wybitnym filmem stricte religijnym, co zresztą 
w żadnej sprzeczności gatunkowej nie stoi 

–  religia to horror. Dla brytyjskich purytanów po 
przeprowadzce na nieznany kontynent religia 
zdawała się być jedynym orężem przeciw lę-
kom, lecz zarazem te lęki niejako kodyfikowała 
i generowała. „Czarownica” jest mistrzowsko 
zbudowana na cienkiej granicy wiary i przesądu 

– w chatce na skraju nieprzebytego lasu próbuje 
rozpocząć nowe życie odszczepieniec William. 
Zbyt radykalny w swojej wierze, żeby pozostać 
we wspólnocie, izoluje się z rodziną na pust-
kowiu i w gruncie rzeczy od początku lęka się 
kary Bożej, niejako ją przywołując. Kara spotka 
go niejedna, czy Boża, można wątpić, im bliżej 
zaś wielkiego finału, tym bardziej upewniamy 
się w przekonaniu, że to szatańskie wciórności 
bohaterom dopiekają. Wielki film, jeden z naj-
wybitniejszych czystych gatunkowo horrorów 
w historii, którego na ekranach kin polskich 
nie było, przeto w celu jego obejrzenia należy 
przeszperać sieć. Strach go nie obejrzeć. 

  ENGLISH 

THE WITCH
directed by Robert Eggers 
The problem with horror films is that the genre 
is commonly considered to be mediocre, just 
like porn, because it has one function only – like 
porn is to arouse, horror is designated to scare 
pants off you. A porn film that isn’t arousing 
becomes an avant-garde erotic film, and a hor-
ror film that isn’t frightening is a case difficult 
to classify – for example, it may be a stylish 
Gothic story or a dark psychological drama. 
Directors usually don’t play this with subtle-
ty. The audience is supposed to get strong 
emotions on a silver platter; the aim is that 
people get high blood pressure down fast, and 
that’s it. Being classified as a B-class genre is 
an almost insurmountable obstacle. Critics treat 
horrors as a guilty pleasure and keep repeating 
like a mantra that there have been only a few 
historical exceptions, which further confirm the 
principle of mediocrity: Murnau’s “Nosferatu”, 

łopot z horrorem polega na upowszech-
nionym mniemaniu, że to gatunek nija-
ko skazany na pośledniość, podobnie jak 

kino pornograficzne, albowiem jest ściśle pod-
porządkowany funkcji: jak pornos ma podniecać, 
tak horror ma straszyć. Pornos niepodniecający 
staje się awangardowym filmem erotycznym, 
horror, który nie straszy to już w ogóle sprawa 
trudna do sklasyfikowania, mogła by to być sty-
lowa opowieść gotycka albo mroczny dramat 
psychologiczny. Reżyserzy w tych gatunkach 
w subtelności zwykle się nie wdają, widownia 
ma dostać silne emocje na tacy, ludziom ma 
z odpowiednio różnych powodów skoczyć 
ciśnienie i kropka. Owa przynależność do klasy 
B jest fatum niemal nieprzezwyciężalnym, 
krytycy horrory traktują jak guilty pleasures 
i jak mantrę wyliczają tych kilka historycznych 
wyjątków, potwierdzających regułę drugorzęd-
ności: „Nosferatu” Murnaua, „Lśnienie” Kubricka, 
co bardziej pobłażliwi dorzucają do tego zesta-
wu jeszcze jakiś niezależny klasyk, najczęściej 

„Noc żywych trupów” Romero. I w zasadzie ja 
się z taką trójcą zgadzam, przy czym zakochany 
od pierwszego wejrzenia w „Czarownicy” uznać 
muszę, że fantastyczny  debiut Eggersa plasuje 
się niebezpiecznie blisko tego podium. Fala 
nowego amerykańskiego horroru niezależ-
nego jest zjawiskiem ciekawym choćby ze 
względu na nostalgiczne odtwarzanie aury 
lat osiemdziesiątych – twórcy wkraczający na 
wiek średni chcą robić takie filmy, na jakich 
się bali w dzieciństwie. Film Eggersa zupełnie 
od tego trendu odbiega – jest wysmakowa-

K





Norman Ohler 
„Trzecia Rzesza na haju. 
Narkotyki w hitlerowskich 
Niemczech”
Wyd. Poznań 2016

Znarkotyzowani przywódcy znarkotyzowane-
go narodu, którego najbardziej bezwzględną 
częścią jest znarkotyzowana armia. Nie, to nie 
jest reklama oszalałej strzelanki internetowej, 
tylko opis III Rzeszy z książki Normana Ohlera. 
Przyznaję, że czyta się ją jednym tchem, choć 
jednocześnie dech z przerażenia zapiera.

Niemcy jeszcze w epoce przedhitlerow-
skiej stały się liderem światowego przemysłu 
farmaceutycznego, specjalizując się w opiatach. 
W latach 1925-30 wyprodukowały 40 procent 
światowej morfiny, opanowały też 80 procent 
światowego rynku kokainy. Po dojściu do władzy 
Adolf Hitler (sam potężnie uzależniony od 
środków odurzających) podjął sprzeczne decyzje: 
z jednej strony rozpoczął walkę z narkotykami, 
jawiącymi mu się jako środek, którym „zdepra-
wowani, nihilistyczni Żydzi” chcieli rzekomo osła-
bić ducha i ciało narodu niemieckiego, z drugiej 
zaś – poszukiwał środków farmakologicznych, 
które tego ducha wzmocnią. Efektem tego ocze-
kiwania było wprowadzenie na rynek preparatu 
o nazwie pervitin, którego składnikiem czynnym 
była metaamfetamina, czyli crystal meth.

Niemcy oszaleli na punkcie pervitinu. 
Podwyższał motywację, redukował stres, 
zwiększał apetyt seksualny. Społeczeństwo 
nastawione za sukces potrzebowało środka, 
który pozwalał przekraczać granice ludzkich 
słabości. „Żyjemy w czasach wymagających 
dużej dawki energii” – pisał, zachwalając 
pervitin, jeden z prominentnych niemieckich 
lekarzy. Brali go wszyscy, mężczyźni i kobiety, 
na rynek wprowadzono nawet nowe rodzaje 
pralinek z metaamfetaminą. O skutkach 
ubocznych nikt nie chciał słyszeć.

A kiedy Niemcy napadły na Polskę, setki 
tysięcy żołnierzy Wermachtu połknęły w cza-
sie kampanii dziesiątki milionów tabletek 
pervitinu. Rok później naszprycowani me-
taamfetaminą hitlerowcy rozjechali Francję 
w natarciu tak szybkim, jakie tylko mogli 
przeprowadzić żołnierze na haju. „Nasi żoł-
nierze zostali zwyciężeni przede wszystkim 
dlatego, że myśleliśmy z opóźnieniem” – pisał 
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Andrzej  
Saramonowicz
Reżyser, scenarzysta, pisarz, 
dramaturg i dziennikarz. Autor 
największych polskich hitów 
komediowych w XXI w. (m.in. 
„Ciało”, „Testosteron” i „Lejdis”). 
„Testosteron” - stale obecny 
w teatrach w kilkunastu 
krajach - jest również jedną 
z najpopularniejszych dziś 
polskich sztuk na świecie. W 2015 
roku Saramonowicz wydał 
bestsellerową powieść „Chłopcy”.

BREAKING BAD ADOLFA H.

czytanie według saramonowicza
reading according to saramonowicz

francuski historyk Marc Bloch. – „Niemcy 
zachowywali niemiły zwyczaj pojawiania się 
tam, gdzie ich być nie powinno.” 

  ENGLISH  

ADOLF H.’S BREAKING BAD
Drugged leaders of a drugged nation whose 
most ruthless part is a drugged army. Well, 
it’s not a mad shooter ad, but a description of 
Nazi Germany according to Norman Ohler’s 
publication. I must admit that this gripping 
book took my breath away.

Even in the pre-Hitler era, Germany became 
the leader of the pharmaceutical industry, spe-
cialising in opiates. In 1925–1930, the country pro-
duced 40% of morphine in the world, it also had 
an 80% share in the cocaine market. When Adolf 
Hitler rose to power (he himself being hopelessly 
addicted to drugs), he made some contradicting 
decisions: on one hand, he began a fight against 
drugs, regarded as a tool of “corrupted, nihilist 
Jews” used to weaken the mind and spirit of 
the German nation, and on the other hand, he 
sought pharmaceuticals to reinforce that spirit. As 
a consequence of his actions, Pervitin, a pharma-
ceutical containing methamphetamine – crystal 
meth – was brought onto the market.

