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GRZEGORZ 
KAPL A

Reżyser, scenarzy-
sta, pisarz, drama-
turg i dziennikarz. 
Autor największych 
polskich hitów 
komediowych w XXI 
w. (m.in. „Ciało”, „Te-
stosteron” i „Lejdis”). 
„Testosteron” - stale 
obecny w teatrach 
w kilkunastu krajach 
- jest również jedną 
z najpopularniej-
szych dziś polskich 
sztuk na świecie. 
W 2015 roku Sara-
monowicz wydał be-
stsellerową powieść 
„Chłopcy”.

   ENGLISH

A director, screenwri-
ter, writer, playwright 
and journalist. The 
author of the biggest 
Polish comedy hits of 
the 21st century (e.g. 
Ciało, Testosteron 
and Lejdis). Present 
in theatres in several 
countries all the time, 
Testosteron is also 
one of today’s most 
popular Polish plays 
in the world. In 2015, 
Saramonowicz pu-
blished his bestseller 
book entitled Chłopcy 
(Boys).

ANDRZE J 
SARAMONOWICZ

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. 
Kiedyś, dzięki 
dwojgu mądrym 
ludziom pojął, że nie 
trzeba pisać tylko 
o polityce. Że można 
pisać o świecie.

   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 (not 
online), tomato soup 
and convertibles. Two 
wise people once hel-
ped him understand 
that you do not have 
to write about politics. 
You can write about 
the world.

NASI AUTORZY

Człowiek pracy, 
gdańszczanin 
z wyboru. Choć 
większość zna go 
jako żeglarza i Mi-
strza Olimpijskiego, 
to ma w rękawie 
jeszcze kilka asów. 
Jest biznesmenem, 
społecznikiem, 
prezesem Fundacji 
Gdańskiej, prowadzi 
szkolenia i wykłady 
motywacyjne. Na 
dodatek gra w golfa 
i w dalszym ciągu 
pływa, pomimo cho-
roby morskiej. Nie 
narzeka na nudę.

   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. He offers 
training courses and 
gives motivational 
lectures. Moreover, he 
plays golf and conti-
nues to swim in spite 
of his seasickness. He 
is never bored.

MATEUSZ  
KUSZNIEREWICZ

JACEK  
GÓRECKI

Dziennikarz i drama-
turg. Rocznik 90-ty. 
Pół życia spędził w te-
atrach, jeszcze więcej 
w salach kinowych. To 
jego domy. Wszystko 
co możliwe przelewa 
na papier. W czasach 
rodzącej się cenzury 
w stołecznym teatrze 
wystawia sztukę z te-
matem coming outu... 
w dodatku kobiety, 
Matki Polki i wcale 
się tego nie boi. Nie 
boi się też zadawać 
pytań, sięgać po kino 
Larsa Von Triera 
i zestawiać na swojej 
playliście berlińskie 
techno z poezją 
śpiewaną.

   ENGLISH

A journalist and 
dramatist. Born in 
1990. He spent half of 
his life in theatres and 
even more in cinema 
auditoria. They are his 
houses. He commits 
everything he can to 
paper. In the times of 
growing censorship, 
he stages a perfor-
mance in a theatre in 
Warsaw that is focu-
sed on a coming-out... 
of a woman, a typical 
Polish Mother, and he 
is not afraid to do so. 
He is also not afraid 
to ask questions, 
reach out for films by 
Lars von Trier and ju-
xtapose Berlin techno 
with sung poetry on 
his playlist.

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

   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 but avoids 
people who never 
stop talking. She is 
addicted to news and 
books. She does not 
like wasting time and 
is disgusted by gossip.

KATARZYNA
ZDANOWICZ

Obserwuje, a potem 
opisuje i komentuje. 
Głównie sport, ale 
ma w swoim dorobku 
dwie powieści. O ży-
ciu opowiadali mu też 
Mariusz Czerkawski 
i Robert Lewan-
dowski, co spisał na 
kartach książek. Na 
co dzień dziennikarz 
NC+, ale też prezenter 
wiadomości w TVN 
i TVN24. Zbzikowany 
na punkcie sportu, 
oszalały na punkcie 
muzyki. Wielbiciel 
twórczości z duszą. 
Tu: autor felietonów 
i wywiadów.

   ENGLISH

He observes and 
then describes and 
makes comments. 
Mainly about sport, 
but he has two novels 
to his credit too. He 
listened to Mariusz 
Czerkawski and 
Robert Lewandowski 
tell him about their 
lives, which he de-
scribed in his books. 
On a regular basis, 
he is a journalist at 
NC+ and newscaster 
at TVN and TVN24. 
A sports freak crazy 
about music. A lover 
of art with a soul. 
Here: a columnist and 
interviewer.
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Pisarz, scenarzysta, 
grotołaz, felietoni-
sta, fan piłki nożnej. 
Laureat Nagrody 
Literackiej Nike. 
Człowiek o wielu pa-
sjach. Z nami będzie 
dzielił się tą filmową, 
co miesiąc polecając 
jeden obraz wart 
obejrzenia.

   ENGLISH

A writer, screenwri-
ter, caver, columnist 
and soccer fan. 
A winner of the Nike 
Literary Award. 
A man of many pas-
sions. He will share 
one of them with us 
recommending one 
picture worth seeing 
every month.

WOJCIECH 
KUCZOK

Jego konikiem jest 
kuchnia japońska, 
którą ubóstwia 
i wznosi na piede-
stały. Nie z jednego 
pieca jadał chleb, 
podróżując u boku 
Roberta Makło-
wicza, zaglądając 
w zakamarki miejsc 
zakazanych dla 
zwykłego śmier-
telnika. Kulinarny 
obieżyświat i poszu-
kiwacz intensyw-
nych smaków. 
Współzałożyciel 
Akademii Kulinarnej 
Fumenti w Gdańsku

   ENGLISH

He adores Japanese 
cuisine, his hobby 
horse, and puts it on 
a pedestal. Travelling 
together with Robert 
Makłowicz, a famous 
Polish culinary critic, 
he has learned which 
side the bread is 
buttered looking into 
corners of places 
inaccessible to an 
ordinary man in the 
street. He is a cu-
linary globetrotter, 
a taste hunter and 
the co-founder of the 
Fumenti Culinary 
Academy in Gdansk.

Aktorka, dramaturg, 
reżyserka. Ukoń-
czyła krakowską 
PWST, została zaan-
gażowana do Teatru 
Starego w Krakowie, 
później dołączyła 
do zespołu TR War-
szawa. Pracowała 
z Lupą, Jarzyną, 
Borczuchem, Klatą, 
Korczakowską. Wy-
reżyserowała swój 
tekst „Uwodziciel” 
w Teatrze Nowym 
K. Warlikowskiego. 
Publikuje swoje 
teksty w „Zwykłym 
Życiu” i „K Mag-u”. 
Na premierę czeka 
jej debiut kinowy 
„W spirali” w reż. K. 
Aksinowicza.

   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. She 
cooperated with Lupa, 
Jarzyna, Borczuch, 
Klata and Korczakow-
ska and directed her 
own play Uwodziciel in 
K. Warlikowski’s Nowy 
Teatr. She publishes 
her texts in Zwykłe 
Życie and K-Mag.  
Her cinema debut 
W spirali directed  
by K. Aksinowicz awa-
its its opening night.

KATARZYNA 
WARNKE

Fotografka, artyst-
ka, pasjonat, osoba 
zafascynowana 
ludźmi, twarzami, 
pozami, życiem ale 
zawsze z człowie-
kiem na pierwszym 
planie. Po ukoń-
czeniu trzydziestki 
pokazała, że swoje 
życie można zmie-
nić w dowolnym 
momencie, Skoń-
czyła Warszawską 
Szkołę Filmową 
i od kilku lat oddaje 
się wyłącznie 
fotografowaniu. 

   ENGLISH

A photographer and 
artist fascinated with 
people, faces, poses 
and life – always with 
man in the foregro-
und. In her thirties, 
she proved that one 
can change their lives 
at any moment. She 
finished the Warsaw 
Film School and for 
several years has 
been devoted solely  
to photography. 

MONIKA
SZAŁEK

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

   ENGLISH

She has a weakness 
for cars instilled in 
her head, because she 
does not have a heart 
but a turbocharger 
instead. Her dad was 
stubbornly feeding 
her with priceless 
knowledge and 
seating her behind 
the steering wheel 
even before she mo-
unted a bike. Today 
everything with four 
wheels attracts her, 
and she feels strong 
affection for each car. 
The author of a blog 
entitled Panie wiozą 
Panów: www.panie-
wiozapanow.pl

ANNA 
NAZAROWICZ

Redaktor naczel-
ny. Pisze głównie 
o muzyce i turystyce, 
o tym pierwszym 
również na blogu 
140db.pl. Kiedyś zo-
stanie gwiazdą roc-
ka, ale póki co śpie-
wa w chórze. Poza 
tym fan komiksów 
i kolekcjoner płyt. 
Z wykształcenia 
kulturoznawca, ale 
niech to zostanie 
między nami.

   ENGLISH

The chief editor. He 
writes mainly about 
music and tourism, 
also on the blog 
140db.pl in the case 
of the former. One 
day he will become 
a rock star, but for the 
time being he sings 
in a choir. A cartoon 
fan and collector of 
records. A culture 
expert by education, 
but this is between 
you and me.

JAKUB
MILSZEWSKI

KAMIL
SADKOWSKI

  LOTNISKOWA PLATFORMA MEDIALNA     
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Myśl, komunikacja i słowo są w teatrze najważniejsze. 
A może w życiu? Dorota Kolak.

EDY TA BARTKIEWICZ

JACEK GÓRECKI
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większej ilości pracy. Mam jednak nadzie-
ję, że teatr cały czas ma status elitarny, 
że trafiają do niego ludzie, którzy łakną 
porozumiewania się z drugim człowie-
kiem poprzez słowo, a nie tylko komuni-
kat obrazkowy. Ja zawsze moją publicz-
ność przytulam mocno do piersi, bo to 
wcale nie jest taka wielka grupa, jakby 
się mogło wydawać. To nie jest połowa 
społeczeństwa, która na przykład chodzi 
do kina czy ogląda seriale w telewizji.

TE ZNANE T WARZE NA WIDOWNI 
Z APEWNE SIĘ JUŻ ROZPOZNA JE.

To jest taka mała „rodzina”, która cyklicz-
nie pojawia się na naszych spektaklach.

AKTORST WO STUDIOWAŁ A PANI 
W KR AKOWSKIE J SZKOLE TEATR ALNE J, 
WÓWCZ A S JE J REKTOREM BYŁ 
W YBITNY REŻ YSER TEATR ALNY JERZ Y 
KR A SOWSKI. W YDAWAŁOBY SIĘ, ŻE PO 
TAKIM PRZ YGOTOWANIU WIE SIĘ JUŻ 
WSZ YSTKO, A JEDNAK TO, CO DZIE JE 
SIĘ POZ A TEATREM MA ZNACZENIE 
I POWODUJE, ŻE AKTOR UCZ Y SIĘ C AŁE 
Ż YCIE, JAK GR AĆ.

Oczywiście bardzo duże znaczenie dla 
mnie miało to, jaki miałam start i przy-
gotowanie do tego zawodu, ale uczę się 
ciągle zarówno nowej publiczności, jak 
i wspomnianych wcześniej nowych środków 
wyrazu. Na pewno gdzieś można znaleźć 
archiwalne nagrania ze spektaklami 
z Teatru Telewizji sprzed dwudziestu lat. 
Porównując mnie wtedy i dziś znajdzie się 
wiele różnic. Ktoś może zarzucić, że tamte 

WR A ŻLIWOŚĆ WIDZÓW W TEATRZE SIĘ DZISIA J STĘPIŁ A?

To zależy na co człowiek trafia, zarówno w teatrze, jak i w innych 
dziedzinach sztuki. Ale powiem coś z własnego podwórka. W Te-
atrze Polonia gramy „Seks dla opornych”, wydawałoby się farsę 
w czystej postaci, której zadaniem jest rozbawianie widza. A chyba 
udaje się nam z Mirkiem Baką grać to tak, żeby widz uruchomił 
myślenie i nie tylko dobrze się bawił, ale też zrobił pauzę, kiedy 
ona jest potrzebna, kiedy następuje moment zastanowienia się nad 
tym, co mówimy. Nie zrzucałabym też winy jedynie na widownię. 
Czasem niestety twórcy sami gdzieś się gubią, a potem wymagają 
od odbiorców wejścia w ich niezrozumiały świat.

OD PONAD TRZ YDZIESTU L AT JEST PANI Z WIĄ Z ANA 
Z GDAŃSKIM TEATREM W YBRZEŻE. DO TEGO DOCHODZ Ą 
GOŚCINNE W YSTĘPY W INNYCH TEATR ACH. JAK ZMIENIŁ A 
SIĘ PUBLICZNOŚĆ NA PRZESTRZENI T YCH L AT? L AT, KTÓRE 
ZMIENIA JĄ RZECZ Y WISTOŚĆ W Z AWROTNYM TEMPIE.

Za każdym razem w pracy musi upłynąć czas zanim zrozumiem, 
jakich mam użyć dzisiaj środków, żeby do widza dotrzeć. To jest 
bardzo trudny proces. Raz się udaje, a za drugim razem nie. Ale 
dzisiaj jest to na pewno trudniejsze, właśnie przez znak czasów, 
w których żyjemy. Ilość i siła bodźców nagromadzonych w me-
diach, powoduje, że aktorzy w teatrze też zaczynają sięgać po 
mocniejsze środki wyrazu. 

NOWE MEDIA ZMUSZ A JĄ WA S TROCHĘ DO PROWOK AC JI, 
ŻEBY TEATR PRZ YPADKIEM NIE WPADŁ W JAKIŚ 
ARCHAICZNY Z AK ĄTEK.

Teatr mimo wszystko cały czas opiera się na komunikacji wer-
balnej, a żyjemy w czasach kultury obrazkowej. W związku z tym 

„słowo” czasem widzowi umyka, a to wymaga od nas, aktorów, 

MIEĆ
marzenia
UCZĘ SIĘ
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To normalne, ja cały czas ewoluuję. Zawsze 
kiedy pojawiają się w teatrze czy na planie 
filmowym młodzi ludzie to bardzo lubię 
ich obserwować, bo to oni są nośnikami 

„nowego grania”. 

ALE MŁODZI T WÓRCY CZĘSTO Z ACHŁY-
ŚNIĘCI OBR A ZEM Z APOMINA JĄ O T YM, 
ŻE POZ A STRONĄ WIZUALNĄ, Ł ADNĄ 
OKŁ ADK Ą, WA ŻNA JEST TEŻ TREŚĆ.

Pan to powiedział. Żeby nie było na mnie. 
(śmiech). Bardzo rzadko mam szansę 
z nimi współpracować, ale wydaje mi się, 
że często w przedstawieniach początkują-
cych reżyserów warstwa intelektualna czy 
komunikacja z widzem nie nadążają za 
formą i bogatą stroną wizualną.

PROWOK AC JA I FORMA OD Z AWSZE 
BUDZIŁY DYSKUS JĘ. PRZ YPOMNI JMY 
SOBIE CHOCIA Ż ADAMA HANUSZ-
KIEWICZ A, KTÓRY W „BALL ADYNIE” 
POSTAWIŁ NA SCENIE HONDĘ, ALBO 
SCENOGR AFIĘ X YMENY Z ANIEWSKIE J 
W „MIESIĄCU NA WSI”, KTÓR A W Y-
ŁOŻ YŁ A SCENĘ PR AWDZIWĄ TR AWĄ 
OBR ASTA JĄC Ą NIEWIELKIE JEZIORKO. 
PO SCENIE BIEGAŁY PSY, K ACZKI...

No tak, awangarda była zawsze. To były 
wielkie spektakle. Dzisiaj jednak często 
forma zastępuje myśl. Czy to dobrze,  
czy źle? Nie wiem. Lubię wiedzieć w ja-
kiej sprawie aktor jest na scenie. Wydaje 
się to logiczne, ale niestety nie jest to 
dzisiaj normą. 

PR Z Y W I Ą ZU JE S IĘ PA NI  
D O S WOICH RÓ L?

Nie. Chociaż z całą pewnością zagrałam 
w swoim życiu role, które tak obciążały 
psychicznie, że siłą rzeczy chodziłam z tą 
postacią od rana do nocy. Czułam się wtedy 
jak taki sztangista, który budzi się z myślą, 
że wieczorem musi podnieść ileś tam kilo.

STAWIA SOBIE PANI ROLĘ 
NAUCZ YCIEL A W T YM Z AWODZIE?

Zawsze uważałam, ze teatr pełni także 
rolę edukacyjną. Powiem coś anegdotycz-
nie: słyszałam, że jest ksiądz, który wysyła 
małżeństwa do Teatru Wybrzeże na „Sex 
dla opornych”, żeby poprzez słuchanie nas 
na scenie, kształtować w nich umiejętność 
rozmawiania.

W AK ADEMII MUZ YCZNE J W GDAŃSKU 
UCZ Y PANI AKTORST WA MŁODYCH LU-
DZI. A PANI SIĘ CZEGOŚ OD NICH UCZ Y?

Przychodzę do tych młodych ludzi po 
radość i optymizm. Świat jest dzisiaj 
przerażający. Budzimy się rano i nie daj 
Boże słuchamy wiadomości. Ten świat 
nie napawa nas optymizmem. Zwłaszcza 
mnie, człowieka bardzo dojrzałego, który 

ceni sobie przede wszystkim spokój. Studenci mają w sobie pewną 
naiwność, która mnie już trochę opuściła. Ci młodzi ludzie uczą, 
że warto zawsze mieć marzenia.

TAKIM MARZENIEM BYŁ 
FILM? DEBIUTOWAŁ A PANI 
W PÓŹNYM WIEKU. TO BYŁ A 
ROL A MATKI W FILMIE 

„ JESTEM T WÓJ” MARIUSZ A 
GRZEGORZK A. MOCNY 
DEBIUT I OD R A ZU NAGRODA 
NA FESTIWALU FILMOW YM 
W GDYNI.

Naprawdę długo nie liczyłam na 
to, że jeszcze zagram w filmie. 
Kiedy nie dostało się takiej 
szansy za młodu później, w doj-
rzałym wieku, o tych marzeniach się zapomina. Pozostaje teatr, 
w którym również można się spełniać. Jest przecież wielu aktorów, 
którzy funkcjonują tylko na scenie. Ludzie poza teatrem ich nie 
rozpoznają, nie potrafią wymienić ich ról, co nie oznacza, że są to 
aktorzy niespełnieni. W teatrze tworzymy i odpowiadamy za rolę 
od początku do końca. W filmie nie spoczywa na mnie odpowie-
dzialność za efekt końcowy. Moja rola może być przemontowana, 
a epizod wycięty. W filmie aktorzy są tylko podwykonawcami. To 
od reżysera i montażysty zależy ostateczny efekt. Niemniej praca 
przed kamerą ma w sobie coś magicznego.

SPOT YK AMY SIĘ NA KILK A DNI PRZED ŚWIATOWĄ PREMIER Ą 
FILMU „Z JEDNOCZONE STANY MIŁOŚCI” TOMASZ A 
WASILEWSKIEGO, KTÓRY STARTUJE W KONKURSIE 
GŁÓWNYM FESTIWALU W BERLINIE. JAKIE SĄ PANI 
OCZEKIWANIA?

