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

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

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

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

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

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

mateusz  
kusznierewicz
Człowiek pracy, marzyciel. 
Choć większość zna go jako 
żeglarza i mistrza olimpijskie-
go, ma w rękawie jeszcze 
kilka asów. Jest biznesme-
nem, inwestorem i społecz-
nikiem. Zawsze ma wysoko 
zawieszoną poprzeczkę. 

  ENGLISH  
A working man and a dreamer. 
Most of you know him as a sail-
or and an Olympic champion, 
but he has several more aces 
up his sleeve. He’s a business-
man, investor and social activist. 
He always aims high. 
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wojciech 
kuczok
Pisarz, scenarzysta, grotołaz, 
felietonista, fan piłki nożnej. 
Laureat Nagrody Literackiej Nike. 
Człowiek o wielu pasjach. Z nami 
będzie dzielił się tą filmową, 
co miesiąc polecając jeden obraz 
wart obejrzenia. 

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

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

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

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

  ENGLISH  
He grumbles, corrects, argues. 
No longer knows, if he prefers 
to write about music, tourism, 
or cuisine, so he writes about 
anything what is needed in 
a moment. Half of a duo behi-
nd a „Gastrobanda” book. 

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

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

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

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

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

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

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

„Panie wiozą Panów”. 

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

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

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

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

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

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

katarzyna
zdanowicz
Od 2012 roku pracuje 
w TVN24. W CV ma też 

„Gazetę Wyborczą” Polskie 
Radio PiK, Radio Gra, Polsat 
i Polsat News. Lubi kawę 
i rozmowy. Nie kończy na 
jednym pytaniu. 

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

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

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

  lotniskowa platforma medialna

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

  ENGLISH  
Says that he is “exclusively 
a theatre actor”, for many 
years now working with the 
National Theatre in Warsaw. 
He is at the very top of the 
critics’ ranks of 21st century 
Polish theatre actors. 
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DWÓCH ZNANYCH ROCKMANÓW SIEDZI OBOK MNIE, PATRZY MI W OCZY 
I MÓWI Z PEŁNYM PRZEKONANIEM, ŻE KAŻDY, NAWET JA, MÓGŁBY WZIĄĆ 
TEGO BLUESA, TEGO ROCKA, TEN FOLK, TO COUNTRY I ULEPIĆ Z NICH COŚ 
SWOJEGO, JAK ZROBILI TO ONI POD SZYLDEM ME AND THAT MAN.  
BYĆ MOŻE MÓGŁBYM NAWET UWIERZYĆ, ŻE MOGĘ NAGRAĆ TAKĄ PŁYTĘ  
JAK ICH „SONGS OF LOVE AND DEATH”, ALE ZA TWARDO STĄPAM PO ZIEMI  
– JA JESTEM TYLKO MARNYM PISMAKIEM, A ONI TO PRZECIEŻ DWIE LEGENDY: 
JOHN PORTER I ADAM NERGAL DARSKI.

  JAKUB MILSZEWSKI        OSKAR SZRAMKA
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Zacznijmy całą tę historię od początku... Gdzie zetknęliście się 
ze sobą po raz pierwszy?
Nergal: W greckiej restauracji!

Przechodziliście obok siebie i...?
Nergal: Nie, nie, nie. Zadzwoniłem wcześniej do Johna, zapropono-
wałem mu spotkanie.
John: Rozmawialiśmy ogólnie, było bardzo fajnie. Daliśmy sobie na-
wzajem do zrozumienia, że chcemy coś zrobić. A potem każdy poszedł 
swoją drogą, w swój świat muzyczny i nie tylko.
Nergal: To było tuż przed wydaniem Johna płyty „Honey Trap”, 
więc on był busy ze swoimi koncertami i promocją. Dla mnie był to 
natomiast moment, kiedy wychodził album „Satanist”, więc wiadomo. 
Każdy z nas był zajęty swoimi własnymi sprawami.

Nergal, inicjatywa wyszła od ciebie? To ty wymyśliłeś, że 
fajnie byłoby coś z nim zrobić.
Nergal: Tak. Parę lat wcześniej zaproponowałem Johnowi przez 
Maćka Maleńczuka udział we wspólnej piosence, na którą on ku mojej 
uciesze się zgodził. Mieliśmy więc wcześniej ze sobą do czynienia 
artystycznie.
John: Wtedy się jeszcze nie znaliśmy, nie wiedzieliśmy, że nasze drogi 
się tak poplączą.
Nergal: Powstał wtedy jakiś metakontakt artystyczny. Potem spotka-
liśmy się fizycznie. Odbyliśmy rozmowę.
John: Zaprosiłem go do siebie. Nie na randkę...
Nergal: ...choć miałeś nadzieję! (śmiech)
John: (śmiech) Dałem mu do ręki gitarę, żeby sprawdzić, czy w ogóle 
jesteśmy na tej samej mapie. To było dość istotne, przecież mogło 
się okazać, że było spotkanie, wszyscy byli mili, podali sobie ręce, 
ale muzycznie jesteśmy w innych miejscach. Nergal przyniósł wtedy 
szkielet piosenki „Shaman Blues” i od razu znaleźliśmy się w tym 
samym punkcie. Chciałem jeszcze zobaczyć, co Adam ma w zanadrzu. 
Ja miałem mnóstwo gotowych piosenek, bo komponuję non-stop. Po-
kazał wtedy pierwszą wersję „Voodoo Queen” i zaczęło się na dobre. 
Zdecydowaliśmy, że coś z tym trzeba zrobić.
Nergal: Kolejnym etapem było robienie demówek w Gdyni, w studio 
Sounds Great Promotion u naszego przyjaciela Kuby Mańkowskiego. 
Tam robiliśmy sesje. Wpadaliśmy na dzień, dwa, czasem trzy i tak 
budowaliśmy materiał.
John: Pamiętam, że za pierwszym razem byłem strasznie chory.
Nergal: Kiedy mieliśmy czas wolny, John przyjeżdżał do Trójmiasta 
i robiliśmy jakieś pół dnia sesji. Z tego powstawały utwory. Jedno 
posiedzenie to dwie, trzy piosenki. Szybko.

Kiedy spotykaliście się po raz pierwszy, po raz pierwszy 
zaczęliście wspólnie grać – jaki element sprawił, że zaczęliście 
się rozumieć na polu muzycznym i prywatnym?
Nergal: Nie ubierałbym tego w jakieś duże słowa. Nie uderzyłem do 
Johna na zasadzie: „Mam nadzieję, że to będzie początek wspaniałej 
przyjaźni”. To patetyczne i dość pretensjonalne, nie sądzisz? Mam 
olbrzymi szacunek do jego back katalogu, do charyzmy, osobowości. 
Czuję też jakąś niesprawiedliwość, że współtworzył scenę rocko-
wą w Polsce – to jest fakt – a to się ignoruje. To też nie jest tak, że 
przyszedłem z misją „uratuję Portera”, bo on sobie świetnie radził, 
ale gdzieś w totalnej niszy. Intuicyjnie czułem – a staram się słuchać 
intuicji – że jak usiądziemy razem, to stworzymy kawałek wartościo-

wej muzyki, która być może dla niego nie będzie czymś super nowym, 
bo przecież Me And That Man w większości nawiązuje do początków 
działalności Johna, tej bardziej rockowej, ale nie tylko. Dla mnie nato-
miast mogło to być coś kompletnie nowego, chociaż też nie do końca, 
bo był kiedyś zespół Wolverine.

John, repertuar Me And That Man jest bliższy twojej stylistyce 
niż Behemothowi.
John: To nietrudne. Każdy repertuar byłby bliższy temu, co Nergal gra 
na co dzień (śmiech).

Ale – poprawcie mnie, jeśli się mylę – publiczność Me And That 
Man będzie się tworzyć poczynając od publiczności Behemotha.
Nergal: Możliwe, ale tego nie wiemy.
John: Mam nadzieję, że będzie tym zainteresowanych wielu ludzi 
z różnym gustem muzycznym.. Są przecież ludzie, którzy lubią 
Lanegana, Shearwater czy podobne tematy. Oni chyba przyjdą na taki 
koncert.

Informację o waszym wspólnym projekcie pierwsze na świecie 
zaczęły powtarzać media związane z muzyką metalową.
Nergal: Na świecie tak, ale nie tylko. Na szczęście mamy Vice’a, 
Noisey, Pitchfork – najważniejsze niezależne alternatywne media na 
świecie. One podłapały temat. Był też oczywiście „Metal Hammer” 
i tego typu rzeczy. Nie mówimy tym mediom „nie”, bo tam też są 
potencjalni fani. A przecież Behemoth też ma fanów, którzy interesują 
się inną muzyką i są otwarci na nowe. Mój elektorat w jakiejś części 
jest bardzo radykalny i już dostałem wpierdol za to, co robię. Ale 
nigdy nie podpisałem żadnego kontraktu na wyłączność i nie czuję się 
niczyim niewolnikiem. Ale z kolei inna część moich fanów mocno się 
nową muzyką ekscytuje.
John: Dla mnie ten projekt spotkał się z bardzo pozytywną atmosferą. 
To bardzo miłe i czuję wsparcie ludzi. Nie ma reakcji typu: „po co to 
robicie”?

John, do ciebie nie dotarł hejt za ten materiał? Albo za 
samą współpracę z Nergalem? On jest przecież postacią 
kontrowersyjną – jedni go uwielbiają, inni go nienawidzą.
John: Nie, na razie nie. Wiadomo – jakiś hejt jest zawsze, ale to 
zupełnie normalne. Nie boję się tego. Miałem to już w życiu, wszystko 
znam, nic nowego. Miałem nawet stalkera, który wystawał u mnie 
pod domem. Chciał, żebym mu załatwił operację plastyczną, bo chciał 
zmienić płeć. Kiedy się okazało, że tak się nie da, zaczął strasznie 
hejtować. Było niefajnie, ale się przyzwyczaiłem.
Nergal: Jesteśmy obaj za długo na scenie i zbyt dobrze znamy ten 
polski i światowy kurwidołek, żeby się egzaltować tym, że ktoś ma 
problem z samym sobą i publicznie wylewa frustracje na muzykę i jej 
autorów. W krytyce nie ma nic złego, ale jeśli hejt jest agresywny, 
a taki przecież jest z natury, to taki komentarz dotyczy jego autora, 
a nie adresata.
John: Robimy swoje od tylu lat, że zwracanie uwagi na to, co ktoś 
o mnie mówi i pisze, byłoby bez sensu. To, co inni robią, nie robi na 
mnie wrażenia. Każdy z nas z sukcesami robi swoje od tylu lat bez 
względu na to, co mówią dookoła.
Nergal: Nasz kręgosłup jest stabilny. Trudno zachwiać naszym poczu-
ciem wartości tylko dlatego, że ktoś coś napisał.
John:Jesteśmy pewni tego, co robimy i wiemy, po co to robimy.



więcej na anywhere.pl

podobnego”. Mówią to najczęściej jacyś nastoletni metalowcy, którym 
się wydaje, że blues zaczął się z Kingiem Dudem. Ich horyzonty są 
wąskie, więc nie zdają sobie sprawy, że King Dude z premedytacją 
czerpie całymi garściami z innych wykonawców i się tym bawi. Lubię 
go i szanuję. Kolegujemy się. Poleciałem kiedyś zresztą do Berlina, 
spotkaliśmy się, puściłem mu ze trzy numery Me And That Man. Był 
zachwycony! King kibicował temu zespołowi. Ale kuce (Nergal odwra-
ca się w kierunku Johna i wyjaśnia mu: Kuce to metalowcy – przyp. 
J.M.) nie mogą o tym wiedzieć. Zapominają, że dziesięć lat temu zało-
żyłem projekt, który się nazywał Wolverine, w którym było mnóstwo 
bluesa. Jest tam nawet bluesowa ballada! Nie jest to w połowie tak 
dobre, jak Me And That Man, ale to już były moje pierwsze próby. Póź-
niej nagrywałem rzeczy do szuflady, których pewnie nie wypuszczę, 
bo po co. Ale mam takie covery Van Zandta ze skrzypcami i kontraba-
sem. Puszczałem je Johnowi. Chciałem coś takiego robić nawet parę 
lat temu, jeszcze zanim świat usłyszał o Kingu Dude. Wykorzystujemy 
narzędzia, które leżą na ulicy. Każdy, nawet ty, może je podnieść 
i coś robić. Po to zostały wynalezione przed laty przez czarnych ludzi 
w Ameryce. Niczego nowego nie tworzymy. To, że to jest nieoryginal-
ne, nie wyklucza unikatowości. Wierzę, że to jest unikatowe, że ten 
nasz mezalians jest wartościowy i świeży. Redefiniujemy i reinterpre-
tujemy stare brzmienie, stare dźwięki. Dużym plusem tego, co robimy, 
jest fakt, że Me And That Man jest tworem bardzo eklektycznym. 
W „Newsweeku” napisali „zespół bluesowy” i jasne, on jest bluesowy, 
ale jest też dziesięć innych kategorii, w które możesz go wrzucić.

John opowiadał mi ostatnio, jak fani robili sobie z nim selfie 
w Biedronce. Tobie też się coś takiego zdarza?
Nergal: Nie, ale mam inną historię. Pojechałem kiedyś do Londynu. 
Chciałem zobaczyć rosyjską adaptację – skądinąd piękną – „Mistrza 
i Małgorzaty”. Siedzę w korytarzu przed spektaklem, zostało 20 minut, 
patrzę – stoi facet bardzo podobny do Johna. To nie był John, ale 
często to podobieństwo podkreślam. Myślę sobie: „Cholera, znam go!”, 
ale nie wierzę, że stoi trzy metry ode mnie. Pytam znajomych: „To on, 
czy nie on?”. Oni, tacy nie bardzo kinowi, nie wiedzieli nawet, o kim 
mówię. Stwierdziłem: „Dobra, idę do kibla, wysikam się, nabiorę 
odwagi, jak wrócę, to poproszę go, żeby sobie zrobić wspólne zdjęcie”. 
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A JA NIE ROBIĘ TEGO DLA „FEJMU”, BO MAM GO  
WYSTARCZAJĄCO DUŻO. NAGRYWALIŚMY PŁYTĘ  
BEZ KONTRAKTU, ZA WSZYSTKO PŁACILIŚMY SAMI.  
ROBILIŚMY TYLKO I WYŁĄCZNIE RZECZY, KTÓRE CHCIELIŚMY 
ZROBIĆ ZGODNIE Z MAKSYMĄ „DO IT YOURSELF”.  
BYLIŚMY TWORZYWEM I TWORZĄCYM

Wielu sobie pewnie pomyślało, że skoro Nergal nagrywa 
płytę bluesową z Porterem, to w końcu się uspokoił, w końcu 
obędzie się bez kontrowersji. A tu na dzień dobry śpiewasz: 

„My church is black, my Christ is cold”.
Nergal: Muzyczna i tekstowa forma jest prosta, ale to nie jest z mojej 
strony kompromis. Ludzie to sugerują, myślą, że skoro starzejesz się, 
to zwalniasz, chcesz dotrzeć do większej rzeszy fanów, zarobić więcej 
kasy. A ja nie robię tego dla „fejmu”, bo mam go wystarczająco dużo. 
Nagrywaliśmy płytę bez kontraktu, za wszystko płaciliśmy sami. 
Robiliśmy tylko i wyłącznie rzeczy, które chcieliśmy zrobić zgodnie 
z maksymą „Do It Yourself”. Byliśmy tworzywem i tworzącym.

Ale tu nie było wiele ryzyka – przecież mimo tego, że 
nagrywaliście sami i za własną kasę, to raczej było pewne, że 
skoro za projektem stoi Nergal, gwiazda metalu, to prędzej czy 
później jakaś wytwórnia się po to zgłosi.
John: Jasne, ale to jest okej. Nikt nie mówił o ryzyku, a raczej o kom-
forcie. A na taki komfort Adam zasłużył.
Nergal: Ciężko na to pracowałem. To, że mogliśmy to robić bez 
kontraktu, jest owocem mojej harówki. Całe życie na to pracowałem. 
To jest mój życiowy cel jako artysty, a przez większość życia o tym nie 
wiedziałem. Dopiero gdy stałem się bardziej świadomy, to w jakimś 
wywiadzie powiedziałem: „Wiesz, jak chcę żyć? Jeżeli pewnego dnia 
stwierdzę, że chcę być fotografem albo zachcę malować obrazy, które 
będą do dupy i nikt nie będzie chciał tego oglądać ani kupować, to 
i tak będę to robił. Bo mnie na to stać. Chcę mieć ekonomiczny kom-
fort grania takiej muzyki, jakiej moja dusza zapragnie”. Nagrywanie 
Me And That Man jest właśnie owocem dążenia do takiego życia.

Ludziom się wydaje, że stoi za tym jakaś chłodna biznesowa 
kalkulacja.
John: Jaka kalkulacja? Gdyby stała za tym jakakolwiek kalkulacja, to 
już dawno byśmy to skończyli, wydali, nagrali teledyski, zgarnęli tę 
kasę, na którą liczyliśmy, i do widzenia. A tymczasem wszystko się 
rozciąga – trochę teraz, trochę później, trochę nigdy.
Nergal: Nie było kalkulacji. Docierają do mnie złośliwe komentarze 
na zasadzie: „Nergal wyczuł koniunkturę King Dude’a, chce zrobić coś 
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Let’s begin this story from the beginning…Where did you meet 
for the first time?
Nergal: In a Greek restaurant!

You passed each other and…?
Nergal: No, no, no. I called to John beforehand, I suggested a meet-
ing.
John: We talked in general, it was fun. We gave each other to under-
stand that we wanted to do something. And then each of us went our 
separate ways, back to our own worlds of music and not only.
Nergal: It was shortly before the release of John’s album “Honey 
Trap,” so he was busy with concerts and promotion. For me, on the 
other hand, it was the time when the album “Satanist” was coming 
out, so you know. We were both busy with our own issues.