Germans went crazy over it. It increased 
motivation, reduced stressed, boosted libido. 
The success-oriented society needed a phar-
maceutical that would allow borders of human 
weaknesses to be surpassed. “The times we 
live in require a lot of energy”, one of prom-
inent German doctors wrote, recommending 
Pervitin. Everybody took it, men and women; 
a new type of pralines containing metham-
phetamine was introduced onto the market. 
Nobody wanted to know its side effects.

And when Germany attacked Poland, hun-
dreds of thousands Wehrmacht soldiers took 
tens of millions of such pills during their 
campaign. A year later, the Nazis, drugged 
up to the eyeballs, destroyed France in such 
a fast and short attack that could be carried 
out only by stoned soldiers. “Our soldiers 
were defeated mainly because we were 
slower in thinking,” Marc Bloch, a French 
historic, said. “Germans appeared in the 
most inconvenient and unfortunate places 
where they shouldn’t appear at all.” 
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FORD RANGER, 
CZYLI JAK ŚWIADOMIE 

KUPIĆ PSA

więcej na anywhere.pl



awno, dawno temu, kiedy byłam dzieckiem, w naszym 
domu pojawił się pies. Mały, uroczy bokser, którego skutecz-
nie zarekomendowała koleżanka. Pies rósł bardzo szybko, 

a wraz z nim – lista zniszczeń, jakich dokonywał w domu pod naszą 
nieobecność. Obicie wewnętrznej strony drzwi (tak wówczas modne) 
każdy właściciel małego psa spisywał na straty. Rodzice zacisnęli 
zęby również wtedy, kiedy ze ściany został wyrwany domofon. Strata 
telewizora była wyraźnym sygnałem, że w bloku można hodować 
kwiaty, a nie tak dużego psa. Z posiadaniem samochodów wcale nie 
jest inaczej. Są takie, które w mieście żywot mają ciężki. Jednym 
z nich jest Ford Ranger.

Trafił w moje ręce, ponieważ uwielbiam ten segment. Kierowanie 
samochodem wielkości Opery Narodowej to duża dawka radości, 
chociaż na koniec zawsze sobie powtarzam, że posiadanie takiego sa-
mochodu jest nie tyle abstrakcją, co czystym szaleństwem. Samochód 
ma 5358 mm długości i podczas jakiekolwiek próby zaparkowania go 
w centrum miasta okazuje się, że to sporo wozu do kochania. W cen-
trach handlowych sytuacja wcale nie wygląda lepiej, chociaż niektóre 
z nich rzucają koło ratunkowe w postaci kilku miejsc w rozmiarze XL. 
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    ANNA NAZAROWICZ 

CZY WIECIE, ŻE NA ŚWIECIE JEST PONAD 400 RAS PSÓW? RÓŻNI JE 
NIEMAL WSZYSTKO, ALE MAŁO KOGO TO INTERESUJE, BO NAJCZĘŚCIEJ PSY 
KUPUJE SIĘ OCZAMI. NIECO PÓŹNIEJ WYCHODZI NA JAW, ŻE OD WYGLĄDU 
ZNACZNIE WAŻNIEJSZY JEST TEMPERAMENT. PSA OCZYWIŚCIE. ALE NIE 
BEZ ZNACZENIA POZOSTAJE RÓWNIEŻ NASZ. Z WYBOREM SAMOCHODU 
JEST PODOBNIE. FORD RANGER TO BARDZO DUŻY PIES.

D Kiedy jednak patrzę na niego z zewnątrz, jestem w stanie wybaczyć 
mu wszystko, bo to naprawdę miły widok dla oka.

Wnętrze robi wrażenie. Naprawdę. W przeciwieństwie do 
konkurencji Ford nie zdecydował się na czarną skórzaną tapicerkę, 
a na pomarańczowo-czarną wariację sygnowaną napisem Wildtrak 
(najwyższa wersja wyposażenia, jaka przypadła mi do testu). Żółte 
przeszycia grasujące w całej kabinie pasażerskiej to słuszny ruch ze 
strony producenta, podobnie jak zamontowanie webasto (czyli ogrze-
wania postojowego). To nie tylko cud techniki, to prawdziwy zaklinacz 
zimy, który można uruchomić zdalnie (zasięg do 1000 metrów) na tyle 
wcześnie, aby przed zajęciem miejsca za kierownicą kabina pasażer-
ska zdążyła uzyskać temperaturę, która nie zabija wszelkiego życia. 
Wszystko ma swoją cenę – webasto również. W przypadku Forda 
Rangera to dodatkowe 6 765 zł brutto. No i kto by się zastanawiał?

Samochód, jak na pick-upy przystało, posiada napęd na tylną oś 
z możliwością włączenia napędu 4x4 oraz 4x4 z reduktorem. Ten 
ostatni wariant to prawdziwa broń tego tura, która sprawia, że w tere-
nie niewiele jest w stanie go zatrzymać. Nie bez znaczenia pozostaje 
tutaj również serce – wysokoprężne 3.2 TDCI o mocy 200 KM oraz im-



ponujących 470 Nm momentu obrotowego. Odgłos? Jak na prawdziwą 
ciężarówkę przystało – głośny ryk. I nie wyobrażam sobie, aby mogło 
być inaczej. To zabawka dla dorosłych i z pewnością nikt nie oczekuje, 
że Ford Ranger okaże się pluszowym misiem. Dodatkowy element, 
który powinien posiadać Ford Ranger to kamera cofania. Fantastyczna, 
bowiem kąt widzenia ma niczym ryba – widzi wszystko. Wyjeżdżając 
z parkingu uniknęłam podbramkowej sytuacji zapewne z 500 razy, 
tylko dlatego, że za pomocą kamery miałam sytuację pod kontrolą.  
I, o ile nie jestem gadżeciarą, to uważam, że obecność kamery cofa-
nia jest w tym przypadku równie konieczna, co obecność kierownicy. 
Po siedmiu wspólnych dniach zwracałam samochód ze smutkiem 
w oczach. Mimo że sprawia sporo problemów wychowawczych, to 
moja sympatia do niego wcale nie topnieje.

Zawsze chciałam mieć dużego psa. Najbardziej dobermana. 
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FORD RANGER – HOW TO BUY A DOG
Do you know that there are over 400 different 
breeds of dogs in the world? They are very different 
but no one is actually interested in that, because 
you buy a dog based on its looks. A bit later it turns 
out that character is much more important than 
looks. When it comes to dogs, of course. But ours 
is also important. And buying a car is similar to 
buying a dog. Ford Ranger is a very large dog.

Many years ago, when I was just a child, a dog appeared in our house. 
A little cute Boxer, recommended by a friend. It was growing very 
quickly, just like the list of things he has ruined when we were not 
home. Inside door cover (so popular back then) was given up by any 
small-dog owner. My parents have not said anything even when the 
intercom got ripped out of the wall. Losing a TV set proved that you can 
keep flowers in an apartment but not a large dog. Just like cars. There 
are those that have it difficult in cities. One of them is Ford Ranger.

I got it into my hands because I love this type. Driving a car the size 
of the National Opera is great fun, even if, in the end, I always tell 
myself that having such a car is not only an abstraction but craziness. 
The car is 5358mm long and when trying to park anywhere in the city 
centre you quickly realize that this is a lot of car. It is not much better 
in shopping centres, although some of them throw you a life raft in 
the form of a few XL-size parking spots. Still, when looking at it, I am 
ready to forgive everything because it is a very pleasant sight.

The interior is very impressive. Seriously. Unlike the competition 
Ford did not go for black upholstery but for an orange-black variation 

TO ZABAWKA DLA 
DOROSŁYCH I Z PEWNOŚCIĄ 
NIKT NIE OCZEKUJE, ŻE 
FORD RANGER OKAŻE SIĘ 
PLUSZOWYM MISIEM. 
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with embroidered “Wildtrak” (highest quality version, which I was 
fond of). Yellow finishing of the passenger’s cabin was a good choice, 
just like equipping it with webasto (stand-still heating). This is not just 
a technological jewel but also a true winter-fighter, which can be run 
from afar (at the distance of up to 1000m), early enough so that the 
passenger’s cabin’s temperature is high enough to uphold life before 
you get behind the wheel. Everything has its price and so does we-
basto. With Ford Ranger it is another 6765PLN. Who would hesitate?