Nie mam oczekiwań. Ja się ciągle wszystkiego uczę. Ta premiera 
jest dla mnie zupełnie nowym doświadczeniem. Podobno prze-
wodniczącą jury została Meryl Streep, do tego czerwony dywan, 
fotoreporterzy, nie wiem jak się w tym odnajdę. Sam film też jest 
dla mnie wielką niewiadomą. To historia czterech kobiet, które 
mierzą się z rzeczywistością po upadku komunizmu. Późno de-
biutowałam w kinie, a jednak warto było czekać na takie chwile. 
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I LEARN TO DREAM

In the theatre, thought, communication and word are most impor-
tant. And perhaps in life as well? Dorota Kolak.

HAS THE SENSITIVIT Y OF THE AUDIENCE IN THE THEATRE 
DULLED?

It depends on what you happen upon, not only in the theatre, but 
also in other fields of art. But I’ll tell something from my own 
experience. In the Polonia Theatre, we are currently playing Sex 
for the resistant (Seks dla opornych) – one could think, a farce in 
its purest form, aiming to make the audience laugh. But I think that 
together with Mirek Baka we manage to act in such a way, so as 
to make the viewers think – not only to have fun, but also to pause 
when it’s needed, when there’s a moment of thought over what we 
say. I wouldn’t lay the blame solely on the audience. Unfortunately, 
creators themselves get lost as well, and then they demand from 
their viewers to enter their incomprehensible world.

NO TAK, AWANG ARDA BYŁ A Z AWSZE. 
TO BYŁY WIELKIE SPEKTAKLE. 
DZISIA J JEDNAK C ZĘS TO FORMA 
Z A S TĘPUJE MYŚL. C Z Y TO DOBR ZE, 
C Z Y ŹLE? NIE WIEM. LUBIĘ 
WIEDZIEĆ W JAKIE J SPR AWIE AKTOR 
JES T NA SCENIE. W YDA JE SIĘ TO 
LOGIC ZNE, ALE NIES TET Y NIE JES T 
TO DZISIA J NORMĄ. 
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FOR OV ER THIRT Y YE AR S, YOU 
HAV E BEEN CONNEC TED TO THE 
W YBR ZEŻE THE ATRE IN GDANSK. 
IN ADDIT ION, YOU HAV E ARE AL SO 
GUES T PERFORMANCES IN OTHER 
THE ATRES. HOW HA S THE AUDIENCE 
CHANGED DURING ALL THOSE YE AR S? 
YE AR S THAT CHANGE THE RE ALIT Y AT 
A BRE AKNECK SPEED.

Every time, there has to pass some time 
before I come to understand which means 
of expression I need to use to reach the 
viewer. It’s a very difficult process. Some-
times it works out, sometimes it does 
not. But today it’s certainly more difficult, 
precisely because of the idiosyncrasy 
of modern times. Both the number and 
the strength of impulses accumulated 
in media makes theatre actors resort to 
stronger means of expression.

IN A WAY, NEW MEDIA FORCE YOU INTO 
PROVOKING YOUR AUDIENCE, SO THAT 
THE THEATRE DOESN’T FALL INTO 
SOME KIND OF ARCHAIC NOOK. 

Despite all this, the theatre is based on 
the verbal communication, and we’re liv-
ing in times of pictorial culture. Because 
of that, the word as such sometimes tends 
to escape the viewer’s notice, and this, in 
turn, calls for more work and effort on our 
side. But I hope that the theatre still has 
the elitist status, that it’s visited by people 
who yearn to communicate with words, 
and not solely with pictorial representa-
tions. I always hug my audience tightly to 
my chest, because it’s not as big a group 
as it may seem. It’s not a half of society, 
who, for example, goes to the cinema or 
watches soap operas on TV.

YOU CERTAINLY RECOGNIZE SOME 
FAMILIAR FACES IN THE AUDIENCE.

In a way, it’s like a small “family,” which 
regularly comes to our spectacles. 

YOU STUDIED ACTING IN THE THEATRE 
SCHOOL IN CR ACOW, WHEN THE POST 
OF DEAN WAS HELD BY AN OUTSTAND-
ING THEATRE DIRECTOR, JERZ Y KR A-
SOWSKI. IT COULD SEEM THAT AFTER 
SUCH PREPAR ATION ONE SHOULD 
KNOW VIRTUALLY EVERY THING, BUT 
ALL THAT HAPPENS OUTSIDE OF THE 
THEATRE IS IMPORTANT AND FORCES 
AN ACTOR TO LEARN ACTING HIS OR 
HER ENTIRE LIFE.

Of course, the question of my start 
and professional preparation was very 
important for me, but even now I’m con-
stantly learning both the new audience, 

DOROTA KOLAK
A K TORK A FILMOWA I TE ATR A LN A . A BSOLW ENTK A P W S T W KR A KOWIE. DEBIU TOWA Ł A N A 
DESK ACH TE ATRU IM. BOGUS Ł AW SKIEGO W K A L IS ZU, OD 1982 R. Z WIĄ Z A N A Z T E AT REM 
W Y BR ZE ŻE W GDA ŃSKU. W Y KŁ A DOWC Z Y NI A K TOR S T WA I RUCHU SCENIC ZNEGO N A 
A K A DEMII MUZ YC ZNE J W GDA ŃSKU. W YS TĘPU JE RÓW NIE Ż W P OPUL A RN YCH SERIA L ACH 
TELE WIZ Y JN YCH „BA RW Y S ZC ZĘŚCIA” I „PR ZEPIS N A Ż YCIE”.
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FILM AND THE ATRE AC TRESS. GR ADUATED FROM AC ADEMY FOR THE DR AMATIC ARTS 
IN KR AKÓW. SHE DEBUTED IN BOGUS Ł AWSKI THE ATRE IN K ALISZ AND HA S BEEN 
REL ATED TO W YBR ZEŻE THE ATRE IN GDAŃSK SINCE 1982. AC TING TE ACHER AT MUSIC AL 
AC ADEMY IN GDAŃSK. SHE AL SO PL AYS IN POPUL AR T V SERIES SUCH A S „BARW Y 
SZC ZĘŚCIA” AND „PR ZEPIS NA Ż YCIE”.



and, as I already mentioned, new means 
of expression. I’m sure that you can 
find archival recordings of TV Theatre 
(Teatr Telewizji) dating back to twenty 
years ago. If you compare the past me 
and the current me, you can find many 
differences. Some may claim that my 
past roles were archaic, not very daring. 
It’s normal, as I’m still evolving. Always 
when there appear young people in the 
theatre or on a film set, I love to observe 
them, because they are the carriers of 

“new acting.”

BUT YOUNG ARTISTS, NOT 
INFREQUENTLY ENR APTURED BY THE 
IMAGE, FORGET THAT APART FROM 
VISUAL ASPECT, A NICE COVER, THE 
CONTENT IS ALSO IMPORTANT.

It’s you who said it. I’m not the one to 
blame (laughs). Very rarely do I have 
a chance to work with them, but it seems 
that the intellectual layer or communica-
tion with the audience in plays created 
by beginning directors does not keep up 
with the form and rich visual aspect.

PROVOC ATION AND FORM HAVE 
ALWAYS BEEN THE SUBJECT OF 
A HEATED DEBATE. IT’S ENOUGH TO 
MENTION ADAM HANUSZKIEWICZ 
WHO PUT A HONDA IN BALL ADYNA, 
OR THE STAGE DESIGN MADE BY 
X YMENA Z ANIEWSK A IN MONTH IN 
THE COUNTRYSIDE (MIESIĄC NA WSI), 
WHO PUT A REAL GR ASS ON THE STAGE 
AROUND A SMALL L AKE. THERE WERE 
DOGS AND DUCKS RUNNING ALL OVER 
THE STAGE…

Well, avant-garde has always been there. 
These were great performances. Today, 
however, the form often replaces thought. 
Is it good or bad? I don’t know. I like to 
know for what cause a given actor is 
performing on stage. It seems logical, but 
unfortunately, today it’s not the norm.

DO YOU GET AT TACHED TO YOUR 
ROLES?

No. But certainly I’ve played roles that 
were so psychically demanding that 
I lived with them willy-nilly from dawn 
to dusk. I felt like a weightlifter who 
wakes up in the morning with the thought 
that she has to lift certain weight in the 
evening.

DO YOU ASSUME THE ROLE OF 
A MENTOR IN THIS PROFESSION?

I’ve always thought that the theatre has 
also an educational role. There’s an anec-

dote: I’ve heard that there is a priest who sends married couples 
to the Wybrzeże Theatre, so that they see the play Sex for the 
resistant and develop the ability to communicate through listen-
ing to us performing on stage.
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WE MEET SEVER AL DAYS BEFORE 
THE WORLD PREMIERE OF THE 
FILM UNITED STATES OF LOVE 
(Z JEDNOCZONE STANY MIŁOŚCI) 
BY TOMASZ WASILEWSKI, WHICH 
COMPETES IN THE MAIN FESTIVAL 
IN BERLIN. WHAT ARE YOUR 
EXPECTATIONS?

I don’t have any expectations. I’m 
constantly learning everything. This 
premiere is an entirely new experience 
for me. It is said that the jury president 
is Meryl Streep, and when I think that 
there is also the red carpet and press 
photographers, I simply don’t know how 
I’ll find myself in all that. The film itself 
is a mystery for me as well. It’s a story of 
four women who face the reality after the 
fall of communism. I had a late debut in 
the cinema, but such moments are truly 
worth waiting for. 

IMMEDIATELY A PRIZE AT GDYNIA FILM 
FESTIVAL.

I really didn’t count on playing in a film any 
more. If you don’t get such a chance when 
you’re young, you forget about these dreams 
when you’re older. What is left is theatre, 
in which you can fulfill yourself. After all, 
there are many actors who function only 
on stage. People outside of the theatre don’t 
recognize them, they cannot name their 
roles, which does not mean that such actors 
feel unfulfilled. In the theatre, we create and 
are responsible for the role from the very 
beginning to the very end. In a film, I’m not 
responsible for the final effect. My role can 
be edited, and the whole episode cut out 
altogether. In a film, actors are mere sub-
contractors. It is the director and the editor 
who are responsible for the final effect. 
Nevertheless, work in front of the camera 
has something magical about it.

IN THE MUSIC AC ADEMY IN GDANSK, 
YOU TEACH YOUNG PEOPLE THE ART 
OF ACTING. DO YOU LEARN ANY THING 
FROM THEM IN RETURN?

I come to young people for joy and 
optimism. Today’s world is terrifying. We 
wake up in the morning and – heaven 
forbid – listen to the news. This world 
does not fill us with optimism. Espe-
cially when it comes to me, a very mature 
woman, who values peace and quiet the 
most. Students have some kind of naivety 
which has left me for the most part. Those 
young people teach me that it’s always 
worth having dreams.

WAS FILM ONE OF SUCH DREAMS? YOU 
DEBUTED VERY L ATE. IT WAS A ROLE 
OF A MOTHER IN THE FILM I AM YOURS 
( JESTEM T WÓJ) BY MARIUSZ GRZEGOR-
Z AK. A POWERFUL DEBUT, AND THEN 
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Opuszczam Australię. Lotnisko wypełnione jest ludźmi 
z walizkami – a jest dopiero dziewiąta rano. Ścisk jest 
tak ogromny, że dostanie się do elektronicznej tablicy 
z informacją o odlotach zajmuje dobre kilkadziesiąt 
sekund. Jest tu chyba całe Sydney.

DARIUSZ ROMAN (W W W.DARIUSZROMAN.COM)



MIASTO     
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U
stawiłem się do jednej z kolejek. Wydawała się nie mieć 
końca. Na dodatek do mojego okienka prowadziła 
jeszcze jedna, która zakręcała gdzieś za horyzon-
tem. „To sobie postoję” – pomyślałem. I stałem. Po 
90 minutach nerwy mi puściły i poszedłem do pani 

z obsługi, widząc jak niektórzy w napływie odwagi zaczęli omijać 
kolejkę i podchodzić do stanowisk przeznaczonych dla pierwszej 
klasy. „Nie, wszyscy czekają” – odpowiedziała zupełnie niewzru-
szona. A miałem ochotę pobiegać jeszcze po sklepach w strefie 
wolnocłowej. Powinienem coś przywieźć, a wcześniej nie było czasu. 
Czekałem w sumie 105 minut. Jeszcze 20 minut kontroli podręczne-
go bagażu i samolot wyleciał z czterdziestominutowym opóźnie-
niem. Nici z zakupów, biegania, oglądania…

Indonezyjskie linie Garuda słynną 
z doskonałej obsługi, za co dostali nawet 
nagrodę w zeszłym roku. Ja nie zauważy-
łem jednak jakiejś wyjątkowości. Ot, zwykła 
linia, która podała dobre lody z mango. 
Przeleciałem już ponad 30 tysięcy mil 
w tej podróży, a ludzie wydają się wszędzie 
podobni. Przykład? Mam wrażenie, że aby 
skorzystać z toalety, trzeba koniecznie 
wsiąść do samolotu. Czasu przed odlotem 
nie było dużo, ale na toaletę na pewno by 
starczyło. Pewien młody człowiek musiał 
by zdesperowany, bo zaczął okupować 
malutkie pomieszczenie tuż po wejściu na 
pokład. Prawdopodobnie jego matka, która 
błagalnym tonem, który po pięciu minutach 
przerodził się w agresję, nakazywała 
wyjście. Młodzieniec nic sobie z tego nie 
robił. Widok dyskusji czterech osób przy 
toalecie w czasie rozgrzewania silników 
samolotu przed startem był przezabawny. 
Skończyło się włamaniem i wyciągnięciem 
na siłę syna, który zapierał się jak mógł. Już 
wiem, gdzie znajdują się sekretne zapadki 
do otwierania drzwi z zewnątrz. Nie mam 
pojęcia, co on tam wyprawiał, ale na pewno 
nie był zainteresowany wyjściem. Po starcie, 
kiedy tylko lampki sygnalizujące zapięcie 
pasów zgasły, ustawiły się kolejki do każdej 
z toalet i nie malały przez długi czas. Lu-
dzie na pewno mają chore pęcherze – ina-
czej tego nie potrafię wytłumaczyć. Linie 
lotnicze zarobiłyby krocie na sprzedawaniu 
wejściówek do WC! Pomysł na biznes sprze-
dam im zupełnie za darmo.

Po siedmiu godzinach lotu, owinięte 
w chusty panie sprawdzały paszporty 
podróżnych. Nie były już tak kolorowo 
ubrane jak obsługa samolotu. Były ważne 
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i malowało się to na ich twarzach. Wszyscy 
dostawali pieczątki z orzełkiem. Ja nie. 

„Wiza gdzie?” – zapytała pani. „Nie mam” 
– odparłem z uśmiechem. Byłem chyba 

jedynym, który nie miał naklejki. „Będzie 
kupić na lotnisku wizę i ty pójść do oficera 
emigracyjnego” – oświadczyła. Uf. Jeśli 
tylko tyle to myślę, że dam radę.

Upał okazał się znośny. Było chłodniej 
niż w Australii, choć tam wilgotność 

WALIZKOWI ZNA JDOWALI TORBY PODRÓŻNYCH 
LENIWIE PRZEMIESZCZA JĄCE SIĘ PO DŁUGIE J TAŚMIE 
I DOSTARCZALI JE DO SIEDZĄCYCH W YGODNIE NA 
LECIW YCH KRZESEŁKACH OSÓB. PRZYPOMNIAŁA 
MI SIĘ KUBA, GDZIE DŁUGI CZAS OCZEKIWANIA NA 
BAGAŻ BYŁ PROPORC JONALNY DO JEGO ZAWARTOŚCI 
I AKTUALNYCH POTRZEB KUBAŃCZYKÓW. 

sprawiała, że człowiek się tak bardzo nie 
pocił. Ze świeżo zakupioną wizą za 35 
dolarów przez blisko godzinę czekałem na 
swój bagaż. Zrozumiałem rolę, jaką pełnili 
panowie w niebieskich strojach. Walizko-
wi znajdowali torby podróżnych leniwie 
przemieszczające się po długiej taśmie 
i dostarczali je do siedzących wygodnie 
na leciwych krzesełkach osób. Przy-
pomniała mi się Kuba, gdzie długi czas 
oczekiwania na bagaż był proporcjonalny 
do jego zawartości i aktualnych potrzeb 
Kubańczyków. Wszystko co cenne prze-
chodziło tam na rzecz skarbu państwa. Tu 
zaś, większość walizek opatrzona była 
naklejkami „Security check”, a zawartość 
trafiała zapewne w ręce kontrolujących.

Wizytę w Indonezji rozpocząłem od 
poszukiwań pana z karteczką z napisem 

„Mr. Roman”, który miał na mnie czekać 

na lotnisku. Był taki ścisk i bałagan, że 
byłem pewien, że dobrze zrobiłem rezer-
wując transport bezpośrednio w hotelu. 
Nikt na mnie nie czekał. Starałem się 
odnaleźć numer telefonu do recepcji 
w hotelu, a tubylcy ze zrobionymi na 
kolanie legitymacjami starali się namó-
wić mnie do skorzystania z ich usług 
transportowych. Uprzedzano mnie o tym, 
więc odmawiałem grzecznie. Później 
stanowczo. Skończyłem na machaniu 
ręką i polskim „Nieeeeee!” Minęło kolejne 
pół godziny, gdy dostrzegłem mojego 
zbawcę. „Ma pan szczęście, dziś niedziela” 

– powiedział uszczęśliwiony. Wsiedliśmy 
do małego samochodu i pojechaliśmy 



szek skrywających jedzenie znalazłem 
wszystko – od jaj, po kotlety z kurczaka, 
spaghetti i inne – kompletnie nierozpozna-
walne. Ale wszystko pyszne, choć czasami 
okropnie pikantne.

Dżakarta to miasto raczej nieturystycz-
ne. Nie, na pewno nie jest turystyczne. Jest 
wręcz odpychające. Starałem się przejść 
je na nogach, jak mam to w zwyczaju, ale 
prędzej czy później chce się stąd uciec. 
Przejście chodnikiem, którego de facto 
nie ma, sprawia duży problem. Trzeba 
zwracać uwagę na pootwierane studzien-
ki, walające się wszędzie kawałki kostki 
brukowej, no i największy kłopot – ty-
siące motorków i skuterów, są wszędzie! 
Przejście na drugą stronę to gra w rosyj-
ską ruletkę. Nie da się przejść, po prostu 
trzeba zamknąć oczy i biec – może się 
zatrzymają. W myślach pożegnałem się 
z rodziną i psem, a potem po przejściu 
dwóch metrów wróciłem skąd przysze-
dłem. Oni mnie nawet nie zobaczyli! Na 
ulicy – smród spalin. Zakrycie twarzy nie 
wystarczy. To właściwie konieczność, choć 
ja połączyłbym to jeszcze z pozostaniem 
w hotelu. Pan taksówkarz z uśmiechem 
powiedział mi, że w mieście jest ponad 
sześć milionów samochodów. Na moje oko 
jednośladów, które są w opłakanym stanie 
i wydzielają jakieś nieprawdopodobne 
ilości spalin jest przynajmniej dwa razy 
więcej. Greenpeace miałby co tu robić.

Lektura przewodnika jest tak samo dłu-
ga jak zjazd windą z 23. piętra hotelu. Mam 
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POMIĘDZY TYM WSZYSTKIM – KRAMY ZE 
SKARPETAMI I BLUZKAMI. ZANIM TURYSTA DOJEDZIE 
DO HOTELU, PRZEZ OTWARTE OKNO TAKSÓWKI 
MOŻE KUPIĆ COŚ DO Z JEDZENIA, ARTYKUŁY 
PIERWSZE J POTRZEBY, ZAPOZNAĆ PANIĄ NA 
WIECZÓR LUB PO PROSTU NAWDYCHAĆ SIĘ SMRODU, 
JAKI UNOSI SIĘ W CAŁYM MIEŚCIE. 

do centrum. „Normalnie to pan jechać dwie i pół godziny, a dzi-
siaj tylko czterdzieści minut, ma pan szczęście”.