Nergal, did the initiative come from you? Was it you who 
thought that it would be fun to do something with John?
Nergal: Yes. Several years earlier, I asked John through Maciek 
Maleńczuk if he would be interested in making a common song, and 
to my delight he agreed. So we have already had to do with each 
other artistically before.
John: Then, we had yet to meet each other, we didn’t know that our 
paths would cross in this way.
Nergal: Some kind of artistic meta-contact was created. And then we 
met in person. We talked.
John: I invited him over. Not on a date…
Nergal: …although you hoped for it! (laughs)
John: (laughs) I gave him the guitar and asked him to play something 
for me to check if we were on the same page. It was quite impor-
tant – after all, it could turn out that there was a meeting, everyone 
was nice and exchanged handshakes, but we were in different places 
musically. Nergal brought the framework of a song called “Shaman 
blues” and we found ourselves in the same place right off the bat. 
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Wracam – gość zniknął! Rozczarowany, myślę sobie, że kolejnej okazji 
nie będzie. Ale mam jeszcze piętnaście minut i znowu zachciało mi 
się siusiu – mam troszkę jak Adaś Miauczyński: jeszcze trzy minuty 
przed koncertem czy przed spektaklem pójdę i trzy kropelki wycisnę 
(śmiech). Idę do kibla, sikam. Patrzę, a obok mnie do pisuaru leje Wil-
lem Dafoe we własnej osobie. Wyszedłem, poczekałem, poprosiłem 
o zdjęcie. Był bardzo miły, zrobiliśmy fotkę. Swoją drogą ludzie często 
mówią, że John ma taką filmową twarz jak Dafoe. I ma.

Nie do końca wiem, co znaczy „filmowa twarz”.
Nergal: Jak kręciliśmy klip do „My Church Is Black”, to pierwsza scena 
była Johna. Reżyserka Olga Czyżykiewicz popatrzyła i powiedziała: 

„Przecież jego twarz robi tu całą robotę!”.

John, może zatem powinieneś spróbować sił w aktorstwie?
Nergal: Ja się z tym zgadzam! Masz plastyczną, charyzmatyczną 
i prawdziwą twarz! Taka moja opinia – możesz się z nią zgadzać lub 
nie.
John: Przemyślę to. 

  ENGLISH 

META-CONTACT

Two famous rockmen sit beside me, look me in the 
eye and say with full conviction that everyone, even 
I, could take this blues, this rock, this folk, this 
country, and mould it on my own, just like they did 
under the sign of Me And That Man. Perhaps I might be 
persuaded to believe that I could record an album like 
their “Songs of Love and Death,” but I’m too down-too-
earth – I am but a meagre scribbler, and they are two 
legends: John Porter and Adam Nergal Darski.

więcej na anywhere.pl
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I wanted to see what Adam had up his sleeve. I had numerous songs 
in the ready, because I’m composing non-stop. He showed me the 
first version of “Voodoo Queen” and then it all gathered momentum. 
We decided that we needed to do something with it.
Nergal: The next stage was recording demos in Gdynia, in a studio 
called Sounds Great Promotion owned by my friend Kuba Mańkowski. 
It was there that we made sessions. We would pop in for a day or two, 
sometimes three, and it was there that we built our material.
John: I remember that during the first meeting I was awfully ill.
Nergal: When we had some free time on our hands, John would 
come to Tricity and then we would spend half a day on a session. 
Those sessions gave birth to songs. One session resulted in two or 
three pieces. It was a quick process.

When you met for the first time, you also started to play 
together for the first time – what element made you understand 
each other when it comes to music and private life?
Nergal: I wouldn’t use such big words to describe it. I didn’t contact 
John and blurt out, “I hope that it will be the beginning of a great 
friendship.” It would have been pompous and rather highfalutin, 

wouldn’t it? I respect his back catalogue, his charisma and personality. 
I also have some sense of injustice that he co-created the rock scene in 
Poland and this fact is somehow ignored. It wasn’t like that either that 
I went to him with the “I-will-rescue-Porter” mission, because he had 
fended for himself well enough, albeit somewhere in a total niche. I felt 
intuitively – and I try to listen to intuition – that if we sat together, we 
could create a piece of valuable music that perhaps wouldn’t be some-
thing super new for him, because Me And That Man alludes chiefly to 
the beginnings of John’s activity, his more rock times, but not only. For 
me, on the other hand, it could be something new, although not entire-
ly, because there was once the band called Wolverine.

John, the repertoire of Me And That Man is closer to your 
stylistics than Behemoth’s.
John: No wonder. Every kind of repertoire would be closer to what 
Nergal plays on a daily basis (laughs).

But – correct me if I’m wrong – the audience of Me And That Man 
will be reached starting from Behemoth’s audience.
Nergal: It’s possible, but we don’t know that.
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John: I hope that many people with many musical tastes will be in-
terested in it. After all, there are people who like Lanegan, Shearwater 
and the like. They will probably come to a concert of this kind.

News about your common project was first revealed in media 
connected to metal music.
Nergal: Globally yes, but not only. Fortunately, we have Vice, Noisey, 
Pitchfork – the most important and independent alternative media in 
the world. They took up the topic. Of course, there was also “Metal 
Hammer” and so on. We don’t say “no” to such media, because there 
are our potential fans there too. After all, Behemoth has fans who are 
interested in different kinds of music as well, and they are open for 
new ones. Some or my fans are very radical and I’ve already got my 
ass kicked for what I do. But I’ve never signed any exclusive contract, 
and I don’t feel like anyone’s slave. But on the other hand, I have fans 
who are very excited about the new music.
John: From my perspective, the project was received very positively. 
It’s very nice and I feel people’s support. There are no reactions like 

“what are you doing it for”?

John, haven’t you been touched by any kind of hate for this 
material? Or for mere cooperation with Nergal? He is, after all, 
a controversial person – some love him, some hate him.
John: No, not yet. It’s a given – some form of hate is always present, 
but it’s normal. I’m not afraid of it. I’ve been there, I’ve seen that, it’s 
nothing new for me. I even had a stalker who kept standing in front 

of my house. He wanted me to get him a plastic surgery, because he 
wanted to change sex. When it turned out that it wasn’t possible, he 
started to spew hate. It wasn’t pleasant, but I got used to it.
Nergal: We’ve been on stage for a very long time, and we know 
all too well this Polish and global shithole – too well to agonize over 
someone having a problem with themselves and publicly giving vent 
to frustration against music and its creators. There’s nothing wrong 
in criticism, but if hate is aggressive – and it is such by nature – this 
kind of commentary speaks volumes about its author, and not the 
addressee.
John: We’ve been doing our job for so many years that paying atten-
tion to what someone says or writes about me would be pointless. 
Whatever others do doesn’t affect me. Both of us have been doing our 
own job for so many years, irrespective of what people say.
Nergal: Our spine is stable. It’s hard to shake our sense of self-worth 
only because someone has written something.
John: We are sure of what we do and we know why we do it.

Many people might think that if Nergal is recording a blues 
album with Porter, he has certainly calmed down and that at 
last there won’t be any controversies. And yet you sing right 
from the start, “My church is black, my Christ is cold.”
Nergal: Musical and lyrical form is simple, but it’s not a compromise 
on my part. People suggest it, they think that if you get older, you 
slow down, want to reach a broader audience, earn more money. But 
I don’t do it for fame, because I’ve got plenty of it already. We record-
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ed this album without any contract, we covered all our expenses on 
our own. We did only the things the we wanted, following the maxim 

“Do It Yourself.” We were both the material and the creator.

But there wasn’t much risk there – after all, although you 
recorded the album on your own and for your own money, it 
was a foregone conclusion that sooner or later a record label 
would call for it, Nergal being star of metal music and all that.
John: That’s true, but it’s okay. No one talked about risk but rather 
about comfort. And Adam has earned this comfort.
Nergal: I’ve worked very hard for it. The fact that we could do this 
without a contract is a fruit of my toil. I’ve worked for it all my life. It’s 
always been my life goal as an artist, and I wasn’t even aware of it 
most of my life. Only when I became more self-conscious did I say in 
an interview, “Do you know how I want to live? If one day I come to 
a conclusion that I want to be a photographer or that I want to draw 
paintings that will suck and no one will want to see them, let alone 
buy them, I will do it anyway. Because I can afford it. I want to have 
economic comfort to play whatever kind of music I want.” Me And 
That Man is the fruit of pursuing this goal.

People think that there’s some kind of cold business 
calculation behind it.
John: What calculation? If there was any calculation behind it, we 
would have already finished it, released it, recorded music videos, 
raked in the cash that we expected, and end of story. But we are 
taking it slow – a little bit now, a little bit later, a little bit never. 
Nergal: There wasn’t any calculation. I hear caustic remarks like “Ner-

gal sensed the opportunity connected with King Dude and wants to 
do something similar.” Those comments are made by some random 
teenage metalheads who are under the impression that blues began 
with King Dude. Their horizons are narrow, so they don’t realize that 
King Dude draws by the handful from other performers and plays with 
it. I like him and respect him. We are friends. I once flew to Berlin, 
we met, I played three or so songs of Me And That Man. He was im-
pressed! King cheered this band on. But those metalheads can’t pos-
sibly know about it. They seem to forget that ten years ago I started 
a project called Wolverine, in which there was a lot of blues. There’s 
even a blues ballad there! It’s not even half as good as Me And That 
Man, but those were my first attempts. Then I recorded things only 
for myself, and I probably won’t release them, because what for? But 
I have covers of Van Zandt with violin and double bass. I’ve played 
them for John. I wanted to do something of this kind already several 
years ago, before the world heard about King Dude. We use tools 
that lie in the street. Everyone, even you, can pick them up and do 
something. It was exactly for this purpose that they were invented by 
Afro-Americans years ago. We don’t create anything new. If some-
thing is unoriginal, it’s not necessarily usual. I believe that it is unique, 
that this misalliance of ours is valuable and fresh. We redefine and 
reinterpret old sounds. A great asset of what we do is the fact that Me 
And That Man is a very eclectic creation. In “Newsweek,” they wrote 

“a blues band,” and it’s a given that it’s a blues band, but there are like 
ten other categories that you can label it as.

John told me recently that fans took selfies with him in 
a popular supermarket. Does something like this happen to 
you as well?
Nergal: No, but I have another story. I once went to London. I wanted 
to see a Russian adaptation – otherwise beautiful – of “The Master and 
Margarita.” I sit in the hall before the play, there’s like twenty minutes 
left, I look up and I see a man that resembles John. It wasn’t John, 
but I often underline this similarity. I think, “Dang, I know him!” but 
I don’t believe that he stands three metres away from me. So I ask 
my friends, “Is it him or not?” They, not much of cinema-goers, don’t 
even know who I am talking about. I decide, “Okay, I’ll go to the toilet, 
take a piss, pluck up some courage, and when I come back, I’ll ask 
him for a photo.” And then I come back, and he is gone! Disappointed, 
I think that I won’t have another opportunity. But I have about fifteen 
minutes left and I feel I need to pee once more – I’m a bit like Adaś 
Miauczyński, three minutes to a concert or a play, and I have to go 
and squeeze out those three more drops (laughs). So I go to the toilet, 
take a piss. I look up and there stands Willem Dafoe himself, taking 
a piss next to me. I went out of the toilet, waited, asked for a photo. 
He was very nice, we took a photo. By the way, people often say that 
John has a film-like face, like Dafoe. And he has.

I don’t quite know what a “film-like” face is.
Nergal: When we were shooting music video for “My Church Is Black,” 
the first scene was with John. The director, Olga Czyżkiewicz, looked 
and said, “But his face does the whole job!”

John, in this case, maybe you should take a shot at acting?
Nergal: I completely agree! You have a plastic, charismatic and real 
face! It’s my opinion – you can agree with it or not.
John: I’ll think it over. 

Me And That Man
„SONGS OF LOVE AND DEATH”

Wydawca: Agora / Cooking Vinyl
Premiera: 24 marca
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klasztorze Hieronimitów w Belem, historycznej dzielnicy 
Lizbony, można zorientować się, jak wiele różnych oblicz 
ma Portugalia. Zaraz za wejściem po jednej stronie 

zwiedzających przywita symboliczny, ale okazały nagrobek śmiał-
ka i odkrywcy, któremu żadna przygoda nie była straszna – Vasco 
da Gamy. Naprzeciwko niego spoczywa inny słynny Portugalczyk 

– nieszczęśliwy i pogrążony w depresji książę poetów – Luís de 
Camões. W tym samym klasztorze spoczęły też doczesne szczątki 
poety o wielu twarzach. Ta podstawowa nosiła imię Fernando 
Pessoa. Za jego przydomkami kryły się zupełnie inne, wymyślo-
ne biografie. Inny od Pessoi był Alberto Caeiro, inny był Ricardo 
Reis, inny był Álvaro de Campos, inny był także w końcu Bernardo 
Soares. Wszyscy żyli w Lizbonie, w ciele jednego człowieka. I tak, 
jak Camões i da Gama pokazują różnorodność Portugalii, tak Fer-
nando Pessoa pokazuje różnorodność jej stolicy. Podobnie jak on 
ma ona bowiem wiele twarzy.

W Twarz nr 1. Jasna i pełna życia
Portugalii można pozazdrościć klimatu. Jest ciepła, ale już nie tak 
upalna, jak chociażby Hiszpania, bo chłodzona jest wiatrem znad 
oceanu. Kiedy zatem nad Lizboną świeci słońce, jest pięknie, a trzeba 
mieć świadomość, że słońce świeci tu często. Na dodatek większość 
budynków jest biała, więc nawet w ciasnych i stromych bocznych 
uliczkach jest jasno. Te z nielicznych budowli, które kryte są trady-
cyjnymi ceramicznymi kaflami, zwanymi „azulejo”, jeszcze mocniej 
odbijają promienie słoneczne. Czasami, żeby dojrzeć wzór na płytkach, 
trzeba porządnie zmrużyć oczy.

W Lizbonie się żyje. Być może ta ilość słońca i wszędobylska 
jasność pomagają Portugalczykom w cieszeniu się chwilą w inny spo-
sób, niż robią to na przykład Włosi czy Hiszpanie. Zamiast szaleńczych 
zabaw, głośnych śmiechów i gwarnych biesiad, mieszkańcy Lizbony 
wolą wieść swoje życia niespiesznie, co wcale nie oznacza, że nudno 
i smutno. Wręcz przeciwnie. Życie łapie się tutaj nie płomiennymi ro-

FERNANDO PESSOA JEST CHYBA NAJBARDZIEJ CENIONYM PORTUGALSKIM 
POETĄ. SWOJE DZIEŁA TWORZYŁ JEDNAK, PODPISUJĄC SIĘ RÓŻNYMI 
NAZWISKAMI. NIEKTÓRE WIERSZE SYGNOWAŁ WŁASNYM, INNE ZAŚ 
WYMYŚLONYMI IMIONAMI. ALE KAŻDEMU Z TYCH WCIELEŃ NADAWAŁ 
ORYGINALNE CECHY. W TEN SPOSÓB KAŻDY Z JEGO ARTYSTYCZNYCH 
PRZYDOMKÓW ZYSKIWAŁ WŁASNE ŻYCIE, A PISANE POD NIM WERSY 
BYŁY INNE NIŻ RESZTA. SKĄD W JEDNYM POECIE TYLE OSOBOWOŚCI? 
MOŻE Z PRZYWIĄZANIA DO LIZBONY, KTÓRA MA W SOBIE 
KILKA INNYCH LIZBON.

    JAKUB MILSZEWSKI
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mansami i szaleńczymi imprezami, a raczej spacerami nad brzegiem 
Tagu, spokojnymi, składającymi się z tradycyjnych specjałów kolacjami 
czy w końcu popijaniem wina na trawie podczas zachodzącego słońca 
nad rzeką i malowniczą wieżą Belem. Nie jest tu nudno, wszędzie gra 
muzyka, ale jednocześnie turysta nie ma wrażenia, że narzuca mu 
się jakiś jeden, ogólnie przyjęty sposób spędzania czasu. Nic z tych 
rzeczy. W Lizbonie możesz być, kim zechcesz, tak długo, jak będziesz 
wystawiał twarz do słońca i cieszył się bielą miasta z kieliszkiem 
wina w ręku. To w końcu ojczyzna ludzi ciekawskich, nieustraszonych 
i energicznych. Przecież to właśnie stąd, z portu w Belem, wyruszały 
pierwsze eskapady do najdalszych znanych zakątków ówczesnego 
świata. A nawet dalej.

Twarz nr 2. Blizny
Miasto, w którym zawsze świeci słońce i wszyscy są uśmiechnięci, 
bo jak się nie uśmiechać, jeśli jest jasno, a wino jest dobre? Brzmi 
zachęcająco, ale tak utopijne może być tylko pierwsze wejrzenie na 
Lizbonę. Wystarczy zagłębić się trochę w historię miasta i przyjrzeć 
jego architekturze, by odnaleźć blizny na jego słonecznym obliczu. 
Są w zasadzie wszędzie. Kiedy będziecie zwiedzać Lizbonę, miejcie 
oczy otwarte.

Jeden z najpopularniejszych placów w Lizbonie nosi nazwę Rossio. 
Kiedy znajdziecie się na nim, spójrzcie w górę. Na pobliskim wzgórzu 
bez trudu dojrzycie strzeliste ruiny nigdy nieodbudowanego komplek-
su klasztornego Karmelitów. To jeden z wielu świadków wydarzeń, 
które rozpoczęły się w dniu Wszystkich Świętych – 1 listopada 1755 

roku. Tego dnia rano, kiedy większość mieszkańców Lizbony modliła 
się w świątyniach, miasto nawiedziło potężne trzęsienie ziemi. 
Naukowcy oceniają, że miało siłę 9 stopni Richtera, jego epicentrum 
znajdowało się gdzieś w odległości kilkuset kilometrów od miasta, 
a wyczuwalne było nawet w Wenecji, o czym wspominał w pamiętni-
kach Casanova. W Lizbonie wszystko wskazywało na to, że nadszedł 
koniec świata. W centrum miasta rozstąpiła się ziemia, tworząc kilku-
metrowe bruzdy. Na wzgórzach miasta wybuchły pożary. Na głowy 
mieszkańców leciały kawały kamiennych sufitów świątyń i domów. 
Wody oceanu cofnęły się, zostawiając na nabrzeżu mnóstwo zagłę-
bionych w mule statków i łodzi. Ci, którzy nie zginęli pod gruzami, 
postanowili szukać schronienia z dala od walących się budynków 

– na terenach odsłoniętych przez ocean. Ale wkrótce ocean wrócił 
zabrać to, co zostawił – dwudziestometrowe fale uderzyły w miasto, 
zabierając to, co mogły zabrać. Nie dotarły jednak do części wzgórz, 
które trawił ogień. Z około 270 tys. osób, jakie zamieszkiwały Lizbonę 
w tamtym czasie, śmierć poniosło około 90 tysięcy. Na zawsze prze-
padły dzieła sztuki autorstwa Tycjana czy Rubensa. Nie przetrwały 
bezcenne dokumenty naukowe zgromadzone w archiwum królew-
skim. Zniszczone zostały piękne manuelińskie budowle i inne zabytki, 
jak choćby rejestry podróży Vasco da Gamy i Krzysztofa Kolumba.