The car, as pick-ups do, has a back axis with the option of 
turning on 4x4 drive and 4x4 reduction drive. The latter is the 
true weapon of this monster, making it near impossible to stop 
in terrain. Not to mention the heart: diesel 3.2 TDCi 200hp and an 
impressive 470 Nm of torque. Sound? Like it should be in a real 
truck – loud roar. And I cannot imagine it being any other way. This 
is a grown-up’s toy and, surely, no one would expect For Ranger 
to be a Teddy Bear. Another element that Ford Ranger should be 
equipped with is a reverse camera. A fantastic one, because it has 
fish-eye angle vision and can see everything. When going out of 
a parking lot I was saved by the camera only about 500 times, just 
because it ensured I had the situation under control. And, although 
I am not gadget-obsessed, I think that in this case a reverse 
camera is as essential as a steering wheel. After spending seven 
days together I returned the car with tears in my years. Although it 
causes many issues my sympathy for it is constantly growing.

I have always wanted a big dog. Preferably a Doberman. 

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





 pewnym momencie okazało się jednak, że podobny klimat 
i satysfakcję można odczuć także w hotelach, które dodały 
do swojej oferty ciekawie przygotowane pakiety świątecz-

ne. Odważny pomysł szybko okazał się strzałem w dziesiątkę. Tak 
narodziła się moda.

Nowy trend nie wziął się z niczego – żyjemy w coraz większym 
tempie, przez co czasu na przygotowanie uroczystej uczty na Wiel-
kanoc dla całej rodziny jest coraz mniej. A przecież wielowiekowa 
tradycja nakazuje świętować w tych dniach co najmniej tak samo 
wystawnie jak przy okazji Bożego Narodzenia. Efekt bywa taki, że 
w wielkanocnym czasie przeżywamy raczej stres i zmęczenie, a nie 
radość z obcowania z najbliższymi. Niektórzy mówią nawet o syndro-
mie stresu przedświątecznego, wynikającego z presji, jaką odczuwają 
na sobie gospodarze i gospodynie rodzinnych spotkań.

więcej na anywhere.pl

 52 
places

miejsca

WIELKANOC 
INNA NIŻ ZWYKLE!

W

JESZCZE DO NIEDAWNA MAŁO KTO WYOBRAŻAŁ SOBIE 
ŚWIĘTA WIELKANOCNE SPĘDZONE W MIEJSCU INNYM  
NIŻ DOMOWE PIELESZE. TRADYCJA I RODZINNA ATMOSFERA  

– TO DWA ŻELAZNE ARGUMENTY, KTÓRE SPRAWIAŁY,  
ŻE W WIELKĄ NIEDZIELĘ KAŻDY Z NAS ŚWIĘTOWAŁ WE 
WŁASNYCH CZTERECH ŚCIANACH.

  PAWEŁ DURKIEWICZ         PIOTR MANASTERSKI

W tej sytuacji święta spędzone w komforto-
wych warunkach luksusowego hotelu wydają 
się niemalże wybawianiem, a już na pewno 
bardzo przyjemnym urozmaiceniem, którego 
warto spróbować. Już chwilę po zameldowa-
niu możemy spokojnie zapomnieć o typowej 
domowej krzątaninie i w atmosferze odpręże-
nia lub – jak kto woli – refleksji, oczekiwać na 
punkt kulminacyjny, czyli niedzielne śniadanie.

Hotelowa obsługa pieczołowicie zadba o to, 
by całej świątecznej tradycji stało się zadość. 
W restauracji dostrzeżemy mile kojarzące się 
wielkanocne dekoracje, a na wiosennym stole 
znajdziemy wszystkie polskie specjały koja-
rzone z tym szczególnym czasem. Na życzenie 
klientów przygotowywane są nawet koszyczki, 
które można zabrać do kościoła na święcenie. 
Słowem, czujemy się jak w domu, tyle tylko, 
że po sutym świątecznym śniadaniu zamiast 
oglądania telewizji możemy skorzystać z wielu 
dostępnych opcji, np. zrelaksować się na 
zabiegu Spa, wziąć udział w animacjach lub 
spalić kalorie pływając na basenie. To wszyst-
ko sprawia, że rodzin spędzających Wielkanoc 
poza domem roku na rok przybywa.

– W tym roku obchodzimy piętnastą roczni-
cę działalności i już po raz piętnasty zaprasza-
my do wspólnego świętowania Wielkiej Nocy 

– mówi Marlena Kędzierska, manager ds. 
marketingu Hotelu Haffner w Sopocie. – Przy-
gotowując naszą ofertę dokładamy wszelkich 
starań, aby nasi goście na każdym kroku 
czuli szczególną atmosferę tych wyjątkowych 
dni – już od momentu wejścia do udekorowa-
nego świątecznie pokoju. Specjalnie dla nich 
organizujemy m.in. pokaz zdobienia pisanek 
w stylu kaszubskim w sobotni poranek. Jako 
że odwiedzają nas całe rodziny, nie może 
zabraknąć u nas zajęć dla dzieci. Przygotowa-
liśmy teatrzyk kukiełkowy, naukę pływania 
oraz bogaty programu animacji dla najmłod-
szych naszych gości, również z udziałem 
wielkanocnego zajączka. A Lany Poniedziałek 
obchodzimy oczywiście na basenie!

Nie ma większych wątpliwości co do tego, 
że dobrze zaplanowana Wielkanoc to idealna 
okazja, by przez kilka dni relaksu nabrać ener-
gii na całą wiosnę. Może więc w tym roku? 
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A VERY SPECIAL EASTER!
Not so long ago, it was almost unthinkable to 
celebrate Easter somewhere else than at your family 
home. Convinced by two recurring reasons, that 
is tradition and family atmosphere, we tended to 
resign ourselves to spending another Easter Sunday 
within our own four walls. 

At some point, however, it turned out that it’s possible to experience 
similar atmosphere and satisfaction in hotels, which have expanded 
their services by adding special Easter packages. This bold idea soon 
proved to be a huge success. That’s how this trend started.

It didn’t come out of the blue – with the continuously quickening pace 
of life, we have less and less time to prepare an Easter feast for the entire 
family. And bear in mind that according to centuries-old tradition, we 
should celebrate Easter at least as lavishly as we celebrate Christmas. In 
effect, instead of rejoicing with our nearest and dearest, we often end 
up stressed and tired. Some people even refer to a pre-Easter stress syn-
drome relating to pressure experienced by those hosting family reunions.

Spending the Easter holidays in comfortable conditions in a luxuri-
ous hotel seems to be almost a lifesaver, or at least a pleasant change 
worth trying. After you check in, you can forget about typical comings 
and goings at home and await the highlight, that is the Sunday break-
fast, in the atmosphere of relaxation or, if you prefer so, reflection.

The hotel staff will do their best to ensure that all Easter customs are 
observed. The restaurant will be adorned with familiar Easter decorations, 
and all traditional Polish dishes associated with that special time of the year 
will be served. At the request of our clients, also Easter baskets that can be 
brought to church are prepared. In short, you will feel at home here, but after 
a delicious Easter breakfast, instead of turning on the TV, you may relax in 
a hotel SPA, take part in animations or burn some calories in the swimming 
pool. That’s why year by year, more and more families decide to spend their 
Easter holidays in our hotel.

“We’re celebrating fifteen years of business this year, and for the fif-
teenth time, we would like to invite you to spend your Easter holidays 
with us,” said Marlena Kędzierska, Marketing Manager of Hotel Haffner 
in Sopot. “Preparing the Easter feast, we’re doing our best to create 
the special Easter atmosphere for our guests from the very beginning 
of their stay. For example, we’re organising a show of Kashubian egg 
painting on Saturday morning. Since families with children stay in the 
hotel, we also organise some activities for our little guests. We’ve 
prepared a puppet theatre, swimming classes and exciting animations, 
including the Easter bunny as well. And of course, we’re celebrating 
Easter Monday in the swimming pool!”

It goes without saying that a well-planned Easter holiday is 
a perfect chance to recharge your batteries and get ready for spring. 
Perhaps you will try it this year? 