Mijaliśmy jakieś nieciekawe miejsca, jeziorka, place z wypa-
loną trawą, nic specjalnego. Kiedy jednak dojechaliśmy do „cy-
wilizacji”, przeraziłem się. Tysiące motorów, samochodów i ludzi 
łączyło jedno – gdzieś jechali lub szli. Nie ważne, że w różne 
strony na jednej ulicy. Małe dzieci jeździły na kierownicy, bo 
miejsce z przodu było zajęte przez starsze dziecko z żoną. Ktoś 
przewoził owcę, ktoś inny serwował gorącą kukurydzę, która 
pyrkała zanurzona w garnku z wodą. 

Pomiędzy tym wszystkim – kramy ze skarpetami i bluzkami. 
Zanim turysta dojedzie do hotelu, przez otwarte okno taksów-
ki może kupić coś do zjedzenia, artykuły pierwszej potrzeby, 
zapoznać panią na wieczór lub po prostu nawdychać się smrodu, 
jaki unosi się w całym mieście. To połączenie dymu papieroso-
wego z gorącym powietrzem, choć stawiałem bardziej na efekt 
kadzidełek lub przypraw. Już po jednym dniu ten ostro-słodki 
zapach przestaje drażnić.

Zmiana flory bakteryjnej i czasu obudziły mnie następnego 
dnia o czwartej nad ranem. Pospiesznie spakowałem aparat 
i mapy. Po trzech godzinach byłem w taksówce. Tak, wiem, trochę 
mi zeszło z wychodzeniem, ale śniadanie było obłędne. Właściwie 
zostało ono połączone chyba z obiadem, bo w tysiącu i jednej bla-



zobaczyć meczet – trzeci co do wielkości 
na świecie – i pojechać w okolice Naro-
dowego Pomnika. „Miasto pełne historii” 

– pomyślałem. Zwiedzanie zakończyłem po 
godzinie, choć i tak uważam, że przesadzi-
łem ze szczegółowością.

Poza centrami handlowymi, w których 
normalny, spocony człowiek może napić 
się piwa, nic nie przyciąga mojej uwa-
gi. Małe, kompletnie pozbawione uroku 
domki, podobne do pozbijanych z blachy 
falistej pomieszczeń, pomieszane są 
z wystawnymi hotelami i pięknie utrzyma-
nymi posiadłościami rządowymi. Co metr 
można zjeść ze straganu coś podobnego do 
kurczaka. Śmierdzi to jednak tak obrzy-
dliwie, że gdyby i za darmo mi to w kieszeń 
wciskano to nikt nie namówiłby mnie do 
skosztowania. Przemierzałem więc miasto 
do momentu, kiedy – w ciągu dosłownie 
kilku minut – zrobiło się ciemno. Uciekłem 
do auta i wróciłem do hotelu. Zaczęło padać.

Kiedy już przestało, do głosu doszły 
„wyjce” – z każdego meczetu, jaki był 
w okolicy, a były ich przynajmniej trzy, 
rozbrzmiały śpiewy. Nie, to nie śpiew. Te 
dźwięki mieszają się w mózgu i pozostaje 
tylko pisk i jazgot. Nie da się tych jęków 
wygłuszyć zamkniętym oknem. Pozostaje 
tylko włączenie głośno telewizora.

Rano trzeba było wstać wcześnie. 
Chciałem zrobić dużo zdjęć. Ta myśl 
była racjonalna, ale zanim tu przyje-
chałem. Wyjęcie aparatu w Dżakarcie 
to wariactwo. Taki delikwent nie tylko 
jest obserwowany, ale wręcz śledzony. 
Może dla towarzystwa, może z ciekawo-
ści. Postanowiłem dostać się do kolejnej 
atrakcji, która w przewodnikach prze-
grywa co prawda z barami z piwem, ale 
wstydem będzie nie przywieźć choć kilku 
ujęć. Jechaliśmy dobre pół godziny do 
portu, który portem okazuje się być tylko 
z nazwy. Poza kilkoma rozpadającymi się 
statkami, nie było tam nic ciekawego.

Taksówkarz zostawił mnie na ulicy i, 
pokazując palcem, coś gulgotał. Zro-
zumiałem, że właśnie w tym kierunku 
należy iść. Okolica stała się coraz bardziej 
nieciekawa, więc nabrałem podejrzeń. 
Kątem oka dostrzegłem kogoś w rodzaju 
policjanta, który stanowczym tonem na-
mawiał mnie do zmiany kierunku. Coś tam 
jednak fajnego musiało być. Podporządko-
wałem się jednak zaleceniom i zawróciłem. 
Nie wiem przed czym przestrzegał mnie 
funkcjonariusz. Mijałem nieciekawych 
typów, ludzi śpiących na drodze tuż przy 
kanałach ściekowych, kilku mężczyzn 
bawiących się nożem i zwłoki motocykli-
sty, który przed czymś nie zdążył. Ludzie 
przykryli go jedynie kilkoma kartonami 
i dalej dyskutowali, nie zwracając nawet na 
niego uwagi. Niespełna kilka metrów obok 
nieżywego motocyklisty, dzieci bawiły się 

na torach kolejowych w myśliwych. Wydaje 
mi się, że chodziło o to, kto szybciej trafi 
kamieniem kota, który przed młodzieżą 
uciekał, ale pewny być nie mogę. Ogólnie, 
okolica bardzo turystyczna… W środku ja, 
dumnie kroczący z aparatem za kilkadzie-
siąt tysięcy złotych. Hitchcock lepiej by 
tego nie wymyślił. Przeżyłem spacer, choć 
byłem jedynym białym, którego prawdo-
podobnie widziano tam od morderstwa 
poprzedniego turysty.

Wyjechałem, choć będę chyba tęsknił… 
Mam dla wszystkich radę – jeśli wybiera-
cie miejsce na wakacje, skreślcie z tej listy 
Dżakartę. Indonezja jest piękna – widzia-
łem ją z okna samolotu i czytałem o tym 
w przewodniku. Jeśli jednak człowiek 
ma zamiar wyjść choć na chwilę z hotelu, 
powinien wybrać odrobinę bardziej przy-
jazne miejsce. 

   ENGLISH

JAKARTA,  
AN UN-TOURISTIC CITY

I left Australia. The airport was filled 
with people with suitcases – and it 
was only nine in the morning. The 
squeeze was so great that it took me 
over a minute to get to the electronic 
board with information about depar-
tures. The entire population of Sydney 
must have gathered here.

I lined up in one of the queues. It seemed 
endless. To make matters worse, there 
was yet another queue in front of my 
counter, and it twisted somewhere over the 
horizon. “I’ll wait for an eternity,” I thought. 
And waited I did. After 90 minutes, I lost 
my temper and approached a service lady, 

seeing that some people, having plucked 
up the courage, started to circumvent the 
queue and go to the counters servicing first 
class. “No, everyone’s waiting,” replied she, 
absolutely unmoved. Ill-luck, since I really 
felt like going on a shopping spree in the 
duty-free zone. I should bring something 
home with me, and I hadn’t had any time 
earlier. All in all, I waited 105 minutes. Then 
yet another 20 minutes of hand-luggage 
inspection, and in the end, the plane took 
off with a 40-minute delay. Bang went the 
shopping, running, picking and choosing…

Indonesian Garuda airlines are famous 
for their superb service, for which they 
were even awarded a prize last year. But 
as for me, I didn’t notice anything special. 
Just another ordinary airline, which served 
tasty mango ice-cream. I’d already flown 
over 30 thousand miles during this journey, 
but people seemed to be exactly the 
same everywhere. An example? From my 
observations I garnered that in order to use 
the toilet, it is absolutely necessary to board 
the plane. Admittedly, there hadn’t been 
much time before the takeoff, but I was sure 
it would still have been enough for a visit in 
a toilet. A certain young lad was clearly in 
the depths of despair, since he started to 
hog the tiny room right after the boarding. 
His mother, begging him in a whining voice 
(which after five minutes turned into an 
aggressive growl), ordered him to come out. 
The young lad couldn’t care less. The sight 
of four people immersed in a heated debate 
in front of the toilet during the engine 
warm-up was truly hilarious.  
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It all ended with forcing the door open 
and retrieving the son (who fought back 
with all his might). Thanks to this situation, 
I learnt where the secret handles to open 
the door from outside were. I didn’t have 
the slightest idea what he had been up to 
in there, but he hadn’t been interested in 
coming out, that’s for sure. After the takeoff, 
as soon as the lamps signaling the blockade 
of buckles turned off, long queues formed in 
front of each toilet, and they didn’t get any 
shorter for a long time. The only explana-
tion I could come up with was that people 
must have sick bladders. Airlines could earn 
heaps of money by charging an entrance 
fee for each visit in the toilet. I’ll gladly give 
this business idea away for free!

After seven hours of flying, ladies 
wrapped in shawls checked the travel-
lers’ passports. They weren’t dressed as 
colourfully as the crew on the plane. They 
were important and it manifested itself on 
their faces. Everyone got a stamp with an 
eagle. I didn’t. “Where visa?” asked one of 
the ladies. “I don’t have one,” I replied with 
a smile. In all probability, I was the only 
one without a sticker. “You buy visa in air-
port and you go to emigration officer,” she 
announced. Phew! If that was all, I thought 
I could manage.

The heat was bearable. It was somewhat 
cooler than in Australia, although there 
the humidity prevented one from any 
excessive perspiration. With a brand new 
visa, bought for 35 dollars only, I waited 
nearly an hour for my luggage. I came to 
understand the role played by men in blue 
suits. The luggage personnel looked for 

passengers’ suitcases that moved lazily on 
a long conveyor belt, and delivered them 
to people sitting comfortably on ancient 
chairs. I was somewhat reminded of Cuba, 
where the waiting time for luggage was 
directly proportional to its contents and 
Cubans’ current needs. Everything that 
was of any value was confiscated in favour 
of the national treasure. Here, on the other 
hand, most of the suitcases had a sticker 
with a “security check” caption, and in all 
likelihood the contents ended up in the 
hands of the inspectors.

I started my visit in Indonesia from 
searching for a man who was supposed to 
wait for me at the airport with a card read-
ing „Mr. Roman.” There was such a crowd 
there – and a mess – that I congratulated 
myself inwardly for booking transport 
already at the hotel. No one was waiting for 
me. As I tried to find a telephone number 
to the hotel reception, local people with 

fraud ID badges tried to coax me into 
using their transport services. As I had 
been warned against it beforehand, I kept 
on refusing politely. Then authoritatively. 
I ended up waving my hand and scream-
ing “Nooooooooo!” in Polish. Another half 
an hour passed until I noticed my saviour. 

“You’re lucky, today’s Sunday,” he said 
happily. We got into a small car and drove 
to the centre. “Normally, you have to drive 
there two and a half hours, but today it took 
us only 40 minutes, you’re so lucky.” 

We drove through some dreary places, 
little lakes, sites with burnt grass, nothing 
special. But when we made it to the “civi-
lization,” I was horror-struck. Thousands 
of motorcycles, cars and people unified by 
one thing – going somewhere. Never mind 
that in different directions in one street. 
Little kids drove on the steering wheel, be-
cause the passenger’s seat was occupied 
by the elder kid with his wife. Someone 
transported a sheep, someone else served 
hot corn-cobs gurgling in the pot with 
boiling water. 

In all this craziness – stalls with socks 
and blouses. Before a tourist gets to the 
hotel, through the open window of their cab 
they can buy food, purchase first-need arti-
cles, get acquainted with a lady for the night, 
or just breathe in the stench that permeates 
the air in the entire city. It’s a combination of 
cigarette smoke with hot air, although I had 
imagined it to be rather incense or spices. 
Already after one day, this pungent, sickly 
sweet smell ceases to annoy.

The next day, the change of bacte-
rial flora and the time zone woke me up 
at four o’clock in the morning. Hastily, 
I packed my camera and maps. After 
three hours I got into a taxi. I know, I took 
my sweet time leaving the hotel, but the 
breakfast was simply amazing. In fact, 
it was probably a brunch, because on 
a thousand and one platters I found eve-
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rything – eggs, chicken chops, spaghetti 
and countless other dishes that I hadn’t 
recognized. But everything delicious, 
though sometimes awfully spicy.

Jakarta is a rather un-touristic city. 
No, it isn’t touristic, period, the end. It’s 
downright repelling. I endeavoured to walk 
on foot, as I always do, but sooner or later 
you want to run away from there. Walking 
along a pavement, which in reality doesn’t 
even exist, could be quite problematic. You 
need to stay vigilant and pay constant at-
tention to opened gutters, scattered pieces 
of cobblestone, and the biggest obstacle 
of all – thousands of omnipresent motors 
and scooters! Crossing the street is like 
Russian roulette. You can’t just cross – you 
need to close your eyes and run, hop-
ing that drivers will stop. I said a silent 
goodbye to my family and dog, and then, 
after two meters, I came back where I had 
come from. They didn’t even notice me! 
On the street – an odour of exhaust fumes. 
Covering your face isn’t enough. It’s a ne-
cessity, but I would combine it with staying 
in the hotel altogether. The taxi driver told 
me with a wide smile that there are over 
six million cars in the city. I guessed that 
there are at least twice as many single-
track vehicles there, and most of them 
are in a decrepit state and emit incredible 
amounts of exhaust fumes. Greenpeace 
would have much to do here.

Reading the guidebook took exactly as 
much as going down in an elevator from 
the 23rd floor of the hotel. It instructed 
me to see the third biggest mosque in the 
world and go to the National Monument. 

“City full of history,” I thought. I was done 
with the sightseeing in an hour, although 
I still thought I was too meticulous about 
it anyway.

Apart from shopping malls, in which 
a normal sweaty man could drink beer, 
nothing caught my eye. Small houses, 
completely deprived of any charm and 
resembling makeshift buildings made of 
corrugated plate, were mixed with luxuri-
ous hotels and beautifully maintained state 
buildings. Every few metres you could 
stop at a stall to eat something vaguely 
resembling chicken. Its stench was so 
repelling that even if someone had put 
this in my pocket for free, I wouldn’t have 
tasted it. I ambled through the city until – 
in literally several minutes – it turned dark. 
I ran to the car and went back to the hotel. 
It started raining.

When it stopped, you could hear the 
“howlers,” that is singing from each mosque 
in the vicinity, and there were at least 
three of them. No, it wasn’t singing. Those 
sounds jumbled in your brain, leaving 
nothing but hue and cry. All you could do 
was to turn on the TV.

I had to wake up early in the morning. 
I wanted to take a lot of pictures. It could 
have been a rational thought before 
I came here. Putting a camera out of your 
pocket in Jackart is simply crazy. Such 
a delinquent is not just observed, but 
simply stalked. Perhaps to have com-
pany, perhaps out of curiosity. I decided 
to visit another attraction, which maybe 
wasn’t presented in guidebooks as 
favourably as beer bars, but it would be 
shameful not to bring back any pictures. 
We drove over half an hour to the port, 
which turned out to be a port only by 
name. Apart from several dilapidated 
ships, there was nothing even remotely 
interesting there.

The taxi driver left me in the street, and 
pointing his finger, gaggled something in-
comprehensible. I managed to understand 
that I should go in the indicated direction. 
The neighbourhood became even less in-
teresting, so I got suspicious. In the corner 
of my eye, I caught a glimpse of somebody 
resembling a police officer; in a firm voice, 
he urged me to change direction. I obeyed 
and turned back. I didn’t have the slight-
est idea what the policeman had warned 
me against. I went past some suspicious 

types, people sleeping by the road and 
sewage tunnels, several men playing with 
a knife and a dead body of a motorcyclist, 
who apparently hadn’t made it in time. 
People had covered him with some card-
board and kept on talking, not paying any 
attention to him. Only several meters from 
the dead motorcyclist, children played at 
hunters on the railway tracks. It seemed 
that in order to win you had to hit a panic-
stricken cat with a stone, but I couldn’t 
be sure. All in all, it was a very touristic 
place indeed… And me in the very centre, 
striding proudly with a camera bought 
for several thousands of Polish zlotys. 
Hitchcock wouldn’t have made up a better 
story. I somehow survived the excursion, 
although I was probably the only white 
man who had been seen there since the 
murder of some previous tourist.

I left Jakarta, but I will probably miss it… 
I have a piece of advice for everyone – if 
you want to chose a place for holidays, 
cross out Jakarta from the list. Indonesia is 
beautiful – I saw it from the window on the 
plane and I read about it in a guidebook. 
But if you intend to leave the hotel even for 
a while, you should choose a slightly more 
friendly place.
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CEZARY Ł AZAREWICZ,  
„ŻEBY NIE BYŁO ŚL ADÓW.  
SPR AWA GRZEGORZA PRZEMYK A”,  
W YD. CZ ARNE, WOŁOWIEC 2016 
Zdawaliśmy maturę w szkołach nieodległych od siebie. Też upiłem 
się z kolegami po maturze i też łaziliśmy wstawieni po Starym Mie-
ście. Dzień czy dwa dni wcześniej. Mogło więc paść na mnie albo 
na Łepasa, Bronka, Baczyńskiego, Łukasza czy Barona. Lub na 
kogokolwiek innego z nas – warszawskich maturzystów z 1983 roku.

Bo Grzegorz Przemyk – początkujący poeta i uczeń liceum im. 
Frycza Modrzewskiego – nie został zakatowany przez milicjantów 
dlatego, że był synem działaczki opozycyjnej. Oni go bili, bo po 
prostu bić mogli. Bezkarnie, o czym wiedzieli. Żeby pokazać, kto 
ważniejszy. I kto może wszystko.

W Polsce 1983 roku wszystko mógł generał Kiszczak, drugi po 
Jaruzelskim w ważności członek komunistycznej junty wojskowej. 
Nie ulega wątpliwości, że to on jest odpowiedzialny za śmierć 

Przemyka, mimo iż sam nie bił; ba, o biciu dowiedział się dopiero, 
kiedy młody chłopak zmarł w szpitalu. Ale to właśnie on stworzył 
warunki do brutalnych działań podległych sobie ludzi. W stocz-
niach, kopalniach, wobec demonstrantów czy – jak to miało 
miejsce z Przemykiem – wobec przypadkowych ludzi, na których 
reżim demonstrował swoją siłę.

Cezary Łazarewicz napisał doskonałą książkę, w której 
przeraża nie tylko bestialstwo sadystycznych milicjantów wobec 
niewinnego nastolatka, ale przede wszystkim opis potężnej 
machiny terroru i manipulacji, jaką dysponowali „architekci 
stanu wojennego”. Widać z tej książki, jak kłamliwe są wszel-
kie późniejsze opowieści, że lata 1981-89 to był w Polsce czas 
miękkiej, by nie rzecz, sympatycznej tyranii. Nie, nie był. Casus 
Przemyka pokazuje, że chcąc ratować oprawców, Kiszczak, 
Urban i im podobni gotowi byli niszczyć życie wielu ludzi. Nie 
metaforycznie. Dosłownie.