Ktoś pomyśli – okej, ale to było dawno. Jednak efekty trzęsienia 
ziemi w Lizbonie widać po dziś. Zaraz po trzęsieniu ówczesny premier 
kraju Markiz de Pombal zabrał się za planowanie odbudowy. Wybu-
dowane na nowo dzielnice były pierwszymi na świecie osiedlami, 
które zostały zaplanowane tak, by mogły wytrzymać trzęsienia 
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ziemi. Zaplanowano szerokie ulice, którym nazwy nadano od cechów, 
mających tam swoje siedziby. Nowe kamienice, zamiast kolorowych 
i zdobnych płytek „azulejos”, miały proste formy, nazwane potem 

„pombalińskimi”. Użyteczność zaczęła górować nad estetyką.
Kiedy na Lizbonę popatrzy się dziś z góry – a można to zrobić choć-

by z terenu zamku św. Jerzego w żydowskiej dzielnicy Alfama (która 
nota bene ocalała od trzęsienia ziemi, pożarów i tsunami) lub z dachu 
pięknego łuku triumfalnego Arco da Rua Augusta, będącego jedno-
cześnie bramą do Praça do Comércio, uwielbianego przez turystów 
i miejscowych placu, położonego nad samym Tagiem – można dojrzeć 
przemyślaną zabudowę i kratownicę ulic. Nad nimi, niczym mroczna 
i fascynująca pamiątka, wznoszą się wciąż wspomniane ruiny klaszto-
ru Karmelitów. Warto je zwiedzić.

Smutne jest też fado, choć sami wykonujący ten gatunek muzyki 
artyści twierdzą, że bywa ono tak samo smutne, jak i wesołe. Fado to 
muzyka Lizbony, nieodłączny element tutejszego folkloru, blues tego 
miasta. Jest tęskne, jest romantyczne. Portugalska gitara i łkające głosy 
śpiewaków tworzą w duecie więcej niż tylko opowieść opatrzoną mu-
zyką. Dają również kontekst XIX-wiecznej Lizbony, przemawiają tak do 
duszy, jak do wyobraźni (więcej o fado przeczytacie na Anywhere.pl).

Twarz nr 3. Europa i świat
Trudno o zaściankowość podejrzewać naród, którego dumni repre-
zentanci wyprawiali się w niesamowite eskapady i odkryli pół świata. 
Dlatego też w stolicy Portugalii, Lizbonie, nie znajdziecie kompleksów. 

W końcu to w pełni europejskie miasto, z bogatą historią, z której jest 
dumne, i bogatą przyszłością, z której będzie dumne kiedyś. Samo 
miasto nie jest wielkie – żyje w nim nieco pół miliona mieszkańców. 
Niemniej jednak cała aglomeracja liczy już ponad 2,5 miliona żyjących 
w niej osób. Jak przystało na europejską stolicę, Lizbona żyje zarówno 
turystyką, handlem, jak i przemysłem. Mieszczą się tutaj dwa porty 
oceaniczne – handlowy i wojenny, są stocznie, są fabryki przemysłu 
ciężkiego i rafinerie. Dzięki wspaniałym tradycjom żeglarskim i han-
dlowym Lizbona do dziś pozostaje ważnym hubem i bramą, przez 
którą do Europy docierają towary z przeróżnych zakątków świata.

Żyje się tutaj nowocześnie. Restauracje – te tradycyjne i te oferujące 
bardziej współczesne podejście do kuchni – tętnią gwarem od rana 
do nocy. Puby pełne są kibiców, którzy emocjonują się starciami 
piłkarskiej reprezentacji Portugalii, z ikonicznym już Cristiano Ronaldo 
na czele, ale także ligowymi pojedynkami na szczycie, rozgrywanymi 
przez miejscowe Benficę i Sporting (w Portugalii poza tymi klubami 
liczy się jeszcze tylko FC Porto). Kibice dojeżdżają na stadion nowo-
czesnymi samochodami i autobusami, a turyści krążą po mieście kul-
towym starym tramwajem numer 8, który okrąża starą część miasta, 
kluczy starymi, wąskimi uliczkami, na zmianę wspina się po stromych 
wzgórzach i zjeżdża z impetem w dół.

Nowoczesność miasta ma swoje dobre i złe strony. Na rozległym 
placu, na którym kiedyś mieścił się port, obecnie powstaje wielopo-
ziomowy parking. Będzie wciśnięty między Tag, od którego oddziela 
go jedynie ruchliwa ulica, a rząd pięknych starych kamienic.



KIEDY NA LIZBONĘ POPATRZY SIĘ DZIŚ Z GÓRY, MOŻNA DOJRZEĆ 
PRZEMYŚLANĄ ZABUDOWĘ I KRATOWNICĘ ULIC. NAD NIMI, NICZYM 
MROCZNA I FASCYNUJĄCA PAMIĄTKA, WZNOSZĄ SIĘ WCIĄŻ 
WSPOMNIANE RUINY KLASZTORU KARMELITÓW.



więcej na anywhere.pl

 32 
travel

podróże

Twarz nr 4. Jeszcze nieodkryta
Być może trzeba się tu urodzić, żyć i umrzeć, żeby mieć choćby 
cień szansy na poznanie tej nieodkrytej twarzy Lizbony. Być może 
trzeba stać się częścią tego miasta, stopić się z nim jak poeta Pessoa 
i śpiewacy fado, żeby móc przedostać się pod jego skórę i trafić do 
jego bijącego serca. Turystom odwiedzającym stolicę Portugalii jakaś 
nieodkryta tajemnica miasta objawia się w małych rzeczach. Widać ją 
w pewnej nonszalancji kelnerów, którzy stawiają na stole którąś z nie-
zliczonych wariacji na temat bacalhau, czyli potrawy, której podstawą 
jest suszony dorsz. Widać tę tajemnicę w zamyślonych spojrzeniach 
popijających kawę starszych panów w ulubionej restauracji Pessoi, 
ukrytej pod arkadami przy Praça do Comércio. Tę samą tajemnicę do-
strzegłem też w oczach dziewcząt, sączących wino i rozmawiających 
przyciszonym głosem na nowoczesnym nabrzeżu Tagu oraz młodych 
mężczyzn, wpatrujących się w otchłań oceanu, jakby kazały im to 
robić geny Vasco da Gamy, Bartolomeu Diasa i Fernão de Magalhãesa, 
czyli Ferdynanda Magellana.

Tę nieodkrytą jeszcze twarz Lizbony trzeba jednak dostrzec samemu. 

  ENGLISH  

ALL LISBONS OF THE WORLD
Fernando Pessoa is probably the most renowned 
Portuguese poet. However, he created his works 
under different signatures. He wrote some poems 
under his own name, but there were works he 
wrote under pseudonyms. But he vested all those 
heteronyms with distinctive, idiosyncratic features. 
In this way, each of his artistic pen names gained 
its own life, and lines written by each of those 
imaginary characters were completely different 
from the rest. How could one poet have so many 
personalities? Perhaps because of his affection to 
Lisbon that comprises many different Lisbons.

In the Jerónimos Monastery in Belém, a historical district of Lisbon, 
you can realize how many different faces Portugal really has. Right 
behind the entrance gate, visitors will be greeted by a symbolic but 
magnificent gravestone of a daredevil and explorer who loved ad-
ventures – Vasco da Gama. Opposite lies another famous Portuguese 

– Luís de Camões, the unhappy and depressed prince of poets. In the 
same monastery, we’ll find the remains of a poet of many faces, 
whose basic personification was Fernando Pessoa, whereas his other 
pen names had completely different, imaginary biographies. Different 
from Pessoa were Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Alvaro de Campos 
or Bernardo Soares. But they all lived in Lisbon, in the body of one 
man. And so, just as Camões and da Gama show diversity of Portugal, 
Fernando Pessoa shows the diversity of the capital. Because, just like 
him, it has many faces.

Face No 1. Bright and full of life
The climate of Portugal is something to be jealous of. The country is 
warm, but not as sweltering as Spain, because it’s cooled by the wind 
blowing from the ocean. So when the sun is shining, it’s beautiful, and 
you need to know that the sun shines very often there. What is more, the 
majority of buildings are white, so even the narrowest and steepest side 
lanes are light and bright. Those few buildings that are covered with tra-
ditional ceramic tiles called “azulejo” reflect the sunshine even stronger. 
Sometimes, to see the pattern on the tiles, you have to squint.

In Lisbon, you relish life. Perhaps the huge dose of sunshine and the 
omnipresent brightness help the Portuguese to enjoy each moment in 
a different way than Italians or the Spanish. Instead of noisy revelries, laud 
laughter and crowded feasts, citizens of Lisbon prefer to live their lives 
leisurely – but certainly not in a boring or sad manner. Quite on the contrary. 
There, you spend your time not on passionate romances and crazy partying, 
but rather on walking along the Tagus, having peaceful and traditional din-
ners, or sipping wine while sitting on the grass and watching picturesque 
sunset by the river and next to the beautiful tower of Belém. 

The city is far from boring, and it’s full of music, but at the same time, 
tourists are not under the impression that they are forced to follow one 
generally accepted way of spending time. Nothing of the sort. In Lisbon, 
you can be whoever you want, as long as you lift your face to the sun 
and enjoy the whiteness of the city with a glass of wine in hand. After 
all, it’s the homeland of people who are curious, brave and energetic. It is 
from there, after all – from the port of Belém – that the first escapades set 
off to the furthest known parts of the world. And even further.



buildings – on the areas uncovered by the ocean. But soon, the ocean 
came back to claim what it had left – 20-metre waves crashed into the 
city, taking everything they could. But they didn’t reach some of the 
hills that were still consumed by flames. Out of 270 thousand people 
living in Lisbon at that time, about 90 thousand died. Masterpieces of 
Titian or Rubens were gone forever. Invaluable scientific documents, 
gathered in the royal archives, didn’t survive either. Beautiful Manue-
line buildings and other historical monuments were utterly destroyed, 
along with travel records of Vasco da Gama or Christopher Columbus. 

Someone might think – okay, but it was a long time ago. But the 
effects of the earthquake are visible till this day. Soon after the calam-
ity, the then prime minister, Marquis of Pombal, started to plan the 
reconstruction. Districts, rebuilt from scratch, were the first housing 
estates in the world that were planned in such a way so that they 
could withstand an earthquake. New roads were wide, and they were 
given names after guilds stationing in their vicinity. New tenement 
houses, instead of colourful and ornamented “azulejos” tiles, had 
simple forms, later called “Pombalian.” Usability started to gain the 
upper hand over aesthetics.

Today, when you look at Lisbon from above – and you can do it e.g. 
from São Jorge Castle in the Jewish district of Alfama (which, by the 
way, survived the earthquake, fires and tsunami) or from the roof of 
a beautiful triumphal arch called Arco da Rua Augusta, which is the 

Face No 2. Scars
A city in which it is always sunny and everyone is smiling – because 
how not to smile if it’s so bright and the wine is so tasty? It sounds 
encouraging, but only the first impression of Lisbon can be so utopian. 
It is enough to learn a bit about the city’s history and look at its 
architecture to find scars on its sunny façade. And they are virtually 
everywhere. When you do sightseeing in Lisbon, keep your eyes open. 
One of the most popular squares in Lisbon is called Rossio. When you 
visit it, look up. On a nearby hill, you’ll easily spot steeple ruins of the 
Church of Our Lady of Mount Carmel that has never been reconstruct-
ed. It’s one of the numerous witnesses of the events that began on 
All Saints’ Day – 1 November 1755. That day, in the morning, when the 
majority of people living in Lisbon were praying in temples, the city 
was struck by an incredibly strong earthquake. Scientists estimate that 
it had a magnitude of 9, and even though its epicentre was about sev-
eral hundred kilometres away from the city, it was felt even in Venice, 
about which Casanova wrote in his diaries. In Lisbon, meanwhile, it 
seemed like the end of the world. In the centre of the city, the ground 
parted, creating several-metre grooves. Hills of the city stood in 
flames. People were showered with huge chunks of stone ceilings 
of temples and houses. Waters of the ocean retreated, leaving many 
ships and boats sunk in the mud on the coast. Those who hadn’t died 
under the debris, decided to take shelter far away from collapsing 
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gate leading to Praça do Comércio, a square located directly by the 
Tagus and beloved both by tourists and local people – you can see 
the well-considered layout and framework of streets. Over them, like 
a dark and fascinating memento, tower the aforementioned ruins of 
the Church of Our Lady of Mount Carmel. It’s worth visiting them.

What is also sad is fado, although artists performing this kind of 
music claim that it can be both sad and happy. Fado is the music of 
Lisbon, an inseparable element of the local folklore, the blues of 
this city. It’s wistful, it’s romantic. Sounds of Portuguese guitar and 
sobbing voices of vocalists create a duet that is much more than just 
a story accompanied by music. They give you the context of the 19th 
century Lisbon, speak both to the soul and imagination (you can read 
more about fado at Anywhere.pl).

Face No 3. Europe and the world
You can hardly suspect that a nation whose proud representatives 
embarked on such extraordinary escapades and discovered half of 
the world is parochial. That is why Lisbon doesn’t have an inferiority 
complex. After all, it’s a full-fledged European city with a rich history, 
of which it is proud, and a rich future, of which it will be proud. The 
city itself is not large – it’s inhabited only by slightly over half a million 
people. But the entire agglomeration amounts to over 2,5 million 
citizens. As befits a European capital, Lisbon thrives on tourism, 
commerce and industry. It has two oceanic ports – a commercial and 
a martial one; there are shipyards, there are heavy industry factories 
and refineries. Thanks to many wonderful sailing and commercial 
traditions, Lisbon still remains an important hub and a gate through 
which goods from all over the world reach Europe.

There, you live a modern life. Restaurants – both those traditional 
ones and those offering more modern approach towards cooking – 
are vibrant with crowds from dawn to dusk. Pubs are full of football 

fans who are excited not only about matches of Portugal national 
football team with iconic Cristiano Ronaldo in the forefront, but 
also about league matches at the top, played by local Benefica and 
Sporting (the only other club that matters apart from the mentioned 
ones is FC Porto). Fans come to the stadium in their modern cars or 
by buses, whereas tourists go round the city on board of the cult 
old tram number 8 that makes a detour around the old part of the 
city, meanders through old narrow lanes, goes up the steep hills and 
comes down vigorously.

The modernity of the city has its pros and cons. On a vast square, 
which once was a port, a multi-storeyed car park is currently under 
construction. It will be squeezed between the Tagus, from which it 
will be separated only by a busy street, and a row of beautiful old 
tenement houses.

Face No 4. Still undiscovered
Perhaps you need to be born there, live there and die there to have 
a ghost of a chance to get to know this undiscovered face of Lisbon. 
Perhaps you need to become a part of this city, to merge with it like 
the poet Pessoa and fado musicians, to get under its skin and reach 
its beating heart. Tourists visiting the capital of Portugal can discover 
this secret in small things. It may be noticed in certain nonchalance 
of waiters who serve one of countless versions of bacalhau, which 
is a dish based on dried cod. You can see a hint of it in pensive looks 
of older men sipping coffee in Pessoa’s favourite restaurant, hidden 
under the arcades close to Praça do Comércio. I noticed it in the eyes 
of girls sipping wine and talking in hushed voices on the modern pier 
by the Tagus, as well as in young men staring into the depths of the 
ocean, as if driven to do so by genes of Vasco da Gama, Bartolomeu 
Dias and Fernão de Magalhães, also known as Ferdinand Magellan.

But you need to discover this unknown face of Lisbon on your own. 
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Atrakcje dla dzieci są dostępne na każdym kroku. Jak wybrać 
te najlepsze? Przestawiamy Wam 5 naszym zdaniem najcie-
kawszych.

Centrum Nauki Experyment (Gdynia)
Mieszczące się w Gdyni Centrum Nauki Experyment to miejsce, które 
rozbudzi ciekawość świata u dzieci i u dorosłych. Na 3500 m2 przestrze-
ni wystawienniczej mieści się ponad 200 interaktywnych stanowisk, 
wykorzystujących najnowsze technologie do tego, by nasze pociechy 
odkryły niesamowitość zjawisk przyrodniczych i rozwój technologii. 
Wystawa stała podzielona jest na cztery części: Hydroświat opowiada 
o mocy żywiołu wody, Niewidoczne Siły uczą podstawowych praw 
fizyki, Akcja: Człowiek prezentuje, jak funkcjonują ludzkie ciało i zmysły, 
a Drzewo Życia pokazuje piękno przyrody. W Experymemcie pracują 
wykwalifikowani opiekunowie wystawy, zaś w ciągu całego roku orga-
nizowane są tam specjalne wydarzenia dla rodzin.

 
Sea Park (Sarbsk)
Położony około 100 km od Gdańska Sea Park Sarbsk to jedyny w swo-
im rodzaju park rozrywki związany z morzem. Mieści się tu najwięk-
sze w Polsce fokarium, oceanarium prehistoryczne w technologii 3D, 

Z

dwa parki makiet – zwierząt morskich i latarni morskich, muzeum 
marinistyczne, morski plac zabaw i kino 5D. To tylko główne atrakcje 
Sea Parku, w którym na pewno spędzicie dzień pełen wrażeń. Tutaj 
dzieci dowiedzą się wszystkiego o podwodnym świecie – jego historii 
i teraźniejszości. Będą mogły poznać nie tylko zwierzęta żyjące w wo-
dzie, ale też ptaki – dodatkową atrakcją są specjalne woliery z ptakami, 
które możemy podpatrywać w ich niemal naturalnym środowisku.

 
Dom do góry nogami (Szymbark)
Na skraju Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, w malowniczej części 
regionu, zwanej Szwajcarią Kaszubską, mieści się jedna z najcie-
kawszych atrakcji turystycznych w kraju. To Dom do Góry Nogami 
w Szymbarku. Co ciekawe, jest jeszcze bardziej zakręcony w środku 
niż na zewnątrz. Po przestąpieniu przez próg może Wam się zakręcić 
w głowie, ale dzieci będą zachwycone. Wszystkie meble wewnątrz są 
przymocowane do sufitu – a właściwie do podłogi, która jest na górze, 
bo przecież my spacerujemy po suficie. Wszystko w stylu minionej 
epoki realnego socjalizmu. Jaki stoi za tym pomysł? Otóż pokazanie, 
że wtedy wszystko stało na głowie. Ten niezwykły dom jest częścią 
skansenu, w którym czekają na nas inne cuda – na przykład wpisana 
do Księgi Rekordów Guinessa najdłuższa deska świata.