NIE MA WIĘKSZYCH 
WĄTPLIWOŚCI CO DO TEGO,  
ŻE DOBRZE ZAPLANOWANA 
WIELKANOC TO IDEALNA 
OKAZJA, BY PRZEZ KILKA  
DNI RELAKSU NABRAĆ 
ENERGII NA CAŁĄ WIOSNĘ.





więcej na anywhere.pl

RAMA 
I 

SZTAMA

 55 

więcej na anywhere.pl

people
ludzie

ENGLISH 
TEXT

59



JEDYNY MOMENT, KIEDY MOŻEMY POROZMAWIAĆ, TO ICH PRZERWA POMIĘDZY 
TRENINGAMI. NA SPOTKANIE PRZYCHODZĄ PUNKTUALNIE, UBRANI NA 
SPORTOWO, JACEK NARZEKA, ŻE ZNÓW ZGUBIŁ KLUCZE DO MIESZKANIA. 
ICH WSPÓLNEGO, BO MIMO WYPROWADZKI Z RODZINNEGO DOMU NADAL 
MIESZKAJĄ RAZEM. SĄ DO SIEBIE ŁUDZĄCO PODOBNI, UŚMIECHNIĘCI, 
ROZGADANI. GDY PYTAM O TANIEC, CAŁY CZAS SOBIE PRZERYWAJĄ, JEDEN 
PRZEZ DRUGIEGO CHCE OPOWIEDZIEĆ KOLEJNĄ HISTORIĘ ZWIĄZANĄ Z ICH 
PASJĄ. BO ŁĄCZĄ ICH NIE TYLKO WIĘZY KRWI, ALE I TALENT. MISTRZOWIE 
TAŃCÓW STANDARDOWYCH – BRACIA JACEK I WOJCIECH JESCHKE.

  ALEKSANDRA BUDKA          TOMASZ SAGAN
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Czyim pomysłem był taniec towarzyski i kto od kogo ten 
pomysł ściągnął?
Jacek: To był pomysł mamy. Wystartowaliśmy razem, ale ja przez to, 
że jestem starszy, wcześniej zacząłem jeździć na turnieje. Zaczęliśmy 
tańczyć w przedszkolu. Na początku była to więc zabawa. Po roku tre-
ner zaprosił mnie do klubu – i odechciało mi się tańca chyba przez po-
wagę sytuacji. Na dobrą sprawę to na początku wcale nie chcieliśmy 
tańczyć, woleliśmy grać w piłkę lub w tenisa, jeździliśmy na nartach. 
Skończyliśmy też szkołę muzyczną, więc zajęć było aż nadto.
Wojtek: Wówczas taniec był na ostatnim miejscu. Zamiast dłużej po-
kopać piłkę, musieliśmy uciekać na salę treningową i tańczyć z dziew-
czynami. W tym wieku nie myślisz o tym, żeby tańczyć z partnerką. 
Chodziliśmy na trening z piłką w kieszeni. Dziewczyny stały w kącie, 
a myśmy kopali tę piłkę. (śmiech)
Jacek: W dodatku w tak małej miejscowości jak Cieplice, nasze nowe 
zajęcie nie było mile widziane przez kolegów. Śmiali się, gdy pod-
glądali nas tańczących z dziewczynami. Ale mieliśmy talent – dlatego 
mama trochę zmuszała nas do treningów. Dobrze zrobiła, bo taniec 
pokochaliśmy.

Choć na początku od niechcenia, dzięki tym treningom 
zdobyliście mistrzostwo, a Jacek wygrał nawet „Taniec 
z gwiazdami”.
Jacek: Wszystko to dzięki rodzicom. Taniec towarzyski nie jest tanią 
dyscypliną. Rodzice bardzo w nas inwestowali, a dziś, między innymi 
dzięki programowi, to wszystko może się zwrócić. Nie staliśmy się 
mistrzami dlatego, że pokazaliśmy się w programie telewizyjnym. To 
była szansa na to, aby ktoś nas zauważył. Wygrywając jako debiutant 
w pewnym sensie ugruntowałem swoją pozycję w świecie tanecz-
nym. W kolejnej edycji do ekipy dołączył mój brat i dzięki temu 
widzowie wiedzą, że bracia Jeschke są zawodowymi tancerzami. Ale 
to nie koniec nauki.
Wojtek: Najbardziej kosztowne są stroje oraz lekcje z zagranicznymi 
instruktorami. Cały czas się szkolimy, a to wciąż pochłania ogromne 
sumy. Wygrana w „Tańcu z gwiazdami” nie jest jednak w stanie po-
kryć wszystkiego, co należy włożyć w treningi i doskonalenie techniki.

Jak to możliwe, że obaj upodobaliście sobie standard, a mało 
tego – waszym ulubionym tańcem jest fokstrot?
Jacek: Wojtek, twoim ulubionym tańcem jest fokstrot?

Wojtek: Tak…
Jacek: Jakoś nigdy w życiu tego nie słyszałem. 
Wojtek: Bo nie pytałeś. (śmiech) 
Jacek: Każdy taniec ma inny klimat – fokstrot jest akurat bardzo 
rytmiczny. Jest w nim trochę jazzu, gdzieś w tle gra saksofon. Nawet 
teraz, gdy o tym mówię, mam ciarki. Lubimy więc taniec nie tylko za 
jego kroki, ale i za muzykę.

Czy to oznacza, że nie potraficie tańczyć „łaciny”, czyli tańców 
latynoamerykańskich?
Wojtek: Oczywiście, że nie. Że nie oznacza. (śmiech) Muszę pochwa-
lić mojego brata – jako dziecko wygrał jeden z najbardziej prestiżo-
wych turniejów na świecie – German Open Championships – wyprze-
dzając najlepsze rosyjskie pary właśnie w „łacinie”.
Jacek: Ten standard wyszedł po latach. Nasze warunki fizyczne 
sprawiły, że lepiej do niego pasowaliśmy – jesteśmy wysocy i szczupli, 
a to typowa fizjonomia tancerza tańców standardowych i połowa suk-
cesu. U wysokiego tancerza wszelkie linie oczywiście lepiej wyglądają.

Tym, co wyróżnia zawodowych tancerzy, jest specyficzna 
maniera. Czasem wręcz przesadzona i bardzo ekspansywna.
Jacek: Nawet gdy graliśmy w piłkę, zawsze byliśmy wyprostowani, 
wyróżnialiśmy się na tle nietańczących kolegów. Ta maniera to 
lata spędzone na sali pod okiem profesjonalistów zwracających 
uwagę na poprawność każdego gestu. Mięśnie zapamiętują pewną 
postawę. Dziś nie umiem się zgarbić. Tym bardziej, że przebywam 
z osobami, które też taką manierę posiadają. Na prestiżowym 
turnieju w Blackpool w Anglii nawet goście na widowni wyglądają 
tak, jakby przyszli na bal – wyprężeni, w pięknych balowych od-
świętnych strojach. Więc my, tancerze, musimy wyglądać jeszcze 
lepiej. Bardzo się pilnujemy i trochę puszymy. Nawet mistrz sprzed 
dwudziestu lat wciąż ma hiperpoprawną sylwetkę. Blackpool Dan-
ce Festival to bardzo prestiżowa impreza w świecie tańca – Wojtek 
wygrał turniej raz, ja dwa razy. Zapisaliśmy się w jego historii, 
mówią tam o nas „bracia Kliczko tańca”.

Przekonajcie mnie, że taniec towarzyski to nie tylko cekiny.
Jacek: Totalnie nie. Cekiny to tylko mała część świata tańca towarzy-
skiego. To tak naprawdę bilet do wyższej klasy mistrzowskiej. Dzieci 
nie mogą ich mieć w strojach, takie ozdoby są zarezerwowane tylko 
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TA MANIERA TO LATA SPĘDZONE NA SALI POD 
OKIEM PROFESJONALISTÓW ZWRACAJĄCYCH 
UWAGĘ NA POPRAWNOŚĆ KAŻDEGO GESTU. 
MIĘŚNIE ZAPAMIĘTUJĄ PEWNĄ POSTAWĘ.
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dla kolejnej klasy. Więc gdy już ją zdobywasz – bardzo chcesz mieć 
także cekiny, które wskazują na twój wyższy poziom. 
Wojtek: Topowe pary już z tych cekinów rezygnują, swoją klasę 
udowadniają tańcem, a nie sukienką partnerki.
Jacek: Ja na przykład nienawidzę tańczyć we fraku, wolę więc tańczyć 
show, w którym nie obowiązuje już surowy dress code. Wtedy zakła-
dam koszulę, kamizelkę, którą mogę rozpiąć. Nawet nie wiesz, jak 
niewygodny jest frak i jak w nim gorąco. (śmiech)

Jak wygląda droga do zawodowstwa i w którym momencie to 
zawodowstwo się zaczyna?
Wojtek: To indywidualna decyzja. Istnieje kategoria „amatorzy”, 
w której jesteśmy my, choć tak naprawdę amatorami już dawno 
być przestaliśmy. Dziś jest tak, że można tańczyć w kategorii 

„amatorzy” lub „zawodowcy”. Klasa mistrzowska to klasa S, my tań-
czymy właśnie w tej klasie, chociaż nie przeszliśmy jeszcze na za-
wodowstwo. Jeśli chodzi o klasy, osiągnęliśmy już wszystko. Teraz 
walczymy o tytuły, miejsce w rankingach i wygrane w turniejach. 
Stricte sportowy taniec uprawia się właśnie w kategorii amator-
skiej. Zawodowcy skupiają się już nie na turniejach, a na pokazach. 
Są też pary amatorskie, które przechodzą na zawodowstwo, bo 
osiągają szczyt swoich możliwości w turniejach.