Niech „Żeby nie było śladów” stanie się obowiązkową lekturą 
dla każdego, kto pragnie zrozumieć mechanizmy tyranii. 
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CEZARY Ł AZAREWICZ,  
ŻEBY NIE BYŁO ŚLADÓW.  
SPRAWA GRZEGORZA PRZEMYKA  
PUBL. CZ ARNE, WO ŁOWIEC 2016 

Czesław Czyński was an unusual figure. Once a very popular magician, 
occultist, hypnotist and Freemason going by the magic name of Punar 
Bhava (Sanskrit for “a soul in pursue of liberation”), he is today an almost 
completely forgotten figure. Czyński was a first-rate intellectual and 
erudite, but – from today’s perspective – he should be rather called 
a scandal. Let us recall two events:

1. On 8 September 1894 in the European Hotel in Munich, Hedwig 
Von Zedlitz, a baron’s daughter, heiress to a large fortune and a cous-
in of German Emperor Wilhelm II, marries her doctor, who treats her 
for “buzzing in her ears, migraines and flatulence”. That doctor was 
Czesław Czyński himself, and the circumstances of the event seem 
somewhat peculiar: the groom is still married to a different woman, 
has a small child with yet another one, the wedding is presided over 
by fake pastor Wertheman (who turns out to be Czyński’s friend), 
and the bride allegedly takes the wedding vows after she had been 
under many months of hypnosis.

2. A wave of suicides takes place in Warsaw in 1924. The police 
find pieces of paper with the Hebrew letter Shin and an inscrip-
tion “on the orders of the Satan” with the deceased. The trail leads 
to an occult order called Ordo Albi Orientis (Order of the White 
East), established by Czyński. The order, following O.T.O. founded by 
Aleister Crowley, the most famous occultist of the 20th century, was 
supposed to practise sexual magic.

What was really Czyński like? Can he be indeed associated with 
Crowley? If yes, how? Everything in a book written by Zbigniew Łagosz, 
an indefatigable researcher into Polish occultism. 

ANDRZE J SAR AMONOWICZ

STUDIUM TYRANII

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”.
FOT. DOROTA CZOCH
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W SPIRALI 
a new film by Konrad Aksinowicz 

Krzysztof (Piotr Stramowski) and Agnes (Kasia 
Warnke) are a young married couple in crisis. In order 
to escape their everyday troubles, they go to the coun-
try. But the time spent together triggers a spiral of 
grudges and complaints, which turns into a real psy-
chodrama. A hitch-hiker picked up along the way is 
supposed to ease the tension but in fact provokes even 
more quarrels. Trying to help, the witness encourages 
them to take a mysterious substance supposed to save 
their love. The “cure” activates next layers of subcon-
sciousness. As a result, the characters can clearly see 
how complicated their relations are.

It is a film about the thin line between passionate 
love and a toxic relationship. W spirali (In a spi-
ral) is an emotional roller coaster, a dissection of 
a relationship between a man and woman in which 
suffering, humiliation and anger alternate with pas-
sion and desire. 

Krzysztof (Piotr Stramowski) i Agnes 
(Kasia Warnke) są młodym mał-
żeństwem w kryzysie. Aby uciec od 
codziennych zmartwień, wybierają 

się na przejażdżkę za miasto. Jednak wspól-
ne przebywanie ze sobą uruchamia spiralę 
wzajemnych pretensji, która przeradza się 
w prawdziwą psychodramę. Zabrany po dro-
dze autostopowicz ma rozładować napiętą 
atmosferę, ale w rezultacie jeszcze napę-
dza małżeńskie kłótnie. Próbując pomóc, 
świadek namawia ich do zażycia tajemniczej 
substancji, która ma uratować ich miłość. 

„Lekarstwo” uaktywnia kolejne warstwy pod-
świadomości, przez co bohaterowie widzą jak 
na dłoni, jak poplątane są ich relacje.

Film o cienkiej granicy między gorącą 
miłością a toksycznym związkiem. „W spi-
rali” to emocjonalny rollercoaster, wiwisek-
cja związku kobiety i mężczyzny, w której 
cierpienie, poniżenie i gniew przeplatają się 
z pożądaniem i namiętnością.  

W  S P I R A L I
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THE DUKE OF BURGUNDY 
directed by Peter Strickland 

It is a tricky title. The Duke of Burgundy is 
not a historical figure nor the name of some 
extremely expensive pinot noir bought by 
Chinese bankers even before it is bottled. 
The Duke of Burgundy is an inconspicu-
ous butterfly, a rare and vanishing species. 
Strickland’s film represents an endan-
gered species as well: it is a kind of a camp 
psychological melodrama seasoned with 
a surrealist thriller. Since the times of Buñuel 
and early Suara, nothing similar has hatched 
up in cinema. So I am the more dazzled by 
the job of the quite young Englishman about 
whom I had not heard much before. The thing 
begins with intrusive mobbing performed 
by a good-looking lady on a younger maid, 
but in less than fifteen minutes we feel that 
it is too obvious – for insignificant inac-
curacy in wardrobe cleaning, the maid is 
punished with an oral piss. Fortunately, we 
only hear that scene – Strickland is crazy 
about sounds, he is a perfectionist in the 
field, and his film is a noble fuel for one’s eyes 
and ears. The thing is explained: both ladies 
just play their parts in an erotic game. The 
one we considered the tormentor is in fact 
the victim. Growing old in quite a beautiful 
but inevitable way, the woman succumbs 
to her young lover’s desires and personifies 
a torturer according to instructions written 
on a daily basis. As it happens in SM relation-
ships, what is at stake here is perverse delight, 
although the film rules of desire are fluid and 
change dynamically, just like the hierarchy 
of the dominating and dominated one. The 
screenplay quickly goes beyond all reason, so 
the camp reception suggests itself: we have 
great fun watching absurd inclinations of the 
younger heroine, who goes crazy for example 
over a special model of a bunk coffin bed 
for sadomasochistic couples or over the 
refined gadget of a “human toilet”. The film 
hypnotises with its rhythm, groomed frames, 
refined editing, repetitions of whole scenes 
and takes; it enters both ladies’ dreams 
but – in order to prevent it from becom-
ing too oneiric – it regularly takes us to an 
entomology convention, where a crowd of 
women (no man appears in the film) debates 
over the behaviour of the European mole 
cricket and moths (every insect has its own 
customs). The auditorium is jam-packed with 
either a mass of women listening with rapt 
attention to the speakers or female dummies 
(Strickland planned it like that to take care of 
the background surrealism).

A fascinating film, new quality in con-
temporary cinema and an author worth 
close attention. 

MAT. PR A SOWE

WOJCIECH KUCZOK

służka zostaje ukarana doustnym pissin-
giem. Na szczęście tę scenę tylko słyszymy 

– Strickland ma fioła na punkcie dźwięku, 
jest w tej dziedzinie perfekcjonistą, ten film 
jest szlachetną pożywką dla oka i ucha. 
Rzecz się wyjaśnia – dwie panie odgrywają 
po prostu swoje role w erotycznej grze; ta, 
którą mieliśmy za oprawcę jest w gruncie 
rzeczy ofiarą. Starzejąca się niebrzydko, 
ale i nieuchronnie kobieta ulega występ-
nym pragnieniom swojej młodej kochanki 
i wciela się w rolę kacicy wedle spisy-
wanych każdego dnia instrukcji. Jak to 
w związku SM, gra toczy się o perwersyjną 
rozkosz, ale podtytułowe „reguły pożą-
dania” są tutaj płynne i dynamicznie się 
zmieniają, podobnie jak pozycje dominu-
jąca-poddana. Scenariusz błyskawicznie 
przekracza granice rozsądku, przeto 
odbiór campowy się narzuca – mamy ubaw 
z absurdalnych ciągot młodszej bohaterki, 
która dostaje na przykład bzika na punkcie 
szczególnego modelu piętrowego trumno-

-łóżka dla par sado-maso, tudzież podob-
nie wyrafinowanego gadżetu, zwanego po 
prostu „ludzką toaletą”. Film hipnotyzuje 
rytmem, wypielęgnowanymi kadrami, 
wyrafinowanym montażem, repetycjami 
całych scen i ujęć, wkracza też w marzenia 
senne obu pań, a żeby nie zrobiło się za 
bardzo onirycznie, regularnie przenosi nas 
także na kongres entomologiczny, gdzie 
tłum kobiet (w filmie nie występuje ani 
jeden mężczyzna) debatuje nad zacho-
waniem turkuciów podjadków i ciem (co 
owad, to obyczaj). Audytorium wypełnione 
jest szczelnie, jeśli nie przez zasłuchany 
tłumek pań, to przez żeńskie manekiny 
(tak sobie to Strickland umyślił, żeby dbać 
też o surrealizm drugiego planu). 

Fascynujący film, nowa jakość w kinie 
współczesnym, autor, któremu warto się 
bacznie przyglądać.  

To tytuł podstępny. Książę 
Burgundii nie jest postacią 
historyczną, ani też nazwą 
jakiegoś niebotycznie 

drogiego pinot noir, co to go chińscy bank-
sterzy wykupują w ciemno jeszcze przed 
zabutelkowaniem – to niepozorny motyl, 
gatunek rzadki i zanikający, w dodatku 
polska jego nazwa brzmi niezrównanie 
barwniej: wielena plamowstęg. Film 
Stricklanda takoż reprezentuje gatunek 
zagrożony wyginięciem: to coś w rodzaju 
campowego melodramatu psychologicz-
nego doprawionego surrealistycznym 
thrillerem. Od czasów Buñuela i wczesnego 
Saury nic podobnego w kinie się nie wy-
lęgło, tym bardziej olśniewa mnie filmowa 
robota niestarego Anglika, o którym wcze-
śniej niewiele słyszałem. Rzecz zaczyna się 
od natrętnego mobbingu, dokonywanego 
przez przystojną damę na młodej służącej, 
ale nie mija kwadrans, kiedy wyczuwamy, 
że zbyt grubymi nićmi to szyte – za drobną 
niedokładność w sprzątaniu garderoby 

WOJCIECH KUCZOK
Pisarz, scenarzysta, grotołaz, felietonista, 
fan piłki nożnej. Laureat Nagrody Literac-
kiej Nike. Człowiek o wielu pasjach. Z nami 
będzie dzielił się tą filmową, co miesiąc 
polecając jeden obraz wart obejrzenia.

FOT. MONIK A SZ AŁEK

„DUKE OF BURGUNDY” 
reż. Peter Strickland
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KOLEJNY ZACIĄG 

Wszystkie te grupy oraz te ogło-
szonych wcześniej (m.in. Mis-
fits, Vader, KNŻ, Kult) można 
będzie posłuchać i zobaczyć 

18-21 sierpnia w podkarpackim Cieszanowie. 
Eluveitie to bez wątpienia jedna z najwięk-

szych gwiazd w swoim gatunku, a ciesza-
nowska publiczność zwykle ciepło przyjmuje 

Cieszanów będzie świadkiem powrotu 
jednego z najważniejszych reprezentan-
tów polskiej sceny rockowej i metalowej 
przełomu wieków – Sweet Noise. – Sweet 
Noise zawsze wracał w chwilach ważnych, 
przełomowych, ponieważ losy Polski 
zawsze leżały nam na sercu. Dużo o tym 
zawsze mówiliśmy. Już utwór „Godność” 
z płyty „Respect” był ideą Sweet Noise, 
która zawsze bazowała na prostej rzeczy: 
poszanowaniu ludzkiej godności, posza-
nowaniu prawa do wolności wyznania, 
poglądów, do wolności słowa. Koncert, któ-
ry Sweet Noise zagra 21 sierpnia na scenie 
głównej CRF 2016, będzie koncertem 
przekrojowym przez wszystkich osiem do 
tej pory wydanych płyt, z najsłynniejszymi 
naszymi utworami takimi jak m.in. „God-
ność”, „Cisza”, „Bruk”, „Ghetto”. Zagramy 
w pewnym sensie w klasycznym składzie. 

Szwajcarska gwiazda folk-metalu Eluveitie, polskie 
legendy w postaci powracających na scenę Sweet Noise, 
a także Włochatego, Farben Lehre, Zaciera i 1125, a na 
deser przebojowy heavy metalowy Nocny Kochanek 
to najnowsze nazwy na plakacie tegorocznej edycji 
Cieszanów Rock Festiwalu.

JAKUB MILSZEWSKI

MAT. PR A SOWE

jego reprezentantów, czego dowiodła przed 
dwoma laty świetnie bawiąc się podczas 
koncertu rosyjskiej Arkony. Szwajcarzy 
również cieszą się w Polsce (podobnie jak 
na całym świecie) wielką popularnością i na 
pewno wielu na ich koncert czeka. 

Na festiwalu nie zabraknie również 
czołówki polskiej sceny. Tego lata 

JEST IMPONUJĄCY

DO CIESZANOWSKIEJ 
ARMII ROCKA
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Specjalną oprawę wizualną przygotuje 
Vahan Bego. Zapraszam na wyjątkowy 
festiwal, do wyjątkowego miejsca – mówi 
Glaca, wokalista i lider zespołu.

Nie zabraknie również przedstawicieli 
wiecznie silnej rodzimej sceny punk. Do 
Cieszanowa przyjedzie rzadko koncer-
tująca legenda gatunku Włochaty oraz 
świętująca 30 urodziny grupa Farben 
Lehre, która zagra płytę wybraną na tę 
okoliczność przez fanów w internetowym 
głosowaniu. – Podczas naszego występu 
na scenie pojawią się również zapro-
szeni goście, którzy uczynią powyższy 
koncert jeszcze bardziej wyjątkowym. 
Zatem czas głosować i wskazać swojego 
faworyta spośród wskazanych albumów 
Farben Lehre, czyli: „Atomowe Zabawki”, 

„Farbenheit” i „Ferajna”. Czekamy z za-
ciekawieniem na waszą decyzję – niech 
się stanie wola fanów... – apeluje Wojtek 
Wojda, lider grupy.

Jeszcze inną stylistykę na scenę wpro-
wadzi zespół 1125, kolejna rodzima legenda, 
tym razem natomiast muzyki hardcore. 
Złotowski zespół obchodzić będzie swoje 
20-lecie. Nie zabraknie też akcentów humo-
rystycznych – Nocny Kochanek to heavy 
metalowa formacja, której pastiszowe 
piosenki są hitami internetu, zaś Zacier są 
znanymi piewcami absurdu. 

Organizatorzy ogłosili również konkurs 
na minutowy film o festiwalu. Termin nad-
syłania prac do 15 lipca, na autorów filmów 
czekają nagrody. 

SZCZEGÓŁY FESTIWALU:  
W W W.CIESZ ANOWROCKFESTIWAL.PL, 
W W W.FACEBOOK.COM/CIESZ ANOWROCKFESTIVAL

Z AKUP K ARNETÓW ON-LINE OR A Z BEZPOŚREDNIO 
W STAC JONARNYCH PUNKTACH SPRZEDA Ż Y EVENTIM 
W C AŁE J POLSCE 
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THE LATEST ENLISTMENT 
INTO THE CIESZANÓW ROCK 
ARMY IS IMPRESSIVE
The Swiss folk-metal star Eluveitie, 
Polish legends like Sweet Noise (re-
turning to the stage), Włochaty, Farben 
Lehre, Zaciera, 1125 and finally the 
heavy metal Nocny Kochanek are the 
latest names on the poster of this year’s 
edition of Cieszanów Rock Festival.

There will be a chance to hear and see all 
those groups and the ones announced before 
(e.g. Misfits, Vader, KNŻ, Kult) on 18-21 August 
in the Subcarpathian Cieszanów.

Eluveitie is undoubtedly one of the biggest 
stars in its genre, whose representatives are 
usually warmly received by the audience 
in Cieszanów. It was proven two years ago, 
when the listeners enjoyed themselves a lot 
during the concert given by the Russian 

Arkona. The Swiss enjoy great popularity in 
Poland too (just as in the whole world), and 
many certainly await their concert.

Leaders of the Polish music scene will 
perform at the festival too. This year, 
Cieszanów will witness the return of Sweet 
Noise, one of the most important repre-
sentatives of the Polish rock and metal 
scene of the turn of the centuries. “Sweet 
Noise has always returned in important, 
breakthrough moments because we have 
always had Poland at heart. We’ve always 
talked about it a lot. The song ‘Godność’ 
from the album Respect was the idea 
of Sweet Noise, which has always been 
based on a simple thing: respect for hu-
man dignity and respect for the freedom 
of religion, thought and speech. The con-
cert Sweet Noise will play on 21 August on 
the main stage of CRF 2016 will be a cross-
section of the albums we have released 
so-far, including our most famous pieces 
like for example ‘Godność’, ‘Cisza’, ‘Bruk’, 
‘Ghetto’. We will play in a way in our classic 
line-up. Vahan Bego will prepare a special 
visual setting. I invite everyone to this 
unique festival, this unique place,” says 
Glaca, the lead singer of the band.

The event will also feature representa-
tives of the always strong Polish punk mu-
sic. The stage in Cieszanów will be taken 
by Włochaty, a legend of the genre that 
rarely gives concerts, and Farben Lehre, 
a group that celebrates its 30th birthday 
and will play the album selected by its fans 
in an online poll. “During our performance, 
we will be accompanied by guests invited 
specially for the concert, who will make it 
even more unique. So it’s time to vote and 
choose one’s favourite from among the 
indicated Farben Lehre’s albums, that is: 
Atomowe Zabawki, Farbenheit and Ferajna. 
We are looking forward to your decision – 
may the will of fans be done...” says Wojtek 
Wojda, the leader of the band.

1125, another Polish legend of – this time 
– hardcore music, will introduce an even 
different style to the event. The band from 
Złotów will celebrate the 20th anniversary 
of its existence. Cieszanów Rock Festival 
will feature humorous elements too: Nocny 
Kochanek is a heavy metal group whose 
pastiche songs are Internet hits, while 
Zacier is famous for its eulogies of absurd.

The organisers have announced a com-
petition for the best minute-long film about 
the festival. Everyone interested should send 
their films by 17 July. The winning film-
makers will be awarded. 

DETAILS OF THE FESTIVAL: 
W W W.CIESZ ANOWROCKFESTIWAL.PL,
W W W.FACEBOOK.COM/CIESZ ANOWROCKFESTIVAL

TICKETS C AN BE BOUGHT ON-LINE AND IN EVENTIM 
POINTS OF SALE IN THE WHOLE POL AND.

CENY K ARNETÓW I BILETÓW  
NA CIESZANÓW ROCK FESTIWAL 2016

DO 10 KWIETNIA: K ARNET – 110 ZŁ,  
K ARNET NA POLE NAMIOTOWE – 30 ZŁ/OS.

11 KWIETNIA – 31 MA JA: K ARNET – 120 ZŁ,  
K ARNET NA POLE NAMIOTOWE – 30 ZŁ/OS.

1 CZERWC A – 30 CZERWC A: K ARNET – 135 ZŁ,  
BILET JEDNODNIOW Y – 60 ZŁ,  

K ARNET NA POLE NAMIOTOWE – 40 ZŁ/OS.

1 LIPC A – 10 SIERPNIA: K ARNET – 135 ZŁ,  
BILET JEDNODNIOW Y – 70 ZŁ,  

K ARNET NA POLE NAMIOTOWE – 40 ZŁ/OS.

SPRZEDA Ż NORMALNA (OD 11 SIERPNIA):  
K ARNET – 150 ZŁ, BILET JEDNODNIOW Y – 80 

ZŁ, K ARNET NA POLE NAMIOTOWE – 40 ZŁ/OS.

   ENGLISH

PRISES OF TICKETS AND PASSES  
FOR CIESZANÓW ROCK FESTIVAL 2016

BEFORE 11 APRIL: PA SS – PLN 110,  
C AMPSITE PA SS – PLN 30 PER PERSON.

11 APRIL – 31 MAY: PA SS – PLN 120,  
C AMPSITE PA SS – PLN 30 PER PERSON.

1 JUNE – 30 JUNE: PA SS – PLN 135,  
ONE-DAY TICKET – PLN 60,  

C AMPSITE PA SS – PLN 40 PER PERSON.