 
Dino Park (Łeba)
Wasze dzieciaki przechodzą okres fascynacji dinozaurami? A może 
chcecie rozbudzić w nich miłość do świata prehistorii? W Dino Park 
w Łebie możecie poczuć się jak na planie „Jurassic Park”. A nawet 
lepiej, bo obszar „zamieszkiwany” przez dinozaury do aż 20 ha! To na 
pewno najatrakcyjniej położony tego typu park. Nawiązuje bowiem 
do sąsiadujących ruchomych wydm w Słowińskim Parku Narodo-
wym. Wśród piasków, drzew i krzewów można spotkać czającego się 
45-metrowego Brachiosaurusa i ponad 100 innych pradawnych gadów. 
Dla najmłodszych dzieci też jest tu miejsce na spożytkowanie energii 

– dwa place zabaw i specjalny wóz Flinstonów, który zabierze je na 
przejażdżkę. Przy Dino Parku jest też mini-zoo, gdzie dzieciaki mogą 
nakarmić kozy, owce i przyjrzeć się z bliska danielom i jeleniom.

 
Zoo Oliwa (Gdańsk)
Najpiękniej położony ogród zoologiczny w Polsce. Leży pośród 
wzgórz i lasów oliwskich, w oddaleniu od zgiełku, a jednocześnie 
łatwo tam dojechać z każdego z trzech miast. Na 125 ha żyje 499 
osobników z 86 gatunków. Od 2014 roku w oliwskim zoo mieszka 
też rodzina „króla zwierząt” – stado lwów. Jednak nie mniejszą 

TOP 5 
ATRAKCJI

PLANUJECIE RODZINNY WEEKEND? A MOŻE 
JUŻ WAKACJE? NAD MORZEM ZNAJDZIECIE 
MNÓSTWO MIEJSC, W KTÓRYCH SPĘDZICIE 
WARTOŚCIOWO CZAS I PRZY TYM WSZYSCY 
BĘDZIECIE BAWIĆ SIĘ JAK DZIECI.

  SYLWIA GUTOWSKA         PROT

DLA DZIECI
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popularnością cieszą się inni mieszkańcy, spośród których można 
spotkać gatunki niespotykane już na wolności. Zoo dba o edukację 
dzieci i rodziców w zakresie ochrony przyrody. Wizyta w Oliwie 
może być wspaniałą okazją do tego, żeby zapoznać się ze zwierzę-
tami nieco innymi niż Wasi domowi pupile, poznać ich przyzwycza-
jenia i rejony świata, z których pochodzą. 

  ENGLISH  

TOP 5 ATTRACTIONS FOR KIDS
Planning a family weekend? Or maybe a holiday? 
In Gdańsk, Gdynia and Sopot, but also in the 
whole region, you’ll find spots where you can 
make the most of your time and all have fun  
like children.

There are plenty of family attractions here. How to choose the best 
ones? Here’s our pick of top 5 family attractions too good to pass up.

EXPERYMENT Science Centre (Gdynia)
Located in Gdynia Orłowo, EXPERYMENT Science Centre will arouse 
curiosity of the world of your whole crew. Set in 3500 m2 of 
exhibition space, the centre houses over 200 hands-on exhibits 
stands using state-of-the-art technologies to show children 
remarkable natural phenomena and technological development. The 
exhibition is divided into four sections: Hydroworld, concentrating 
on the water element; Invisible Forces, concerning basic physical 
principles; Operation: Human, presenting the functioning of human 
body and senses; and the Tree of Life, showing the beauty of nature. 
Qualified exhibition operators are here to help you and special 
family events are organised throughout the year.

Sea Park (Sarbsk)
Located 100 km from Gdańsk, Sea Park Sarbsk in a one-of-a-kind 
maritime amusement park. It boasts the largest seal sanctuary in 
Poland, prehistorical aquarium using 3D technology, two model 
parks: marine animals and lighthouses, a marine museum, a sea 
playground and a 5D cinema. These are only main attractions of 
the Sea Park, where you’ll surely spend an exciting day. Children 
can find out everything about the underwater world – its history 
and present. They’ll see not only animals living in water, but also 

– thanks to dedicated aviaries – birds that can be observed in their 
natural habitat, which is an additional attraction.

Upside Down House (Szymbark)
The Upside Down House in Szymbark, standing at the edge of 
the Kashubian Landscape Park, in a picturesque part of the so-
called Kashubian Switzerland region, is one of the greatest tourist 
attractions in the country. Inside, the house is even more crazy than 
on the outside. When you go in, you can get a bit dizzy, but your 
children will absolutely love it. All furniture is fixed to the ceiling, or 
rather the floor, since we’re standing on the ceiling. It’s decorated in 
the style of real socialism. The idea behind it is to show that in the 
communism time everything was upside down. The house is a part 
of an openair museum, where you can also find such exhibits as, for 
example, the longest board in the world entered into the Guinness 
Book of World Records.

Dino Park (Łeba)
Are your children fascinated with dinosaurs? And maybe you’d like to 
arouse their interest in prehistory? Visit the Dino Park in Łeba and feel like 
on the set of the “Jurassic Park”. Or even better, since the park is spread 
over 20 hectares of land! It’s the best located and largest park of its kind. 
Along the paths, among trees, you’ll find a 45-metre high Brachiosaurus 
and over 100 other primeval reptiles. Youngsters may work off their 
surplus of energy on two playgrounds and go for a ride in a Flintstones’ 
car. Near the Dino Park, there’s also a mini zoo, where children may feed 
goats and sheep, as well as get close up with deer and fallow deer.

Oliwa Zoo (Gdańsk)
The zoo in Gdańsk, surrounded by hills and woods, far from the hustle 
and bustle of city life, is the most beautifully situated zoo in Poland. Set 
on 125 hectares of land, it’s home to 86 different species and a total of 
499 animals. Since 2014, a family of “the king of animals” – a pride of 
lions – have been living here. The zoo boasts many species of animals 
that no longer occur in the wild. It also performs an educational 
function in the field of environmental protection. Going to Oliwa may be 
a perfect chance to get up close with animals a bit different than pets 
you have at home, get to know their habits as well as learn about their 
natural habitats and regions they occur in. 



Kroke – Traveller
wyd. Universal

Muzycznymi towarami eksportowymi Polski zazwyczaj są wykonawcy, których 
próżno szukać w telewizjach śniadaniowych i na okładkach najpoczytniejszych 
pism. Tak jest także z Kroke, których mieszanka muzyki klezmerskiej, earth 
music i – coraz bardziej – atmosferycznego jazzu i orientu ma rzesze wielbicieli na 
całym świecie. Dopiero co wydany album „Traveller” wydaje się być muzycznym 
zapisem wojaży krakusów po całym globie. Punktem wyjścia dla wycieczek 
z Kroke są oczywiście ich klezmerskie korzenie, ale przystanki na muzycznej 
mapie trio robi bardzo urozmaicone: Kroke a to zawitają na moment gdzieś na 
Czarnym Lądzie za sprawą instrumentów perkusyjnych, a to zajrzą w polskie 
góry razem z fletem i skrzypcami, a potem wyskoczą na chwilę na wschód, by 
podchwycić tamtejszych skal i melodyki. Wszystko jest podlane nowoczesną 
produkcją i wciągającymi aranżacjami. Taki kłębek inspiracji i pomysłów nie miał 
prawa stworzyć spójnej płyty, ale Kroke to Kroke – u nich jakimś cudem wszystko 
się ze sobą łączy, jakby ludzkość nigdy nie podzieliła się na nacje i kultury. 
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Kroke – Traveller
wyd. Universal

Polish musical export goods are usually those artists who can’t be found on 
breakfast television or on magazine covers. It also applies to Kroke, whose 
combination of klezmer music, earth music and – increasingly so – atmospheric 
jazz and orient accents has numbers of fans all over the world. Their most re-
cent album “Traveller” seems to be a musical account of their voyages around 
the globe. The starting point for travels with Kroke are, obviously, their klezmer 
roots, but the remaining stops on their musical map are very differentiat-
ed – sometimes the trio visits the Dark Land thanks to percussion instruments, 
a moment later they fly to Polish mountains together with sounds of flute and 
violin, and then they make a short trip to the East to pick up some local scales 
and melodies. And everything is seasoned with modern production and mes-
merizing arrangements. This kind of bundle of inspirations and ideas should not 
have been able to become a coherent album, but Kroke is Kroke – miraculously 
enough, everything fits together perfectly, as if humanity had never divided 
itself into nations and cultures. 

Me And That Man  
– Songs of Love and Death
wyd. Agora/Cooking Vinyl

Nergala tyluż kocha, co nienawidzi. John Porter z kolei ma swoją 
publikę, ale dla reszty zaczynał popadać w zapomnienie. Aż 
tu nagle gruchnęła wieść o takim niecodziennym debiucie. 
Jak to mogło się zgodzić? Nie wiem, ale brzmi, jakby zgodzi-
ło się od razu. Dark americana, mroczny blues, trochę folku, 
czyli miks zwany southern gothic w wykonaniu Me And That 
Man to majstersztyk. Rockowe podejście Johna w połączeniu 
z wyniesionym przez Nergala z metalowej sceny niesfornym 
podejściem do tematów, które gdzie indziej mogą uchodzić za 
tabu, zaowocowało chyba najlepszym materiałem tego typu, 
jaki mógł powstać z dala od Stanów Zjednoczonych. „Songs of 
Love and Death” to bardziej charakterne i chwytliwe granie niż 
ostatnie dokonania Kinga Dude’a, Ghoultown czy Those Poor Ba-
stards, za to gdzieś w okolicach płyt Marka Lanegana czy Dead 
Man’s Bones, zespołu Ryana Goslinga. Tym, dla których przyto-
czone nazwy są obce, wyjaśniam pokrótce: Me And That Man to 
kawał porządnego bluesa, jaki powinno się grać pod bramami 
cmentarzy. Niezależnie od dyskografii zamieszanych w to przed-
sięwzięcie muzyków (a znajdziecie tu spore nazwiska), wszyscy 
powinni być z „Songs of Love and Death” dumni. 
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Me and That Man 
– Songs of Love and Death
wyd. Agora/Cooking Vinyl

Nergal has as many avid fans as zealous opponents. John 
Porter, in turn, has his own audience, but was slowly falling 
into oblivion for others. And suddenly bang! came the news 
about this unusual debut. How could this have worked out? 
I have no clue, but it sounds as if it worked out right off the 
bat. Dark Americana, dark blues, a little bit of folk, in other 
words a mix known as Southern Gothic – performed by Me 
And That Man, it’s a masterpiece. John’s rock attitude and 
Nergal’s unruly approach to various subjects that somewhere 
else might be considered taboo gave fruit to – possibly – the 
best material of this kind that could have been created far 
from the United States. “Songs of Love and Death” is a more 
spirited and catchy playing than most recent accomplish-
ments of King Dude, Ghoultown or Those Poor Bastards, and 
more or less comparable to albums of Mark Lanegan or Dead 
Man’s Bones, the band of Ryan Gosling. To those who are not 
familiar with those names and won’t find this comparison 
helpful – Me And That Man is a piece of really good blues that 
should be played at graveyard gates. Whatever the previous 
discography of musicians involved in this project might be 
(and you’ll find quite big names here), they all should be 
proud of “Songs of Love and Death.” 
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Jakub
Milszewski
Marudzi, poprawia, kłóci się.  
Sam już nie wie, czy woli pisać 
o muzyce, turystyce, czy jedzeniu,  
więc pisze o czym akurat trzeba. 
Połowa duetu stojącego  
za książką „Gastrobanda”. 
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ekkoatleci dali nam niewątpliwie mnóstwo radości tym, co 
zrobili w Halowych Mistrzostwach Europy. Polscy sportowcy 
rzadko bywają najlepsi w dyscyplinach liczących się na całym 

świecie, dlatego zachłystujemy się takimi chwilami, połykamy je 
jak najpyszniejsze danie. Bezkrytycznie, choć trudno o krytykę 
w przypadku złotych, srebrnych czy brązowych medali. Chodzi 
raczej o brak nawet podstawowej analizy tego co się stało, brak 
chłodnego spojrzenia. Ktoś powie: „Jakie chłodne spojrzenie?! Zdo-
byliśmy dwanaście medali!” Oczywiście. Nikt nam tego nie odbierze. 
Tyle, że w tej całej euforii i wykrzykiwaniu, że jesteśmy potęgą 
lekkoatletyczną, zapominamy, że to były wprawdzie Mistrzostwa 
Europy, ale halowe, w dodatku w roku poolimpijskim. Co to oznacza? 
Ano przede wszystkim to, że gro najlepszych na świecie i Europie 
odpoczywa albo szykuje się na czempionaty po sezonie halowym, 
czyli te na otwartym stadionie. Odpowiedź na pytanie jak dobrzy 
jesteśmy mogą dać jedynie rezultaty, nie zajęte miejsca.

Nie umniejszam tego sukcesu. Powątpiewam jedynie w słuszność 
tak hucznego świętowania. Bo w ubiegłym roku byliśmy jeszcze 
większą potęgą lekkoatletyczną po zwycięstwie w klasyfikacji gene-
ralnej mistrzostw Europy w Amsterdamie. Z bijącymi sercami czekali-
śmy na igrzyska olimpijskie i już liczyliśmy medale. Tymczasem w Rio 
naszym łupem padły… trzy krążki. Trochę za mało jak na potęgę.

Liczba zdobytych medali w mistrzostwach Europy i to w hali nie 
musi się jednoznacznie przełożyć na wyniki w mistrzostwach świata, 
które czekają nas w tym roku w Londynie. Nawet na pewno się NIE 
przełoży. W brytyjskiej stolicy zjawią się Amerykanie, Jamajczycy, 
Kenijczycy i Etiopczycy. I oczekiwania. Być może właśnie te ostatnie 

CIĘŻAR LEKKIEJ
w Rio zdecydowały o niepowodzeniu. Adam Kszczot, nasz biegacz 
na 800 metrów, od kilku lat wygrywa swoje starty jak chce. A na 
igrzyskach, jeden jedyny raz, zawiódł. Jego przegrana była wręcz 
symbolem słabego występu lekkoatletycznego.

A zatem radość ze zwycięstwa w Belgradzie – tak. Tendencje mo-
carstwowe – nie. Trochę lodu na głowy. 

  ENGLISH 

BURST THE BUBBLE
I admit I got all juiced up when I was watching it. 
I also stood up several times to get a better view. It 
was simply emotions that made me stand up from the 
couch and “help” our team. Sport emotions that we 
still lack – the positive ones.

Our athletes gave us many reasons to be happy about their perfor-
mance at the European Athletics Indoor Championships. Polish sports-
people don’t tend to achieve much success in sport disciplines popular 
worldwide, so we seize and savour such moments. Uncritically, but it’s 
hard to be critical when it comes to gold, silver or bronze medals. Well, 
it’s more about the lack of analysis of events, the lack of distance. You 
may say, “What do you mean by distance?! We won twelve medals!” Of 
course. And no one will take it from us. But in all this excitement and 
shouting that we’re an athletics superpower we forget that, admittedly, 
it was European Championships, but indoor and held a year after the 
Olympics. What does it mean? First of all, most of the best world and 
European sportspeople are resting or preparing for championships after 
the indoor season – the ones held at the open stadium. So we should 
evaluate our performance on the basis of our results, not positions.

I don’t belittle this success. I just have some doubts as to whether we 
should celebrate this much. Last year, we were even a greater athletics 
superpower, being placed first in the overall ranking of the Amsterdam 
European Athletics Championships. Thrilled and feverish, we were waiting 
for the Olympics and we hoped to win a lot. And in Rio, we won… three 
medals. Precious few, taking into account what a superpower we were.

The number of medals won at the European Championships, 
indoor by the way, doesn’t have to translate into good results at the 
World Championships this year in London. Well, I’m sure it WON’T 
translate into that. Americans, Jamaicans, Kenyans and Ethiopians 
will come to the UK capital. And expectations. We failed in Rio 
because of expectations, perhaps. Adam Kszczot, our 800-metres 
runner, has been successful almost every time for years. Almost, as 
he failed once, at the Olympics. His defeat was practically a symbol 
of poor athletics performance.

Being happy about the victory in Belgrade – yes. Acclaiming Poland 
as a superpower – no. Keep your cool. 

Wojciech  
Zawioła
Obserwuje, a potem opisuje 
i komentuje. Głównie sport, 
ale ma w swoim dorobku dwie 
powieści. Na co dzień dziennikarz 
NC+, ale też prezenter wiadomości 
w TVN i TVN24. 

L

PRZYZNAJĘ , ŻE OGLĄDAŁEM Z WYPIEKAMI  
NA TWARZY. MOMENTAMI NAWET WSTAWAŁEM, 
JAKBY MIAŁO MI TO DAĆ LEPSZĄ WIDOCZNOŚĆ. 
A TO TYLKO EMOCJE KAZAŁY MI PODNIEŚĆ 
SIĘ Z KANAPY I „POMÓC” NASZYM. EMOCJE 
SPORTOWE, TAKIE, JAKICH WCIĄŻ NAM 
BRAKUJE – POZYTYWNE.





Chris De Vito, tłum. Filip Łobodziński 
„Coltrane według Coltrane’a.  
Wywiady”w hitlerowskich Niemczech”
wyd. Kosmos Kosmos, Warszawa 2017

Dożyliśmy smutnych czasów, w których inteligentowi należy tłuma-
czyć nie tylko, kto to John Coltrane, ale co to w ogóle jazz. I dlaczego 
nie powinno się go zastępować współczesnymi badziewiami dźwięko-
wymi w stylu… no, mniejsza z tym.
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Andrzej  
Saramonowicz
Reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg i dziennikarz. 
Autor największych polskich hitów komediowych w XXI w. 
(m.in. „Ciało”, „Testosteron” i „Lejdis”). „Testosteron” - stale 
obecny w teatrach w kilkunastu krajach - jest również jedną 
z najpopularniejszych dziś polskich sztuk na świecie. W 2015 
roku Saramonowicz wydał bestsellerową powieść „Chłopcy”.

BÓG DŹWIĘKÓW

czytanie według saramonowicza
reading according to saramonowicz

Spróbuję więc wyłożyć to jak najprościej: Coltrane to Bóg. Sam 
mówił tak: „Moim celem jest prowadzenie życia prawdziwie religij-
nego i wyrażenie tego poprzez muzykę. Jeśli tak żyjesz, to zagranie 
tego nie stanowi problemu, ponieważ muzyka to cząstka całości”. 
Z życiem religijnym bywało u Coltrane’a różnie, ale czy Bóg musi 
być religijny? Ważne, by inni w niego wierzyli.