Opowiedzcie o podróżach, które dał wam taniec.
Wojtek: Podróży było mnóstwo. Jacek był w między innymi Singapurze, 
ja w Korei, chociaż to nie będzie zaskakujące, jeśli powiem, że niewiele 
w tych krajach widzieliśmy. Podróże tancerza to podróże zawodowe.
Jacek: Gdy wyjeżdża się za granicę na turniej, jest to zwykle podróż 
jednodniowa, która wymaga skupienia tylko na konkursie. Nie ma 
więc czasu na zwiedzanie. Sporo czasu spędziliśmy w Moskwie, bo 
zarówno ja, jak i Wojtek, mieliśmy stamtąd swoje taneczne partnerki. 
To był czas, kiedy częściej byłem tam, niż w Polsce. Automatycznie 
nauczyłem się rosyjskiego – nasz obecny trener pochodzi z Ukrainy, 
więc z nim też rozmawiamy po rosyjsku.

Czy tancerze uczą się języków na zaś?
Wojtek: Na zaś nie, ale przy okazji, dzięki lekcjom z zagranicznymi 
trenerami. Dlatego od początku wymagany jest perfekcyjny angielski.

Co jest najgorsze w tańcu towarzyskim?
Jacek: Popatrzysz na mnie i pomyślisz: on jeździ co tydzień do innego 
kraju, zwiedza, poznaje ludzi, wygrywa turnieje. A jak jest? Na pewno 
nie kolorowo, wyjazdy to nie są dla nas wakacje. W przeciągu jednego 
tygodnia jestem w stanie być w czterech krajach, ale jedyne, co 
widzę, to bramki na lotnisku i sale treningowe.
Wojtek: Problemem może być to, że tańczy się w parze. A dwie osoby 
to dwa różne charaktery. Nie ma się wpływu na swoją karierę. Zawsze 
jest ta druga osoba, z którą trzeba pójść na kompromis. Wiesz, że jako 
dziecko nienawidziłem swoich partnerek? Na szczęście mamy mądrych 
rodziców, którzy zawsze potrafili nam wytłumaczyć pewne sprawy.

Tomek Barański powiedział, że najgorszy komplement dla 
tancerza to: „Ładnie wyglądałeś”.
Wojtek: To uniwersalny komentarz, oznaczający, że w tańcu nie było 
nic wyjątkowego, wyróżniającego cię. A nam zależy na czymś więcej. 
Bo taniec towarzyski to nie tylko sport, ale też sztuka. A w tej chodzi 
o to, by wywołać emocje.

A czy traktujecie taniec również jak biznes?
Wojtek: Musimy. Pomoc od rodziców kiedyś się skończy, tak jak i pro-
gram telewizyjny. Jesteśmy więc zmuszeni do tego, by myśleć o tańcu 
pod kątem biznesowym.

Co będzie, gdy pewnego dnia przygoda z tańcem się skończy?
Jacek: To po pierwsze będzie nasza decyzja. Dziś bierzemy lekcje 
u mistrzów nawet po sześćdziesiątce. Tak więc jeżeli będziemy chcieli, 
możemy być na sali do końca życia. 
Wojtek: Przygoda z tańcem może nigdy się nie kończyć. Można 
udzielać lekcji, być ekspertem. I może tak właśnie z nami będzie? 

  ENGLISH  

FRIENDS WITH DANCE
The only time we can talk is their break between 
trainings. They come to the meeting on time, in 
sportswear, Jacek complains that he has lost keys 
to his flat again. Or rather their flat, because even 
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TO UNIWERSALNY KOMENTARZ, OZNACZAJĄCY, 
ŻE W TAŃCU NIE BYŁO NIC WYJĄTKOWEGO, 
WYRÓŻNIAJĄCEGO CIĘ. A NAM ZALEŻY NA CZYMŚ WIĘCEJ. 
BO TANIEC TOWARZYSKI TO NIE TYLKO SPORT, ALE TEŻ 
SZTUKA. A W TEJ CHODZI O TO, BY WYWOŁAĆ EMOCJE.
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though they moved out of their family house, they 
still live together. They look deceptively similar, 
both grinning and talkative. When I ask about 
dance, they keep on interrupting each other, as 
they both want to tell stories connected to their 
passion. Because it’s not only blood that connects 
them, but also talent. Champions in standard 
dances – brothers Jacek and Wojciech Jeschke.

Whose was the idea to take up ballroom dance and who 
copied whom?
Jacek: It was our mom’s idea. We started at the same time, but 
because I’m older, I started to go to tournaments sooner. We began 
to dance when we were in kindergarten. So at the beginning it was 
just for fun. After a year, the coach invited me to join the club – and 
I lost my will to dance, perhaps because of the seriousness. In fact, 

Jacek i Wojciech Jeschke

Zawodowi tancerze tańca towarzyskiego. Jacek 
(ur. w 1991 r.) ma na koncie tytuł Mistrza Europy 
i Vice Mistrza Świata w kategorii młodzieżowej, 
sześciokrotne mistrzostwo Polski, dwukrotne 
zwycięstwo w prestiżowym Blackpool Dance 
Festival w kategorii „Under 21” i „Rising Stars” 
oraz wygraną w V edycji „Tańca z gwiazdami” 
w telewizji Polsat. Wojciech (ur. w 1992 r.) 
jest dwukrotnym Mistrzem Polski, wygrał 
również turniej w Blackpool w kategorii 
„Under 21”. Pochodzą z Jeleniej Góry, mieszkają 
w Warszawie, gdzie trenują oraz studiują 
zarządzanie na Politechnice Warszawskiej.
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in the beginning, we weren’t so eager to dance at all, we preferred 
to play football or tennis, we skied. We also graduated from musical 
school, so we had plenty of things on our plate.
Wojtek: Back then, dance was at the very end of our list. Instead of 
playing football for a while longer, we had to go to the practice hall 
and dance with girls. At that age, you don’t think about dancing with 
a partner. We would go to training with a ball in our pockets. The girls 
stood in the corner, and we played with this ball. (laughs)
Jacek: What is more, in such a small town as Cieplice, our new 
occupation wasn’t exactly well received by our peers. They laughed 
when they peeped at us dancing with girls. But we had talent, so our 
mom somewhat forced us to train. And she was right, because we’ve 
grown to love dance.

Although casually at first, thanks to those trainings you won 
championship, and Jacek even won the Polish edition of 

“Dancing with the Stars.”
Jacek: It’s all thanks to our parents. Ballroom dance isn’t a cheap 
discipline. Our parents invested a lot of money in us, and today, thanks 
to such things as e.g. the program, it can be repaid. We didn’t become 
champions because we showed up in a TV program. It was a chance for 
us to be noticed. Winning as a debutant, I somehow strengthened my 
position in the dancing world. In the next edition, my brother joined the 
crew, and thanks to that viewers know that the Jeschke brothers are 
professional dancers. But it’s not the end of our education.
Wojtek: The most expensive are clothes and lessons with instructors 
from abroad. We train all the time, and it consumes great amounts of 
money. The prize from “Dancing with the Stars” cannot possibly cover all 
the expenses that need to be paid for trainings and perfecting technique.

How is it possible that you both like standard dances, and on 
top of that – that your favourite dance is foxtrot?
Jacek: Wojtek, foxtrot is your favourite?
Wojtek: Yes…
Jacek: That’s a new one to me.
Wojtek: Because you didn’t ask. (laughs)
Jacek: Each dance has a different climate – foxtrot is very rhythmical. 
It contains a little bit of jazz, there’s a saxophone playing in the back-
ground. Even now, just talking about it gives me the shivers. We like 
dances not only for their steps, but also for the music.