1 JULY – 10 AUGUST: PA SS – PLN 135,  
ONE-DAY TICKET – PLN 70,  

C AMPSITE PA SS – PLN 40 PER PERSON.

REGUL AR SALES (FROM 11 AUGUST):  
PA SS – PLN 150, ONE-DAY TICKET – PLN 80, 

C AMPSITE PA SS – PLN 40 PER PERSON.
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BLONDYNKA 
NA BASIE
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Basistka i frontmen. Byli fenomenem 
w rockowym światku, zbuntowaną 
parą, której się udało. Tworzyli główny 
człon Sonic Youth, zespołu, który 
zainspirował całe pokolenie garażowego 
rocka. W 2011 roku para postanowiła 
się rozwieść. Wtedy okazało się, że 
niezależny rock też karmi się plotką.

SYLWIA GUTOWSK A

CREATIVE COMMONS

Po ogłoszeniu rozstania 
amerykańska prasa 
zachodziła w głowę, jak 
to możliwe. Od lat 80. 

Kim Gordon i Thorston Moore, nieza-
leżnie od tego, co dyktowały trendy 
muzyczne głównego nurtu, robili swoje. 

Grali brudnego rocka. Wytrwale i bez 
wyrzucania telewizorów przez hotelowe 
okna, bez epatowania swoim życiem 
prywatnym. Rok temu Kim Gordon zde-
cydowała zabrać głos w swojej sprawie. 
Napisała autobiografię, w której podsu-
mowała ostatnie trzydzieści lat swojego 

BLONDYNKA 
NA BASIE

życia. Książka ukazała się niedawno 
w polskim przekładzie.

Kim urodziła się w Rochester w stanie 
Nowy Jork. W dzieciństwie przeniosła się 
z rodzicami i bratem do Kalifornii, zaliczając 
epizody związane z pracą ojca na Hawajach 
czy w Hongkongu. Ale to właśnie Nowy Jork 
uformował jej artystyczne życie, tam pozna-
ła też swojego partnera muzycznego i ży-
ciowego, Thorstona Moore’a, męża i ojca jej 
córki. Ale zanim doświadczyła nowojorskiej 

„autentyczności” lat 80., spędziła dzieciństwo 
w słonecznym LA. Była córką profesora 
akademickiego. Jej ojciec był znanym socjo-
logiem, twórcą nazw grup młodzieżowych 
w amerykańskich szkołach. To ciekawe, ale 
słowa takie jak normalsi [preps], mięśniaki 
[jocks], kujony [geeks] czy świry [freaks] są 
dziełem Wayne’a C. Gordona. Wychowując 
się w Los Angeles lat 60., odstawała od dzieci 
filmowców. Rodzice nie pozwolili jej wsiąk-
nąć w atmosferę snobistycznego „bycia cool” 
i pozornego wyluzowania. Tak już zosta-
ło – przez całe życie Kim, będąc w środku 
rock’n’rollowego młyna, pozostawała trochę 
na zewnątrz. Jej bohaterkami były pierwsze 
damy kontrkultury: Marianne Faithfull, Anity 
Pallenberg czy Joni Mitchell. A głównym 
celem zawsze była sztuka.

Nie planowała zostać muzykiem. 
Interesowały ją sztuki wizualne. Zmiana 
otoczenia ze słonecznego Los Angeles na 
obdrapany Nowy Jork zadziałała inspi-
rująco. W Nowym Jorku odkryła auten-
tyczność. Dziury na drogach, graffiti na 
ścianach i Andy Warhol, przechadzający 
się ulicami – zupełnie inaczej niż hollywo-
odzkie gwiazdy, ukryte w swoich willach 
gdzieś na oddalonych wzgórzach. Muzyka 
była naturalnym elementem nowojorskiego 
kulturalnego światka tamtych czasów. Pa-
nował post punk, a wywodzący się z kręgów 
artystycznych młodzi twórcy prześcigali się 
w tworzeniu nowych, jeszcze bardziej pun-
kowych od punku form kontestacji. Taką 
ożywczą formą był no wave. Kim Gordon, 
zanim została członkinią Sonic Youth, była 
świadkiem świata wibrującego dookoła. 
Niczym Forrest Gump, zawsze w tle histo-
rycznych wydarzeń. Była w Los Angeles, 
gdy zastrzelono Kennedy’ego, w Nowym 
Jorku w dniu zamachu na Johna Lennona, 
miała być na koncercie Joy Division, który 
nie odbył się, bo poprzedziła go samobój-
cza śmierć Iana Curtisa. Aż sama weszła na 
firmament gwiazd rocka. Ale tych spokoj-
nych, wytrwale pracujących gwiazd.

Sonic Youth to ikona niezależnego 
rocka. Znają ją nie tylko ci, którzy w mło-
dości przechodzili fascynację grungem 
i zetknęli się z całą masą amerykańskich 
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gentna kobieta z krwi i kości, która zawsze 
wiedziała, że w taki czy inny sposób zwiąże 
się ze sztuką. A że lubimy wierzyć w bajki 
o księżniczce i księciu, nawet, gdy chodzi 
o niezależnego rocka… Dziś każde z nich 
pracuje nad osobnymi projektami. Sonic 
Youth już raczej nie usłyszymy, chociaż 
w dobie nieustannych comebacków wszyst-
ko jest możliwe. Zresztą wszystko ma swój 
kres. Nawet Brian Johnson odszedł z AC/DC. 
Na nic zdadzą się łzy. 

   ENGLISH

A BLONDE AND THE BASS
A bass player and a frontman. They 
were a phenomenon in the world of 
rock, a rebellious couple who made it 
to the top. They constituted the core 
of Sonic Youth, which inspired a whole 
generation of garage rock. In 2011, the 
couple decided to get a divorce. Then 
it turned out that the independent rock 
also feeds on gossip.

After the announcement about the divorce, 
American press just couldn’t understand 
how this was even possible. Since the 1980s, 
Kim Gordon and Thurston Moore had been 
doing their job, irrespective of what the 
mainstream musical trends might have 
dictated. They played dirty rock. Persistently 
and without throwing TV sets out of hotel 
windows, without shocking with their private 
life. A year ago, Kim Gordon decided to take 
a stance in this matter. She wrote an autobi-
ography, in which she summarised the last 
thirty years of her life. The book has recently 
been released in Polish translation.

Kim was born in Rochester, New York. 
When she was a child, she moved with her 
parents and brother to California, although 
they also had some other episodes connected 
to her father’s job in Hawaii or Hong Kong. But 
it was New York which shaped her artistic life, 
and it was there that she met her musical and 
life partner, Thurston Moore, her future hus-
band and father of her daughter. But before 
she experienced the New York authenticity of 
the 1980s, she had spent her childhood in the 
sunny Los Angeles. She was a daughter of an 
academic professor. Her father was a famous 
sociologist, a creator of names denominat-
ing teenage groups in American schools. It’s 
interesting, but Polish words such as normalsi 
(preps), mięśniaki (jocks), kujony (geeks) or 
świry (freaks) were all coined by Wayne C. 
Gordon. Growing up in Los Angeles in the 
1960s, she differed from filmmakers’ children. 
Her parents didn’t let her sink into the 
atmosphere of snobbish “being cool” and fake 
laid-backness. And that’s how it’s been for 

MUZYKA BYŁA NATURALNYM ELEMENTEM 
NOWOJORSKIEGO KULTURALNEGO ŚWIATKA TAMTYCH 
CZASÓW. PANOWAŁ POST PUNK, A W Y WODZĄCY 
SIĘ Z KRĘGÓW ARTYSTYCZNYCH MŁODZI TWÓRCY 
PRZEŚCIGALI SIĘ W TWORZENIU NOW YCH, JESZCZE 
BARDZIE J PUNKOW YCH OD PUNKU FORM KONTESTAC JI. 
TAKĄ OŻY WCZĄ FORMĄ BYŁ NO WAVE. 

garażowych zespołów z lat 80., które 
wydeptały ścieżkę wielkim gwiazdom lat 
90. z Nirvaną na czele. Sonic Youth przez 
lata szli swoją drogą. Podobnie jak R.E.M 
czy młodsi koledzy z Radiohead, byli 
rock’n’rollowymi „miłymi gośćmi”, chociaż 
ich muzyka nie była miła i łagodna. Byli 
też chyba pierwszym zespołem, w którym 
nie dość, że pojawiła się dziewczyna, to 
jeszcze grała na najbardziej „męskim” 
instrumencie – gitarze basowej. Później 
dziewczyna-basistka stała się fetyszem 
Billy’ego Corgana ze Smashing Pump-
kins czy Courtney Love, którzy składy 
swoich kapel ustawiali pod ten atrakcyjny 
schemat. I choć, jak wyznaje w książce, 
nie czuje się muzykiem, Kim Gordon „nie-
chcący” wyznaczała trendy. Będąc poza 
modą, tworzyła ją. Historia, jakich wiele 
w amerykańskiej popkulturze.

Czy Kim Gordon byłaby tą Kim Gordon 
bez Thorstona Moore’a? Na pewno bardziej 
niż Nancy Spungen bez Sida Viciousa. 
Z tego, co opowiada, wynika, że to inteli-
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Kim throughout her entire life – despite being 
in the centre of the rock’n’roll turmoil, she 
remained a little bit stand-offish. Her heroes 
were the first ladies of the counterculture: 
Marianne Faithfull, Anita Pallenberg or Joni 
Mitchell. And the chief goal was always art.

She didn’t plan to become a musician. 
She was interested in visual arts. The 
change of environment from the sunny Los 
Angeles to the squalid New York was the 
source of inspiration for her. She discov-
ered authenticity in New York. Holes in the 
roads, graffiti on the walls, and Andy Warhol 
striding along the streets – so different from 
Hollywood stars, hidden in their villas on 
distant hills. In those times, music was the 
natural element of the New York cultural 
world. Post punk was the most popular, and 
young artists from artistic circles tried to 
outdo one another in creating new forms of 
contestation which would be even punkier 
than punk itself. One of such refreshing 
waves was no wave. Kim Gordon, before she 
became a member of Sonic Youth, had been 
a witness of the world vibrating around her. 
Like Forrest Gump, she always was in the 

suicidal death of Ian Curtis. And then, she 
climbed to the firmament of rock stars her-
self. But stars of the calm, hardworking type.

Sonic Youth is the icon of independent 
rock. It’s known not only by those who were 
once fascinated by grunge and encountered 
a whole bunch of American garage bands 
from 1980s, which blazed the trail for big 
stars of 1990s, with Nirvana in the lead. 
Sonic Youth were following their own path 
for years. Just like R.E.M. or their younger 
colleagues from Radiohead, they were  “nice 
guys” of rock’n’roll, although their music was 
not nice and gentle. They were probably the 
first band, in which a girl not only appeared, 
but also played the most “male” of instru-
ments – bass guitar. Then, a female bass 
player became a fetish of Billy Corgan from 
Smashing Pumpkins or Courtney Love, who 
were choosing their band members with this 
attractive pattern in mind. And although, 
as she confesses in her book, she doesn’t 
feel like a musician, Kim Gordon “acciden-
tally” set trends. Being beyond fashion, she 
created it. A story like many others in the 
American pop culture.

Would Kim Gordon be the same Kim 
Gordon without Thurston Moore? Certainly 
to a greater extent than Nancy Spungen 
without Sid Vicious. From what she tells us, it 
can be garnered that she’s an intelligent, real 
woman, who always knew that she would en-
gage in art in this way or another. And since 
we like to believe in fairy tales about prin-
cesses and princes, even when it comes to 
an independent rock… Today, each of them is 
working on separate projects. We probably 
won’t hear Sonic Youth anymore, although 
in the times of constant comebacks nothing 
is impossible. After all, everything meets its 
end. Even Brian Johnson left AC/DC. Tears 
won’t help here much. 

background of historical events. She was 
in Los Angeles, when Kennedy was shot, 
in New York, on the day of John Lennon’s 
assassination, she was supposed to go to 
the concert of Joy Division, which didn’t take 
place, because it had been preceded by the 
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Ponoć przed śmiercią trzeba zobaczyć Las Vegas. 
Nie wiem jaki jest sens w przetracaniu fortuny 
i umieraniu. Nie lepiej zainwestować pieniądze 
w Porsche 911 Carrera i zacząć żyć naprawdę?

Nigdy nie zapomnę wakacji 
w Las Vegas. Trudno zapomi-
na się o miejscach, w których 
wcześniej tak bardzo chciało 

się być. Przez całe lata to, co było widzia-
ne jedynie na ekranie telewizora, w końcu 
mogłam zobaczyć na własne oczy. I wie-
cie co? Tam po prostu trzeba wylądować. 
Na pozór to jaskinia hazardu pośrodku 
gorącej pustyni. W rzeczywistości 
jedyny taki punkt na Ziemi, otwierający 
w ludzkich głowach klapkę, która na co 
dzień pozostaje zatrzaśnięta. Mylą się ci, 
którzy to miasto postrzegają wyłącznie 
przez pryzmat kiczu. Oczywiście tylko 
tutaj ślubu udzieli nam sam Elvis Presley, 
a wieczorami David Copperfield w ka-
briolecie wyciągnie z kapelusza królika. 
Jednak w mojej głowie to miasto zapisało 

SZCZYCIE
NA SAMYM

ANNA NA Z AROWICZ
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się jako przepych, bogactwo oraz plejada 
samochodów, które można oglądać jedy-
nie na amerykańskich teledyskach.

Klubowa muzyka sączy się z głośników 
w każdym zakamarku hotelu wprowa-
dzając od rana w przyjemny, imprezowy 
trans. To nie jest miasto dla smutnych ludzi, 
pod warunkiem, że jednoręki bandyta nie 
pochłania całego majątku oraz 5 lat życia. 
Mimo że alkohol nieprzerwanie szumi 
w głowie, nie ma tu miejsca dla agresji oraz 
złych emocji. Wystarczy jedynie przywieźć 
worek dolarów na plecach aby móc się 
wyrwać ze szponów szarej codzienności. 
Ten sam worek dolarów może wyrwać cię 
ze szponów szarej codzienności jeśli za-
mienisz go na Porsche 911 Carrera. Wyjdzie 
nawet lepiej, bo raz kupione Porsche będzie 
zabierało cię do innego świata za każdym 
razem, kiedy wejdziesz do jego kabiny.

Ile Porsche ma w sobie z Las Vegas? Ano 
całkiem sporo. Przekraczając próg salonu 
również trzeba mieć walizkę wypchaną 
pieniędzmi lub przynajmniej złotą kartę 
kredytową wysadzaną rubinami. Warto jed-
nak tę walizkę chwilę podźwigać, ponieważ 
nie kupujemy samochodu, ale coś znacznie 
więcej. Kupujemy styl życia. Przekonał 
mnie o tym dzień spędzony za kierownicą 
kultowego Porsche 911 Carrera S. 

KUPUJEMY ST YL Ż YCIA. PRZEKONAŁ MNIE 
O T YM DZIEŃ SPĘDZONY Z A KIEROWNIC Ą 
KULTOWEGO PORSCHE 911 C ARRER A S. 

ANNA NAZAROWICZ
Słabość do samochodów ma zaszy-
tą 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.

ZDJĘCIE: MAT. PR A SOWE

Drapieżnik skąpany w soczystej czer-
wieni już samym wyglądem przyprawa 
o rozszerzenie źrenic. Mówi się, że te 
czerwone samochody są nieco szybsze. 
Śmiem twierdzić, że testowany egzem-
plarz równie skutecznie wyrywałby 
z butów nawet w kolorze kucyka Pony. 

ENGLISH 
TEX T
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Umieszczony z tyłu benzynowy trzylitrowy silnik typu boxer 
skrywał w sobie 420 koni mechanicznych. Biorąc pod uwagę, że 
masa samochodu wynosiła 1460 kilogramów trzy razy się zasta-
nowiłam, zanim przekręciłam kluczyk. Ale w końcu podjęłam 
decyzję, a z układu wydechowego dało się usłyszeć parskanie 
420 rumaków. I już wiedziałam, że to nie będzie kolejny zwyczaj-
ny test. Prowadzenie takiego pocisku przypomina wycieczkę do 
Las Vegas. Wystarczy mrugnąć oczami, a na liczniku pojawia 
się pierwsze 100 km/h. Z drugą setką mamy do czynienia zanim 
nasz mózg zarejestruje tę pierwszą. Porsche 911 Carrera S jest 
piekielnie szybka, a co gorsza fantastycznie trzyma się drogi. 
A to bardzo źle, bo kiedy serce wariuje ze szczęścia to rozum 
smacznie śpi. Oczywiście producent zamontował tu radio 
i z pewnością zadbał o dobre nagłośnienie, ale bądźmy szczerzy: 
czy ktoś w ogóle będzie z niego korzystał? Zwłaszcza że tuż 
obok znajduje się przycisk, którego zadaniem jest potęgować od-
głos układu wydechowego. Naciskam. Większe dreszcze miałam 
tylko przed maturą. Wystarczy jednak zsunąć nogę z gazu, aby 
ten szatan pokazał drugą twarz. Układ wydechowy spuszcza 
z tonu, automatyczna skrzynia biegów łagodnie wrzuca kolejne 
przełożenia, a stado koni pod maską spowalnia. 

Spokojnie pokonując ulice Sopotu 
stwierdziłam, że jeszcze nigdy tyle osób 
nie uśmiechnęło się do mnie jednego dnia. 
Co więcej, jeszcze nigdy tylu obcych ludzi 
nie pomachało do mnie ot tak, zwyczajnie. 
Co chwilę mój wzrok napotykał na wzrok 
innego człowieka, wzrok przepełniony 
zachwytem, podziwem, niekiedy również 
zazdrością. A ja zamknięta w tym luksusie 
poczułam, że przez ten jeden dzień mogę 
naprawdę wszystko, że w tych wszystkich 
spojrzeniach stanęłam na samym szczy-
cie. Każda z tych osób chciałaby choć 
przez chwilę poprowadzić ten samochód, 
ale to było dane właśnie mnie.

Piotr Gąsowski, zapalony miłośnik 
samochodów Porsche, w jednym z wywia-
dów przyznał, że niejednokrotnie jeździł 
samochodami które były droższe niż jego 
mieszkanie. Wystarczył mi jeden dzień za 
kierownicą Porsche 911 żeby stwierdzić, że 
dokonywał słusznego wyboru. 

   ENGLISH

AT THE VERY TOP
They say one should see Las Vegas before 
they die. I don’t know what sense there 
is in wasting one’s money and dying. 
Wouldn’t it be better to invest in the Por-
sche 911 Carrera and start actually living?

I will never forget my holiday in Las Vegas. 
It is hard to forget places in which you have 
always desperately wanted to find yourself. 

W YSTARCZ Y MRUGNĄĆ OCZ AMI, A NA 
LICZNIKU POJAWIA SIĘ PIERWSZE 
100 KM/H. Z DRUGĄ SETK Ą MAMY 

DO CZ YNIENIA Z ANIM NA SZ MÓZG 
Z ARE JESTRUJE TĘ PIERWSZ Ą. 
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see with my own eyes what I had been 
watching only in television. And you know 
what? You just have to land there. It is 
seemingly a gambling cave situated in the 
middle of hot desert. In fact, it’s the only 
place on earth that makes human beings 
realise what is normally unimaginable. 
Those who perceive the city through the 
prism of kitsch only are wrong. Of course, 
only here will Elvis Presley himself preside 
over your wedding and David Copperfield 
pull a rabbit out of a hat in a convertible 
in the evening. But in my memory the 
place was imprinted as splendour, wealth 
and a galaxy of cars you can see only in 
American video clips.