„John Coltrane to dla mnie religia i kościół. To dźwięki wielkiej mi-
łości do świata i ludzi, to porażająca duchowość i muzyczna głębia, 
to pochwała nieskończenie pięknego i nieskończenie brzydkiego” 

–  twierdzi Tymon Tymański, a ja zgadzam się z każdym słowem. 
Książka podzielona jest na kilka części: w trzech pierwszych są 

wywiady z lat 1952-67, są też cytaty z Coltrane’a oraz rozmowy 
o nim z innymi muzykami. Mam świadomość, że „Coltrane według 
Coltrane’a” to nie jest pozycja dla każdego. Ale wiem też, że dla 
muzyków, miłośników jazzu oraz tych, którym w ogóle dobra mu-
zyka nie jest obojętna, to rzecz obowiązkowa; genialny saksofonista 
opowiada z wielkimi szczegółami o swojej pracy, o innych muzykach, 
co robić, by być szczerym w sztuce i czyni to przeciekawie. „Nikt 
w jazzie, tak trafnie i wnikliwie, nie tłumaczy głębi, istoty i filozofii 
muzyki jak wielcy i sławni muzycy. Zwłaszcza Coltrane” – zapewnia 
Tomasz Stańko, a ja z kolei zapewniam, że należy mu wierzyć. 

  ENGLISH  

GOD OF SOUNDS
We are living in sad times, in which one needs to explain to an 
intelligent person not only who John Coltrane is but what jazz is. 
And why we should not substitute him with modern crap sounds, 
such as… well, never mind.

So I will try to make it as simple as possible: Coltrane is God. 
He said it himself: “I aim to lead a truly religious life and I express 
it via music. If this is the way to live then playing is no problem, 
because music becomes an element of a whole.” Coltrane was not 
always religious but does God need to be? It is others who should 
believe in him.

“For me John Coltrane is both religion and church. Music of great 
love of the world and people, astonishing spirituality and musical 
depth, it is a praise of the infinite beauty and infinite ugliness”, 
says Tymon Tymański and I agree with every word.

The book is divided into a few sections: first one has inter-
views from 1952-67, things Coltrane said  about life and other 
musicians. I am aware that Coltrane on Coltrane is not a book for 
everyone. But I also know that for musicians, fans of jazz and 
those who care about good music at all it is compulsory: extraor-
dinary saxophonist talks in detail about his work, other musicians, 
what to do to be honest in art and he does it in a most interest-
ing way. “There is no one in jazz who can explain the depth, core 
and philosophy of music as well and in so much detail as great 
and renowned musicians. Especially Caltrone”, assures Tomasz 
Stańko and I assure you that he should be trusted on that. 
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PEŁNA PALETA BARW
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    ANNA NAZAROWICZ 

NIEPOZORNE KROPKI ZADBAJĄ,  
BYŚ PO RAZ PIERWSZY ZOBACZYŁ NA 
EKRANIE TELEWIZORA ŚWIAT W JEGO 
PEŁNYM KOLORYSTYCZNYM SPEKTRUM.

D zięki telewizorom Samsung QLED możesz cieszyć 
się obrazem w dosłownie pełnej palecie barw. 
Odpowiedzialna jest za to nowa technologia kropek 

kwantowych, czyli Quantum Dot. Dbają one o to, by wszyst-
kie telewizory tej linii (serii Q9, Q8 i Q7) oferowały 100% 
natężenia kolorów, niezależnie od tego, jakie natężenie ja-
sności ma obserwowana scena. Dzięki temu Samsung QLED 
to niespotkana dotąd jasność, jakość i płynność obrazu.
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To wszystko łączy się z pięknym, uniwersal-
nym designem urządzenia oraz bogatą funkcjo-
nalnością Smart TV. Nie bez znaczenia jest także 
to, że telewizorem i innymi podłączonymi do 
niego urządzeniami możesz sterować wygodnie 
za pomocą jednego pilota. Na dodatek tylko od 
ciebie zależy, jak zaaranżujesz swoje ulubione 
miejsce do oglądania telewizji – Samsung QLED 
możesz powiesić płasko na ścianie albo ustawić 
na specjalnym stojaku dzięki wymiennym 
podstawom. Nie musisz się też martwić o zwoje 
kabli, bo telewizor podłączysz jednym przezro-
czystym przewodem optycznym do One Connect, 
a za jego pośrednictwem ze wszystkimi dodatko-
wymi urządzeniami. 

Dzięki Smart TV w telewizorach QLED, za-
pewniającemu szybki i bezproblemowy dostęp 
do ulubionych aplikacji i serwisów wideo na 
żądanie, sam zadecydujesz co i kiedy oglądasz. 
Teraz twoja domowa rozrywka zależy wyłącznie 
od ciebie. 
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FULL SPECTRUM OF COLOURS
These innocent-looking dots will let 
you see the world on the TV screen 
like never before.

With Samsung QLED TV featuring Quantum Dot 
technology, you can now enjoy the picture 
in full spectrum of colours. The whole line of 
TVs (Q9, Q8 and Q7 series) offers 100% colour 
intensity, regardless of the scene’s brightness. 
Samsung QLED features a unique bright, top 

quality and smooth picture, together with 
attractive, universal design and Smart TV 
rich functionality. You can easily control 
the TV and its connected devices with one 
remote control. It’s up to you how you 
arrange your favourite TV area – you can 
mount Samsung QLED on the wall or place 
it on a special stand by means of swap 
bases. You no longer have to worry about 
bunches of cables – with one nearly invis-
ible optical cable, you’ll plug your TV into 
One Connect, through which you’ll connect 
it with all extra devices. 

Smart TV in QLED TVs ensures fast and 
easy access to your favourite apps and video 
on demand services, and it’s up to you what 
you watch and when. Change the face of 
your home entertainment! 

DZIĘKI SMART TV W TELEWIZORACH 
QLED, ZAPEWNIAJĄCEMU SZYBKI 
I BEZPROBLEMOWY DOSTĘP DO 
ULUBIONYCH APLIKACJI I SERWISÓW 
WIDEO NA ŻĄDANIE...



 ZŁOTO NIE ZAWSZE 
SIĘ ŚWIECI
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był 2016 rok, kiedy Leonardo DiCaprio zdobył Oscara. 
Wielokrotnie dało się wtedy słyszeć, że ten Oscar już mu 
się należał. Wprawdzie jego rola w filmie „Zjawa” nie 

była tą, która chwyciła świat za serce, ale wcześniejszy dorobek arty-
sty niejednokrotnie potrafił to zrobić. O złotą statuetkę zawsze warto 
powalczyć, bo kiedy już stanie na kominku, to zostaje się gwiazdą 
przez duże G. Nazwisko zaczyna lśnić w gazetach znacznie mocniej, 
a honoraria wchodzą na zupełnie inną orbitę. Właśnie dlatego podczas 
uroczystości wręczania Oscarów wszyscy siedzą z drżącym sercem.

Francuski producent może i miał przez chwilę podobne odczucia, 
ale kto by teraz o tym pamiętał, kiedy Citroena C3 zasypały trofea. 
Kiedy zobaczyłam go po raz pierwszy, nie miałam żadnych wątpliwo-
ści: jemu to się po prostu należało. I po siedmiu dniach spędzonych za 
jego kierownicą nie zmieniłam zdania. Tak, to z pewnością ten kolor 
lakieru. Śnieżna biel i krwista czerwień to udany duet. Możesz być 
jednak innego zdania. Do Ciebie należy wybór, zwłaszcza, że tu go 
masz. Decydując się na dwukolorowe nadwozie, otrzymujesz aż 36 
kombinacji. Nie ma nudy.

Uroku ma również dodawać wielki pasek czekolady, który znajduje się 
po bokach samochodu. To panele z tworzywa sztucznego, które wnoszą 
do wyglądu nieco wariacji, ale również chronią drzwi przed zniszczeniem. 
Cóż, samochody w mieście nie mają lekkiego życia. Pomagają w tym 
jednak kompaktowe wymiary nadwozia. W przypadku Citroena C3 mowa 
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    ANNA NAZAROWICZ 

NIE TAK DAWNO PO RAZ 89. ODBYŁA SIĘ CEREMONIA WRĘCZENIA 
OSCARÓW. EMOCJE BYŁY SPORE, ALE W KOŃCU GRA TOCZYŁA SIĘ 
O NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWĄ NAGRODĘ FILMOWĄ. W BRANŻY 
MOTORYZACYJNEJ RÓWNIEŻ SĄ MOMENTY, W KTÓRYCH BIERZE SIĘ 
GŁĘBOKI WDECH. BO NAGRODY OWSZEM, CIESZĄ. ALE TEŻ BUDUJĄ 
PRESTIŻ. CITROEN C3 MA GO W TYM ROKU Z CZEGO BUDOWAĆ, BO 
NA SWOJEJ PÓŁCE ZGROMADZIŁ AŻ 5 RÓŻNYCH NAGRÓD.

To o niecałych czterech metrach. A konkretnie długość nadwozia to 3,99 
metra. Mało? To zapraszam do środka. I to każdego. Bo można mieć nogi 
niczym Anja Rubik, a w barach więcej niż Serena Williams, a i tak kom-
fortu nie zabraknie. To za sprawą bardzo dużej ilości miejsca na nogi oraz 
szerokim i wygodnym fotelom. Całości dopełnia bardzo ładny kokpit. Nie 
poddaję się. W poszukiwaniu minusów zajrzałam do bagażnika. W końcu 
gdzieś one muszą być, w myśl zasady, że na tym świecie nie ma ideałów. 
Jednak ciężko uznać za minus bagażnik o pojemności 300 litrów w tak 
niewielkim samochodzie. To może się przejadę?

Pod maską znalazł się wysokoprężny silnik o pojemności 1.6 oraz 
mocy 100 KM. „Mam Cię” – pomyślałam, bo jednak większą słabość 
mam do silników benzynowych. Owszem, podczas jazdy nie da się 
ukryć, że mamy do czynienia z dieslem – odgłosy dochodzące spod 
maski nie pozostawiają żadnych złudzeń. Ale zużycie paliwa w cyklu 
miejskim na poziomie 5,5 litra sprawia, że innego silnika po prostu nie 
chcesz. Wlew paliwa może się kiedyś przydać, dlatego warto sobie za-
pisać, po której znajduje się stronie. Z zapamiętaniem, przy tak skrom-
nym apetycie, będą problemy. Można się przyczepić do komputera po-
kładowego, w którym należy szukać nawet tak podstawowych funkcji 
jak regulacja temperatury i siła nawiewu, bo ich obsługa wymaga 
oderwania wzroku od drogi. Ale jednocześnie całe menu zostało tak 
ładnie zaprojektowane, że z jego obsługiwania płynie pewna radość. 
I do tego cena, która startuje od 39 900 zł. Tak, aby skonfigurować 



sobie taki ładny egzemplarz, jaki przypadł mi do testu, trzeba wyłożyć 
nieco więcej. Ale to i tak będzie kwota, której wart jest samochód tak 
ładny, wygodny i ekonomiczny. Zresztą nie jest to tylko i wyłącznie 
moje zdanie, bo na polskiej stronie producent chwali się doskonałymi 
wynikami sprzedaży. Zresztą nie ma w tym niczego złego. W końcu 
dobrych wiadomości nie należy zamiatać pod dywan. 

  ENGLISH 

CITROEN C3 – GOLD DOESN’T  
ALWAYS GLITTER
The 89th Academy Awards ceremony was held not 
so long ago. Emotions were running high, as the 
most prestigious film awards were at stake. Such 
moments, when you take a deep breath, happen in 
the automotive industry as well. Because awards 
are indeed enjoyable. But they also enhance prestige. 
Citroen C3 got a major prestige boost this year, as it 
received 5 different awards.

It was in 2016, when Leonardo DiCaprio received the Academy Award. 
Many people claimed that he had deserved it much sooner. His part in 

“the Revenant” wasn’t the one that got to heart of the public the most, 
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but his previous appearances have moved us many times. As regards 
the golden statuette, the game is always worth the candle; when you 
have it on your mantelshelf, you become a star with a capital S. Your 
name glitters brightly in papers, and your earnings enter a complete-
ly different orbit. That’s why everybody sits with a pounding heart 
during an Academy Awards ceremony.

The French manufacturer might have experienced similar feelings, 
but who would remember that when Citroen C3 has received so many 
trophies. When I saw it for the first time, I was sure: it just deserved it. 
And after seven days behind the wheel, I haven’t changed my mind. 
Surely, it’s because of the varnish, which is a combination of snow 
white and bloody red. But you don’t have to agree. It’s up to you, 
actually, as you have a choice here. What you get is 36 combinations 
of two-colour bodies. It’s far from boring.

Large chocolate brown straps on the sides of the car are an 
extra addition. These plastic panels add a bit variation to the car’s 
image, but also protect its doors against damage. Well, it’s not 
easy for cars in the big city. The Citroen C3 body is of a compact 
size; its length is less than four metres, 3.99 metres to be exact. 
You’d say that’s not a lot? Well, you should get in then. It makes 
no difference whatsoever if you’re longlegged like Anja Rubik or 
broad-shouldered like Serena Williams; you’ll still feel comfortable 
inside owing to much space for legs and broad and comfortable 
seats. The picture is complemented with an attractive cockpit. 



I’m not giving up. Looking for weak points of the model, I check 
the boot. Nothing is perfect in this world, so there must be some 
drawbacks. But it’s impossible to consider a 300-litre boot – in such 
a small car – a drawback. Maybe I should take a ride?

The hood covers a 1.6-litre diesel engine generating 100 hp. “Got 
ya,” I thought, since I’d rather go for a petrol engine. Indeed, while 
driving, you can feel that it’s a diesel because of sounds that you 
hear from under the hood. But fuel consumption in the city at the 
level of 5.5 litres is convincing enough – now you know you don’t 
want any other engine. Fuel tank may come in handy one day, so 
you should write down where it is because remembering it, taking 
into account such small appetite of the car, may not be that easy. 
The on-board computer may be a drawback, as you need to look 
for such basic functions as temperature or ventilation there, and 
its operation requires attention. But at the same time, thanks 
to its attractive design, operating it is a sheer pleasure. Another 
asset of the car is its price – beginning from PLN 39 900. If you 
want to configure your personal vehicle, which I had a pleasure to 
test, you need to pay a bit more. But such a beautiful, comfortable 
and economical car is absolutely worth it. And that’s not only my 
opinion because the manufacturer achieves great sales results, as 
published on the Polish website. And there’s nothing wrong with it. 
Good news should be shared. 

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

 49 

więcej na anywhere.pl

equipment
SPRZĘT





więcej na anywhere.pl

TYLKO 
CZYSTA 
FORMA

 51 

więcej na anywhere.pl

people
ludzie

ENGLISH 
TEXT

55

ZD
JĘ

CI
E:

 R
AD

EK
 K

UR
ZA

J



KIEDY JAKO MŁODOCIANY HIPIS PRACOWAŁ W SKLEPIE MUZYCZNYM,  
NIE PODEJRZEWAŁ PEWNIE, ŻE ZA KILKANAŚCIE LAT BĘDZIE SIĘ O NIM 
MÓWIŁO „PAN LEGENDA”. O DRODZE, JAKĄ PRZESZEDŁ, MARZĄ WSZYSCY 
CHŁOPCY KUPUJĄCY PIERWSZĄ GITARĘ. JEDNAK PIOTR BANACH 
ROZCZAROWAŁ SIĘ SPEŁNIONYM MARZENIEM Z DZIECIŃSTWA, KIEDY 
ODKRYŁ, ŻE MUZYKĘ MOŻNA TRAKTOWAĆ JAK ZWYKŁY ZAWÓD. ZAŁOŻYCIEL 
HEY I INDIOS BRAVOS, ZESPOŁÓW Z RZESZAMI FANÓW, DZIŚ SKUPIA SIĘ NA 
DOMOWYM PROJEKCIE W MYŚL PUNKOWEJ ZASADY „DO IT YOURSELF”.

  ALEKSANDRA BUDKA   
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15 października 2015 roku świat na chwilę stanął w miejscu. 
Indios Bravos zawiesili działalność. Świat fanów się zatrzymał, 
ale czy wasz – członków zespołu – rozwinął wtedy największą 
od lat prędkość?
Zawieszenie Indios Bravos nie wynikało z konfliktów, nie wydarzyło 
się nic dramatycznego. Ciągle stanowimy świetną ekipę. Jednak 
po tylu latach ciągłego grania w każdy weekend zauważyłem, że 
rzeczywiście dobrze bawimy się w busie, opowiadając sobie żarty, ale 
zupełnie przestaliśmy rozmawiać o muzyce. Dopadła nas rutyna, która 
jest zła dla muzyki właśnie. Ta staje się wtedy zawodem, a mimo 
że na niej zarabiamy, to warto byłoby, aby pozostała pasją. Aby była 
czymś nieskażonym rachunkami. Nie nagrywamy albumu dlatego, że 
trzeba spłacić kredyty. Nigdy tak nie myśleliśmy, ale tę wkradającą się 
rutynę słychać było w muzyce – przynajmniej ja ją słyszałem. Posta-
nowiliśmy dać sobie czas, aby od tej rutyny odejść i zatęsknić za sobą. 
Jesteśmy na wakacjach.

To tempo współczesności było dla Indiosów za szybkie?
Nasza publiczność była inna od tej, która przychodziła na „typowe” 
koncerty reggae w tamtych czasach. To podkreślali wszyscy właści-
ciele klubów, którzy kojarzyli ludzi przychodzących na koncerty. Gdy 
grali Indios Bravos, następowała wymiana publiczności. Trafialiśmy do 
ludzi mających sentyment do nieskażonego grania. Dziś muzykę bar-
dziej się ogląda niż słucha. A jeżeli słucha, ma to iść w nogi, bo gdy 
idzie w głowę, to może zmęczyć. Wiele zespołów w tamtym czasie 
wyglądało świetnie, w zachodnim stylu, wszyscy grali tak, że nogi 
same rwały się do tańca, ale w przekazie była tylko „biba, biba, biba”. 
Indios Bravos byli na drugim biegunie.

Wydanie na winylu „Mental Revolution”, bardzo ważnej dla 
zespołu i słuchaczy płyty z 2004 roku, to wskrzeszenie pamięci 
o zespole?
Dobrze byłoby, aby ludzie o nas pamiętali i wiedzieli, że zespół się 
nie rozpadł. Że istniejemy jako zespół, a nie tylko jako legenda, a dla 
niektórych jako wspomnienie. Przypominamy o sobie.