Does it mean that you can’t dance Latin dances?
Wojtek: Of course not. That is, of course it doesn’t mean that. 
(laughs) I have to praise my brother – when he was a child, he won 
one of the most prestigious tournaments in the world – the German 
Open Championships – and defeated the best Russian couples precise-
ly in the category of Latin dances.
Jacek: Our focus on standard dances has developed with time. Our 
physical features made us better suited for them – we are tall and thin, 
and that’s the typical cast of features for dancers of standard dances 
and half the battle. When a dancer is tall, obviously all lines look better.

The thing that distinguishes professional dancers is 
a characteristic manner. Sometimes it’s exaggerated and very 
expansive.
Jacek: Even when we played football, we always were ramrod 
straight, we stood out amongst our non-dancing friends. This manner 
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is the result of years spent in the practice hall under the eye of 
professionals paying attention to the correctness of every gesture. 
Muscles begin to remember certain postures. Today I just can’t slouch. 
Especially that I associate with people who have this manner. At 
a prestigious tournament in Blackpool, England, even members of the 
audience look as if they came to a ball – straight, in beautiful festive 
clothes. So we, as dancers, have to look even better. We are very 
self-conscious and somewhat “puff” ourselves. Even champions from 
twenty years ago still have a hypercorrect posture. The Blackpool 
Dance Festival is a very prestigious event in the world of dancing – 
Wojtek won it once, I won it twice. We have written our names in its 
history, we are known there as “the Klitschko brothers of dance.” 

Convince me that ballroom dance is not only sequins.
Jacek: By no means is it only sequins. Sequins are only a small part 
of the world of dance. In fact, they constitute a ticket to a higher 
championship league. Children are not allowed to have sequins in 
their clothes, such ornaments are reserved only for the next class. So 
when you achieve it, you want to have those sequins, because they 
are the sign of your higher level.
Wojtek: Top couples start to resign from those sequins, they prove 
their class with dance rather than their partner’s dress.
Jacek: I, for example, hate dancing in a tailcoat, so I prefer to dance 
a show in which there is no strict dress code. Then I put on a shirt, 
a vest that I can unbutton. You can’t even imagine how uncomfortable 
a tailcoat is, and how hot you get in it! (laughs)

How does the road to professionalism look like and when does 
this professionalism begin?
Wojtek: It’s an individual decision. There is a category of “amateurs,” 
in which we are, although in fact we stopped being amateurs a long 
time ago. Today you can dance either in the category of “amateurs” 
or “professionals.” The champions’ league is the S class, and we dance 
in this class, even though we haven’t moved to being professionals 
yet. When it comes to classes, we’ve already achieved everything. 
Now we compete for titles, positions in rankings and championship in 
tournaments. Sports dance as such is practiced in the category of am-
ateurs. Professionals focus not on tournaments but on shows. There 
are also amateur couples who move to being professionals, because 
they’ve achieved all they possibly could in tournaments.

Tell me about travels that you’ve made thanks to dancing.
Wojtek: There have been uncountable travels. Jacek has been to Singa-
pore, I have been to Korea, although – no surprise here – we didn’t see 
much of either of the countries. A dancer’s travels are business travels.
Jacek: When you go abroad for a tournament, it’s usually a one-
day trip that requires you to focus solely on this contest. So you 
don’t have time for sightseeing. We spent a lot of time in Moscow, 
because both Wojtek and I had our dancing partners there. It was 
a time when I was more often there than in Poland. I learned Rus-
sian automatically – our present coach comes from the Ukraine, so 
we talk with him in Russian as well.

Do dancers learn languages in advance?
Wojtek: Not in advance, but by the way, thanks to trainings with 
coaches from abroad. That’s why from the very beginning dancers 
have to speak fluent English.





What is the worst thing about ballroom dance?
Jacek: You look at me and think, “well, he travels to a different coun-
try every week, does a lot of sightseeing, meets new people, wins 
tournaments.” And what does the reality look like? It’s not a bed of 
roses, our trips are not holidays. In the course of one week, I some-
times visit four different countries, but the only things I see are gates 
at the airport and practice halls.
Wojtek: What can be a problem is the fact that you dance as a couple. 
And two people mean two different characters. You don’t have an in-
fluence on your career. There is always this other person with whom 
you need to reach a compromise. Do you know that when I was 
a child I used to hate my partners? Fortunately, we have wise parents 
who always managed to explain certain things to us.

Tomek Barański said that the worst compliment for a dancer is 
“you looked good.”

Wojtek: It’s a universal comment which means that there was noth-
ing extraordinary about your dance, nothing that would distinguish 
you. And we care for something else. Because ballroom dance is not 
only sport, but also an art. And art means stirring emotions.

Do you treat dancing also as a business?
Wojtek: We have to. We can’t count on our parent’s support forever, 
and the TV program will end one day as well. So we are forced to 
think about dance from the business angle as well.

And if some day your adventure with dancing ends?
Jacek: First of all, it will be our decision. Today we receive training 
also from champions who are in their sixties. So if we want, we can 
be in the dance hall for the rest of our lives.
Wojtek: Our adventure with dancing may never end. You can teach, 
be an expert. And perhaps that’s what our future will look like. 
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STAŁY DODATEK MAZOWIECKIEGO 
PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA-MODLIN 
/ REGULAR SECTION OF  
WARSAW-MODLIN MAZOVIA AIRPORT 
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sezonie zimowym 2017/2018 wraz 
z  Ryanairem pasażerowie będą 
mogli udać się z  Modlina do nie-

mieckich Memmingen (trzy razy tygodnio-
wo) i  Baden-Baden, hiszpańskiej Sewilli, 
włoskiej Wenecji i Ejlatu w Izraelu (dwa razy 
tygodniowo).

– Cieszymy się bardzo, mogąc ogłosić naj-
większy w historii rozkład lotów z Warszawy. 
Wprowadzimy aż pięć nowych kierunków 
z Warszawy/Modlin – powiedział Michael O’Le-
ary, Prezes Zarządu Ryanaira. – Ogółem ruch 
lotniczy naszych linii podwarszawskiego lotni-
ska wzrośnie o 16% – obsłużymy 2,9 mln klien-
tów rocznie. Przyczynimy się do utworzenia 
2,1 tys. miejsc pracy na lotnisku w  Modlinie, 
co potwierdza nasze zaangażowanie w dalszy 
rozwój turystyki w Polsce – dodał O’Leary.

Wciąż trwają prace nad rozbudową letniej 
siatki połączeń z  Lotniska Warszawa Modlin. 
Już wiadomo, że w  nadchodzącym sezonie 

in Germany (three times a week), as well as 
Baden-Baden in Germany, Seville in Spain, Ven-
ice in Italy and Eilat in Israel (two times a week).

“We are very happy to announce the largest 
timetable from Warsaw in the history. We’re 
going to launch as many as five new directions 
from Warsaw-Modlin Airport,” said Michael 
O’Leary, the President of Ryanair.  “All in all, the 
flight traffic of our airline at the airport near 
Warsaw will grow by 16%. In the course of one 
year, we’ll service 2,9 million customers. We’ll 
contribute to the creation of 2100 workplaces 
at the airport in Modlin, which is a proof of our 
commitment in further development of tourism 
in Poland,” he added.

The works on developing the summer 
network of connections from Warsaw-Modlin 
Airport are still in progress. It’s already known 
that in the oncoming season you’ll be able to 
fly with Ryanair to Cagliari in Sardinia, Naples in 
Italy and Faro in Portugal. All new connections 
will take place twice a week.

The map of connections from the airport 
near Warsaw that are serviced by Ryanair 
includes nearly fifty destinations, among 
which are the largest business and touristic 
centres in Europe. 

PIĘĆ NOWYCH 
POŁĄCZEŃ Z MODLINA!

W

RYANAIR, NAJWIĘKSZY EUROPEJSKI PRZEWOŹNIK LOTNICZY,  
OGŁOSIŁ NAJWIĘKSZY W HISTORII NOWY ROZKŁAD LOTÓW 
Z PODWARSZAWSKIEGO LOTNISKA.

    PORT LOTNICZY WARSZAWA/MODLIN    

wraz z  Ryanairem będzie można polecieć 
do  Caligari na Sardynii, Neapolu oraz portu-
galskiego Faro. Wszystkie z nowych połączeń 
będą odbywały się dwa razy tygodniowo.

Mapa kierunków wykonywanych z  podwar-
szawskiego portu lotniczego, a  obsługiwanych 
przez Ryanaira sięga już niemal pięćdziesięciu 
destynacji, wśród których znajdują się najwięk-
sze ośrodki biznesowe i turystyczne w Europie. 