Club music emanates from speakers 
in every corner of the hotel, putting you 
in a nice, party trance from the very 
beginning. It’s not a city for sad people, 
provided that the one-armed bandit 
doesn’t ravage one’s all possessions and 
five years of life. Even though alcohol 
goes to your head all the time, there is no 
place for aggression or negative emotions 
here. One bag of dollars is enough to 
escape the grip of the everyday humdrum. 
The same bag of dollars can free you 
from the grip of the everyday humdrum 
if you exchange it for a Porsche 911 Car-
rera. And it will be an even better choice 
because, once bought, the Porsche will 
take you to a different world every time 
you enter its cab.

turer equipped the car with a radio and 
certainly saw to it that the sound system 
was good, but let’s be honest: will anyone 
actually use it? Especially that right next 
to the driver there’s a button used to in-
tensify the sound of the exhaust system. 
I push it. I felt bigger shivers only before 
my school leaving exams. But you just 
have to take your foot off the accelerator 
to see the devil show a different nature. 
The exhaust system draws in its horns, 
the automatic transmission gently jug-
gles next shifts, and the herd of horses 
under the hood slows down.

Driving calmly along the streets of 
Sopot, I noticed that never before had so 
many people smiled at me during one day. 
What is more, never before had so many 
strangers waved at me, just like that. 
Every now and then, I met the gaze of yet 
another person, a gaze filled with admira-
tion, delight and sometimes jealousy, too. 
And closed in luxury, I felt that for that 
one day I could really do everything, that 
in all those eyes I stood at the very top. 
Each of those people would like to drive 
the car at least for a moment, but it was 
I who had the opportunity.

In one of his interviews, Piotr Gąsowski, 
a keen Porsche fan in Poland, admitted that 
he often drove cars that were more expen-
sive than his flat. One day behind the wheel 
of the Porsche 911 was enough for me to 
realise he was making the right choice. 

How much of Las Vegas is there in 
a Porsche? Well, quite a lot. Crossing the 
threshold of a show room, you need to 
have a briefcase full of money or at least 
a golden credit card inset with rubies too. 
But it is worth carrying the briefcase for 
some time because you don’t buy a car 
only. You buy much more: a lifestyle. I un-
derstood that after a day spent behind the 
wheel of the cult Porsche 911 Carrera S.

Bathed in rich red, the predator makes 
your pupils widen with its look itself. 
They say red cars are a bit faster. I dare 
claim that the tested model would take 
off equally effectively even if it was the 
colour of a little pony. Located at the 
back, the three-litre boxer engine hid 
420 horsepower. Taking into account 
that the car weighed 1460 kilograms, 
I thought three times before I turned the 
key. But I finally made my decision and 
heard a beautiful roar coming from the 
exhaust system. And I already knew it 
wouldn’t be just another test. Driving 
such a bullet resembles a trip to Las 
Vegas. Within one glimpse of an eye, 
the speedometer clocks the first 100 
kph. The second one is clocked even 
before your brain registers the first one. 
The Porsche 911 Carrera S is devilishly 
fast and, what’s worse, hugs the road 
perfectly. It’s bad because when your 
heart gets deliriously happy, your mind 
is sound asleep. Of course, the manufac-



Innowacyjność nie tkwi wcale w roz-
wijaniu technologii, które sobie sami 
wymyślimy, a które nie do końca są nam 
potrzebne. Ona kryje się w rozwiązywa-

niu problemów. Nawet jeśli są to problemy 
niezbyt palące, to przy określonej powta-
rzalności stają się po prostu wkurzające.

Taki też był problem z praniem i nie 
dam się przekonać, że nie wiesz o czym 
piszę: wrzucasz ciuchy do pralki, włączasz, 
wychodzisz, a po drodze znajdujesz jeszcze 
jedną zaginioną skarpetkę, lub koszulę, 
o której zapomniałeś. No i trudno, będzie 
musiała poczekać do następnego prania, 
chyba że masz pralkę wyposażoną w do-
datkowe drzwiczki umożliwiające dorzuce-
nie jeszcze jednego zagubionego kawałka 
garderoby do pralki, kiedy ta już pierze.

Dziwne, że dopiero teraz ktoś na to wpadł. 
Tym kimś byli ludzie z firmy Samsung, 
którzy taką technologię zastosowali w nowej 
pralce Samsung AddWash. Dorzucili do 

niej jeszcze kilka fajnych bajerów: można 
nią sterować za pomocą smartfona dzięki 
wbudowanemu modułowi Wi-Fi (tak, teraz 
już nawet pralki mają internet), zaś system 
Eco Bubble, który wytwarza aktywną pianę, 
sprawi, że pranie będzie skuteczniejsze i... 
tańsze. Dzięki niemu można bowiem równie 
skutecznie prać w niższych temperaturach, 
czyli zużywać mniej prądu. 

   ENGLISH

SAMSUNG ADDWASH.  
PROBLEM SOLVED
More than 90% of European washing 
machine users stated that they often 
realise they forgot to put something into 
the machine after they already put it on. We 
hasten to tell them that their problem is over.

Innovation does not consist in developing 
technologies that we came up with our-

selves but that are not necessarily useful. 
Innovation is about solving problems. 
Even if the problems are not particularly 
urgent, they become annoying at some 
degree of repetitiveness.

The problem with washing was like that 
too, and you will never convince me you 
don’t know what I am writing about: you put 
the clothes into the washing machine, put it 
on, leave and on your way out find another 
lost sock or shirt you have forgotten about. 
Well, it would have to wait for the next laun-
dering, unless you have a washing machine 
equipped with additional door through 
which you can throw the lost laundry into 
the machine when it is already working.

It’s strange that it took so much time to 
come up with that. And it is people from 
Samsung who did actually think about it and 
used that technology in the new washing 
machine Samsung AddWash. To this they 
added several nice gadgets: the machine can 
be controlled with the use of one’s smart-
phone thanks to an in-built Wi-Fi mode (yes, 
even washing machines have access to the 
Internet today) and the Eco Bubble technol-
ogy, which makes the laundering even 
more effective and... cheaper as it enables to 
effectively wash one’s clothes in much lower 
temperatures, that is save energy. 

Ponad 90% europejskich użytkowników pralek stwierdziło, że 
często po włączeniu prania zdają sobie sprawę, że zapomniało 
czegoś włożyć do pralki. Śpieszymy poinformować ich, że mają 
problem z głowy.

SAMSUNG ADDWASH. 
PROBLEM Z GŁOWY

MAT. PR A SOWE
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Już wam mówię: do zakrzywionego 
ekranu można przecież dodać jesz-
cze technologie HDR i Quantum Dot, 
czyli kwantowe kropki. Trzymając 

się takiej prostej receptury można ponoć 
otrzymać telewizor absolutny.

Czym są kwantowe kropki? To mikro-
skopijne kryształy umieszczone między 
niebieskimi diodami LED na ekranie. Ich 
zadaniem jest absorbowanie światła o okre-
ślonej długości fal i zamieniania go na inne. 
W ten sposób kropki tworzą fale świetlne 
o trzech różnych długościach, przez co 
kolory podstawowe – czerwony, zielony 
i niebieski – są niesamowicie nasycone. 
A to właśnie te kolory w różnych kombina-
cjach składają się na wszystkie inne, jakie 
telewizor jest w stanie wyświetlić. Samsung 
twierdzi, że nigdy wcześniej nie udało mu 
się wyprodukować telewizora, który miałby 
tak bardzo nasycone i czyste kolory.

Okej, a czym jest zatem HDR? To techno-
logia, która pozwala na osiągnięcie wyso-
kiego poziomu jasności. To kolejny sposób 
na to, żeby obraz na ekranie był jak żywy, 
a właściwie to dokładnie taki, jaki zareje-
strowała kamera filmująca w HDR, a potrafią 

to już nawet smartfony. Wyobraź sobie więc 
supernaturalny obraz z własnego telefonu 
na dużym ekranie (najmniejszy dostępny 
ekran SUHD KS9000 liczy 49 cal, największy 
– 78). Marzenie? Nie, rzeczywistość.

SUHD KS9000 został stworzony by 
być centrum dowodzenia nowoczesnego 
domu. Jak przystało na centrum dowodze-
nia – powinien zająć eksponowane miejsce 
na środku. Ale w salonie nie ma miejsca na 
przypadkowy design, dlatego projektanci 
Samsunga postawili na elegancję. Sam 
ekran jest bardzo smukły i pozbawiony 
ramy, przez co cały telewizor wydaje się 
bardzo lekki. Uzupełnia go minimalistycz-
na srebrna podstawa. I już, bo przecież ma 
pasować do dosłownie każdego wnętrza 
w jakich tylko się zmieści. 

   ENGLISH

SAMSUNG KS9000 SUHD.  
A PERFECT FIT
In the beginning, TV sets had convex tubes. 
Then it was nice to have a flat television. 
Now it turns out that curved screens give 
much better impressions. What will be next?

I can tell you: now you can add the technol-
ogies of HDR and Quantum Dot to a curved 
screen. They say that following the simple 
formula, one can get the ultimate television.

What are quantum dots? They are micro-
scopic crystals placed between blue diodes. 
Their task is to absorb light of specific 
wavelength and change it into a different one. 
This way, the dots create light waves of three 
different lengths. As a result, basic colours 
– red, green and blue – are very vivid. And 
it is precisely those colours that – in various 
combinations – create all other colours a TV 
can display. Samsung claims that they have 
never before managed to produce a TV that 
would have so vivid and clean colours.

OK, so what is HDR? It is a technology that 
ensures greater range of brightness. It is an-
other way to make the image on the screen 
vivid or actually the same as the one re-
corded by a HDR camera, and such cameras 
can already be found even in smartphones. 
So imagine you have a super natural picture 
from your own telephone on a large screen 
(the smallest KS9000 SUHD screen has 
the size of 49 inches and the biggest – 78). 
Sounds like a dream? It’s reality.

The KS9000 SUHD was created to be the 
command centre of a modern house. And as 
befits a command centre, it should occupy 
a prominent position. But there is no room 
for just any design in the living room, which 
is why Samsung designers counted on el-
egance. The screen itself is very slender and 
has no frame, thanks to which the whole 
TV seems very light. It is complemented by 
a silver base. And that’s it because, after 
all, it is supposed to match literally every 
interior it only manages to fit in. 

Na początku kineskopy telewizorów były wypukłe. Potem 
fajnie było mieć płaski telewizor. Teraz okazuje się, że ekranu 
zakrzywione dają dużo lepsze wrażenia. Co będzie dalej?

SAMSUNG SUHD KS9000. 
PASUJE JAK ULAŁ

MAT. PR A SOWE
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Zatoką, gwarantuje miłe wspomnienia. 
Wspomnienia, które na pewno nie ulecą, 
jeśli zajrzymy do sklepików bogato zaopa-
trzonych w pamiątki znad Bałtyku. Żółwiki 
z muszelek, poduszeczki z foką i ekraniki 
z przesypującym się piaskiem to raj dla 
sentymentalnych.

By wycieczka krajoznawcza była kom-
pletna, przyda się przejażdżka Żuław-
ską Koleją Dojazdową, czyli popularną 
Wąskotorówką. Kursy rozpoczynają się 
w długi weekend majowy, więc napraw-
dę szkoda byłoby nie skorzystać. Choć 
kolejka wygląda jak mała zabaweczka, 
jest gratką nie tylko dla dzieci. W tym 

Majówka za pasem. Większość z nas 
zapewne wybierze się nad morze. Ale 
czy musi to być znowu przysłowiowy 

„półwysep”? W Polsce mamy dwa takie 
malownicze miejsca, gdzie ląd wcina 
się w wielką wodę.

Z MIERZEJĄ 
WIŚLANĄ

KIERUNEK: KRYNIC A MORSK A

Dla podróżujących samochodem kierun-
kiem będzie trasa wojewódzka 501. To 
droga łącząca Gdańsk z Krynicą Morską. 
Jadący z południa i ze wschodu wjeżdżają 
na nią od Nowego Dworu Gdańskiego. Do 
Krynicy Morskiej można dostać się też 
promem – z Tolkmicka koło Fromborka.

Krynica Morska jest niewątpliwie 
największą, ale i jedną z bardziej urokli-
wych miejscowości na Mierzei. W maju 
nie będzie jeszcze tak zatłoczona jak 
w wakacje, a z latarnią morską, promena-
dą nad Zalewem Wiślanym i urokliwymi 
uliczkami prowadzącymi do plaży nad 

M
ierzeja Wiślana to długi 
piaszczysty wał oddziela-
jący wody Zatoki Gdańskiej 
od Zalewu Wiślanego. 
Rozpoczyna się jeszcze na 

lądzie, w samym Gdańsku, a rozpościera 
się przez prawie 100 kilometrów, aż do 
Federacji Rosyjskiej. Ale to, co najbardziej 
nas interesuje, to część między wodami, od 
Stegny do wschodniej granicy, rozpoczy-
nającej się niedługo za Krynicą Morską. 
Warto odwiedzić ten skraj Polski w maju, 
tuż przed apogeum sezonu, gdy pogoda 
jest już bardzo przyjemna. Do dyspozycji 
mamy aż pięć weekendów!

MAJ
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roku jeździć będzie tylko przez sześć 
dni w maju – w weekend 1-3 maja oraz 
przed Bożym Ciałem, 26-28 maja, osiem 
razy dziennie, z ostatnim kursem o 18:50. 
Do wyboru będą dwie trasy: Nowy Dwór 
Gdański – Stegna oraz Prawy Brzeg 
Wisły – Sztutowo.

NA ŁONIE NATURY

Mierzeja Wiślana to też niepowtarzalna 
przyroda. Różnorodność gatunków ptaków, 
które można tam spotkać, rozbudzi instynkt 
ornitologa nawet w kimś, kto nie odróżnia 
mewy od kormorana. No i nic nie zrelaksuje 
tak jak dotleniający spacer po pachnącym 
igliwiem lesie. Przez całą wysuniętą na 
wodę część Mierzei przebiega Jantarowy 
Szlak – trasa piesza, prowadząca wzdłuż 
Bursztynowego Wybrzeża, od Mikoszewa 
po Krynicę Morską. Ten z kolei jest częścią 
Europejskiego długodystansowego szlaku 
pieszego E9, przebiegającego przez całą 
Europę, od Portugalii po Estonię.

Będąc w Krynicy, warto przejść się 
jeszcze kilka kilometrów dalej, w stronę 
Piasków, by odwiedzić Wielbłądzi Garb. 
To najwyższa w Europie nieruchoma 
wydma (49,5 m n.p.m.) i zarazem punkt 
widokowy. Po krótkim spacerze na 
górę możemy podziwiać Zatokę Gdań-
ską z jednej i Zalew Wiślany z drugiej 
strony. Uroku dodadzą przelatujące ptaki, 
a nawet, jeśli wybierzemy się tam pod 
wieczór, nietoperze krążące na wysokości 
koron drzew, tuż nad naszymi głowami. 
Zwierzęta i rośliny tego obszaru objęte są 
ochroną. Mieści się tutaj Park Krajobrazo-
wy „Mierzeja Wiślana”, wewnątrz którego 
znajdują się aż trzy rezerwaty przyrody. 
Fragmenty Parku wchodzą też w skład 
obszaru Natura 2000, szczególnie chro-
niącego ptaki i ich siedliska.

Do zapachu świerku i widoku piaszczy-
stej plaży dołóżmy kolejne zmysłowe do-
znanie. Wyjeżdżając, mijamy gęsto usiane 
sklepy rybne, w których nie sposób nie 
zakupić prawdziwego rarytasu tej okolicy 

– rybę wędzoną. Mrożone krewetki, które 
serwowane są nam w wielkomiejskich 
restauracjach, nie umywają się do tego 
aromatu. A kto tak nie uważa, ten nie wie 
nic o życiu. 
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MAY WITH VISTULA SPIT
May Day is just around the corner. Most 
of us will probably go to the seaside. But 
does it have to be the perfectly known 
peninsula once again? In Poland, we have 
two such picturesque places where land 
cuts into deep water.

The Vistula Spit is a long, sandy embank-
ment separating the waters of Gdansk Bay 
from Vistula Lagoon. It begins already 
on shore, in Gdansk itself, and stretches 
along almost 100 kilometres up to the 
Russian Federation. But what interests us 
most is its part from Stegna to the eastern 
border, which begins shortly behind 
Krynica Morska. It is worth visiting this 
edge of Poland in May, just before the 
height of the season, when the weather 
is already very nice. We have as many as 
five weekends at our disposal!

DESTINATION: KRYNIC A MORSK A

Those who travel by car should choose 
the regional road number 501. It connects 
Gdansk with Krynica Morska. If you drive 
from the south and the east, you take the 
road in Nowy Dwór Gdański. You can reach 
Krynica Morska by ferry: from Tolkmicko 
near Frombork.

Krynica Morska is undoubtedly the big-
gest and at the same time one of the most 
charming towns on the Spit. It is not as 
crowded in May as during the summer, and 
with its lighthouse, promenade by Vistula 
Lagoon and enchanting streets leading to 
the beach by the Bay, it offers nice memo-
ries. Memories that will certainly not fade if 
you visit shops stocked with souvenirs from 

MIERZE JA WIŚL ANA TO TEŻ 
NIEPOW TARZ ALNA PRZ YRODA. 
RÓŻNORODNOŚĆ GATUNKÓW PTAKÓW, 
KTÓRE MOŻNA TAM SPOTK AĆ, 
ROZBUDZI INST YNKT ORNITOLOGA 
NAWET W KIMŚ, KTO NIE ODRÓŻNIA 
MEW Y OD KORMOR ANA. 

the Baltic coast. Small tortoises made of 
shells, cushions with seals and frames with 
sand pouring from their one side to another 
are a paradise for sentimental ones.

To make the sightseeing tour complete, 
you should try a ride with the narrow gauge 
Żuławska Suburban Railway (Żuławska Kolej 
Dojazdowa). It starts operating on the holiday 
weekend in May, so it would be a pity not to 
try it. Even though the train itself looks like 
a toy, it is a real treat for not only children. This 
year, it will run only on six days in May: on the 
weekend of 1-3 May and before the Feast of 
Corpus Christi (26-28 May). There will be eight 
rides a day, the last one beginning at 6:50 pm. 
Tourists can choose from among two routes: 
Nowy Dwór Gdański – Stegna and the Right 
Bank of the Vistula – Sztutowo.

IN THE BOSOM OF NATURE

The Vistula Spit means also unique nature. 
The diversity of bird species it offers will 
arouse the instinct of an ornithologist 
even in someone who does not distinguish 
a seagull from a cormorant. Besides, noth-
ing is more relaxing than an oxygenating 
walk around a needle-smelling forest. There 
is the Amber Route for pedestrians running 
along the whole part of the Spit stretching 
on the sea. It leads from Mikoszewo up to 
Krynica Morska along the Amber Coast, 
which is a part of the E9 European long-
distance path, which runs across the whole 
of Europe: from Portugal to Estonia.

When in Krynica, it is worth walking a few 
kilometres further, towards Piaski, to see the 
so-called Camel’s Hump (Wielbłądzi Garb). It 
is the tallest still dune in Europe (49.5 m above 
sea level) and at the same a beauty spot. After 
a short walk uphill, you can admire the view 
of Gdansk Bay on the one side and Vistula 
Lagoon on the other. What will make the mo-
ment even more charming are birds or, if you 
visit the place in the evening, bats flying over 
tree tops, right above your head. Animals and 
plants in this area are under protection. The 
“Vistula Spit” Landscape Park with as many 
as three nature reserves is located here. Some 
parts of the Park are covered by the Natura 
2000 network, which grants special protection 
to birds and their habitats.