Pamiętam, jak 10 lat temu w małym domu kultury śpiewałam 
w kapeli reggae, z którą zawsze chcieliśmy grać tak jak Indios 
Bravos. Wychowaliście sobie i fanów, i muzyków, dla których 
jesteście legendą.
Nie wierzę w skromność muzyków. Każdy, kto wychodzi na scenę, 

nie jest skromny, bo wychodząc, mówi: „Patrzcie na mnie, mam dla 
was coś takiego, czego nie mają inni”. Już nie buntuję się przeciwko 
nazywaniu mnie legendą. Kiedyś, gdy ktoś podchodził i zachwycał się, 
że dzięki Hey czy Indios Bravos stałem się legendą polskiego rocka, 
odpowiadałem: „Nie żartuj, ja tylko gram na gitarze”. Dziś uważam, 
że jeśli to dla kogoś ważne, aby tytułować mnie „panem legendą”, 
to dlaczego się na to nie zgodzić? Wypada tylko podziękować, a nie 
mówić mu, że się myli.

Jakie będzie pierwsze zdanie pisanej przez ciebie 
autobiografii?
Zacząłem ją pisać, więc wiem, jak brzmi: „Wracam ze spotkania 
z wydawcą”. (śmiech) 

Będzie o puzonie, nieukończonym liceum i pracy w sklepie 
muzycznym?
Dekadę temu zrobiłem do niej pierwsze podejście i rozpędziłem się, 
bo zacząłem pisać właśnie o puzonie, moim dzieciństwie i o tym, jak 
chodziłem na ryby albo jak łapaliśmy z kolegami wampiry w lesie. Po-
myślałem jednak, że to jest średnio atrakcyjne dla czytelnika – a sam 
nim jestem, bo czytam dużo biografii. I kiedy poznaję dzieciństwo 
rodziców głównego bohatera, to tylko wtedy mnie to interesuje, gdy 
jest napisane naprawdę fajnym, literackim językiem – wtedy czyta 
się to jak beletrystykę. Więc użyłem tego, co napisałem 10 lat wstecz, 
jako wstępu, zaznaczając, że to coś napisane dawno temu – a po-
leciałem tam w patos i wyszła proza poetycka, bo zachłysnąłem 
się myślą, że jestem pisarzem. (śmiech) Jest więc wstęp o puzonie, 
choć wątek o sklepie z płytami pominąłem. Doszedłem w tej chwili 
do początków Hey. Jestem gadułą, więc nie ustrzegę się wątków 
niezwiązanych z muzyką. A z tą mam problem, bo wiem, że parę osób 
urażę. Chociażby tym, że o niektórych nie napiszę. Jednak o pewnych 
sytuacjach napisać muszę, żeby uzasadnić swoje późniejsze wybory. 
Nie ma sposobu, żeby od tego uciec. Trochę się boję tej konfrontacji, 
bo zawsze byłem nastawiony pokojowo do wszystkich.

Napiszesz też o tym, jaki zawód przyniosło ci bycie gwiazdą 
rocka?
Oczywiście. Mój młodzieńczy idealizm został mocno zraniony. Jako 
hipis postrzegałem świat muzyki jako lepszy, a ludzi, którzy go tworzą, 
jako wrażliwszych na zło, chcących to zło ze świata wyrugować swoją 
muzyką i tekstami. Potem, kiedy wszedłem w show-biznes, okazało ZD
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W TEJ CHWILI NIKOGO NIE POTĘPIAM ZA TO, ŻE 
GRA MUZYKĘ, KTÓRA OBLICZONA JEST NA ŁATWY 
I SZYBKI SUKCES, BO MYŚLĘ SOBIE, ŻE TEN JEST TAK 
SAMO NĘCĄCY JAK PRAGNIENIE ZBAWIENIA ŚWIATA.
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się, że to są tacy sami ludzie jak wszyscy, tylko zarabiają na chleb 
innymi narzędziami. Że nie ma w tym żadnej filozofii i można się tego 
fachu nauczyć w szkole.

Nie każdy musi być artystą.
Teraz to wiem. W tej chwili nikogo nie potępiam za to, że gra muzykę, 
która obliczona jest na łatwy i szybki sukces, bo myślę sobie, że ten 
jest tak samo nęcący jak pragnienie zbawienia świata.

Czy w Polsce gra się jeszcze dobrze albo dobre reggae?
Nie wiem, bo przestałem słuchać tej polskiej sceny reggae za sprawą 
jednego z forów. Wypowiadali się tam muzycy, didżeje, dziennikarze pi-
szący o reggae w Polsce oraz organizatorzy koncertów. Czułem się tam 
totalnie wyalienowany. Pomijam to, że mało kto akceptował tam Indios 
Bravos. Oprócz więc opinii, które mnie dotykały, były też takie, które 
spowodowały, że ja się na scenę reggae’ową najeżałem. A ta scena to 
nie ta, z którą ja identyfikowałem się w latach 80-tych.

Piotr Banach

Gitarzysta, kompozytor, autor tekstów, 
założyciel zespołów Hey oraz Indios Bravos. 

W 2005 roku wydał swój autorski solowy 
album „Wu-wei”. Obecnie pracuje nad 

studyjną płytą duetu BAiKA, który tworzy 
razem z wokalistką Kafi. 5 marca 2017 roku, 

w dniu 52. urodzin Piotra, na rynku ukazał 
się wznowiony na winylu legendarny album 

„Mental Revolution” Indios Bravos z 2004 roku.
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Byłam w studiu na Myśliwieckiej, gdy Tomasz Żąda premierowo 
zagrał „Jeśli tylko to będzie możliwe” BAiKI i odetchnęłam 
z ulgą, że Piotr Banach nie ucieka od reggae. Jednak później 
okazało się, że BAiKA to nie jest projekt reggae.
Nie jestem w stanie odciąć się od reggae, bo jest ono we mnie za sprawą 
zespołów już z lat 60. W Deep Purple brakuje tylko ciętej gitary, ale to 
wszystko przecież buja się jak reggae, podobnie z Beatlesami. Uwielbiam 
ten puls i nie uwolnię się od niego. Kiedyś mój kolega powiedział, że co-
kolwiek bym nie zrobił, jakiego zespołu nie założył, to i tak będzie to reg-
gae. (śmiech) Coś w tym jest, bo nawet w Hey było sporo reggae’owych 
wtrętów. W repertuarze BAiKI mamy wyraźne fragmenty reggae, chociaż 
nie myślimy o sobie jako o zespole reggae. Wiele osób polemizowałoby 
także ze stwierdzeniem, że jesteśmy zespołem rockowym. Bo gramy 
zarówno w klubach, jak i na wieczorkach poetyckich.

Jest rock’n’roll, punk i garaż. A raczej – dom, bo wszystko 
tworzycie chałupniczo. 
Jestem mieszanką hipisa, punka i rastamana, nigdy nie potrafiłem się 
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zdecydować. (śmiech) Pamiętam czasy, kiedy pisałem hipisowskie 
teksty, na głowie miałem króciutkie postawione dreadlocki, na ręku 
opaskę w kolorach rasta, ale naćwiekowaną jak punkowiec. Wszyst-
kie te subkultury łączyło zamiłowanie do wolności i samodzielności. 
Nawet jednym z naczelnych haseł kultury punkowej było „do it 
yourself”. To jest dla mnie bardzo ważne – żeby nie sprzedawać praw 
do swoich piosenek, aby nie było producenta, który powie mi, że się 
mylę, tekściarza, który napisze tekst i kompozytora od przeboju. Nie 
wątpię, że ktoś zrobi to lepiej, ale chcę zrobić coś sam i w ten sposób 
komunikować się ze światem. Moja twórczość to moje dzieci, a tych 
nie oddaje się w obce ręce.

Macie aspiracje na płytę studyjną?
Nagrywamy ją w domu, w pokoju obok. A jak ma się do studia sześć 
kroków, to najtrudniej je zrobić. Pracuję także nad książką, więc kiedy idę 
do studia, to najczęściej jednak piszę. Mam problem z tym, jak ugryźć fakt, 
że BAiKA była w założeniu projektem minimalistycznym. Jest automat 
perkusyjny, gitara, Kafi gra na klawiszach, ja na gitarze – na koncertach to 
się fajnie sprawdza. Ale gdyby chcieć zrobić z tego płytę, to już nie bardzo.  
Bo człowiek jest przyzwyczajony do tego, że na płycie jest bas, kontra-
punkt w postaci drugiej gitary. Więc gdy zaczynam dorabiać te rzeczy do 
piosenek koncertowych, to one na tym tracą. Z drugiej strony na płytę wy-
dają się zbyt puste. Powoli to omijam, pisząc nowe piosenki, które powstają 
najpierw jako studyjne. Płyta koncertowa BAiKI powstała podczas jednego 
z naszych pierwszych występów. Bardzo spodobał mi się ten klimat, którzy 
wytworzyliśmy, jestem z tego bardzo zadowolony, długo na to czekałem. 
Przeniosło mnie to w czasy, za którymi tęsknię. Jest prawda, a nie ma tego, 
co ja nazywam „mizdrzeniem się”. Tylko czysta forma.

Czy BAiKA to w końcu twoja muzyczna bajka?
Wszystko, co robię, to moja bajka muzyczna. To, że pracuję nad płytą 
BAiKI, nie znaczy, że już nie myślę o Indiosach. BAiKA dodaje mi teraz 
skrzydeł, chciałbym, żeby przebiła się do świadomości ludzi. A wierzę, 
że znajdzie się parę osób, które na coś takiego czekają, tak jak ja 
czekałem. Walczę, odbijając się czasem od ściany. 

  ENGLISH  

ONLY PURE FORM
When he worked at a music shop as a young hippie,  
he probably didn’t suspect that in several years’ time 
people would call him “Mr. Legend.” The path that 
he has pursued is something that all boys buying 
their first guitar dream of. But Piotr Banach felt 
disappointed with his fulfilled childhood dream 
when he discovered that music could be treated  
as an ordinary profession. The founder of Hey and 
Indios Bravos, bands with numbers and numbers of 
fans, today he focuses on a home project according  
to the punk maxim “do it yourself.”

On 15 October 2015, for a moment the world came to 
a standstill. Indios Bravos suspended their activity. The world 
of fans came to an abrupt halt, but was it then that the world 
of band members developed the greatest speed in years?
The suspension of Indios Bravos’ activity wasn’t the result of any 
fights or arguments, there was nothing dramatic about it. We still are 
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a great team. But after so many years of playing 
weekend after weekend, I noticed that while we 
really did have great fun on the bus, cracking 
jokes and the like, we stopped talking about music 
almost entirely. We got stuck in a rut, and it’s very 
bad for music. It then becomes a profession, and 
although we do earn our living thanks to it, it would 
still be great if it remained a passion. If it was 
something uncontaminated with bills. We don’t 
record albums because we have bank credits to 
pay off. We have never thought this way, but this 
insidious routine was audible in our music – at least 
I could hear it. We decided to take some time off to 
break with this routine and give ourselves a chance 
to miss each other. We’re on holidays.

Was the pace of modern times too quick for 
Indios Bravos?
Our audience was different from the one that 
came to “standard” reggae concerts in those 
times. It was stressed by all club owners who 
knew people coming to concerts at least by 
sight. When Indios Bravos were playing, there 
was a change of the audience. We were listened 
by people who were fond of unpolluted playing. 
Today, you watch music rather than listen to it. 
And if you listen to it, it has to go to your legs, 
because if it goes to your head, it might tire you. 
Many bands looked great at that time, in western 
style, and all played in such a way that people 
couldn’t help but to tap their legs to the rhythm 

– yet their only message was “party, party, party.” 
Indios Bravos were the polar opposite.

Is releasing a vinyl version of „Mental 
Revolution” – an album that originally came 
out in 2004 and is very important for both the 
band and your listeners – an attempt to revive 
the memory of the band?
It would be great if people remembered us and 
knew that the band hasn’t disbanded. That we still 
exist as a band, not only as a legend or, for some 
people, a memory. We keep reminding people 
about ourselves.

I remember how ten years ago, in a small 
community centre, I sang in a reggae band, 
and we all wanted to play like Indios Bravos. 
You’ve raised fans and musicians for whom 
you’re a legend.
I don’t believe in musicians’ modesty. Everyone 
who goes onto the stage can’t possibly be modest, 
because just by doing so they say, “Look at me, 
I have something for you that the others don’t.” 
I no longer object to me being called a legend.  
In the past, when someone walked up to me and 
went into raptures that thanks to Hey or Indios ZD

JĘ
CI

E:
 R

YS
ZA

RD
 K

OC
AJ





więcej na anywhere.pl

Bravos I became a legend of Polish rock, I would always answer, 
“Come on, I only play the guitar.” Today I think that if it’s important 
for someone to call me “Mr. Legend,” then why not. I can only thank 
them and not tell them they’re wrong.

What will the first sentence of your autobiography look like?
I’ve already started to write it, so I know what it looks like – “I come 
back from a meeting with a publisher.” (laughs)

Will it be about the trombone, unfinished high school and 
a job at a music shop?
My first shot at the autobiography was ten years ago, and I went 
too far, because I started to write about the trombone, my child-
hood, about how I used to go fishing or how my friends and I tried 
to catch vampires in the forest. But I concluded that it wasn’t very 
interesting for a reader – and I’m a reader too, because I read a lot 
of biographies. And when I learn about the main protagonist’s 
parents’ childhood, I’m interested in it only if it’s written in a cool 
literary style – then it reads like fiction. So I used what I wrote ten 
years earlier as an introduction, making it clear that it was written 
a long time ago – and I really did run into pathos there, so it turned 
out poetic prose, because I relished the thought that I was a writer. 
(laughs) So there’s an introduction about the trombone, although 
I omitted the part about the shop with music records. So far, I’ve 
reached the beginnings of Hey. I’m a chatterbox, so I will inevitably 
end up writing about things unrelated to music. And I have a prob-
lem, because I know that I will offend some people, if only for the 
fact that I won’t mention them. But I have to write about some 
situations to account for my later choices. There’s no way to escape 
it. I’m a little bit afraid of this confrontation, because I’ve always 
been peaceable towards everyone.

Will you also write about the disappointment that being a rock 
star brought you?
Of course. My youthful idealism has been deeply wounded. As a hip-
pie, I perceived the world of music as a better one, and people who 
create it – as more sensitive to evil and wanting to get rid of this evil 
with their music and lyrics. Then, when I entered the show business, 
it turned out that they are people just like everybody else except that 
they earn their living with other tools. That there’s no philosophy in it 
and that you can learn this profession at school.

Not everyone has to be an artist.
Now I know it. Today I don’t condemn anyone for playing music which 
is geared towards easy and quick success, because I think that it’s as 
tempting as the desire to save the world.

Are there still good musicians in Poland and is there  
good reggae?
I don’t know, because I stopped to listen to Polish reggae scene 
because of one of Internet forums. There were posts written by 
musicians, DJs, journalists dealing with Polish reggae and organizers 
of concerts. I felt totally alienated there. Not to mention that there 
were really few people who accepted Indios Bravos there. So apart 
for opinions that touched me, there were also comments that made 
me bristle at the reggae scene itself. And it’s not the same scene with 
which I identified myself in the 1980s. 
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I was at the studio at Myśliwiecka when Tomasz Żąda played 
“Jeśli tylko to będzie możliwe” (Eng.: “If it’s only possible”) by 
BAiKA for the first time, and I heaved a sigh of relief that Piotr 
Banach wasn’t running away from reggae. But then it turned 
out that BAiKA was not a reggae project.
I am not able to cut myself off from reggae, because it’s in me thanks 
to bands already from the 1960s. The only thing that’s missing in 
Deep Purple is the appropriate guitar, but otherwise it sways just 
like reggae – and the Beatles too. I love this pulse and I won’t free 
myself from it. In the past, one of my friends told me that whatever 
I might do or whatever band I might found, it would always be reg-
gae. (laughs) There’s something to it, because there were numerous 
reggae accents even in Hey. We have distinct reggae fragments in 
BAiKA’s repertoire too, although we don’t consider ourselves a reggae 
band. Many people would argue that we’re not a rock band either. 
Because we play both in clubs and at poetry recitals.

There’s rock and roll, punk and garage. Or rather house, 
because you create everything indoors.
I’m a combination of a hippie, a punk and a rastaman, I’ve always 
been indecisive in this matter. (laughs) I remember times when 
I wrote hippie lyrics and wore short dreadlocks and a rasta-coloured 
band on my wrist which was studded like a bracelet for a punk. All 
those subcultures were similar in that they loved freedom and in-
dependence. One of the primary maxims of punk culture was “do it 
yourself.” It’s very important for me – not to sell rights to my songs, 
not to have a producer who will tell me that I’m wrong, not to have 
a songwriter who will write some lyrics or a composer who’ll com-
pose a smash hit. I have no doubts that someone can do it better, 
but I want to do something on my own and in this way communi-
cate with the world. My songs are my children, and you don’t give 
them away to strangers.

Do you want to record a studio album? 
We record it at home, in the room next door. And if you have six steps 
to the studio, it’s very hard to actually make them. I’m also working 
on the book, so when I go to the studio, I usually write. I find it diffi-
cult to cope with the fact that BAiKA was supposed to be a minimalis-
tic project. There’s the drums machine, the guitar, Kafi plays the keys, 
I play the guitar – it works out really great during concerts. But if you 
want to make an album out of it – not so much. Because you’re used 
to having bass and the counterpoint of another guitar on an album. 
So when I start to add those elements to live songs, they lose a lot 
of their charm. On the other hand, they seem to hollow for an album. 
I slowly overcome this predicament by writing new songs that come 
out as studio songs first. The live album of BAiKA was created during 
one of our first performances. I really like the climate we created, I’m 
really pleased with it, I’ve waited a long time for it. It transferred me 
back to the times I miss. There is truth and no “simpering,” as I call it. 
Only pure form.

So is BAiKA your musical cup of tea?
Everything I do is my musical cup of tea. The fact that I work on BAi-
KA’s album doesn’t mean that I don’t think about Indios Bravos. BAiKA 
sends me flying now, I would like for it to reach people. And I believe 
that there are some people who wait for something like this, just like 
me. I fight, sometimes bouncing off the wall. 





ytrawni globtroterzy nie przepadają 
zbytnio za letnimi podróżami do 
najpopularniejszych destynacji. Wraz 

z rozpoczęciem sezonu urlopowego ruch na 
lotniskach, w hotelach i restauracjach wzrasta 
w tempie geometrycznym, przez co momenta-
mi robi się dość… ciasno. Życie miasta w dużej 
mierze podporządkowane jest turystom, co siłą 
rzeczy pozbawia je jego autentycznego cha-
rakteru. Zjawisko jest uniwersalne i w równym 
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– Z SATYSFAKCJĄ, BEZ UPAŁÓW

W

NADESZŁA WIOSNA, KTÓRĄ WIELU UWAŻA ZA 
NAJPIĘKNIEJSZY OKRES W ROKU. NIEKTÓRZY TWIERDZĄ, 
ŻE JEST TO TEŻ IDEALNY CZAS NA PODRÓŻ I WAKACJE. 
LEPSZY NAWET OD GORĄCEGO LATA.