  ENGLISH  

FIVE NEW CONNECTIONS 
FROM MODLIN!
Ryanair, the biggest European air 
carrier, has just announced the 
largest flight timetable from the 
airport near Warsaw in the history.

In the winter season 2017/2018, passengers 
will be able to fly with Ryanair to Memmingen 
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Air side – strefa zastrzeżona zarówno w terminalu, jak i poza nim. To 
obszar, na którym znajdują się już tylko pasażerowie odlatujący z lotniska. 
W tym miejscu można czekać na swój lot, zrobić zakupy czy posilić się.

Bagaż podręczny (kabinowy) – bagaż, który pasażer zabiera ze sobą 
na pokład samolotu. Szczegółowe zasady przewozu takiego bagażu 
są określane w regulaminie danego przewoźnika lotniczego, dlatego 
przed każdym wylotem należy sprawdzić obowiązujące kryteria. Re-
gulaminy określają między innymi wymiary i wagę bagażu oraz listę 
przedmiotów, których nie można wnosić na pokład samolotu. Bagaż 
podręczny poddawany jest standardowej kontroli bezpieczeństwa, 
a przedmioty niedozwolone będą z niego usuwane.

Bagaż rejestrowany – bagaż przewożony w luku bagażowym samo-
lotu, nadawany za odpowiednią opłatą (określoną przez przewoźnika) 
na stanowisku check-in w terminalu pasażerskim. Stamtąd zareje-
strowany bagaż trafia do sortowni i do luku bagażowego samolotu. 
Należy pamiętać, że pasażer przez cały lot nie ma do niego dostępu, 
więc należy wcześniej wyjąć z niego najpotrzebniejsze (ale dozwolo-
ne do przewozu w kabinie!) przedmioty.

Boarding card – karta pokładowa, czyli przepustka do wejścia na 
pokład samolotu. Znajdują się na niej takie informacje, jak imię 
i nazwisko pasażera, nazwa portu docelowego oraz godzinę, o której 
podróżny powinien stawić się przed odpowiednim gate’m, aby zdążyć 
na odprawę i wylot. U większości przewoźników na bilecie widnieje 
także numer miejsca przypisany danemu pasażerowi.

Boarding time – czas, w którym pasażerowie mogą wsiadać do 
samolotu. Od tej godziny rozpoczyna się wpuszczanie pasażerów na 
pokład samolotu.
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Business lounge – specjalna, luksusowa poczekalnia dla pasażerów, 
którzy wykupią taką dodatkową usługę. Daje możliwość odpoczynku 
przed lotem w przyjemnym wnętrzu i w miłej atmosferze z dostępem 
do barku i przekąsek. 

Check-in – punkt odprawy biletowo-bagażowej, gdzie przed lotem 
odbiera się kartę pokładową oraz nadaje się bagaż rejestrowany. 
Zawsze rozpoczyna się i kończy w czasie ściśle wyznaczonym przez 
przewoźnika.

Check-in online – w celu oszczędności czasu niektórzy przewoźnicy 
umożliwiają pasażerom samodzielne wykonanie odprawy za pomocą 
internetu. Podróżni z wydrukowaną kartą pokładową udają się wów-
czas bezpośrednio do stanowiska kontroli bezpieczeństwa, natomiast 
przy stanowisku check-in stawiają się tylko ci, którzy chcą nadać 
bagaż rejestrowany.

Czartery – specjalne rejsy wykonywane przez linie lotnicze na 
zlecenie biur podróży, najczęściej na trasach do kurortów wakacyjnych. 
Miejsca w samolotach przewoźników czarterowych sprzedawane są 
zazwyczaj wraz z pełnym pakietem, tj. zakwaterowaniem, wyżywie-
niem, transferem itp.

Flight delayed  – określenie oznaczające opóźnienie samolotu. 

Flight cancelled – określenie oznaczające odwołanie lotu.

Gate – ostatni punkt w terminalu, miejsce oczekiwania na wylot. 
Gate’y znajdują się na hali odlotów i są ponumerowanymi bramkami 
prowadzącymi do konkretnego samolotu.

Gate bag – bagaż podręczny przekraczający limity wagi lub wymia-
rów obowiązujące u przewoźnika, oddawany bezpośrednio przy wej-
ściu do samolotu za wysoką opłatą. Trafia on do bagażnika samolotu.

Hala odlotów – miejsce w terminalu, w którym pasażerowie czekają 
na komunikat o rozpoczęciu boardingu i wejściu na pokład samolotu. 
Można tu skorzystać z oferty sklepów, restauracji czy kawiarni.

Hala odbioru bagażu – miejsce, do którego pasażerowie udają się 
tuż po przylocie i odbierają bagaże rejestrowane.

Hala przylotów – ogólnodostępna część terminalu, w której pasaże-
rowie spotykają się z osobami witającymi ich na lotnisku.

Infant – dziecko w wieku do dwóch lat, nie posiadające prawa do 
własnego miejsca w samolocie (podróżujące na kolanach rodziców) 
ani prawa do bagażu.

Kontrola bezpieczeństwa – procedury stosowane w celu zapew-
nienia bezpieczeństwa wszystkim osobom wchodzącym do strefy 

ALFABET LOTNISKOWY  
– WIEDZ, O CZYM DO CIEBIE MÓWIĄ

ZANIM WYLECISZ, SPRAWDŹ PRZYDATNĄ 
PASAŻEROWI TERMINOLOGIĘ LOTNICZĄ.

    PORT LOTNICZY WARSZAWA/MODLIN    



więcej na anywhere.pl

 77 
what’s new?

nowości na lotnisku



 78 
what’s new?

nowości na lotnisku

więcej na anywhere.pl

zastrzeżonej lotniska i na pokłady samolotów. Kontroli manualnej 
oraz za pomocą bramek magnetycznych poddawani są pasażerowie 
i ich bagaże.

Kontrola dokumentów – sprawdzenie paszportów przez funkcjo-
nariuszy Straży Granicznej. Obowiązuje pasażerów podróżujących do 
państw spoza strefy Schengen.

Land side – strefa ogólnodostępna terminalu. W tym miejscu pasażer 
nadaje swój bagaż, odbiera kartę pokładową, a także pożegna lub 
przywita swoich bliskich. Jest to też cała strefa przed terminalem.

Overbooking – brak miejsc w samolocie dla pasażera, który ma wy-
kupiony bilet na dany lot. Jeśli pojawi się taka sytuacja, linia lotnicza 
ma obowiązek zapewnić takiej osobie miejsce na najbliższy dostępny 
lot do danej destynacji.

UM (Unaccompanied Minor) – dziecko podróżujące pod opieką linii 
lotniczej. Usługa rzadko dostępna u przewoźników niskokosztowych. 

PRM (Passenger with Reduced Mobility) – pasażer niepełnosprawny, 
wymagający specjalnej asysty i pomocy.

Strefa Schengen – obszar, na którym zniesiono kontrole graniczne. 
Pasażer lecący do jednego z państw strefy nie przechodzi kontroli 
paszportowej, a jedynie kontrolę bezpieczeństwa.

Strefa non-Schengen – obszar, na którym obowiązuje kontrola 
graniczna. Pasażer podróżujący w ruchu non-Schengen musi przed 
wylotem przejść przez kontrolę dokumentów przy odpowiednim 
stanowisku. 

Strefa duty-free – strefa wolnocłowa dla pasażerów podróżujących 
do krajów spoza Unii Europejskiej, do której trafisz po kontroli bez-
pieczeństwa. W znajdujących się tam sklepach można niedrogo kupić 
alkohol, kosmetyki, słodycze i inne artykuły znanych marek.

Timetable – tablica z rozkładem lotów. 

  ENGLISH  

ALPHABET AT THE AIRPORT –  
UNDERSTAND WHAT THEY SAY TO YOU
Before you fly, make sure to take a look at the 
airport-related terminology that may come in handy 
for a passenger.

Air side – a restricted area, both at the terminal and outside. It’s an 
area only for passengers who take off from the airport. It’s a place 
where you can wait for your flight, do some shopping or eat.

Arrivals lounge – a generally accessible part of the terminal, where 
passengers meet people welcoming them at the airport. 

Boarding pass – a card necessary to board the plane. It contains such 
information as the name and the surname of a given passenger, the 
name of the airport of destination, and specific time when the pas-

senger should arrive at the right gate to be on time for the check-in 
and the departure. In the case of the majority of airlines, tickets also 
include the seat number assigned to a given passenger. 