Let’s add another sensual experience 
to the smell of spruces and the sight of the 
sandy beach. When you leave, you pass 
numerous fishmongers’ shops. You just have 
to drop by at least one of them and buy the 
best delicacy in the region: smoked fish. 
Frozen shrimps served in metropolitan res-
taurants can’t hold a candle to this aroma. 
And whoever thinks otherwise knows noth-
ing about life. 



Jak mówił prezes Klubu „Tęcza” do podopiecznych 
wyjeżdżających na Zachód, ważne, żeby plusy nie 
zasłoniły minusów. Dziś na poprzedni ustrój możemy 
spojrzeć na odwrót – nie wszystko było złe. A z dobrych 
stron PRL-u mamy do wyboru o wiele więcej niż komedie 
Barei i kawiarnianą retro-nostalgię.

Większość z nas zapewne słyszała o Polskiej Szkole 
Plakatu, Polskiej Szkole Filmowej czy wreszcie 
Polskiej Szkole Animacji. Obok nich ukuto też nazwę 
Polska Szkoła Ilustracji. Chodzi o ilustracje książko-

we. Były to głównie książki dla dzieci, choć nie tylko. Ilustracjami 
w polskich książkach dla dzieci właśnie zachwycali się artyści zza 
granicy, którym dane było dotrzeć do odległego kraju za żelazną 
kurtyną. Ponoć Pablo Neruda wywiózł z Polski całą walizkę takich 
książeczek, a francuski malarz André Fougeron powiedział, że 
polskie dzieci muszą być bardzo szczęśliwe, mając takie książki.

KIEDYŚ

Początki Polskiej Szkoły Ilustracji datuje się na lata 50.-60. XX w.
Początek tak zwanej Polskiej Szkoły Ilustracji utożsamiam 

z rozpoczęciem pracy akademickiej przez Jana Marcina 
Szancera w 1951 roku. To on zapoczątkował współpracę jeszcze 
studiujących, młodych grafików z wydawnictwami. – mówi dr 
Anita Wincencjusz-Patyna, historyk sztuki z ASP we Wrocła-
wiu. – Cezur określających początek polskiej ilustracji jest kilka. 
Niektórzy za początek uważają lata 60. – dodaje.

Polska ilustracja miała się świetnie przez trzy (lub, jak kto woli, 
dwie) dekady PRL-u, aż do lat 80. Tworzyło ją całe pokolenie ar-
tystów: Bohdan Butenko, Adam Kilian, Zdzisław Witwicki, Janusz 
Stanny, Andrzej Strumiłło... można ich wymieniać bez końca. 
Każdy z nich wyznaczał własną ścieżkę rozwoju ilustracji, wielu 
z nich zdobywało nagrody na międzynarodowych konkursach – 
w Moskwie, Berlinie czy Bolonii. Ich prace pokazywane były na 
wystawach na całym świecie.
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Dlaczego tak się działo? W poprzednim 
systemie rynek książki miał się bardzo 
dobrze, nie było problemu z finanso-
waniem. A jeśli mieliśmy do czynienia 
z książką dla dzieci, która w żaden 
sposób nie mogła zagrażać ideologii 

„demokracji ludowej”, to właśnie ta gałąź 
wydawnicza mogła rozwijać się najswo-
bodniej. Stąd rozkwit twórczości, która 
była szalenie różnorodna, jednak miała 
pewne cechy wspólne. To przede wszyst-
kim dowcip, często oparty na ironii, dzięki 
czemu książka zyskuje inne odczytanie 
przez najmłodszych, inne przez ich ro-
dziców. To również liryzm i niesamowity 
dobór kolorów, jak w przypadku współ-
czesnej ilustratorki, Iwony Chmielewskiej.

DZISIA J

Dawne książki ilustrowane są dziś nie 
tylko rarytasem dla antykwariuszy czy 
szczęściem dzieci, których rodziny kolek-
cjonują stare książki. Są też obecne w naj-
nowszych polskich dziełach dla najmłod-
szych, bo ilustratorzy młodego pokolenia 
czerpią garściami ze wspaniałej tradycji 
swoich poprzedników. Powrót do tradycji 
widać na przykład w wydanym 2007 roku 
przez wydawnictwo „Wytwórnia” tomie 

„Tuwim. Wiersze dla dzieci” z ilustracja-
mi siedmiu początkujących artystek. 
Książka doczekała się wielu międzyna-
rodowych nagród, w tym w prestiżowych 
konkursach w Bolonii i Bratysławie.

W tym roku dzieła i starszego, i młod-
szego pokolenia polskich ilustratorów 
pokazane zostaną szerszej publiczności na 
Łowie i w Estonii w ramach projektu Look! 
Polish Picturebook!, organizowanym przez 
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku. 
Od 22 kwietnia do 22 maja polskie książki 
ilustrowane prezentowane będą w Rydze, 
a przez cały listopad w Tallinie. Wystawom 
towarzyszyć będą warsztaty z artystami, 
wykłady, dyskusje i spotkania. I tak jak 

przez ostatnie pół wieku, polska książka 
z obrazkami zachwycać będzie dzieci 
i dorosłych spoza Polski. 

   ENGLISH

POLISH PICTURE BOOKS
As the manager of the “Tęcza” club 
said in Polish comedy Teddy Bear to 
his pupils leaving to the West, the most 
important thing is that pluses do not 
cover minuses. Today, we can look at 
the former political system the other 
way round: not everything was bad. 
And there is much more from the good 
side of the Polish People’s Republic 
than Bareja’s comedies and the retro-
nostalgia in cafés.

Perhaps some of you have heard about the Pol-
ish School of Posters, the Polish Film School or 
finally the Polish School of Animation. Apart 
from them, the name of the Polish School of 
Illustration was also coined. It is about book 
illustrations. They were mainly children’s 
books but not only. It is precisely illustra-
tions in Polish children’s books that delighted 
artists from abroad who had the opportunity 
of reaching the distant country behind the 
iron curtain. They say that Pablo Neruda took 
a whole suitcase of such books with him on 
his leave from Poland and that French painter 
André Fougeron said that Polish children must 
be very happy to have such books.

ONCE

The beginnings of the Polish School of 
Illustration date back to the 1950s-1960s. 

“I associate the beginning of the so-called 
Polish School of Illustration with Jan Marcin 
Szancer starting his academic career in 1951. 
It was he that originated cooperation between 
young, still studying graphic designers and 
publishing houses,” says Anita Wincencjusz-
Patyna, PhD, an art historian at the Academy 
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of Fine Arts in Wrocław. “There are several 
turning points considered to be the begin-
ning of Polish illustrations. Some think it 
happened in the 1960s,” she adds.

Polish illustration was doing very well for 
three (or, as some prefer, two) decades of the 
Polish People’s Republic, up until the 1980s. 
It consisted of a whole generation of artists: 
Bohdan Butenko, Adam Kilian, Zdzisław 
Witwicki, Janusz Stanny, Andrzej Strumiłło... 
we could continue listing the names 
forever. Each of them followed their own 
path of illustration development, many were 
awarded during international competitions: 
in Moscow, Berlin or Bologna. Their works 
were exhibited in the whole world.

Why did it happen? In the former system, 
the book market was evolving because there 
was no problem with funding. And since 
we dealt with children’s books, which could 
not challenge the ideology of the “people’s de-
mocracy”, it was precisely this branch of pub-
lishing that could develop the fastest. Hence 
the boom in such works, which were very 
diverse but had several things in common. 
They include most of all wit, often based on 
irony, thanks to which the book was read dif-
ferently by the youngest readers and by their 
parents. Another common feature is lyricism 
and the amazing selection of colours, like for 
example in the case of Iwona Chmielewska, 
a contemporary illustrator.

TODAY

Today, old picture books are not only a rarity 
for second-hand bookseller and joy to children 
whose families collect such pieces of art. They 
are also present in the latest Polish works for 
children because illustrators of the young 
generation draw extensively on the great tradi-
tion of their predecessors. Return to tradition 
is seen for example in the volume Tuwim. 
Wiersze dla dzieci (Tuwim. Children’s poems) 
with illustrations of seven novice artists 
published by the Wytwórnia publishing house 
in 2007. The book received many international 
awards, including prizes at prestigious compe-
titions in Bologna and Bratislava.

This year, works by the older and the 
younger generation of Polish illustrators will 
be presented to a wider audience in Latvia 
and Estonia as part of the project Look! Polish 
Picturebook! organised by the Baltic Sea Cul-
ture Centre in Gdansk. Polish picture books 
will be exhibited from 22 April to 22 May in 
Riga and throughout the whole November in 
Tallinn. The exhibitions will be accompanied 
by workshops with artists, lectures, discus-
sions and meetings. And just like for the 
last half a century, Polish picture books will 
delight both children and adults abroad. 



Wiosną możemy poczuć się jak prawdziwi szczęściarze, 
wiedząc, że to właśnie w Polsce mamy tak wiele nieskażonych 
terenów, które cieszą swoim pięknem. Dzięki Pałacowi Hanza 
natura jest bliższa niż kiedykolwiek.

Aby znaleźć się w Borach 
Tucholskich, nie musimy 
planować wielkiej eskapady. 
Ulokowany jedynie dziesięć mi-

nut od trasy A1 i godzinę drogi od trzech 
dużych metropolii – Trójmiasta, Torunia 
i Bydgoszczy, Hanza Pałac Wellness 
& SPA to połączenie weekendu w lesie 
z wygodą i luksusem czterogwiazdkowe-
go hotelu. 

Hanza Pałac jest idealnym miejscem 
na rodzinny wypoczynek Na gości 
czekają atrakcje dla małych i dużych: 
park linowy, małe zoo i wycieczki rowe-
rowe. W ofercie znajdują się też zajęcia 
sportowe dla dorosłych: nordic walking, 
stretching i aqua aerobic, z których 
mogą korzystać rodzice, podczas gdy 

   ENGLISH

CHARMING STAY  
IN TUCHOLA FOREST
We are certainly very lucky to know that 
it is precisely Poland that enjoys so many 
uncontaminated areas, which delight 
everyone with their beauty. Thanks to 
Hanza Pałac, nature is closer than ever.

You do not have to plan a great expedition to 
find yourself in the Tuchola Forest. Located 
only ten minutes away from the A1 highway 
and an hour’s drive from three large me-
tropolises – Tricity, Torun and Bydgoszcz 

– Hanza Pałac Wellness & SPA is a combina-
tion of a weekend in the forest with comfort 
and luxury of a four-star hotel. 

Hanza Pałac is a perfect place for a family 
rest. It features attractions for smaller and 
bigger guests: an adventure rope park, a mini 
zoo and bicycle rides. Its offer includes also 
sports activities for adults: Nordic walking, 
stretching and aqua aerobic, which are per-
fect for parents who can leave their children 
in the care of qualified animators.

When in the Tuchola Forest, it is worth 
looking around. You can take a canoeing 
trip along the River Wda, one of the safest 
and most comfortable canoe trails in 
Poland. Those in love with horses can visit 
the nearby stud.

In order to complement your stay in 
the bosom of nature, you can visit the SPA 
zone. Swimming pools, various saunas 
and finally soothing treatments with the 
use of professional eco-friendly cosmetics 
by Swiss brands Picaut and Pevonia will 
make you recover in a way you have long 
dreamt about. Hanza Pałac Wellness & SPA 
is also famous for its excellent restaurant. Its 
seasonal menu and regional dishes inspired 
by the surrounding nature are an important 
part of cuisine served by Tomasz Welter.

There are many ways to spend your 
time in Hanza Pałac. Come and find inspi-
ration yourself. 

SYLWIA GUTOWSK A
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ich dzieci pozostają pod opieką wykwali-
fikowanych animatorów.

Będąc w Borach Tucholskich, warto 
rozejrzeć się po okolicy. Można skorzystać 
z pobliskiego spływu kajakowego nad 
rzeką Wdą – jedną z najbezpieczniejszych 
i najwygodniejszych tras kajakowych 
w Polsce. Miłośnicy koni mogą odwiedzić 
mieszczącą się nieopodal stadninę.

Dopełnieniem relaksu na łonie natury bę-
dzie pobyt w strefie SPA. Baseny, kompleks 
saun, jacuzzi, czy wreszcie kojące zabiegi 
z profesjonalnymi kosmetykami ekologicz-
nych szwedzkich marek – Picaut i Pevonia 
zregenerują nas w sposób, o którym dawno 
marzyliśmy. Hanza Pałac Wellness & SPA 
słynie też z wyśmienitej restauracji. Sezo-
nowa karta i inspirowane otaczającą naturą 
dania regionalne to ważna część autorskiej 
kuchni Tomasza Weltera.

Sposobów na spędzenie czasu w Pa-
łacu jest wiele. Przyjedźcie i zainspiruj-
cie się sami. 

HANZ A PAŁ AC****
RULEWO 13, 86-160 WARLUBIE
TEL: +48 52 320 90 94
FA X: +48 52 381 52 34
RECEPC JA@HANZ APAL AC.PL
W W W.HANZ APAL AC.PL





kolorystyka logotypu
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Quadrille Conference & SPA 
to nie tylko luksusowy hotel. 
Równie interesująca jest 
restauracja Biały Królik, która 
w tym miesiącu skończyła swój 
pierwszy roczek.

podstawie najlepszych składników. Wspa-
niałym dodatkiem jest także możliwość 
dokupienia tzw. pairingu, czyli degustacji 
dobranych specjalnie do każdego dania 
win. To wszystko w połączeniu z dbało-
ścią o estetykę wszystkich elementów, od 
wyszukanych talerzy aż po niezwykłą formę 
menu, sprawia, że wizyta w Białym Króliku 
to przeżycie wręcz artystyczne. Dzięki 
staraniom wszystkich pracowników Biały 
Królik znalazł się w pierwszej trójce trójmiej-
skich restauracji w prestiżowym „Żółtym 
Przewodniku” Gault&Millau Polska. Z okazji 
urodzin lokal przygotował dla swoich gości 
interesujące wydarzenie. Dwudziestego 
czwartego kwietnia będą mogli on spróbo-
wać najbardziej popisowych dań, które szef 
kuchni opracował w poprzednim roku. To 
najlepsza okazja by doświadczyć tego, co 
Biały Królik ma najlepszego do zaoferowania. 

Zaledwie kilka tygodni temu restauracja 
postanowiła wprowadzić w do swojej oferty 
lunche biznesowe skierowane dla tych, 
którzy nie mają czasu na wielogodzinną ce-
lebrację jedzenia, ale nadal chcieliby zjeść 
posiłek na najwyższym poziomie. Biały 
Królik świetnie nadaje się na spotkania biz-
nesowe, w czasie których zaproszeni klienci 
na pewno będą pozytywnie zaskoczeni 
jego ofertą. Restauracja to także idealny 
wybór na świętowanie ważnego firmowego 
wydarzenia. Takim okazjom sprzyja dość 
nietypowy czas dostępu oferty lunchowej 

– w Białym Króliku trwa on  aż do godziny 
17, można więc z niego skorzystać nawet 
w drodze z pracy do domu. W połączeniu 
z kameralną i dyskretną atmosferą tworzy 
to idealne warunki dla spokojnej biznesowej 
rozmowy. Dodatkowym udogodnieniem 
jest darmowy parking dla wszystkich 
odwiedzających restaurację.

Biały Królik otwarty jest od ponie-
działku do soboty w godzinach 13–21:30, 
a w niedzielę od 13:00 do 19:00. Pełne menu 
i ofertę restauracji można znaleźć na 
stronie www.bialy-krolik.pl. 

   ENGLISH

THE FIRST BIRTHDAY OF 
BIAŁY KRÓLIK
Quadrille Conference & SPA is 
not only a luxurious hotel. What 
is equally interesting here is the 
restaurant Biały Królik (White 
Rabbit), which celebrates its first 
birthday this month.

Biały Królik is a place that follows a culinary 
philosophy according to which visits in restau-
rants are much more than just simple dinners. 
Since its very beginning, its aim was to make 
its guests feel they take part in a real culinary 
adventure, thanks to which they can set out on 
a journey without even leaving their table. As 
the restaurant counts on its tasting menu, its 
visitors can slowly celebrate original tastes 
of dishes prepared from the best ingredients. 
They can also buy the additional “pairing” offer 
and taste wines selected specially to mach 
each particular dish. All that combined with 
attention to aesthetic qualities of all elements – 
from sophisticated plates to the extraordinary 
form of the menu – makes each visit in Biały 
Królik an almost artistic experience. Thanks 
to effort undertaken by all employees, Biały 
Królik found itself among the best three Tricity 
restaurants in the prestigious Yellow Guide by 
Gault&Millau Poland. To celebrate its birthday, 
the restaurant has prepared an interesting 
event for its guests. On 24 April, they will have 
the opportunity of trying the biggest pièces 
de résistance developed by the head chef last 
year. It is an excellent chance to experience 
the best offer of Biały Królik.

Only several weeks ago, the restaurant 
decided to enrich its offer with business 
lunches addressed to those who do not have 
enough time to make a ritual of their dinners 
but still want to eat top-quality food. Biały 
Królik is a great venue for business meetings, 
during which all invited clients will be certainly 
positively surprised by its offer. The restaurant 
is also a perfect choice to celebrate important 
corporate events. What is more, the lunch offer 
is available as long as until 5 pm, so one can 
enjoy it even on their way home from work. 
Combined with the cosy and discreet atmos-
phere, it creates favourable conditions for quiet 
business talks. Every visitor to the restaurant 
can additionally enjoy a free car park.

Biały Królik is open from Monday to Sat-
urday from 1 pm to 9:30 pm and on Sunday 
from 1 pm to 7 pm. For the full menu and 
offer of the restaurant see the website  
www.bialy-krolik.pl. 

K A JETAN KUSINA

SYLWIA MARKIS

QUADRILLE CONFERENCE & SPA
UL. FOLWARCZNA 2,  81–547 GDYNIA
W W W.QUADRILLE.PL

BIAŁEGO 
KRÓLIKA

PIERWSZY  
ROCZEK

56 GUST / TASTE 

Biały Królik to lokal wpisujący się 
w nurt filozofii kulinarnej, w ramach 
której wizyta w restauracji to coś 
więcej niż tylko zwykły posiłek. Od 

samego początku miał na celu aby jego 
goście czuli, że biorą udział w prawdziwej 
kulinarnej przygodzie, dzięki której wyruszą 
w podróż ani na chwilę nie ruszając się od 
stolika. Postawienie na menu degustacyjne 
pozwala na powolne celebrowanie orygi-
nalnych smaków dań przygotowanych na 
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mamy dla ciebie kilka propozycji jak 
się ubrać w nadchodzącym sezonie. 
Nieśmiałym proponujemy bezpieczną 
i ponadczasową czerń, a tym, którzy nie 
boją się szaleństwa, niezwykle obecnie 
modną butelkową zieleń. 

W ostatnich latach minima-
lizm opanował wszystkie 
sfery naszego życia. Wkradł 
się nie tylko do szaf czy 

mieszkań, ale zawładnął również naszy-
mi umysłami. Jeśli i ty kochasz prostotę, 
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   ENGLISH

THE MINIMAL PL AN

In the past few years, minimalism has 
invaded every sphere of our life. It has sne-
aked not only into our wardrobes or flats, 
but it has also taken over our minds.  