  PAWEŁ DURKIEWICZ         MAT. PRASOWE

stopniu dotyczy malowniczych wiosek Toskanii, 
nadmorskich kurortów Lazurowego Wybrzeża 
czy najważniejszych historycznych stolic Europy. 
Oczywiście wakacyjny harmider ma swoje dobre 
strony, ale czasami ciężko w nim o pełen relaks.

Czemu więc nie wybrać się w wymarzoną 
podróż kilka miesięcy wcześniej i poznawać 
świat, ciesząc się wiosną?

Takie rozwiązanie ma swoje niepodważalne 
atuty – z pewnością należą do nich korzyst-

WAKACJE WIOSNĄ
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niejsze ceny lotów, przejazdów i noclegów. 
Wyłączywszy długi majowy weekend w Polsce, 
przez całą wiosnę „upolować” można kapitalne 
okazje i wyruszyć w spontaniczną podróż bez 
narażenia się na zrujnowanie portfela. Nie 
trzeba dodawać, że poza sezonem dużo łatwiej 
uzyskamy urlop. W kolejkach przed popularnymi 
muzeami swoje zapewne odczekamy, ale i tak 
uporamy się z nimi dużo szybciej niż w okresie 
wakacyjnym, gdy czekające osoby liczy się 
kilometrami. Prędzej załapiemy się też na stolik 
w modnej knajpie, i tu kolejna dobra wiadomość 

– całkiem możliwe, że naszej romantycznej kolacji 
nie zepsują hałaśliwe dzieciaki, wymuszające na 
swoich rodzicach zakup kolejnej porcji lodów.

Nie ulega wątpliwości, że wiosenna aura 
lepiej niż letnia sprzyja aktywnemu wypo-
czynkowi. Przy umiarkowanych temperaturach 
przyjemnie zwiedza się zabytki i spaceruje 

it of its authentic character. It’s a universal 
phenomenon, occurring in picturesque villages 
in Tuscany, seaside resorts in the French 
Riviera, or the most important historical 
capitals in Europe. The holiday hustle and 
bustle has its good aspects, but it’s sometimes 
hard to relax in such situations.

Why don’t go on a dream journey a few 
months before and explore the world, 
enjoying spring?

Such a solution has its great benefits, 
such as advantageous prices of flight tickets, 
transport, and accommodation. Excluding the 
long weekend in Poland in May, you may pick 
up terrific bargains all spring long and go on 
a spontaneous journey without going bankrupt. 
Needless to say that in the offseason, it’s 
much easier to get a leave. You’ll still have to 
queue up to visit the most popular museums, 
but it goes much faster than in the high season, 
when lines are kilometres long. It’s also easier 
to get a table in a trendy restaurant; and here’s 
another good news – it’s very likely that your 
romantic dinner won’t be ruined by rowdy 
kids, making their parents buy them another 
helping of ice cream.

It goes without saying that spring is more 
favourable to active recreation than summer. 
Sightseeing and walking the streets is also 
more pleasant in moderate temperature. 
What’s more, you can see nature coming 
to life. You can come across famous city 
inhabitants and visitors any day during the 
year except for… the high tourist season, 
when they hide away from the crowd. For 
example, it’s like that in Sopot, visited by 
many artists and celebrities looking for 
a convivial and relaxed atmosphere in spring. 
The resort offers not only inspiration and fun, 
but also comfort and relaxation.

“Indeed, among our Guests there are true 
enthusiasts of Sopot in spring, who come 
here every year,” says Marlena Kędzierska, 
Marketing Manager of Hotel Haffner in 
Sopot. “What they like about this time of 
year is relaxing atmosphere and beautiful, 
but not hot yet, weather. We’ve prepared 
dedicated packages Spring in Sopot. Spring 
is also a good time to recover your health 
and fitness. Special osteopathic treatments 
performed by our specialists are highly 
popular then. Guests from all over Poland 
and from Scandinavian countries come to 
Sopot benefit from them. After their stay, 
they return home full of energy, just like it 
should be in spring!” 

CZEMU NIE WYBRAĆ SIĘ W WYMARZONĄ 
PODRÓŻ KILKA MIESIĘCY WCZEŚNIEJ 
I POZNAWAĆ ŚWIAT, CIESZĄC SIĘ WIOSNĄ? 

ulicami. Widać przy tym prawdziwe, budzące się 
życie. Często zdarza się, że najzacniejsi miesz-
kańcy i bywalcy zwiedzanych przez nas miast 
widywani są w nich na co dzień przez cały rok, 
z wyjątkiem… sezonu turystycznego, kiedy ucie-
kają przed tłumem. Tak jest chociażby w Sopocie, 
który wiosną jest przyjazną przystanią dla wielu 
artystów i celebrytów, szukających pozytywnego 
klimatu. W kurorcie znajdują nie tylko inspirację 
i zabawę, lecz również komfort i relaks.

– Rzeczywiście, widzimy wśród naszych 
Gości autentycznych miłośników wiosennego 
Sopotu, którzy powracają co roku – potwier-
dza Marlena Kędzierska, Marketing Manager 
Hotelu Haffner w Sopocie. – W tym okresie 
cenią sobie odprężającą atmosferę i piękną, 
ale jeszcze nie upalną pogodę. Z myślą o Nich 
przygotowaliśmy specjalne pakiety pobytowe 

„Wiosna w Sopocie”. Warto też wspomnieć, że 
wiosna to też dobry czas na podreperowanie 
swojej formy i zdrowia. Dużą popularnością 
w tym czasie cieszą się przeprowadzane przez 
naszych specjalistów zabiegi osteopatyczne. 
Przyjeżdżają na nie Goście z całej Polski oraz 
krajów skandynawskich. Po zakończeniu 
pobytu powracają do domów pełni energii, tak 
jak przystało na wiosnę! 

  ENGLISH  

HOLIDAYS IN SPRING  
– FULL SATISFACTION,  
NO HEAT
Spring has sprung. Many people 
think it’s the most beautiful season 
of the year, and some say it’s the 
perfect time for travel and holidays 

– far better than hot summer.

Summer trips to the most popular destinations 
aren’t popular with experienced globetrotters. 
When the holiday season begins, the number 
of tourists at airports, in hotels and restaurants 
rapidly grows, and it sometimes gets quite… 
crowded. Tourists have a huge impact on 
the life of the city, consequently depriving 
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SUKIENKA DRESS: H&M
KAPELUSZ HAT: H&M
BOTKI BOOTS: EMU
NASZYJNIK NECKLACE: ANIA KRUK



WILD 
WILD 
WEST

Któż z nas nie marzy o tym, by choć na 
chwilę wcielić się w rolę kowboja na Dzikim 
Zachodzie i przemierzać bezkresne równiny 
na grzbiecie wiernego rumaka? Czasy ciągłych 
zmagań Indian, kowbojów i szeryfów dawno 
minęły, jednak pozostawiły po sobie charakte-
rystyczne cechy. Kapelusze, płaszcze z frędzla-
mi i ciężkie buty w połączeniu z zachodzącym 
słońcem tworzą zachwycający efekt, który 
przywodzi na myśl dzikie tereny Stanów Zjed-
noczonych z początków XIX wieku. 

FOTOGRAF PHOTOGRAPHER: EDYTA BARTKIEWICZ
MODELKA MODEL: MAJA/SPECTO MODELS

MAKE UP: AGA BRUDNY
WIZAŻ STYLIST: JOANNA PECZKIS

RETUSZ RETOUCH: KATARZYNA KĘDROŃ
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  ENGLISH 
Haven’t we all dreamed about becoming 
a cowboy in the Wild West, traversing the 
endless plains on the back of the faithful horse 
companion? The times of constant struggle 
among Indians, cowboys and sheriffs are long 
gone, but they have left a characteristic mark. 
Hats, fringed coats and heavy boots accompa-
nied by the setting sun create a breathtaking 
effect, reminiscent of the wild environment of 
the early 19th century United States. 
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KAPELUSZ HAT: H&M
SPODENKI DRESSES: KAREN PAUL
KOSZULA SHIRT: JUST PAUL
KALOSZE WELLINGTONS: HUNTER
SKARPETKI SOCKS: CALZEDONIA
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KURTKA JACKET: TOPSHOP
KOSZULA SHIRT: SYLWIA MAJDAN
SPODENKI SHORTS: ONLY
PASEK BELT: MARKS&SPENCER
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KAPELUSZ HAT: PIERRE CARDIN
SUKIENKA DRESS: BONPRIX
TOREBKA PURSE: TOPSHOP



PŁASZCZ COAT: F&F
SUKIENKA DRESS: LOU SAINTS
BRANSOLETKA, PIERŚCIONEK BRACELET, RING: ANIA KRUK
KAPELUSZ HAT: H&M
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PŁASZCZ COAT: F&F
SUKIENKA DRESS: LOU SAINTS
BRANSOLETKA, PIERŚCIONEK BRACELET, RING: ANIA KRUK
KAPELUSZ HAT: H&M





adę przez Polskę i nie mogę wyjść ze 
zdziwienia. Skąd mamy tylu drwali? 
Powychodzili z zakamarków i dziur, stali 

się najpopularniejszą profesją w kraju! Piłują, 
wycinają, rąbią jak i gdzie popadnie. Nie wie-
rzę, że jestem w środku Europy, a nawet Unii 
Europejskiej, czyli organizmu, który ekologię 
ma wpisaną na sztandary. Minister środowiska 
dał zielone światło do tego wyrąbania Polski, 
uruchomił pragnienie gdzieś dotąd szczelnie 
ukryte w zakamarkach polskich serc. Wójtowie, 
burmistrzowie, prezydenci miast, starostwie, 
wielu biznesmenów, szarych zjadaczy chleba 
posiadających działki – wszyscy pragnęli 
jednego: możliwości wycięcia jak największej 
ilości drzew. Minister Środowiska wyczuł tę 
ciągotę, nacisnął guzik, w efekcie w sklepach 
brakuje pił, a w serwisach – łańcuchów. Szczę-
śliwie są jeszcze siekiery ręczne, nimi rąbie 
się dłużej, jednak też można wyrąbać całkiem 
sporo. W imię czego lub kogo wprowadzono 
tak absurdalny zapis? Jedni sugerują, że może 
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ZIEMIA  
NAM PODDANA

chodzić o deweloperów. Inni, że o lobby budujące markety i dys-
konty. A ja myślę, że tu chodzi głównie o pokazanie archaicznej 
filozofii myślenia o świecie i przyrodzie. Mamy czynić ziemię sobie 
poddaną, więc czynimy. Siekierami, dubeltówkami, wypalaniem 
traw, przekopywaniem Mierzei Wiślanej, równaniem z ziemią pusz-
czy, zasypywaniem Rospudy, wpuszczaniem wszędzie buldożerów, 
koparek i betoniarek. Nie będą nam cykliści i wegetarianie usta-
wiać świata, skoro sami możemy to zrobić lepiej, a już na pewno 
bardziej betonowo. A co się stanie za 10, 50, albo 100 lat? Coś tam 
będzie, dzisiaj niekoniecznie trzeba się tym zajmować. Dzisiaj nie 
mamy na to czasu. Czynimy sobie ziemię poddaną. 

  ENGLISH 

THE EARTH OBEYS US
I am driving through Poland and am in awe. How come we have 
so many lumberjacks? They came out from behind corners and 
out of holes and became the most popular profession in the 
country! They saw, cut, chop everything everywhere. I cannot 
believe that I am in the middle of Europe, let alone the European 
Union, an organisation that has ecology on its banners. Minister 
of Environment gave a green light to this chopping of Poland, 
awoke a dream that was, until now, hidden deep in Polish hearts.

Governors, mayors, city presidents, officials, many busi-
nessmen and regular citizens owning land – they all dreamt 
about one thing: to cut as many trees as possible. Minster 
of Environment heard this dream, pressed a button and, in 
effect, there are no more saws in shops and chains in services. 
Thankfully, there are still hand held axes, chopping with which 
takes more time but you can still chop up quite a lot. Why was 
such a ridiculous law introduced?

Some say that it might be because of developers. Others, that 
it is for market and discount building lobbies. I think that it is 
mainly about showing the archaic philosophy of thinking about 
the world and nature.

Nature should obey us so we make it. With axes, guns, grass 
burning, digging through the Vistula Spit, cutting out the forests, 
filling up Rospuda, releasing bulldozers, excavators and concrete 
mixers. Cyclists and vegetarians will not run our world, especially 
since we can do it better, with concrete. And what will happen 
in 10, 50 or 100 years? There will be something there, we do not 
have to worry about that today.

Today we do not have time for that. We are busy making the 
Earth obey us. 

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

J
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Gdzie to jest?
Jest to stolica regionu Wenecja Euganejska, 
położonego na północy Włoch. Rozłożone 
jest na 118 wysepkach na Morzu Adriatyckim.

Jak tam dotrzeć?
Dostać się tam można dwa razy w tygodniu, 
bezpośrednio z Lotniska Warszawa/Modlin, 
liniami lotniczymi Ryanair. Miasto stanowi 
znakomitą bazę wypadową – posiada dogodne 
połączenia z Rzymem, Mediolanem, Florencją, 
Bolonią czy Weroną, do których można dostać 
się zarówno pociągiem, jak i samolotem. 
Najdłuższa z tych podróży – koleją do stolicy 
Włoch – zajmie nam 3,5 godziny.

Dokumenty
Włochy należą do strefy Schengen, wylatując 
z Polski podróżny potrzebuje jedynie dowodu 
osobistego lub paszportu.

Co zobaczyć?
Plac św. Marka – najbardziej znany plac w We-
necji, położony w najstarszej części miasta. Miej-
sce nie do ominięcia ze względu na budowle, 

Pałac Dożów – zabytkowa siedziba wład-
ców i rządu Republiki Weneckiej z XIV wieku, 
położona tuż przy Bazylice św. Marka. 
Obecnie w budynku znajduje się Museo 
dell’Opera, w którym można podziwiać 
architektoniczne pozostałości Pałacu z prze-
strzeni wieków. Do zwiedzania udostępnio-
ne są także inne pomieszczenia.

Most Westchnień – najbardziej znany most 
w Wenecji i jeden z najbardziej znanych na 
świecie. Jego budowę zakończono na początku 
XVI wieku. Most łączy Pałac Dożów z budyn-
kiem nowego więzienia (które wcale nowe nie 
jest – zostało wybudowane na przełomie XVI 
i XVII wieku). Swoją nazwę zawdzięcza XIX-

-wiecznym pisarzom, według których skazańcy, 
którzy prowadzeni byli owym mostem do swo-
ich cel, tęsknie wzdychali na myśl o wolności.

Most Rialto – najstarszy wenecki most, 
położony na Canal Grande. Jego historia sięga 
już XII wieku, kiedy w tym miejscu powstał 
pontonowy most Ponte della Moneta. W 1444 
roku drewniany most zawalił się pod ciężarem 
ludzi, konstrukcję kamienną wybudowano do-
piero w XVI wieku. Do 1854 roku był jedynym 
mostem na całym kanale, mimo że prowadził 
on do ważnej dzielnicy handlowej, od której 
przyjął swoją nazwę. Dziś jest to jeden z naj-
częściej fotografowanych obiektów na świecie.

Ciekawostki
Będąc w Wenecji koniecznie trzeba wybrać 
się na kawę – podobno to pierwsze miejsce 
w Europie, do którego dotarł czarny napój. 
Przy Placu św. Marka działa najstarsza 
i najbardziej znana kawiarnia we Włoszech – 
Caffe Florian, otwarta w 1720 roku.

Do Wenecji warto pojechać w okresie 
karnawału, który co roku przypada w innym 
okresie, więc zawsze trzeba wyjazd ten 
zaplanować. Nieodłącznym jego elementem 
są kostiumy i – rzecz jasna – charaktery-
styczne maski, które przywdziewają tzw. 
maschere. Co ciekawe, większość „zabawia-
czy” nie pochodzi z Włoch.

Jak każde duże miasto, także Wenecja 
słynie z produkcji wyjątkowych towarów. 
Z wyspy Murano pochodzi najbardziej cenio-
ne i najdroższe szkło na świecie, zwane oczy-
wiście weneckim. Będąc tam, można przy 
okazji zajrzeć do Muzeum Sztuki Szkutniczej. 
Wyspa Burano z kolei znana jest jako wyspa 
koronek – można tu odwiedzić poświęcone 
temu muzeum i oczywiście nabyć materiały, 
skrzętnie tworzone niejednokrotnie przez lata.

KIERUNEK MIESIĄCA: 
WENECJA

UNIKATOWE MIASTO KANAŁÓW I MOSTÓW, UKRYTYCH W BOGATO 
ZDOBIONYCH ZABYTKOWYCH BUDYNKACH. MIEJSCE WYJĄTKOWE, 
W CAŁOŚCI WPISANE NA LISTĘ ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA 
UNESCO, SŁYNĄCE PRZEDE WSZYSTKIM Z FESTIWALU FILMOWEGO, 
KARNAWAŁU I NAJDROŻSZEGO SZKŁA NA ŚWIECIE.

    PORT LOTNICZY WARSZAWA/MODLIN    

które się przy nim znajdują: Bazylikę św. Marka, 
Piazzetta di San Marco czy Pałac Dożów. Oprócz 
licznych muzeów znajdziemy przy nim sklepiki 
z pamiątkami, restauracyjki i kawiarnie, w tym tę 
najsłynniejszą w całej Wenecji – Caffe Florian.

Bazylika św. Marka – budowę świątyni 
rozpoczęto już w XI wieku na pozostałościach 
kościoła wybudowanego na cześć jednego 
z ewangelistów. Jej przebudowywanie i ozda-
bianie ciągnęło się przez kolejnych osiem 
stuleci – ostatecznie przyjęła kształt krzyża 
greckiego, wzorowanego na bazylice w Kon-
stantynopolu. Dziś jest to wielka mieszanka 
stylów, którą sami Wenecjanie uważają za 
najpiękniejszą chrześcijańską świątynię.