Boarding time – period of time during which passengers can 
board the plane. Passengers can board the plane starting from the 
indicated hour.

Business lounge – a special luxury waiting room for passengers who 
have bought this additional service. It enables passengers to have 
some rest before the flight in a pleasant interior and nice atmosphere 
with access to a cocktail cabinet and snacks.

Charter flights – special flights commissioned by travel agencies and 
serviced by airlines, chiefly to summer resorts. Seats in an aircraft of 
a charter carrier are usually sold with the whole package, i.e. with 
accommodation, meals, transfer, etc.

Checked baggage – luggage transported in the hold of an airplane, 
dispatched for additional charge (specified by a given airline) at the 
check-in point in the passengers terminal. From there, the baggage 
is moved to a sorting room and then to the hold of an airplane. You 
need to remember that it remains inaccessible to the passenger 
during the entire flight, so it would be worthwhile to take out all 
objects (but not those that cannot be brought on board in the hand 
luggage) that you may find necessary on board.

Check-in – a point of ticket and luggage check-in, where you collect 
your boarding pass and dispatch your checked baggage before the 
flight. The process always begins and ends at a strictly scheduled 
time specified by a given airline.

Departures lounge – a place at the terminal where passengers wait 
for the announcement that the boarding has begun. There, you can 
use the offer of many shops, restaurants or cafés.

Documents check – the procedure of checking passports by the 
Border Guard. It applies to passengers travelling to countries outside 
of the Schengen Area.

Duty-free zone – an area for passengers travelling to countries out-
side of the European Union, to which passengers go after the security 
check. In the duty-free zone, you can find many shops in which you 
can buy alcohol, beauty products, sweets and other products of popu-
lar brands in attractive prices.

Gate – the last point at the terminal, a place where people wait for 
the departure. Gates are located at the departures lounge. They are 
numbered gates leading to a particular airplane.

Gate bag – hand luggage that exceeds the limits of weight or size 
specified by a given carrier, dispatched for a considerable fee right 
after boarding the plane. It is put into the hold of the plane.

Hand (cabin) luggage – luggage that a passenger brings on board. 
Detailed rules of transportation of such luggage are specified in regu-
lations of a given airline, which is why you should read the carrier’s 
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KOMUNIKACJA  
AUTOBUSOWA

KOMUNIKACJA LOTNISKO  
WARSZAWA/MODLIN - WARSZAWA
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policy before departure. Regulations specify the size and weight of 
the luggage and include the list of items that are not permitted on 
board. Hand luggage is subjected to a standard security check, and all 
prohibited objects will be disposed of.

Infant – a child that is two years old or younger and that is not enti-
tled to his or her own seat (travelling on their parents’ lap) or luggage 
in an aircraft.

Land side – generally accessible area of the terminal. In this place, 
passengers dispatch their luggage, collect their boarding passes and 
say goodbyes to their family and friends. It is also the entire area in 
front of the terminal.

Luggage collection point – a place to which passengers go right 
after the arrival to collect their checked baggage.

Non-Schengen Countries – an area where customs control 
remains in force. A passenger travelling to a non-Schengen country 
has to undergo the documents check at a specified point before 
the departure.

Online check-in – to save time, some carriers allow passengers to 

perform the check-in online. Travellers with printed boarding pass go 
directly to the security checkpoint, whereas the check-in point must 
be visited only by those who want to dispatch checked baggage.

Overbooking – lack of seats in an airplane for a passenger who has 
already bought a ticket for a given flight. If such situation occurs, the 
airline is obliged to provide a seat for this person on the next availa-
ble flight to a given destination.

Passenger with Reduced Mobility (PRM) – a disabled passenger 
requiring special assistance and help.

Security check – procedures followed in order to ensure safety for all 
people boarding planes and entering the restricted area at the airport. 
Passengers and their luggage are subjected to manual control and 
tested by magnetic gates.

Schengen Area – a zone where customs control has been abolished. 
A passenger flying to another country within the zone doesn’t have to 
undergo a passport check but only security check.

Unaccompanied Minor (UM) – a child travelling under the airline’s 
care. This service is rarely available in the offer of low-cost carriers. 



amy dobrą wiadomość – dzięki ModlinBusowi jest to moż-
liwe! Jeżeli po przylocie nie chcemy szukać na lotnisku 
środka transportu do Warszawy, należy jeszcze w domu 

włączyć komputer lub przeglądarkę w telefonie i zalogować się 
na stronę www.modlinbus.pl. Teraz możemy dokonać wyboru 
godziny szybkiego transferu w 45 minut do centrum Warszawy. 
Bilet otrzymujemy na skrzyknę mailową – możemy go wydrukować 
lub zapisać w telefonie, można też jedynie podać numer rezerwacji 
u kierowcy. Ceny biletów zaczynają się już od 9 zł, trzeba jednak 
pamiętać, że im wcześniej zarezerwujemy miejsce, tym niższe 
będą koszta przejazdu. Mając bilet, wystarczy po przylocie skie-
rować swoje kroki przed terminal – tu czeka już ModlinBus, który 
zawiezie nas do centrum Warszawy, pod Pałac Kultury i Nauki.

Nowoczesny autobus to dziś podstawa komfortowych podróży. 
W ModlinBusach możemy korzystać z bezpłatnej sieci Wi-Fi, mamy 
dostęp do gniazdek elektrycznych i USB. Dodatkowo w mamy do 
dyspozycji Multimedialny System Rozrywki Fun&Video, oferujący 
bezpłatny dostęp do filmów, seriali, muzyki oraz Internetu. Dzięki 
tym udogodnieniom zanim naładujemy telefon komórkowy lub 
będziemy w połowie filmu, okazuje się, że już pora wysiadać!

Aktualny rozkład jazdy ModlinBus i OKbus oraz rezerwacja bile-
tów dostępna jest na stronie internetowej www.modlinbus.pl. 
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FROM MODLIN TO THE CENTRE  
OF WARSAW IN 45 MINUTES!
Every traveller values his or her time. After 
a lengthy flight, some have to get from the Warsaw-
Modlin Airport to the capital. And what if this 
tiring travel with many changes could be replaced 
with a quick relaxing drive?

We have good news – it is now possible thanks to ModlinBus! If 
we don’t want to look for a means of transport to Warsaw at the 
airport after the arrival, before our flight we should turn on our 
computer or launch an internet browser on our mobile phone and 
log in to the site www.modlinbus.pl. Then we have to choose the 
time of our quick 45-minute drive to the centre of Warsaw.

The ticket is sent to our e-mail address – we can print it or save it on 
our mobile device; alternatively, we can also tell the driver our reservation 
number. Ticket prices begin from 9 PLN, but you need to remember that 
the earlier we book a seat, the lower the costs of the travel will become. 
Once we have our ticket, after the arrival we need to go to the area in front 
of the terminal – there, ModlinBus is already waiting for us, and it will take 
us to the very centre of Warsaw, near the Palace of Culture and Science.

Nowadays, a modern bus is vital for comfortable travels. In 
ModlinBuses we can use free Wi-Fi, and we have an access to 
electrical outlets and USB. What is more, we can take advantage of 
the Multimedia Entertainment System Fun&Video which offers free 
access to films, TV series, music and the internet. Thanks to those 
facilities, before we even get the chance to charge our mobile 
phone or watch a film to the end, we’ll have to get off the bus!

Current timetable of ModlinBus and OKbus, as well as online 
ticket booking are available at www.modlinbus.pl. 

M

Z MODLINA DO CENTRUM 
WARSZAWY W 45 MINUT!

KAŻDY Z PODRÓŻNIKÓW CENI SOBIE CZAS. 
PO DŁUGIM LOCIE SAMOLOTEM Z LOTNISKA 
WARSZAWA/MODLIN NIEKTÓRZY MUSZĄ JESZCZE 
DOJECHAĆ DO STOLICY. A GDYBY TAK MĘCZĄCĄ 
PODRÓŻ Z PRZESIADKAMI ZASTĄPIĆ JĄ SZYBKIM 
PRZEJAZDEM POŁĄCZONYM Z RELAKSEM?

    PORT LOTNICZY WARSZAWA/MODLIN    
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what’s new?

nowości na lotnisku
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kierunki lotów Ryanair całoroczne
kierunki lotów Ryanair wyłącznie w sezonie letnim
kierunki lotów Ryanair od zimy 2016/2017
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