If you love simplicity as well, we have 
several ideas as to what to wear in the 
oncoming season. For those of you who are 
shy, we suggest the safe and timeless black 
colour, and for those who aren’t scared of 
getting a little bit crazy – bottle green colo-
ur which is now immensely popular. 
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z samochodowego złomu tak ,że niemiec-
kie dzieci prawie przestały się uczyć o re-
cyklingu. Już nie musieli stać na godzinami 
w kolejkach lawet na granicy, mieli w kraju 
pracę na lata. Wydawało się, że kiedyś 
pojazdy wymrą naturalnie. Owszem, ale po-
jawiły się dziś lepsze, których ze szwagrem 
nie idzie naprawić. Jedziemy więc dziś znów 
do mechaników, którzy obok eleganckich 
warsztatów postawili przeszklone wille. 

Teraz już wiem, czemu mój synek gro-
madzi wokół siebie klucze i śrubokręty!  

   ENGLISH

THE BEST PROFESSION IN 
THE WORLD

Children operate in two modes. The beg-
ging one, which boils down to the com-
mand, “a candy, please,” or the blackmailing 
one, manifesting itself in the phrase “if 
I don’t get something sweet, I won’t play 
with you ever again.” Fortunately, there are 
also existential ponderings, very rational. 
Recently, my 5-year-old son has declared 
that when he grows up, he will become 
a mechanic. A young lad, and he’s already 
thinking of how to earn his keep. Maybe 
it is early, but it made me think about this 
choice. In times of communism, mechanics 
were, to paraphrase a Polish band Kombi, 

“the kings of life.” Weary drivers travelled 
to them, to sit meekly on a little stool and 
wait for diagnosis. There was no book of 
complaints hanging on a string. A mechanic 
was a commodity as scarce as toilet paper. 
Taxi drivers, money-changers, doctors – 
absolutely everyone – bowed and scraped 
to them. Then the Berlin Wall fell and it 
seemed that we would get our own back on 
them. We joined the great European family.

It was springtime outing, 1994. Our 
compatriots came back from the spring 
barbeque, and, needless to say, such trips 
go hand in hand with many car break-
downs. Thus, they stormed haughtily to 
workshops, because, sure thing, “we have 
capitalism, we can afford to get offended 
and pick and choose the people who tinker 
in our engine.” To their immense surprise, 
however, all mechanics were gone. They 
bought out all car transporters and trailers, 

Dzieci działają w dwóch trybach. 
Proszącym, co sprowadza się do 
komendy: „Poproszę cukierka” 
lub szantażującym: „Jak nie do-

stanę czegoś słodkiego, to nigdy się z tobą 
nie pobawię”. Szczęśliwie są też rozważa-
nia egzystencjalne, bardzo racjonalne. Od-
nośnie tych ostatnich, dostałem ostatnio 
od mojego 5-letniego synka zapowiedź, 
że jak dorośnie chce zostać mechanikiem 
samochodowym. Młody człowiek, a już 
myśli jak zarobić na chleb. Może wcześnie, 
ale kazało mi się to nad tym wyborem 
zastanowić. W czasach komuny mechani-
cy, parafrazując Kombi, byli królami życia. 
Strudzeni kierowcy pielgrzymowali do 
nich, by przysiąść grzecznie na taboreciku, 
czekając na diagnozę. Tam nie było wi-
szącej na jutowym sznurku książki skarg 
i zażaleń. Mechanik był towarem równie 
deficytowym jak papier toaletowy. Tak-
sówkarze, cinkciarze, lekarze, absolutnie 
wszyscy kłaniali im się w pas. Potem runął 
mur w Berlinie i wydawało się, że teraz 
weźmiemy na nich odwet. Weszliśmy do 
wielkiej rodziny europejskiej.

Była majówka 1994 roku. Nasi rodacy 
wrócili z wiosennego grilla, a takie podró-
że, jak wiadomo, idą w parze z defektami 
pojazdów. Przyszli hardo do warsztatów, 
bo wiadomo: kapitalizm i możemy się już 
obrażać i wybierać, kto będzie grzebał 
przy naszym silniku. Jakże się zdziwili, bo 
mechaników nie było. Wykupili wszystkie 
lawety, przyczepy i pojechali do naszych 
zachodnich sąsiadów. Wrócili nieco od-
mienieni. Uniformy zamienili na zamszowe 
buty i sztruksowe marynarki. Każdy ka-
wałek wolnej przestrzeni pysznił się odtąd 
mianem autohandlu. Nasi kierowcy rzucili 
się na błyszczące pojazdy, które wcale nie 
wyglądały jak trzymane pod kocem. 

Przynależność do Unii zlikwidowała 
cło i weszliśmy w nowy etap motoryzacji. 
Sprzedawało się wszystko, co miało klima-
tyzację i ABS. Jak się za długo bawiliśmy 
elektryczną szybką pod marketem, to 
zazwyczaj biedna nie dawała rady się 
już podnieść. Znów pielgrzymowaliśmy 
do mechaników, którzy zachowali swoje 
wykrochmalone w smarze kombinezony, 
reaktywując przy autohandlach serwisy. 
Znów byli górą. Oczyścili naszych sąsiadów 

NAJLEPSZY 
ZAWÓD ŚWIATA

MARCIN GŁUSZEK
właściciel i główny plantator 
w firmie Plantacja Wizerunku. 
Uprawia działania PR, pisze 
scenariusze oraz opowiadania 
z lokowaniem produktów.
ZDJĘCIA: MAT. PR A SOWE

and went to our western neighbours. They 
came back, changed beyond recognition. 
They switched their uniforms to suede 
shoes and corduroy suits. Each piece of 
free space was proudly called “automotive 
company.” Our drivers flung themselves on 
shiny cars, which didn’t look like they were 
kept under a blanket at all.

Our membership in the European 
Union put an end to customs duty, and we 
entered a new automotive era. Everything 
with air conditioning and ABS sold like 
hot cakes. If we played too long with the 
automatic window, it usually didn’t manage 
to go up anymore, poor thing. We made 
pilgrimages to mechanics again, who 
preserved their grease-stained uniforms, 
reactivating their workshops by “automo-
tive companies.” Once again, they had the 
upper hand. They cleared our neighbours’ 
territory from car wrecks so thoroughly 
that German children almost stopped 
learning about waste recycling. They didn’t 
have to wait for eternity in queues of car 
transporters on the border – they had 
long-term job in the country. It seemed 
that one day vehicles would die out natu-
rally. They did, but there appeared better 
ones, ones that you won’t repair with your 
brother-in-law. Today, once again we have 
to go to mechanics, who have built glass 
villas next to their elegant workshops. Now 
I know why my little son surrounds himself 
with wrenches and screwdrivers. 
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STAŁY DODATEK MAZOWIECKIEGO 
PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA-MODLIN 
/ REGULAR SECTION OF  
WARSAW-MODLIN MAZOVIA AIRPORT 



   ENGLISH

WE ARE GROWING STRONGER!
Warsaw/Modlin Airport is constantly 
developing. Not only are the statistics 
increasingly favourable for us month 
by month, but the increase is going 
to be even bigger: we launched next 
foreign connections in March. 

It was the next month in a row in which our 
airport recorded an increase in the number 
of passengers. Over 232,000 people used 
almost 1500 regular flights in March. The 
numbers are 4.2% higher than in February 
2016 and constitute an increase by 28% in 
comparison with the same month last year.

The biggest number of passengers flew on 
the routes to London, Wrocław and Dublin.

Since the beginning of the year, War-
saw/Modlin Airport has operated almost 
670,000 passengers, and – according to 
our estimates – we will reach the number 
of 3,000,000 travellers by the end of 2016.

What will be certainly of help to us are 
new connections launched together with 
the new flight schedule. You can reach 
three new destinations from the airport in 
Modlin since 27 March: Goteborg, Málaga 
and Cologne. In May, another new connec-
tion – to Corfu – will be launched. We also 
started seasonal flights, including those to 
Pisa, Chania, Palma, Thessaloniki, Trapani 
and the Spanish Alicante.

Furthermore, the number of flights on 
regular routes has increased. From now 
on, you will fly to Dublin once a day, to 
London – four times a day and to Man-
chester – three times a week.

“It is going to be the hottest summer in 
the history of our airport. In March, we op-
erated over 50,000 passengers more than 
a year before, and the next months will 
bring even more travellers and flights per 
day. Passengers have new routes at their 
disposal, including Corfu, which is already 
the third (after the Athens and Thes-
saloniki) city in Greece on the flight map of 
Modlin,” says Piotr Okienczyc, Chairman 
of the Board of Warsaw/Modlin Airport.

In the summer season, passengers 
will be able to choose from as many as 
35 destinations, including 18 typically 
summer cities. As every year, our offer 
includes flights to the most popular islands 
in Europe: Gran Canaria, Fuerteventura, 
Tenerife, Crete, Mallorca and Sicily. 

Rośniemy w siłę!
Lotnisko Warszawa/Modlin nieustannie rozwija się. Nie dość, że z miesiąca 
na miesiąc statystyki działają na naszą korzyść, to wzrosty będą jeszcze 
większe – w marcu otworzyliśmy kolejne nowe połączenia zagraniczne.

Palma, Saloniki, Trapani oraz hiszpań-
skie Alicante.

Oprócz tego wzrosła też liczba połą-
czeń na stałych kierunkach. Do Dublina 
polecimy odtąd jeden raz dziennie, do 
Londynu – cztery razy dziennie, natomiast 
do Manchestery trzy razy w tygodniu.

– To będzie najgorętsze lato w historii 
naszego lotniska. W marcu przyjęliśmy 
ponad 50 tys. pasażerów więcej niż przed 
rokiem, a kolejne miesiące przyniosą 
jeszcze więcej podróżnych i jeszcze więcej 
lotów w ciągu dnia. Pasażerowie mają do 
dyspozycji nowe trasy, a wśród nich wyspę 
Korfu – to już trzecie (po Atenach i Salo-
nikach) miasto w Grecji na mapie lotniczej 
Modlina – mówi Piotr Okienczyc, Prezes 
Lotniska Warszawa/Modlin.

W sezonie letnim pasażerowie będą 
mieli do wyboru aż 35 destynacji, w tym 
18 miejscowości typowo wakacyjnych. Jak 
co roku w naszej ofercie znajdują się po-
łączenia z najpopularniejszymi wyspami 
w Europie: Gran Canarią, Fuertaventurą, 
Teneryfą, Kretą, Majorką oraz Sycylią. 
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K ATARZ YNA SZEWCZ YK

Kolejny miesiąc z rzędu nasz 
port lotniczy odnotował wzrost 
liczby pasażerów. W marcu 
z prawie 1,5 tys. lotów w ruchu 

regularnym skorzystało ponad 232 tys. 
osób. Liczby te są o 4,2% większe niż 
w lutym br. i stanowią niemal 28% wzrost 
w stosunku do tego samego miesiąca 
ubiegłego roku.

Największa liczba podróżnych skorzy-
stała z połączeń z Londynem, Wrocławiem 
i Dublinem.

Od początku roku Port Lotniczy 
Warszawa/Modlin przyjął prawie 670 tys. 
pasażerów, a według naszych szacunków 
do końca roku 2016 dobijemy do liczby 3 
mln podróżnych.

Pomocne w będą z pewnością nowe 
połączenia, które weszły w życie wraz 
z nowym rozkładem lotów. Od 27 marca 
z lotniska w Modlinie polecieć można do 
trzech nowych destynacji: Goteborga, 
Malagi oraz Kolonii, a od maja – na Korfu. 
Uruchomiliśmy także kolejne połączenia 
sezonowe, do których należą Piza, Chania, 





SKYLOUNGE  
na lotnisku  
w Modlinie
Działanie na korzyść klienta, oczywiście w umiarkowanym 
stopniu, zawsze przynosi firmie pozytywne efekty. Podobnie jest 
w przypadku portów lotniczych, które robią wszystko, żeby zapewnić 
podróżnym komfort i bezpieczeństwo. Pod koniec zeszłego roku 
w Porcie Lotniczym Warszawa/Modlin otwarty został elegancki salon 
SKYLOUNGE - miejsce dla pasażerów oczekujących najwyższego 
standardu obsługi.

SKYLOUNGE na Lotnisku War-
szawa/Modlin funkcjonuje od 
połowy grudnia 2015 roku. 
Choć działa na zasadzie salo-

ników executive lounge, przeznaczony 
jest dla wszystkich, nie tylko pasażerów 
podróżujących w celach biznesowych. 

Opłatę wstępu wynosząca 69 zł od osoby 
dorosłej, uiszcza się w recepcji salonu. 
Zlokalizowany w strefie ogólnodostęp-
nej terminala pasażerskiego umożliwia 
korzystanie z jego oferty nie tylko pasa-
żerom, ale również osobom odprowadza-
jącym czy witającym swoich bliskich.

Stonowane kolory wnętrza, nastrojowe 
oświetlenie oraz wygodnie sofy i fotele 
przypadną do gustu osobom poszukują-
cym ciszy i relaksu przed lotem. Pro-
jektując salon, kładliśmy nacisk na jego 
funkcjonalność. Wysokość wszystkich 
ław oraz stolików została dostosowana do 
pasażerów korzystających w podróży ze 
swoich laptopów. Salon oferuje również 
dostęp do wiadomości z kraju i zagranicy, 
prasy codziennej czy magazynów o tema-
tyce lifestylowej i biznesowej. Na życzenie 
istnieje możliwość nieodpłatnego wypoży-
czenia tabletu na czas pobytu w salonie.

Oferta gastronomiczna SKYLOUNGE 
obejmuje słodkie i słone przekąski, szeroki 
wybór napojów bezalkoholowych (kawa, 
herbata, soki, popularne napoje gazowane, 
w tym również energetyki) oraz marko-
wych napojów alkoholowych. W ofercie 
samoobsługowego bufetu znajdziecie 
Państwo szeroką ofertę piw (także sma-
kowych), win, wyselekcjonowaną ofertę 
wódek, whisky Scotch oraz Bourbon, jak 
również tequilę, gin czy koniak. Jako jeden 
z nielicznych salonów posiada w swojej 
ofercie również Prosecco. Należy podkre-
ślić, że przekąski, alkohole oraz napoje 
bezalkoholowe wliczone są w opłatę wstę-
pu do salonu. Przez dwie godziny pobytu 
goście SKYLOUNGE mogą bez ograniczeń 
korzystać z oferty samoobsługowego 
bufetu, co oznacza również nielimitowaną 
ofertę na napoje alkoholowe, o co często 
podpytują podróżni.

Sporym udogodnieniem dla pasażerów 
wylatujących jest fast track, umożliwiający 
przejście przez kontrolę bezpieczeństwa 
bez kolejki, specjalnie wydzieloną nitką, 
który także wliczony jest w cenę pobytu 
w SKYLOUNGE i wydawany jest przez 
obsługę Lounge w recepcji salonu. 

3 marca SKYLOUNGE dołączył do grona 
salonów obsługujących tzw. programy 
lounge access, a mianowicie Priority Pass, 
Diners Club International, LoungeKey, 
Lounge Pass. W najbliższych dniach 
uruchomiona zostanie również możliwość 
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zakupu wstępu do salonu online, co 
znacznie ułatwi pasażerom planowanie 
podróży z lotniska w Modlinie. Dla pasaże-
rów korzystających z Lotniska Warszawa/
Modlin częściej niż raz do roku przygo-
towaliśmy trzy rodzaje kart abonamen-
towych SKYJET, zdefiniowanych na ilość 
wejść do salonu, co pozwoli podróżnym na 
znaczne oszczędności w stosunku do ceny 

zakupu jednorazowego wejścia. Dostępne 
będą trzy rodzaje kart abonamentowych – 
4, 6 i 10 wejść do SKYLOUNGE. Posiadacze 
kart abonamentowych będą mieli takie 
same prawa korzystania z oferty salonu, 
jak goście wykupujący jednorazową 
wejściówkę. Zakup karty abonamentowej 
będzie możliwy online, jak również w re-
cepcji SKYLOUNGE. 

Salon otwarty jest codziennie w go-
dzinach 5:00 – 21:30. Wszelkie pytania 
związane z funkcjonowaniem SKYLOUNGE 
prosimy kierować na adres lounge@skyjet.
pl. Kontakt z recepcją salonu możliwy jest 
w godzinach jego funkcjonowania, pod 
numerem (+48) 536 707 737. 

Zapraszamy serdecznie! 

   ENGLISH

SKYLOUNGE AT  
THE AIRPORT IN MODLIN
Pampering customers – obviously to 
a reasonable extent – always brings 
positive results for the company. The 
same holds true for airports, which 
do everything in their might to ensure 
that the passengers are safe and feel 
comfortable. By the end of last year, at 
the Warszawa-Modlin airport there was 
opened an elegant parlour SKYLOUNGE 

– a place for passengers expecting the 
highest standard of service. 

SKYLOUNGE at the Warsaw-Modlin airport 
has been functioning since mid-December 
2015. Although it works on the principle 
of executive lounges, it is meant for all 
passengers, not only those who travel 
for business purposes. The entrance fee 
of PLN69 per person is to be paid at the 
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reception desk of the lounge. Located in 
the common area of the passengers’ ter-
minal, the lounge can be visited not only by 
passengers, but also people who welcome 
them or see them off. 

Soft colours of the interior, atmospheric 
lighting and comfortable sofas and arm-
chairs will suit the tastes of people looking 
for some peace and quiet before the flight. 
During the designing process, we put 
a particular stress on its functionality. The 
height of all benches and tables has been 
adjusted to passengers using their laptops. 
Additionally, the lounge offers an access 
to news from the country and from abroad, 
everyday press and magazines about 
lifestyle and business. On request and free 
of charge, there’s a possibility to borrow 
a tablet for the period spent in the lounge. 

The gastronomic offer of SKYLOUNGE 
includes sweet and salty snacks, a wide 
range of non-alcoholic drinks (coffee, 
tea, juice, popular fizzy drinks, energetic 
drinks) as well as famous brand alcoholic 
drinks. In the offer of self-service buffet, 

there can be found a whole gamut of beers 
(also flavoured), wines, selected choice 
of vodkas, whisky Scotch and Bourbon, 
as well as tequila, gin or brandy. As one 
of very few parlours, SKYLOUNGE offers 
Prosecco as well. It needs to be stressed 
that snacks, alcoholic and non-alcoholic 
drinks are included in the entrance fee. For 
two hours, guests can freely enjoy the self-
service buffet, which means also unlimited 
offer of alcoholic drinks, about which our 
guests ask very often.

Another huge convenience for the 
departing passengers is a fast track that 
makes it possible to go through the safety 
control without standing in a queue, which 
is also included in the entrance fee and 
handed out by the lounge’s personnel at 
the reception desk.

On 3rd March, SKYLOUNGE joined 
the group of lounges servicing the so-
called lounge programs, namely Priority 
Pass, Diners Club International, Lounge 
Key, and Lounge Pass. In several days, 
there will be also a possibility to buy an 

entrance to an on-line lounge, which will 
make it easier for passengers to plan their 
trip from the airport in Modlin. For pas-
sengers using the services of the Warsaw-
Modlin Airport more than once a year, 
we’ve prepared three kinds of subscription 
cards SKYJET, defined for the number of 
entrances to the lounge, which will make it 
possible for the passengers to save money 
in comparison to the price of a separate 
entry. There will be three options available 

– for 4,6 and 10 entrances to SKYLOUNGE. 
Owners of subscription cards will have 
exactly the same rights regarding the 
offer of the lounge as the guests who buy 
an individual entrance. The card will be 
available for purchase on-line and at the 
SKYLOUNGE reception desk.

The lounge is open every day from 5:00 
am to 9:30 pm. Any questions related to the 
functioning of SKYLOUNGE should be sent 
on lounge@skyjet.pl. Our reception can 
also be reached during opening times on 
the number (+48) 536 707 737.

We’re looking forward to your visit! 
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