Dzwonnica św. Marka – zrekonstruowa-
na wieża z XI wieku, najwyższa budowla 
w mieście. Niegdyś pełniła funkcję dzwon-
nicy, obserwatorium (m.in. Galileusza) czy 
strażnicy, dziś jest znakomitym punktem 
widokowym. Ma „zaledwie” 99 metrów wy-
sokości i rozpościera się z niej piękny widok 
na Plac św. Marka i starą część Wenecji.
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Pogoda
Wenecja Euganejska to region o łagodnym klimacie – średnia roczna 
temperatura waha się tu w granicach 14,5 st. C. Dzięki bliskości 
morza lata są ciepłe, ale niezbyt upalne (około 23 st. C.), a mroźne 
zimy – niezwykle rzadkie.

Jest to idealny kierunek dla tych, którzy od leżenia na plaży 
wolą aktywny wypoczynek. Nie warto jednak jechać tam późną 
jesienią i w zimie. Podnosi się wówczas poziom morza i występuje 
tzw. aqua alta (wysoka woda), która często zalewa Plac św. Marka, 
dostając się także do wnętrza Bazyliki. Z drugiej strony stanowi to 
swego rodzaju atrakcję – po nawet kilkudziesięciocentymetrowej 
warstwie wody mogą swobodnie pływać gondole.

  ENGLISH  

DESTINATION OF THE MONTH: VENICE
A unique city of canals and bridges hidden in richly 
ornamented historical buildings. An exceptional 
place, included as a whole in the UNESCO World Her-
itage List and famous for its film festival, carnival 
and the most expensive glass in the world.

Where is it? 
It’s the capital of the region of Veneto, located in the north of Italy. It’s 
spread on 118 small islands on the Adriatic Sea.

How to get there?
You can get there twice a week directly from Warsaw-Modlin Airport 
with the Ryanair Airlines. The city is a wonderful starting point – it 
has convenient connections to Rome, Milan, Florence, Bologna and 
Verona, and to all those places you can go both by train and by pla-
ne. The longest of those travels – by train to the capital of Italy – will 
take us 3,5 hours.

Documents
Italy belongs to the Schengen area. If going there from Poland, 
a traveller needs only an identity card or passport.

What to see there?
Piazza San Marco – the most famous square in Venice, located in 
the oldest part of the city. It’s a place that is a definite must-see 
because of the buildings around it: St Mark’s Basilica, Piazzetta di 
San Marco or the Doge’s Palace. Apart from numerous museums, 
we can also visit souvenir shops, small restaurants and cafés, inc-
luding the most famous one in the entire Venice – Caffe Florian.

St Mark’s Basilica – the construction of the temple began already 
in the 11th century on the remains of a church built in honour of 
one of the Evangelists. Its reconstruction and ornamentation drag-
ged on for the next eight centuries – in the end, it took shape of 
the Greek cross, modelled on the basilica in Constantinople. Today, 
it’s a great combination of styles; Venetians consider it the most 
beautiful Christian temple.

St Mark’s Campanile – a reconstructed tower from the 11th centu-
ry, the tallest building in the city. A former bell tower, observatory 
(e.g. used by Galileo Galilei) and watchtower, today it constitutes 

a superb observation post. It is “merely” 99 metres in height and 
from its top we can admire a beautiful view on Piazza San Marco 
and the old part of Venice. 

The Doge’s Palace – the historical seat of rulers and the government 
of the Republic of Venice from 14th century, located near St Mark’s 
Basilica. Currently, it houses the Museo dell’Opera in which you can 
admire the Palace’s architectural remains from different centuries. 
Also other rooms are open for visitors.

The Bridge of Sighs – the most famous bridge in Venice and one of 
the most famous in the world. Its construction ended at the begin-
ning of the 16th century and it connects the Doge’s Palace with the 
building of the new prison (which, in fact, is not new – it was built at 
the turn of the 17th century). Its name has its roots in the 19th century 
writers’ idea that convicts who were led across this bridge to their 
cells sighed wistfully at the thought of freedom. 

The Rialto Bridge – the oldest Venetian bridge on the Grand Canal. Its 
history dates back to the 12th century when a pontoon bridge Ponte della 
Moneta was built in this very place. In 1444, a wooden bridge collapsed 
under the weight of people, and the stone construction was erected as late 
as in the 16th century. Until 1854, it was the only bridge on the canal, altho-
ugh it led to an important commercial district from which it took its name. 
Today it’s one of the most frequently photographed objects in the world.

Interesting facts
If you are in Venice, you should definitely go for a coffee – allegedly, it 
was the first place in Europe to receive the dark drink. By the Piazza 
San Marco, we can find the oldest and the most famous café in Italy – 
Caffe Florian, opened in 1720.

It is worthwhile to visit Venice in the carnival season, but since 
its date changes every year, you should always plan this kind 
of trip beforehand. The inextricable elements of the event are 
costumes and, of course, characteristic masks worn by the so-cal-
led mascheras. Curiously enough, the majority of “entertainers” 
aren’t Italians.

Like any other big city, Venice is famous for its unique products. 
The Murano island is known for the production of the most valued 
and expensive glass in the world, known – of course – as Venetian 
glass. If you visit this place, it will be worthwhile to go to the 
Murano Glass Museum. The Burano island, on the other hand, is 
known as the island of lace – you can visit a dedicated museum 
and, obviously, buy materials that not infrequently require many 
years of meticulous work.

The weather
The region of Veneto has a mild climate – the average annual temperature 
fluctuates around 14,5°C. Thanks to the proximity of the sea, summers are 
warm but not sweltering (about 23°C), whereas winters are rarely very cold.

It’s a perfect destination for those who prefer active rest to laying 
on the beach. It’s not worthwhile, however, to go there in the late 
autumn or in winter. In those times of the year, the rising water levels 
result in the so-called aqua alta (high water) that often floods the Pia-
zza San Marco and seeps into the Basilica. On the other hand, howe-
ver, it is an attraction of its own kind – when the water level reaches 
several dozen centimetres, it can easily support sailing gondolas.. 



połowie lutego na lotnisku otwarto nowoczesną bramkę, 
której system weryfikuje pasażerów przekraczających grani-
ce strefy Schengen na podstawie zdjęcia twarzy i odcisków 

palców. Dane te zapisane są w polskich paszportach biometrycznych, 
a bramka porównuje je z wyglądem i odciskami kontrolowanego 
pasażera. Taka operacja wymaga nadzoru mniejszej liczby osób niż 
podczas tradycyjnej odprawy lotniskowej, a tym samym skraca czas 
na nią poświęcony.

– Projekt ma zapewnić wygodę odprawianym pasażerom, ale także 
podwyższyć poziom bezpieczeństwa. Gwarantuje to znacznie większą 
precyzję kontroli niż metody stosowane tradycyjnie – wyjaśnia Leszek 
Chorzewski, p.o. Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Warszawa-Mo-
dlin. – Dzięki wprowadzeniu tego rozwiązania funkcjonariusze, którzy 
wcześniej dedykowani byli do obsługi pasażerów metodą tradycyjną, 
teraz będą mogli skoncentrować się na innych zadaniach związanych 
z utrzymaniem bezpieczeństwa w porcie lotniczym – dodaje.

Cały proces odprawy jest monitorowany przez funkcjonariusza 
Straży Granicznej i asystenta podróżnego, którzy na ekranach swoich 
tabletów widzą odpowiednie dane z paszportu oraz dane pobrane 
od podróżnego. Warunkiem poddania się odprawie jest posiadanie 
polskiego paszportu biometrycznego.

– Większość, jeśli nie wszystkie bramki biometryczne stosowane 
obecnie na lotniskach UE, bazują na weryfikacji podróżnego tylko 
na podstawie porównania zarejestrowanego na żywo wizerunku 
twarzy z tym odczytanym z chipu paszportu. Opracowana w ramach 
prezentowanego projektu bramka weryfikuje dwie cechy biometrycz-
ne – twarz i odciski palców, co jest rozwiązaniem na pewno bezpiecz-
niejszym z punktu widzenia pewności działania. Ponadto, po pewnych 
niewielkich modyfikacjach, taka bramka może być zastosowana do 
wstępnej kontroli podróżnych przyjeżdżających do UE spoza krajów 
strefy Schengen – mówi ppłk dr hab. inż. Norbert Pałka z Instytutu 
Optoelektroniki WAT.

Zainstalowana na lotnisku w Modlinie bramka biometryczna to 
efekt programu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju. Liderem projektu i głównym wykonawcą jest Wojskowa 
Akademia Techniczna (Instytut Optoelektroniki). W skład konsorcjum 
weszła także firma Mlabs Sp. z o.o. z Poznania. Gestorem projektu jest 
Polska Straż Graniczna. 
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MODERN FACILITIES FOR PASSENGERS  
IN MODLIN
Warsaw-Modlin Airport has just begun tests of the 
first biometrical gate in Poland that is to be used for 
passengers’ automatic check-in. Everything for the 
safety and convenience of passengers.

In mid-February, a modern gate was opened at the airport – its 
system verifies passengers crossing the borders of the Schengen Area 
on the basis of photos of the face and fingerprints. Those data are 
included in the Polish biometrical passports, and the gate compares 
them with the actual physical appearance and fingerprints of a given 
passenger undergoing the check. Such operation requires supervision 
of fewer staff members than during a regular flight check-in, and thus 
shortens its time.

“The project is to ensure passengers’ convenience, as well as 
increase the level of safety. It guarantees much greater precision of 
control than traditional methods,” explains Leszek Chorzewski, acting 
President of Warsaw-Modlin Airport. “Thanks to the implementation 
of this solution, functionaries who were previously delegated to 
servicing passengers with the use of the traditional method will now 
be able to focus on other tasks related to maintaining safety at the 
airport,” he adds.

The check-in process is supervised by a functionary from the Border 
Guard and a travel assistant; they see the relevant data extracted 
from passports and the data collected from a given passenger during 
the check-in on the screens of their tablets. To undergo this kind of 
check-in, Polish biometrical passport is necessary.

“The majority of biometrical gates, if not all, that are currently used 
at airports in the EU verify a given passenger solely by comparing the 
image of the face that has been registered at the airport with the one 
read from the passport’s chip. The gate that was designed within the 
framework of the presented project verifies two biometrical features 

– face and fingerprints, which is a solution that is certainly safer when 
it comes to reliability. What is more, after some small adjustments, 
this kind of gate can be used for preliminary check-in of passengers 
coming to the EU from beyond the Schengen Area,” says Lieutenant 
Colonel Senior Doctor Engineer Norbert Pałka from the Institute of 
Optoelectronics MUT.

The biometrical gate installed at the airport in Modlin is the effect 
of the program sponsored by the National Centre for Research and 
Development. The project’s leader and chief executor is the Military 
University of Technology (Institute of Optoelectronics). In the consor-
tium is also the company Mlabs Sp. z o.o. from Poznan. The consignee 
of the project is the Polish Border Guard. 

NOWOCZESNE UDOGODNIENIA  
DLA PASAŻERÓW W MODLINIE

W

NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN 
ROZPOCZĘŁY SIĘ TESTY PIERWSZEJ W POLSCE 
BIOMETRYCZNEJ BRAMKI DO AUTOMATYCZNEJ 
ODPRAWY OSÓB. WSZYSTKO DLA 
BEZPIECZEŃSTWA I WYGODY PASAŻERÓW.

    PORT LOTNICZY WARSZAWA/MODLIN    





STRAŻACY NA LOTNISKU  
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uszą czuwać nad bezpieczeństwem pasażerów, pracow-
ników i infrastruktury portu lotniczego. Mają maksymal-
nie trzy minuty na dotarcie na miejsce akcji. A przede 

wszystkim: muszą pozostawać w ciągłej gotowości. Jak wygląda praca 
strażaków z Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej w Modlinie?

Ludzie i sprzęt
Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza modlińskiego lotniska 
codziennie działa na pełnych obrotach. Tworzy ją ponad czterdziestu 
funkcjonariuszy, którzy pozostają w gotowości przez całą dobę, wy-
konując jednocześnie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania 
portu obowiązki.

Każda z tych czterdziestu osób posiada prawo jazdy kategorii C, któ-
re jest niezbędne do prowadzenia wozów strażackich. Obowiązkowo 
musi mieć oczywiście ukończony odpowiedni kurs podoficerski Pań-
stwowej Straży Pożarnej, który jest podstawą wykonywania tej pracy. 
Każdy z naszych strażaków jest stale dokształcany w dedykowanych 
do tego ośrodkach szkoleniowych, a przede wszystkim – posiada pre-
dyspozycje ważne z punktu widzenia psychologicznego i fizycznego.

By sprostać codziennym zagrożeniem i zadaniom, lotniskowe 
jednostki straży pożarnej potrzebują specjalistycznego sprzętu oraz in-
nego środka gaśniczego niż Państwowa Straż Pożarna. Strażacy mają 
do dyspozycji wysoce specjalistyczny, dedykowany do tego typu pracy 

sprzęt. Obecnie mają możliwość posługiwania się dwoma nowymi, 
nowoczesnymi wozami strażackimi Rosenbauer Panther 6x6. Każdy 
z nich mieści w sobie po 12 tys. litrów wody i 1,5 tys. środka pia-
notwórczego, a także 250 kg proszku gaśniczego. Pierwszy z Rosen-
bauerów posiada typowe działko dachowe, drugi z kolei – 15-metrowy 
wysięgnik z przebijakiem, co znacznie ułatwia, a przede wszystkim 
przyspiesza prace ratownicze. Dodatkowo strażacy są w stanie szybko 
przemieszczać się dzięki terenowemu pojazdowi operacyjno-ekolo-
gicznemu Ford Ranger, mają do dyspozycji także łódź ratunkową oraz 
samochód strażacki na podwoziu typu MAN.

Zadania
W granicach działania Lotniskowej Straży Ratowniczo-Gaśniczej znaj-
dują się tereny Lotniska Warszawa/Modlin oraz obszar poza nim, tzw. 
teren operacyjny, sięgający 9,3 km. Na nim pracownicy LSRG mogą 
uczestniczyć w akcjach niezwiązanych z działalnością portu lotniczego. 
Głównym zadaniem naszych strażaków jest jednak to, co dzieje się na 
terytorium lotniska.

LSRG musi przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo ludzi. Ofice-
rowie uczestniczą w akcjach ratowniczo-gaśniczych w wyznaczonym 
obszarze operacyjnym lotniska. Dotyczy to zarówno wypadków, jak 
i pożarów lotniskowych obiektów czy urządzeń portu lotniczego.

Ważnym elementem codziennej działalności służb jest usuwanie 
i neutralizacja rozlewisk substancji ropopochodnych (np. paliwa lotni-
czego) czy realizacja procedur wynikających z wykonywania operacji 
lotniczych przy ograniczonej widzialności. Do zadań strażaków należy 
także zabezpieczanie tankowania samolotów z pasażerami na pokła-
dzie. Odbywa się to na zasadzie asysty, podczas której na płycie stoją 
uzbrojone samochody z działkami ustawionymi w kierunku miejsca, 
gdzie znajduje się samolot. Są one w pełni gotowe do działania, 
a ewentualne podanie proszku gaśniczego następuje po naciśnięciu 
jednego przycisku.

Niezwykle istotnym obowiązkiem jest też ciągły monitoring obiek-
tów lotniskowych oraz prowadzenia działań profilaktycznych z zakresu 
bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. 
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FIREFIGHTERS  
AT WARSAW-MODLIN AIRPORT
Not everyone realizes how important a role in airport 
operations is played by airport rescue and fire-fighting 
services. In fact, this role is so vital that no airport can 
function properly without a unit of this kind.

They have to watch over the safety of passengers, employees and 
infrastructure of the airport. They have up to three minutes to reach 
the place of intervention. And, above all, they have to be ready for 
action at all times. What does the work of the Airport Rescue and Fire 
Fighting Services in Modlin look like?

M

NIE KAŻDY ZDAJE SOBIE SPRAWĘ Z TEGO, JAK 
WAŻNĄ ROLĘ W DZIAŁALNOŚCI PORTU LOTNICZEGO 
PEŁNI SŁUŻBA RATOWNICZO-GAŚNICZA. A JEST 
TO ROLA NA TYLE ISTOTNA, ŻE BEZ TEGO TYPU 
JEDNOSTKI ŻADNE LOTNISKO NIE JEST W STANIE 
POPRAWNIE FUNKCJONOWAĆ.

    PORT LOTNICZY WARSZAWA/MODLIN    
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People and equipment
Each day, the Airport Rescue and Firefighting Services of the airport 
in Modlin work at full capacity. They are a team of over forty func-
tionaries who are ready for action day and night, and at the same 
time perform tasks indispensible for the airport’s proper functioning. 
Each of those forty people has a C category driving license, which 
is necessary for driving firefighting cars. They must also complete 
an appropriate N.C.O.’s course of the State Fire Service, which is the 
basis for this job. Each of our firefighters constantly improves his or 
her qualifications in dedicated training centres, and, first of all, has 
predispositions vital from the psychological and physical perspective.

To cope with everyday threats and tasks, the airport firefighting 
units need specialist equipment and extinguishers other than the 
State Fire Service. Firefighters have highly specialist and dedicated 
equipment at their disposal. Currently, they have the possibility to 
use two new, modern fire-fighting vehicles Rosenbauer Panther 6x6. 
Each of them can hold 12 000 litres of water, 1500 litres of frother and 
250 kilograms of dry chemical. One of the Rosenbauers has a typical 
roof turret, the other one – a 15-metre extension arm with a puncher, 
which facilitates and, above all, accelerates rescue works. Additionally, 
firefighters are able to quickly move from one place to another thanks 
to an operational-ecological sport-utility vehicle Ford Ranger; they can 
also use a rescue lifeboat and a MAN firefighting vehicle.

Tasks
The operations of the Airport Rescue and Fire Fighting Services cover 
the areas of Warsaw-Modlin Airport and some areas beyond – the so-

-called operational area reaching 9,3 kilometres. There, members of the 
Airport Rescue and Fire Fighting Services can take part in actions unre-
lated to the airport’s activity. But still, the main task of our firefighters is 
to supervise everything that happens in the area of the airport. 

First and foremost, the Airport Rescue and Fire Fighting Services have 
to take care of people’s safety. Officers take part in rescue and firefighting 
actions in the designated operational area of the airport. It applies to both 
accidents and conflagrations of airport objects or equipment.

Another important element of services’ everyday activity is remo-
ving and neutralizing spills of petroleum derivatives (e.g. aircraft fuel) 
and carrying out procedures resulting from the performance of flight 
operations in limited visibility conditions. Firefighters are also respon-
sible for securing the process of refuelling of a plane with passengers. 
It happens in terms of attendance, during which armed vehicles with 
turrets pointed in the direction of the airplane stand on the airport 
apron. They are ready to be used at any moment, and potential distri-
bution of dry chemical happens after pushing just one button.

Other vital tasks are to ensure constant supervision over air-
port objects and carry out preventive tasks related to safety and 
fire security. 
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